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หมายเหตุ
บรรณาธิการ
ขณะจัดทําวารสาร TIRATHAI JOURNAL ฉบับนี้ กรุงเทพฯ กําลังถูก SHUTDOWN โดยกลุมผูชุมนุมที่มี 
กปปส. เปนแกนนํา เราจึงถือโอกาสนี้ SHUTDOWN โรงไฟฟาถึง 2 โรง เพื่อเชิญตัวผูบริหารมาพูดคุยกันให
รูเรื่องวา ทําไมเมืองไทยจึงตองสรางโรงไฟฟาถานหิน? และเมื่อสรางแลวจะมีหลักประกันอะไรวาโรงไฟฟาจะไม
ทําลายระบบนิเวศ (Ecosystem) และไมสรางมลพิษ (Pollution) ใหกับชุมชนในพื้นที่และชุมชนที่อยูรอบขาง?

ปฏิบัติการ SHUTDOWN โรงไฟฟาเพื่อเชิญผูบริหารมาชี้แจง
ครั้งนี้ประสบผลสําเร็จอยางรวดเร็วเกินคาด คุณประพันธ ลิขิต
วชัรปกรณ กรรมการผูจดัการ บรษิทั บแีอลซพี ีเพาเวอร จาํกดั 
ไดกรุณาเปดโอกาสใหเราเขาไปสัมภาษณอยางเปดใจถึงการ
ดําเนินงานของโรงไฟฟาถานหินของ บีแอลซีพี ที่นิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ซึ่งเปนตนแบบของโรง
ไฟฟาถานหินสะอาดที่สามารถสรางความรู ความเขาใจ จนไดรับ
การยอมรับและความไววางใจจากชุมชนในพื้นที่และชุมชนรอบขาง 
นอกจากนี้ยังไดกรุณาใหทีมงานของ บีแอลซีพี จัดทําขอเขียน
เชิงวิชาการเกี่ยวกับ สาระนารูเรื่องโรงไฟฟาถานหิน มาใหพวก
เราเขาใจกระบวนการผลิตกระแสไฟฟาที่อาศัยแหลงพลังงานจาก
ถานหิน ซึ่งมีกระบวนการจัดการปญหาสิ่งแวดลอมดวยระบบดัก
จับฝุนและการปรับคา pH ของนํ้ากอนทิ้ง 

ขณะเดียวกัน ทางการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย คุณ
ศราวุธ สอนอุไร วิศวกรระดับสูงของที่นั่น ก็ไดกรุณาอธิบายถึง
ความจําเปนและการทํางานของโรงไฟฟาถานหินอยางคอนขาง
ละเอียดผานขอเขียนเรื่อง โรงไฟฟาถานหิน ความจําเปนที่ไมอาจ
หลีกเลี่ยงได ซึ่งนับเปนขอเขียนเชิงวิชาการที่ใหความรูพื้นฐาน
เกี่ยวกับโรงไฟฟาที่ใชเทคโนโลยีถานหินสะอาดไดเปนอยางดี

ดวยเหตุนี้ เราจึงมั่นใจวา TIRATHAI JOURNAL ฉบับ WHY 
COAL-FIRED POWER PLANT? ที่อยูในมือทานนี้ จะยังความเชื่อ
มั่นที่ทานมีตอโรงไฟฟาถานหินจากองคความรูที่เราพยายาม
รวบรวมมานําเสนอ เพราะมีแตองคความรูที่แทจริงเทานั้น ที่จะ
ทําใหมนุษยมีชีวิตอยูไดอยางรูเทาทันและไมตื่นตระหนก แมในวัน
หนึ่งที่มนุษยจําเปนตองใชแหลงพลังงานจากนิวเคลียรในการ
ผลิตกระแสไฟฟามาใชก็ตาม

นอกจากขอเขียนเชิงวิชาการเกี่ยวกับโรงไฟฟาถานหินดังกลาว
แลว คอลัมน วิศวกรรมไฟฟา ฉบับนี้ยังมีอีกเรื่องที่นาสนใจคือ 
การคํานวณหาขนาดพิกัดหมอแปลงไฟฟาสําหรับงาน
อุตสาหกรรม ของ ดร. ชาญชัย อมรวิภาส คอลัมนครูไฟฟา มี
เรื่อง อิมพีแดนซของหมอแปลงไฟฟา ของ ดร. ชาญณรงค 
บาลมงคล

สําหรับคอลัมนเปดใหมฉบับนี้ นอกจากการตูน FUNเฟอง ทาย
เลมแลว ยังมีคอลัมน หองรับแขก ตอนรับการมาเยือนของผู
บริหารการประปานครหลวงเปนปฐมฤกษ สวนคอลัมน บริหาร
นอกตํารา ชี้ใหเห็นถึงกฎทั่วไปแหงความสําเร็จ 2 ขอโดยอธิบาย
ผานเหตุการณทางการเมืองทั้งในอดีตและปจจุบัน ทั้งในประเทศ
และตางประเทศ คอลัมน ยอนรอยหมอแปลง นําทานไปที่ถนนยม
จินดา พบปะผูคนที่มีความเปนศิลปนอยูในหัวใจ พวกเขายังคง
โหยหาอดีตของถนนเมื่อวันวาน

สุดทายที่ภูมิใจนําเสนอคือ คอลัมนถิรไทยกับสังคม ฉบับนี้นํา
ทานไปรูจักกับ สโมสรถิรไทย ประชาคมคนดีที่อุทิศตน กาว
สําคัญสูการพัฒนาองคการอยางยั่งยืน
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หมายเหตุ
บรรณาธิการ
ขณะจัดทําวารสาร TIRATHAI JOURNAL ฉบับนี้ กรุงเทพฯ กําลังถูก SHUTDOWN โดยกลุมผูชุมนุมที่มี 
กปปส. เปนแกนนํา เราจึงถือโอกาสนี้ SHUTDOWN โรงไฟฟาถึง 2 โรง เพื่อเชิญตัวผูบริหารมาพูดคุยกันให
รูเรื่องวา ทําไมเมืองไทยจึงตองสรางโรงไฟฟาถานหิน? และเมื่อสรางแลวจะมีหลักประกันอะไรวาโรงไฟฟาจะไม
ทําลายระบบนิเวศ (Ecosystem) และไมสรางมลพิษ (Pollution) ใหกับชุมชนในพื้นที่และชุมชนที่อยูรอบขาง?

ปฏิบัติการ SHUTDOWN โรงไฟฟาเพื่อเชิญผูบริหารมาชี้แจง
ครั้งนี้ประสบผลสําเร็จอยางรวดเร็วเกินคาด คุณประพันธ ลิขิต
วชัรปกรณ กรรมการผูจดัการ บรษิทั บแีอลซพี ีเพาเวอร จาํกดั 
ไดกรุณาเปดโอกาสใหเราเขาไปสัมภาษณอยางเปดใจถึงการ
ดําเนินงานของโรงไฟฟาถานหินของ บีแอลซีพี ที่นิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ซึ่งเปนตนแบบของโรง
ไฟฟาถานหินสะอาดที่สามารถสรางความรู ความเขาใจ จนไดรับ
การยอมรับและความไววางใจจากชุมชนในพื้นที่และชุมชนรอบขาง 
นอกจากนี้ยังไดกรุณาใหทีมงานของ บีแอลซีพี จัดทําขอเขียน
เชิงวิชาการเกี่ยวกับ สาระนารูเรื่องโรงไฟฟาถานหิน มาใหพวก
เราเขาใจกระบวนการผลิตกระแสไฟฟาที่อาศัยแหลงพลังงานจาก
ถานหิน ซึ่งมีกระบวนการจัดการปญหาสิ่งแวดลอมดวยระบบดัก
จับฝุนและการปรับคา pH ของนํ้ากอนทิ้ง 

ขณะเดียวกัน ทางการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย คุณ
ศราวุธ สอนอุไร วิศวกรระดับสูงของที่นั่น ก็ไดกรุณาอธิบายถึง
ความจําเปนและการทํางานของโรงไฟฟาถานหินอยางคอนขาง
ละเอียดผานขอเขียนเรื่อง โรงไฟฟาถานหิน ความจําเปนที่ไมอาจ
หลีกเลี่ยงได ซึ่งนับเปนขอเขียนเชิงวิชาการที่ใหความรูพื้นฐาน
เกี่ยวกับโรงไฟฟาที่ใชเทคโนโลยีถานหินสะอาดไดเปนอยางดี

ดวยเหตุนี้ เราจึงมั่นใจวา TIRATHAI JOURNAL ฉบับ WHY 
COAL-FIRED POWER PLANT? ที่อยูในมือทานนี้ จะยังความเชื่อ
มั่นที่ทานมีตอโรงไฟฟาถานหินจากองคความรูที่เราพยายาม
รวบรวมมานําเสนอ เพราะมีแตองคความรูที่แทจริงเทานั้น ที่จะ
ทําใหมนุษยมีชีวิตอยูไดอยางรูเทาทันและไมตื่นตระหนก แมในวัน
หนึ่งที่มนุษยจําเปนตองใชแหลงพลังงานจากนิวเคลียรในการ
ผลิตกระแสไฟฟามาใชก็ตาม

นอกจากขอเขียนเชิงวิชาการเกี่ยวกับโรงไฟฟาถานหินดังกลาว
แลว คอลัมน วิศวกรรมไฟฟา ฉบับนี้ยังมีอีกเรื่องที่นาสนใจคือ 
การคํานวณหาขนาดพิกัดหมอแปลงไฟฟาสําหรับงาน
อุตสาหกรรม ของ ดร. ชาญชัย อมรวิภาส คอลัมนครูไฟฟา มี
เรื่อง อิมพีแดนซของหมอแปลงไฟฟา ของ ดร. ชาญณรงค 
บาลมงคล

สําหรับคอลัมนเปดใหมฉบับนี้ นอกจากการตูน FUNเฟอง ทาย
เลมแลว ยังมีคอลัมน หองรับแขก ตอนรับการมาเยือนของผู
บริหารการประปานครหลวงเปนปฐมฤกษ สวนคอลัมน บริหาร
นอกตํารา ชี้ใหเห็นถึงกฎทั่วไปแหงความสําเร็จ 2 ขอโดยอธิบาย
ผานเหตุการณทางการเมืองทั้งในอดีตและปจจุบัน ทั้งในประเทศ
และตางประเทศ คอลัมน ยอนรอยหมอแปลง นําทานไปที่ถนนยม
จินดา พบปะผูคนที่มีความเปนศิลปนอยูในหัวใจ พวกเขายังคง
โหยหาอดีตของถนนเมื่อวันวาน

สุดทายที่ภูมิใจนําเสนอคือ คอลัมนถิรไทยกับสังคม ฉบับนี้นํา
ทานไปรูจักกับ สโมสรถิรไทย ประชาคมคนดีที่อุทิศตน กาว
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โรงไฟฟาถานหิน 
ความจําเปนท่ีไมอาจ
หลีกเลี่ยงได
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วิศวกรรมไฟฟา

ไฟฟาเปนระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่มีความ
สําคัญและจําเปนอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศ 
ทั้งนี้เพื่อรองรับการขยายตัวตอการพัฒนาทั้ง
ในดานสังคมและเศรษฐกิจที่มีความตองการใช
ไฟฟาเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องทุกป ภาครัฐจึงให
ความสําคัญตอแผนรองรับเพื่อทําใหมีไฟฟาใช
อยางเพียงพอ โดยที่กระทรวงพลังงานในฐานะ
หนวยงานที่กํากับดูแลนโยบายดานพลังงาน
โดยตรง จึงจัดทําแผนพัฒนากําลังการผลิต
ไฟฟา (Power Development Plan; PDP) มี
จุดประสงคเพื่อวางแผนกอสรางโรงไฟฟาใชเชื้อ
เพลิงชนิดตางๆ ตามชวงระยะเวลาที่เหมาะสม
เพื่อรองรับความตองการใชไฟฟาที่เพิ่มขึ้นใน
อนาคตในรอบ 10-15 ป ทั้งนี้แผนดังกลาวได
ใหความสําคัญตอประเด็นความมั่นคงทางระบบ
ไฟฟาของประเทศดวย 

ปจจุบันประเทศไทยมีความตองการไฟฟาเพิ่มขึ้นประมาณปละ 
1,200  เมกะวัตต (เทียบเทากับหลอดไฟแรงเทียน 40 วัตต 
จํานวน 25-30 ลานหลอด) จากการขยายตัวอุตสาหกรรมและ
การเพิ่มขึ้นของประชากรทําใหมีความตองการใชพลังงานไฟฟา
เพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้น จึงจําเปนที่จะตองมีการพัฒนาโรง
ไฟฟาใหมเพิ่มขึ้น และเนื่องจากปจจุบันการผลิตไฟฟาของประเทศ
มีการใชเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติสูงถึงรอยละ 70 รองลงมาไดแก  
ถานหิน รวมประมาณรอยละ 20 ที่เหลือเปนพลังงานหมุนเวียน
และการซื้อไฟฟาจากประเทศเพื่อนบาน เพื่อลดความเสี่ยงจาก
การพึ่งพาเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติในการผลิตไฟฟาที่มากเกินไป 
ในแผน PDP ฉบับปจจุบันจึงกําหนดใหมีการพัฒนาโรงไฟฟาเชื้อ
เพลิงหลักจากถานหินนําเขา  
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ในการจัดทําแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของประเทศไทย พ.ศ. 
2553-2573 (PDP 2010) เมื่อตนป พ.ศ. 2553 ก็ไดมีความ
พยายามลดสัดสวนการผลิตพลังงานไฟฟาจากกาซธรรมชาติลง
เหลือประมาณรอยละ 25 เมื่อสิ้นแผนในป พ.ศ. 2573 โดย
ผลิตจากถานหินนําเขา ประมาณรอยละ 21 และพลังงาน
นิวเคลียร ประมาณรอยละ 11 แตเมื่อมีการปรับปรุงแผน ให
สอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป และความเปนไปไดใน
การจัดหาแหลงพลังงาน แผน PDP ฉบับลาสุด คือ PDP 2010 
ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๓ (พ.ศ. 2555-2573) จึงไดลดสัดสวน

การผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานนิวเคลียร และถานหินนําเขา 
โดยพลังงานนิวเคลียร เหลือเพียงรอยละ 4.6 และมีแนวโนมอาจ
ถูกเลื่อนจนหลุดแผน เพื่อเพิ่มระยะเวลาในการเตรียมความ
พรอมและสรางความรูความเขาใจใหแกประชาชน สวนถานหินนํา
เขา ยังพอมีความหวังและความเปนไปไดมากกวา คงเหลืออยูใน
แผนประมาณรอยละ 12.6 ซึ่งจะชวยลดสัดสวนของกาซ
ธรรมชาติใหอยูที่ประมาณรอยละ 58 แมจะลดลงไดไมมาก
เทากับเปาหมายเดิม แตก็คงจะดีกวาไมไดเริ่มตนการเปลี่ยนแปลง
สักที  

ประเภทเชื้อเพลิง สะสมเดือนมกราคม - ตุลาคม 2556

จํานวน (ลานกิโลวัตตชั่วโมง) รอยละ

กาซธรรมชาติ
ลิกไนต
พลังนํ้า
นํ้ามันเตา
นํ้ามันดีเซล
พลังงานทดแทน
ซื้อตางประเทศ

98,235.24
28,305.31
15,791.29
1,234.36

350.38
2,796.43

120.81

66.90
19.28
10.76
0.84
0.24
1.90
0.08

รวม 146,833.82 100.00

ขอมูล : กองสารสนเทศ ฝายสื่อสารองคการ กฟผ.

สัดสวนการใชเชื้อเพลิงในการผลิตพลังงานไฟฟาของประเทศ ป 2556

เพื่อใหเกิดความเขาใจในการใชถานหินเปนเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟา ขอนําทานผูอานใหรูจักที่มาของ ถานหิน โรงไฟฟาถานหิน และ 
เทคโนโลยีถานหินสะอาดดังนี้

ความรูเกี่ยวกับ…ถานหิน
ถานหิน คือ หินตะกอนชนิดหนึ่ง และเปนแรเชื้อเพลิงสามารถ
ติดไฟได มีสีนํ้าตาลออนจนถึงสีดํา มีทั้งชนิดผิวมันและผิวดาน 
นํ้าหนักเบา ถานหิน ประกอบดวย ธาตุที่สําคัญ 4 ชนิด ไดแก 
คารบอน ไฮโดรเจน ไนโตรเจน และออกซิเจน นอกจากนั้น มีธาตุ 
หรือสารอื่น เชน กํามะถัน เจือปนเล็กนอย ถานหินที่มีจํานวน
คารบอนสูง และมีธาตุอื่นๆ ตํ่า เมื่อนํามาเผาจะใหความรอนมาก 
ถือวาเปนถานหินคุณภาพดี 

โดยทั่วไปถานหินถูกแบงเปน 5 ประเภท โดยพิจารณาจากความ
แตกตางของคาความรอน คาความชื้น ปริมาณกํามะถัน และ
ปริมาณขี้เถา ซึ่งเรียงลําดับตามคุณภาพจากนอยไปมากไดแก 

พีต ลิกไนต ซับบิทูมินัส บิทูมินัส และ แอนทราไซต ถานหินสวน
ใหญถูกใชเพื่อเปนเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟา สวนที่เหลือ
ถูกใชในอุตสาหกรรมตางๆ เนื่องจากถานหินมีสารที่เปนมลพิษ
เจือปนอยูคอนขางมากตามแตชนิดของถานหิน ดังนั้นการใช
ประโยชนจากถานหินจึงสงผลกระทบตอสภาพแวดลอมหลาย
ประการ เชน การเกิดฝนกรด ปรากฏการณกาซเรือนกระจก 
เปนตน อยางไรก็ตามในปจจุบันไดมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่เรียก
วาเทคโนโลยีถานหินสะอาดขึ้นเพื่อชวยลดมลพิษจากถานหิน โดย
เทคโนโลยีนี้ถูกประยุกตใชตั้งแตในกระบวนการการทําเหมือง 
การจัดการถานหินกอนนํามาใช และการใชประโยชนถานหิน อัน
จะเปนการทําใหการใชประโยชนจากถานหินมีความปลอดภัยมาก
ขึ้น และลดผลกระทบตอสภาพแวดลอมลงได 

พีต (Peat) เปนขั้นแรกในกระบวนการเกิดถานหิน ในระดับตํ่าสุด ประกอบดวย
ซากพืชซึ่งบางสวนไดสลายตัวไปแลว มีปริมาณ
คารบอนตํ่า ประมาณรอยละ 50-60 มีปริมาณ
ออกซิเจน และความชื้นสูง แตสามารถใชเปนเชื้อ
เพลิงได

ลิกไนต (Lignite) มีซากพืชหลงเหลืออยูเล็กนอย มี
ปริมาณคารบอนรอยละ 60-71 มีออกซิเจนคอนขางสูง 

และมีความชื้นสูงถึงรอยละ 
30-38 เมื่อติดไฟมีควัน 
และเถาถานมาก เปน
ถานหินที่ใชเปนเชื้อเพลิง
สําหรับผลิตกระแสไฟฟา

ซับบิทูมินัส (Sub bituminous) มีสีดํา เปนเชื้อ
เพลิงที่มีคุณภาพเหมาะสมในการผลิตกระแส
ไฟฟา มีความชื้นประมาณรอยละ 25-30 
ปริมาณคารบอนสูงกวาลิกไนต เปนเชื้อเพลิงที่มี
คุณภาพเหมาะสมในการผลิตกระแสไฟฟา และ
งานอุตสาหกรรม

บิทูมินัส (Bituminous) เปนถานหินเนื้อ
แนน แข็ง และมักจะประกอบดวยชั้นถานหิน
สีดําสนิท เปนมันวาว เปนถานหินคุณภาพ
สูง มีปริมาณคารบอนรอยละ 77-90 ให
คาความรอนสูง มีปริมาณขี้เถา และ
กํามะถันในระดับตํ่า เหมาะสําหรับใชเปน

ถานหินเพื่อการถลุงโลหะ และนิยมใชเปนเชื้อเพลิงในการ
ผลิตกระแสไฟฟา 

แอนทราไซต (Anthracite) ถานหินที่มีลักษณะดําเปนเงามัน
วาวมาก มีรอยแตกเวาแบบกนหอย มีปริมาณคารบอนสูงถึง
รอยละ 90-98 ความชื้นตํ่า
ประมาณรอยละ 5-8 มีคา
ความรอนสูง แตติดไฟยาก 
เมื่อติดไฟจะใหเปลวไฟสีนํ้าเงิน 
ไมมีควัน ใชเปนเชื้อเพลิงใน
อุตสาหกรรมตางๆ 

ประเภทของถานหิน
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ในการจัดทําแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของประเทศไทย พ.ศ. 
2553-2573 (PDP 2010) เมื่อตนป พ.ศ. 2553 ก็ไดมีความ
พยายามลดสัดสวนการผลิตพลังงานไฟฟาจากกาซธรรมชาติลง
เหลือประมาณรอยละ 25 เมื่อสิ้นแผนในป พ.ศ. 2573 โดย
ผลิตจากถานหินนําเขา ประมาณรอยละ 21 และพลังงาน
นิวเคลียร ประมาณรอยละ 11 แตเมื่อมีการปรับปรุงแผน ให
สอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป และความเปนไปไดใน
การจัดหาแหลงพลังงาน แผน PDP ฉบับลาสุด คือ PDP 2010 
ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๓ (พ.ศ. 2555-2573) จึงไดลดสัดสวน

การผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานนิวเคลียร และถานหินนําเขา 
โดยพลังงานนิวเคลียร เหลือเพียงรอยละ 4.6 และมีแนวโนมอาจ
ถูกเลื่อนจนหลุดแผน เพื่อเพิ่มระยะเวลาในการเตรียมความ
พรอมและสรางความรูความเขาใจใหแกประชาชน สวนถานหินนํา
เขา ยังพอมีความหวังและความเปนไปไดมากกวา คงเหลืออยูใน
แผนประมาณรอยละ 12.6 ซึ่งจะชวยลดสัดสวนของกาซ
ธรรมชาติใหอยูที่ประมาณรอยละ 58 แมจะลดลงไดไมมาก
เทากับเปาหมายเดิม แตก็คงจะดีกวาไมไดเริ่มตนการเปลี่ยนแปลง
สักที  

ประเภทเชื้อเพลิง สะสมเดือนมกราคม - ตุลาคม 2556

จํานวน (ลานกิโลวัตตชั่วโมง) รอยละ

กาซธรรมชาติ
ลิกไนต
พลังนํ้า
นํ้ามันเตา
นํ้ามันดีเซล
พลังงานทดแทน
ซื้อตางประเทศ

98,235.24
28,305.31
15,791.29
1,234.36

350.38
2,796.43

120.81

66.90
19.28
10.76
0.84
0.24
1.90
0.08

รวม 146,833.82 100.00

ขอมูล : กองสารสนเทศ ฝายสื่อสารองคการ กฟผ.

สัดสวนการใชเชื้อเพลิงในการผลิตพลังงานไฟฟาของประเทศ ป 2556

เพื่อใหเกิดความเขาใจในการใชถานหินเปนเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟา ขอนําทานผูอานใหรูจักที่มาของ ถานหิน โรงไฟฟาถานหิน และ 
เทคโนโลยีถานหินสะอาดดังนี้

ความรูเกี่ยวกับ…ถานหิน
ถานหิน คือ หินตะกอนชนิดหนึ่ง และเปนแรเชื้อเพลิงสามารถ
ติดไฟได มีสีนํ้าตาลออนจนถึงสีดํา มีทั้งชนิดผิวมันและผิวดาน 
นํ้าหนักเบา ถานหิน ประกอบดวย ธาตุที่สําคัญ 4 ชนิด ไดแก 
คารบอน ไฮโดรเจน ไนโตรเจน และออกซิเจน นอกจากนั้น มีธาตุ 
หรือสารอื่น เชน กํามะถัน เจือปนเล็กนอย ถานหินที่มีจํานวน
คารบอนสูง และมีธาตุอื่นๆ ตํ่า เมื่อนํามาเผาจะใหความรอนมาก 
ถือวาเปนถานหินคุณภาพดี 

โดยทั่วไปถานหินถูกแบงเปน 5 ประเภท โดยพิจารณาจากความ
แตกตางของคาความรอน คาความชื้น ปริมาณกํามะถัน และ
ปริมาณขี้เถา ซึ่งเรียงลําดับตามคุณภาพจากนอยไปมากไดแก 

พีต ลิกไนต ซับบิทูมินัส บิทูมินัส และ แอนทราไซต ถานหินสวน
ใหญถูกใชเพื่อเปนเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟา สวนที่เหลือ
ถูกใชในอุตสาหกรรมตางๆ เนื่องจากถานหินมีสารที่เปนมลพิษ
เจือปนอยูคอนขางมากตามแตชนิดของถานหิน ดังนั้นการใช
ประโยชนจากถานหินจึงสงผลกระทบตอสภาพแวดลอมหลาย
ประการ เชน การเกิดฝนกรด ปรากฏการณกาซเรือนกระจก 
เปนตน อยางไรก็ตามในปจจุบันไดมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่เรียก
วาเทคโนโลยีถานหินสะอาดขึ้นเพื่อชวยลดมลพิษจากถานหิน โดย
เทคโนโลยีนี้ถูกประยุกตใชตั้งแตในกระบวนการการทําเหมือง 
การจัดการถานหินกอนนํามาใช และการใชประโยชนถานหิน อัน
จะเปนการทําใหการใชประโยชนจากถานหินมีความปลอดภัยมาก
ขึ้น และลดผลกระทบตอสภาพแวดลอมลงได 

พีต (Peat) เปนขั้นแรกในกระบวนการเกิดถานหิน ในระดับตํ่าสุด ประกอบดวย
ซากพืชซึ่งบางสวนไดสลายตัวไปแลว มีปริมาณ
คารบอนตํ่า ประมาณรอยละ 50-60 มีปริมาณ
ออกซิเจน และความชื้นสูง แตสามารถใชเปนเชื้อ
เพลิงได

ลิกไนต (Lignite) มีซากพืชหลงเหลืออยูเล็กนอย มี
ปริมาณคารบอนรอยละ 60-71 มีออกซิเจนคอนขางสูง 

และมีความชื้นสูงถึงรอยละ 
30-38 เมื่อติดไฟมีควัน 
และเถาถานมาก เปน
ถานหินที่ใชเปนเชื้อเพลิง
สําหรับผลิตกระแสไฟฟา

ซับบิทูมินัส (Sub bituminous) มีสีดํา เปนเชื้อ
เพลิงที่มีคุณภาพเหมาะสมในการผลิตกระแส
ไฟฟา มีความชื้นประมาณรอยละ 25-30 
ปริมาณคารบอนสูงกวาลิกไนต เปนเชื้อเพลิงที่มี
คุณภาพเหมาะสมในการผลิตกระแสไฟฟา และ
งานอุตสาหกรรม

บิทูมินัส (Bituminous) เปนถานหินเนื้อ
แนน แข็ง และมักจะประกอบดวยชั้นถานหิน
สีดําสนิท เปนมันวาว เปนถานหินคุณภาพ
สูง มีปริมาณคารบอนรอยละ 77-90 ให
คาความรอนสูง มีปริมาณขี้เถา และ
กํามะถันในระดับตํ่า เหมาะสําหรับใชเปน

ถานหินเพื่อการถลุงโลหะ และนิยมใชเปนเชื้อเพลิงในการ
ผลิตกระแสไฟฟา 

แอนทราไซต (Anthracite) ถานหินที่มีลักษณะดําเปนเงามัน
วาวมาก มีรอยแตกเวาแบบกนหอย มีปริมาณคารบอนสูงถึง
รอยละ 90-98 ความชื้นตํ่า
ประมาณรอยละ 5-8 มีคา
ความรอนสูง แตติดไฟยาก 
เมื่อติดไฟจะใหเปลวไฟสีนํ้าเงิน 
ไมมีควัน ใชเปนเชื้อเพลิงใน
อุตสาหกรรมตางๆ 

ประเภทของถานหิน
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พีต ลิกไนต ซับบิทูมินัส บิทูมินัส แอนทราไซต
ปริมาณคารบอน 

50-60%
ปริมาณคารบอน 

60-71%
ปริมาณคารบอน 

71-77%
ปริมาณคารบอน 

77-90%
ปริมาณคารบอน 

90-98%

ปริมาณกํามะถัน
ไมแนนอน

ปริมาณกํามะถัน
2.0-5.0%

ปริมาณกํามะถัน 
0.1-1.5%

ปริมาณกํามะถัน
0.1-1.5%

ปริมาณกํามะถัน 
0.1-1.0%

คาความรอน 
16,800 kJ/kg

คาความรอน 
23,000 kJ/kg

คาความรอน 
29,300 kJ/kg

คาความรอน 
32,500 kJ/kg

คาความรอน 
36,250 kJ/kg

คาความชื้น 
>75%

คาความชื้น 
30-38%

คาความชื้น 
25-30%

คาความชื้น 
8-15%

คาความชื้น 
5-8%

ปริมาณขี้เถา 
มาก

ปริมาณขี้เถา 
15-20%

ปริมาณขี้เถา 
1-12%

ปริมาณขี้เถา 
1-10%

ปริมาณขี้เถา 
0.5-10%

ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติตางๆ ของถานหินแตละชนิด

โรงไฟฟาถานหิน
ปจจุบันในประเทศไทยมีโรงไฟฟาถานหิน 3 แหง

1. โรงไฟฟาแมเมาะ จ.ลําปาง กําลังผลิต 2,625 เมกกะวัตต
2. โรงไฟฟาบีแอลซีพี จ.ระยอง กําลังผลิต 1,434 เมกกะวัตต
3. โรงไฟฟาเก็คโค-วัน จ.ระยอง กําลังผลิต 660 เมกกะวัตต

โรงไฟฟาแมเมาะ
ประวัติความเปนมาของโรงไฟฟาแมเมาะ

ป 2460 ในสมัยรัชกาลที่ 6 พลเอกพระเจาบรมวงศเธอกรมพระ
กําแพงเพชรอัครโยธิน ซึ่งขณะนั้นทรงดํารงตําแหนงอธิบดีกรม
รถไฟหลวง ทรงมีพระประสงคจะสงวนปาไมไว จึงไดโปรดใหมี
การสํารวจหาเชื้อเพลิงอยางอื่นนํามาใชแทนฟนสําหรับหัวรถ
จักรไอนํ้าของรถไฟ ในการนี้ไดวาจางผูเชี่ยวชาญชาวฝรั่งเศส 

ชื่อนายบัวแยร (MG.Boy-er) ใหมาดําเนินการสํารวจในระยะแรก 
และในป 2464 - 2466 ไดวาจางชาวอเมริกัน ชื่อนายวอลเลซ 
ลี (Wallace Lee) ดําเนินการสํารวจตอไป จากผลการสํารวจ
พบวามีถานหินลิกไนตที่บริเวณแมเมาะ จังหวัดลําปางและที่คลอง
ขนาน จังหวัดกระบี่ 

เดือนกุมภาพันธ 2470 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ประชาธิปก พระปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 7 ไดทรงมีพระบรม
ราชโองการใหสงวนแหลงถานหินที่มีอยูในประเทศไว เพื่อใหทาง

ราชการเทานั้นเปนผูดําเนินการ และหามมิใหประทานบัตรการทํา
เหมืองแกเอกชนอื่นใดอีก 

วันที่ 25 มกราคม 2497 มีการจัดตั้งสํานักงานสํารวจภาวะถาน
ลิกไนตขึ้น เพื่อดําเนินการตรวจสอบวามีถานลิกไนตมากเทาใด 
มีวิธีขุดอยางไรจึงจะเสียคาใชจายนอย และจะนํามาใชประโยชน
อยางไรบาง จากการสํารวจพบวาปริมาณถานลิกไนตในเบื้องตน
ที่แมเมาะ จํานวน 15 ลานตันและคาดวาอาจจะพบเพิ่มในปริมาณ
สูงถึง 120 ลานตัน ดังนั้นจะไดรางแผนงานเบื้องตนขึ้นเพื่อนํา
เสนอตอรัฐบาล โดยมีโครงการขุดถานลิกไนตขึ้นมาเพื่อจําหนาย
เปนเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟาและใชเปนวัตถุมูลฐานในการทํา
เคมีภัณฑ และใชเปนถานหุงตม 

เมือ่รฐับาลเหน็ชอบขอเสนอดงักลาว ป 2497 จงึไดตราพระราช
กฤษฏกีาจดัตัง้องคการพลงังานไฟฟาลกิไนต เพือ่ดาํเนนิกจิการ
ถานหนิลกิไนตใหบงัเกดิผลอยางจรงิจงั และในปเดยีวกนันีเ้อง
องคการพลงังานไฟฟาลกิไนตไดกอสรางทีท่าํการและบานพกัที่
แมเมาะดวยงบประมาณจากรฐับาล เครือ่งจกัรเครือ่งมอืทีไ่ดรบั
จากรฐับาลและสหรฐัอเมรกิา และผูเชีย่วชาญองคการลกิไนตจาก
ประเทศออสเตรเลยีจาํนวน 3 นายมาเปนทีป่รกึษา ไดเปดการทาํ
เหมอืงแมเมาะโดยเปดหนาดนิกอนแลวจงึขดุถานลกิไนต ในป 
2497 ไดเริม่ผลติถานลกิไนตจากเหมอืงแมเมาะออกจาํหนายให
แกโรงบมใบยาสบูในภาคเหนอื โรงงานของการรถไฟแหง
ประเทศไทยทีน่ครราชสมีา โรงปนูซเีมนตของบรษิทัชลประทาน
ซเีมนต จาํกดั ทีต่าคล ี(นครสวรรค) ในขณะเดยีวกนักด็าํเนนิการ
เจาะสาํรวจหาปรมิาณถานลกิไนตควบคูไปดวย ไดพบวาทีแ่มเมาะ
นีม้ถีานลกิไนตฝงตวัอยูทัว่บรเิวณ ประมาณ 120 ลานตนั และ
สามารถทีจ่ะขดุขึน้มาใชงานไดคุมคา 43.6 ลานตนั เมือ่ประสบ
ความสาํเรจ็ในการดาํเนนิงานตามแผนการขัน้แรกคอื การผลติ
ลกิไนตจาํหนายเปนเชือ้เพลงิ ขัน้ตอมาก็ไดดาํเนนิการกอสรางโรง
จกัรแมเมาะขนาดกาํลงัผลดิ 12,500 กโิลวตัต ใชถานลกิไนตเปน
เชือ้เพลงิลวน เพือ่ใหการดาํเนนิงานเกีย่วกบักจิการลกิไนตคลอง
ตวัและกวางขวางขึน้ รฐับาลจงึไดตราพระราชบญัญตัจิดัตัง้ 
“การลกิไนต” เมือ่วนัที ่14 ธนัวาคม 2503 โดยไดโอนกจิการ
และทรพัยสนิขององคการพลงังานไฟฟามาเปนของการลกิไนต มี
อาํนาจดาํเนนิการในเขตทองทีจ่งัหวดัลาํปาง ลาํพนู เชยีงใหมและ
ตาก จนกวาการไฟฟายนัฮจีะขยายกจิการไปถงึ 

ในป 2503 คณะผูเชี่ยวชาญองคการ เอ.ไอ.ดี (Agency for 
International Development) ไดสํารวจความตองการไฟฟาใน
ประเทศไทย และไดเสนอใหกอสรางโรงไฟฟาพลังไอนํ้าแมเมาะให
แลวเสร็จในป 2513 แตในขณะนั้นความตองการไฟฟาในภาค
เหนือยังมีไมมาก และถาจะสงพลังงานไฟฟามายังภาคกลางก็จะ
ตองลงทุนกอสรางสายสงไฟฟายาวหลายรอยกิโลเมตร เมื่อ
รวมราคากอสรางโรงไฟฟาและขยายเหมืองแมเมาะแลว ผลที่ได
ยังไมคุมกับการลงทุน ดังนั้นจึงไดชะลอโครงการไวกอน 

ในป 2511 รัฐบาลไดตราพระราชบัญญัติจัดตั้งการไฟฟาฝาย
ผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ขึ้นโดยรวมเอากิจการของการ
ลิกไนตการไฟฟายันฮี และการไฟฟาตะวันออกเฉียงเหนือ มาเปน
หนวยงานเดียวกัน เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2512 ดังนั้น กฟผ. 
จึงไดรับโอนทรัพยสิน สิทธิหนาที่ และภาระทั้งมวลจากทั้ง 3 
องคการมาดําเนินการ 

วันที่ 17 สิงหาคม 2515 คณะรัฐมนตรีไดอนุมัติ โครงการ
กอสรางโรงไฟฟาลิกไนตแมเมาะจํานวน 2 หนวย ขนาดหนวยละ 
75,000 กิโลวัตต พรอมกับงานขยายเหมืองแมเมาะ เพื่อเพิ่ม
กําลังผลิตจากที่เคยผลิตไดวันละแสนกวาตันเปนลานตัน จนถึง
ปจจุบัน กฟผ. ไดกอสรางและติดตั้งหนวยผลิตไฟฟาเสร็จใชงาน
แลว 13 หนวย ปจจุบันโรงไฟฟาแมเมาะ มีทั้งหมด 13 เครื่องมี
กําลังผลิตรวม 2,625 เมกะวัตต 
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พีต ลิกไนต ซับบิทูมินัส บิทูมินัส แอนทราไซต
ปริมาณคารบอน 

50-60%
ปริมาณคารบอน 

60-71%
ปริมาณคารบอน 

71-77%
ปริมาณคารบอน 

77-90%
ปริมาณคารบอน 

90-98%

ปริมาณกํามะถัน
ไมแนนอน

ปริมาณกํามะถัน
2.0-5.0%

ปริมาณกํามะถัน 
0.1-1.5%

ปริมาณกํามะถัน
0.1-1.5%

ปริมาณกํามะถัน 
0.1-1.0%

คาความรอน 
16,800 kJ/kg

คาความรอน 
23,000 kJ/kg

คาความรอน 
29,300 kJ/kg

คาความรอน 
32,500 kJ/kg

คาความรอน 
36,250 kJ/kg

คาความชื้น 
>75%

คาความชื้น 
30-38%

คาความชื้น 
25-30%

คาความชื้น 
8-15%

คาความชื้น 
5-8%

ปริมาณขี้เถา 
มาก

ปริมาณขี้เถา 
15-20%

ปริมาณขี้เถา 
1-12%

ปริมาณขี้เถา 
1-10%

ปริมาณขี้เถา 
0.5-10%

ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติตางๆ ของถานหินแตละชนิด

โรงไฟฟาถานหิน
ปจจุบันในประเทศไทยมีโรงไฟฟาถานหิน 3 แหง

1. โรงไฟฟาแมเมาะ จ.ลําปาง กําลังผลิต 2,625 เมกกะวัตต
2. โรงไฟฟาบีแอลซีพี จ.ระยอง กําลังผลิต 1,434 เมกกะวัตต
3. โรงไฟฟาเก็คโค-วัน จ.ระยอง กําลังผลิต 660 เมกกะวัตต

โรงไฟฟาแมเมาะ
ประวัติความเปนมาของโรงไฟฟาแมเมาะ

ป 2460 ในสมัยรัชกาลที่ 6 พลเอกพระเจาบรมวงศเธอกรมพระ
กําแพงเพชรอัครโยธิน ซึ่งขณะนั้นทรงดํารงตําแหนงอธิบดีกรม
รถไฟหลวง ทรงมีพระประสงคจะสงวนปาไมไว จึงไดโปรดใหมี
การสํารวจหาเชื้อเพลิงอยางอื่นนํามาใชแทนฟนสําหรับหัวรถ
จักรไอนํ้าของรถไฟ ในการนี้ไดวาจางผูเชี่ยวชาญชาวฝรั่งเศส 

ชื่อนายบัวแยร (MG.Boy-er) ใหมาดําเนินการสํารวจในระยะแรก 
และในป 2464 - 2466 ไดวาจางชาวอเมริกัน ชื่อนายวอลเลซ 
ลี (Wallace Lee) ดําเนินการสํารวจตอไป จากผลการสํารวจ
พบวามีถานหินลิกไนตที่บริเวณแมเมาะ จังหวัดลําปางและที่คลอง
ขนาน จังหวัดกระบี่ 

เดือนกุมภาพันธ 2470 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ประชาธิปก พระปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 7 ไดทรงมีพระบรม
ราชโองการใหสงวนแหลงถานหินที่มีอยูในประเทศไว เพื่อใหทาง

ราชการเทานั้นเปนผูดําเนินการ และหามมิใหประทานบัตรการทํา
เหมืองแกเอกชนอื่นใดอีก 

วันที่ 25 มกราคม 2497 มีการจัดตั้งสํานักงานสํารวจภาวะถาน
ลิกไนตขึ้น เพื่อดําเนินการตรวจสอบวามีถานลิกไนตมากเทาใด 
มีวิธีขุดอยางไรจึงจะเสียคาใชจายนอย และจะนํามาใชประโยชน
อยางไรบาง จากการสํารวจพบวาปริมาณถานลิกไนตในเบื้องตน
ที่แมเมาะ จํานวน 15 ลานตันและคาดวาอาจจะพบเพิ่มในปริมาณ
สูงถึง 120 ลานตัน ดังนั้นจะไดรางแผนงานเบื้องตนขึ้นเพื่อนํา
เสนอตอรัฐบาล โดยมีโครงการขุดถานลิกไนตขึ้นมาเพื่อจําหนาย
เปนเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟาและใชเปนวัตถุมูลฐานในการทํา
เคมีภัณฑ และใชเปนถานหุงตม 

เมือ่รฐับาลเหน็ชอบขอเสนอดงักลาว ป 2497 จึงไดตราพระราช
กฤษฏกีาจดัตัง้องคการพลงังานไฟฟาลกิไนต เพือ่ดาํเนนิกจิการ
ถานหนิลกิไนตใหบงัเกิดผลอยางจรงิจงั และในปเดยีวกนันีเ้อง
องคการพลงังานไฟฟาลกิไนตไดกอสรางทีท่าํการและบานพกัที่
แมเมาะดวยงบประมาณจากรฐับาล เครือ่งจกัรเครือ่งมอืทีไ่ดรบั
จากรฐับาลและสหรฐัอเมรกิา และผูเชีย่วชาญองคการลกิไนตจาก
ประเทศออสเตรเลยีจาํนวน 3 นายมาเปนทีป่รกึษา ไดเปดการทาํ
เหมอืงแมเมาะโดยเปดหนาดนิกอนแลวจึงขดุถานลกิไนต ในป 
2497 ไดเริม่ผลติถานลกิไนตจากเหมอืงแมเมาะออกจําหนายให
แกโรงบมใบยาสบูในภาคเหนอื โรงงานของการรถไฟแหง
ประเทศไทยทีน่ครราชสมีา โรงปนูซเีมนตของบรษิทัชลประทาน
ซเีมนต จาํกัด ทีต่าคล ี(นครสวรรค) ในขณะเดยีวกนักด็าํเนนิการ
เจาะสาํรวจหาปรมิาณถานลกิไนตควบคูไปดวย ไดพบวาทีแ่มเมาะ
นีม้ถีานลกิไนตฝงตวัอยูทัว่บรเิวณ ประมาณ 120 ลานตนั และ
สามารถทีจ่ะขดุขึน้มาใชงานไดคุมคา 43.6 ลานตนั เมือ่ประสบ
ความสาํเรจ็ในการดาํเนนิงานตามแผนการขัน้แรกคอื การผลติ
ลิกไนตจาํหนายเปนเชือ้เพลงิ ขัน้ตอมาก็ไดดาํเนนิการกอสรางโรง
จกัรแมเมาะขนาดกําลงัผลดิ 12,500 กโิลวตัต ใชถานลกิไนตเปน
เชือ้เพลงิลวน เพือ่ใหการดาํเนนิงานเกีย่วกบักจิการลกิไนตคลอง
ตวัและกวางขวางขึน้ รฐับาลจึงไดตราพระราชบญัญตัจิดัตัง้ 
“การลกิไนต” เมือ่วนัที ่14 ธนัวาคม 2503 โดยไดโอนกจิการ
และทรพัยสนิขององคการพลงังานไฟฟามาเปนของการลกิไนต มี
อาํนาจดาํเนนิการในเขตทองทีจ่งัหวดัลาํปาง ลาํพนู เชยีงใหมและ
ตาก จนกวาการไฟฟายนัฮจีะขยายกจิการไปถงึ 

ในป 2503 คณะผูเชี่ยวชาญองคการ เอ.ไอ.ดี (Agency for 
International Development) ไดสํารวจความตองการไฟฟาใน
ประเทศไทย และไดเสนอใหกอสรางโรงไฟฟาพลังไอนํ้าแมเมาะให
แลวเสร็จในป 2513 แตในขณะนั้นความตองการไฟฟาในภาค
เหนือยังมีไมมาก และถาจะสงพลังงานไฟฟามายังภาคกลางก็จะ
ตองลงทุนกอสรางสายสงไฟฟายาวหลายรอยกิโลเมตร เมื่อ
รวมราคากอสรางโรงไฟฟาและขยายเหมืองแมเมาะแลว ผลที่ได
ยังไมคุมกับการลงทุน ดังนั้นจึงไดชะลอโครงการไวกอน 

ในป 2511 รัฐบาลไดตราพระราชบัญญัติจัดตั้งการไฟฟาฝาย
ผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ขึ้นโดยรวมเอากิจการของการ
ลิกไนตการไฟฟายันฮี และการไฟฟาตะวันออกเฉียงเหนือ มาเปน
หนวยงานเดียวกัน เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2512 ดังนั้น กฟผ. 
จึงไดรับโอนทรัพยสิน สิทธิหนาที่ และภาระทั้งมวลจากทั้ง 3 
องคการมาดําเนินการ 

วันที่ 17 สิงหาคม 2515 คณะรัฐมนตรีไดอนุมัติ โครงการ
กอสรางโรงไฟฟาลิกไนตแมเมาะจํานวน 2 หนวย ขนาดหนวยละ 
75,000 กิโลวัตต พรอมกับงานขยายเหมืองแมเมาะ เพื่อเพิ่ม
กําลังผลิตจากที่เคยผลิตไดวันละแสนกวาตันเปนลานตัน จนถึง
ปจจุบัน กฟผ. ไดกอสรางและติดตั้งหนวยผลิตไฟฟาเสร็จใชงาน
แลว 13 หนวย ปจจุบันโรงไฟฟาแมเมาะ มีทั้งหมด 13 เครื่องมี
กําลังผลิตรวม 2,625 เมกะวัตต 
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การทํางานของโรงไฟฟาแมเมาะ

โรงไฟฟาแมเมาะเปนโรงไฟฟาพลังความรอนที่ใชถานลิกไนตเปน
เชื้อเพลิง การทํางานของโรงไฟฟาแมเมาะเปนเชนเดียวกับโรง
ไฟฟาพลังงานความรอนทั่วไป โดยการแปรสภาพพลังงาน
สะสมของถานลิกไนตใหเปนพลังงานไฟฟา โดยใชนํ้าเปน
ตัวกลาง 

กระบวนการแปรสภาพพลังงานดังกลาว มีขั้นตอนดังนี้ 

1. เปลี่ยนพลังงานสะสมในถานลิกไนตใหเปนพลังงานความ
รอน โดยการเผาไหมหรือเรียกอีกอยางหนึ่งวาการสันดาป 
(Combustion or Oxidation) 

2. พลังงานความรอนที่ไดจากการเผาไหมถูกสงผานไปใหกับ
นํ้าทําใหนํ้ากลายเปนไอนํ้า อุณหภูมิและความดันสูง เปลี่ยน
พลังงานความรอนของไอนํ้าใหเปนพลังงานกล โดยใชไอนํ้าไป
หมุนกังหันไอนํ้า 

3. เปลี่ยนพลังงานกลเปนพลังงานไฟฟา โดยใหกังหันไอนํ้าไป
หมุนเครื่องกําเนิดไฟฟา เปนการสิ้นสุดขั้นตอนการแปรสภาพ
พลังงาน 

อุปกรณของโรงไฟฟาประกอบดวย

•  เครื่องอุนอากาศ (Air Heater) เปนอุปกรณเพิ่มอุณหภูมิ
ใหแกอากาศกอนที่จะเขาไปชวยในการเผาไหมเชื้อเพลิง เครื่องอุน
อากาศนี้ทํางานโดยรับความรอนจากกาซรอนที่ออกจากหมอนํ้า 
และถายความรอนดังกลาวใหกับอากาศ 

•  แผงทอรับความรอน (Economizer) คือแผงทอนํ้าซึ่งทําให
นํ้าที่เขาไปในหมอนํ้ามีอุณหภูมิสูงขึ้นอีกขั้นหนึ่ง แผงนี้จะติดตั้ง
อยูบริเวณชวงสุดทายกอนที่กาซรอนที่เกิดจากการเผาไหมจะ
ออกจากตัวหมอนํ้า เพื่อรับความรอนจากกาซรอนและถายเทให
แกนํ้าที่เขาหมอนํ้า 

•  เครื่องแยกไอนํ้า (Steam Drum) ลักษณะเปนเหล็กหนารูป
แคปซูลที่สามารถทนความดันและอุณหภูมิสูง ภายในเครื่องแยก
ไอนํ้ามีอุปกรณ Cyclone Separator และ Steam Scrubber 

ทําหนาที่แยกไอนํ้าออกจากนํ้า โดยอาศัยหลักของแรงหนี
ศูนยกลางและการเปลี่ยนทิศทางการไหล 

•  หมอนํ้า (Boiler) คือตัวเตาซึ่งมีทอเหล็กทนตอความดันและ
อุณหภูมิสูงประกอบกันเปนผนัง 4 ดานของเตา ภายในทอเหลา
นี้จะมีนํ้าไหลวนอยู สวนบนของตัวเตามีแผงทอไอนํ้าแขวนลอย 
เปนทอรับไอนํ้าที่ออกจากเครื่องแยกไอนํ้า (Boiler Steam 
Drum) มารับความรอนจากการเผาไหมเชื้อเพลิงอีกครั้งเพื่อเพิ่ม
อุณหภูมิแกไอนํ้าใหสูงขึ้นและสงไอนํ้าอุณหภูมิสูงนี้ออกจากหมอ
นํ้าไปยังทอนําไอนํ้าเพื่อไปหมุนเครื่องกังหันไอนํ้า 

การทํางานของระบบหมอนํ้า (Boiler)

ขั้นแรก นํ้าบริสุทธิ์ปราศจากแรธาตุ (Demineralizer Water) จะ
ถูกสูบเขาไปสูหมอนํ้าในระดับที่เหมาะสม จากนั้นจะจุดเชื้อเพลิง
ภายในเตา ความรอนจากการเผาไหมเชื้อเพลิงสงผานไปยังนํ้าใน
ทอผนังเตา ทําใหอุณหภูมิสูงขึ้นและเกิดการไหลเวียน นํ้าที่มี
อุณหภูมิสูงจนกลายเปนไอนํ้าและมีความดันสูงขึ้น จะไหลเขาสู
เครื่องแยกไอนํ้าเพื่อแยกไอนํ้าออก ไอนํ้าจะไหลเขาสูแผงทอไอนํ้า
เพื่อรับความรอนจากกาซรอนที่เกิดจากการเผาไหมเชื้อเพลิงอีก
ครั้งหนึ่ง จนมีอุณหภูมิสูงขึ้นพอเหมาะที่จะไหลออกจากหมอนํ้า 
ผานไปยังทอนําไอนํ้าเพื่อไปหมุนเครื่องกังหันไอนํ้าตอไป 

การทํางานของเครื่องกังหันไอนํ้า (Steam Turbine)

เครื่องกังหันไอนํ้า ใชเปลี่ยนพลังงานความรอนของไอนํ้าใหเปน

พลังงานกล มีสวนประกอบสําคัญคือ ระบบควบคุม (Governor 
System) เพลาหมุนและใบพัด (Rotor & Moving Blade) ตัวถัง
และใบพัด (Casing & Stationary Blade) และ เครื่องควบแนน
(Condenser) ไอนํ้าอุณหภูมิและความดันสูงจากทอนําไอนํ้าจะ
ไหลผานวาลวของระบบควบคุม (Governing Control System) 
ซึ่งจะควบคุมการไหลของไอนํ้าใหอยูในภาวะที่ตองการเขาสูเครื่อง
กังหันไอนํ้า ซึ่งประกอบดวยตัวถังมีเพลาหมุนและใบพัดติดตั้งอยู
ภายใน เมื่อไอนํ้าไหลเขาไปในตัวกังหัน ความดันของไอนํ้าจะลด
ลงและเกิดการขยายตัวทําใหปริมาตรของไอนํ้าเพิ่มขึ้น มีผลให
ความเร็วในการไหลของไอนํ้าสูงขึ้น เมื่อไอนํ้าความเร็วสูงนี้ไป
ปะทะกับใบพัด (Moving Blade) จํานวนหลายชุดที่ติดอยูกับ
เพลา ก็จะผลักดันใหเพลาของกังหันหมุนกอกําเนิดพลังงานกล 

เมื่อไอนํ้าผานชุดของใบพัดจนครบ ความดันและอุณหภูมิจะลด
ลง ไอนํ้าจะไหลออกจากกังหัน เขาสูเครื่องควบแนนซึ่งมีทอโลหะ
สอดขวางอยูเปนจํานวนมากภาย ในทอมีนํ้าเพื่อใชระบายความ
รอนไหลอยู เมื่อไอนํ้าไหลเขาสูเครื่องควบแนนไอนํ้าจะถายเท
ความรอนใหนํ้าไนทอ สวนตัวไอนํ้าเองจะควบแนนและเปลี่ยน
สถานะเปนนํ้าบริสุทธิ์อีกครั้งหนึ่ง และถูกสูบวนกลับเขาหมอนํ้า
อีก 

เครื่องกําเนิดไฟฟา (Generator)

เครื่องกําเนิดไฟฟาติดตั้งอยูในแนวระดับเดียวกับเครื่องกังหันไอ
นํ้า โดยเพลาของเครื่องกําเนิดไฟฟาจะตอโดยตรงเขากับเพลา
ของเครื่องกังหันไอนํ้า เมื่อเพลาเครื่องกังหันไอนํ้าหมุนก็จะทําให
เพลาเครื่องกําเนิดไฟฟาหมุนไปดวย ที่เพลาของเครื่องกําเนิด
ไฟฟามีตัวนําพันอยูกับแกนเหล็ก ไฟฟากระแสตรงจะถูกจายให
กับตัวนํานี้ ดังนั้นจะเกิดสนามแมเหล็กขึ้นที่เพลาของเครื่อง
กําเนิดไฟฟา เมื่อเพลาของเครื่องกําเนิดไฟฟาหมุน สนามแม
เหล็กก็หมุนไปดวย สนามแมเหล็กนี้จะเคลื่อนที่ไปตัดกับตัวนําอีก
ชุดหนึ่งซึ่งพันอยูกับแกนเหล็กที่ติดอยูรอบตัวถังของเครื่อง
กําเนิดไฟฟา ทําใหเกิดการเหนี่ยวนําและเกิดกระแสไฟฟาไหลใน
ตัวนําที่ติดอยูกับตัวเครื่องกําเนิดไฟฟา กระแสไฟฟาที่เกิดขึ้นนี้จะ
สงเขาไปยังหมอแปลงไฟฟาแรงดันสูงเพื่อจายใหกับสายสงแรงสูง
ตอไป เครื่องกําเนิดไฟฟายังประกอบดวยระบบอุปกรณอื่น ๆ 
อีกมากมาย เชน ระบบระบายความรอน ระบบควบคุม ฯลฯ

ขั้นตอนการใชถานเปนเชื้อเพลิง

ถานลิกไนตที่ขุดจากเหมืองแมเมาะ ถูกสงเขามาบดในเครื่องยอย
ถานชุดแรกและผานออกมาในขนาดไมเกิน 30 ลบ.ซม. จากนั้น
จะใชสายพานลําเลียงมากองไวยังลานกองยอย ถานจากลาน
กองจะถูกสงขึ้นมายังโรงยอยถาน โดยมีระบบแมเหล็กไฟฟาและ
ระบบตรวจสอบโลหะ เพื่อแยกโลหะไมพึงประสงคออก กอนที่จะ
ผานไปยังเครื่องยอยถานชุดที่สอง ซึ่งจะยอยถานใหมีขนาดไม
เกิน 3 ลบ.ซม. และสงไปเก็บไวในยุงถาน (Coal Bunker) ในตัว
โรงไฟฟา เพื่อเตรียมใชงานตอไป 

ถานลิกไนตติดไฟคอนขางยาก ในชวงแรกของการจุดเตาจึงตอง
ใช Light Oil จุดนํากอน โดยใชหัวฉีดนํ้ามัน ฉีด Light Oil ให
กระจายเปนฝอยเขาไปในตัวเตาใชระบบจุดระเบิดโดยการ Spark 
ของไฟฟาแรงสูง ทําให Light Oil ลุกไหมภายในเตา เมื่อการเผา
ไหม Light Oil อยูในสภาวะคงที่ (Stable) และอุณหภูมิภายในเตา
สูงพอ จึงจะเริ่มเผาถานลิกไนต ถานลิกไนตจากยุงเก็บถานถูก
ปอนเขาโมบดดวยเครื่องปอนถาน (Coal Feeder) ซึ่งเปนตัว
ควบคุมปริมาณถานที่จะเผา ในโมบดถานจะมีลมรอนจากเครื่อง
อุนอากาศเปาเขาไปในโม ถานจะถูกบดโดยมีลมรอนเปนตัวกวน
ใหการบดมีประสิทธิภาพดีและไลความชื้นออกจากถาน 

ถานที่บดแลวจะมีขนาดประมาณ 75/1000 มิลลิเมตร และ
อุณหภูมิประมาณ 60 องศาเซลเซียส ถูกลมรอนพาขึ้นไปตาม
ทอสงถานไปยังหัวฉีดถาน (Coal Burner) หัวฉีดถานจะทําหนาที่
ควบคุมใหถานกระจายเขาไปในเตาอยางมีระเบียบ เมื่อผงถาน
ปะทะกับ Light Oil ที่กําลังลุกไหมและมีอุณหภูมิสูง ผงถานจะ
ติดไฟและเกิดการเผาไหมขึ้น ในชวงนี้ก็จะหยุดใช Light Oil และใช
ถานเพียงอยางเดียวได การเผาถานจะทําใหเกิดขี้เถา ซึ่งแบงเปน 
2 สวน คือ 

•  ขี้เถาหนัก (Wet Ash) จะตกลงสูกนเตาและถูกลําเลียงออก
จากเตาโดยระบบสายพานเหล็ก (Scrapper Conveyor) 

•  ขี้เถาเบา (Fly Ash or Dry Ash) จะปนไปกับกาซรอน ปริมาณ
ขี้เถาเบาที่เกิดขึ้นมีปริมาณรอยละ 80-95 ของขี้เถาที่เกิดขึ้น
ทั้งหมด จึงตองมีการติดตั้งเครื่องดักจับฝุนไฟฟาสถิต (Elec-
trostatic Precipitator) เพื่อแยกฝุนออกจากกาซรอน กอนจะ
ปลอยกาซออกทางปลองควัน 
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โรงไฟฟาแมเมาะเปนโรงไฟฟาพลังความรอนที่ใชถานลิกไนตเปน
เชื้อเพลิง การทํางานของโรงไฟฟาแมเมาะเปนเชนเดียวกับโรง
ไฟฟาพลังงานความรอนทั่วไป โดยการแปรสภาพพลังงาน
สะสมของถานลิกไนตใหเปนพลังงานไฟฟา โดยใชนํ้าเปน
ตัวกลาง 

กระบวนการแปรสภาพพลังงานดังกลาว มีขั้นตอนดังนี้ 

1. เปลี่ยนพลังงานสะสมในถานลิกไนตใหเปนพลังงานความ
รอน โดยการเผาไหมหรือเรียกอีกอยางหนึ่งวาการสันดาป 
(Combustion or Oxidation) 

2. พลังงานความรอนที่ไดจากการเผาไหมถูกสงผานไปใหกับ
นํ้าทําใหนํ้ากลายเปนไอนํ้า อุณหภูมิและความดันสูง เปลี่ยน
พลังงานความรอนของไอนํ้าใหเปนพลังงานกล โดยใชไอนํ้าไป
หมุนกังหันไอนํ้า 

3. เปลี่ยนพลังงานกลเปนพลังงานไฟฟา โดยใหกังหันไอนํ้าไป
หมุนเครื่องกําเนิดไฟฟา เปนการสิ้นสุดขั้นตอนการแปรสภาพ
พลังงาน 

อุปกรณของโรงไฟฟาประกอบดวย

•  เครื่องอุนอากาศ (Air Heater) เปนอุปกรณเพิ่มอุณหภูมิ
ใหแกอากาศกอนที่จะเขาไปชวยในการเผาไหมเชื้อเพลิง เครื่องอุน
อากาศนี้ทํางานโดยรับความรอนจากกาซรอนที่ออกจากหมอนํ้า 
และถายความรอนดังกลาวใหกับอากาศ 

•  แผงทอรับความรอน (Economizer) คือแผงทอนํ้าซึ่งทําให
นํ้าที่เขาไปในหมอนํ้ามีอุณหภูมิสูงขึ้นอีกขั้นหนึ่ง แผงนี้จะติดตั้ง
อยูบริเวณชวงสุดทายกอนที่กาซรอนที่เกิดจากการเผาไหมจะ
ออกจากตัวหมอนํ้า เพื่อรับความรอนจากกาซรอนและถายเทให
แกนํ้าที่เขาหมอนํ้า 

•  เครื่องแยกไอนํ้า (Steam Drum) ลักษณะเปนเหล็กหนารูป
แคปซูลที่สามารถทนความดันและอุณหภูมิสูง ภายในเครื่องแยก
ไอนํ้ามีอุปกรณ Cyclone Separator และ Steam Scrubber 

ทําหนาที่แยกไอนํ้าออกจากนํ้า โดยอาศัยหลักของแรงหนี
ศูนยกลางและการเปลี่ยนทิศทางการไหล 

•  หมอนํ้า (Boiler) คือตัวเตาซึ่งมีทอเหล็กทนตอความดันและ
อุณหภูมิสูงประกอบกันเปนผนัง 4 ดานของเตา ภายในทอเหลา
นี้จะมีนํ้าไหลวนอยู สวนบนของตัวเตามีแผงทอไอนํ้าแขวนลอย 
เปนทอรับไอนํ้าที่ออกจากเครื่องแยกไอนํ้า (Boiler Steam 
Drum) มารับความรอนจากการเผาไหมเชื้อเพลิงอีกครั้งเพื่อเพิ่ม
อุณหภูมิแกไอนํ้าใหสูงขึ้นและสงไอนํ้าอุณหภูมิสูงนี้ออกจากหมอ
นํ้าไปยังทอนําไอนํ้าเพื่อไปหมุนเครื่องกังหันไอนํ้า 

การทํางานของระบบหมอนํ้า (Boiler)

ขั้นแรก นํ้าบริสุทธิ์ปราศจากแรธาตุ (Demineralizer Water) จะ
ถูกสูบเขาไปสูหมอนํ้าในระดับที่เหมาะสม จากนั้นจะจุดเชื้อเพลิง
ภายในเตา ความรอนจากการเผาไหมเชื้อเพลิงสงผานไปยังนํ้าใน
ทอผนังเตา ทําใหอุณหภูมิสูงขึ้นและเกิดการไหลเวียน นํ้าที่มี
อุณหภูมิสูงจนกลายเปนไอนํ้าและมีความดันสูงขึ้น จะไหลเขาสู
เครื่องแยกไอนํ้าเพื่อแยกไอนํ้าออก ไอนํ้าจะไหลเขาสูแผงทอไอนํ้า
เพื่อรับความรอนจากกาซรอนที่เกิดจากการเผาไหมเชื้อเพลิงอีก
ครั้งหนึ่ง จนมีอุณหภูมิสูงขึ้นพอเหมาะที่จะไหลออกจากหมอนํ้า 
ผานไปยังทอนําไอนํ้าเพื่อไปหมุนเครื่องกังหันไอนํ้าตอไป 

การทํางานของเครื่องกังหันไอนํ้า (Steam Turbine)

เครื่องกังหันไอนํ้า ใชเปลี่ยนพลังงานความรอนของไอนํ้าใหเปน

พลังงานกล มีสวนประกอบสําคัญคือ ระบบควบคุม (Governor 
System) เพลาหมุนและใบพัด (Rotor & Moving Blade) ตัวถัง
และใบพัด (Casing & Stationary Blade) และ เครื่องควบแนน
(Condenser) ไอนํ้าอุณหภูมิและความดันสูงจากทอนําไอนํ้าจะ
ไหลผานวาลวของระบบควบคุม (Governing Control System) 
ซึ่งจะควบคุมการไหลของไอนํ้าใหอยูในภาวะที่ตองการเขาสูเครื่อง
กังหันไอนํ้า ซึ่งประกอบดวยตัวถังมีเพลาหมุนและใบพัดติดตั้งอยู
ภายใน เมื่อไอนํ้าไหลเขาไปในตัวกังหัน ความดันของไอนํ้าจะลด
ลงและเกิดการขยายตัวทําใหปริมาตรของไอนํ้าเพิ่มขึ้น มีผลให
ความเร็วในการไหลของไอนํ้าสูงขึ้น เมื่อไอนํ้าความเร็วสูงนี้ไป
ปะทะกับใบพัด (Moving Blade) จํานวนหลายชุดที่ติดอยูกับ
เพลา ก็จะผลักดันใหเพลาของกังหันหมุนกอกําเนิดพลังงานกล 

เมื่อไอนํ้าผานชุดของใบพัดจนครบ ความดันและอุณหภูมิจะลด
ลง ไอนํ้าจะไหลออกจากกังหัน เขาสูเครื่องควบแนนซึ่งมีทอโลหะ
สอดขวางอยูเปนจํานวนมากภาย ในทอมีนํ้าเพื่อใชระบายความ
รอนไหลอยู เมื่อไอนํ้าไหลเขาสูเครื่องควบแนนไอนํ้าจะถายเท
ความรอนใหนํ้าไนทอ สวนตัวไอนํ้าเองจะควบแนนและเปลี่ยน
สถานะเปนนํ้าบริสุทธิ์อีกครั้งหนึ่ง และถูกสูบวนกลับเขาหมอนํ้า
อีก 

เครื่องกําเนิดไฟฟา (Generator)

เครื่องกําเนิดไฟฟาติดตั้งอยูในแนวระดับเดียวกับเครื่องกังหันไอ
นํ้า โดยเพลาของเครื่องกําเนิดไฟฟาจะตอโดยตรงเขากับเพลา
ของเครื่องกังหันไอนํ้า เมื่อเพลาเครื่องกังหันไอนํ้าหมุนก็จะทําให
เพลาเครื่องกําเนิดไฟฟาหมุนไปดวย ที่เพลาของเครื่องกําเนิด
ไฟฟามีตัวนําพันอยูกับแกนเหล็ก ไฟฟากระแสตรงจะถูกจายให
กับตัวนํานี้ ดังนั้นจะเกิดสนามแมเหล็กขึ้นที่เพลาของเครื่อง
กําเนิดไฟฟา เมื่อเพลาของเครื่องกําเนิดไฟฟาหมุน สนามแม
เหล็กก็หมุนไปดวย สนามแมเหล็กนี้จะเคลื่อนที่ไปตัดกับตัวนําอีก
ชุดหนึ่งซึ่งพันอยูกับแกนเหล็กที่ติดอยูรอบตัวถังของเครื่อง
กําเนิดไฟฟา ทําใหเกิดการเหนี่ยวนําและเกิดกระแสไฟฟาไหลใน
ตัวนําที่ติดอยูกับตัวเครื่องกําเนิดไฟฟา กระแสไฟฟาที่เกิดขึ้นนี้จะ
สงเขาไปยังหมอแปลงไฟฟาแรงดันสูงเพื่อจายใหกับสายสงแรงสูง
ตอไป เครื่องกําเนิดไฟฟายังประกอบดวยระบบอุปกรณอื่น ๆ 
อีกมากมาย เชน ระบบระบายความรอน ระบบควบคุม ฯลฯ

ขั้นตอนการใชถานเปนเชื้อเพลิง

ถานลิกไนตที่ขุดจากเหมืองแมเมาะ ถูกสงเขามาบดในเครื่องยอย
ถานชุดแรกและผานออกมาในขนาดไมเกิน 30 ลบ.ซม. จากนั้น
จะใชสายพานลําเลียงมากองไวยังลานกองยอย ถานจากลาน
กองจะถูกสงขึ้นมายังโรงยอยถาน โดยมีระบบแมเหล็กไฟฟาและ
ระบบตรวจสอบโลหะ เพื่อแยกโลหะไมพึงประสงคออก กอนที่จะ
ผานไปยังเครื่องยอยถานชุดที่สอง ซึ่งจะยอยถานใหมีขนาดไม
เกิน 3 ลบ.ซม. และสงไปเก็บไวในยุงถาน (Coal Bunker) ในตัว
โรงไฟฟา เพื่อเตรียมใชงานตอไป 

ถานลิกไนตติดไฟคอนขางยาก ในชวงแรกของการจุดเตาจึงตอง
ใช Light Oil จุดนํากอน โดยใชหัวฉีดนํ้ามัน ฉีด Light Oil ให
กระจายเปนฝอยเขาไปในตัวเตาใชระบบจุดระเบิดโดยการ Spark 
ของไฟฟาแรงสูง ทําให Light Oil ลุกไหมภายในเตา เมื่อการเผา
ไหม Light Oil อยูในสภาวะคงที่ (Stable) และอุณหภูมิภายในเตา
สูงพอ จึงจะเริ่มเผาถานลิกไนต ถานลิกไนตจากยุงเก็บถานถูก
ปอนเขาโมบดดวยเครื่องปอนถาน (Coal Feeder) ซึ่งเปนตัว
ควบคุมปริมาณถานที่จะเผา ในโมบดถานจะมีลมรอนจากเครื่อง
อุนอากาศเปาเขาไปในโม ถานจะถูกบดโดยมีลมรอนเปนตัวกวน
ใหการบดมีประสิทธิภาพดีและไลความชื้นออกจากถาน 

ถานที่บดแลวจะมีขนาดประมาณ 75/1000 มิลลิเมตร และ
อุณหภูมิประมาณ 60 องศาเซลเซียส ถูกลมรอนพาขึ้นไปตาม
ทอสงถานไปยังหัวฉีดถาน (Coal Burner) หัวฉีดถานจะทําหนาที่
ควบคุมใหถานกระจายเขาไปในเตาอยางมีระเบียบ เมื่อผงถาน
ปะทะกับ Light Oil ที่กําลังลุกไหมและมีอุณหภูมิสูง ผงถานจะ
ติดไฟและเกิดการเผาไหมขึ้น ในชวงนี้ก็จะหยุดใช Light Oil และใช
ถานเพียงอยางเดียวได การเผาถานจะทําใหเกิดขี้เถา ซึ่งแบงเปน 
2 สวน คือ 

•  ขี้เถาหนัก (Wet Ash) จะตกลงสูกนเตาและถูกลําเลียงออก
จากเตาโดยระบบสายพานเหล็ก (Scrapper Conveyor) 

•  ขี้เถาเบา (Fly Ash or Dry Ash) จะปนไปกับกาซรอน ปริมาณ
ขี้เถาเบาที่เกิดขึ้นมีปริมาณรอยละ 80-95 ของขี้เถาที่เกิดขึ้น
ทั้งหมด จึงตองมีการติดตั้งเครื่องดักจับฝุนไฟฟาสถิต (Elec-
trostatic Precipitator) เพื่อแยกฝุนออกจากกาซรอน กอนจะ
ปลอยกาซออกทางปลองควัน 
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ขอดี ขอเสีย

1. ตนทุนผลิตไฟฟาจากเชื้อเพลิงถานหินตํ่ากวาเชื้อเพลิง
หลัก

1. ตองใชระบบควบคุมมลภาวะทางอากาศที่มีราคาแพง 
เนื่องจากการเผาไหมถานหินเปนสาเหตุสําคัญของฝน
กรดและภาวะโลกรอน

2. มีปริมาณสํารองในโลกมาก สามารถใชไดไมตํ่ากวา 
220 ป

2. ประเทศไทยตองนําเขาถานหินคุณภาพดีจากตางประเทศ

3. สามารถใชเทคโนโลยีถานหินสะอาด ทําใหกําจัดมลพิษ
จากการใชถานหินหมดไป

3. ตองมีระบบการจัดการขนสงที่ดี

4. ยังมีภาพลักษณที่นากลัวในสายตาของประชาชน

ขอดี-ขอเสีย ของโรงไฟฟาถานหิน  

เทคโนโลยีถานหินสะอาด (Clean Coal Technology) 
เทคโนโลยีถานหินสะอาดเปนเทคโนโลยีที่สําคัญตอการลด
มลภาวะที่เกิดจากการนําถานหินมาใชประโยชนเปนการพัฒนา
ดานเทคโนโลยีการกําจัดหรือลดมลพิษเพื่อนําถานหินมาใชเปน
เชื้อเพลิงใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยใหมีผลกระทบ ตอสิ่ง
แวดลอมนอยที่สุด ซึ่งปญหามลพิษที่เกิดจากการเผาไหมของ
ถานหิน ไดแก ฝุนละออง ซัลเฟอรไดออกไซด ไนโตรเจนออกไซด 
และคารบอนไดออกไซด เปนตน ปจจุบันเทคโนโลยีถานหินสะอาด
ไดรับการพัฒนาและสามารถกําจัดปญหามลพิษที่ เกิดจากการ
เผาไหมของถานหินไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะปญหาฝุน
ละออง กาซซัลเฟอรไดออกไซด กาซไนโตรเจนออกไซด แต
สําหรับปญหากาซคารบอนไดออกไซด ยังอยูระหวางการพัฒนา
เทคโนโลยีในการควบคุมใหเกิดประสิทธิภาพ

เทคโนโลยีถานหินสะอาด (Clean Coal Technology) ทําใหการ
ผลิตกระแสไฟฟาจากเชื้อเพลิงถานหินมีประสิทธิภาพสูงขึ้น และมี
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุดปจจุบันนี้เทคโนโลยีถานหิน
สะอาด (Clean Coal Technology) มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง
สามารถลดหรือกําจัดภาวะที่เกิดจากการใชถานหินเปนเชื้อเพลิง

จนสามารถเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มีการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหมและการใหความรอน การเปลี่ยนถานหินใหเปนกาซเชื้อเพลิง
หรือ เชื้อเพลิงเหลวเปนการสรางคุณคาเพิ่มเปาหมายสุดทายของการพัฒนาเทคโนโลยีถานหินสะอาดคือ ไมมีการปลอยมลภาวะและกาซ
คารบอนไดออกไซด ออกสูบรรยากาศ หรือที่เรียกวา Zero emission  

เทคโนโลยีถานหินสะอาดกอนการเผาไหม

เทคโนโลยีถานหินสะอาดกอนการเผาไหม (Pre – Combustion) เทคโนโลยีกลุมนี้ เปนการนําถานหินมาผานกระบวนการเพื่อลดปริมาณ
เถาและกํามะถัน ในขณะเดียวกันเปนการเพิ่มคาความรอนของถานหินกอนนํามาเผาไหม ซึ่งหมายถึง เทคโนโลยีกลุมนี้เปนการทําความ
สะอาดโดยวิธีทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ เพื่อใหถานหินมีคุณภาพดีขึ้นและมีมลพิษนอยลงกอนที่จะถูกนําไปใชงานซึ่งจะชวยเพิ่มคา
ความรอนของถานหินกอนนําไปเผาไหมเปนเชื้อเพลิง โดยอาจเรียกขั้นตอนนี้วาการปรับระดับถานหิน (coal upgrading) โดยมีดวยกัน 3 
วิธี คือ

1. การทาํความสะอาดโดยวธิทีางกายภาพ (Physical cleaning) 
2. การทําความสะอาดโดยวิธีทางเคมี (Chemical cleaning) 
3. การทาํความสะอาดโดยวธิทีางชวีภาพ (Biological cleaning) 

1. การทําความสะอาดโดยวิธีทางกายภาพ 
    (Physical cleaning) 

เปนการกําจัดสิ่งเจือปน
ประเภท ฝุนละออง ดิน หิน 
และสารประกอบพวก      
กํามะถันอนินทรีย ซึ่งมีเหล็ก
เปนสวนประกอบ เชน      
ไพไรติกซัลเฟอร (pyritic 
sulfur) เปนตน โดยมีวิธีการ
คือนําถานหินมาบดใหมี
ขนาดเล็กกวาขนาดของฝุน
ผงแลวลางผานนํ้าโดย
อาศัยหลักการความแตก
ตางของความหนาแนนของถานหินกับสารเหลานี้ จะทําใหสิ่งเจือปนตางๆ ที่ไมตองการจะถูกแยกออกจากเนื้อถานหิน ซึ่งวิธีนี้จะ
ทําให ไพไรติกซัลเฟอรถูกกําจัดออกไดประมาณรอยละ 90 นอกจากนี้ยังมีวิธีทําความสะอาดถานหินทางกายภาพอีกวิธีหนึ่ง
เรียกวาการลอยผานปลอง (column flotation) เปนการทําความสะอาดถานหิน โดยอาศัยหลักการที่ผงถานหินมีคุณสมบัติทาง
เคมีซึ่งสามารถยึดติดกับฟองอากาศได เมื่อใหฟองอากาศเคลื่อนที่ผานผงถานหินและนํ้าซึ่งบรรจุในอุปกรณที่เรียกวาปลอง 
(column) ผงถานจะติดขึ้นไปกับฟองอากาศ ทิ้งใหสารประกอบอนินทรีย เชน pyritic sulfur และแรธาตุตางๆ จมอยูชั้นลาง 
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ขอดี ขอเสีย

1. ตนทุนผลิตไฟฟาจากเชื้อเพลิงถานหินตํ่ากวาเชื้อเพลิง
หลัก

1. ตองใชระบบควบคุมมลภาวะทางอากาศที่มีราคาแพง 
เนื่องจากการเผาไหมถานหินเปนสาเหตุสําคัญของฝน
กรดและภาวะโลกรอน

2. มีปริมาณสํารองในโลกมาก สามารถใชไดไมตํ่ากวา 
220 ป

2. ประเทศไทยตองนําเขาถานหินคุณภาพดีจากตางประเทศ

3. สามารถใชเทคโนโลยีถานหินสะอาด ทําใหกําจัดมลพิษ
จากการใชถานหินหมดไป

3. ตองมีระบบการจัดการขนสงที่ดี

4. ยังมีภาพลักษณที่นากลัวในสายตาของประชาชน

ขอดี-ขอเสีย ของโรงไฟฟาถานหิน  

เทคโนโลยีถานหินสะอาด (Clean Coal Technology) 
เทคโนโลยีถานหินสะอาดเปนเทคโนโลยีที่สําคัญตอการลด
มลภาวะที่เกิดจากการนําถานหินมาใชประโยชนเปนการพัฒนา
ดานเทคโนโลยีการกําจัดหรือลดมลพิษเพื่อนําถานหินมาใชเปน
เชื้อเพลิงใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยใหมีผลกระทบ ตอสิ่ง
แวดลอมนอยที่สุด ซึ่งปญหามลพิษที่เกิดจากการเผาไหมของ
ถานหิน ไดแก ฝุนละออง ซัลเฟอรไดออกไซด ไนโตรเจนออกไซด 
และคารบอนไดออกไซด เปนตน ปจจุบันเทคโนโลยีถานหินสะอาด
ไดรับการพัฒนาและสามารถกําจัดปญหามลพิษที่ เกิดจากการ
เผาไหมของถานหินไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะปญหาฝุน
ละออง กาซซัลเฟอรไดออกไซด กาซไนโตรเจนออกไซด แต
สําหรับปญหากาซคารบอนไดออกไซด ยังอยูระหวางการพัฒนา
เทคโนโลยีในการควบคุมใหเกิดประสิทธิภาพ

เทคโนโลยีถานหินสะอาด (Clean Coal Technology) ทําใหการ
ผลิตกระแสไฟฟาจากเชื้อเพลิงถานหินมีประสิทธิภาพสูงขึ้น และมี
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุดปจจุบันนี้เทคโนโลยีถานหิน
สะอาด (Clean Coal Technology) มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง
สามารถลดหรือกําจัดภาวะที่เกิดจากการใชถานหินเปนเชื้อเพลิง

จนสามารถเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มีการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหมและการใหความรอน การเปลี่ยนถานหินใหเปนกาซเชื้อเพลิง
หรือ เชื้อเพลิงเหลวเปนการสรางคุณคาเพิ่มเปาหมายสุดทายของการพัฒนาเทคโนโลยีถานหินสะอาดคือ ไมมีการปลอยมลภาวะและกาซ
คารบอนไดออกไซด ออกสูบรรยากาศ หรือที่เรียกวา Zero emission  

เทคโนโลยีถานหินสะอาดกอนการเผาไหม

เทคโนโลยีถานหินสะอาดกอนการเผาไหม (Pre – Combustion) เทคโนโลยีกลุมนี้ เปนการนําถานหินมาผานกระบวนการเพื่อลดปริมาณ
เถาและกํามะถัน ในขณะเดียวกันเปนการเพิ่มคาความรอนของถานหินกอนนํามาเผาไหม ซึ่งหมายถึง เทคโนโลยีกลุมนี้เปนการทําความ
สะอาดโดยวิธีทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ เพื่อใหถานหินมีคุณภาพดีขึ้นและมีมลพิษนอยลงกอนที่จะถูกนําไปใชงานซึ่งจะชวยเพิ่มคา
ความรอนของถานหินกอนนําไปเผาไหมเปนเชื้อเพลิง โดยอาจเรียกขั้นตอนนี้วาการปรับระดับถานหิน (coal upgrading) โดยมีดวยกัน 3 
วิธี คือ

1. การทาํความสะอาดโดยวธิทีางกายภาพ (Physical cleaning) 
2. การทําความสะอาดโดยวิธีทางเคมี (Chemical cleaning) 
3. การทาํความสะอาดโดยวธิทีางชวีภาพ (Biological cleaning) 

1. การทําความสะอาดโดยวิธีทางกายภาพ 
    (Physical cleaning) 

เปนการกําจัดสิ่งเจือปน
ประเภท ฝุนละออง ดิน หิน 
และสารประกอบพวก      
กํามะถันอนินทรีย ซึ่งมีเหล็ก
เปนสวนประกอบ เชน      
ไพไรติกซัลเฟอร (pyritic 
sulfur) เปนตน โดยมีวิธีการ
คือนําถานหินมาบดใหมี
ขนาดเล็กกวาขนาดของฝุน
ผงแลวลางผานนํ้าโดย
อาศัยหลักการความแตก
ตางของความหนาแนนของถานหินกับสารเหลานี้ จะทําใหสิ่งเจือปนตางๆ ที่ไมตองการจะถูกแยกออกจากเนื้อถานหิน ซึ่งวิธีนี้จะ
ทําให ไพไรติกซัลเฟอรถูกกําจัดออกไดประมาณรอยละ 90 นอกจากนี้ยังมีวิธีทําความสะอาดถานหินทางกายภาพอีกวิธีหนึ่ง
เรียกวาการลอยผานปลอง (column flotation) เปนการทําความสะอาดถานหิน โดยอาศัยหลักการที่ผงถานหินมีคุณสมบัติทาง
เคมีซึ่งสามารถยึดติดกับฟองอากาศได เมื่อใหฟองอากาศเคลื่อนที่ผานผงถานหินและนํ้าซึ่งบรรจุในอุปกรณที่เรียกวาปลอง 
(column) ผงถานจะติดขึ้นไปกับฟองอากาศ ทิ้งใหสารประกอบอนินทรีย เชน pyritic sulfur และแรธาตุตางๆ จมอยูชั้นลาง 
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2 การทําความสะอาดโดยวิธีทางเคมี 
(Chemical cleaning) 

เปนการใชสารเคมีเขาไปทําปฏิกิริยากับผงถานหิน ซึ่ง
สารเคมีดังกลาวมีคุณสมบัติในการกําจัดพวกสิ่งเจือปน 
ตางๆ ที่ไมสามารถกําจัดไดโดยวิธีทางกายภาพ ในการ
ทําปฏิกิริยากับผงถานหินเพื่อกําจัดกํามะถันและเถา 
เทคโนโลยีในกลุมนี้ ไดแก Molten - caustic leaching  

3 การทําความสะอาดโดยวิธีทางชีวภาพ  (Biological cleaning)  

วิธีนี้เปนเทคโนโลยีที่ยังคอนขางใหม โดยใชสิ่งมีชีวิตเล็กๆ จําพวกแบคทีเรียและเชื้อราบางชนิด ที่ใชกํามะถันเปนอาหารเขาไป
ชวยในการกําจัดกํามะถัน ในถานหินและสามารถนําสิ่งมีชีวิตเหลานี้มาทําการเพาะเลี้ยงเพื่อสกัดเอาเอนไซนที่ใชสําหรับการ
ยอยสลายกํามะถันมาใช เพื่อเรงกระบวนการกําจัดกํามะถันในถานหิน 

เทคโนโลยีถานหินสะอาดขณะเผาไหมหรือเมื่อนําไปใชประโยชน

เทคโนโลยีถานหินสะอาดขณะเผาไหม (Combustion) เปนเทคโนโลยีที่มุงเนนการปรับปรุงเตาเผาและหมอไอนํ้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การเผาไหมถานหินและลดมลพิษที่เกิดจากการเผาไหม เทคโนโลยีถานหินสะอาดขณะเผาไหม เทคโนโลยีถานหินสะอาดโดยการแปรรูป และ
เทคโนโลยีสังเคราะหเชื้อเพลิงสะอาด ซึ่งแตละเทคโนโลยีจะชวยลดปริมาณสิ่งเจือปนตางๆ โดยเฉพาะกํามะถันในถานหินลงไดเปนอยางดี ซึ่ง
เทคโนโลยีในกลุมนี้ไดแก 

1. Pulverized Fuel (PF) combustion 2. Fluidized Bed Combustion (FBC )

3. Integrated Gasification Combined Cycle (IGCC) 4. Pressurized Fluidized Bed Combustion Combined 
Cycle (PFBC)
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เทคโนโลยีถานหินสะอาดและระบบควบคุมคุณภาพอากาศหลังการเผาไหม

เทคโนโลยีถานหินสะอาดและระบบควบคุมอากาศหลังการเผาไหม (Post-combustion) เปนเทคโนโลยีที่ชวยลดการปลดปลอยมลพิษในไอ
เสียจากการเผาไหมถานหิน เปนการกําจัดมลพิษที่เกิดขึ้นจากการเผาไหมถานหิน กอนที่จะถูกปลอยออกสูสภาพแวดลอม ซึ่งมีทั้งที่อยู 
ในรูปของฝุนละอองตางๆ และกาซ (ตัวอยาง โรงไฟฟาแมเมาะ จังหวัดลําปาง) สําหรับเทคโนโลยีที่นํามาใชแกปญหาในขั้นตอนนี้ไดแก

การกําจัดฝุนละออง 

เมื่อถานหินถูกเผาไหมจะมีฝุนละอองตางๆ เกิดขึ้นในกระบวนการ ดังนั้นเพื่อเปนการกําจัดฝุนละอองดังกลาว จะมีการใชอุปกรณสําหรับ
การดักจับ ฝุนละอองที่เกิดนี้ ซึ่งโดยทั่วที่ใชกันอยู ไดแก 

1. เครื่องดักฝุนดวยไฟฟา (Electrostatic precipitator) 
2. เครื่องแยกฝุนแบบลมหมุน (cyclone Separator) 
3. เครื่องกรองฝุนแบบถุงกรอง (bag filter) 

1.เครื่องดักฝุนดวยไฟฟา (electrostatic precipitator) 

ระบบนี้ถือวามีประสิทธิภาพสูงมากในการดักจับฝุน

  

2.เครื่องแยกฝุนแบบลมหมุน (cyclone Separator) 

ใชหลักของแรงเหวี่ยงเพื่อใหกาซซึ่งมีฝุนละอองผสมอยูเกิดการ
หมุนตัว จะทําใหฝุนละอองซึ่งมีนํ้าหนักมากกวารวมตัวกันและถูก
แยกออกมา

  

3.เครื่องกรองฝุนแบบถุง (bag filter) 

เปนอุปกรณที่มีถุงกรองเปนตัวกรองแยกฝุนละอองออก
จากกาซที่เกิดจากการเผาไหมถานหิน
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เสียจากการเผาไหมถานหิน เปนการกําจัดมลพิษที่เกิดขึ้นจากการเผาไหมถานหิน กอนที่จะถูกปลอยออกสูสภาพแวดลอม ซึ่งมีทั้งที่อยู 
ในรูปของฝุนละอองตางๆ และกาซ (ตัวอยาง โรงไฟฟาแมเมาะ จังหวัดลําปาง) สําหรับเทคโนโลยีที่นํามาใชแกปญหาในขั้นตอนนี้ไดแก

การกําจัดฝุนละออง 

เมื่อถานหินถูกเผาไหมจะมีฝุนละอองตางๆ เกิดขึ้นในกระบวนการ ดังนั้นเพื่อเปนการกําจัดฝุนละอองดังกลาว จะมีการใชอุปกรณสําหรับ
การดักจับ ฝุนละอองที่เกิดนี้ ซึ่งโดยทั่วที่ใชกันอยู ไดแก 

1. เครื่องดักฝุนดวยไฟฟา (Electrostatic precipitator) 
2. เครื่องแยกฝุนแบบลมหมุน (cyclone Separator) 
3. เครื่องกรองฝุนแบบถุงกรอง (bag filter) 

1.เครื่องดักฝุนดวยไฟฟา (electrostatic precipitator) 

ระบบนี้ถือวามีประสิทธิภาพสูงมากในการดักจับฝุน

  

2.เครื่องแยกฝุนแบบลมหมุน (cyclone Separator) 

ใชหลักของแรงเหวี่ยงเพื่อใหกาซซึ่งมีฝุนละอองผสมอยูเกิดการ
หมุนตัว จะทําใหฝุนละอองซึ่งมีนํ้าหนักมากกวารวมตัวกันและถูก
แยกออกมา

  

3.เครื่องกรองฝุนแบบถุง (bag filter) 

เปนอุปกรณที่มีถุงกรองเปนตัวกรองแยกฝุนละอองออก
จากกาซที่เกิดจากการเผาไหมถานหิน
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การกําจัดกาซซัลเฟอรไดออกไซด 

เปนกระบวนการกําจัดกาซซัลเฟอรไดออกไซดที่ถูกปลอยออกมาพรอมกาซทิ้งหลังการเผาไหม โดยการฉีดสวนผสมของนํ้ากับหินปูน
เขาไปทําปฏิกิริยากับกาซซัลเฟอรไดออกไซดที่ผสมอยูในกาซทิ้งนั้น ผลของปฏิกิริยาดังกลาวจะทําใหเกิดการรวมตัวและตกตะกอนเปนยิบ
ซัม ซึ่งเปนสารประกอบที่สามารถนํามาใชประโยชนได 

   

การกําจัดกาซไนโตรเจนออกไซด 

เปนกระบวนการกําจัดกาซไนโตรเจนออกไซดที่ถูกปลอยออกมาพรอมกาซทิ้งหลังการเผาไหม กระบวนการที่ใชกันแพรหลายและมี
ประสิทธิภาพสูง คือ Selective catalytic reduction (SCR) ในระบบนี้ใชแอมโมเนีย ทําปฏิกิริยากับกาซไนโตรเจนออกไซด เกิดเปน
ไนโตรเจนและนํ้า

  

การพัฒนาโรงไฟฟาดวยเทคโนโลยีถานหินสะอาด
ตามแผน PDP 2010 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 มีจํานวน 6 โรง 
รวมกําลังผลิต 4,400 เมกะวัตต แบงเปนโรงไฟฟาของผูผลิต
ไฟฟาเอกชนรายใหญ (IPP) ซึ่งมีภาระผูกพันและแผนงานชัดเจน
แลว จํานวน 2 โรง รวม 1,200 เมกะวัตต และเปนโรงไฟฟาที่ 
กฟผ. ไดรับมอบหมายใหดําเนินการ จํานวน 4 โรง รวม 3,200 
เมกะวัตต ซึ่งจะทยอยจายไฟฟาเขาระบบในป พ.ศ. 2562 , 
2565 , 2568 และ 2571 ตามลําดับ หรือทุกๆ 3 ป หลังจาก
โรงแรกสําเร็จ ทั้งนี้ กฟผ. เลือกพัฒนาโรงไฟฟาถานหินแหงใหม
ดวยเทคโนโลยีโรงไฟฟาถานหินสะอาด (Clean Coal Technol-
ogy) และจะเริ่มนํารองที่จังหวัดกระบี่เปนแหงแรก 

การเลือกใชเชื้อเพลิงถานหินมีความสอดคลองตามแผนพัฒนา
กําลังการผลิตไฟฟา (PDP 2010) ที่ผานการเห็นชอบจากคณะ
กรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.) ซึ่งมีนโยบายลด
สัดสวนการพึ่งพิงกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงในการผลิตกระแส
ไฟฟา ในขณะเดียวกันตองการเพิ่มสัดสวนเชื้อเพลิงอื่นๆ ใหมาก
ขึ้น ทั้งนี้ดวยเหตุผลในเรื่องความมั่นคงในดานพลังงานและ
เสถียรภาพราคาไฟฟาในภาพรวมของประเทศ รวมทั้งเพื่อเสริม
ความมั่นคงของระบบไฟฟาในภาคใต พื้นที่จังหวัดกระบี่ และ
ชายฝงทะเลอันดามัน  

เอกสารอางอิง
http://www.egat.co.th

www.eppo.co.th 
www.blcp.co.th  

EGAT News  

แมเมาะวันนี้ บรรยากาศแหงความรื่นรมย
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EGAT News  

แมเมาะวันนี้ บรรยากาศแหงความรื่นรมย
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สาระนารู
เร่ืองโรงไฟฟาถานหิน

·ÕÁ§Ò¹ºÕáÍÅ«Õ¾Õ
วิศวกรรมไฟฟา

พลงังาน เปนปจจัยหนึง่ทีส่าํคญัของชีวติ และจาํเปนตอการดาํรงชวีติ เราตองใชพลงังานตัง้แตตืน่เชาจนถงึ
เขานอน ไฟฟาจึงเปนพลงังานทีม่คีวามสาํคญัยิง่ตอชวีติประจาํวนั หากไมมไีฟฟา ชวีติเราจะยุงยากและ
วุนวายมาก เพราะจะไมมแีสงสวาง โดยเฉพาะชวงกลางคนื ไมมลีมเยน็ๆ จากแอร  คอมพวิเตอรทาํงานไมได  
ตองเดินข้ึนตึกสูง เพราะลฟิตไมทาํงาน สวนนํา้มนัเปนเชือ้เพลงิทีท่าํใหรถวิง่ได ชวยใหเราเดนิทางสะดวก
สบาย ทาํใหเคร่ืองจกัรทาํงานผลติสิง่ของใหเราใชได…ชวีติคนเราจะอยูอยางลาํบากหากไมมพีลงังาน

โรงไฟฟาบีแอลซีพี

นายสุนชัย คํานูณเศรษฐ ผูวาการการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย (กฟผ.) เปดเผยวา “รัฐบาลตองการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใชไฟฟาและมีแผนวา หากเศรษฐกิจโตขึ้นจะตอง
ประหยัดการใชไฟฟาลงอีกประมาณ 25% ซึ่งตามแผนพัฒนา
ไฟฟาระยะยาวใหม กําหนดใหในอีก 20 ปขางหนา จะมีการใช
พลังงานทดแทน 13,000 เมกะวัตต ซึ่งปจจุบันการผลิตไฟฟา
ของไทย 70% มาจากกาซธรรมชาติ ถือเปนความเสี่ยง เพราะ
เราพึ่งพากาซจากเมียนมารคิดเปน 1 ใน 3 ของปริมาณที่ใช และ
เชื่อไดวาอีกไมนานก็จะหมดไป กฟผ. จึงจําเปนตองมีการ
วางแผนหาแหลงพลังงานอื่นๆ เพื่อนํามาผลิตกระแสไฟฟา  ทุก
วันนี้เทคโนโลยีถานหินสะอาด (Clean Coal Technology) จึง
เปนอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถนํามาผลิตกระแสไฟฟาไดเปน
อยางดี 

“ประเทศไทยจึงมีความจําเปนตองมีโรงไฟฟาเกิดใหม เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพดานพลังงานและดานการแขงขัน หากพัฒนา
พลังงานทดแทนเพียงอยางเดียวนั้น ยังมีศักยภาพไมเพียงพอ
ตอการผลิตไฟฟา สวนพลังงานนิวเคลียรยิ่งมีความเปนไปได
ยาก เพราะประชาชนสวนใหญยังไมยอมรับ ดังนั้นถานหินจึงเปน
ทางออกที่ดีของการผลิตไฟฟาในประเทศไทย”

ผูที่อยูในแวดวงพลังงาน คงทราบกันดีวา ถานหินนั้นเปนเชื้อ
เพลิงที่อยูในแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟา (Power Develop-
ment Plan หรือ PDP) มาตลอด โดยเฉพาะแผน PDP2010 
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3) ที่กระทรวงพลังงานไดเพิ่มสัดสวนการ
ผลิตไฟฟาจากเชื้อเพลิงถานหิน  เพื่อลดสัดสวนการใชกาซ
ธรรมชาติในการผลิตไฟฟา และเพิ่มประสิทธิภาพดานพลังงาน
ของประเทศ 

ถานหิน (Coal) จัดอยูในกลุม Conventional Fuel ที่นิยมใชเปน
เชื้อเพลิงหลักในการผลิตกระแสไฟฟา เชนเดียวกับนํ้ามัน และ
กาซธรรมชาติ 

อดีตเชื้อเพลิงหลักที่ใช ในการผลิตกระแสไฟฟา ไดแก นํ้ามัน แต
ในยุคสมัยที่นํ้ามันหายากและราคาแพงนี้ กาซธรรมชาติจึงได
กลายมาเปนเชื้อเพลิงหลักแทน ในขณะที่ถานหินเปนตัวเลือกลํา

ดับทายๆ อันเนื่องมาจากเหตุผลดานสิ่งแวดลอมและชุมชน แต
มาวันนี้ กาซธรรมชาติมีแนวโนมวา กําลังจะหมดไปในอีกไมนาน
เชนกัน ดังนั้น “ถานหิน” จึงกลายเปนทางออกลําดับตนๆ และ
ถึงแมวาจะมีพลังงานทางเลือกอื่นที่สะอาดและมาจากธรรมชาติ 
เชน พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย พลังงานชีวมวล หรือ
ชีวภาพจะเขามามีบทบาทอยางมากก็ตาม แตพลังงานเหลานั้นไม
สามารถผลิตกระแสไฟฟาไดตลอด 24 ชั่วโมง ทายที่สุดก็ไม
สามารถเปนพลังงานหลักได เนื่องจากความไมแนนอนของ
ธรรมชาติและความกาวหนาดานเทคโนโลยีที่ยังคงเปนอุปสรรค
สําคัญอยูนั้นเอง จึงมองไปที่พลังงานจากถานหินสะอาดเปนตัว
เลือกที่จะตองศึกษา เพราะปจจุบันเทคโนโลยีการผลิตไดกาวหนา
ไปมาก จนแทบจะไมหลงเหลือมลพิษเลย 

แมถานหินจะถูกปฏิเสธในฐานะผูรายที่ทําลายสิ่งแวดลอมและ
ชุมชน แตวันนี้เราจะพาคุณไปทําความรูจักกับวิธีการผลิตกระแส
ไฟฟาของโรงไฟฟาถานหินแหงหนึ่ง ซึ่งตั้งอยูในนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง โดยมีรูปแบบการบริหาร
จัดการถานหินสะอาด และพรอมที่จะเปนตนแบบที่ดีของโรงไฟฟา
ถานหินในประเทศไทย

สําหรับการบริหารจัดการพลังงานไฟฟา หนึ่ง-ตองมีความมั่นคง
ดานพลังงาน สอง-ราคาตองเหมาะสม  สิ่งสําคัญที่สุดคือ การ
พัฒนาพลังงานไฟฟาตองควบคูกับการดูแลรักษา สรางสมดุล
สิ่งแวดลอม สามารถอยูรวมกับสังคมและชุมชนอยางเปนสุขและ
ยั่งยืน 

อาคารผลิตไฟฟา
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สาระนารู
เร่ืองโรงไฟฟาถานหิน

·ÕÁ§Ò¹ºÕáÍÅ«Õ¾Õ
วิศวกรรมไฟฟา

พลงังาน เปนปจจยัหนึง่ทีส่าํคญัของชวีติ และจาํเปนตอการดาํรงชีวติ เราตองใชพลงังานต้ังแตต่ืนเชาจนถงึ
เขานอน ไฟฟาจงึเปนพลงังานทีม่คีวามสาํคญัยิง่ตอชวีติประจาํวนั หากไมมไีฟฟา ชีวติเราจะยุงยากและ
วุนวายมาก เพราะจะไมมแีสงสวาง โดยเฉพาะชวงกลางคนื ไมมลีมเยน็ๆ จากแอร  คอมพิวเตอรทาํงานไมได  
ตองเดนิขึน้ตกึสงู เพราะลฟิตไมทาํงาน สวนนํา้มนัเปนเชือ้เพลงิทีท่าํใหรถวิง่ได ชวยใหเราเดินทางสะดวก
สบาย ทาํใหเครือ่งจกัรทาํงานผลติสิง่ของใหเราใชได…ชวีติคนเราจะอยูอยางลาํบากหากไมมีพลงังาน

โรงไฟฟาบีแอลซีพี
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ประสิทธิภาพการใชไฟฟาและมีแผนวา หากเศรษฐกิจโตขึ้นจะตอง
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ของไทย 70% มาจากกาซธรรมชาติ ถือเปนความเสี่ยง เพราะ
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สําคัญอยูนั้นเอง จึงมองไปที่พลังงานจากถานหินสะอาดเปนตัว
เลือกที่จะตองศึกษา เพราะปจจุบันเทคโนโลยีการผลิตไดกาวหนา
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ยั่งยืน 

อาคารผลิตไฟฟา



ELECTRICAL ENGINEERING

20

       กระบวนการผลิตกระแสไฟฟา

สําหรับขั้นตอนการผลิตกระแสไฟฟาจากถานหิน มีดังนี้  ถานหิน
จะถูกลําเลียงจากลานกองถานหิน เขาสูโรงไฟฟาดวยระบบ
สายพานลําเลียงถานหินไปยัง Coal Bunker และสงตอไปยัง 
Coal Pulverizer เพื่อทําหนาที่บดถานจนเปนผงละเอียด(คลาย
ผงแปง)กอนที่จะถูกสงเขาไปยังหมอไอนํ้า (Boiler Furnace) โดย
การใชลมพาผงถานเขาไป เมื่อถานหินเกิดการเผาไหมกจ็ะคาย
พลังงานความรอนออกมาและถายเทใหนํา้ทีอ่ยูภายในทอรอบ ๆ 
ผนังหมอไอนํ้า 

เมื่อนํ้าไดรับความรอนจากการเผาไหมก็จะมีอุณหภูมิสูงจนเดือด 
และนํ้าบางสวนจะเปลี่ยนสถานะกลายเปนไอนํ้า โดยอุปกรณที่
เรียกวา Boiler Drum ซึ่งติดตั้งอยูสวนบนของเตาเผาจะทํา
หนาที่แยกไอนํ้าและนํ้าออกจากกัน สวนที่เปนนํ้าก็จะกลับไปสูเตา
เผาอีกครั้งหนึ่ง สวนที่เปนไอนํ้าจะผานไปเขา Superheat Coil 
เพื่อเพิ่มอุณหภูมิและความดันใหเหมาะสมกับการที่จะนําไปใชใน
การขับเคลื่อน กังหันไอนํ้า (Steam Turbine) ตอไป    

ไอนํ้าเมื่อผานกังหันจะคายพลังงานเพื่อทําใหตัวกังหันหมุน แกน
ของกังหันจะตอไปยังเครื่องกําเนิดไฟฟา (Generator)   เมื่อ
เครื่องกําเนิดไฟฟาหมุน สนามแมเหล็กจะหมุนไปตัดกับขดลวดที่
อยูภายในเครื่องกําเนิดไฟฟาทําใหเกิด กระแสไฟฟาขึ้น กระแส
ไฟฟาสวนนี้จะถูกยกระดับแรงดันขึ้นดวยหมอแปลงไฟฟา 

(Generator Transformer) เพื่อใหแรงดันไฟฟาเหมาะสมตอการ
สงกระแสไฟฟาเขาสูระบบของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
(กฟผ.) ตอไป

สําหรับกระบวนการเผาไหมของถานหิน จะเกิดเถาขึ้นหลังจาก
การเผาไหมภายในหองเผาไหม สวนเถาที่มีนํ้าหนักมากจะตกลงสู
ดานลางของเตาเผาซึ่งเรียกวาเถาหนัก (Bottom Ash) เถาสวนที่
มีนํ้าหนักนอย เรียกวา “เถาลอย” (Fly Ash) จะลอยขึ้นไปกับ
อากาศที่ถูกเผาไหมแลว (Flue gas) สูสวนบนของเตาเผาไหม 
สวนนี้จะถูกดักจับดวยเครื่องดักจับฝุนระบบไฟฟาสถิตย 

(Electrostatic Precipitator 
: ESP) และเนื่องจากใน
ถานหินจะมีกํามะถันเจือปน
อยูดวย เมื่อเกิดการเผาไหม 
กํามะถันนี้จะถูกเปลี่ยนรูปเปน
กาซซัลเฟอรไดออกไซดและจะ
ถูกดักจับดวยเครื่องดักจับ
กาซซัลเฟอรไดออกไซด 
(Flue Gas Desulphuriza-
tion : FGD) กอนที่จะปลอย
สูชั้นบรรยากาศตอไป

เครื่องจักรหลักที่ใชในโรงไฟฟา

เครื่องกําเนิดไอนํ้าและระบบบําบัดกาซ 
(Pulverized Coal Boiler)

โรงไฟฟาพลังความรอนแตละโรงประกอบไปดวยเครื่องกําเนิดไอ
นํ้า (Boiler) ซึ่งมีหลายแบบ เชน  Sub-critical single drum, 
Force Circulation Balance Draft Type เผาไหมดวยถานหินที่
ถูกบดยอย (Pulverized coal)  ขบวนการเผาไหมจะลดปริมาณ
ออกไซดของไนโตรเจน (NOx) โดยการควบคุมอุณหภูมิของการ
เผาไหมพรอมกันกับอุปกรณจายอากาศแบบ separate over 

Diagram BLCP Power Planr Process
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การใชลมพาผงถานเขาไป เมื่อถานหินเกิดการเผาไหมกจ็ะคาย
พลังงานความรอนออกมาและถายเทใหนํา้ทีอ่ยูภายในทอรอบ ๆ 

(Generator Transformer) เพื่อใหแรงดันไฟฟาเหมาะสมตอการ

สําหรับขั้นตอนการผลิตกระแสไฟฟาจากถานหิน มีดังนี้  ถานหิน
จะถูกลําเลียงจากลานกองถานหิน เขาสูโรงไฟฟาดวยระบบ
สายพานลําเลียงถานหินไปยัง Coal Bunker และสงตอไปยัง 
Coal Pulverizer เพื่อทําหนาที่บดถานจนเปนผงละเอียด(คลาย
ผงแปง)กอนที่จะถูกสงเขาไปยังหมอไอนํ้า (Boiler Furnace) โดย
การใชลมพาผงถานเขาไป เมื่อถานหินเกิดการเผาไหมกจ็ะคาย
พลังงานความรอนออกมาและถายเทใหนํา้ทีอ่ยูภายในทอรอบ ๆ 

(Generator Transformer) เพื่อใหแรงดันไฟฟาเหมาะสมตอการ

กังหันนํ้า (Steam Turbine) และ เครื่องกําเนิดไฟฟา (Generator)

กังหันนํ้าเปนแบบ Single Reheat, Condensing Tandem 
Compound Type, Three cylinders combined HP/IP 
and 2 LP designed  สวนแกน (shaft) ของกังหันไอนํ้า
จะถูกตอเปนแกนเดียวกับเครื่องกําเนิดไฟฟา โดยเครื่อง
กําเนิดไฟฟา (Generator)  เปนแบบ (Brushless exciter) 
ระบายความรอนดวยนํ้าและกาซไฮโดรเจน ขนาดแรงดัน 
24 กิโลโวลต ความถี่ 50 Hz มีอุปกรณ Cylindrical 
rotor 2 pole 3 เฟส ความเร็วรอบ 3,000 รอบตอนาที 
(RPM) กระแสไฟฟาที่ผลิตไดจะสงไปยัง Generator 
Transformer เพื่อยกระดับแรงดันจาก 24 กิโลโวลต ให
เปน 500 กิโลโวลต และสงตอไปยังลานไก (switchyard) 
ซึ่งเปนจุดเชื่อมกับระบบจายกระแสไฟฟาของการไฟฟาฝาย
ผลิตแหงประเทศไทย

เครื่องควบแนน (Condenser)

เครื่องควบแนนของแตละหนวยอุปกรณเปนแบบ Horizon radial flow one-pass, Surface cooling type with divided water 
box และ Turbine exhaust inlet-hoot อยูดานบน ติดตั้ง Vacuum pump 3 ตัวเพื่อดูดอากาศและกาซที่ไมควบแนนออกจาก
เครื่องควบแนน ใน Condenser water boxes ทอควบแนนจะทําดวยโลหะไทเทเนียม และมีระบบ on-line ball cleaning equipment 
สําหรับทําความสะอาดเครื่องควบแนนโดยอัตโนมัติ

Figure 3 : Boiler island and 
flue gas treatment system

Figure 4 : Steam Turbine & Generator

fire air หลังจากการกาซรอนออกจาก (Boiler) แลวจะถูกดักจับฝุนดวย Electrostatic Precipitator  (ESP) และระบบ Sea Water 
FGD จะดักจับกาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) ในขั้นตอนสุดทาย
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       กระบวนการผลิตกระแสไฟฟา

สําหรับขั้นตอนการผลิตกระแสไฟฟาจากถานหิน มีดังนี้  ถานหิน
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Coal Pulverizer เพื่อทําหนาที่บดถานจนเปนผงละเอียด(คลาย
ผงแปง)กอนที่จะถูกสงเขาไปยังหมอไอนํ้า (Boiler Furnace) โดย
การใชลมพาผงถานเขาไป เมื่อถานหินเกิดการเผาไหมกจ็ะคาย
พลงังานความรอนออกมาและถายเทใหนํา้ทีอ่ยูภายในทอรอบ ๆ 
ผนังหมอไอนํ้า 

เมื่อนํ้าไดรับความรอนจากการเผาไหมก็จะมีอุณหภูมิสูงจนเดือด 
และนํ้าบางสวนจะเปลี่ยนสถานะกลายเปนไอนํ้า โดยอุปกรณที่
เรียกวา Boiler Drum ซึ่งติดตั้งอยูสวนบนของเตาเผาจะทํา
หนาที่แยกไอนํ้าและนํ้าออกจากกัน สวนที่เปนนํ้าก็จะกลับไปสูเตา
เผาอีกครั้งหนึ่ง สวนที่เปนไอนํ้าจะผานไปเขา Superheat Coil 
เพื่อเพิ่มอุณหภูมิและความดันใหเหมาะสมกับการที่จะนําไปใชใน
การขับเคลื่อน กังหันไอนํ้า (Steam Turbine) ตอไป    

ไอนํ้าเมื่อผานกังหันจะคายพลังงานเพื่อทําใหตัวกังหันหมุน แกน
ของกังหันจะตอไปยังเครื่องกําเนิดไฟฟา (Generator)   เมื่อ
เครื่องกําเนิดไฟฟาหมุน สนามแมเหล็กจะหมุนไปตัดกับขดลวดที่
อยูภายในเครื่องกําเนิดไฟฟาทําใหเกิด กระแสไฟฟาขึ้น กระแส
ไฟฟาสวนนี้จะถูกยกระดับแรงดันขึ้นดวยหมอแปลงไฟฟา 

(Generator Transformer) เพื่อใหแรงดันไฟฟาเหมาะสมตอการ
สงกระแสไฟฟาเขาสูระบบของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
(กฟผ.) ตอไป

สําหรับกระบวนการเผาไหมของถานหิน จะเกิดเถาขึ้นหลังจาก
การเผาไหมภายในหองเผาไหม สวนเถาที่มีนํ้าหนักมากจะตกลงสู
ดานลางของเตาเผาซึ่งเรียกวาเถาหนัก (Bottom Ash) เถาสวนที่
มีนํ้าหนักนอย เรียกวา “เถาลอย” (Fly Ash) จะลอยขึ้นไปกับ
อากาศที่ถูกเผาไหมแลว (Flue gas) สูสวนบนของเตาเผาไหม 
สวนนี้จะถูกดักจับดวยเครื่องดักจับฝุนระบบไฟฟาสถิตย 

(Electrostatic Precipitator 
: ESP) และเนื่องจากใน
ถานหินจะมีกํามะถันเจือปน
อยูดวย เมื่อเกิดการเผาไหม 
กํามะถันนี้จะถูกเปลี่ยนรูปเปน
กาซซัลเฟอรไดออกไซดและจะ
ถูกดักจับดวยเครื่องดักจับ
กาซซัลเฟอรไดออกไซด 
(Flue Gas Desulphuriza-
tion : FGD) กอนที่จะปลอย
สูชั้นบรรยากาศตอไป

เครื่องจักรหลักที่ใชในโรงไฟฟา

เครื่องกําเนิดไอนํ้าและระบบบําบัดกาซ 
(Pulverized Coal Boiler)

โรงไฟฟาพลังความรอนแตละโรงประกอบไปดวยเครื่องกําเนิดไอ
นํ้า (Boiler) ซึ่งมีหลายแบบ เชน  Sub-critical single drum, 
Force Circulation Balance Draft Type เผาไหมดวยถานหินที่
ถูกบดยอย (Pulverized coal)  ขบวนการเผาไหมจะลดปริมาณ
ออกไซดของไนโตรเจน (NOx) โดยการควบคุมอุณหภูมิของการ
เผาไหมพรอมกันกับอุปกรณจายอากาศแบบ separate over 
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Figure 4 : Steam Turbine & Generator

fire air หลังจากการกาซรอนออกจาก (Boiler) แลวจะถูกดักจับฝุนดวย Electrostatic Precipitator  (ESP) และระบบ Sea Water 
FGD จะดักจับกาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) ในขั้นตอนสุดทาย
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นํ้าหลอเย็น และระบบ Sea Water FGD

โรงไฟฟาจะใชนํ้าทะเลสําหรับระบายความรอนใหกับเครื่องควบแนน (Condenser) โดยจะใช ในระบบหลอเย็นและระบบดักจับกาซซัลเฟอร
ไดออกไซดดวยนํ้าทะเล (FGD) สถานีสูบนํ้าติดตั้งที่อยูในอาวมาบตาพุด ระบบไดมีการติดตั้ง Bar Screen เพื่อดักขยะชิ้นใหญ ๆ ออก
จากนํ้าสูบเขาและติดตั้ง Travelling Screen เพื่อปองกันปลาตัวเล็ก ๆ หรือสัตวนํ้าขนาดเล็กหลุดติดเขาไปกับนํ้าที่สูบเขา ตะแกรงทั้ง 
2 ชนิดนี้จะชวยปองกันไมใหปมสูบนํ้าเขาและอุปกรณอื่น ๆ ของระบบหลอเย็นอุดตันเสียหาย ขยะที่ถูกดักดวย Bar Screen จะแยก
ออกไปกําจัดพรอมกับกากของเสียอื่น ๆ

โรงไฟฟาบีแอลซีพีมีการใชสารคลอรีนเติมลงในนํ้าที่จะสงเขาสูระบบหลอเย็น เพื่อควบคุมการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตในนํ้า โดยเฉพาะ
เพรียง ซึ่งหากเขาไปเกาะอยูตามผนังทอนํ้าแลวจะทําใหเกิดผลกระทบตอการทํางานของระบบหลอเย็น และทําใหประสิทธิภาพโดยรวม
ของระบบเปลี่ยนแปลงและสงผลใหสิ้นเปลืองพลังงานที่ใช ในระบบมากขึ้นดวย ดังนั้นทางโรงไฟฟาบีแอลซีพีจึงกําหนดรูปแบบในการเติม
คลอรีนลงในนํ้าทะเลใหเกิดผลกระทบนอยที่สุดอีกดวย  คลอรีนในนํ้าทะเลจะมีการสลายตัวเองโดยอาศัยความรอนในขณะผานระบบ
หลอเย็น นอกจากนี้  2 ใน 3 สวนของนํ้าทะเลที่ผานระบบหลอเย็นแลวจะผานเขาระบบ FGD จากนั้นถูกสงตอไปยังบอเติมอากาศเพื่อ
ปรับสภาพนํ้าทะเลเปนขั้นตอนสุดทาย โดยการเติมอากาศลงในนํ้าทะเล จะมีผลใหสารคลอรีนในนํ้าทะเลสลายหมดไป

นํ้าที่ผานเขาสูคอนเดนเซอรของโรงไฟฟาจะใชสําหรับหลอเย็นไอนํ้าที่ออกจากอุปกรณกําเนิดไฟฟา นํ้าที่หลอเย็นแลวนี้บางสวนจะถูกนํา
ไปใชตอในระบบ FGD โดยพนเปนละอองนํ้าผานไอเสียที่ไดดักฝุนดวยอุปกรณ EP (Electrostatic Precipitators) มากอนแลว สภาพ

ตามธรรมชาติที่มีอยูในนํ้าทะเลจะทําปฏิกิริยากับกาซ
ซัลเฟอรไดออกไซด ที่ปนอยูในไอเสียจะทําใหนํ้าที่ออก
จากระบบมีคาพีเอสลดลงบาง ไอเสียจะถูกสงผานเขาสู
ระบบบําบัดกาซซัลเฟอรไดออกไซค 70%

นํ้าทะเลผานระบบ FGD และมีคาพีเฮชลงนี้ จะถูกสงเขาสู
ระบบปรับสภาพ โดยเติมอากาศเพื่อไลกาซ
คารบอนไดออกไซดอิสระที่เกิดจากการทําปฏิกิริยาของ 
สภาพดางในนํ้า ผลจากการไลกาซคารบอนไดออกไซด
นี้จะทําใหคาพีเฮชของนํ้ากลับเพิ่มขึ้น ซึ่งนํ้าที่ออกจาก

Figure 5 : Cooling System 
Intake and Outfall

ระบบดักจับกาซซัลเฟอรไดออกไซด (Sea Water FGD)

บอเดิมอากาศนี้จะมีคาพี
เฮชประมาณ 7 นอกจาก
นี้ การเติมอากาศจะชวย
ออกซิไดซสารซัลไฟดใน
นํ้าใหกลายเปนซัลเฟต ซึ่ง
ทําใหนํ้าทิ้งมีคุณภาพดี
ขึ้นเนื่องจากทําใหคา 
COD ตํ่า หลังจากนั้นนํ้า
ในสวนนี้จะถูกสงไปรวม
กับนํ้าหลอเย็นสวนที่
เหลือจากเครื่องควบแนน
ซึ่งยังไมไดผานการจับ
กาซ SO2 การถายเท
ความรอนจะเกิดขึ้นตั้งแตในคอนเดนเซอรและในระบบ FGD ดวย 
ระบบนี้ไดถูกออกแบบเพื่อใหมีนํ้าทิ้งที่มีอุณหภูมิไมเกิน 40 oC

โรงไฟฟาถานหินกับการจัดการสิ่ง
แวดลอม

แนนอนวาโรงไฟฟาถานหินมีการปลด
ปลอยมลภาวะสูงกวาโรงไฟฟาที่ใชกาซ

ธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง แตปจจุบันเราก็สามารถใชเทคโนโลยี
ถานหินสะอาดและการจัดการที่ดีเขาบริหารได ทั้งนี้ยังไมนับรวม
ถึงโรงไฟฟาพลังนํ้า (เขื่อน) ที่มีขอจํากัดดานชลประทาน, พื้นที่
ปาที่จะตองถูกใชไปและปริมาณนํ้าที่ขึ้นอยูกับปจจัยทางธรรมชาติ  
โรงไฟฟาชีวมวลที่มีขอจํากัดดานปริมาณและความตอเนื่องเชื้อ
เพลิง โรงไฟฟาพลังลมและแสงอาทิตยที่มีขอจํากัดทางดาน
ศักยภาพของภูมิประเทศและตนทุนการผลิตไฟฟาที่ยังสูงมาก 

ความทาทายของโรงไฟฟาถานหินของประเทศไทย

ในภาพรวมของเทคโนโลยีของเครื่องจักรที่ใชผลิตไฟฟา ประเภท
ของโรงไฟฟา เงินลงทุนและคาใชจายการเดินเครื่อง ทําเลที่ตั้ง 
ปริมาณและศักยภาพของเชื้อเพลิงทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

การจัดการทางดานสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัย
และการยอมรับของมวลชน เปนงานที่ทาทายตอ
ผูที่มีสวนเกี่ยวของทั้งหมด ไมวาจะเปนภาครัฐ 
ภาคเอกชนและภาคประชาชน

ทั้งนี้ประเทศไทยมีความจําเปนจะตองสรางจุด
สมดุลที่มีความมั่นคงและความนาเชื่อถือของ
ระบบผลิต ศักยภาพของพื้นที่ เทคโนโลยีการ
ผลิต การยอมรับของมวลชน และตนทุนการผลิต
ไฟฟา โดยปจจัยที่กลาวขางตนมีผลโดยตรงตอ
ชีวิตความเปนอยูของเราทุกคน และยังมีผลตอ
ความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยในเวที
โลกอีกดวย ดังนั้นในระยะยาวแลวโรงไฟฟา
ถานหินยังมีความจําเปนตอการสรางดุลยภาพ
ควบคูไปกับโรงไฟฟาชนิดอื่นดังที่กลาวมาขางตน 
ขอเพยีงแตเราเปดใจยอมรับและใชวจิารณญาณ
วเิคราะหขอเทจ็จรงิตางๆอยางรอบคอบ พรอมที่
จะเปนสวนหนึง่ของการพฒันาประเทศ เพือ่ทีจ่ะ
กาวเดนิไปขางหนาอยางม่ันคงอยางมีดลุยภาพใน
ทกุมติติอไป 

ระบบดักจับฝุนละอองโดยใชไฟฟาสถิตย (EP)

โรงไฟฟาบีแอลซีพีชวงกลางคืน
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นํ้าหลอเย็น และระบบ Sea Water FGD

โรงไฟฟาจะใชนํ้าทะเลสําหรับระบายความรอนใหกับเครื่องควบแนน (Condenser) โดยจะใช ในระบบหลอเย็นและระบบดักจับกาซซัลเฟอร
ไดออกไซดดวยนํ้าทะเล (FGD) สถานีสูบนํ้าติดตั้งที่อยูในอาวมาบตาพุด ระบบไดมีการติดตั้ง Bar Screen เพื่อดักขยะชิ้นใหญ ๆ ออก
จากนํ้าสูบเขาและติดตั้ง Travelling Screen เพื่อปองกันปลาตัวเล็ก ๆ หรือสัตวนํ้าขนาดเล็กหลุดติดเขาไปกับนํ้าที่สูบเขา ตะแกรงทั้ง 
2 ชนิดนี้จะชวยปองกันไมใหปมสูบนํ้าเขาและอุปกรณอื่น ๆ ของระบบหลอเย็นอุดตันเสียหาย ขยะที่ถูกดักดวย Bar Screen จะแยก
ออกไปกําจัดพรอมกับกากของเสียอื่น ๆ

โรงไฟฟาบีแอลซีพีมีการใชสารคลอรีนเติมลงในนํ้าที่จะสงเขาสูระบบหลอเย็น เพื่อควบคุมการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตในนํ้า โดยเฉพาะ
เพรียง ซึ่งหากเขาไปเกาะอยูตามผนังทอนํ้าแลวจะทําใหเกิดผลกระทบตอการทํางานของระบบหลอเย็น และทําใหประสิทธิภาพโดยรวม
ของระบบเปลี่ยนแปลงและสงผลใหสิ้นเปลืองพลังงานที่ใช ในระบบมากขึ้นดวย ดังนั้นทางโรงไฟฟาบีแอลซีพีจึงกําหนดรูปแบบในการเติม
คลอรีนลงในนํ้าทะเลใหเกิดผลกระทบนอยที่สุดอีกดวย  คลอรีนในนํ้าทะเลจะมีการสลายตัวเองโดยอาศัยความรอนในขณะผานระบบ
หลอเย็น นอกจากนี้  2 ใน 3 สวนของนํ้าทะเลที่ผานระบบหลอเย็นแลวจะผานเขาระบบ FGD จากนั้นถูกสงตอไปยังบอเติมอากาศเพื่อ
ปรับสภาพนํ้าทะเลเปนขั้นตอนสุดทาย โดยการเติมอากาศลงในนํ้าทะเล จะมีผลใหสารคลอรีนในนํ้าทะเลสลายหมดไป

นํ้าที่ผานเขาสูคอนเดนเซอรของโรงไฟฟาจะใชสําหรับหลอเย็นไอนํ้าที่ออกจากอุปกรณกําเนิดไฟฟา นํ้าที่หลอเย็นแลวนี้บางสวนจะถูกนํา
ไปใชตอในระบบ FGD โดยพนเปนละอองนํ้าผานไอเสียที่ไดดักฝุนดวยอุปกรณ EP (Electrostatic Precipitators) มากอนแลว สภาพ

ตามธรรมชาติที่มีอยูในนํ้าทะเลจะทําปฏิกิริยากับกาซ
ซัลเฟอรไดออกไซด ที่ปนอยูในไอเสียจะทําใหนํ้าที่ออก
จากระบบมีคาพีเอสลดลงบาง ไอเสียจะถูกสงผานเขาสู
ระบบบําบัดกาซซัลเฟอรไดออกไซค 70%

นํ้าทะเลผานระบบ FGD และมีคาพีเฮชลงนี้ จะถูกสงเขาสู
ระบบปรับสภาพ โดยเติมอากาศเพื่อไลกาซ
คารบอนไดออกไซดอิสระที่เกิดจากการทําปฏิกิริยาของ 
สภาพดางในนํ้า ผลจากการไลกาซคารบอนไดออกไซด
นี้จะทําใหคาพีเฮชของนํ้ากลับเพิ่มขึ้น ซึ่งนํ้าที่ออกจาก

Figure 5 : Cooling System 
Intake and Outfall

ระบบดักจับกาซซัลเฟอรไดออกไซด (Sea Water FGD)

บอเดิมอากาศนี้จะมีคาพี
เฮชประมาณ 7 นอกจาก
นี้ การเติมอากาศจะชวย
ออกซิไดซสารซัลไฟดใน
นํ้าใหกลายเปนซัลเฟต ซึ่ง
ทําใหนํ้าทิ้งมีคุณภาพดี
ขึ้นเนื่องจากทําใหคา 
COD ตํ่า หลังจากนั้นนํ้า
ในสวนนี้จะถูกสงไปรวม
กับนํ้าหลอเย็นสวนที่
เหลือจากเครื่องควบแนน
ซึ่งยังไมไดผานการจับ
กาซ SO2 การถายเท
ความรอนจะเกิดขึ้นตั้งแตในคอนเดนเซอรและในระบบ FGD ดวย 
ระบบนี้ไดถูกออกแบบเพื่อใหมีนํ้าทิ้งที่มีอุณหภูมิไมเกิน 40 oC

โรงไฟฟาถานหินกับการจัดการสิ่ง
แวดลอม

แนนอนวาโรงไฟฟาถานหินมีการปลด
ปลอยมลภาวะสูงกวาโรงไฟฟาที่ใชกาซ

ธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง แตปจจุบันเราก็สามารถใชเทคโนโลยี
ถานหินสะอาดและการจัดการที่ดีเขาบริหารได ทั้งนี้ยังไมนับรวม
ถึงโรงไฟฟาพลังนํ้า (เขื่อน) ที่มีขอจํากัดดานชลประทาน, พื้นที่
ปาที่จะตองถูกใชไปและปริมาณนํ้าที่ขึ้นอยูกับปจจัยทางธรรมชาติ  
โรงไฟฟาชีวมวลที่มีขอจํากัดดานปริมาณและความตอเนื่องเชื้อ
เพลิง โรงไฟฟาพลังลมและแสงอาทิตยที่มีขอจํากัดทางดาน
ศักยภาพของภูมิประเทศและตนทุนการผลิตไฟฟาที่ยังสูงมาก 

ความทาทายของโรงไฟฟาถานหินของประเทศไทย

ในภาพรวมของเทคโนโลยีของเครื่องจักรที่ใชผลิตไฟฟา ประเภท
ของโรงไฟฟา เงินลงทุนและคาใชจายการเดินเครื่อง ทําเลที่ตั้ง 
ปริมาณและศักยภาพของเชื้อเพลิงทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

การจัดการทางดานสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัย
และการยอมรับของมวลชน เปนงานที่ทาทายตอ
ผูที่มีสวนเกี่ยวของทั้งหมด ไมวาจะเปนภาครัฐ 
ภาคเอกชนและภาคประชาชน

ทั้งนี้ประเทศไทยมีความจําเปนจะตองสรางจุด
สมดุลที่มีความมั่นคงและความนาเชื่อถือของ
ระบบผลิต ศักยภาพของพื้นที่ เทคโนโลยีการ
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โรงไฟฟาบีแอลซีพีชวงกลางคืน
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 อนาคตประเทศไทย และทุกประเทศทั่วโลก คงหลีกเลี่ยงไมไดที่จะใชแหลงพลังงานหลักจาก
กาซธรรมชาติ ถานหิน หรือนิวเคลียรในการผลิตกระแสไฟฟา  สวนแหลงพลังงานอื่นๆ เชน 
พลังงานลม แสงอาทิตย ชีวมวลและชีวภาพ อาจเปนไดเพียงสวนเสริมประมาณ 5-10 
เปอรเซ็นตของการผลิตกระแสไฟฟาในแตละประเทศเทานั้น แมบางประเทศรวมถึงประเทศไทย จะ
พยายามผลักดันตัวเลขการใชใหเพิ่มขึ้นเปน 15-20 เปอรเซ็นต ซึ่งคงจะตองใชเวลาอยางนอย 
10-20 ป ในอนาคต หากโรงไฟฟานิวเคลียรหายไปจากแผนที่โลก ก็จะเหลือเพียงถานหิน และ
กาซธรรมชาติ เพียง 2 ทางเลือกเทานั้น

Q&A
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¤Ø³»ÃÐ¾Ñ¹¸� ÅÔ¢ÔµÇÑªÃ»¡Ã³�  
โรงไฟฟาบีแอลซีพี มีความเปนมาอยางไร?

บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร จํากัด (BLCP Power Limited) หรือ 
โรงไฟฟาบีแอลซีพี เปนโรงไฟฟาถานหินที่เกิดขึ้นตามโครงการ  
ผูผลิตไฟฟาอิสระ (Independent Power Producer หรือ IPP) 
ตามมติคณะรัฐมนตรี ป พ.ศ. 2537 เพื่อสนองนโยบายของ
ภาครัฐในการสงเสริมและสนับสนุนบทบาทของภาคเอกชนใหเขา
มามีสวนรวมในกิจการไฟฟา โดยบริษัทฯ ไดลงนามในสัญญาซื้อ
ขายไฟฟากับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) เมื่อวัน
ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 รวมระยะเวลา 25 ป 

เริ่มตนบริหารโครงการครั้งแรก เมื่อป พ.ศ. 2538 โดยมีผูถือ
หุน 4 ราย ประกอบดวย ฝายไทย 2 ราย ไดแก บานปู และ  
ล็อกซเลย  ตางประเทศ 2 ราย ไดแก CRA จากประเทศ
ออสเตรเลีย และ UK Power Gen ประเทศอังกฤษ เขารวม
โครงการประมูล IPP และผานการประมูล แตเนื่องจากเปน
โครงการใหญ และเปนชวงที่เกิดวิกฤตการณดานการเงิน 

ตอมาในป พ.ศ. 2540 บีแอลซีพีไดลงนามในสัญญาซื้อขาย
ไฟฟา (Power Purchase Agreement หรือ PPA) กับกฟผ. 
โดยจะจัดสงไฟฟาจากโรงไฟฟาพลังงานถานหินขนาด 1,434 
เมกะวัตตใหแก กฟผ. แตในชวงปดังกลาว เกิดวิกฤตการณดาน
การเงิน ที่เรียกวา วิกฤตตมยํากุง  สงผลใหตองชะลอ         
โครงการฯ ออกไป 

ภายหลังผานพนวิกฤตการณดังกลาว  ทุกอยางเริ่มฟนตัว    
โครงการฯ จึงถูกนํามาปดฝุนอีกครั้ง  โดยในเดือนสิงหาคม 
พ.ศ. 2546 บีแอลซีพีสามารถบรรลุขอตกลงในเรื่องการจัดหา
เงินทุนเพื่อสรางโรงไฟฟา จํานวน 40,000 ลานบาท โดยไดรับ
เงินกูจากสถาบันการเงินกวา 20 แหงทั้งในและตางประเทศ และ
ไดรับเงินกูกอนแรกเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2546 

การกอสรางโรงไฟฟาบแีอลซพี ีณ นคิมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ 
จงัหวดัระยอง จงึไดเริม่ขึน้ในเดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2546 โดยผูรับ
เหมา คือ บริษัท มิตซูบิชิ เฮฟวี่ อินดัสตรี่  จํากัด (Mitsubishi 
Heavy Industries, Ltd. - MHI) โดยโรงไฟฟาหนวยผลติที ่1 และ
หนวยผลิตที่ 2 สามารถผลิตกระแสไฟฟาเชิงพาณิชยในเดือน
ตลุาคม พ.ศ. 2549 และ เดอืนกมุภาพนัธ พ.ศ. 2550 ตามลาํดบั 

จากโครงสรางผูถือหุนเดิมมี 4 หุนสวน ปจจุบัน โรงไฟฟาบีแอล
ซีพีมีผูถือหุนเพียง  2 บริษัท ไดแก บริษัท บานปู จํากัด 
(มหาชน) หรือ BANPU และบริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
หรือ EGCO Group ถือหุนในสัดสวน 50:50
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ที่วา บีแอลซีพีเปนตนแบบของโรงไฟฟาถานหินสะอาด
หมายความวาอยางไร?

โรงไฟฟาบีแอลซีพี นอกจากดําเนินธุรกิจผลิตกระแสไฟฟา เพื่อ
สรางความมั่นคงดานพลังงานใหแกประเทศแลว อีกบทบาทหนึ่ง
ที่สําคัญที่บีแอลซีพี มุงมั่น คือ “การเปนตนแบบที่ดีของโรงไฟฟา
ถานหินในประเทศไทย” (Being a role model for coal-fired 
power plants in Thailand) 

บีแอลซีพีเปนโรงไฟฟาที่เลือกใชเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูง โดย
เราไดคัดเลือกเทคโนโลยีที่ผานการพิสูจน (Proven Technol-
ogy) แลววา สามารถผลิตกระแสไฟฟาไดดี มีอุปกรณที่สามารถ
ชวยลดผลกระทบสิ่งแวดลอมไดอยางมีประสิทธิภาพและมี
มาตรฐานสูง เราจึงเลือกใชเทคโนโลยีจากมิตซูบิชิ และตลอดระยะ
เวลา 7 ปที่ผานมา นับเปนบทพิสูจนแลววา “เราเลือกไมผิด” 
เพราะอุปกรณตางๆ ที่เราใชมาตลอด 7 ปนั้น โดยรวมแลวมี
คุณภาพ และประสิทธิภาพ อยูในสถานะที่ดี และไดมาตรฐาน

เรือ่งการคดัเลอืกเทคโนโลยแีละอปุกรณทีม่ปีระสทิธภิาพนัน้เปน
เรือ่งทีดี่ ขณะเดยีวกัน เราตองมเีชือ้เพลงิทีด่ดีวยเชนกนั บแีอลซพีี 
จึงเลือกใชถานหินที่มีคุณภาพสูงประเภทบิทูมินัส  (Bituminous)  
โดยสวนใหญนําเขาจากประเทศออสเตรเลีย และอินโดนีเซีย ซึ่ง
เปนถานหินเกรดคุณภาพสูง ที่ใหคาความรอนสูงถึง 6,000 
Kcal/Kg และมีปริมาณซัลเฟอรเจือปนตํ่า เมื่อเทียบกับถานหิน
ประเภท ลิกไนต (Lignite) ที่ใหคาความรอนประมาณ 3,000 
Kcal/Kg โดยถานหินบิทูมินัสที่นําเขานั้น เปนไปตามมาตรฐาน

และขอกําหนด EIA กลาวคือ ในแตละเที่ยวเรือของการขนสง 
(Shipment) จะตองมีปริมาณซัลเฟอรเจือปนไมเกิน 0.7 
เปอรเซ็นต และรวมตลอดทั้งปหามเกิน 0.45 เปอรเซ็นต รวมทั้ง
มีคาความชื้นที่เปนไปตามมาตรฐานที่คอนขางสูง  

ดวยเหตุนี้ “ทั้งตัวของเชื้อเพลิงหลักที่ไดรับการคัดสรรมาอยาง
ดี เมื่อผานกระบวนการผลิตที่ไดมาตรฐาน ผานระบบการบริหาร
จัดการสิ่งแวดลอม ที่มีระบบบําบัดและควบคุมมลสารกอนปลอย
สูชั้นบรรยากาศที่เขมงวด  ประกอบกับการตรวจวัดเปนประจํา
ทุกๆ เดือน ทําใหการผลิตกระแสไฟฟาของบีแอลซีพีเปนไปอยาง
มีคุณภาพ และไมสรางมลภาวะที่เปนพิษใหกับชุมชน สังคมและสิ่ง
แวดลอม”

บีแอลซีพีมีการตรวจวัดผลประกอบการอยางไร?

โรงไฟฟาบีแอลซีพี เปนโรงไฟฟาที่มีกําลังการผลิตกระแสไฟฟาที่
ใหญเปนอันดับตนๆ ของประเทศ ปจจุบันมีกําลังการผลิตรวม 
1,434 เมกะวัตต  และดวยสํานึกรับผิดชอบในทุกๆ ดาน ตั้งแต
การเลือกพื้นที่ประกอบกิจการ การออกแบบและการกอสรางโรง
ไฟฟา บริษัทฯ ไดเลือกใชเทคโนโลยีที่ดีมีประสิทธิภาพและทันสมัย
ที่สุดในเวลานั้น คือ เทคโนโลยีจากมิตซูบิชิ  พรอมเลือกใช
ถานหินประเภทบิทูมินัส ที่มีคุณภาพสูง นําเขาจากประเทศ
ออสเตรเลียและอินโดนีเซีย เปนเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟา

โครงการนี้ ใชเวลากอสราง รวมทั้งสิ้น 3 ป โดยมี มิตซูบิชิเปนผู
ออกแบบและควบคุมการกอสราง (Turnkey Contractor) จน
แลวเสร็จ ปจจุบันเดินเครื่องการผลิตมาไดมากกวา 7 ปแลว 
ตลอดระยะเวลาดังกลาว เราไดมีการตรวจวัดผลประกอบการ
เปนประจําทุกเดือนใน 4 พารามิเตอรหลัก กลาวคือ ผลประกอบ
การดานการเงิน ดานเทคนิค ดานสิ่งแวดลอม และดานความพึง
พอใจจากผูมีสวนไดเสีย การยอมรับและความไววางใจจากชุมชน
โดยรอบ แนนอน แมผลประกอบการดานการเงิน คือ เปาหมาย
หลักที่ บีแอลซีพี สอบผาน แตยังไมใชประเด็นสําคัญ เราใหความ
สําคัญกับการบริหารจัดการดานเทคนิคมากกวา โดยอุปกรณ
แตละชิ้นในการนํามาผลิตกระแสไฟฟานั้นไดมาตรฐานตามที่
ออกแบบหรือไม ประสิทธิภาพของไฟฟาที่ไดเปนอยางไรบาง  
ฉะนั้น ดานเทคนิคเราสอบผานตลอดในรอบ 7 ปที่ผานมา ดาน

ESP

สิ่งแวดลอม ในแตละเดือน โรงไฟฟา บีแอลซีพีสามารถปฎิบัติ
ตามขอกําหนด และตามมาตรฐานของ EIA ไดอยางครบถวนและ
เครงครัดมาโดยตลอด 

ตัวสุดทายที่เราตรวจวัด คือ การยอมรับ ความพึงพอใจ และ
ความไววางใจจากชุมชนโดยรอบ เนื่องจาก บริษัทฯ มีระบบ
รายงานผลในแตละพารามิเตอรที่กลาวมาขางตนใหแกชุมชนได
รับทราบอยางตอเนื่อง และมีการเปดโอกาสใหชุมชนเขามาเปน
คณะกรรมการ และ/หรือคณะทํางาน อาทิ คณะกรรมการ
ไตรภาคี (Tripartite Committee)  คณะกรรมการกํากับแผน
ปฏิบัติการปองกัน แกไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ง
แวดลอมโครงการกอสรางโรงไฟฟาและทาเรือขนถายถานหิน
ของโรงไฟฟาบีแอลซีพี (EIA Monitoring Committee) และคณะ
ทํางานติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบ
สิ่งแวดลอมโครงการกอสรางโรงไฟฟาและทาเรือขนถายถานหิน
ของโรงไฟฟาบีแอลซีพี (EIA Audit Subcommittee) เปนตน 
เพื่อตรวจสอบการทํางานของเราตั้งแตตนจนถึงปจจุบัน ซึ่งเรา
สามารถสอบผานขอนี้เชนกัน

ตลอดระยะเวลา 10 กวาป นับตั้งแตมีการบริหารโครงการ
เปนตนมา เราคิดวา  เราสามารถเรียนรูและพัฒนาโรงไฟฟา
ถานหินไดในระดับที่เรียกวา “ดี” และคอนขางพอใจ แตทวา เรา
ยังคงไมหยุดอยูกับที่ เพราะเราเชื่อวาเรายังมีสิ่งที่ตองปรับปรุง

และแกไขใหดีขึ้น นี่จึงเปนเหตุผลที่วา ทั้งในระดับผูบริหารและ
พนักงานตองกลาคิด กลาเปลี่ยนแปลง เปดหูเปดตา และรักการ
เรียนรูอยางตอเนื่อง รวมทั้งการเรียนรูจากผูประกอบการ
อุตสาหกรรมที่อยูในมาบตาพุดดวยกันเอง เพื่อที่จะนํา
ประสบการณที่ดีมาชวยกันขับเคลื่อนองคกร ดําเนินการผลิต 
และบริหารจัดการสิ่งแวดลอมของเราใหดียิ่งๆ ขึ้นไป อีกทั้ง
เตรียมพรอมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสู AEC ในป พ.ศ. 2558 
นี้ดวย

เมื่อแรกตั้งโรงไฟฟาบีแอลซีพี เคยมีปญหากับชุมชนใน
พื้นที่หรือไม? ถามี ไดจัดการปญหานั้นอยางไร?

บีแอลซีพีไดสงจาหนาที่ลงพื้นที่ เพื่อชี้แจงโครงการตอชุมชนใน
พื้นที่มาบตาพุดและสวนราชการทองถิ่นกอนจะเริ่มโครงการในป 
พ.ศ. 2540 แตในชวงกอนการปรับถมพื้นที่ในป พ.ศ. 2545 ได
มีกลุมประมงพื้นบาน (กลุมประมงเรือเล็ก) ไดนําเรือประมง 
ประมาณ 70 ลํา มาปดลอมพื้นที่กอสราง เพื่อขอใหหยุดการ
กอสรางโรงไฟฟาแหงนี้ หลังจากเหตุการณในวันนั้นทางบริษัทฯ 
ไดนําประเด็นดังกลาวมาพิจารณาและพบวาทางบริษัทฯ ตอง
สรางกระบวนการการมีสวนรวมกับกลุมประมงดังกลาวใหมาก
ยิ่งขึ้น และถือวากลุมประมงเหลานี้คือผูที่ไดรับผลกระทบจากการ
ดําเนินงานของเราโดยตรง หลังจากที่ไดดําเนินโครงการการมี
สวนรวมอยางตอเนื่องจนปจจุบัน เราไดรับความไววางใจและได
รับความรวมมือจากกลุมประมงเปนอยางดี โดยเราสามารถอยู
รวมกัน เปนเพื่อนบานที่ดีตอกัน มีความเกื้อกูลซึ่งกันและกัน 

โครงการการมีสวนรวมของชุมชนเปนสิ่งที่ทางบริษัทฯ ไดเริ่ม
ดําเนินการตั้งแตป พ.ศ. 2544 หลังจากที่ไดรับอนุญาตเอกสาร
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมจากสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สาระ
สําคัญของโครงการการมีสวนรวมของประชาชนประกอบดวย 3 
ขั้นตอน ไดแก 

1. การใหขอมูลขาวสาร
2. การปรึกษาหารือ เพื่อใหทราบถึงขอกังวลตางๆ
3. การหาแนวทางในการแกไขขอกังวลเหลานั้น
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ที่วา บีแอลซีพีเปนตนแบบของโรงไฟฟาถานหินสะอาด
หมายความวาอยางไร?

โรงไฟฟาบีแอลซีพี นอกจากดําเนินธุรกิจผลิตกระแสไฟฟา เพื่อ
สรางความมั่นคงดานพลังงานใหแกประเทศแลว อีกบทบาทหนึ่ง
ที่สําคัญที่บีแอลซีพี มุงมั่น คือ “การเปนตนแบบที่ดีของโรงไฟฟา
ถานหินในประเทศไทย” (Being a role model for coal-fired 
power plants in Thailand) 

บีแอลซีพีเปนโรงไฟฟาที่เลือกใชเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูง โดย
เราไดคัดเลือกเทคโนโลยีที่ผานการพิสูจน (Proven Technol-
ogy) แลววา สามารถผลิตกระแสไฟฟาไดดี มีอุปกรณที่สามารถ
ชวยลดผลกระทบสิ่งแวดลอมไดอยางมีประสิทธิภาพและมี
มาตรฐานสูง เราจึงเลือกใชเทคโนโลยีจากมิตซูบิชิ และตลอดระยะ
เวลา 7 ปที่ผานมา นับเปนบทพิสูจนแลววา “เราเลือกไมผิด” 
เพราะอุปกรณตางๆ ที่เราใชมาตลอด 7 ปนั้น โดยรวมแลวมี
คุณภาพ และประสิทธิภาพ อยูในสถานะที่ดี และไดมาตรฐาน

เรือ่งการคดัเลอืกเทคโนโลยแีละอปุกรณทีม่ปีระสทิธภิาพนัน้เปน
เรือ่งทีด่ ีขณะเดยีวกนั เราตองมเีชือ้เพลงิทีด่ดีวยเชนกนั บแีอลซพีี 
จึงเลือกใชถานหินที่มีคุณภาพสูงประเภทบิทูมินัส  (Bituminous)  
โดยสวนใหญนําเขาจากประเทศออสเตรเลีย และอินโดนีเซีย ซึ่ง
เปนถานหินเกรดคุณภาพสูง ที่ใหคาความรอนสูงถึง 6,000 
Kcal/Kg และมีปริมาณซัลเฟอรเจือปนตํ่า เมื่อเทียบกับถานหิน
ประเภท ลิกไนต (Lignite) ที่ใหคาความรอนประมาณ 3,000 
Kcal/Kg โดยถานหินบิทูมินัสที่นําเขานั้น เปนไปตามมาตรฐาน

และขอกําหนด EIA กลาวคือ ในแตละเที่ยวเรือของการขนสง 
(Shipment) จะตองมีปริมาณซัลเฟอรเจือปนไมเกิน 0.7 
เปอรเซ็นต และรวมตลอดทั้งปหามเกิน 0.45 เปอรเซ็นต รวมทั้ง
มีคาความชื้นที่เปนไปตามมาตรฐานที่คอนขางสูง  

ดวยเหตุนี้ “ทั้งตัวของเชื้อเพลิงหลักที่ไดรับการคัดสรรมาอยาง
ดี เมื่อผานกระบวนการผลิตที่ไดมาตรฐาน ผานระบบการบริหาร
จัดการสิ่งแวดลอม ที่มีระบบบําบัดและควบคุมมลสารกอนปลอย
สูชั้นบรรยากาศที่เขมงวด  ประกอบกับการตรวจวัดเปนประจํา
ทุกๆ เดือน ทําใหการผลิตกระแสไฟฟาของบีแอลซีพีเปนไปอยาง
มีคุณภาพ และไมสรางมลภาวะที่เปนพิษใหกับชุมชน สังคมและสิ่ง
แวดลอม”

บีแอลซีพีมีการตรวจวัดผลประกอบการอยางไร?

โรงไฟฟาบีแอลซีพี เปนโรงไฟฟาที่มีกําลังการผลิตกระแสไฟฟาที่
ใหญเปนอันดับตนๆ ของประเทศ ปจจุบันมีกําลังการผลิตรวม 
1,434 เมกะวัตต  และดวยสํานึกรับผิดชอบในทุกๆ ดาน ตั้งแต
การเลือกพื้นที่ประกอบกิจการ การออกแบบและการกอสรางโรง
ไฟฟา บริษัทฯ ไดเลือกใชเทคโนโลยีที่ดีมีประสิทธิภาพและทันสมัย
ที่สุดในเวลานั้น คือ เทคโนโลยีจากมิตซูบิชิ  พรอมเลือกใช
ถานหินประเภทบิทูมินัส ที่มีคุณภาพสูง นําเขาจากประเทศ
ออสเตรเลียและอินโดนีเซีย เปนเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟา

โครงการนี้ ใชเวลากอสราง รวมทั้งสิ้น 3 ป โดยมี มิตซูบิชิเปนผู
ออกแบบและควบคุมการกอสราง (Turnkey Contractor) จน
แลวเสร็จ ปจจุบันเดินเครื่องการผลิตมาไดมากกวา 7 ปแลว 
ตลอดระยะเวลาดังกลาว เราไดมีการตรวจวัดผลประกอบการ
เปนประจําทุกเดือนใน 4 พารามิเตอรหลัก กลาวคือ ผลประกอบ
การดานการเงิน ดานเทคนิค ดานสิ่งแวดลอม และดานความพึง
พอใจจากผูมีสวนไดเสีย การยอมรับและความไววางใจจากชุมชน
โดยรอบ แนนอน แมผลประกอบการดานการเงิน คือ เปาหมาย
หลักที่ บีแอลซีพี สอบผาน แตยังไมใชประเด็นสําคัญ เราใหความ
สําคัญกับการบริหารจัดการดานเทคนิคมากกวา โดยอุปกรณ
แตละชิ้นในการนํามาผลิตกระแสไฟฟานั้นไดมาตรฐานตามที่
ออกแบบหรือไม ประสิทธิภาพของไฟฟาที่ไดเปนอยางไรบาง  
ฉะนั้น ดานเทคนิคเราสอบผานตลอดในรอบ 7 ปที่ผานมา ดาน

ESP

สิ่งแวดลอม ในแตละเดือน โรงไฟฟา บีแอลซีพีสามารถปฎิบัติ
ตามขอกําหนด และตามมาตรฐานของ EIA ไดอยางครบถวนและ
เครงครัดมาโดยตลอด 

ตัวสุดทายที่เราตรวจวัด คือ การยอมรับ ความพึงพอใจ และ
ความไววางใจจากชุมชนโดยรอบ เนื่องจาก บริษัทฯ มีระบบ
รายงานผลในแตละพารามิเตอรที่กลาวมาขางตนใหแกชุมชนได
รับทราบอยางตอเนื่อง และมีการเปดโอกาสใหชุมชนเขามาเปน
คณะกรรมการ และ/หรือคณะทํางาน อาทิ คณะกรรมการ
ไตรภาคี (Tripartite Committee)  คณะกรรมการกํากับแผน
ปฏิบัติการปองกัน แกไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ง
แวดลอมโครงการกอสรางโรงไฟฟาและทาเรือขนถายถานหิน
ของโรงไฟฟาบีแอลซีพี (EIA Monitoring Committee) และคณะ
ทํางานติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบ
สิ่งแวดลอมโครงการกอสรางโรงไฟฟาและทาเรือขนถายถานหิน
ของโรงไฟฟาบีแอลซีพี (EIA Audit Subcommittee) เปนตน 
เพื่อตรวจสอบการทํางานของเราตั้งแตตนจนถึงปจจุบัน ซึ่งเรา
สามารถสอบผานขอนี้เชนกัน

ตลอดระยะเวลา 10 กวาป นับตั้งแตมีการบริหารโครงการ
เปนตนมา เราคิดวา  เราสามารถเรียนรูและพัฒนาโรงไฟฟา
ถานหินไดในระดับที่เรียกวา “ดี” และคอนขางพอใจ แตทวา เรา
ยังคงไมหยุดอยูกับที่ เพราะเราเชื่อวาเรายังมีสิ่งที่ตองปรับปรุง

และแกไขใหดีขึ้น นี่จึงเปนเหตุผลที่วา ทั้งในระดับผูบริหารและ
พนักงานตองกลาคิด กลาเปลี่ยนแปลง เปดหูเปดตา และรักการ
เรียนรูอยางตอเนื่อง รวมทั้งการเรียนรูจากผูประกอบการ
อุตสาหกรรมที่อยูในมาบตาพุดดวยกันเอง เพื่อที่จะนํา
ประสบการณที่ดีมาชวยกันขับเคลื่อนองคกร ดําเนินการผลิต 
และบริหารจัดการสิ่งแวดลอมของเราใหดียิ่งๆ ขึ้นไป อีกทั้ง
เตรียมพรอมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสู AEC ในป พ.ศ. 2558 
นี้ดวย

เมื่อแรกตั้งโรงไฟฟาบีแอลซีพี เคยมีปญหากับชุมชนใน
พื้นที่หรือไม? ถามี ไดจัดการปญหานั้นอยางไร?

บีแอลซีพีไดสงจาหนาที่ลงพื้นที่ เพื่อชี้แจงโครงการตอชุมชนใน
พื้นที่มาบตาพุดและสวนราชการทองถิ่นกอนจะเริ่มโครงการในป 
พ.ศ. 2540 แตในชวงกอนการปรับถมพื้นที่ในป พ.ศ. 2545 ได
มีกลุมประมงพื้นบาน (กลุมประมงเรือเล็ก) ไดนําเรือประมง 
ประมาณ 70 ลํา มาปดลอมพื้นที่กอสราง เพื่อขอใหหยุดการ
กอสรางโรงไฟฟาแหงนี้ หลังจากเหตุการณในวันนั้นทางบริษัทฯ 
ไดนําประเด็นดังกลาวมาพิจารณาและพบวาทางบริษัทฯ ตอง
สรางกระบวนการการมีสวนรวมกับกลุมประมงดังกลาวใหมาก
ยิ่งขึ้น และถือวากลุมประมงเหลานี้คือผูที่ไดรับผลกระทบจากการ
ดําเนินงานของเราโดยตรง หลังจากที่ไดดําเนินโครงการการมี
สวนรวมอยางตอเนื่องจนปจจุบัน เราไดรับความไววางใจและได
รับความรวมมือจากกลุมประมงเปนอยางดี โดยเราสามารถอยู
รวมกัน เปนเพื่อนบานที่ดีตอกัน มีความเกื้อกูลซึ่งกันและกัน 

โครงการการมีสวนรวมของชุมชนเปนสิ่งที่ทางบริษัทฯ ไดเริ่ม
ดําเนินการตั้งแตป พ.ศ. 2544 หลังจากที่ไดรับอนุญาตเอกสาร
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมจากสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สาระ
สําคัญของโครงการการมีสวนรวมของประชาชนประกอบดวย 3 
ขั้นตอน ไดแก 

1. การใหขอมูลขาวสาร
2. การปรึกษาหารือ เพื่อใหทราบถึงขอกังวลตางๆ
3. การหาแนวทางในการแกไขขอกังวลเหลานั้น

·‹ÒàÃ×Í¢¹¶‹ÒÂ¶‹Ò¹ËÔ¹



EXCLUSIVE INTERVIEW

28

ตัวอยางของการแกไขขอกังวลเชน เรื่องการใชนํ้าทะเลในการ
หลอเย็น กลุมประมงเกรงวาจะมีการทําลายแพลงกตอน (ตัว
ออนของสัตวนํ้า) จากกระบวนการดังกลาว จึงขอใหทางบีแอลซี
พีหามาตรการปองกัน ซึ่งในทางปฏิบัติไมสามารถปองกันได 
เนื่องจากแพลงกตอนมีขนาดเล็กมาก บริษัทฯ จึงเสนอโครงการ
ที่จะชดเชยกลับ โดยการปลอยพันธุสัตวนํ้ากลับคืนสูทะเลเปน
ประจําทุกป และบีแอลซีพีไดดําเนินโครงการดังกลาวตอเนื่องมา
แลว 11 ป ตั้งแตเริ่มกอสรางจนปจจุบัน 

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังไดมีโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุม
ประมงและชุมชนมาบตาพุด โดยเนนการสรางงาน-สรางอาชีพ 
เชน โครงการเพาะเลี้ยงหอยแมลงภูแบบแขวน โครงการผัก
ปลอดสารพิษ เพื่อเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการอิฐบล็อคจาก
เถาถานหิน เปนตน เพื่อการพัฒนางานอาชีพอยางยั่งยืนและ
ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได

อะไรเปนหลักประกันวา บีแอลซีพี จะไมสรางผลกระทบ
ดานลบในเชิงนิเวศใหกับชุมชน?

โรงไฟฟาบีแอลซีพี จายเงินเขากองทุนพัฒนาไฟฟาของโรงไฟฟา
ในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ. ระยอง ตามพระราช
บัญญัติประกอบกิจการพลังงานป 2550 ในอัตราหนวยผลิตละ 
2 สตางค รวมเปนเงินปละประมาณ 250 ลานบาท ซึ่งขณะนี้
เปนกองทุนที่ใหญที่สุดในประเทศ มีเงินเขากองทุนปละ 400-

500 ลานบาท โดยทางกองทุนฯ ไดกันเงิน 5% ของเงินเขา
ประมาณ 25 ลานบาท เพื่อใชในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินจากการ
ดําเนินการของโรงไฟฟาเปนเงินทดรองจาย รวมทั้งคาชดเชย แต
เงินเหลานี้จะถูกเรียกคืนเต็มจํานวนจากผูกอเหตุ

นอกจากนี้ เพื่อเปนการปองกันและตรวจสอบการดําเนินงาน
ของโรงไฟฟาวาเปนไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่ได ใหไวกับ
ชุมชน บีแอลซีพีจึงเสนอใหมีการแตงตั้งคณะทํางานเขารวมตรวจ

สอบการปฏิบัติตามเงื่อนที่ได
กําหนดตามรายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม โดยมี
ตัวแทนจากชุมชนเขารวมตรวจ
สอบทุกเดือน และรายงานผลการ
ตรวจสอบใหคณะกรรมการกํากับ
การปฏิบัติตามรายงานผลกระทบ
สิ่งแวดลอม และคณะกรรมการ
ไตรภาคีซึ่งมีผูเขารวมประชุม 
ประมาณ 900 คน ทุกๆ 3 เดือน
ใหไดรับทราบ  เพื่อสรางความ
มั่นใจวาการดําเนินงานของบริษัทฯ 
ตองไมสรางผลกระทบตอชุมชน
และสิ่งแวดลอม 

บีแอลซีพีปลูกฝงคานิยมอะไรใหกับบุคลากรเพื่อให
สามารถขับเคลื่อนโรงไฟฟาใหเปนไปตามเปาหมายที่
วางไวได?

จากที่กลาวขางตนวา อุปกรณที่ดี ประกอบกับการเลือกใชเชื้อ
เพลิงที่ดี มีชัยไปกวาครึ่ง ที่เหลือตอจากนี้ คือเรื่องของการ
บริหารจัดการภายในองคกร รวมถึงเรื่องการพัฒนาบุคลากร
และการมีสวนรวมรับผิดชอบตอสังคม (CSR) ดังนั้นเรื่อง
นโยบาย (Policy) และขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure) จึงมี
ความจําเปนที่จะตองเพิ่มเติม เพื่อใหบุคลากรของเราสามารถ
ผลิตกระแสไฟฟาไดตามที่กําหนด ในขณะเดียวกันก็ไมละเลยตอ
การมีสวนรวมรับผิดชอบสังคม บุคลากรที่นี่จึงตองไดรับการ
ปลูกฝงจิตสํานึกในการมีสวนรวมรับผิดชอบตอสังคมนับตั้งแต
วันแรกที่ไดกาวเขามาเปนพนักงานขององคกร  สวนเรื่องการ
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บริหารจัดการ และเรื่องของการผลิตนั้นจะตองเปนไปตาม
มาตรฐานตางๆ เชน มาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดลอม เราผานการรับรองมาตรฐาน OHSAS 18001 และ 
ISO 14001:2004 ตามลําดับ รวมไปถึงการไดรับใบประกาศ
เกียรติคุณในการเปนโรงงานที่มีเกณฑปฏิบัติดานสิ่งแวดลอม
อยางเขมงวดตอเนื่องและดีเยี่ยม (รางวัลธงขาว-ดาวเขียว ตอ
เนื่องเปนปที่ 6) และยกระดับสูรางวัลธงขาว-ดาวทอง ภายใต
โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม จาก
การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
(กนอ.) 

ดานบุคลากร เราไดมีการฝกฝน สราง
เสริม ใหความรู และใหประสบการณที่ดี
แกบุคลากรอยางตอเนื่อง เพื่อให
สามารถดําเนินการผลิตใหเปนไปตาม
มาตรฐานตางๆ  ที่สําคัญ บุคลากรของ
เราตองมีจิตใจที่อยากจะเขาไปมีสวนรวม
และเกิดความเปนเจาของ (Ownership 
Mindset) ในการที่จะทําใหการผลิต
ตางๆ มีความปลอดภัย การเดินเครื่อง
ไดอยางมีประสิทธิภาพ และเปนไปตาม
มาตรฐานสิ่งแวดลอม ซึ่งบุคลากรจะ
ตองเปดใจยอมรับทั้งในเรื่องของ
เทคโนโลยี เรียนรูเรื่องการผลิต การ
ดําเนินงาน และการแลกเปลี่ยนถายทอด
ประสบการณใหแกกันดวยความเต็มใจ  
เราตองการสรางใหที่นี่ใหเปนองคกรแหง
การเรียนรู และมีวัฒนธรรม “SCORE” ซึ่งก็คือ (Safety-ความ 
ปลอดภัยคือหัวใจหลักในการปฏิบัติงาน, Communication-
การสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ, Ownership Mindset-
ความรูสึกรับผิดชอบรวมกัน, Right-การปฏิบัติงานภายใตกฎ 
ระเบียบและความถูกตอง, and Environment-การปฏิบัติตามมา
ตรฐานและรักษสิ่งแวดลอม) จนเรียกไดวาที่นี่ คือ  “มหาวิทยา
ลัยบีแอลซีพี” ที่ๆ ซึ่งทุกคนในองคกรอยูรวมกันอยางมีความสุข 
สามารถเรียนรู สรางนวัตกรรม บูรณาการ การบริหารจัดการ
องคความรู (Knowledge Management; KM)  ไดอยางไมมีที่
สิ้นสุดและตอเนื่อง 

กิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility; CSR) 
เปนอีกเรื่องที่บีแอลซีพี ใหความสําคัญเปนอันดับตนๆ เชนกัน 
นอกจากเราจะควบคุมและบริหารจัดการภายใน เพื่อมิใหมีผลกระ
ทบตอชุมชน สังคมและสิ่งแวดลอม เรายังตองออกไปดูแลขาง
นอก เพื่อพูดคุยพบปะเยี่ยมเยียนกับชุมชนโดยรอบ สราง
กระบวนการสื่อสาร ใหความรู และความเขาใจ ทั้งหมดนี้เปนเรื่อง
ของความใสใจดูแล เพราะถาเราใสใจดูแลทั้งพนักงาน ครอบครัว

พนักงาน ผูรับเหมา ชุมชน ตลอดจนผูมีสวนไดเสียของเราทุกๆ 
กลุม  ผมคิดวา การทํางานของเราจะมีความถูกตองและตรงใจ
มากที่สุด แตเติมเต็มดวยความระมัดระวังในการทํางานของเรา 
เพราะฉะนั้น ISO 26000 จึงเปนมาตรฐานอีกหนึ่งที่ปนี้ (2557) 
เรามุงมั่นที่จะไดมา โดยปจจุบัน เราไดรับรางวัลการเปนผู
ประกอบการที่มีความรับผิดชอบตอสังคม (CSR-DIW Continu-
ous Awards) ตอเนื่องเปนปที่ 5 และรางวัล CSR-DIW 
Advance Awards (Level 4 – Green Culture) จากกรม
โรงงานอุตสาหกรรม
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ตัวอยางของการแกไขขอกังวลเชน เรื่องการใชนํ้าทะเลในการ
หลอเย็น กลุมประมงเกรงวาจะมีการทําลายแพลงกตอน (ตัว
ออนของสัตวนํ้า) จากกระบวนการดังกลาว จึงขอใหทางบีแอลซี
พีหามาตรการปองกัน ซึ่งในทางปฏิบัติไมสามารถปองกันได 
เนื่องจากแพลงกตอนมีขนาดเล็กมาก บริษัทฯ จึงเสนอโครงการ
ที่จะชดเชยกลับ โดยการปลอยพันธุสัตวนํ้ากลับคืนสูทะเลเปน
ประจําทุกป และบีแอลซีพีไดดําเนินโครงการดังกลาวตอเนื่องมา
แลว 11 ป ตั้งแตเริ่มกอสรางจนปจจุบัน 

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังไดมีโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุม
ประมงและชุมชนมาบตาพุด โดยเนนการสรางงาน-สรางอาชีพ 
เชน โครงการเพาะเลี้ยงหอยแมลงภูแบบแขวน โครงการผัก
ปลอดสารพิษ เพื่อเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการอิฐบล็อคจาก
เถาถานหิน เปนตน เพื่อการพัฒนางานอาชีพอยางยั่งยืนและ
ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได

อะไรเปนหลักประกันวา บีแอลซีพี จะไมสรางผลกระทบ
ดานลบในเชิงนิเวศใหกับชุมชน?

โรงไฟฟาบีแอลซีพี จายเงินเขากองทุนพัฒนาไฟฟาของโรงไฟฟา
ในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ. ระยอง ตามพระราช
บัญญัติประกอบกิจการพลังงานป 2550 ในอัตราหนวยผลิตละ 
2 สตางค รวมเปนเงินปละประมาณ 250 ลานบาท ซึ่งขณะนี้
เปนกองทุนที่ใหญที่สุดในประเทศ มีเงินเขากองทุนปละ 400-

500 ลานบาท โดยทางกองทุนฯ ไดกันเงิน 5% ของเงินเขา
ประมาณ 25 ลานบาท เพื่อใชในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินจากการ
ดําเนินการของโรงไฟฟาเปนเงินทดรองจาย รวมทั้งคาชดเชย แต
เงินเหลานี้จะถูกเรียกคืนเต็มจํานวนจากผูกอเหตุ

นอกจากนี้ เพื่อเปนการปองกันและตรวจสอบการดําเนินงาน
ของโรงไฟฟาวาเปนไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่ได ใหไวกับ
ชุมชน บีแอลซีพีจึงเสนอใหมีการแตงตั้งคณะทํางานเขารวมตรวจ

สอบการปฏิบัติตามเงื่อนที่ได
กําหนดตามรายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม โดยมี
ตัวแทนจากชุมชนเขารวมตรวจ
สอบทุกเดือน และรายงานผลการ
ตรวจสอบใหคณะกรรมการกํากับ
การปฏิบัติตามรายงานผลกระทบ
สิ่งแวดลอม และคณะกรรมการ
ไตรภาคีซึ่งมีผูเขารวมประชุม 
ประมาณ 900 คน ทุกๆ 3 เดือน
ใหไดรับทราบ  เพื่อสรางความ
มั่นใจวาการดําเนินงานของบริษัทฯ 
ตองไมสรางผลกระทบตอชุมชน
และสิ่งแวดลอม 

บีแอลซีพีปลูกฝงคานิยมอะไรใหกับบุคลากรเพื่อให
สามารถขับเคลื่อนโรงไฟฟาใหเปนไปตามเปาหมายที่
วางไวได?

จากที่กลาวขางตนวา อุปกรณที่ดี ประกอบกับการเลือกใชเชื้อ
เพลิงที่ดี มีชัยไปกวาครึ่ง ที่เหลือตอจากนี้ คือเรื่องของการ
บริหารจัดการภายในองคกร รวมถึงเรื่องการพัฒนาบุคลากร
และการมีสวนรวมรับผิดชอบตอสังคม (CSR) ดังนั้นเรื่อง
นโยบาย (Policy) และขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure) จึงมี
ความจําเปนที่จะตองเพิ่มเติม เพื่อใหบุคลากรของเราสามารถ
ผลิตกระแสไฟฟาไดตามที่กําหนด ในขณะเดียวกันก็ไมละเลยตอ
การมีสวนรวมรับผิดชอบสังคม บุคลากรที่นี่จึงตองไดรับการ
ปลูกฝงจิตสํานึกในการมีสวนรวมรับผิดชอบตอสังคมนับตั้งแต
วันแรกที่ไดกาวเขามาเปนพนักงานขององคกร  สวนเรื่องการ
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บริหารจัดการ และเรื่องของการผลิตนั้นจะตองเปนไปตาม
มาตรฐานตางๆ เชน มาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดลอม เราผานการรับรองมาตรฐาน OHSAS 18001 และ 
ISO 14001:2004 ตามลําดับ รวมไปถึงการไดรับใบประกาศ
เกียรติคุณในการเปนโรงงานที่มีเกณฑปฏิบัติดานสิ่งแวดลอม
อยางเขมงวดตอเนื่องและดีเยี่ยม (รางวัลธงขาว-ดาวเขียว ตอ
เนื่องเปนปที่ 6) และยกระดับสูรางวัลธงขาว-ดาวทอง ภายใต
โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม จาก
การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
(กนอ.) 

ดานบุคลากร เราไดมีการฝกฝน สราง
เสริม ใหความรู และใหประสบการณที่ดี
แกบุคลากรอยางตอเนื่อง เพื่อให
สามารถดําเนินการผลิตใหเปนไปตาม
มาตรฐานตางๆ  ที่สําคัญ บุคลากรของ
เราตองมีจิตใจที่อยากจะเขาไปมีสวนรวม
และเกิดความเปนเจาของ (Ownership 
Mindset) ในการที่จะทําใหการผลิต
ตางๆ มีความปลอดภัย การเดินเครื่อง
ไดอยางมีประสิทธิภาพ และเปนไปตาม
มาตรฐานสิ่งแวดลอม ซึ่งบุคลากรจะ
ตองเปดใจยอมรับทั้งในเรื่องของ
เทคโนโลยี เรียนรูเรื่องการผลิต การ
ดําเนินงาน และการแลกเปลี่ยนถายทอด
ประสบการณใหแกกันดวยความเต็มใจ  
เราตองการสรางใหที่นี่ใหเปนองคกรแหง
การเรียนรู และมีวัฒนธรรม “SCORE” ซึ่งก็คือ (Safety-ความ 
ปลอดภัยคือหัวใจหลักในการปฏิบัติงาน, Communication-
การสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ, Ownership Mindset-
ความรูสึกรับผิดชอบรวมกัน, Right-การปฏิบัติงานภายใตกฎ 
ระเบียบและความถูกตอง, and Environment-การปฏิบัติตามมา
ตรฐานและรักษสิ่งแวดลอม) จนเรียกไดวาที่นี่ คือ  “มหาวิทยา
ลัยบีแอลซีพี” ที่ๆ ซึ่งทุกคนในองคกรอยูรวมกันอยางมีความสุข 
สามารถเรียนรู สรางนวัตกรรม บูรณาการ การบริหารจัดการ
องคความรู (Knowledge Management; KM)  ไดอยางไมมีที่
สิ้นสุดและตอเนื่อง 

กิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility; CSR) 
เปนอีกเรื่องที่บีแอลซีพี ใหความสําคัญเปนอันดับตนๆ เชนกัน 
นอกจากเราจะควบคุมและบริหารจัดการภายใน เพื่อมิใหมีผลกระ
ทบตอชุมชน สังคมและสิ่งแวดลอม เรายังตองออกไปดูแลขาง
นอก เพื่อพูดคุยพบปะเยี่ยมเยียนกับชุมชนโดยรอบ สราง
กระบวนการสื่อสาร ใหความรู และความเขาใจ ทั้งหมดนี้เปนเรื่อง
ของความใสใจดูแล เพราะถาเราใสใจดูแลทั้งพนักงาน ครอบครัว

พนักงาน ผูรับเหมา ชุมชน ตลอดจนผูมีสวนไดเสียของเราทุกๆ 
กลุม  ผมคิดวา การทํางานของเราจะมีความถูกตองและตรงใจ
มากที่สุด แตเติมเต็มดวยความระมัดระวังในการทํางานของเรา 
เพราะฉะนั้น ISO 26000 จึงเปนมาตรฐานอีกหนึ่งที่ปนี้ (2557) 
เรามุงมั่นที่จะไดมา โดยปจจุบัน เราไดรับรางวัลการเปนผู
ประกอบการที่มีความรับผิดชอบตอสังคม (CSR-DIW Continu-
ous Awards) ตอเนื่องเปนปที่ 5 และรางวัล CSR-DIW 
Advance Awards (Level 4 – Green Culture) จากกรม
โรงงานอุตสาหกรรม
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นอกจากเรื่อง คน นโยบาย และวิธีการแลว เราตองมี IT ดวย 
ซึ่งการที่เราไดรับมาตรฐานความปลอดภัยสารสนเทศ หรือ ISO 
27001 ถือเปนอีกมาตรฐานหนึ่งที่เราใหความสําคัญ เปนการ
ตอกยํ้าวา กระบวนการทํางานของเราเปนไปตามขอกําหนดและ
มาตรฐานทุกประการ ทั้งหมดนี้ ลวนมีสวนทําใหการบริหาร
จัดการโรงไฟฟา BLCP ของเราประสบผลสําเร็จตลอดระยะเวลา 
7 ปที่ผานมา

ทามกลางวิกฤตพลังงาน บีแอลซีพีมีแผนงานใน
อนาคตอยางไร?

โรงไฟฟาพลังงานถานหินสะอาด เปนทางเลือกที่สําคัญสําหรับ
การเปนแหลงพลังงานหลักเพื่อทดแทนกาซธรรมชาติที่กําลังจะ
หมดไปในอีกไมชา ทั้งนี้ ถานหินยังเปนแหลงพลังงานที่มีตนทุน
คอนขางตํ่ากวาพลังงานทางเลือกอื่นๆ เชน พลังงานลม 
พลังงานแสงอาทิตย พลังงานชีวมวล หรือชีวภาพ เปนตน อีก
ทั้งการสํารวจแหลงถานหินที่มีอยูในโลก ประมาณการวาจะ
สามารถใชไดอีกกวา 200 ป แตเนื่องจากถานหินยังไมไดรับการ
ยอมรับ เนื่องจากประชาชนมีความกังวลวาจะสงผลกระทบตอสิ่ง
แวดลอม อีกทั้งนโยบายรัฐที่ยังไมมีความชัดเจนก็เปนอุปสรรค
สําคัญของการเกิดขึ้นของโรงไฟฟาภายในประเทศ

“ภายหลังการดําเนินงานกวา 7 ป เราคอนขางมั่นใจและเชื่อวา 
ดวยกระบวนการผลิต การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมใหอยูใน
ขอกําหนดและเกณฑมาตรฐาน  และการมีสวนรวมรับผิดชอบ
ตอสังคมที่ไดดําเนินงานมาอยางตอเนื่อง  รวมถึงการที่เรามี
พื้นที่เหลือ ประกอบกับเรามีองคความรู และประสบการณที่
มากพอ เราสามารถขยายโรงไฟฟาจาก 2 หนวยผลิต (717 
เมกะวัตต x 2) เปน 3 หนวยผลิตได“

อยางไรก็ตาม ตอใหเราพรอมเพียงใด หากอีกฝายหนึ่งที่สําคัญ 
คือ ภาครัฐยังไมพรอม เราก็ไมสามารถมีโรงที่สามได เนื่องจาก
โรงไฟฟาไมสามารถขึ้นโครงการดวยตนเองได ตองรอนโยบายที่
ชัดเจนของรัฐดวยวาจะใหเราสรางหรือไม อยางไร  ทั้งยังมีขั้น
ตอนที่จะตองทํา E-HIA ซึ่งจากจุดนี้ ภาครัฐอาจจะตองนําแผน 
PDP มาทบทวนใหม เนื่องจากแผนเดิมเรามีโครงการที่จะกอสราง
โรงไฟฟานิวเคลียรถึง 5 แหง กําลังการผลิตประมาณ 5,000 

เมกะวัตต  แผนดังกลาวนี้ไมสามารถเกิดขึ้นไดภายใน 5-10 ป
ขางหนา เพราะการกอสรางโรงไฟฟาใชเวลาในการเตรียมการไม
นอยกวา 7 ป หากอีก 7 ป เราตองการจะมีโรงไฟฟาที่เพิ่มขึ้น  
วันนี้เราจะตองเริ่มแลวครับ และการเริ่มนั้น จะตองไดรับการ
ยอมรับจากชุมชนดวย

อนาคตพลังงานไทย ควรเดินหนาไปทิศทางใด?

แนนอน อนาคตประเทศไทย และทุกประเทศทั่วโลก คงหลีกเลี่ยง
ไมไดที่จะใชแหลงพลังงานหลักจากกาซธรรมชาติ ถานหิน หรือ
นิวเคลียรในการผลิตกระแสไฟฟา  สวนแหลงพลังงานอื่นๆ เชน 
พลังงานลม แสงอาทิตย ชีวมวลและชีวภาพ อาจเปนไดเพียง
สวนเสริมประมาณ 5-10 เปอรเซ็นตของการผลิตกระแสไฟฟาใน
แตละประเทศเทานั้น แมบางประเทศรวมถึงประเทศไทย จะ
พยายามผลักดันตัวเลขการใชใหเพิ่มขึ้นเปน 15-20 เปอรเซ็นต 
ซึ่งคงจะตองใชเวลาอยางนอย 10-20 ป ในอนาคต หากโรง
ไฟฟานิวเคลียรหายไปจากแผนที่โลก ก็จะเหลือเพียงถานหิน และ
กาซธรรมชาติ เพียง 2 ทางเลือกเทานั้น

สําหรับผูประกอบการโรงไฟฟาที่ดี เราตองมองทั้งปจจัยภายใน
และภายนอก ปจจัยภายใน คือ กระบวนการผลิต ขอกําหนด 
กฎหมายสิ่งแวดลอม ผูมีสวนไดเสีย (Stakeholders) พนักงาน 
รวมทั้งผูรับเหมาตางๆ จําเปนตองไดรับการดูแลอยางใสใจ     
สวนปจจัยภายนอกเราก็ตองใสใจดูแลดวย ทั้งเรื่องของชุมชน 
และกฎเกณฑตางๆ ทั้งหมดนี้ เราจะตองทําควบคูกันไป หมดยุค
สมัยแลวที่วา โรงงานจะเปนแบบปดตัวเองอยูในรั้วทึบๆ ในทาง
ตรงกันขาม เราตองสรางความรู ความเขาใจ  เปดบานของเรา 
เพื่อสรางการยอมรับและความไววางใจ เมื่อเกิดการยอมรับและ
ความไววางใจซึ่งกันและกัน สัมพันธภาพที่ดีจะเกิดขึ้นอยาง
ยืนยาวโดยไมตองไปซื้อหา  ผมคิดวาผูประกอบการ
อุตสาหกรรมยุคใหมจะตองใสใจกับโลกภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไป
อยางรวดเร็ว และใหความสําคัญกับเรื่องสิ่งแวดลอมและสังคม 
หากกระบวนการผลิตสวนใดเกิดความผิดพลาด จะตองรีบแกไข 
และไมปกปดขอมูล ดวยวิธีนี้ไมเพียงจะทําใหชุมชนไววางใจ แตจะ
เปนการยกระดับมาตรฐานของผูประกอบการที่ดีมีความรับผิด
ชอบตอสังคมและชุมชนที่  แมจะตางมุมมอง แตเราก็พรอมที่จะ
อยูรวมกันไดอยางมีความสุขและยั่งยืน  

ฉะนั้น ไมวาจะมีการกอสรางโรงไฟฟาประเภทใด ที่ไหน อยางไร 
และโรงไฟฟาจะมีระบบกําจัดของเสียที่ดีแคไหนนั้น เหนือสิ่งอื่นใด 
ทั้ง กฟผ. และผูประกอบการอุตสาหกรรมดานพลังงาน จะตอง
เดินหนาสรางความรูความเขาใจที่ถูกตอง พรอมใหขอเท็จจริงถึง
ปญหาตาง ๆ เพื่อลดความหวาดระแวงที่อาจจะเกิดขึ้นใหหมดไป 
พรอมสรางความมั่นใจจากประชาชนในพื้นที่ใหไดเชนเดียวกัน!!

เราตองการที่จะชวยเหลือชุมชน  สังคม และตองการเปนที่
ยอมรับของชุมชนโดยรอบ ดวยคํากลาวที่วา  “บีแอลซีพี มุงมั่น 
สรางสรรคสังคมและชุมชนดวยความรับผิดชอบ อยูรวมกัน
อยางมีความสุขและยั่งยืน”

    หมดยุคสมัยแลวที่วา โรงงานจะเปนแบบ
ปดตัวเองอยูในรั้วทึบๆ ในทางตรงกันขาม 
เราตองสรางความรู ความเขาใจ  เปดบาน
ของเรา เพื่อสรางการยอมรับและความไว
วางใจ เมื่อเกิดการยอมรับและความไววางใจ
ซึ่งกันและกัน สัมพันธภาพที่ดีจะเกิดขึ้นอยาง
ยืนยาวโดยไมตองไปซื้อหา
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นอกจากเรื่อง คน นโยบาย และวิธีการแลว เราตองมี IT ดวย 
ซึ่งการที่เราไดรับมาตรฐานความปลอดภัยสารสนเทศ หรือ ISO 
27001 ถือเปนอีกมาตรฐานหนึ่งที่เราใหความสําคัญ เปนการ
ตอกยํ้าวา กระบวนการทํางานของเราเปนไปตามขอกําหนดและ
มาตรฐานทุกประการ ทั้งหมดนี้ ลวนมีสวนทําใหการบริหาร
จัดการโรงไฟฟา BLCP ของเราประสบผลสําเร็จตลอดระยะเวลา 
7 ปที่ผานมา

ทามกลางวิกฤตพลังงาน บีแอลซีพีมีแผนงานใน
อนาคตอยางไร?

โรงไฟฟาพลังงานถานหินสะอาด เปนทางเลือกที่สําคัญสําหรับ
การเปนแหลงพลังงานหลักเพื่อทดแทนกาซธรรมชาติที่กําลังจะ
หมดไปในอีกไมชา ทั้งนี้ ถานหินยังเปนแหลงพลังงานที่มีตนทุน
คอนขางตํ่ากวาพลังงานทางเลือกอื่นๆ เชน พลังงานลม 
พลังงานแสงอาทิตย พลังงานชีวมวล หรือชีวภาพ เปนตน อีก
ทั้งการสํารวจแหลงถานหินที่มีอยูในโลก ประมาณการวาจะ
สามารถใชไดอีกกวา 200 ป แตเนื่องจากถานหินยังไมไดรับการ
ยอมรับ เนื่องจากประชาชนมีความกังวลวาจะสงผลกระทบตอสิ่ง
แวดลอม อีกทั้งนโยบายรัฐที่ยังไมมีความชัดเจนก็เปนอุปสรรค
สําคัญของการเกิดขึ้นของโรงไฟฟาภายในประเทศ

“ภายหลังการดําเนินงานกวา 7 ป เราคอนขางมั่นใจและเชื่อวา 
ดวยกระบวนการผลิต การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมใหอยูใน
ขอกําหนดและเกณฑมาตรฐาน  และการมีสวนรวมรับผิดชอบ
ตอสังคมที่ไดดําเนินงานมาอยางตอเนื่อง  รวมถึงการที่เรามี
พื้นที่เหลือ ประกอบกับเรามีองคความรู และประสบการณที่
มากพอ เราสามารถขยายโรงไฟฟาจาก 2 หนวยผลิต (717 
เมกะวัตต x 2) เปน 3 หนวยผลิตได“

อยางไรก็ตาม ตอใหเราพรอมเพียงใด หากอีกฝายหนึ่งที่สําคัญ 
คือ ภาครัฐยังไมพรอม เราก็ไมสามารถมีโรงที่สามได เนื่องจาก
โรงไฟฟาไมสามารถขึ้นโครงการดวยตนเองได ตองรอนโยบายที่
ชัดเจนของรัฐดวยวาจะใหเราสรางหรือไม อยางไร  ทั้งยังมีขั้น
ตอนที่จะตองทํา E-HIA ซึ่งจากจุดนี้ ภาครัฐอาจจะตองนําแผน 
PDP มาทบทวนใหม เนื่องจากแผนเดิมเรามีโครงการที่จะกอสราง
โรงไฟฟานิวเคลียรถึง 5 แหง กําลังการผลิตประมาณ 5,000 

เมกะวัตต  แผนดังกลาวนี้ไมสามารถเกิดขึ้นไดภายใน 5-10 ป
ขางหนา เพราะการกอสรางโรงไฟฟาใชเวลาในการเตรียมการไม
นอยกวา 7 ป หากอีก 7 ป เราตองการจะมีโรงไฟฟาที่เพิ่มขึ้น  
วันนี้เราจะตองเริ่มแลวครับ และการเริ่มนั้น จะตองไดรับการ
ยอมรับจากชุมชนดวย

อนาคตพลังงานไทย ควรเดินหนาไปทิศทางใด?

แนนอน อนาคตประเทศไทย และทุกประเทศทั่วโลก คงหลีกเลี่ยง
ไมไดที่จะใชแหลงพลังงานหลักจากกาซธรรมชาติ ถานหิน หรือ
นิวเคลียรในการผลิตกระแสไฟฟา  สวนแหลงพลังงานอื่นๆ เชน 
พลังงานลม แสงอาทิตย ชีวมวลและชีวภาพ อาจเปนไดเพียง
สวนเสริมประมาณ 5-10 เปอรเซ็นตของการผลิตกระแสไฟฟาใน
แตละประเทศเทานั้น แมบางประเทศรวมถึงประเทศไทย จะ
พยายามผลักดันตัวเลขการใชใหเพิ่มขึ้นเปน 15-20 เปอรเซ็นต 
ซึ่งคงจะตองใชเวลาอยางนอย 10-20 ป ในอนาคต หากโรง
ไฟฟานิวเคลียรหายไปจากแผนที่โลก ก็จะเหลือเพียงถานหิน และ
กาซธรรมชาติ เพียง 2 ทางเลือกเทานั้น

สําหรับผูประกอบการโรงไฟฟาที่ดี เราตองมองทั้งปจจัยภายใน
และภายนอก ปจจัยภายใน คือ กระบวนการผลิต ขอกําหนด 
กฎหมายสิ่งแวดลอม ผูมีสวนไดเสีย (Stakeholders) พนักงาน 
รวมทั้งผูรับเหมาตางๆ จําเปนตองไดรับการดูแลอยางใสใจ     
สวนปจจัยภายนอกเราก็ตองใสใจดูแลดวย ทั้งเรื่องของชุมชน 
และกฎเกณฑตางๆ ทั้งหมดนี้ เราจะตองทําควบคูกันไป หมดยุค
สมัยแลวที่วา โรงงานจะเปนแบบปดตัวเองอยูในรั้วทึบๆ ในทาง
ตรงกันขาม เราตองสรางความรู ความเขาใจ  เปดบานของเรา 
เพื่อสรางการยอมรับและความไววางใจ เมื่อเกิดการยอมรับและ
ความไววางใจซึ่งกันและกัน สัมพันธภาพที่ดีจะเกิดขึ้นอยาง
ยืนยาวโดยไมตองไปซื้อหา  ผมคิดวาผูประกอบการ
อุตสาหกรรมยุคใหมจะตองใสใจกับโลกภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไป
อยางรวดเร็ว และใหความสําคัญกับเรื่องสิ่งแวดลอมและสังคม 
หากกระบวนการผลิตสวนใดเกิดความผิดพลาด จะตองรีบแกไข 
และไมปกปดขอมูล ดวยวิธีนี้ไมเพียงจะทําใหชุมชนไววางใจ แตจะ
เปนการยกระดับมาตรฐานของผูประกอบการที่ดีมีความรับผิด
ชอบตอสังคมและชุมชนที่  แมจะตางมุมมอง แตเราก็พรอมที่จะ
อยูรวมกันไดอยางมีความสุขและยั่งยืน  

ฉะนั้น ไมวาจะมีการกอสรางโรงไฟฟาประเภทใด ที่ไหน อยางไร 
และโรงไฟฟาจะมีระบบกําจัดของเสียที่ดีแคไหนนั้น เหนือสิ่งอื่นใด 
ทั้ง กฟผ. และผูประกอบการอุตสาหกรรมดานพลังงาน จะตอง
เดินหนาสรางความรูความเขาใจที่ถูกตอง พรอมใหขอเท็จจริงถึง
ปญหาตาง ๆ เพื่อลดความหวาดระแวงที่อาจจะเกิดขึ้นใหหมดไป 
พรอมสรางความมั่นใจจากประชาชนในพื้นที่ใหไดเชนเดียวกัน!!

เราตองการที่จะชวยเหลือชุมชน  สังคม และตองการเปนที่
ยอมรับของชุมชนโดยรอบ ดวยคํากลาวที่วา  “บีแอลซีพี มุงมั่น 
สรางสรรคสังคมและชุมชนดวยความรับผิดชอบ อยูรวมกัน
อยางมีความสุขและยั่งยืน”

    หมดยุคสมัยแลวที่วา โรงงานจะเปนแบบ
ปดตัวเองอยูในรั้วทึบๆ ในทางตรงกันขาม 
เราตองสรางความรู ความเขาใจ  เปดบาน
ของเรา เพื่อสรางการยอมรับและความไว
วางใจ เมื่อเกิดการยอมรับและความไววางใจ
ซึ่งกันและกัน สัมพันธภาพที่ดีจะเกิดขึ้นอยาง
ยืนยาวโดยไมตองไปซื้อหา
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ขอมูลเบื้องตนสําหรับการคํานวณ
สําหรับการคํานวณหาขนาดพิกัดของหมอแปลงที่เหมาะสมนั้น 
ขอมูลอันดับแรกที่เราตองการคือขอมูลโหลดทางไฟฟาของ
โรงงาน (electrical load list) เพื่อแสดงใหเห็นวาโหลดแตละ
ชนิดมีความตองการใชไฟฟามากนอยเพียงใดและเปนโหลดไฟฟา
ประเภทใดเพื่อจะไดสามารถแบงเปนหมวดหมูไดอยางถูกตอง ยก
ตัวอยางเชน โหลดมอเตอร โหลดแสงสวาง  โหลดระบบปรับ
อากาศ โหลดบางชนิดที่มีความสําคัญมากๆ จะตองตอผาน
อุปกรณยูพีเอส (UPS) เพื่อใหมีไฟสํารองจายในกรณีฉุกเฉิน ยก
ตัวอยางเชน ระบบควบคุมการผลิต (Distributed Control 
System – DCS) และระบบหยุดการผลิตในกรณีฉุกเฉิน (Emer-
gency Shut Down System – ESD) โหลดแสงสวางที่ใช ใน
กรณีฉุกเฉิน (emergency lighting) เพื่อใหแสงสวางแกผูปฏิบัติ
การในการอพยพไปสูพื้นที่ปลอดภัย 

นอกจากนั้นระยะเวลาที่โหลดถูกใชงาน (operation type) ก็มี
ความสําคัญและตองนํามาพิจารณาดังนี้

1. โหลดที่ใชงานตอเนื่อง (continuous load) คือโหลดไฟฟาที่ใช
งานตอเนื่องไมนอยกวาสามชั่วโมงหรือมากกวานั้น ตัวอยางเชน 
มอเตอรที่ใช ในการขับเคลื่อนใบกวน (agitator) ใชสําหรับกวน
สารที่อยูภายในแทงคเพื่อใหสารนั้นผสมใหเขากันและอยูในสภาวะ
ที่เหมาะสมสําหรับการใชงาน โหลดประเภทนี้ถือวาเปนโหลดตอ
เนื่อง

2. โหลดที่ใชงานไมตอเนื่อง (intermittent load) คือโหลดไฟฟา
ที่ทํางานเปนชวงเวลาสั้นๆ ตัวอยางเชน มอเตอรที่ใช ในการขับ
เคลื่อนรอก (electric hoist) สําหรับเคลื่อนยายของจากที่หนึ่ง
ไปยังอีกที่หนึ่ง โหลดประเภทนี้จะถือวาเปนโหลดไมตอเนื่อง

3. โหลดสํารอง (stand-by load) คือโหลดไฟฟาที่ในสภาวะ
ปกติไมถูกใชงาน แตจะทํางานก็ตอเมื่อโหลดชนิดเดียวกันเกิด
ชํารุดหรือถูกนําไปซอมแซม โหลดประเภทนี้มีไวสํารองเพื่อไมให
กระบวนการผลิตหยุดชะงัก ตัวอยางเชน มอเตอรที่ใชขับปมที่มี

ความสําคัญมากๆ จะตองมีไวสองตัว ซึ่งในเวลาปกติจะทํางาน
เพียงแคหนึ่งตัว อีกหนึ่งตัวจะถูกสํารองไว

หลังจากที่ไดทําการวิเคราะหโหลดทางไฟฟา (electrical load 
analysis) ของโหลดทุกตัวภายในโรงงานแลว ขั้นตอนตอไปจะ
ทําการรวมกลุมของโหลดประเภทเดียวกันใหตอเขากับตูโหลด
ไฟฟา (load panel) ชนิดเดียวกัน เพื่อแสดงใหเห็นถึงปริมาณ
การใชไฟฟาโดยแบงแยกตามชนิดของตูไฟฟา ตัวอยางของตู
โหลดไฟฟาเชน ตูโหลดวงจรแสงสวาง (lighting panel), ตู   
มอเตอรซอฟทสตารท (softstart panel) สําหรับการใช      
งานมอเตอรที่ตองการจํากัดกระแสสตารทโดยใชวงจร
อิเล็กทรอนิกส, ตูมอเตอรที่มีการควบคุมความเร็ว (variable 
speed drive panel) สําหรับการใชงานมอเตอรที่ตองการ
ควบคุมความเร็วรอบและแรงบิด ตูควบคุมวงจรมอเตอร (Motor 
Control Center - MCC), ตูสํารองไฟฟา UPS สําหรับโหลดที่มี
ความสําคัญที่ตองมีการสํารองไฟฟา หลังจากนั้นขั้นตอนตอไป
จึงทําการรวมการใชไฟฟาทั้งหมดของทุกตูรวมกันเพื่อใหได
ปริมาณการใชไฟฟาทั้งหมดของทั้งโรงงานแลวจึงนําไปพิจารณา
เลือกขนาดพิกัดของหมอแปลงใหเหมาะสม

การคํานวณหาขนาดพิกัดหมอแปลง 
ไฟฟาสําหรับงานอุตสาหกรรม 
(Transformer sizing for industrial application)

´Ã. ªÒÞªÑÂ ÍÁÃÇÔÀÒÊ
วิศวกรรมไฟฟา

หมอแปลงไฟฟาถือไดวาเปนอุปกรณไฟฟาที่มีความสําคัญลําดับ
ตนๆ สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมเนื่องจากเปนอุปกรณที่ใชรับ
พลังงานไฟฟาจากระบบไฟฟาภายนอก (utility) ที่ระดับแรงดัน
สูงแลวแปลงเปนระดับแรงดันใหเปนระดับที่เหมาะสมสําหรับการใช
งานภายในโรงงาน ดังนั้นเพื่อใหการใชงานหมอแปลงมี
ประสิทธิภาพสูงสุดรวมทั้งไมกอใหเกิดคาใชจายที่สูงเกินความ
จําเปน เราควรเลือกหาหมอแปลงที่มีขนาดพิกัดใหเหมาะสมกับ
งานนั้นๆ ทั้งนี้หมอแปลงที่ดีไมควรมีขนาดใหญหรือเล็กเกินไป ใน
การคํานวณหาขนาดพิกัดหมอแปลงไฟฟานั้นเราตองคํานึงถึง
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ปจจัยตางๆ อาทิเชน จํานวนโหลดทางไฟฟาทั้งหมดของโรงงาน
และชนิดของโหลด รวมถึงการเผื่อขนาดหมอแปลงไวสําหรับการ
ขยายโรงงานเพิ่มเติมในอนาคต

บทความนี้ผูเขียนมีความตั้งใจนําเสนอวิธีการที่ใช ในการคํานวณ
หาขนาดพิกัดหมอแปลงไฟฟาระบบจําหนายใหเหมาะสมสําหรับ
การใชงานในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไปเชนโรงงานปโตรเคมีหรือ
โรงไฟฟา ทั้งนี้มีการยกตัวอยางการคํานวณโดยอางอิงจาก
ขอมูลของโรงงานอุตสาหกรรมแหงหนึ่งเพื่อใหผูอานมีความ
เขาใจในวิธีการคํานวณที่นําเสนอมากยิ่งขึ้น
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ขอมูลเบื้องตนสําหรับการคํานวณ
สําหรับการคํานวณหาขนาดพิกัดของหมอแปลงที่เหมาะสมนั้น 
ขอมูลอันดับแรกที่เราตองการคือขอมูลโหลดทางไฟฟาของ
โรงงาน (electrical load list) เพื่อแสดงใหเห็นวาโหลดแตละ
ชนิดมีความตองการใชไฟฟามากนอยเพียงใดและเปนโหลดไฟฟา
ประเภทใดเพื่อจะไดสามารถแบงเปนหมวดหมูไดอยางถูกตอง ยก
ตัวอยางเชน โหลดมอเตอร โหลดแสงสวาง  โหลดระบบปรับ
อากาศ โหลดบางชนิดที่มีความสําคัญมากๆ จะตองตอผาน
อุปกรณยูพีเอส (UPS) เพื่อใหมีไฟสํารองจายในกรณีฉุกเฉิน ยก
ตัวอยางเชน ระบบควบคุมการผลิต (Distributed Control 
System – DCS) และระบบหยุดการผลิตในกรณีฉุกเฉิน (Emer-
gency Shut Down System – ESD) โหลดแสงสวางที่ใช ใน
กรณีฉุกเฉิน (emergency lighting) เพื่อใหแสงสวางแกผูปฏิบัติ
การในการอพยพไปสูพื้นที่ปลอดภัย 

นอกจากนั้นระยะเวลาที่โหลดถูกใชงาน (operation type) ก็มี
ความสําคัญและตองนํามาพิจารณาดังนี้

1. โหลดที่ใชงานตอเนื่อง (continuous load) คือโหลดไฟฟาที่ใช
งานตอเนื่องไมนอยกวาสามชั่วโมงหรือมากกวานั้น ตัวอยางเชน 
มอเตอรที่ใช ในการขับเคลื่อนใบกวน (agitator) ใชสําหรับกวน
สารที่อยูภายในแทงคเพื่อใหสารนั้นผสมใหเขากันและอยูในสภาวะ
ที่เหมาะสมสําหรับการใชงาน โหลดประเภทนี้ถือวาเปนโหลดตอ
เนื่อง

2. โหลดที่ใชงานไมตอเนื่อง (intermittent load) คือโหลดไฟฟา
ที่ทํางานเปนชวงเวลาสั้นๆ ตัวอยางเชน มอเตอรที่ใช ในการขับ
เคลื่อนรอก (electric hoist) สําหรับเคลื่อนยายของจากที่หนึ่ง
ไปยังอีกที่หนึ่ง โหลดประเภทนี้จะถือวาเปนโหลดไมตอเนื่อง

3. โหลดสํารอง (stand-by load) คือโหลดไฟฟาที่ในสภาวะ
ปกติไมถูกใชงาน แตจะทํางานก็ตอเมื่อโหลดชนิดเดียวกันเกิด
ชํารุดหรือถูกนําไปซอมแซม โหลดประเภทนี้มีไวสํารองเพื่อไมให
กระบวนการผลิตหยุดชะงัก ตัวอยางเชน มอเตอรที่ใชขับปมที่มี

ความสําคัญมากๆ จะตองมีไวสองตัว ซึ่งในเวลาปกติจะทํางาน
เพียงแคหนึ่งตัว อีกหนึ่งตัวจะถูกสํารองไว

หลังจากที่ไดทําการวิเคราะหโหลดทางไฟฟา (electrical load 
analysis) ของโหลดทุกตัวภายในโรงงานแลว ขั้นตอนตอไปจะ
ทําการรวมกลุมของโหลดประเภทเดียวกันใหตอเขากับตูโหลด
ไฟฟา (load panel) ชนิดเดียวกัน เพื่อแสดงใหเห็นถึงปริมาณ
การใชไฟฟาโดยแบงแยกตามชนิดของตูไฟฟา ตัวอยางของตู
โหลดไฟฟาเชน ตูโหลดวงจรแสงสวาง (lighting panel), ตู   
มอเตอรซอฟทสตารท (softstart panel) สําหรับการใช      
งานมอเตอรท่ีตองการจํากัดกระแสสตารทโดยใชวงจร
อิเล็กทรอนิกส, ตูมอเตอรที่มีการควบคุมความเร็ว (variable 
speed drive panel) สําหรับการใชงานมอเตอรที่ตองการ
ควบคุมความเร็วรอบและแรงบิด ตูควบคุมวงจรมอเตอร (Motor 
Control Center - MCC), ตูสํารองไฟฟา UPS สําหรับโหลดที่มี
ความสําคัญที่ตองมีการสํารองไฟฟา หลังจากนั้นขั้นตอนตอไป
จึงทําการรวมการใชไฟฟาทั้งหมดของทุกตูรวมกันเพื่อใหได
ปริมาณการใชไฟฟาทั้งหมดของทั้งโรงงานแลวจึงนําไปพิจารณา
เลือกขนาดพิกัดของหมอแปลงใหเหมาะสม

การคํานวณหาขนาดพิกัดหมอแปลง 
ไฟฟาสําหรับงานอุตสาหกรรม 
(Transformer sizing for industrial application)

´Ã. ªÒÞªÑÂ ÍÁÃÇÔÀÒÊ
วิศวกรรมไฟฟา

หมอแปลงไฟฟาถือไดวาเปนอุปกรณไฟฟาที่มีความสําคัญลําดับ
ตนๆ สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมเนื่องจากเปนอุปกรณที่ใชรับ
พลังงานไฟฟาจากระบบไฟฟาภายนอก (utility) ที่ระดับแรงดัน
สูงแลวแปลงเปนระดับแรงดันใหเปนระดับที่เหมาะสมสําหรับการใช
งานภายในโรงงาน ดังนั้นเพื่อใหการใชงานหมอแปลงมี
ประสิทธิภาพสูงสุดรวมทั้งไมกอใหเกิดคาใชจายที่สูงเกินความ
จําเปน เราควรเลือกหาหมอแปลงที่มีขนาดพิกัดใหเหมาะสมกับ
งานนั้นๆ ทั้งนี้หมอแปลงที่ดีไมควรมีขนาดใหญหรือเล็กเกินไป ใน
การคํานวณหาขนาดพิกัดหมอแปลงไฟฟานั้นเราตองคํานึงถึง
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ปจจัยตางๆ อาทิเชน จํานวนโหลดทางไฟฟาทั้งหมดของโรงงาน
และชนิดของโหลด รวมถึงการเผื่อขนาดหมอแปลงไวสําหรับการ
ขยายโรงงานเพิ่มเติมในอนาคต

บทความนี้ผูเขียนมีความตั้งใจนําเสนอวิธีการที่ใช ในการคํานวณ
หาขนาดพิกัดหมอแปลงไฟฟาระบบจําหนายใหเหมาะสมสําหรับ
การใชงานในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไปเชนโรงงานปโตรเคมีหรือ
โรงไฟฟา ทั้งนี้มีการยกตัวอยางการคํานวณโดยอางอิงจาก
ขอมูลของโรงงานอุตสาหกรรมแหงหนึ่งเพื่อใหผูอานมีความ
เขาใจในวิธีการคํานวณที่นําเสนอมากยิ่งขึ้น
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ตารางที่ 3: ขอมูลการวิเคราะหโหลดทางไฟฟาของโรงงานอุตสาหกรรมแหงหนึ่ง

Operation Type kW kVAR kVA

Continuous loads 23,092 12,388 26,205

Intermittent loads 898 616 1,089

Largest stand-by motor-1 1,661 736 1,817

Largest stand-by motor-2 1,275 722 1,465

เมื่อนําเอาคาขอมูลโหลดทางไฟฟาในตารางที่ 3 ไปคํานวณหาขนาดโหลดทั้งหมดของโรงงานในชวงโหลดปกติและชวงโหลดสูงสุดตามสูตร
ที่ใหไว ในตารางที่ 1 เราจะไดผลลัพธจากการคํานวณดังที่แสดงไวในตารางที่ 4

ตารางที่ 4: ขอมูลโหลดทั้งหมดของโรงงานในชวงโหลดปกติและชวงโหลดสูงสุด

Operating condition kW kVAR kVA

Total loads at normal condition (ONAN rating) 23,361 12,573 26,530

Total loads at peak condition 26,297 14,031 29,806

Total loads at peak condition + 10% margin (ONAF rating) 28,927 15,434 32,787

จากผลลัพธการคํานวณในตารางที่ 4 จะเห็นไดวาขนาดพิกัดหมอแปลงที่เหมาะสมสําหรับใชงานในชวงโหลดปกติ (ONAN rating) คือ 
28 MVA สําหรับการใชงานในชวงโหลดสูงสุดรวมถึงการพิจารณาโอกาสในการเพิ่มโหลดในอนาคตอีก 10% (ONAF rating) หมอแปลง
ที่เหมาะสมควรจะมีขนาด 35 MVA ดังนั้นหมอแปลงที่มีขนาด 28 MVA (ONAN) / 35 MVA (ONAF) จะเหมาะสมสําหรับใช ในโรงงาน
อุตสาหกรรมแหงนี้ ตารางที่ 5 บอกถึงเปอรเซ็นตการใชงานหมอแปลงเมื่อเทียบกับขนาดพิกัดที่เลือกใช (loading factor) ที่สภาวะโหลด
ปกติและโหลดสูงสุด 

ตารางที่ 5: เปอรเซ็นตการใชงานหมอแปลงเมื่อเทียบกับขนาดพิกัดที่เลือกใช

Operating condition Actual consumption 
kVA

Transformer rating 
kVA

Loading factor 
(%)

Total loads at normal condition 26,530 28,000 
(ONAN rating)

94.75%

Total loads at peak condition 32,787 35,000 
(ONAF rating)

93.68%

วิธีการคํานวณ
สําหรับการคํานวณหาขนาดพิกัดของหมอแปลงจะทําโดยอางอิงขอมูลการใชไฟฟาของโรงงานในสองชวงคือชวงโหลดปกติ (normal 
load condition) และชวงโหลดสูงสุด (peak load condition) โดยการใชไฟฟาของโรงงานในสองชวงสามารถคํานวณไดโดยใชสูตรใน
ตารางที่ 1

ตารางที่ 1:  สูตรการคํานวณหาขนาดโหลดทั้งหมดสําหรับชวงโหลดปกติและชวงโหลดสูงสุด

Operating condition Power consumption

Total loads at normal condition = Continuous loads * X + Intermittent loads * Y

Total loads at peak condition = Continuous loads * X + Intermittent loads * Y + Two largest stand-by 
motor loads

สัมประสิทธิ์โหลด X และ Y ในตารางที่ 1 มีไวเพื่อบอกนํ้าหนักหรือความสําคัญของโหลดแตละประเภทเพื่อนําไปคํานวณหาขนาดโหลด
ไฟฟาทั้งหมด ในบทความนี้ผูแตงเสนอใหคาสัมประสิทธิ์ X สําหรับโหลดที่ใชงานตอเนื่อง และสัมประสิทธิ์ Y สําหรับโหลดที่ใชงานไมตอ
เนื่องควรมีคาดังตารางที่ 2 ซึ่งจะเห็นไดวาโหลดที่ใชงานไมตอเนื่องจะถูกนําไปคํานวณหาขนาดโหลดไฟฟาทั้งหมดโดยมีนํ้าหนักเพียงแค 
30% ซึ่งจะตางกับโหลดที่ใชงานตอเนื่องที่จะถูกนําไปคํานวณโดยมีนํ้าหนักทั้งหมด 100%

ตารางที่ 2: คาสัมประสิทธิ์โหลด X และ Y

สัมประสิทธิ์ คา

X 1.0

Y 0.3

สําหรับการคํานวณหาขนาดโหลดไฟฟาที่ใชงานในชวงโหลดสูงสุดจําเปนตองพิจารณาถึงโอกาสที่โหลดสํารองจะถูกใชงาน ซึ่งในบทความ
นี้ผูแตงจะพิจารณาเพียงแคโหลดสํารองที่เปนมอเตอรไฟฟาตัวที่ใหญที่สุดเพียงสองตัวเทานั้น ซึ่งก็เพียงพอที่จะทําใหไดขนาดโหลดไฟฟาที่
เหมาะสมที่ใชงานในชวงโหลดสูงสุด

ตัวอยางการคํานวณหาขนาดพิกัดของหมอแปลงไฟฟา

ตัวอยางสําหรับการคํานวณตอไปนี้อางอิงขอมูลการใชไฟฟาของโรงงานอุตสาหกรรมแหงหนึ่งซึ่งมีคาตามตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3: ขอมูลการวิเคราะหโหลดทางไฟฟาของโรงงานอุตสาหกรรมแหงหนึ่ง

Operation Type kW kVAR kVA

Continuous loads 23,092 12,388 26,205

Intermittent loads 898 616 1,089

Largest stand-by motor-1 1,661 736 1,817

Largest stand-by motor-2 1,275 722 1,465

เมื่อนําเอาคาขอมูลโหลดทางไฟฟาในตารางที่ 3 ไปคํานวณหาขนาดโหลดทั้งหมดของโรงงานในชวงโหลดปกติและชวงโหลดสูงสุดตามสูตร
ที่ใหไว ในตารางที่ 1 เราจะไดผลลัพธจากการคํานวณดังที่แสดงไวในตารางที่ 4

ตารางที่ 4: ขอมูลโหลดทั้งหมดของโรงงานในชวงโหลดปกติและชวงโหลดสูงสุด

Operating condition kW kVAR kVA

Total loads at normal condition (ONAN rating) 23,361 12,573 26,530

Total loads at peak condition 26,297 14,031 29,806

Total loads at peak condition + 10% margin (ONAF rating) 28,927 15,434 32,787

จากผลลัพธการคํานวณในตารางที่ 4 จะเห็นไดวาขนาดพิกัดหมอแปลงที่เหมาะสมสําหรับใชงานในชวงโหลดปกติ (ONAN rating) คือ 
28 MVA สําหรับการใชงานในชวงโหลดสูงสุดรวมถึงการพิจารณาโอกาสในการเพิ่มโหลดในอนาคตอีก 10% (ONAF rating) หมอแปลง
ที่เหมาะสมควรจะมีขนาด 35 MVA ดังนั้นหมอแปลงที่มีขนาด 28 MVA (ONAN) / 35 MVA (ONAF) จะเหมาะสมสําหรับใช ในโรงงาน
อุตสาหกรรมแหงนี้ ตารางที่ 5 บอกถึงเปอรเซ็นตการใชงานหมอแปลงเมื่อเทียบกับขนาดพิกัดที่เลือกใช (loading factor) ที่สภาวะโหลด
ปกติและโหลดสูงสุด 

ตารางที่ 5: เปอรเซ็นตการใชงานหมอแปลงเมื่อเทียบกับขนาดพิกัดที่เลือกใช

Operating condition Actual consumption 
kVA

Transformer rating 
kVA

Loading factor 
(%)

Total loads at normal condition 26,530 28,000 
(ONAN rating)

94.75%

Total loads at peak condition 32,787 35,000 
(ONAF rating)

93.68%

วิธีการคํานวณ
สําหรับการคํานวณหาขนาดพิกัดของหมอแปลงจะทําโดยอางอิงขอมูลการใชไฟฟาของโรงงานในสองชวงคือชวงโหลดปกติ (normal 
load condition) และชวงโหลดสูงสุด (peak load condition) โดยการใชไฟฟาของโรงงานในสองชวงสามารถคํานวณไดโดยใชสูตรใน
ตารางที่ 1

ตารางที่ 1:  สูตรการคํานวณหาขนาดโหลดทั้งหมดสําหรับชวงโหลดปกติและชวงโหลดสูงสุด

Operating condition Power consumption

Total loads at normal condition = Continuous loads * X + Intermittent loads * Y

Total loads at peak condition = Continuous loads * X + Intermittent loads * Y + Two largest stand-by 
motor loads

สัมประสิทธิ์โหลด X และ Y ในตารางที่ 1 มีไวเพื่อบอกนํ้าหนักหรือความสําคัญของโหลดแตละประเภทเพื่อนําไปคํานวณหาขนาดโหลด
ไฟฟาทั้งหมด ในบทความนี้ผูแตงเสนอใหคาสัมประสิทธิ์ X สําหรับโหลดที่ใชงานตอเนื่อง และสัมประสิทธิ์ Y สําหรับโหลดที่ใชงานไมตอ
เนื่องควรมีคาดังตารางที่ 2 ซึ่งจะเห็นไดวาโหลดที่ใชงานไมตอเนื่องจะถูกนําไปคํานวณหาขนาดโหลดไฟฟาทั้งหมดโดยมีนํ้าหนักเพียงแค 
30% ซึ่งจะตางกับโหลดที่ใชงานตอเนื่องที่จะถูกนําไปคํานวณโดยมีนํ้าหนักทั้งหมด 100%

ตารางที่ 2: คาสัมประสิทธิ์โหลด X และ Y

สัมประสิทธิ์ คา

X 1.0

Y 0.3

สําหรับการคํานวณหาขนาดโหลดไฟฟาที่ใชงานในชวงโหลดสูงสุดจําเปนตองพิจารณาถึงโอกาสที่โหลดสํารองจะถูกใชงาน ซึ่งในบทความ
นี้ผูแตงจะพิจารณาเพียงแคโหลดสํารองที่เปนมอเตอรไฟฟาตัวที่ใหญที่สุดเพียงสองตัวเทานั้น ซึ่งก็เพียงพอที่จะทําใหไดขนาดโหลดไฟฟาที่
เหมาะสมที่ใชงานในชวงโหลดสูงสุด

ตัวอยางการคํานวณหาขนาดพิกัดของหมอแปลงไฟฟา

ตัวอยางสําหรับการคํานวณตอไปนี้อางอิงขอมูลการใชไฟฟาของโรงงานอุตสาหกรรมแหงหนึ่งซึ่งมีคาตามตารางที่ 3 
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ออกจากระบบ อีกประเภทคือ No Load Tap Changer (NLTC) 
โดยตองปลดหมอแปลงออกจากระบบกอนทําการปรับแท็ป 
ตัวอยางการระบุแท็ปเชน 2 ± 2.5% หมายถึงความสามารถใน
การชดเชยระดับแรงดันโดยการปรับตําแหนงแท็ปไดทั้งหมดหา
ตําแหนงซึ่งคือระดับแรงดัน +5%, +2.5%, 0%, -2.5%, -5% 
เทียบกับระดับแรงดันพิกัด

5. พัดลมระบายความรอนซึ่งจะถูกติดตั้งไวที่หมอแปลงเพื่อดูด
เอาลมจากภายนอกมาใชในการเรงระบายความรอนออกจาก
หมอแปลง (forced air cooling) เพื่อใหหมอแปลงสามารถรับ
โหลดไดมากขึ้นกวาปกติ โดยทั่วไปพัดลมระบายความรอนจะถูก
ใชงานในชวงโหลดสูงสุด (peak load condition) สําหรับ
หมอแปลงชนิดที่มีนํ้ามันเปนฉนวนไฟฟาที่ติดตั้งพัดลมระบาย
ความรอนจะรูจักกันในชื่อ ONAF (Oil Natural Air Forced) 
สําหรับหมอแปลงนํ้ามันที่ไมไดติดตั้งพัดลมระบายความรอนจะ
เรียกวา ONAN (Oil Natural Air Natural)

หลักการที่กลาวมาแลวขางตนจะตองนํามาพิจารณาประกอบใน
การเลือกหมอแปลงไฟฟาเพื่อใหไดหมอแปลงที่มีความเหมาะสม
สําหรับใชงาน

บทสงทาย
การเลือกขนาดพิกัดหมอแปลงสําหรับใช ในงานอุตสาหกรรม
สามารถทําไดโดยใชหลากหลายวิธีขึ้นอยูกับประสบการณของ
แตละบุคคล สําหรับบทความนี้ผูเขียนตั้งใจนําเสนอทางเลือกหนึ่ง
ซึ่งเปนวิธีคํานวณที่สามารถนําไปประยุกตใชไดกับงาน
อุตสาหกรรมทั่วไปเชน โรงงานปโตรเคมีหรือโรงไฟฟา โดยที่วิธีที่
นําเสนอไมซับซอนมากนักซึ่งทําใหงายตอการนําไปประยุกตใช 
ตัวอยางที่ถูกนํามาใชในการคํานวณก็เพื่อใหผูอานเขาใจวิธี
คํานวณที่นําเสนอมากยิ่งขึ้น

4. อุปกรณเพื่อปรับระดับแรงดันไฟฟา หรือที่รูจักกันวาการปรับ
แท็ป (tap changer) โดยทั่วไปอุปกรณนี้จะถูกติดตั้งทางดานขด
ลวดปฐมภูมิ เพื่อรักษาระดับแรงดันไฟฟาทางดานทุติยภูมิใหคงที่ 
หลักการทํางานของอุปกรณชนิดนี้คือการเปลี่ยนตําแหนงแท็ป
ทางดานขดลวดปฐมภูมิที่ตอกับระบบไฟฟาภายนอกเพื่อชดเชย
กับระดับแรงดันไฟฟาภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
ซึ่งจะสงผลโดยตรงตอระดับแรงดันไฟฟาทางดานทุติยภูมิที่ตอ
เขากับโรงงานใหสามารถรักษาระดับแรงดันไฟฟาใหคงที่ การปรับ
แท็ปมีสองประเภทคือ On Load Tap Changer (OLTC) คือ
สามารถปรับตําแหนงแท็ปโดยอัตโนมัติโดยไมตองปลดหมอแปลง

ปจจัยอื่นๆ ที่ตองพิจารณา
การเลือกขนาดอุปกรณไฟฟาเชน มอเตอรไฟฟาใหมีขนาดที่
เหมาะสมไมใหญจนเกินไปก็มีสวนสําคัญทั้งในดานราคาของ     
อุปกรณนั้นๆ และปริมาณการใชไฟโดยรวมของโรงงาน 
นอกจากนั้นการแกตัวประกอบกําลังไฟฟา (power factor 
correction) โดยการติดตั้งคาปาซิเตอรแบงค (capacitor 
bank) ซึ่งมีวัตถุประสงคหลักเพื่อชดเชยความตองการใชกําลัง
ไฟฟารีแอคทีฟ (reactive power) ซึ่งสวนใหญเกิดจากมอเตอร
ที่ใชภายในโรงงาน โดยทั่วไปจะกําหนดใหโรงงานมีคาตัวประกอบ
กําลังไฟฟาไมนอยกวา 0.9 ที่จุดรับไฟ โรงงานที่มีการชดเชย
กําลังไฟฟารีแอคทีฟจะทําใหมีความตองการขนาดพิกัด
หมอแปลงที่เล็กลง

นอกจากการเลือกขนาดพิกัดของหมอแปลงใหเพียงพอสําหรับ
การใชงานแลว คุณสมบัติอื่นๆ ที่สําคัญของหมอแปลงที่ตอง
คํานึงถึงสําหรับการเลือกใชงานหมอแปลงไฟฟาสําหรับงาน
อุตสาหกรรมมีดังนี้

1. แรงดันพิกัดของหมอแปลงทางดานปฐมภูมิ (primary) และ 
ดานทุติยภูมิ (secondary) เชนหมอแปลง 11 kV/ 0.43 kV จะ
เหมาะสมสําหรับรับแรงดัน 11 kV ทางดานปฐมภูมิ และ 0.43 
kV ทางดานทุติยภูมิ

2. ประเภทการพันขดลวด โดยทั่วไปแลวสําหรับหมอแปลงไฟฟา
ระบบจําหนาย นิยมใหขดลวดทางดานปฐมภูมิ (primary) ที่ตอ
เขากับระบบไฟฟาแรงดันสูงภายนอกเปนแบบเดลตา (delta) 
สวนขดลวดดานทุติยภูมิ (secondary) นิยมเลือกเปนแบบวาย 
(wye) ตัวอยางหมอแปลงชนิดนี้เชน Dyn1, Dyn11 ขอดีของ
การตอแบบวายทางดานทุติยภูมิคือความสามารถในการใช
ประโยชนของจุดนิวทรัล ซึ่งมีความจําเปนโดยเฉพาะอยางยิ่ง
สําหรับโหลดประเภทหนึ่งเฟสที่ตอกับระบบไฟฟาแรงดันตํ่าภายใน
โรงงานเชนระบบแสงสวาง จุดนิวทรัลที่ดานทุติยภูมิของ
หมอแปลงสามารถตอกับกราวนโดยตรง (directly grounded) 
หรือผานตัวตานทานทางไฟฟา (grounded via impedance) 

เพื่อจํากัดกระแสลัดวงจร หรือปลอยจุดนิวทรัลลอยไว (iso-
lated neutral) ทั้งนี้ควรเลือกใหสัมพันธกับการออกแบบระบบ
กราวนภายในโรงงาน

3. คาความตานทานทางไฟฟาของหมอแปลง หรือที่รูจักกันโดย
ทั่วไปวา %Z ซึ่งเทียบกับคาความตานทานพิกัดของหมอแปลง 
คา %Z ตองเลือกใหเหมาะสมโดยอาศัยหลักการที่วาควรมีคา
มากในระดับหนึ่งเพื่อจํากัดกระแสลัดวงจรที่ผานหมอแปลง แตไม
ควรมีคามากจนเกินไปเนื่องจากจะทําใหเกิดความสูญเสียทาง
ไฟฟาในหมอแปลงตลอดเวลาโดยไมจําเปน คาความตานทาน %Z 
ที่เหมาะสมสามารถหาไดจากการศึกษา load flow และ short 
circuit
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ออกจากระบบ อีกประเภทคือ No Load Tap Changer (NLTC) 
โดยตองปลดหมอแปลงออกจากระบบกอนทําการปรับแท็ป 
ตัวอยางการระบุแท็ปเชน 2 ± 2.5% หมายถึงความสามารถใน
การชดเชยระดับแรงดันโดยการปรับตําแหนงแท็ปไดทั้งหมดหา
ตําแหนงซึ่งคือระดับแรงดัน +5%, +2.5%, 0%, -2.5%, -5% 
เทียบกับระดับแรงดันพิกัด

5. พัดลมระบายความรอนซึ่งจะถูกติดตั้งไวที่หมอแปลงเพื่อดูด
เอาลมจากภายนอกมาใชในการเรงระบายความรอนออกจาก
หมอแปลง (forced air cooling) เพื่อใหหมอแปลงสามารถรับ
โหลดไดมากขึ้นกวาปกติ โดยทั่วไปพัดลมระบายความรอนจะถูก
ใชงานในชวงโหลดสูงสุด (peak load condition) สําหรับ
หมอแปลงชนิดที่มีนํ้ามันเปนฉนวนไฟฟาที่ติดตั้งพัดลมระบาย
ความรอนจะรูจักกันในชื่อ ONAF (Oil Natural Air Forced) 
สําหรับหมอแปลงนํ้ามันที่ไมไดติดตั้งพัดลมระบายความรอนจะ
เรียกวา ONAN (Oil Natural Air Natural)

หลักการที่กลาวมาแลวขางตนจะตองนํามาพิจารณาประกอบใน
การเลือกหมอแปลงไฟฟาเพื่อใหไดหมอแปลงที่มีความเหมาะสม
สําหรับใชงาน

บทสงทาย
การเลือกขนาดพิกัดหมอแปลงสําหรับใช ในงานอุตสาหกรรม
สามารถทําไดโดยใชหลากหลายวิธีขึ้นอยูกับประสบการณของ
แตละบุคคล สําหรับบทความนี้ผูเขียนตั้งใจนําเสนอทางเลือกหนึ่ง
ซึ่งเปนวิธีคํานวณที่สามารถนําไปประยุกตใชไดกับงาน
อุตสาหกรรมทั่วไปเชน โรงงานปโตรเคมีหรือโรงไฟฟา โดยที่วิธีที่
นําเสนอไมซับซอนมากนักซึ่งทําใหงายตอการนําไปประยุกตใช 
ตัวอยางที่ถูกนํามาใชในการคํานวณก็เพื่อใหผูอานเขาใจวิธี
คํานวณที่นําเสนอมากยิ่งขึ้น

4. อุปกรณเพื่อปรับระดับแรงดันไฟฟา หรือที่รูจักกันวาการปรับ
แท็ป (tap changer) โดยทั่วไปอุปกรณนี้จะถูกติดตั้งทางดานขด
ลวดปฐมภูมิ เพื่อรักษาระดับแรงดันไฟฟาทางดานทุติยภูมิใหคงที่ 
หลักการทํางานของอุปกรณชนิดนี้คือการเปลี่ยนตําแหนงแท็ป
ทางดานขดลวดปฐมภูมิที่ตอกับระบบไฟฟาภายนอกเพื่อชดเชย
กับระดับแรงดันไฟฟาภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
ซึ่งจะสงผลโดยตรงตอระดับแรงดันไฟฟาทางดานทุติยภูมิที่ตอ
เขากับโรงงานใหสามารถรักษาระดับแรงดันไฟฟาใหคงที่ การปรับ
แท็ปมีสองประเภทคือ On Load Tap Changer (OLTC) คือ
สามารถปรับตําแหนงแท็ปโดยอัตโนมัติโดยไมตองปลดหมอแปลง

ปจจัยอื่นๆ ที่ตองพิจารณา
การเลือกขนาดอุปกรณไฟฟาเชน มอเตอรไฟฟาใหมีขนาดที่
เหมาะสมไมใหญจนเกินไปก็มีสวนสําคัญทั้งในดานราคาของ     
อุปกรณนั้นๆ และปริมาณการใชไฟโดยรวมของโรงงาน 
นอกจากนั้นการแกตัวประกอบกําลังไฟฟา (power factor 
correction) โดยการติดตั้งคาปาซิเตอรแบงค (capacitor 
bank) ซึ่งมีวัตถุประสงคหลักเพื่อชดเชยความตองการใชกําลัง
ไฟฟารีแอคทีฟ (reactive power) ซึ่งสวนใหญเกิดจากมอเตอร
ที่ใชภายในโรงงาน โดยทั่วไปจะกําหนดใหโรงงานมีคาตัวประกอบ
กําลังไฟฟาไมนอยกวา 0.9 ที่จุดรับไฟ โรงงานที่มีการชดเชย
กําลังไฟฟารีแอคทีฟจะทําใหมีความตองการขนาดพิกัด
หมอแปลงที่เล็กลง

นอกจากการเลือกขนาดพิกัดของหมอแปลงใหเพียงพอสําหรับ
การใชงานแลว คุณสมบัติอื่นๆ ที่สําคัญของหมอแปลงที่ตอง
คํานึงถึงสําหรับการเลือกใชงานหมอแปลงไฟฟาสําหรับงาน
อุตสาหกรรมมีดังนี้

1. แรงดันพิกัดของหมอแปลงทางดานปฐมภูมิ (primary) และ 
ดานทุติยภูมิ (secondary) เชนหมอแปลง 11 kV/ 0.43 kV จะ
เหมาะสมสําหรับรับแรงดัน 11 kV ทางดานปฐมภูมิ และ 0.43 
kV ทางดานทุติยภูมิ

2. ประเภทการพันขดลวด โดยทั่วไปแลวสําหรับหมอแปลงไฟฟา
ระบบจําหนาย นิยมใหขดลวดทางดานปฐมภูมิ (primary) ที่ตอ
เขากับระบบไฟฟาแรงดันสูงภายนอกเปนแบบเดลตา (delta) 
สวนขดลวดดานทุติยภูมิ (secondary) นิยมเลือกเปนแบบวาย 
(wye) ตัวอยางหมอแปลงชนิดนี้เชน Dyn1, Dyn11 ขอดีของ
การตอแบบวายทางดานทุติยภูมิคือความสามารถในการใช
ประโยชนของจุดนิวทรัล ซึ่งมีความจําเปนโดยเฉพาะอยางยิ่ง
สําหรับโหลดประเภทหนึ่งเฟสที่ตอกับระบบไฟฟาแรงดันตํ่าภายใน
โรงงานเชนระบบแสงสวาง จุดนิวทรัลที่ดานทุติยภูมิของ
หมอแปลงสามารถตอกับกราวนโดยตรง (directly grounded) 
หรือผานตัวตานทานทางไฟฟา (grounded via impedance) 

เพื่อจํากัดกระแสลัดวงจร หรือปลอยจุดนิวทรัลลอยไว (iso-
lated neutral) ทั้งนี้ควรเลือกใหสัมพันธกับการออกแบบระบบ
กราวนภายในโรงงาน

3. คาความตานทานทางไฟฟาของหมอแปลง หรือที่รูจักกันโดย
ทั่วไปวา %Z ซึ่งเทียบกับคาความตานทานพิกัดของหมอแปลง 
คา %Z ตองเลือกใหเหมาะสมโดยอาศัยหลักการที่วาควรมีคา
มากในระดับหนึ่งเพื่อจํากัดกระแสลัดวงจรที่ผานหมอแปลง แตไม
ควรมีคามากจนเกินไปเนื่องจากจะทําใหเกิดความสูญเสียทาง
ไฟฟาในหมอแปลงตลอดเวลาโดยไมจําเปน คาความตานทาน %Z 
ที่เหมาะสมสามารถหาไดจากการศึกษา load flow และ short 
circuit
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ครูไฟฟา

รูปที่ 1 ปายประจำตัวของหมอแปลง

นิยาม  
%U เปนคาเปอรเซ็นตของแรงดันพิกัดทางดานปฐมภูมิที่ปอนใหกับ
หมอแปลงในขณะที่ลัดวงจรทางดานทุติยภูมิแลวทําใหมีกระแสไหล
เทากับกระแสพิกัด คานี้สามารถใชบงบอกอิมพีแดนซภายในของ
หมอแปลง %Z ในรูปของ per unit ซึ่งเปนประโยชนสําหรับวิศวกร
ไฟฟาที่จะนําไปใชในการคํานวณ โดย อิมพีแดนซของหมอแปลง

- พิกัดกระแสดานปฐมภูมิ = 25 kVA / 6.6 kV = 3.79 A
- พิกัดกระแสดานทุติยภูมิ = 25 kVA / 240 V = 104.17 A
- แรงดันอิมพีแดนซ %U = 198 V/ 6.6 kV = 0.03 = 3%
- เมื่อปอนแรงดัน 198 V แลวมีกระแสไหล 3.79 A แสดงวา  
  หมอแปลงมีอิมพีแดนซ 198 V/3.79 A = 52.24 Ω 
- หมอแปลงมีอิมพีแดนซฐาน = แรงดันพิกัด/กระแสพิกัด = 
  6.6 kV/3.79 A = 1,741.42 Ω 
- อิมพีแดนซหมอแปลง %Z = 52.24 Ω /1,741.42 Ω = 0.03 
   p.u. = 3% แสดงวาหมอแปลงมีแรงดันอิมพีแดนซ หรือ มี
  เปอรเซ็นตอิมพีแดนซเทากับ 3%

ตัวอยางที่ 1 การทดสอบลัดวงจรของหมอแปลงเฟสเดียวพิกัด 25 kVA 6.6 kV/240 V ไดผลดังแสดงในรูปที่ 1

ประกอบดวยคาความตานทานของขดลวดทั้งสองขดลวด กับคารี
แอกแตนซรั่ว (Leakage reactance) ระหวางขดลวดทั้งสอง ซึ่งขึ้น
กับจํานวนรอบของขดลวด การจัดวาง พื้นที่และระยะการเดินทางของ
ฟลักซแมเหล็ก คาแรงดันอิมพีแดนซสามารถหาไดโดยการทดสอบ
ลัดวงจร (Short-circuit test)

25 kVA
6.6 kV/240 V

3.79 A

198 V

การนําไปใชงาน
%Z จะชวยบงบอกแรงดันตกภายในหมอแปลงเมื่อหมอแปลงจาย
โหลด ยิ่งคา %Z มาก แสดงวามีอิมพีแดนซภายในมาก จึงมีแรงดัน
ดันตกภายในหมอแปลงมากเมื่อตองจายกระแสโหลดเพิ่มมากขึ้น สง
ผลใหแรงดันขาออกจากหมอแปลงที่โหลดไดรับเปลี่ยน แปลงอยาง
มากจากสภาวะไรโหลดจนถึงสภาวะจายโหลดเต็มที่ หรือเรียกวาการ
คุมคาแรงดัน (Voltage regulation) ไมดี แตเราสามารถควบคุม
คาแรงดันขาออกของหมอแปลงใหอยูในระดับที่พอเหมาะกับโหลด 
โดยการปรับแทปของหมอแปลงเพื่อชวยชดเชยแรงดันตกในตัว
หมอแปลงและสายไฟฟาที่ตอไปยังโหลด 

แมวาคา %Z ที่นอยจะสงผลดีตอการจายโหลดของหมอแปลงใน
สภาวะปกติ เพราะแรงดันที่จายใหโหลดจะไมเปลี่ยนแปลงไปตามการ
เปลี่ยนแปลงของโหลดมากนัก แตเมื่อเกิดความผิดพรองทางดาน
โหลดของหมอแปลง คาอิมพีแดนซของหมอแปลงจะชวยจํากัดกระแส
ลัดวงจร หากหมอแปลงมีคา %Z นอย จะทําใหกระแสลัดวงจรมีคา
มาก กรณีที่ไมพิจารณาอิมพีแดนซของแหลงจาย เมื่อเกิดความผิด
พรองแบบสามเฟสที่ขั้วของหมอแปลงทางดานทุติยภูมิ จะสามารถ
คํานวณหาคากระแสลัดวงจร (I

F
) และกําลังลัดวงจร (kVA

SC
) ไดดังนี้

โดย       I
N
     =   กระแสพิกัดของหมอแปลง

 kVA
r
  =   พิกัดกําลังของหมอแปลง 

เพราะกระแสลัดวงจรและกําลังลัดวงจรมีคาสูง อุปกรณปองกันจึง
ตองรีบตัดแหลงจายไฟฟาออกจากหมอแปลง เพื่อไมใหหมอแปลง
เสียหายจากความรอนและแรงกลที่เกิดขึ้นจากกระแสลัดวงจร

ตัวอยางที่ 2 หากเกิดความผิดพรองแบบสามเฟสขึ้นที่ขั้วทางดาน
ทุติยภูมิของหมอแปลงในตัวอยางที่ 1 

- I
F
  =  1/0.03x104.17 =  3,472.3 A           

- kVA
sc
 = 25 kVA/ 0.03 = 240 V x 3,472.3 A = 833.3 kVA

ในทางปฏิบัติคากระแสลัดวงจรจะมีคาตํ่ากวานี้ เพราะจะมีอิมพีแดนซ
ของแหลงจายและอิมพีแดนซของสายไฟฟาจากแหลงจายมายัง
หมอแปลงชวยในการจํากัดกระแสลัดวงจรดวย 

นอกจากนี้ คา %Z ของหมอแปลงจะมีผลตอการแบงโหลดในกรณีที่
นําหมอแปลงสองตัวมาตอขนานกัน โดยเราสามารถคํานวณหาคา
กําลังที่หมอแปลงแตละตัวจายใหกับโหลดไดจาก

โดย  kVA
r1
  =  พิกัด kVA ของหมอแปลงตัวที่ 1

 kVA
r2
  =  พิกัด kVA ของหมอแปลงตัวที่ 2 

 kVA
L
  =  kVA ของโหลด 

 %Z
1
  =  %Z ของหมอแปลงตัวที่ 1 

 %Z
2
  =  %Z ของหมอแปลงตัวที่ 2

สมการขางตนจะถูกตองเฉพาะกรณีที่อัตราสวน X/R ของหมอแปลง
ทั้งสองตัวเทากันและมีคามากๆ 

ตัวอยางที่ 3 หากนําหมอแปลงซึ่งมีพิกัด 25 kVA 6.6 kV/240 V 
จํานวน 2 ตัวมาตอขนานกันเพื่อจายโหลดขนาด 45 kVA โดยตัวที่
หมอแปลงตัวที่ 1 มี %Z =  3%  หมอแปลงตัวที่ 2 มี %Z =  4%

 

จะเห็นไดวาหมอแปลงแตละตัวมีภาระในการจายโหลดไมเทากัน 
เนื่องจาก %Z ของหมอแปลงที่แตกตางกัน โดยหมอแปลงตัวที่ 1 ซึ่ง
มีอิมพีแดนซตํ่ากวาจะจายกระแสมากกวาหรือจายกําลังใหโหลด
มากกวาจนเกินพิกัดกําลัง ขณะที่หมอแปลงตัวที่ 2 ซึ่งมีอิมพีแดนซ
สูงกวาจะจายกําลังใหโหลดนอยกวา การนําหมอแปลง 2 ตัวนี้มาตอ
ขนานกันเพื่อชวยกันจายโหลดจึงจายโหลดไดนอยกวาผลรวมกําลัง
พิกัดของหมอแปลง 2 ตัว (<50 kVA)

ในกรณีที่นําหมอแปลงไปจายไฟฟาใหกับมอเตอรตัวใหญๆ กระแสพุง
เขา (Inrush current) ตอนเริ่มเดินเครื่องจะสงผลใหเกิดแรงดันตกชั่ว
ขณะ (Voltage dip) เนื่องจากอิมพีแดนซภายในของหมอแปลงและ
สายไฟฟาที่ตอไปยังมอเตอร อาจทําใหไมสามารถสตารทมอเตอรได 
จึงตองเลือกขนาดพิกัดของหมอแปลงและแรงดันอิมพีแดนซให  
เหมาะสม ซึ่งจะกลาวตอไปในตอนหนา

(1)

(2)

(3)

(4)
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บนปายประจําตัวของหมอแปลงทุกตัว จะมีขอมูลพารามิเตอรที่สําคัญของหมอแปลงแสดงอยู ซึ่งหนึ่งในนั้นคือคาอิมพีแดนซ (%Z) หรือ 
คาแรงดันอิมพีแดนซ (%U) ดังแสดงในรูปที่ 1 คาที่วานี้คืออะไร เปนขอมูลที่เปนประโยชนตอผู ใชงานหมอแปลงอยางไรบาง เราจะไปเรียนรูกัน
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ครูไฟฟา

รูปที่ 1 ปายประจำตัวของหมอแปลง

นิยาม  
%U เปนคาเปอรเซ็นตของแรงดันพิกัดทางดานปฐมภูมิที่ปอนใหกับ
หมอแปลงในขณะที่ลัดวงจรทางดานทุติยภูมิแลวทําใหมีกระแสไหล
เทากับกระแสพิกัด คานี้สามารถใชบงบอกอิมพีแดนซภายในของ
หมอแปลง %Z ในรูปของ per unit ซึ่งเปนประโยชนสําหรับวิศวกร
ไฟฟาที่จะนําไปใชในการคํานวณ โดย อิมพีแดนซของหมอแปลง

- พิกัดกระแสดานปฐมภูมิ = 25 kVA / 6.6 kV = 3.79 A
- พิกัดกระแสดานทุติยภูมิ = 25 kVA / 240 V = 104.17 A
- แรงดันอิมพีแดนซ %U = 198 V/ 6.6 kV = 0.03 = 3%
- เมื่อปอนแรงดัน 198 V แลวมีกระแสไหล 3.79 A แสดงวา  
  หมอแปลงมีอิมพีแดนซ 198 V/3.79 A = 52.24 Ω 
- หมอแปลงมีอิมพีแดนซฐาน = แรงดันพิกัด/กระแสพิกัด = 
  6.6 kV/3.79 A = 1,741.42 Ω 
- อิมพีแดนซหมอแปลง %Z = 52.24 Ω /1,741.42 Ω = 0.03 
   p.u. = 3% แสดงวาหมอแปลงมีแรงดันอิมพีแดนซ หรือ มี
  เปอรเซ็นตอิมพีแดนซเทากับ 3%

ตัวอยางที่ 1 การทดสอบลัดวงจรของหมอแปลงเฟสเดียวพิกัด 25 kVA 6.6 kV/240 V ไดผลดังแสดงในรูปที่ 1

ประกอบดวยคาความตานทานของขดลวดทั้งสองขดลวด กับคารี
แอกแตนซรั่ว (Leakage reactance) ระหวางขดลวดทั้งสอง ซึ่งขึ้น
กับจํานวนรอบของขดลวด การจัดวาง พื้นที่และระยะการเดินทางของ
ฟลักซแมเหล็ก คาแรงดันอิมพีแดนซสามารถหาไดโดยการทดสอบ
ลัดวงจร (Short-circuit test)

25 kVA
6.6 kV/240 V

3.79 A

198 V

การนําไปใชงาน
%Z จะชวยบงบอกแรงดันตกภายในหมอแปลงเมื่อหมอแปลงจาย
โหลด ยิ่งคา %Z มาก แสดงวามีอิมพีแดนซภายในมาก จึงมีแรงดัน
ดันตกภายในหมอแปลงมากเมื่อตองจายกระแสโหลดเพิ่มมากขึ้น สง
ผลใหแรงดันขาออกจากหมอแปลงที่โหลดไดรับเปลี่ยน แปลงอยาง
มากจากสภาวะไรโหลดจนถึงสภาวะจายโหลดเต็มที่ หรือเรียกวาการ
คุมคาแรงดัน (Voltage regulation) ไมดี แตเราสามารถควบคุม
คาแรงดันขาออกของหมอแปลงใหอยูในระดับที่พอเหมาะกับโหลด 
โดยการปรับแทปของหมอแปลงเพื่อชวยชดเชยแรงดันตกในตัว
หมอแปลงและสายไฟฟาที่ตอไปยังโหลด 

แมวาคา %Z ที่นอยจะสงผลดีตอการจายโหลดของหมอแปลงใน
สภาวะปกติ เพราะแรงดันที่จายใหโหลดจะไมเปลี่ยนแปลงไปตามการ
เปลี่ยนแปลงของโหลดมากนัก แตเมื่อเกิดความผิดพรองทางดาน
โหลดของหมอแปลง คาอิมพีแดนซของหมอแปลงจะชวยจํากัดกระแส
ลัดวงจร หากหมอแปลงมีคา %Z นอย จะทําใหกระแสลัดวงจรมีคา
มาก กรณีที่ไมพิจารณาอิมพีแดนซของแหลงจาย เมื่อเกิดความผิด
พรองแบบสามเฟสที่ขั้วของหมอแปลงทางดานทุติยภูมิ จะสามารถ
คํานวณหาคากระแสลัดวงจร (I

F
) และกําลังลัดวงจร (kVA

SC
) ไดดังนี้

โดย       I
N
     =   กระแสพิกัดของหมอแปลง

 kVA
r
  =   พิกัดกําลังของหมอแปลง 

เพราะกระแสลัดวงจรและกําลังลัดวงจรมีคาสูง อุปกรณปองกันจึง
ตองรีบตัดแหลงจายไฟฟาออกจากหมอแปลง เพื่อไมใหหมอแปลง
เสียหายจากความรอนและแรงกลที่เกิดขึ้นจากกระแสลัดวงจร

ตัวอยางที่ 2 หากเกิดความผิดพรองแบบสามเฟสขึ้นที่ขั้วทางดาน
ทุติยภูมิของหมอแปลงในตัวอยางที่ 1 

- I
F
  =  1/0.03x104.17 =  3,472.3 A           

- kVA
sc
 = 25 kVA/ 0.03 = 240 V x 3,472.3 A = 833.3 kVA

ในทางปฏิบัติคากระแสลัดวงจรจะมีคาตํ่ากวานี้ เพราะจะมีอิมพีแดนซ
ของแหลงจายและอิมพีแดนซของสายไฟฟาจากแหลงจายมายัง
หมอแปลงชวยในการจํากัดกระแสลัดวงจรดวย 

นอกจากนี้ คา %Z ของหมอแปลงจะมีผลตอการแบงโหลดในกรณีที่
นําหมอแปลงสองตัวมาตอขนานกัน โดยเราสามารถคํานวณหาคา
กําลังที่หมอแปลงแตละตัวจายใหกับโหลดไดจาก

โดย  kVA
r1
  =  พิกัด kVA ของหมอแปลงตัวที่ 1

 kVA
r2
  =  พิกัด kVA ของหมอแปลงตัวที่ 2 

 kVA
L
  =  kVA ของโหลด 

 %Z
1
  =  %Z ของหมอแปลงตัวที่ 1 

 %Z
2
  =  %Z ของหมอแปลงตัวที่ 2

สมการขางตนจะถูกตองเฉพาะกรณีที่อัตราสวน X/R ของหมอแปลง
ทั้งสองตัวเทากันและมีคามากๆ 

ตัวอยางที่ 3 หากนําหมอแปลงซึ่งมีพิกัด 25 kVA 6.6 kV/240 V 
จํานวน 2 ตัวมาตอขนานกันเพื่อจายโหลดขนาด 45 kVA โดยตัวที่
หมอแปลงตัวที่ 1 มี %Z =  3%  หมอแปลงตัวที่ 2 มี %Z =  4%

 

จะเห็นไดวาหมอแปลงแตละตัวมีภาระในการจายโหลดไมเทากัน 
เนื่องจาก %Z ของหมอแปลงที่แตกตางกัน โดยหมอแปลงตัวที่ 1 ซึ่ง
มีอิมพีแดนซตํ่ากวาจะจายกระแสมากกวาหรือจายกําลังใหโหลด
มากกวาจนเกินพิกัดกําลัง ขณะที่หมอแปลงตัวที่ 2 ซึ่งมีอิมพีแดนซ
สูงกวาจะจายกําลังใหโหลดนอยกวา การนําหมอแปลง 2 ตัวนี้มาตอ
ขนานกันเพื่อชวยกันจายโหลดจึงจายโหลดไดนอยกวาผลรวมกําลัง
พิกัดของหมอแปลง 2 ตัว (<50 kVA)

ในกรณีที่นําหมอแปลงไปจายไฟฟาใหกับมอเตอรตัวใหญๆ กระแสพุง
เขา (Inrush current) ตอนเริ่มเดินเครื่องจะสงผลใหเกิดแรงดันตกชั่ว
ขณะ (Voltage dip) เนื่องจากอิมพีแดนซภายในของหมอแปลงและ
สายไฟฟาที่ตอไปยังมอเตอร อาจทําใหไมสามารถสตารทมอเตอรได 
จึงตองเลือกขนาดพิกัดของหมอแปลงและแรงดันอิมพีแดนซให  
เหมาะสม ซึ่งจะกลาวตอไปในตอนหนา

(1)

(2)

(3)

(4)
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ตอนรับการประปานครหลวง
ปฐมฤกษเปดหองรับแขกถิรไทย ของ Tirathai Journal ในฉบับนี้ ไดรับเกียรติจากหนวย
งานรัฐวิสาหกิจ “การประปานครหลวง” โดยกอนจะใหการตอนรับคณะแขกผูมีเกียรติ ผู
เขียนขอนําประวัติความเปนมาของการประปานครหลวง มาเลาสูกันฟงพอสังเขป ดังนี้

¨ÔÃÇÑ²¹� à¡ÉÁÇ§È�¨ÔµÃ

การประปานครหลวง เปนหนึ่งในรัฐวิสาหกิจที่มีประวัติความเปนมา
และเปนที่ยอมรับในเรื่องคุณภาพของนํ้าประปา และเชื่อมั่นในการให
บริการมาอยางยาวนาน

กิจการของการประปาฯ ไดเริ่มกอตั้งขึ้นในวันที่ 13 กรกฏาคม พ.ศ.
2452 โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดประกาศ
พระบรมราชโองการทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯใหกรมศุขาภิบาล
จัดการที่จะนํานํ้ามาใชในพระนครตามแบบอยางที่สมควรแกภูมิประเทศ
การที่จะตองจัดทํานั้นคือ

• ใหตั้งทําที่นํ้าขังที่คลองเชียงรากแขวงเมืองปทุมธานี อันเปนที่พน
เขตนํ้าเค็มขึ้นถึงทุกฤดู

• ใหขุดคลองแยกจากที่ยังนํ้านั้นเปนทางนํ้าลงมาถึงคลองสามเสนฝง
เหนือตามแนวทางรถไฟ

• ตั้งโรงสูบขึ้น ณที่ตําบลนั้นสูบนํ้าขึ้นยังที่เกรอะกรองตามวิธีใหนํ้า
สะอาดบริสุทธิ์ปราศจากสิ่งซึ่งจะเปนเชื้อโรคแลวจําหนายนํ้าไปในที่
ตางๆ ตามควรแกทองที่ของเขตพระนคร

กิจการอยางนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหเรียกตามภาษา
สันสกฤต เพื่อจะใหเปนคําสั้นวา “การประปา”

ตอนหนึ่งของพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจา
อยูหัว ในการเปดกิจการประปากรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 
พ.ศ.2457 ความวา

“ขอประปาจงเปนผลสาํเรจ็สมความพระราชประสงคของสมเดจ็พระ
ชนกนารถของเรา และความประสงคของเราแลความประสงคของ
ทานทัง้หลาย บรรดาที่ไดชวยทาํการอนันีส้าํเรจ็ ขอนํา้ใสอนัจะหลัง่
จากประปานี ้จงเปนเครือ่งประสารสรรพโรครายทีจ่ะเบยีดเบยีนให
รายแกประชาชนผูเปนพสกนกิรของเรา ขอนํา้อนันีท้ี่ไดรบัพรแลว
โดยพระสงฆไดสวดมนต และโดยเราไดตัง้ใจใหพร จงบนัดาลใหเปน
นํา้มนตทาํใหประชาชนมคีวามสขุสวสัดิผ์องแผว เจรญิทัว่ทกุตวัคน
ตัง้แตวนันีเ้ปนตนไป”

และเมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2457 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยู
หัว เสด็จมาทรงเปดกิจการโดยมีชื่อเรียกในครั้งนั้นวา “การประปา
กรุงเทพ” มีกรมสุขาภิบาล กระทรวงนครบาลเปนผูรับผิดชอบดําเนิน
งาน กิจการประปาไดกาวหนาขึ้นเปนลําดับจากที่เคยจําหนายเฉพาะใน
เขตพระนคร ไดขยายการจําหนายไปยังฝงธนบุรี โดยวางทอตามแนว
สะพานพุทธยอดฟาไปยังถนนประชาธิปกและสมเด็จเจาพระยา ตอ
มาระหวางสงครามโลกครั้งที่ 2 สะพานพุทธยอดฟาถูกระเบิดทําลาย 

¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
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หองรับแขก เปนเหตุใหทอประปาที่วางไวเกิดชํารุดเสียหายไปดวย ทําใหการจายนํ้า
ไปยังฝงธนบุรีตองหยุดชะงัก เทศบาลนครธนบุรีจึงไดเริ่มกิจการ
ประปาของตนเอง โดยขุดเจาะบอบาดาลเพื่อใหบริการนํ้า

หลังสงครามโลกครั้ง
ที่ 2 สิ้นสุดลงในป 
พ.ศ.2489 โรงงาน
ผลิตนํ้าสามเสนเปน
โรงกรองนํ้าแหงเดียว
ในขณะนั้น ผลิตนํ้าได
นอย ไมเพียงแตการบริการนํ้าประปาที่เกิดสภาพนํ้าไหลออน และไม
ไหลเปนบริเวณกวาง ไฟฟาก็เชนเดียวกัน เกิดสภาพดับ ๆ เปด ๆ 
รัฐบาลจึงตั้งคณะกรรมการพฒันาปรบัปรงุกจิการไฟฟาและประปาขึน้ 
โดยมหีลวงบรุกรรมโกวทิ อธบิดกีรมโยธาในสมยันัน้เปนประธาน และ
เพือ่แกปญหานํา้ไฟไมพอใช จงึไดมนีโยบายใหระงบัการขอตดิตัง้ไฟฟา
และประปาเปนการชัว่คราว จนกวาจะมกีารปรบัปรงุกจิการทัง้ 2 ชนดิ
นี้ใหเพยีงพอ

ตอมาไดมีการรวมและโอนกิจการประปาไฟฟาใหเปนรัฐวิสาหกิจ โดย
รัฐบาลไดออกพระราชบัญญัติการประปานครหลวง ใหโอนกิจการ
ประปากรุงเทพ กรมโยธาเทศบาล การประปานนทบุรี การประปา
เทศบาลนครธนบุรี และการประปาเทศบาลสมุทรปราการ รวมเปน
กิจการเดียวกัน เรียกวา “การประปานครหลวง” เมื่อวันที่ 16 
สิงหาคม พ.ศ.2510 โดยประธานกรรมการการประปานครหลวงทาน
แรก คือ พล.อ.ประภาส จารุเสถียร และแตงตั้งอธิบดีกรมโยธา
เทศบาล นายดํารงค ชลวิจารณ เปนผูวาการการประปานครหลวง

จวบจนถึงปจจุบัน เปนเวลากวา 1 ศตวรรษ ที่การประปาฯ ไดให
บริการนํ้าประปาแกคนกรุงเทพฯ ดวยดีเสมอมา โดยความตั้งใจที่จะให
บริการเพื่อใหประชาชนมีความพึงพอใจในเรื่องความสะดวก รวดเร็ว 
ถูกตอง ตรวจสอบได เหนือสิ่งอื่นใดคือการสรางความมั่นใจใน
คุณภาพนํ้าประปาวามีคุณภาพไดมาตรฐาน สามารถดื่มไดทุกพื้นที่ 
โดยมีเปาหมายของการดําเนินงานขององคกรเพื่อใหเปน “องคกรชั้น
นําที่ใหบริการงานประปา ที่มีคุณภาพตอบสนองความตองการของ
สังคม”

ในสวนของตราสัญลักษณของ
การประปานครหลวงนั้น ประกอบ
ดวยสวนประกอบหลัก 3 สวน 
ไดแก สัญลักษณพระแมธรณี ชื่อ
การประปานครหลวง และเสนนํ้า 
โดยมีความหมายดังนี้

• สัญลักษณพระแมธรณี มีความหมายสื่อถึงความเอื้ออารีของการ
ประปานครหลวง และใหความหมายถึงธุรกิจประปา

• เสนนํ้า ที่เริมจากสีเขียวธรรมชาติมาสูสีฟาใส มีความหมายถึง
การนํานํ้าจากแหลงธรรมชาติมาบําบัดใหสะอาด สูประชาชนใน
นครหลวง อันเปนภารกิจหลักของการประปานครหลวง และตอกยํ้า
ถึงความสะอาดของนํ้า (นํ้าประปาดื่มได) และยังสะทอนถึงวิสัยทัศน
ของแบนดการประปานครหลวง ในการเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ของประชาชนในนครหลวง

• ลักษณะเสนนํ้าที่เปนเสนโคง หมายถึงการไมหยุดนิ่งและพัฒนาไม
หยุดยั้งของการประปานครหลวง

โดยที่มาของสัญลักษณพระแมธรณีนั้น มาจากเมื่อครั้งที่พระบาทสม
เด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6 เสด็จเปดกิจการการ
ประปากรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2457 โดยมีพระ
ราชดํารัสตอนหนึ่งความวา

“อนึ่ง ทานทั้งหลายที่ไดชวยเราทําการอันนี้ใหสําเร็จไปได ควรรูสึก
ปลื้มใจวาไดทําการอันประโยชนแลกุศลอยางยิ่ง เพราะนํ้าซึ่งใส
สะอาดบริสุทธิ์ ใคร ๆ ยอมรูอยูแลวทั้งในโบราณแลบัดนี้วาเปนของ
จําเปนเพื่อประโยชนแลเพื่อความสุขสําหรับปองกันโรคอันตรายของ
มนษุย นํา้ใสสะอาดยอมเปนเครือ่งบาํบดัโรคไดดกีวาโอสถหรอืเภสชัช 
ทัง้หลาย เพราะฉะนัน้สิง่ไรทีน่บัวาเปนมลทินโทษ ทานโบราณาจารย 
จึงตองสอนใหใชนํ้าเปนเครื่องชําระลาง ในที่สุดถึงแมจะกลาวเปรียบ
เทียบสิ่งที่เปนของชั่วราย เพื่อจะบําราบสิ่งชั่วรายอันนั้นก็จะบําราบ
ใหพายแพไดโดยอาศัยอํานาจนํ้า เปนตนวาเมื่อครั้งสมเด็จพระ     
มุนินทรชินสีหประทับอยูภายใตโพธิบัลลังกพระยามาร ซึ่งสมมุติวา
เปนผูคิดรายตอพระองคไดหวังผจญตอพระบรมศาสดา โดยเดชะ
อํานาจพระบารมีของพระองค บันดาลใหนางพระธรณีมาสยายผม
บีบนํ้าบําราบมารไดดวยอิทธิฤทธิ์แหงนํ้าอันไหลมาจากผมของนาง 
ดวยอํานาจสัจจะวาจาภาษิตนี้ ขอการประปาจงเปนผลสําเร็จสม
ตามพระราชประสงคของสมเด็จพระชนกนารถของเรา และสม
ความประสงคของเรา แลสมความประสงคของทานทั้งหลายบรรดา
ที่ไดชวยทําการอันนี้สําเร็จ ขอนํ้าใสอันจะหลั่งไหลจากประปานี้ จง
เปนเครื่องประหารสรรพโรครายที่จะเบียดเบียฬใหรายแกประชาชนผู
เปนพสกนิกรของเรา ขอนํ้าอันนี้ไดรับพรแลวโดยพระสงฆไดสวด
มนตแลโดยเราไดตั้งใจใหพร จงบันดาลใหเปนนํ้ามนตทําใหประชาชน
มีความสุขสวัสดิ์ผองแผวถวนทั่วทุกตัวคนตั้งแตวันนี้เปนตนไป”
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ตอนรับการประปานครหลวง
ปฐมฤกษเปดหองรับแขกถิรไทย ของ Tirathai Journal ในฉบับนี้ ไดรับเกียรติจากหนวย
งานรัฐวิสาหกิจ “การประปานครหลวง” โดยกอนจะใหการตอนรับคณะแขกผูมีเกียรติ ผู
เขียนขอนําประวัติความเปนมาของการประปานครหลวง มาเลาสูกันฟงพอสังเขป ดังนี้
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การประปานครหลวง เปนหนึ่งในรัฐวิสาหกิจที่มีประวัติความเปนมา
และเปนที่ยอมรับในเรื่องคุณภาพของนํ้าประปา และเชื่อมั่นในการให
บริการมาอยางยาวนาน

กิจการของการประปาฯ ไดเริ่มกอตั้งขึ้นในวันที่ 13 กรกฏาคม พ.ศ.
2452 โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดประกาศ
พระบรมราชโองการทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯใหกรมศุขาภิบาล
จัดการที่จะนํานํ้ามาใชในพระนครตามแบบอยางที่สมควรแกภูมิประเทศ
การที่จะตองจัดทํานั้นคือ

• ใหตั้งทําที่นํ้าขังที่คลองเชียงรากแขวงเมืองปทุมธานี อันเปนที่พน
เขตนํ้าเค็มขึ้นถึงทุกฤดู

• ใหขุดคลองแยกจากที่ยังนํ้านั้นเปนทางนํ้าลงมาถึงคลองสามเสนฝง
เหนือตามแนวทางรถไฟ

• ตั้งโรงสูบขึ้น ณที่ตําบลนั้นสูบนํ้าขึ้นยังที่เกรอะกรองตามวิธีใหนํ้า
สะอาดบริสุทธิ์ปราศจากสิ่งซึ่งจะเปนเชื้อโรคแลวจําหนายนํ้าไปในที่
ตางๆ ตามควรแกทองที่ของเขตพระนคร

กิจการอยางนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหเรียกตามภาษา
สันสกฤต เพื่อจะใหเปนคําสั้นวา “การประปา”

ตอนหนึ่งของพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจา
อยูหัว ในการเปดกิจการประปากรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 
พ.ศ.2457 ความวา

“ขอประปาจงเปนผลสาํเรจ็สมความพระราชประสงคของสมเดจ็พระ
ชนกนารถของเรา และความประสงคของเราแลความประสงคของ
ทานทัง้หลาย บรรดาที่ไดชวยทาํการอนันีส้าํเรจ็ ขอนํา้ใสอนัจะหลัง่
จากประปานี ้จงเปนเครือ่งประสารสรรพโรครายทีจ่ะเบยีดเบยีนให
รายแกประชาชนผูเปนพสกนกิรของเรา ขอนํา้อนันีท้ี่ไดรบัพรแลว
โดยพระสงฆไดสวดมนต และโดยเราไดตัง้ใจใหพร จงบนัดาลใหเปน
นํา้มนตทาํใหประชาชนมคีวามสขุสวสัดิผ์องแผว เจรญิทัว่ทกุตวัคน
ตัง้แตวนันีเ้ปนตนไป”

และเมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2457 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยู
หัว เสด็จมาทรงเปดกิจการโดยมีชื่อเรียกในครั้งนั้นวา “การประปา
กรุงเทพ” มีกรมสุขาภิบาล กระทรวงนครบาลเปนผูรับผิดชอบดําเนิน
งาน กิจการประปาไดกาวหนาขึ้นเปนลําดับจากที่เคยจําหนายเฉพาะใน
เขตพระนคร ไดขยายการจําหนายไปยังฝงธนบุรี โดยวางทอตามแนว
สะพานพุทธยอดฟาไปยังถนนประชาธิปกและสมเด็จเจาพระยา ตอ
มาระหวางสงครามโลกครั้งที่ 2 สะพานพุทธยอดฟาถูกระเบิดทําลาย 
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หองรับแขก เปนเหตุใหทอประปาที่วางไวเกิดชํารุดเสียหายไปดวย ทําใหการจายนํ้า
ไปยังฝงธนบุรีตองหยุดชะงัก เทศบาลนครธนบุรีจึงไดเริ่มกิจการ
ประปาของตนเอง โดยขุดเจาะบอบาดาลเพื่อใหบริการนํ้า

หลังสงครามโลกครั้ง
ที่ 2 สิ้นสุดลงในป 
พ.ศ.2489 โรงงาน
ผลิตนํ้าสามเสนเปน
โรงกรองนํ้าแหงเดียว
ในขณะนั้น ผลิตนํ้าได
นอย ไมเพียงแตการบริการนํ้าประปาที่เกิดสภาพนํ้าไหลออน และไม
ไหลเปนบริเวณกวาง ไฟฟาก็เชนเดียวกัน เกิดสภาพดับ ๆ เปด ๆ 
รัฐบาลจึงตั้งคณะกรรมการพฒันาปรบัปรงุกจิการไฟฟาและประปาขึน้ 
โดยมหีลวงบรุกรรมโกวทิ อธบิดกีรมโยธาในสมยันัน้เปนประธาน และ
เพ่ือแกปญหานํา้ไฟไมพอใช จงึไดมนีโยบายใหระงบัการขอตดิตัง้ไฟฟา
และประปาเปนการชัว่คราว จนกวาจะมกีารปรบัปรงุกจิการทัง้ 2 ชนดิ
นี้ใหเพยีงพอ

ตอมาไดมีการรวมและโอนกิจการประปาไฟฟาใหเปนรัฐวิสาหกิจ โดย
รัฐบาลไดออกพระราชบัญญัติการประปานครหลวง ใหโอนกิจการ
ประปากรุงเทพ กรมโยธาเทศบาล การประปานนทบุรี การประปา
เทศบาลนครธนบุรี และการประปาเทศบาลสมุทรปราการ รวมเปน
กิจการเดียวกัน เรียกวา “การประปานครหลวง” เมื่อวันที่ 16 
สิงหาคม พ.ศ.2510 โดยประธานกรรมการการประปานครหลวงทาน
แรก คือ พล.อ.ประภาส จารุเสถียร และแตงตั้งอธิบดีกรมโยธา
เทศบาล นายดํารงค ชลวิจารณ เปนผูวาการการประปานครหลวง

จวบจนถึงปจจุบัน เปนเวลากวา 1 ศตวรรษ ที่การประปาฯ ไดให
บริการนํ้าประปาแกคนกรุงเทพฯ ดวยดีเสมอมา โดยความตั้งใจที่จะให
บริการเพื่อใหประชาชนมีความพึงพอใจในเรื่องความสะดวก รวดเร็ว 
ถูกตอง ตรวจสอบได เหนือสิ่งอื่นใดคือการสรางความมั่นใจใน
คุณภาพนํ้าประปาวามีคุณภาพไดมาตรฐาน สามารถดื่มไดทุกพื้นที่ 
โดยมีเปาหมายของการดําเนินงานขององคกรเพื่อใหเปน “องคกรชั้น
นําที่ใหบริการงานประปา ที่มีคุณภาพตอบสนองความตองการของ
สังคม”

ในสวนของตราสัญลักษณของ
การประปานครหลวงนั้น ประกอบ
ดวยสวนประกอบหลัก 3 สวน 
ไดแก สัญลักษณพระแมธรณี ชื่อ
การประปานครหลวง และเสนนํ้า 
โดยมีความหมายดังนี้

• สัญลักษณพระแมธรณี มีความหมายสื่อถึงความเอื้ออารีของการ
ประปานครหลวง และใหความหมายถึงธุรกิจประปา

• เสนนํ้า ที่เริมจากสีเขียวธรรมชาติมาสูสีฟาใส มีความหมายถึง
การนํานํ้าจากแหลงธรรมชาติมาบําบัดใหสะอาด สูประชาชนใน
นครหลวง อันเปนภารกิจหลักของการประปานครหลวง และตอกยํ้า
ถึงความสะอาดของนํ้า (นํ้าประปาดื่มได) และยังสะทอนถึงวิสัยทัศน
ของแบนดการประปานครหลวง ในการเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ของประชาชนในนครหลวง

• ลักษณะเสนนํ้าที่เปนเสนโคง หมายถึงการไมหยุดนิ่งและพัฒนาไม
หยุดยั้งของการประปานครหลวง

โดยที่มาของสัญลักษณพระแมธรณีนั้น มาจากเมื่อครั้งที่พระบาทสม
เด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6 เสด็จเปดกิจการการ
ประปากรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2457 โดยมีพระ
ราชดํารัสตอนหนึ่งความวา

“อนึ่ง ทานทั้งหลายที่ไดชวยเราทําการอันนี้ใหสําเร็จไปได ควรรูสึก
ปลื้มใจวาไดทําการอันประโยชนแลกุศลอยางยิ่ง เพราะนํ้าซึ่งใส
สะอาดบริสุทธิ์ ใคร ๆ ยอมรูอยูแลวทั้งในโบราณแลบัดนี้วาเปนของ
จําเปนเพื่อประโยชนแลเพื่อความสุขสําหรับปองกันโรคอันตรายของ
มนษุย นํา้ใสสะอาดยอมเปนเครือ่งบาํบดัโรคไดดกีวาโอสถหรอืเภสชัช 
ทัง้หลาย เพราะฉะนัน้สิง่ไรทีน่บัวาเปนมลทนิโทษ ทานโบราณาจารย 
จึงตองสอนใหใชนํ้าเปนเครื่องชําระลาง ในที่สุดถึงแมจะกลาวเปรียบ
เทียบสิ่งที่เปนของชั่วราย เพื่อจะบําราบสิ่งชั่วรายอันนั้นก็จะบําราบ
ใหพายแพไดโดยอาศัยอํานาจนํ้า เปนตนวาเมื่อครั้งสมเด็จพระ     
มุนินทรชินสีหประทับอยูภายใตโพธิบัลลังกพระยามาร ซึ่งสมมุติวา
เปนผูคิดรายตอพระองคไดหวังผจญตอพระบรมศาสดา โดยเดชะ
อํานาจพระบารมีของพระองค บันดาลใหนางพระธรณีมาสยายผม
บีบนํ้าบําราบมารไดดวยอิทธิฤทธิ์แหงนํ้าอันไหลมาจากผมของนาง 
ดวยอํานาจสัจจะวาจาภาษิตนี้ ขอการประปาจงเปนผลสําเร็จสม
ตามพระราชประสงคของสมเด็จพระชนกนารถของเรา และสม
ความประสงคของเรา แลสมความประสงคของทานทั้งหลายบรรดา
ที่ไดชวยทําการอันนี้สําเร็จ ขอนํ้าใสอันจะหลั่งไหลจากประปานี้ จง
เปนเครื่องประหารสรรพโรครายที่จะเบียดเบียฬใหรายแกประชาชนผู
เปนพสกนิกรของเรา ขอนํ้าอันนี้ไดรับพรแลวโดยพระสงฆไดสวด
มนตแลโดยเราไดตั้งใจใหพร จงบันดาลใหเปนนํ้ามนตทําใหประชาชน
มีความสุขสวัสดิ์ผองแผวถวนทั่วทุกตัวคนตั้งแตวันนี้เปนตนไป”
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ตอนรับแขกผูมีเกียรติ

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 ถิรไทย ไดรับเกียรติจาก 
คุณบัญชรชัย จันทรบุษราคัม ผูชวยผูวาการ (ระบบผลิตนํ้า) และ
คุณจําเริญ ตันติวงศวัฒน ผูชวยผูวาการ (บํารุงรักษา) การ
ประปานครหลวง นําคณะทีมงานวิศวกรกวา 40 ทาน เขาเยี่ยมชม
กระบวนการผลิตหมอแปลงไฟฟากําลัง ณ โรงงานผลิตหมอแปลง
ของบริษัท ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ

การเยี่ยมชมกระบวนการผลิตในวันนั้นเต็มไปดวยมิตรภาพที่มีมา
อยางยาวนาน เนื่องจากการประปานครหลวงไดสั่งซื้อ
หมอแปลงไฟฟาจากถิรไทยมาตั้งแตป พ.ศ.2540 และใหการ
สนับสนุนหมอแปลงของถิรไทยตลอดมา ทั้งหมอแปลงไฟฟาขนาด
เล็กในระบบจําหนาย และหมอแปลงไฟฟากําลัง

การเยี่ยมชมเริ่มตนขึ้นเวลาประมาณ 08.30 น. ภายในหองประชุม
ของบริษัท โดยคุณอวยชัย ศิริวจนา กรรมการและผูจัดการฝาย
ขายของถิรไทยเปนผู ใหการตอนรับ หลังจากนั้นเปนการรับชม 
VDO Presentation ประวัติความเปนมาของบริษัท และสไลด
ผลิตภัณฑของบริษัท กอนที่จะเขาสูการเดินชมกระบวนการผลิต
ภายในโรงงานผลิตหมอแปลงไฟฟากําลัง ในเวลาประมาณ 11.00 
น. และใชเวลาเดินชมประมาณ 2 ชั่วโมง 

โดยเริ่มตั้งแตกระบวนการพันคอยลทั้งแรงสูงและแรงตํ่า 
กระบวนการตัดเหล็ก และเรียงเหล็กกระบวนการประกอบชิ้นสวน 
และเขาชมกระบวนการทดสอบหมอแปลง ณ หองปฏิบัตการ
ทดสอบไฟฟาแรงสูงของบริษัท 

กอนที่จะสิ้นสุดการเยี่ยมชมดังกลาว ที่หองประชุมของบริษัทฯ และใน
โอกาสอันดีที่ บริษัท ถิรไทย จํากัด (มหาชน) ไดตอนรับทานผูชวยผู
วาการ การประปานครหลวงทั้ง 2 ทาน จึงไดเรียนเชิญคุณบัญชรชัย 
จันทรบุษราคัม ทานผูชวยผูวาการ (ระบบผลิตนํ้า) ใหเกียรติตอบ
คําถามกับวารสารถิรไทย ดังนี้

     อยากทราบความคิดเห็นของทาน เกี่ยวกับวงการอุตสาหกรรม
หมอแปลงไฟฟาของประเทศไทยในปจจุบัน

“ในความคิดของผม หมอแปลงที่ผลิตในประเทศไทยในปจจุบัน โดย
เฉพาะหมอแปลงไฟฟากําลังก็อยางที่ทราบ คือมีผูผลิตอยูนอยราย 
สวนใหญก็เปนผูผลิตจากตางประเทศ มีเพียงถิรไทยที่เปนของคนไทย
เพียงรายเดียวเทานั้น และหลังจากที่ไดมาเยี่ยมชมโรงงานถิรไทย ก็
ยอมรับวาไดมาตรฐานเทียบเทากับตางประเทศ  ผมก็อยากใหคนไทย
ไดสงเสริมสินคาไทย ที่มีมาตรฐาน มีคุณภาพ ซึ่งนโยบายของผู
บริหารการประปานครหลวง ก็ไดสงเสริมแนวคิดนี้ดวยเหมือนกัน”

     อยากทราบความรูสึกของทาน หลังจากที่ไดมาเยี่ยมชมโรงงาน
ของถิรไทย

“หลังจากที่ไดมาดูโรงงานของถิรไทยแลว โดยภาพรวมก็คิดวาเปน
โรงงานที่คอนขางพรอม โรงงานก็ใหม เครื่องไมเครื่องมือก็ทันสมัย 
และเทาที่ทราบขาวจากคุณอวยชัยก็คือมีคนมาเยี่ยมชมโรงงานอยูเปน
ประจํา แตอาจจะขอติงนิดนึงในเรื่องของระบบเสียงในหองประชุมยังไม
คอยดีเทาไหร เวลาคุณอวยชัยบรรยาย จําเปนตองใชเสียงคอนขาง
เยอะ”

     อยากขอคําแนะนํา หรือทานตองการใหถิรไทยปรับปรุงสวน
ไหนเพิ่มอีก

“โดยภาพรวมก็คอนขางพอใจนะ สถานที่ก็สะอาดสะอานดี เปน
ระเบียบ สําหรับเรื่องโรงงานนี่ดูแลวแทบจะไมมีที่ตินะ เพราะเห็นวามีใน
เรื่องของการขยายโรงงานเพื่อรองรับงานในอนาคตในสวนของงาน
ภาครัฐ บางทีเรื่องของสเปคหมอแปลงก็อยากจะใหคําแนะนําดวย 
เพราะบางทีเจาของหนวยงานก็อาจจะใชสเปคที่มันนานไปแลว สเปค 
บางตัวมันอาจจะลาสมัยไปแลวหรือไมควรใช หรือควรจะเพิ่มตัวไหน
เขาไป ก็อยากจะใหเขาไปใหคําแนะนําบาง เพื่อเปนการเปดโอกาสของ
ถิรไทยไปดวย” 

     คําถามสุดทายครับ ทานอยากจะฝากอะไรถึงคนอานวารสาร
ถิรไทยบาง

“จริง ๆ ที่ทราบขาววารสารนี่ ทางหนวยงานก็ไดรับนะ แลวก็อาน
แลวก็เห็นวามีเนื้อหาที่เปนประโยชนกับพนักงานในหนวยงาน ก็
อยากจะใหทําตอไปเรื่อย ๆ แลวก็เผยแพรใหมากขึ้น โดยเฉพาะ
หนวยงานที่จําเปนจะตองใชหมอแปลง”

วารสาร “ถิรไทย” ตองขอขอบพระคุณ คุณบัญชรชัย จันทร
บุษราคัม ผูชวยผูวาการ (ระบบผลิตนํ้า) และคุณจําเริญ ตันติวงศ
วัฒน ผูชวยผูวาการ (บํารุงรักษา) และคณะผูเยี่ยมชมจากการ
ประปานครหลวงอีกครั้ง ที่ได ใหเกียรติสละเวลาอันมีคา มาเยี่ยมชม
กระบวนการผลิตหมอแปลงไฟฟาของถิรไทย และยังกรุณาให
สัมภาษณกับวารสาร “ถิรไทย” ในครั้งนี้ดวย

สุดทายนี้ บริษัท ถิรไทย จํากัด (มหาชน) มีความยินดีเปนอยางยิ่ง 
ที่หมอแปลงไฟฟาของถิรไทย ไดมีโอกาสรวมเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการผลิตนํ้าประปาที่มีคุณภาพ เพื่อใหคนในเขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลไดใชบริโภค ภายใตการผลิตของ
การประปานครหลวง
มาตลอด และถิรไทย
ขอยืนยันวาจะ
พัฒนากระบวนการ
ผลิตหมอแปลงไฟฟา
ที่มีคุณภาพ เพื่อ
ตอบแทนความเชื่อ
มั่นที่มีใหกับบริษัทฯ 
เสมอมา
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ตอนรับแขกผูมีเกียรติ

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 ถิรไทย ไดรับเกียรติจาก 
คุณบัญชรชัย จันทรบุษราคัม ผูชวยผูวาการ (ระบบผลิตนํ้า) และ
คุณจําเริญ ตันติวงศวัฒน ผูชวยผูวาการ (บํารุงรักษา) การ
ประปานครหลวง นําคณะทีมงานวิศวกรกวา 40 ทาน เขาเยี่ยมชม
กระบวนการผลิตหมอแปลงไฟฟากําลัง ณ โรงงานผลิตหมอแปลง
ของบริษัท ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ

การเยี่ยมชมกระบวนการผลิตในวันนั้นเต็มไปดวยมิตรภาพที่มีมา
อยางยาวนาน เนื่องจากการประปานครหลวงไดสั่งซื้อ
หมอแปลงไฟฟาจากถิรไทยมาตั้งแตป พ.ศ.2540 และใหการ
สนับสนุนหมอแปลงของถิรไทยตลอดมา ทั้งหมอแปลงไฟฟาขนาด
เล็กในระบบจําหนาย และหมอแปลงไฟฟากําลัง

การเยี่ยมชมเริ่มตนขึ้นเวลาประมาณ 08.30 น. ภายในหองประชุม
ของบริษัท โดยคุณอวยชัย ศิริวจนา กรรมการและผูจัดการฝาย
ขายของถิรไทยเปนผู ใหการตอนรับ หลังจากนั้นเปนการรับชม 
VDO Presentation ประวัติความเปนมาของบริษัท และสไลด
ผลิตภัณฑของบริษัท กอนที่จะเขาสูการเดินชมกระบวนการผลิต
ภายในโรงงานผลิตหมอแปลงไฟฟากําลัง ในเวลาประมาณ 11.00 
น. และใชเวลาเดินชมประมาณ 2 ชั่วโมง 

โดยเริ่มตั้งแตกระบวนการพันคอยลทั้งแรงสูงและแรงตํ่า 
กระบวนการตัดเหล็ก และเรียงเหล็กกระบวนการประกอบชิ้นสวน 
และเขาชมกระบวนการทดสอบหมอแปลง ณ หองปฏิบัตการ
ทดสอบไฟฟาแรงสูงของบริษัท 

กอนที่จะสิ้นสุดการเยี่ยมชมดังกลาว ที่หองประชุมของบริษัทฯ และใน
โอกาสอันดีที่ บริษัท ถิรไทย จํากัด (มหาชน) ไดตอนรับทานผูชวยผู
วาการ การประปานครหลวงทั้ง 2 ทาน จึงไดเรียนเชิญคุณบัญชรชัย 
จันทรบุษราคัม ทานผูชวยผูวาการ (ระบบผลิตนํ้า) ใหเกียรติตอบ
คําถามกับวารสารถิรไทย ดังนี้

     อยากทราบความคิดเห็นของทาน เกี่ยวกับวงการอุตสาหกรรม
หมอแปลงไฟฟาของประเทศไทยในปจจุบัน

“ในความคิดของผม หมอแปลงที่ผลิตในประเทศไทยในปจจุบัน โดย
เฉพาะหมอแปลงไฟฟากําลังก็อยางที่ทราบ คือมีผูผลิตอยูนอยราย 
สวนใหญก็เปนผูผลิตจากตางประเทศ มีเพียงถิรไทยที่เปนของคนไทย
เพียงรายเดียวเทานั้น และหลังจากที่ไดมาเยี่ยมชมโรงงานถิรไทย ก็
ยอมรับวาไดมาตรฐานเทียบเทากับตางประเทศ  ผมก็อยากใหคนไทย
ไดสงเสริมสินคาไทย ที่มีมาตรฐาน มีคุณภาพ ซึ่งนโยบายของผู
บริหารการประปานครหลวง ก็ไดสงเสริมแนวคิดนี้ดวยเหมือนกัน”

     อยากทราบความรูสึกของทาน หลังจากที่ไดมาเยี่ยมชมโรงงาน
ของถิรไทย

“หลังจากที่ไดมาดูโรงงานของถิรไทยแลว โดยภาพรวมก็คิดวาเปน
โรงงานที่คอนขางพรอม โรงงานก็ใหม เครื่องไมเครื่องมือก็ทันสมัย 
และเทาที่ทราบขาวจากคุณอวยชัยก็คือมีคนมาเยี่ยมชมโรงงานอยูเปน
ประจํา แตอาจจะขอติงนิดนึงในเรื่องของระบบเสียงในหองประชุมยังไม
คอยดีเทาไหร เวลาคุณอวยชัยบรรยาย จําเปนตองใชเสียงคอนขาง
เยอะ”

     อยากขอคําแนะนํา หรือทานตองการใหถิรไทยปรับปรุงสวน
ไหนเพิ่มอีก

“โดยภาพรวมก็คอนขางพอใจนะ สถานที่ก็สะอาดสะอานดี เปน
ระเบียบ สําหรับเรื่องโรงงานนี่ดูแลวแทบจะไมมีที่ตินะ เพราะเห็นวามีใน
เรื่องของการขยายโรงงานเพื่อรองรับงานในอนาคตในสวนของงาน
ภาครัฐ บางทีเรื่องของสเปคหมอแปลงก็อยากจะใหคําแนะนําดวย 
เพราะบางทีเจาของหนวยงานก็อาจจะใชสเปคที่มันนานไปแลว สเปค 
บางตัวมันอาจจะลาสมัยไปแลวหรือไมควรใช หรือควรจะเพิ่มตัวไหน
เขาไป ก็อยากจะใหเขาไปใหคําแนะนําบาง เพื่อเปนการเปดโอกาสของ
ถิรไทยไปดวย” 

     คําถามสุดทายครับ ทานอยากจะฝากอะไรถึงคนอานวารสาร
ถิรไทยบาง

“จริง ๆ ที่ทราบขาววารสารนี่ ทางหนวยงานก็ไดรับนะ แลวก็อาน
แลวก็เห็นวามีเนื้อหาที่เปนประโยชนกับพนักงานในหนวยงาน ก็
อยากจะใหทําตอไปเรื่อย ๆ แลวก็เผยแพรใหมากขึ้น โดยเฉพาะ
หนวยงานที่จําเปนจะตองใชหมอแปลง”

วารสาร “ถิรไทย” ตองขอขอบพระคุณ คุณบัญชรชัย จันทร
บุษราคัม ผูชวยผูวาการ (ระบบผลิตนํ้า) และคุณจําเริญ ตันติวงศ
วัฒน ผูชวยผูวาการ (บํารุงรักษา) และคณะผูเยี่ยมชมจากการ
ประปานครหลวงอีกครั้ง ที่ได ใหเกียรติสละเวลาอันมีคา มาเยี่ยมชม
กระบวนการผลิตหมอแปลงไฟฟาของถิรไทย และยังกรุณาให
สัมภาษณกับวารสาร “ถิรไทย” ในครั้งนี้ดวย

สุดทายนี้ บริษัท ถิรไทย จํากัด (มหาชน) มีความยินดีเปนอยางยิ่ง 
ที่หมอแปลงไฟฟาของถิรไทย ไดมีโอกาสรวมเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการผลิตนํ้าประปาที่มีคุณภาพ เพื่อใหคนในเขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลไดใชบริโภค ภายใตการผลิตของ
การประปานครหลวง
มาตลอด และถิรไทย
ขอยืนยันวาจะ
พัฒนากระบวนการ
ผลิตหมอแปลงไฟฟา
ที่มีคุณภาพ เพื่อ
ตอบแทนความเชื่อ
มั่นที่มีใหกับบริษัทฯ 
เสมอมา
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เริ่มตนจากความเปนจริง 
ยืนอยูกับสิ่งที่เปนธรรม
ความแตกตางระหวางปนกับเงินอยูตรงที่ปนนั้น เผด็จอํานาจแบบตรงไปตรงมา
ไมปดบังอําพราง แตเงินมีลักษณะหลอกลวงซอนเรน แถมยังทวงบุญทวงคุณ
เอากับประชาชนที่ตนเผด็จอํานาจมาอีก

³Ã§¤�Ä·¸Ôì ÈÃÕÃÑµâ¹ÀÒÊ

ประวัติศาสตรและประสบการณชีวิตสอนขาพเจาวา หากจะแกไข
ปญหาใดๆ ใหสําเร็จ หรือเปนฝายมีชัยในสถานการณตางๆ 
นอกจากตองมีทรัพยากรที่จําเปนสําหรับการแกไขปญหานั้นๆ 
แลว ยังจําเปนอยางยิ่งที่จะตองอยูภายใตกฎทั่วไป 2 ขอคือ 

(1) เริ่มตนจากความเปนจริง และ
(2) ยืนอยูกับสิ่งที่เปนธรรม

การแกไขปญหารวมทั้งการตอสู ใดๆ ตอใหมีทรัพยากรในการ
แกไขปญหาหรือในการตอสูมากมายแคไหน หากไมเริ่มตนจาก
ความเปนจริง ไมยืนอยูกับสิ่งที่เปนธรรม การแกไขปญหาและ
การตอสูนั้นๆ ก็ไมอาจประสบผลสําเร็จหรือไดรับชัยชนะได 

สหรัฐอเมริกาพายแพสงครามในเกาหลีระหวางป ค.ศ.1950-
1953 พายแพสงครามคิวบาในป ค.ศ.1961 พายแพสงคราม

¡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

กองทัพสหรัฐอเมริกาในอิรักระหวางสงครามอิรัก ป 2003

เริ่มตนจากความเปนจริง 

ความแตกตางระหวางปนกับเงินอยูตรงที่ปนนั้น เผด็จอํานาจแบบตรงไปตรงมา

¼ÙŒÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃÊíÒ¹Ñ¡·Õè»ÃÖ¡ÉÒ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃºÃÔËÒÃáÅÐÊíÒ¹Ñ¡·Õè»ÃÖ¡ÉÒÃŒÍÂªÑ¡ÊÒÁ เวียดนามในป ค.ศ.1975 และสูญเสียทั้งกําลังทหารและเงินทอง
มากมายในชวงเวลาเกือบ 9 ปที่ยึดครองอิรัก (ค.ศ.2003-
2011) แมทั้งที่กองทัพอเมริกันจะเปนกองทัพที่ใหญโตและมี
อาวุธยุทโธปกรณที่ทันสมัยที่สุดในโลก สาเหตุสําคัญเปนเพราะ
สงครามที่สหรัฐอเมริกากระทํากับชาติตางๆ ที่กลาวมา ลวนเปน
สงครามรุกราน เปนสงครามที่ไมเปนธรรม เมื่อไมยืนอยูกับความ
ถูกตองชอบธรรม สงครามที่ไมเปนธรรมจึงไมอาจเอาชนะ
สงครามที่เปนธรรมได สงครามตอตานญี่ปุนในจีนที่ปะทุรุนแรง
ขึ้นระหวางป ค.ศ.1937-1945 และจบลงดวยความพายแพ
ของกองทัพญี่ปุนที่เขามารุกราน ก็เปนอีกตัวอยางหนึ่งของ
ชัยชนะของฝายที่ยืนอยูกับความถูกตองชอบธรรม

แตทวาการยืนอยูกับความถูกตองชอบธรรมเพียงอยางเดียว 
หากเหินหางจากกฎแหงความเปนจริง ไมเริ่มตนจากความเปน
จริง การแกไขปญหาหรือการตอสู ใดๆ ก็ไมอาจประสบผลสําเร็จ
หรือกําชัยชนะได

การโจมตีทางทหารที่สหรัฐอเมริกาสมัย จอรจ ดับเบิลยู บุช เปน
ประธานาธิบดี กระทําตออิรักตั้งแตวันที่ 20 มีนาคม ค.ศ.2003 
ดวยขออางวาอิรักมีอาวุธที่มีอํานาจการทําลายลางสูงไว ใน
ครอบครองและมีเครือขายกอการรายซอนตัวอยู แมทั้งที่จะถูก
คัดคานจากชาติสมาชิกหลายชาติในคณะมนตรีความมั่นคงแหง
สหประชาชาติ ผลที่สุดแมสหรัฐอเมริกาจะบรรลุความตองการใน
การยึดครองอิรัก สังหารประธานาธิบดีซัดดัม ฮุสเซ็น และ
ควบคุมแหลงนํ้ามันของอิรักไวในมือตน แตจนกระทั่งทุกวันนี้ 
เวลาผานมาแลวกวาสิบป สหรัฐอเมริกาก็ยังไมสามารถคนหา
เครือขายกอการรายที่อางวาซอนตัวอยูในอิรักและอาวุธที่มี
อํานาจการทําลายลางสูงไดเลยแมสักชิ้นเดียว ทั้งนี้เพราะขออาง
เรื่องเครือขายกอการรายก็ดี อาวุธที่มีอํานาจการทําลายลางสูง
ก็ดี ลวนมิใชความจริง มิใชขอเท็จจริงที่ดํารงอยู หากเปนเพียง
ขออางที่ทําใหการรุกรานดูมีความชอบธรรมขึ้นเทานั้น เมื่อไมได
เริ่มตนจากความเปนจริง จึงไมอาจพิสูจนขออางตางๆ ของตน
ใหชาวโลกยอมรับได

เพือ่อธบิายกฎขอนี้ใหเขาใจยิง่ขึน้ ไมมอีะไรมชีวีติชวีา ทาทาย และ
มปีระโยชนสมควรแกการพนิจิพจิารณาเทาอธบิายผานเหตกุารณ
และความขดัแยงทางการเมอืงของประเทศเราในปจจบุนั โดยเฉพาะ
การตอสูระหวางมวลมหาประชาชนทีม่ ีกปปส. เปนแกนนาํฝาย

หนึง่ กบัรฐับาลและฝายสนบัสนนุรัฐบาลย่ิงลกัษณ ชินวตัรอกี
ฝายหนึง่ ซึง่ตางกย็นืยนัวาฝายตนเปนฝายทีถ่กูตองชอบธรรม 

1. ความจริงเกี่ยวกับการรัฐประหาร

ความจริงที่ปฏิเสธไมไดคือ “อํานาจรัฐเกิดจากกระบอกปน” มี
อํานาจรัฐไหนบางที่ไมมีปนคํ้าอยู? แมในประเทศที่ระบอบ
ประชาธิปไตยพัฒนาเต็มที่อยางในยุโรปและสหรัฐอเมริกา รัฐบาล
ก็ยังตองมีกองทัพที่ถือปนยืนอยูกับฝายตน

สหรัฐอเมริกาและประเทศเกือบทั้งหมดในยุโรปที่ระบอบทุนนิยม
และประชาธิปไตยหยั่งรากลึกอยางมั่นคงลงในสังคม รัฐของ
ชนชั้นนายทุนที่มีกลุมทุนผูกขาดในประเทศเปนตัวแทนลวนยึด
ครองอํานาจรัฐดวยอํานาจทุนที่มีปนยืนอยูกับตนทั้งสิ้น 

ในประเทศที่ระบอบประชาธิปไตยพัฒนาไมเต็มที่ ชนชั้นนายทุนใน
ประเทศไมเขมแข็งพอ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือประเทศไทยของเรา จึงมี
ปรากฏการณบอยครั้งที่ปนลุกขึ้นมายึดครองอํานาจรัฐเสียเอง 
แตไมวาอํานาจรัฐจะถูกยึดครองดวยอํานาจทุนหรืออํานาจปน 
อํานาจรัฐนั้นก็รับใชชนชั้นหรือกลุมชนที่ยึดครองมันทั้งสิ้น ในยุค
ที่ประเทศปกครองดวยทหาร ปนก็จะกดหัวประชาชน ในยุคที่
ประเทศปกครองดวยอํานาจทุน เงินก็จะฟาดหัวคนเลวๆ ไปทั่ว 
และซื้อไปทั่วเพื่อใหตนรักษาอํานาจไวได ความแตกตางระหวาง
ปนกับเงินอยูตรงที่ปนนั้นเผด็จอํานาจแบบตรงไปตรงมาไมปดบัง
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เริ่มตนจากความเปนจริง 
ยืนอยูกับสิ่งที่เปนธรรม
ความแตกตางระหวางปนกับเงินอยูตรงที่ปนนั้น เผด็จอํานาจแบบตรงไปตรงมา
ไมปดบังอําพราง แตเงินมีลักษณะหลอกลวงซอนเรน แถมยังทวงบุญทวงคุณ
เอากับประชาชนที่ตนเผด็จอํานาจมาอีก

³Ã§¤�Ä·¸Ôì ÈÃÕÃÑµâ¹ÀÒÊ

ประวัติศาสตรและประสบการณชีวิตสอนขาพเจาวา หากจะแกไข
ปญหาใดๆ ใหสําเร็จ หรือเปนฝายมีชัยในสถานการณตางๆ 
นอกจากตองมีทรัพยากรที่จําเปนสําหรับการแกไขปญหานั้นๆ 
แลว ยังจําเปนอยางยิ่งที่จะตองอยูภายใตกฎทั่วไป 2 ขอคือ 

(1) เริ่มตนจากความเปนจริง และ
(2) ยืนอยูกับสิ่งที่เปนธรรม

การแกไขปญหารวมทั้งการตอสู ใดๆ ตอใหมีทรัพยากรในการ
แกไขปญหาหรือในการตอสูมากมายแคไหน หากไมเริ่มตนจาก
ความเปนจริง ไมยืนอยูกับสิ่งที่เปนธรรม การแกไขปญหาและ
การตอสูนั้นๆ ก็ไมอาจประสบผลสําเร็จหรือไดรับชัยชนะได 

สหรัฐอเมริกาพายแพสงครามในเกาหลีระหวางป ค.ศ.1950-
1953 พายแพสงครามคิวบาในป ค.ศ.1961 พายแพสงคราม

¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
»ÃÔÞÞÒµÃÕ ¹ÔµÔÈÒÊµÃ� ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¸ÃÃÁÈÒÊµÃ�
»ÃÔÞÞÒâ· ÃÑ°»ÃÐÈÒÊ¹ÈÒÊµÃ� ¨ØÌÒÅ§¡Ã³�ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ
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บริหารนอกตํารา

กองทัพสหรัฐอเมริกาในอิรักระหวางสงครามอิรัก ป 2003

เวียดนามในป ค.ศ.1975 และสูญเสียทั้งกําลังทหารและเงินทอง
มากมายในชวงเวลาเกือบ 9 ปที่ยึดครองอิรัก (ค.ศ.2003-
2011) แมทั้งที่กองทัพอเมริกันจะเปนกองทัพที่ใหญโตและมี
อาวุธยุทโธปกรณที่ทันสมัยที่สุดในโลก สาเหตุสําคัญเปนเพราะ
สงครามที่สหรัฐอเมริกากระทํากับชาติตางๆ ที่กลาวมา ลวนเปน
สงครามรุกราน เปนสงครามที่ไมเปนธรรม เมื่อไมยืนอยูกับความ
ถูกตองชอบธรรม สงครามที่ไมเปนธรรมจึงไมอาจเอาชนะ
สงครามที่เปนธรรมได สงครามตอตานญี่ปุนในจีนที่ปะทุรุนแรง
ขึ้นระหวางป ค.ศ.1937-1945 และจบลงดวยความพายแพ
ของกองทัพญี่ปุนที่เขามารุกราน ก็เปนอีกตัวอยางหนึ่งของ
ชัยชนะของฝายที่ยืนอยูกับความถูกตองชอบธรรม

แตทวาการยืนอยูกับความถูกตองชอบธรรมเพียงอยางเดียว 
หากเหินหางจากกฎแหงความเปนจริง ไมเริ่มตนจากความเปน
จริง การแกไขปญหาหรือการตอสู ใดๆ ก็ไมอาจประสบผลสําเร็จ
หรือกําชัยชนะได

การโจมตีทางทหารที่สหรัฐอเมริกาสมัย จอรจ ดับเบิลยู บุช เปน
ประธานาธิบดี กระทําตออิรักตั้งแตวันที่ 20 มีนาคม ค.ศ.2003 
ดวยขออางวาอิรักมีอาวุธที่มีอํานาจการทําลายลางสูงไว ใน
ครอบครองและมีเครือขายกอการรายซอนตัวอยู แมทั้งที่จะถูก
คัดคานจากชาติสมาชิกหลายชาติในคณะมนตรีความมั่นคงแหง
สหประชาชาติ ผลที่สุดแมสหรัฐอเมริกาจะบรรลุความตองการใน
การยึดครองอิรัก สังหารประธานาธิบดีซัดดัม ฮุสเซ็น และ
ควบคุมแหลงนํ้ามันของอิรักไวในมือตน แตจนกระทั่งทุกวันนี้ 
เวลาผานมาแลวกวาสิบป สหรัฐอเมริกาก็ยังไมสามารถคนหา
เครือขายกอการรายที่อางวาซอนตัวอยูในอิรักและอาวุธที่มี
อํานาจการทําลายลางสูงไดเลยแมสักชิ้นเดียว ทั้งนี้เพราะขออาง
เรื่องเครือขายกอการรายก็ดี อาวุธที่มีอํานาจการทําลายลางสูง
ก็ดี ลวนมิใชความจริง มิใชขอเท็จจริงที่ดํารงอยู หากเปนเพียง
ขออางที่ทําใหการรุกรานดูมีความชอบธรรมขึ้นเทานั้น เมื่อไมได
เริ่มตนจากความเปนจริง จึงไมอาจพิสูจนขออางตางๆ ของตน
ใหชาวโลกยอมรับได

เพือ่อธิบายกฎขอนี้ใหเขาใจยิง่ขึน้ ไมมอีะไรมชีวีติชวีา ทาทาย และ
มปีระโยชนสมควรแกการพนิจิพจิารณาเทาอธบิายผานเหตกุารณ
และความขดัแยงทางการเมอืงของประเทศเราในปจจบุนั โดยเฉพาะ
การตอสูระหวางมวลมหาประชาชนทีม่ ีกปปส. เปนแกนนาํฝาย

หนึง่ กบัรฐับาลและฝายสนบัสนนุรฐับาลยิง่ลกัษณ ชนิวตัรอกี
ฝายหนึง่ ซึง่ตางกย็นืยนัวาฝายตนเปนฝายทีถ่กูตองชอบธรรม 

1. ความจริงเกี่ยวกับการรัฐประหาร

ความจริงที่ปฏิเสธไมไดคือ “อํานาจรัฐเกิดจากกระบอกปน” มี
อํานาจรัฐไหนบางที่ไมมีปนคํ้าอยู? แมในประเทศที่ระบอบ
ประชาธิปไตยพัฒนาเต็มที่อยางในยุโรปและสหรัฐอเมริกา รัฐบาล
ก็ยังตองมีกองทัพที่ถือปนยืนอยูกับฝายตน

สหรัฐอเมริกาและประเทศเกือบทั้งหมดในยุโรปที่ระบอบทุนนิยม
และประชาธิปไตยหยั่งรากลึกอยางมั่นคงลงในสังคม รัฐของ
ชนชั้นนายทุนที่มีกลุมทุนผูกขาดในประเทศเปนตัวแทนลวนยึด
ครองอํานาจรัฐดวยอํานาจทุนที่มีปนยืนอยูกับตนทั้งสิ้น 

ในประเทศที่ระบอบประชาธิปไตยพัฒนาไมเต็มที่ ชนชั้นนายทุนใน
ประเทศไมเขมแข็งพอ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือประเทศไทยของเรา จึงมี
ปรากฏการณบอยครั้งที่ปนลุกขึ้นมายึดครองอํานาจรัฐเสียเอง 
แตไมวาอํานาจรัฐจะถูกยึดครองดวยอํานาจทุนหรืออํานาจปน 
อํานาจรัฐนั้นก็รับใชชนชั้นหรือกลุมชนที่ยึดครองมันทั้งสิ้น ในยุค
ที่ประเทศปกครองดวยทหาร ปนก็จะกดหัวประชาชน ในยุคที่
ประเทศปกครองดวยอํานาจทุน เงินก็จะฟาดหัวคนเลวๆ ไปทั่ว 
และซื้อไปทั่วเพื่อใหตนรักษาอํานาจไวได ความแตกตางระหวาง
ปนกับเงินอยูตรงที่ปนนั้นเผด็จอํานาจแบบตรงไปตรงมาไมปดบัง
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อําพราง แตเงินมีลักษณะหลอกลวงซอนเรน แถมยังทวงบุญ
ทวงคุณเอากับประชาชนที่ตนเผด็จอํานาจมาอีก 

ดังนั้น หากเรารังเกียจและปฏิเสธการรัฐประหารผูกขาดอํานาจ
รัฐดวยกระบอกปน เราก็ควรรังเกียจ ปฏิเสธ และมองใหเห็นการ
รัฐประหารผูกขาดอํานาจรัฐดวยอํานาจเงินที่ใชฟาดหัวคนเลวๆ 
ใหมารับใชตนซึ่งเปนความจริงอีกดานหนึ่งดวยเชนกัน หากเรา
ปฏิเสธบทบาททหาร กลาวหาวาเปนอํานาจนอกระบบ เราก็ควร
ยอนถามตัวเองวาการใชเงินบงการการบริหารประเทศชาติจาก
คนแดนไกล เปนอํานาจในระบบหรือ? 

ที่กลาวมานี้ เพื่อยืนยันวา ไมวาใครก็ตาม ไมวาจะเปนมวลมหา
ประชาชนของ กปปส. หรือเปนฝายสนับสนุนรัฐบาล หาก
ตองการใหตนเปนฝายมีชัยในการตอสู จะตองยอมรับความจริง
ในขอนี้ ความจริงของการรักษาอํานาจ ความจริงของการ
รัฐประหาร ความจริงของอํานาจรัฐที่แยกไมออกจากกระบอก
ปน

2. การตอสูแบบสันติอหิงสา

กปปส. ยืนหยัดตอสูแบบสันติอหิงสามากวา 4 เดือน แมจะถูก
ลอบทํารายใชความรุนแรงเปนระยะๆ ทําใหมีผูคนเห็นใจ มี
ประชาชนจํานวนมหาศาลจากหลากหลายวงการ รวมทั้งคนดีๆ 
จํานวนมากที่สังคมทั่วไปยอมรับเขารวมอยางไมเคยปรากฏมา
กอนในประวัติศาสตรการชุมนุมทางการเมืองของไทย แมจาก
สถิติผูบาดเจ็บและเสียชีวิตในพื้นที่การชุมนุมของเวที กปปส. ใน
กรุงเทพฯ และที่ถนนแจงวัฒนะ จากศูนยเอราวัณ นับจาก
เหตุการณที่ถนนรามคําแหงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 ถึง
การปาระเบิดเขาใสกลุมผูชุมนุม กปปส. ที่แยกประตูนํ้าวันที่ 21 
กุมภาพันธ 2557 จะมีผูเสียชีวิตไปแลว 16 ราย บาดเจ็บ 696 
ราย1 แกนนํา กปปส. และกลุมผูชุมนุม ก็ยังคงศรัทธายึดมั่นใน
แนวทางการตอสูแบบสันติอหิงสาอยางเด็ดเดี่ยวมั่นคง ดวย
ภาวะจิตใจที่ผานชวงเวลาแหงความหวาดกลัวทั้งหลายทั้งปวงมา
แลว 

ขาพเจานับถือ สนับสนุน และเห็นดวยกับรูปแบบและแนวทางการ
ตอสูแบบสันติอหิงสาของฝายประชาชน แตขณะเดียวกันก็เห็นวา
ลําพังการตอสูแบบสันติอหิงสาของประชาชนเพียงอยางเดียว
ยากที่จะเอาชนะในสถานการณที่เปนจริงของความขัดแยงวันนี้ได  
สันติอหิงสาของ กปปส. หรืออีกนัยหนึ่ง “นกหวีดกับสนตีน” 
ยืนยันใหประจักษแลววามีพลานุภาพมาก แตก็ในขอบเขตหนึ่ง 
และในระดับหนึ่งของการตอสูและความขัดแยงเทานั้น ในบริบท
ของความขัดแยงปจจุบันที่ฝายรัฐบาลและผูสนับสนุนรัฐบาลไมมี
ทาทีจะออนขอใหกับกลุมผูชุมนุม ทั้งยังมีการปลุกระดมจากแกน
นําฮารดคอรของฝายสนับสนุนรัฐบาลที่ประกาศจะทําสงคราม
แตกหักกับกลุมผูชุมนุม ซึ่งเกิดขึ้นพรอมกับขอเท็จจริงของการ
ใชความรุนแรงวันตอวัน จากระเบิดที่แยกประตูนํ้าคืนวันที่ 21 
กุมภาพันธ ที่ทําใหมีผูบาดเจ็บ 6 ราย ตามมาดวยการปาระเบิด
และกราดยิงเวทีการชุมนุมของ กปปส. ที่อําเภอเขาสมิง จังหวัด
ตราด ในคืนวันรุงขึ้นคือคืนวันที่ 22 ทําใหเด็กหญิงวัย 8 ขวบ
เสียชีวิต 1 ราย ผูชุมนุมบาดเจ็บอีก 34 ราย ตอดวยการยิง
ระเบิด เอ็ม. 79 ใสที่ทําการศาลแพง ตอนบายวันตอมาคือวันที่ 
23 และ 5 โมงเย็นวันเดียวกันก็ยิงระเบิด ลย 40 จากเครื่องยิง
ลูกระเบิดชนิด เอ็ม. 79 เขาใสกลุมผูชุมนุม กปปส. ที่เวทีราช

หากเรารังเกียจและปฏิเสธการรัฐประหาร
ผูกขาดอํานาจรัฐดวยกระบอกปน เราก็
ควรรังเกียจ ปฏิเสธ และมองใหเห็นการ
รัฐประหารผูกขาดอํานาจรัฐดวยอํานาจ

เงินที่ใชฟาดหัวคนเลวๆ ใหมารับใชตน

หากเราปฏิเสธบทบาททหาร กลาวหาวา
เปนอํานาจนอกระบบ เราก็ควรยอนถาม

ตัวเองวาการใชเงินบงการการบริหาร
ประเทศชาติจากคนแดนไกล เปนอํานาจใน

ระบบหรือ? 
1 สถิติเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2557 ซึ่งเปนวันที่เขียนตนฉบับนี้ แตถานับสถิติจนถึงวันที่ 2 มีนาคม
  2557 ซึ่งเปนวันที่นําตนฉบับนี้ไปจัดพิมพ สถิติผูเสียชีวิตจะเพิ่มเปน 20 ราย บาดเจ็บ 725 ราย ไม
  รวมที่ตราด ระยอง และปทุมธานี ซึ่งมีผูเสียชีวิตอีก 2 ราย และบาดเจ็บอีก 52 ราย

ประสงคบริเวณหนาหาง Big C ราชดําริ รายงานขั้นตนแจงวามี
ผูเสียชีวิตแลว 2 ราย บาดเจ็บอีก 22 ราย  เบื้องหนาความจริง
เชนวานี้ หากยังคงยืนหยัดใชรูปแบบสันติอหิงสาเพียงรูปแบบ
เดียว ประชาชนก็คงตองนั่งนับศพและจํานวนผูบาดเจ็บตอไปไม
จบสิ้น หากฝายประชาชนตองการไดรับชัยชนะในการตอสูครั้งนี้ 
จะตองยอมรับความจริงวา การตอสูจําเปนตองมีวิธีการอื่น 
มาตรการอื่น และปจจัยอื่นมาสนับสนุนหรือเสริมการตอสูแบบ
สันติอหิงสาของตน ขาพเจาเขาใจวาเรื่องนี้ แกนนํา กปปส.คง
ทราบดี มิเชนนั้นเราคงไมเห็นการออกมาเรียกรองใหทหารเลือก
ขางออกมายืนอยูกับประชาชน และแกนนําฝายสนับสนุนรัฐบาล
ก็ทราบดี มิเชนนั้นคงไมมีการระดมอาสาสมัครและออกมาจัดตั้ง
กองกําลังเสื้อแดงเดินสวนสนามใหไดเห็นอยูทุกวันนี้

 

3. ความเปนไปไดของการเจรจา

ทามกลางความขัดแยงดังกลาว นักสันติวิธีและนักวิชาการกลุม
หนึ่ง ยังคงเรียกรองใหทั้งสองฝายหันหนามาเจรจากัน โดยหวัง
วาจะแกไขความขัดแยงระงับวิกฤตของบานเมืองได ขาพเจาเห็น
ดวยวาการเจรจาควรตองมีในทุกโอกาสที่เปนไปไดระหวางการ

ตอสู แตก็เห็นตอไปวา ในสถานการณความขัดแยงที่เปนจริงวัน
นี้ ที่ทุกอยางถลําลึกและบานปลายไปมาก ถึงขั้นพูดกันไมรูเรื่อง 
และไมมีใครยอมถอยใหใครดวยตางฝายตางมีเดิมพันที่สูงมากใน
การตอสูครั้งนี้ ความหวังที่จะเห็นการแกปญหาผานการเจรจา
จึงเปนเพียงความเพอฝน ความขัดแยงวันนี้ หากเราเคารพความ
เปนจริง เริ่มตนแกไขปญหาจากความเปนจริง จะตองยอมรับวา
ความขัดแยงไดกาวเขาสูคุณภาพใหมที่การเจรจาจะเปนไปไดก็ตอ
เมื่อฝายหนึ่งสามารถกดใหอีกฝายหนึ่งจําตองยอมเจรจาเทานั้น 
กลาวอีกนัยหนึ่งคือการเจรจาระหวางผูชนะกับผูแพ ไมใชการ
เจรจาอยางที่นักสันติวิธีเรียกรองกัน ในทางทฤษฎีซึ่งรวมถึง
ความเปนจริงดวย “สถานการณที่ไมปกติ ยอมแกไขไดดวยวิธี
การที่ไมปกติ” วันนี้นักวิชาการเรานาจะแสวงหาแนวทางและวิธี
การแกไขปญหาที่สอดคลองกับความเปนจริงของสถานการณ
มากกวาจะออกมาเรียกรองใหสองฝายหันหนาเจรจากันซึ่งไมมี
ประโยชนและไมอาจเปนไปได

กลาวกันวาคนไทยเปนคนลืมอะไรงาย แตเบื้องหนาความจริงวัน
นี้ เหตุการณที่เกิดขึ้น จะเปนประวัติศาสตรที่ไมมีใครลืม ดังนั้น
ทุกคนและทุกการกระทําในวันนี้จะถูกบันทึกไวในประวัติศาสตร
ของชาติที่ไมมีวันถูกลืม ไมเวนแมการไมทําอะไรทามกลางการ
บาดเจ็บลมตายของผูคนและความวิบัติหายนะของประเทศชาติ!
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อําพราง แตเงินมีลักษณะหลอกลวงซอนเรน แถมยังทวงบุญ
ทวงคุณเอากับประชาชนที่ตนเผด็จอํานาจมาอีก 

ดังนั้น หากเรารังเกียจและปฏิเสธการรัฐประหารผูกขาดอํานาจ
รัฐดวยกระบอกปน เราก็ควรรังเกียจ ปฏิเสธ และมองใหเห็นการ
รัฐประหารผูกขาดอํานาจรัฐดวยอํานาจเงินที่ใชฟาดหัวคนเลวๆ 
ใหมารับใชตนซึ่งเปนความจริงอีกดานหนึ่งดวยเชนกัน หากเรา
ปฏิเสธบทบาททหาร กลาวหาวาเปนอํานาจนอกระบบ เราก็ควร
ยอนถามตัวเองวาการใชเงินบงการการบริหารประเทศชาติจาก
คนแดนไกล เปนอํานาจในระบบหรือ? 

ที่กลาวมานี้ เพื่อยืนยันวา ไมวาใครก็ตาม ไมวาจะเปนมวลมหา
ประชาชนของ กปปส. หรือเปนฝายสนับสนุนรัฐบาล หาก
ตองการใหตนเปนฝายมีชัยในการตอสู จะตองยอมรับความจริง
ในขอนี้ ความจริงของการรักษาอํานาจ ความจริงของการ
รัฐประหาร ความจริงของอํานาจรัฐที่แยกไมออกจากกระบอก
ปน

2. การตอสูแบบสันติอหิงสา

กปปส. ยืนหยัดตอสูแบบสันติอหิงสามากวา 4 เดือน แมจะถูก
ลอบทํารายใชความรุนแรงเปนระยะๆ ทําใหมีผูคนเห็นใจ มี
ประชาชนจํานวนมหาศาลจากหลากหลายวงการ รวมทั้งคนดีๆ 
จํานวนมากที่สังคมทั่วไปยอมรับเขารวมอยางไมเคยปรากฏมา
กอนในประวัติศาสตรการชุมนุมทางการเมืองของไทย แมจาก
สถิติผูบาดเจ็บและเสียชีวิตในพื้นที่การชุมนุมของเวที กปปส. ใน
กรุงเทพฯ และที่ถนนแจงวัฒนะ จากศูนยเอราวัณ นับจาก
เหตุการณที่ถนนรามคําแหงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 ถึง
การปาระเบิดเขาใสกลุมผูชุมนุม กปปส. ที่แยกประตูนํ้าวันที่ 21 
กุมภาพันธ 2557 จะมีผูเสียชีวิตไปแลว 16 ราย บาดเจ็บ 696 
ราย1 แกนนํา กปปส. และกลุมผูชุมนุม ก็ยังคงศรัทธายึดมั่นใน
แนวทางการตอสูแบบสันติอหิงสาอยางเด็ดเดี่ยวมั่นคง ดวย
ภาวะจิตใจที่ผานชวงเวลาแหงความหวาดกลัวทั้งหลายทั้งปวงมา
แลว 

ขาพเจานับถือ สนับสนุน และเห็นดวยกับรูปแบบและแนวทางการ
ตอสูแบบสันติอหิงสาของฝายประชาชน แตขณะเดียวกันก็เห็นวา
ลําพังการตอสูแบบสันติอหิงสาของประชาชนเพียงอยางเดียว
ยากที่จะเอาชนะในสถานการณที่เปนจริงของความขัดแยงวันนี้ได  
สันติอหิงสาของ กปปส. หรืออีกนัยหนึ่ง “นกหวีดกับสนตีน” 
ยืนยันใหประจักษแลววามีพลานุภาพมาก แตก็ในขอบเขตหนึ่ง 
และในระดับหนึ่งของการตอสูและความขัดแยงเทานั้น ในบริบท
ของความขัดแยงปจจุบันที่ฝายรัฐบาลและผูสนับสนุนรัฐบาลไมมี
ทาทีจะออนขอใหกับกลุมผูชุมนุม ทั้งยังมีการปลุกระดมจากแกน
นําฮารดคอรของฝายสนับสนุนรัฐบาลที่ประกาศจะทําสงคราม
แตกหักกับกลุมผูชุมนุม ซึ่งเกิดขึ้นพรอมกับขอเท็จจริงของการ
ใชความรุนแรงวันตอวัน จากระเบิดที่แยกประตูนํ้าคืนวันที่ 21 
กุมภาพันธ ที่ทําใหมีผูบาดเจ็บ 6 ราย ตามมาดวยการปาระเบิด
และกราดยิงเวทีการชุมนุมของ กปปส. ที่อําเภอเขาสมิง จังหวัด
ตราด ในคืนวันรุงขึ้นคือคืนวันที่ 22 ทําใหเด็กหญิงวัย 8 ขวบ
เสียชีวิต 1 ราย ผูชุมนุมบาดเจ็บอีก 34 ราย ตอดวยการยิง
ระเบิด เอ็ม. 79 ใสที่ทําการศาลแพง ตอนบายวันตอมาคือวันที่ 
23 และ 5 โมงเย็นวันเดียวกันก็ยิงระเบิด ลย 40 จากเครื่องยิง
ลูกระเบิดชนิด เอ็ม. 79 เขาใสกลุมผูชุมนุม กปปส. ที่เวทีราช

หากเรารังเกียจและปฏิเสธการรัฐประหาร
ผูกขาดอํานาจรัฐดวยกระบอกปน เราก็
ควรรังเกียจ ปฏิเสธ และมองใหเห็นการ
รัฐประหารผูกขาดอํานาจรัฐดวยอํานาจ

เงินที่ใชฟาดหัวคนเลวๆ ใหมารับใชตน

หากเราปฏิเสธบทบาททหาร กลาวหาวา
เปนอํานาจนอกระบบ เราก็ควรยอนถาม

ตัวเองวาการใชเงินบงการการบริหาร
ประเทศชาติจากคนแดนไกล เปนอํานาจใน

ระบบหรือ? 
1 สถิติเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2557 ซึ่งเปนวันที่เขียนตนฉบับนี้ แตถานับสถิติจนถึงวันที่ 2 มีนาคม
  2557 ซึ่งเปนวันที่นําตนฉบับนี้ไปจัดพิมพ สถิติผูเสียชีวิตจะเพิ่มเปน 20 ราย บาดเจ็บ 725 ราย ไม
  รวมที่ตราด ระยอง และปทุมธานี ซึ่งมีผูเสียชีวิตอีก 2 ราย และบาดเจ็บอีก 52 ราย

ประสงคบริเวณหนาหาง Big C ราชดําริ รายงานขั้นตนแจงวามี
ผูเสียชีวิตแลว 2 ราย บาดเจ็บอีก 22 ราย  เบื้องหนาความจริง
เชนวานี้ หากยังคงยืนหยัดใชรูปแบบสันติอหิงสาเพียงรูปแบบ
เดียว ประชาชนก็คงตองนั่งนับศพและจํานวนผูบาดเจ็บตอไปไม
จบสิ้น หากฝายประชาชนตองการไดรับชัยชนะในการตอสูครั้งนี้ 
จะตองยอมรับความจริงวา การตอสูจําเปนตองมีวิธีการอื่น 
มาตรการอื่น และปจจัยอื่นมาสนับสนุนหรือเสริมการตอสูแบบ
สันติอหิงสาของตน ขาพเจาเขาใจวาเรื่องนี้ แกนนํา กปปส.คง
ทราบดี มิเชนนั้นเราคงไมเห็นการออกมาเรียกรองใหทหารเลือก
ขางออกมายืนอยูกับประชาชน และแกนนําฝายสนับสนุนรัฐบาล
ก็ทราบดี มิเชนนั้นคงไมมีการระดมอาสาสมัครและออกมาจัดตั้ง
กองกําลังเสื้อแดงเดินสวนสนามใหไดเห็นอยูทุกวันนี้

 

3. ความเปนไปไดของการเจรจา

ทามกลางความขัดแยงดังกลาว นักสันติวิธีและนักวิชาการกลุม
หนึ่ง ยังคงเรียกรองใหทั้งสองฝายหันหนามาเจรจากัน โดยหวัง
วาจะแกไขความขัดแยงระงับวิกฤตของบานเมืองได ขาพเจาเห็น
ดวยวาการเจรจาควรตองมีในทุกโอกาสที่เปนไปไดระหวางการ

ตอสู แตก็เห็นตอไปวา ในสถานการณความขัดแยงที่เปนจริงวัน
นี้ ที่ทุกอยางถลําลึกและบานปลายไปมาก ถึงขั้นพูดกันไมรูเรื่อง 
และไมมีใครยอมถอยใหใครดวยตางฝายตางมีเดิมพันที่สูงมากใน
การตอสูครั้งนี้ ความหวังที่จะเห็นการแกปญหาผานการเจรจา
จึงเปนเพียงความเพอฝน ความขัดแยงวันนี้ หากเราเคารพความ
เปนจริง เริ่มตนแกไขปญหาจากความเปนจริง จะตองยอมรับวา
ความขัดแยงไดกาวเขาสูคุณภาพใหมที่การเจรจาจะเปนไปไดก็ตอ
เมื่อฝายหนึ่งสามารถกดใหอีกฝายหนึ่งจําตองยอมเจรจาเทานั้น 
กลาวอีกนัยหนึ่งคือการเจรจาระหวางผูชนะกับผูแพ ไมใชการ
เจรจาอยางที่นักสันติวิธีเรียกรองกัน ในทางทฤษฎีซึ่งรวมถึง
ความเปนจริงดวย “สถานการณที่ไมปกติ ยอมแกไขไดดวยวิธี
การที่ไมปกติ” วันนี้นักวิชาการเรานาจะแสวงหาแนวทางและวิธี
การแกไขปญหาที่สอดคลองกับความเปนจริงของสถานการณ
มากกวาจะออกมาเรียกรองใหสองฝายหันหนาเจรจากันซึ่งไมมี
ประโยชนและไมอาจเปนไปได

กลาวกันวาคนไทยเปนคนลืมอะไรงาย แตเบื้องหนาความจริงวัน
นี้ เหตุการณที่เกิดขึ้น จะเปนประวัติศาสตรที่ไมมีใครลืม ดังนั้น
ทุกคนและทุกการกระทําในวันนี้จะถูกบันทึกไวในประวัติศาสตร
ของชาติที่ไมมีวันถูกลืม ไมเวนแมการไมทําอะไรทามกลางการ
บาดเจ็บลมตายของผูคนและความวิบัติหายนะของประเทศชาติ!
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µÒÁµÐÇÑ¹
ยอนรอยหมอแปลง

ยมจินดา
ถนนที่โหยหาวันวาน

ËÁÒÂàËµØÂŒÍ¹ÃÍÂ

ÂŒÍ¹ÃÍÂËÁŒÍá»Å§ 
ËÁŒÍá»Å§µŒ¹àÃ×èÍ§  

µÍ¹ “ÂÁ¨Ô¹´Ò ¶¹¹·ÕèâËÂËÒÇÑ¹ÇÒ¹”
ËÁŒÍá»Å§ä¿¿‡Ò¶ÔÃä·Â·Õè ºÃÔÉÑ· äÍÍÒÃ�¾Õ«Õ ¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹)  
¨Ñ§ËÇÑ´ÃÐÂÍ§

:
: 

เมืองเกามักมีตํานานเลาขานของผูคน ถนนก็มีเรื่องราวเลาขานการ
เปลี่ยนแปลง เฉกเชนถนนยมจินดาที่อยูคูเมืองเการะยองเมื่อกวารอยป
ที่ผานมา ถนนไดบันทึกเรื่องราว เหตุการณ และการเปลี่ยนแปลง, 
บันทึกความรุงเรือง ถดถอย และโรยรา, บันทึกความสุข ความทุกข 
ความสําเร็จ และการสูญเสีย, บันทึกเรื่องราวของผูคนหลากหลาย
ระดับที่เติมแตงสีสันใหกับถนน ตั้งแตเรื่องราวของเจาเมือง ขุนนางทอง
ถิ่น พอคา คหบดี  ไปจนถึงไพรฟาขาไท ไมเวนแมชีวิตของคนนิรนาม 
นักเดินทางผูรอนแรม โสเภณี และคนยายถิ่น, ที่สําคัญ ถนนยมจินดา
วันนี้ยังไดบันทึกความพยายาม การตอสูเพื่อฟนคืน แรงบันดาลใจ และ
ความหวังของคนกลุมหนึ่งบนถนนสายนี้ ที่โหยหาอยากเห็นการกลับ
มามีชีวิตอีกครั้งของถนนในวันวาน

¶¹¹ÂÁ¨Ô¹´Ò

µÍ¹ “ÂÁ¨Ô¹´Ò ¶¹¹·ÕèâËÂËÒÇÑ¹ÇÒ¹”
ËÁŒÍá»Å§ä¿¿‡Ò¶ÔÃä·Â·Õè ºÃÔÉÑ· äÍÍÒÃ�¾Õ«Õ ¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹)  
¨Ñ§ËÇÑ´ÃÐÂÍ§

:
: 



สัมภาษณพิเศษALONG THE TRANSFORMER SITE

49

µÒÁµÐÇÑ¹
ยอนรอยหมอแปลง

ยมจินดา
ถนนที่โหยหาวันวาน

ËÁÒÂàËµØÂŒÍ¹ÃÍÂ

ÂŒÍ¹ÃÍÂËÁŒÍá»Å§ 
ËÁŒÍá»Å§µŒ¹àÃ×èÍ§  

µÍ¹ “ÂÁ¨Ô¹´Ò ¶¹¹·ÕèâËÂËÒÇÑ¹ÇÒ¹”
ËÁŒÍá»Å§ä¿¿‡Ò¶ÔÃä·Â·Õè ºÃÔÉÑ· äÍÍÒÃ�¾Õ«Õ ¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹)  
¨Ñ§ËÇÑ´ÃÐÂÍ§

:
: 

เมืองเกามักมีตํานานเลาขานของผูคน ถนนก็มีเรื่องราวเลาขานการ
เปลี่ยนแปลง เฉกเชนถนนยมจินดาที่อยูคูเมืองเการะยองเมื่อกวารอยป
ที่ผานมา ถนนไดบันทึกเรื่องราว เหตุการณ และการเปลี่ยนแปลง, 
บันทึกความรุงเรือง ถดถอย และโรยรา, บันทึกความสุข ความทุกข 
ความสําเร็จ และการสูญเสีย, บันทึกเรื่องราวของผูคนหลากหลาย
ระดับที่เติมแตงสีสันใหกับถนน ตั้งแตเรื่องราวของเจาเมือง ขุนนางทอง
ถิ่น พอคา คหบดี  ไปจนถึงไพรฟาขาไท ไมเวนแมชีวิตของคนนิรนาม 
นักเดินทางผูรอนแรม โสเภณี และคนยายถิ่น, ที่สําคัญ ถนนยมจินดา
วันนี้ยังไดบันทึกความพยายาม การตอสูเพื่อฟนคืน แรงบันดาลใจ และ
ความหวังของคนกลุมหนึ่งบนถนนสายนี้ ที่โหยหาอยากเห็นการกลับ
มามีชีวิตอีกครั้งของถนนในวันวาน

¶¹¹ÂÁ¨Ô¹´Ò

µÍ¹ “ÂÁ¨Ô¹´Ò ¶¹¹·ÕèâËÂËÒÇÑ¹ÇÒ¹”
ËÁŒÍá»Å§ä¿¿‡Ò¶ÔÃä·Â·Õè ºÃÔÉÑ· äÍÍÒÃ�¾Õ«Õ ¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹)  
¨Ñ§ËÇÑ´ÃÐÂÍ§

:
: 
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กอนถึงยมจินดา
ปาผอง หรือคุณผองศรี (เนื่องจํานงค) ปยะยาตัง นักบริหาร
การศึกษา หัวหนาฝายสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
และเปนบรรณารักษหองสมุดประชาชนเทศบาลนครระยอง คือ
บุคคลสําคัญที่มีสวนปูทางใหเราเขามารูจักและสนใจถนนสายนี้ 
เราพบปาผองในบายของวันที่แดดกลากลางเดือนกุมภาพันธ 
พ.ศ. 2557 ที่หองสมุดประชาชนที่ปาผองนั่งทํางานประจํา หลัง
จากตอนรับเราดวยกาแฟ “กลมกลอม” สูตรพิเศษจากราน
กาแฟสดของหองสมุดระหวางรอการมาของบุคคลสําคัญอีก
ทานหนึ่ง ปาผองไดนําเราชมกิจการของหองสมุดที่นี่ซึ่งดูแปลก
ตากวาหองสมุดชุมชนทั้งหลายที่เราเคยสัมผัสมา เพราะทันทีที่
ยางกาวเขามาในตัวอาคารของหองสมุดที่ตั้งอยูบริเวณสวน
ศรีเมือง เราสามารถสัมผัสไดถึงความเปนอุทยานการเรียนรูมาก
กวาหองสมุดธรรมดาหองหนึ่ง เนื่องจากที่นี่นอกจากจัดเปน
หองสมุดขนาดใหญที่มีที่นั่ง (และที่นอน) กวา 100 ที่นั่ง มี
หนังสือและซีดีไวบริการกวา 100,000 รายการ มีหนังสือพิมพ
บริการวันละ 13 ฉบับ และวารสารอีกกวา 80 ชื่อแลว เพื่อให
สามารถรับใชผูเขามาใชบริการใหเหมาะสมตามวัย ปาผองยังจัด
พื้นที่มุมหนึ่งทําเปนหองสมุดไทยคิดส เปนหองสมุดเด็กตนแบบ
ของจังหวัดระยอง สําหรับเด็กอายุไมเกิน 12 ขวบซึ่งไดรับการ
สนับสนุนการกอสราง 300,000 บาทจาก ปตท.กรุป และหอง
สมุดไอทีมีชีวิต เนนสําหรับเด็กและเยาวชน โดยมีคอมพิวเตอรให
บริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูง 100 เครื่อง ซึ่งไดรับการ

สนับสนุนจาก อบจ. ระยอง สําหรับดานหนาของหองสมุดยังมี
มุมกาแฟ มุม OTOP ระยอง มีตู ATM ตูเติมเงินมือถือ และมุม
ทําการบานสําหรับนักเรียน และที่สําคัญที่ไมกลาวถึงไมไดคือ 
“สุดยอดสวมระดับประเทศ” ของหองสมุดแหงนี้ที่กวาดรางวัล
ชนะเลิศ “สุดยอดสวมแหงป” ทั้งระดับจังหวัด ระดับภาค และ
ระดับประเทศมาแลวมากมายหลายรางวัล ความเปนสุดยอดของ
สวมแหงนี้มิใชเพราะเปนหองสุขาติดแอร มีทีวีเปดใหดู หรือมี
เครื่องสุขภัณฑทําดวยทองคํา แตเปนเพราะการบริหารจัดการ
สวมที่เนนดานการรักษาสิ่งแวดลอม ความสะอาด ความ
ปลอดภัย ความเพียงพอสําหรับชาย หญิง ผูพิการ ผูสูงวัย และ
หญิงมีครรภ รวมทั้งปาผองยังไมลืมสรางความบันเทิงโดยจัดให
มีมุมขบขันและเสียงเพลง รวมทั้งเสริมการเรียนรูกอนและหลังเขา
ใชบริการดวยการสราง “อุโมงคความรู” ปูลาดดวยพรมแดงสู
หองสุขา สองฟากฝงผนังอุโมงคติดเอกสารขอความใหความรู
ตางๆ ตลอดเสนทาง และมีตะกราใสหนังสือไวใหหยิบอาน 

ดวยเหตุนี้ทั้งหองสมุด หองสุขา และตัวปาผองกับทีมงานจึง
กวาดรางวัลตางๆ รวมทั้งรางวัล “ดีเดน คุณภาพการใหบริการ
ประชาชนจาก ก.พ.ร.” มาแลวรวม 16 รางวัล นับแตเปด
บริการหองสมุดเมื่อปลายเดือนกันยายน 2545 จนถึงป พ.ศ.
2554 จึงตัดสินใจแขวนนวมไมสงเขาประกวด ทุกวันนี้ หองสมุด
ประชาชนเทศบาลนครระยองไมเปนเพียงอุทยานการเรียนรูครบ
วงจร ความภาคภูมิใจของคนระยองเทานั้น หากยังไดรับการ
ยอมรับใหเปน “1 ในสิ่งมหัศจรรยของจังหวัดระยอง” อีกดวย

ÍØâÁ§¤�¤ÇÒÁÃÙŒ¡Ñº¾ÃÁá´§»ÙÅÒ´à¢ŒÒËŒÍ§ÊØ¢Ò

¤Ø³¼‹Í§ÈÃÕ (à¹×èÍ§¨íÒ¹§¤�) »�ÂÐÂÒµÑ§ ËÃ×Í “»‡Ò¼‹Í§”

º¹ : ËŒÍ§ÊÁØ´ä·Â¤Ô´Ê�
Å‹Ò§ : ËŒÍ§ÊÁØ´äÍ·ÕÁÕªÕÇÔµ

ยมจินดาในอดีต
ขณะเดินชมกิจการของหองสมุดไดสักพัก บุคคลสําคัญอีกทาน
หนึ่งที่เรารอคอยก็มาถึง คุณเฉลียว ราชบุรี รองผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยองเขต 1 และประธานสภา
วัฒนธรรมจังหวัดระยอง 

คุณเฉลียว ราชบุรี เปนคนจังหวัดตรัง แตอพยพยายถิ่นและมา 
สรางครอบครัวที่จังหวัดระยอง และเปนผูที่ศึกษาคนควาเรื่อง
เมืองระยองอยางจริงจัง เขียนหนังสือเกี่ยวกับเมืองระยองไว
มากมาย กลาวไดวาเปนผูรูลึกซึ้งเกี่ยวกับประวัติศาสตรเมือง
ระยองมากที่สุดทานหนึ่ง คุณเฉลียวไดกรุณาเลาใหเราฟงวา…….

ถนนยมจินดาสรางปใดไมปรากฏหลักฐานแนชัด มี
เพียงหลักฐานที่ระบุวา ป พ.ศ. 2443 พระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดเสด็จมาที่แหงนี้ 
จากการศึกษาแผนที่เมืองระยอง พ.ศ. 2461 หรือ
เมื่อ 96 ปที่ผานมา ปรากฏวา ถนนยมจินดาเวลา
นั้นมีบานคนมีชื่อเสียงหลายทาน เชน บานของพระ
ศรีสมุทโภคฯ (อิ่ม ยมจินดา) อดีตผูวาราชการเมือง
ระยอง ซึ่งเปนผูดําริใหสรางขยายถนนยมจินดาใน
เวลาตอมา บานขุนมหาดไทย (อดีตกํานันตําบลทา
ประดู) บานนายพนู บญุศริ ิบตุรเขยพระศรสีมทุโภคฯ 
บานขุนอินทรรองสุภา (อดีตนายอําเภอคนแรกของ
อําเภอบานคาย) เปนตน 

ถนนยมจินดาเปนถนนสายแรกของเมืองระยองที่
ทอดยาวขนานไปกับแมนํ้าระยอง ตั้งชื่อเพื่อเปน
เกียรติแกตระกูลยมจินดาในฐานะที่บุคคลของตระกูล
นี้ไดเปนเจาเมืองระยองถึง 2 ทาน ถนนสายนี้เชื่อม
ตอกับถนนหลักเมืองไปทางทิศตะวันตกถึงถนนภักดี
บริรักษตัดเขาสวนศรีเมือง มีความยาวประมาณ 1 
กิโลเมตร การสรางถนนสายนี้ทําใหยานการคายาย
จากในนํา้ขึน้มาบนบก และถนนยมจนิดาก็ไดกลายเปน
ศูนยกลางของเมืองระยองนับแตนั้นมา เวลานั้น
นอกจากมบีานของคนสาํคญัแลว ถนนยมจนิดายงัมี
โรงภาพยนตรชือ่ โรงหนงัศรอีดุม ของขนุศรอีทุยัเขต 

¤Ø³à©ÅÕÂÇ ÃÒªºØÃÕ

ºŒÒ¹à¨ŒÒàÁ×Í§

ºŒÒ¹ºØÞÈÔÃÔ
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กอนถึงยมจินดา
ปาผอง หรือคุณผองศรี (เนื่องจํานงค) ปยะยาตัง นักบริหาร
การศึกษา หัวหนาฝายสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
และเปนบรรณารักษหองสมุดประชาชนเทศบาลนครระยอง คือ
บุคคลสําคัญที่มีสวนปูทางใหเราเขามารูจักและสนใจถนนสายนี้ 
เราพบปาผองในบายของวันที่แดดกลากลางเดือนกุมภาพันธ 
พ.ศ. 2557 ที่หองสมุดประชาชนที่ปาผองนั่งทํางานประจํา หลัง
จากตอนรับเราดวยกาแฟ “กลมกลอม” สูตรพิเศษจากราน
กาแฟสดของหองสมุดระหวางรอการมาของบุคคลสําคัญอีก
ทานหนึ่ง ปาผองไดนําเราชมกิจการของหองสมุดที่นี่ซึ่งดูแปลก
ตากวาหองสมุดชุมชนทั้งหลายที่เราเคยสัมผัสมา เพราะทันทีที่
ยางกาวเขามาในตัวอาคารของหองสมุดที่ตั้งอยูบริเวณสวน
ศรีเมือง เราสามารถสัมผัสไดถึงความเปนอุทยานการเรียนรูมาก
กวาหองสมุดธรรมดาหองหนึ่ง เนื่องจากที่นี่นอกจากจัดเปน
หองสมุดขนาดใหญที่มีที่นั่ง (และที่นอน) กวา 100 ที่นั่ง มี
หนังสือและซีดีไวบริการกวา 100,000 รายการ มีหนังสือพิมพ
บริการวันละ 13 ฉบับ และวารสารอีกกวา 80 ชื่อแลว เพื่อให
สามารถรับใชผูเขามาใชบริการใหเหมาะสมตามวัย ปาผองยังจัด
พื้นที่มุมหนึ่งทําเปนหองสมุดไทยคิดส เปนหองสมุดเด็กตนแบบ
ของจังหวัดระยอง สําหรับเด็กอายุไมเกิน 12 ขวบซึ่งไดรับการ
สนับสนุนการกอสราง 300,000 บาทจาก ปตท.กรุป และหอง
สมุดไอทีมีชีวิต เนนสําหรับเด็กและเยาวชน โดยมีคอมพิวเตอรให
บริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูง 100 เครื่อง ซึ่งไดรับการ

สนับสนุนจาก อบจ. ระยอง สําหรับดานหนาของหองสมุดยังมี
มุมกาแฟ มุม OTOP ระยอง มีตู ATM ตูเติมเงินมือถือ และมุม
ทําการบานสําหรับนักเรียน และที่สําคัญที่ไมกลาวถึงไมไดคือ 
“สุดยอดสวมระดับประเทศ” ของหองสมุดแหงนี้ที่กวาดรางวัล
ชนะเลิศ “สุดยอดสวมแหงป” ทั้งระดับจังหวัด ระดับภาค และ
ระดับประเทศมาแลวมากมายหลายรางวัล ความเปนสุดยอดของ
สวมแหงนี้มิใชเพราะเปนหองสุขาติดแอร มีทีวีเปดใหดู หรือมี
เครื่องสุขภัณฑทําดวยทองคํา แตเปนเพราะการบริหารจัดการ
สวมที่เนนดานการรักษาสิ่งแวดลอม ความสะอาด ความ
ปลอดภัย ความเพียงพอสําหรับชาย หญิง ผูพิการ ผูสูงวัย และ
หญิงมีครรภ รวมทั้งปาผองยังไมลืมสรางความบันเทิงโดยจัดให
มีมุมขบขันและเสียงเพลง รวมทั้งเสริมการเรียนรูกอนและหลังเขา
ใชบริการดวยการสราง “อุโมงคความรู” ปูลาดดวยพรมแดงสู
หองสุขา สองฟากฝงผนังอุโมงคติดเอกสารขอความใหความรู
ตางๆ ตลอดเสนทาง และมีตะกราใสหนังสือไวใหหยิบอาน 

ดวยเหตุนี้ทั้งหองสมุด หองสุขา และตัวปาผองกับทีมงานจึง
กวาดรางวัลตางๆ รวมทั้งรางวัล “ดีเดน คุณภาพการใหบริการ
ประชาชนจาก ก.พ.ร.” มาแลวรวม 16 รางวัล นับแตเปด
บริการหองสมุดเมื่อปลายเดือนกันยายน 2545 จนถึงป พ.ศ.
2554 จึงตัดสินใจแขวนนวมไมสงเขาประกวด ทุกวันนี้ หองสมุด
ประชาชนเทศบาลนครระยองไมเปนเพียงอุทยานการเรียนรูครบ
วงจร ความภาคภูมิใจของคนระยองเทานั้น หากยังไดรับการ
ยอมรับใหเปน “1 ในสิ่งมหัศจรรยของจังหวัดระยอง” อีกดวย

ÍØâÁ§¤�¤ÇÒÁÃÙŒ¡Ñº¾ÃÁá´§»ÙÅÒ´à¢ŒÒËŒÍ§ÊØ¢Ò

¤Ø³¼‹Í§ÈÃÕ (à¹×èÍ§¨íÒ¹§¤�) »�ÂÐÂÒµÑ§ ËÃ×Í “»‡Ò¼‹Í§”

º¹ : ËŒÍ§ÊÁØ´ä·Â¤Ô´Ê�
Å‹Ò§ : ËŒÍ§ÊÁØ´äÍ·ÕÁÕªÕÇÔµ

ยมจินดาในอดีต
ขณะเดินชมกิจการของหองสมุดไดสักพัก บุคคลสําคัญอีกทาน
หนึ่งที่เรารอคอยก็มาถึง คุณเฉลียว ราชบุรี รองผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยองเขต 1 และประธานสภา
วัฒนธรรมจังหวัดระยอง 

คุณเฉลียว ราชบุรี เปนคนจังหวัดตรัง แตอพยพยายถิ่นและมา 
สรางครอบครัวที่จังหวัดระยอง และเปนผูที่ศึกษาคนควาเรื่อง
เมืองระยองอยางจริงจัง เขียนหนังสือเกี่ยวกับเมืองระยองไว
มากมาย กลาวไดวาเปนผูรูลึกซึ้งเกี่ยวกับประวัติศาสตรเมือง
ระยองมากที่สุดทานหนึ่ง คุณเฉลียวไดกรุณาเลาใหเราฟงวา…….

ถนนยมจินดาสรางปใดไมปรากฏหลักฐานแนชัด มี
เพียงหลักฐานที่ระบุวา ป พ.ศ. 2443 พระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดเสด็จมาที่แหงนี้ 
จากการศึกษาแผนที่เมืองระยอง พ.ศ. 2461 หรือ
เมื่อ 96 ปที่ผานมา ปรากฏวา ถนนยมจินดาเวลา
นั้นมีบานคนมีชื่อเสียงหลายทาน เชน บานของพระ
ศรีสมุทโภคฯ (อิ่ม ยมจินดา) อดีตผูวาราชการเมือง
ระยอง ซึ่งเปนผูดําริใหสรางขยายถนนยมจินดาใน
เวลาตอมา บานขุนมหาดไทย (อดีตกํานันตําบลทา
ประดู) บานนายพนู บญุศริ ิบตุรเขยพระศรสีมทุโภคฯ 
บานขุนอินทรรองสุภา (อดีตนายอําเภอคนแรกของ
อําเภอบานคาย) เปนตน 

ถนนยมจินดาเปนถนนสายแรกของเมืองระยองที่
ทอดยาวขนานไปกับแมนํ้าระยอง ตั้งชื่อเพื่อเปน
เกียรติแกตระกูลยมจินดาในฐานะที่บุคคลของตระกูล
นี้ไดเปนเจาเมืองระยองถึง 2 ทาน ถนนสายนี้เชื่อม
ตอกับถนนหลักเมืองไปทางทิศตะวันตกถึงถนนภักดี
บริรักษตัดเขาสวนศรีเมือง มีความยาวประมาณ 1 
กิโลเมตร การสรางถนนสายนี้ทําใหยานการคายาย
จากในนํา้ขึน้มาบนบก และถนนยมจนิดาก็ไดกลายเปน
ศูนยกลางของเมืองระยองนับแตนั้นมา เวลานั้น
นอกจากมบีานของคนสาํคญัแลว ถนนยมจนิดายงัมี
โรงภาพยนตรชือ่ โรงหนงัศรอีดุม ของขนุศรอีทุยัเขต 

¤Ø³à©ÅÕÂÇ ÃÒªºØÃÕ

ºŒÒ¹à¨ŒÒàÁ×Í§

ºŒÒ¹ºØÞÈÔÃÔ
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(ขุนศรีโปง) ซึ่งใชเปนสถานที่เปรียบมวยของจังหวัดดวย โรงหนัง
เกษมพาณิชย ของขุนพาณิชยชลาสินธุ (เทียน สินธุวณิช) 
โรงแรมพักเฮง โรงแรมคงยืนนาน  ศาลเจา ตลาดเกา ตลาดโนรี 
ตึกกี่พง ตึกแถว 12 หองของเถาแกกี่พงซึ่งเปนตึกหลังแรกของ
เมืองระยอง โรงสีไฟ โรงฝน ทารถที่จะไปกรุงเทพฯ รานกาแฟ 
รานขายของชํา รานรับซื้อของปา รานสังฆภัณฑ รานจักรยาน 
รานเครื่องเหล็ก รานทําทอง และซองโสเภณี

ป พ.ศ. 2463 วนัที ่20 เดอืนพฤษภาคม เวลาเทีย่งคนื เกดิไฟ
ไหมครัง้ใหญในตวัเมอืงระยอง ตนเพลงิเกดิจากชาวจนีชือ่ นาย 
กดิตี ๋เปนชางทอง ตทีองจนถงึเวลาดกึ นํา้มนัในตะเกยีงมอด จงึ
เตมินํา้มนัเขาไปโดยไมดับตะเกยีง ทาํใหเกดิเพลงิลกุไหมขึน้เพราะ
สมยันัน้นํา้มนักาดแรงมาก เพลงิลกุลามไปรวดเรว็สดุทีช่าวบาน
จะชวยกนัดบัได กลาวกนัวานายกดิตีก๋บัลกูชายถกูไฟคลอกตาย 
บรเิวณทีถ่กูไฟไหมเสยีหายคอืถนนยมจนิดาทัง้หมดกบัถนน
ชมุพล จาํนวนบานเรอืนเสยีหาย 234 หลงั ทรพัยสนิเสยีหาย 

600,000 บาทเศษ เปนทีน่าสงัเกตวาสิง่ปลกูสรางบนถนนยม
จนิดาถกูไฟไหมหมด ยกเวนตกึ 2 หลงั คอื ตกึแถว 12 หองของ
เถาแกกีพ่ง กบัตกึของขนุพาณชิยชลาสนิธุ (วกิเถาแกเทยีน) 
เทานัน้ทีไ่มเสยีหาย ซึง่ทัง้สองตกึนีป้ลกูสรางขึน้ตามสไตลชโิน - ยู
โรเปยน ทกุวนันีต้กึและเรอืนไมทีเ่หน็บนถนนยมจนิดายกเวนตกึ 2 
หลงัดงักลาวลวนสรางขึน้หลงัป พ.ศ. 2463 ทัง้สิน้

ป พ.ศ. 2490 เริ่มมีการตัดถนนสุขุมวิทจากชลบุรีถึงระยอง 
และเสร็จเอาป 2493 ทําใหระบบขนสงทางเรือซบเซาลง ระบบ
เศรษฐกิจพึ่งพิงถนนมากขึ้น ถนนสุขุมวิททําใหตัวเมืองระยอง
ขยายออกไปเรื่อยๆ ป พ.ศ. 2516 เสี่ยกังจึงซื้อหนองนํ้าติด
ถนนสุขุมวิท แลวถมที่สรางตึกแถวขาย กลายเปนยานการคา
ใหมของระยองที่มีทั้งโรงภาพยนตรและสิ่งอํานวยความสะดวก
ครบครัน นักธุรกิจจึงยายไปที่นั่น ซึ่งก็คือบริเวณโรงแรมสตารใน
ปจจุบัน ทําใหถนนยมจินดาที่เคยคึกคักคอยๆ ซบเซาและ
เสื่อมโทรมลง

µÖ¡¡Õè¾Œ§ - µÖ¡ËÅÑ§áÃ¡¢Í§àÁ×Í§ÃÐÂÍ§ µÖ¡¢Ø¹¾Ò³ÔªÂ�ªÅÒÊÔ¹¸Ø� - µÖ¡ËÅÑ§·Õè 2 ¢Í§àÁ×Í§ÃÐÂÍ§

ยมจินดาที่โหยหาวันวาน
ทุกวันนี้ผูคนบนถนนยมจินดาสวนใหญไมใชเจาของบานเดิมที่เคย
ใชชีวิตอยูที่นี่ เนื่องจากเจาของเดิมไดอพยพออกไปอยูที่อื่นกัน
เกือบหมด คนที่อยูปจจุบันสวนใหญจึงเปนผูเชา เพราะเจาของ
เดิมไมมีใครยอมขายบานเกาแกอันเปนมรดกตกทอดมาจาก
บรรพบุรุษของตน โชคดีที่ผูเชาเหลานี้จํานวนไมนอยมีความเปน
ศิลปนในหัวใจ และเห็นคุณคาของศิลปวัฒนธรรม พวกเขาได
รวมตัวกันในป พ.ศ. 2546 กอตั้ง “ชมรมอนุรักษ-ฟนฟูเมือง
เกาจังหวัดระยอง” ขึ้นมา สามัคคีกันอนุรักษสภาพเดิมของถนน
ยมจินดา และฟนฟูวัฒนธรรมประเพณีในอดีตใหกลับฟนคืนมา 
ชุบชีวิตและเสนหของชุมชนวิถีโบราณใหกลับมามีชีวิตอีกครั้ง
หนึ่ง ªÕÇÔµáÅÐàÊ¹‹Ë�¢Í§ªØÁª¹ÇÔ¶ÕâºÃÒ³ ÈÔÅ»Ð¢ŒÒ§¶¹¹
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(ขุนศรีโปง) ซึ่งใชเปนสถานที่เปรียบมวยของจังหวัดดวย โรงหนัง
เกษมพาณิชย ของขุนพาณิชยชลาสินธุ (เทียน สินธุวณิช) 
โรงแรมพักเฮง โรงแรมคงยืนนาน  ศาลเจา ตลาดเกา ตลาดโนรี 
ตึกกี่พง ตึกแถว 12 หองของเถาแกกี่พงซึ่งเปนตึกหลังแรกของ
เมืองระยอง โรงสีไฟ โรงฝน ทารถที่จะไปกรุงเทพฯ รานกาแฟ 
รานขายของชํา รานรับซื้อของปา รานสังฆภัณฑ รานจักรยาน 
รานเครื่องเหล็ก รานทําทอง และซองโสเภณี

ป พ.ศ. 2463 วนัที ่20 เดอืนพฤษภาคม เวลาเทีย่งคนื เกดิไฟ
ไหมครัง้ใหญในตวัเมอืงระยอง ตนเพลงิเกดิจากชาวจนีชือ่ นาย 
กดิตี ๋เปนชางทอง ตทีองจนถงึเวลาดกึ นํา้มนัในตะเกยีงมอด จงึ
เตมินํา้มนัเขาไปโดยไมดบัตะเกยีง ทาํใหเกดิเพลงิลกุไหมขึน้เพราะ
สมยันัน้นํา้มนักาดแรงมาก เพลงิลกุลามไปรวดเรว็สดุทีช่าวบาน
จะชวยกนัดบัได กลาวกนัวานายกดิตีก๋บัลกูชายถกูไฟคลอกตาย 
บรเิวณทีถ่กูไฟไหมเสยีหายคอืถนนยมจนิดาทัง้หมดกบัถนน
ชมุพล จาํนวนบานเรอืนเสยีหาย 234 หลงั ทรพัยสนิเสยีหาย 

600,000 บาทเศษ เปนทีน่าสงัเกตวาสิง่ปลกูสรางบนถนนยม
จนิดาถกูไฟไหมหมด ยกเวนตกึ 2 หลงั คอื ตกึแถว 12 หองของ
เถาแกกีพ่ง กบัตกึของขนุพาณชิยชลาสนิธุ (วกิเถาแกเทยีน) 
เทานัน้ทีไ่มเสยีหาย ซึง่ทัง้สองตกึนีป้ลกูสรางขึน้ตามสไตลชโิน - ยู
โรเปยน ทกุวนันีต้กึและเรอืนไมทีเ่หน็บนถนนยมจนิดายกเวนตกึ 2 
หลงัดงักลาวลวนสรางขึน้หลงัป พ.ศ. 2463 ทัง้สิน้

ป พ.ศ. 2490 เริ่มมีการตัดถนนสุขุมวิทจากชลบุรีถึงระยอง 
และเสร็จเอาป 2493 ทําใหระบบขนสงทางเรือซบเซาลง ระบบ
เศรษฐกิจพึ่งพิงถนนมากขึ้น ถนนสุขุมวิททําใหตัวเมืองระยอง
ขยายออกไปเรื่อยๆ ป พ.ศ. 2516 เสี่ยกังจึงซื้อหนองนํ้าติด
ถนนสุขุมวิท แลวถมที่สรางตึกแถวขาย กลายเปนยานการคา
ใหมของระยองที่มีทั้งโรงภาพยนตรและสิ่งอํานวยความสะดวก
ครบครัน นักธุรกิจจึงยายไปที่นั่น ซึ่งก็คือบริเวณโรงแรมสตารใน
ปจจุบัน ทําใหถนนยมจินดาที่เคยคึกคักคอยๆ ซบเซาและ
เสื่อมโทรมลง

µÖ¡¡Õè¾Œ§ - µÖ¡ËÅÑ§áÃ¡¢Í§àÁ×Í§ÃÐÂÍ§ µÖ¡¢Ø¹¾Ò³ÔªÂ�ªÅÒÊÔ¹¸Ø� - µÖ¡ËÅÑ§·Õè 2 ¢Í§àÁ×Í§ÃÐÂÍ§

ยมจินดาที่โหยหาวันวาน
ทุกวันนี้ผูคนบนถนนยมจินดาสวนใหญไมใชเจาของบานเดิมที่เคย
ใชชีวิตอยูที่นี่ เนื่องจากเจาของเดิมไดอพยพออกไปอยูที่อื่นกัน
เกือบหมด คนที่อยูปจจุบันสวนใหญจึงเปนผูเชา เพราะเจาของ
เดิมไมมีใครยอมขายบานเกาแกอันเปนมรดกตกทอดมาจาก
บรรพบุรุษของตน โชคดีที่ผูเชาเหลานี้จํานวนไมนอยมีความเปน
ศิลปนในหัวใจ และเห็นคุณคาของศิลปวัฒนธรรม พวกเขาได
รวมตัวกันในป พ.ศ. 2546 กอตั้ง “ชมรมอนุรักษ-ฟนฟูเมือง
เกาจังหวัดระยอง” ขึ้นมา สามัคคีกันอนุรักษสภาพเดิมของถนน
ยมจินดา และฟนฟูวัฒนธรรมประเพณีในอดีตใหกลับฟนคืนมา 
ชุบชีวิตและเสนหของชุมชนวิถีโบราณใหกลับมามีชีวิตอีกครั้ง
หนึ่ง ªÕÇÔµáÅÐàÊ¹‹Ë�¢Í§ªØÁª¹ÇÔ¶ÕâºÃÒ³ ÈÔÅ»Ð¢ŒÒ§¶¹¹
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พี่นิวัตร หรือคุณนิวัตร เปาอินทร เจาของ Davinci Studio 
ศูนยขอมูลเกี่ยวกับงานศิลปะ ภาพถายและหนังสือเกาที่คุณ
เฉลียวแนะนําใหเรารูจักไดพาเราตระเวนดูวิถีชีวิตบนถนนยม
จินดาตั้งแตเชาจรดเย็น ตั้งแตรานคา ทาเรือ ไปจนถึงบานเรือน
และศาลเจา พี่นิวัตรเปนผูมีฝมือถายภาพยอดเยี่ยมระดับสากลที่
ใชชีวิตยาวนานในตางประเทศ และตัดสินใจกลับมาเมืองไทย 
หลงใหลเสนหของถนนยมจินดาจนมาเชาตึกแถววิกเถาแกเทียน 
ซึ่งเปนตึกเกาแกหลังที่ 2 ของถนนสายนี้ที่รอดเหลือจากเพลิง
ไหมใหญครั้งนั้น จากคําบอกเลาของพี่นิวัตรทําใหเราทราบวา
ปจจุบันบนถนนสายนี้มีทั้งไทยพุทธ ไทยเชื้อสายจีน และไทย
มุสลิมอาศัยอยูรวมกัน มีพิพิธภัณฑเมืองระยองเปนแลนดมารค
ของถนน มีการจัดถนนคนเดินทุกวันศุกรเสารตนเดือนเพื่อใหนัก
ทองเที่ยวไดมารูจัก การสะพายกลองทองถนนไปกับพี่นิวัตรวัน
นั้น ทําใหเราพบวานอกจากตัวอาคารที่เกือบทั้งหมดเปนสิ่งปลูก
สรางแบบโบราณแลว กิจการรานคาแบบโบราณจํานวนไมนอยก็
ยังเหลืออยูไมวาจะเปนรานขนมหวานแบบโบราณที่สะพานไม ราน
กาแฟโบราณของปากลม รานที่นอนหมอนหนุนของมาลีวณิชย 
รานขาวแกงเกาแกอายุ 30 ปของเจสมบัติ และรานของชําอายุ 
50 ปของคุณยายบุญให เปนตน นอกจากนี้พี่นิวัตรยังพาไปดู
ศาลเจาแมทับทิมที่บงบอกใหรูวาชาวจีนที่นี่คือจีนไหหลํา เพราะ
ที่ไหนมีชาวจีนไหหลําที่นั่นตองมีศาลเจาแมทับทิมที่ชาวจีนไหหลํา
เคารพบูชา 

อยางไรก็ดี ถนนยมจินดาใชจะมีเพียงรานคาและ
บานเรือนแบบโบราณเทานั้น พัฒนาการของ
สังคมทุนนิยมทําใหเรามองเห็นบานแบบใหมหลัง
ใหญอยูบาง แตก็นอยมากนับหลังได นอยกวา
ดานตรงขามอีกดานของมัน ซึ่งก็คือ บานเชา
ราคาถูกเดือนละพันกวาบาทซึ่งเปนที่อาศัย
พักพิงของคนงานและพอคาเรที่ยายถิ่นมาหากิน
แถวนี้ สิ่งหนึ่งที่ไมกลาวถึงไมไดคือ รานกาแฟ 
“ราย็อง” รานกาแฟสดและอาหารวางตามวิถี
ชีวิตสมัยใหม แตจัดรานสไตลยอนยุคดวยสิ่ง
ของเกาๆ อยางมีศิลปะเปนที่โดนใจของวัยรุนที่
แหมาใชบริการอยางอุนหนาฝาคั่งทุกวัน ความ
มีศิลปะในหัวใจของคนที่นี่ นอกจากสไตลการจัด
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รานยอนยุคซึ่งมีอยูหลายรานแลว ยังเห็นไดจากบานบางหลัง 
เชน “บานกลองเงิน” ของคุณหรั่งกับคุณมด หรือคุณเศกสรรค 
อางศิลา กับคุณนภาภรณ นันทะวิชัย สองสามีภรรยาผูสะสม
ตุกตาหายากชนิดตางๆ ไวเต็มบาน จัดวางมีชั้นโชวเหมือนราน
ขายของ จนนักทองเที่ยวมักเขาใจผิดคิดวาเปนรานคาตุกตา 
ดวยการแนะนําของพี่นิวัตร คุณหรั่งกับคุณมดจึงไดกรุณาเปด
บานกลองเงินใหเราเขาชมอยางใกลชิดและเก็บภาพกลับมา คืน
วันนั้นคุณหรั่งยังกรุณาถายภาพงาน “กุมภาพันธ 2 วัน 2 
อารมณรัก 2 แผนดิน” มาใหเรา เปนงานยอนรอยพิธีแตงงาน
โบราณไทย-จีน เต็มรูปแบบตระการตา สงเสริมวัฒนธรรมความ
รักยอนยุค ยอนเวลา ซึ่งจัดขึ้นบนถนนคนเดินยมจินดา โดย
ชมรมอนุรักษ-ฟนฟูเมืองเกาจังหวัดระยอง รวมกับเทศบาลนคร
ระยอง และการทองเที่ยวแหงประเทศไทย

แมเพียงระยะเวลาสั้นๆ แตยมจินดาที่ไดไปสัมผัสมาวันนี้ ถายังมี
กลุมคนที่มีศิลปะในหัวใจ ยังมีกลุมคนที่หวงแหนและเห็นถึงคุณคา
ศิลปวัฒนธรรมอันบงบอกรากความเปนมาของชีวิตและชุมชน
เชนนี้ เรามั่นใจวา ยมจินดาจะไมมีวันตาย และจะฟนคืนเรื่องดีๆ 
ในอดีตของถนนที่ควรคาแกการถนอมรักและเชิดชูอยางแนนอน
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พี่นิวัตร หรือคุณนิวัตร เปาอินทร เจาของ Davinci Studio 
ศูนยขอมูลเกี่ยวกับงานศิลปะ ภาพถายและหนังสือเกาที่คุณ
เฉลียวแนะนําใหเรารูจักไดพาเราตระเวนดูวิถีชีวิตบนถนนยม
จินดาตั้งแตเชาจรดเย็น ตั้งแตรานคา ทาเรือ ไปจนถึงบานเรือน
และศาลเจา พี่นิวัตรเปนผูมีฝมือถายภาพยอดเยี่ยมระดับสากลที่
ใชชีวิตยาวนานในตางประเทศ และตัดสินใจกลับมาเมืองไทย 
หลงใหลเสนหของถนนยมจินดาจนมาเชาตึกแถววิกเถาแกเทียน 
ซึ่งเปนตึกเกาแกหลังที่ 2 ของถนนสายนี้ที่รอดเหลือจากเพลิง
ไหมใหญครั้งนั้น จากคําบอกเลาของพี่นิวัตรทําใหเราทราบวา
ปจจุบันบนถนนสายนี้มีทั้งไทยพุทธ ไทยเชื้อสายจีน และไทย
มุสลิมอาศัยอยูรวมกัน มีพิพิธภัณฑเมืองระยองเปนแลนดมารค
ของถนน มีการจัดถนนคนเดินทุกวันศุกรเสารตนเดือนเพื่อใหนัก
ทองเที่ยวไดมารูจัก การสะพายกลองทองถนนไปกับพี่นิวัตรวัน
นั้น ทําใหเราพบวานอกจากตัวอาคารที่เกือบทั้งหมดเปนสิ่งปลูก
สรางแบบโบราณแลว กิจการรานคาแบบโบราณจํานวนไมนอยก็
ยังเหลืออยูไมวาจะเปนรานขนมหวานแบบโบราณที่สะพานไม ราน
กาแฟโบราณของปากลม รานที่นอนหมอนหนุนของมาลีวณิชย 
รานขาวแกงเกาแกอายุ 30 ปของเจสมบัติ และรานของชําอายุ 
50 ปของคุณยายบุญให เปนตน นอกจากนี้พี่นิวัตรยังพาไปดู
ศาลเจาแมทับทิมที่บงบอกใหรูวาชาวจีนที่นี่คือจีนไหหลํา เพราะ
ที่ไหนมีชาวจีนไหหลําที่นั่นตองมีศาลเจาแมทับทิมที่ชาวจีนไหหลํา
เคารพบูชา 

อยางไรก็ดี ถนนยมจินดาใชจะมีเพียงรานคาและ
บานเรือนแบบโบราณเทานั้น พัฒนาการของ
สังคมทุนนิยมทําใหเรามองเห็นบานแบบใหมหลัง
ใหญอยูบาง แตก็นอยมากนับหลังได นอยกวา
ดานตรงขามอีกดานของมัน ซึ่งก็คือ บานเชา
ราคาถูกเดือนละพันกวาบาทซึ่งเปนที่อาศัย
พักพิงของคนงานและพอคาเรที่ยายถิ่นมาหากิน
แถวนี้ สิ่งหนึ่งที่ไมกลาวถึงไมไดคือ รานกาแฟ 
“ราย็อง” รานกาแฟสดและอาหารวางตามวิถี
ชีวิตสมัยใหม แตจัดรานสไตลยอนยุคดวยสิ่ง
ของเกาๆ อยางมีศิลปะเปนที่โดนใจของวัยรุนที่
แหมาใชบริการอยางอุนหนาฝาคั่งทุกวัน ความ
มีศิลปะในหัวใจของคนที่นี่ นอกจากสไตลการจัด
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รานยอนยุคซึ่งมีอยูหลายรานแลว ยังเห็นไดจากบานบางหลัง 
เชน “บานกลองเงิน” ของคุณหรั่งกับคุณมด หรือคุณเศกสรรค 
อางศิลา กับคุณนภาภรณ นันทะวิชัย สองสามีภรรยาผูสะสม
ตุกตาหายากชนิดตางๆ ไวเต็มบาน จัดวางมีชั้นโชวเหมือนราน
ขายของ จนนักทองเที่ยวมักเขาใจผิดคิดวาเปนรานคาตุกตา 
ดวยการแนะนําของพี่นิวัตร คุณหรั่งกับคุณมดจึงไดกรุณาเปด
บานกลองเงินใหเราเขาชมอยางใกลชิดและเก็บภาพกลับมา คืน
วันนั้นคุณหรั่งยังกรุณาถายภาพงาน “กุมภาพันธ 2 วัน 2 
อารมณรัก 2 แผนดิน” มาใหเรา เปนงานยอนรอยพิธีแตงงาน
โบราณไทย-จีน เต็มรูปแบบตระการตา สงเสริมวัฒนธรรมความ
รักยอนยุค ยอนเวลา ซึ่งจัดขึ้นบนถนนคนเดินยมจินดา โดย
ชมรมอนุรักษ-ฟนฟูเมืองเกาจังหวัดระยอง รวมกับเทศบาลนคร
ระยอง และการทองเที่ยวแหงประเทศไทย

แมเพียงระยะเวลาสั้นๆ แตยมจินดาที่ไดไปสัมผัสมาวันนี้ ถายังมี
กลุมคนที่มีศิลปะในหัวใจ ยังมีกลุมคนที่หวงแหนและเห็นถึงคุณคา
ศิลปวัฒนธรรมอันบงบอกรากความเปนมาของชีวิตและชุมชน
เชนนี้ เรามั่นใจวา ยมจินดาจะไมมีวันตาย และจะฟนคืนเรื่องดีๆ 
ในอดีตของถนนที่ควรคาแกการถนอมรักและเชิดชูอยางแนนอน
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สโมสรถิรไทย กาวสําคัญสูการ
พัฒนาองคการอยางยั่งยืน

ÃÑ°¾Å à¡ÉÁÇ§È�¨ÔµÃ

การทํางานดวยความสุข หรือการสรางความสุขในที่ทํางาน 
ถือวาเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่ง เนื่องจากการที่คนในองคการมี
ความสุขในการทํางาน ก็จะสงผลตอการเพิ่มทั้งปริมาณและ
คุณภาพ เปนจุดเริ่มตนของความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม 
รวมทั้งการมีความสัมพันธที่ดีระหวางเพื่อนรวมงานทั้งในงานและ
นอกงานก็จะสงผลใหมีการทํางานที่ราบรื่นและไมสรางปญหา 
และเมื่อมีความสุข ก็รูจักที่จะแบงปนความสุขไปยังมวลหมูสมาชิก 
ครอบครัว และสังคม ก็จะทําใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ในป 2557 นี้ บริษัท ถิรไทย จํากัด (มหาชน) ไดกําหนดนโยบาย
ในการจัดตั้งสโมสรถิรไทยขึ้น เพื่อเปนศูนยรวมการดําเนินงาน 
บริหารจัดการ ดานสรางเสริมคุณภาพชีวิต ความเปนอยูของ
พนักงาน รวมทั้งครอบครัวของพนักงาน และสังคม แนนอน
บุคคลที่จะใหขอมูลที่ดีที่สุดในเรื่องการจัดตั้งสโมสรถิรไทย และ
ทานไดใหเกียรติใหเขารับฟงแนวทาง รวมทั้งความตั้งใจและความ
คาดหวังในการจัดตั้ง “สโมสรถิรไทย” นั่นคือ คุณสัมพันธ  วงษ
ปาน กรรมการผูจัดการ บริษัท ถิรไทย จํากัด (มหาชน) นั่นเอง ความตั้งใจตอ สโมสรถิรไทย

“ ในชวงเวลา 2-3 ปที่ผานมาการที่บริษัทของเรามาถึงจุดนี้ เรา
จึงมีความคิดที่วา เราจะทํายังไงกับสังคมของเราใหมีคุณภาพดี
ขึ้น ใหมีการอุปถัมภคํ้าชูกันมากขึ้น โดยมีจุดมุงหมายคือการเปน
แหลงรวมคนดีที่อุทิศตน มีเกียรติและมีศักดศรี โดยสมัครใจที่จะ
ใชศักยภาพของตน กระทําสิ่งที่เปนประโยชนตอสังคม ตรงนี้คือ
ภาพรวมของมัน เพราะฉะนั้นแนวความคิด ก็คือเพื่อใหเกิดสิ่งดีๆ 
ใหกับพวกเรา หรือองคกรของเรา หรือสังคมของเรานั่นเอง
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ถิรไทยกับสังคม

คุณสัมพันธ  วงษปาน กรรมการผูจัดการ บริษัท ถิรไทย จํากัด (มหาชน)

ที่ผานมา เราทํางาน เรามักจะมุงแคเนื้องาน การสัมฤทธิ์ผลของ
งาน แตเมื่อมาถึงวันนี้ โดยความคิดเห็น คือคนเราถาจะทํางานได
ประสิทธิภาพสูงสุดได มันตองทํางานดวยความสุข ทํางานดวย
ความตั้งใจ ทํางานดวยแรงบันดาลใจของตนเอง เพราะฉะนั้น
สังคม ครอบครัว มีอิทธิพลทั้งนั้น “เราจะมองวา เราคุยเฉพาะ
งานเทานั้น เรื่องสวนตัวเราไมคุย” ณ วันนี้พี่วาไมใช เราตองคุย
กันทุกเรื่อง เพื่อชี้นําใหสังคมของเราเปนสังคมที่ดี หาโอกาสที่ดี 
หาตัวอยางดีๆ มาเลาสูกันฟง หรือมีโอกาสทําสิ่งดีๆ รวมกัน

ซึ่งตรงนี้มีความฝนวาอยากจะใหมันเกิดสิ่งเหลานี้ และอยากให
มันจรรโลงตอไป ก็จะทําใหองคกรเรายั่งยืน นั่นคือเหตุผลและ
กรอบความคิดที่จะจัดทํา แตการที่จะบรรลุถึงสิ่งเหลานี้ไดนั้น
ตองใชความพยายามอีกเยอะทีเดียว ทั้งความรวมมือ ทั้งปจจัย
ตางๆ โดยเฉพาะพี่อยากจะเนนไปที่กลุมคนรุนใหมของพวกเรา จะ
ตองเขาใจในแนวความคิด จะตองเห็นพองในการทําใหการดําเนิน
งานที่จะเกิดขึ้นตอไป มันออกมาจากใจ จากความรูสึกที่แทจริง 
บนกรอบนโยบายที่ตั้งกันไว”

เมื่อสักครูไดกลาวถึงจุดมุงหมายของสโมสร คืออยากให
สโมสรเกิดลักษณะของการอุทิศตน ขอใหขยายความใน
ขอนี้

“คือเปนเรื่องที่อยากสรางโอกาสใหคนของเรา รูจักอุทิศตนให
สังคม มีเวทีใหเขาเลน ในกรอบที่เหมาะสม มีสถานภาพที่เขมแข็ง 
มีแนวทางที่ดี มันก็จะเปนการสรางนิสัยที่ดีใหเกิดขึ้น กับคนของ
เรา ซึ่งอาจรวมไปถึงครอบครัว และสังคม”

เปาหมายในปแรก มีการตั้งเปาหมายไวอยางไร

“ลึกๆแลวในใจ แนนอนเรารูแลววา เราอยากทําอยางนี้ เราคง
ตองสราง Practice สรางกฎเกณฑ วางโครงสราง คณะ
กรรมการขึ้นมากอน  มันเรียนรู มันพัฒนาได ในสวนนี้พี่กับ
อาจารยณรงคฤทธิ์ (ที่ปรึกษาฝายบริหาร) คงเปนคนตนคิดใน
การสรางแนวทาง และจากนั้นจะมาที่คณะกรรมการรวมกัน
สรางสรรคตอ เพื่อใหการดําเนินงานมีทิศทางที่สอดคลอง และมี
ความเห็นพองรวมกันวา มันจะสรางประโยชนตอพวกเรา

แนนอนหลักการจัดตั้งสโมสรไดระบุรายละเอียดไวในธรรมนูญ
ของสโมสร  กลาวคราวๆ ตองประกอบดวย การจัดตั้ง
กรรมการสโมสรขึ้น หลังจากนั้นก็ตองมีกรรมการบริหารเพื่อ
ดูแลกิจกรรมตางๆ ที่สําคัญ

ในโครงสรางกรรมการสโมสร คงเปนระดับผูบริหารเขาไปมีสวน
รวม เหมือนไปเปนคนใหนโยบาย มีสวนรวมผลักดัน ออกความ
คิดรวมกัน ก็มีความตั้งใจวา สโมสรถิรไทยนี้ มันจะเปนที่รวมของ
พวกเราทุกคน ทั้ง ถิรไทย และบริษัทในเครือทุกบริษัท”

โครงสรางของสโมสรเปนอยางไร

“อยางที่บอกวาในขั้นแรกเราคงแตงตั้งคณะกรรมการสโมสร ที่
วางไวคือ ผูบริหารตัวแทนบริษัท 5 คน ผูทรงคุณวุฒิ 3 คน 
คณะกรรมการตัวแทนพนักงาน 3 คน และกรรมการบริหาร โดย
ใชวิธีเลือกตั้ง
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สโมสรถิรไทย กาวสําคัญสูการ
พัฒนาองคการอยางยั่งยืน

ÃÑ°¾Å à¡ÉÁÇ§È�¨ÔµÃ

การทํางานดวยความสุข หรือการสรางความสุขในที่ทํางาน 
ถือวาเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่ง เนื่องจากการที่คนในองคการมี
ความสุขในการทํางาน ก็จะสงผลตอการเพิ่มทั้งปริมาณและ
คุณภาพ เปนจุดเริ่มตนของความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม 
รวมทั้งการมีความสัมพันธที่ดีระหวางเพื่อนรวมงานทั้งในงานและ
นอกงานก็จะสงผลใหมีการทํางานที่ราบรื่นและไมสรางปญหา 
และเมื่อมีความสุข ก็รูจักที่จะแบงปนความสุขไปยังมวลหมูสมาชิก 
ครอบครัว และสังคม ก็จะทําใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ในป 2557 นี้ บริษัท ถิรไทย จํากัด (มหาชน) ไดกําหนดนโยบาย
ในการจัดตั้งสโมสรถิรไทยขึ้น เพื่อเปนศูนยรวมการดําเนินงาน 
บริหารจัดการ ดานสรางเสริมคุณภาพชีวิต ความเปนอยูของ
พนักงาน รวมทั้งครอบครัวของพนักงาน และสังคม แนนอน
บุคคลที่จะใหขอมูลที่ดีที่สุดในเรื่องการจัดตั้งสโมสรถิรไทย และ
ทานไดใหเกียรติใหเขารับฟงแนวทาง รวมทั้งความตั้งใจและความ
คาดหวังในการจัดตั้ง “สโมสรถิรไทย” นั่นคือ คุณสัมพันธ  วงษ
ปาน กรรมการผูจัดการ บริษัท ถิรไทย จํากัด (มหาชน) นั่นเอง ความตั้งใจตอ สโมสรถิรไทย

“ ในชวงเวลา 2-3 ปที่ผานมาการที่บริษัทของเรามาถึงจุดนี้ เรา
จึงมีความคิดที่วา เราจะทํายังไงกับสังคมของเราใหมีคุณภาพดี
ขึ้น ใหมีการอุปถัมภคํ้าชูกันมากขึ้น โดยมีจุดมุงหมายคือการเปน
แหลงรวมคนดีที่อุทิศตน มีเกียรติและมีศักดศรี โดยสมัครใจที่จะ
ใชศักยภาพของตน กระทําสิ่งที่เปนประโยชนตอสังคม ตรงนี้คือ
ภาพรวมของมัน เพราะฉะนั้นแนวความคิด ก็คือเพื่อใหเกิดสิ่งดีๆ 
ใหกับพวกเรา หรือองคกรของเรา หรือสังคมของเรานั่นเอง
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ถิรไทยกับสังคม

คุณสัมพันธ  วงษปาน กรรมการผูจัดการ บริษัท ถิรไทย จํากัด (มหาชน)

ที่ผานมา เราทํางาน เรามักจะมุงแคเนื้องาน การสัมฤทธิ์ผลของ
งาน แตเมื่อมาถึงวันนี้ โดยความคิดเห็น คือคนเราถาจะทํางานได
ประสิทธิภาพสูงสุดได มันตองทํางานดวยความสุข ทํางานดวย
ความตั้งใจ ทํางานดวยแรงบันดาลใจของตนเอง เพราะฉะนั้น
สังคม ครอบครัว มีอิทธิพลทั้งนั้น “เราจะมองวา เราคุยเฉพาะ
งานเทานั้น เรื่องสวนตัวเราไมคุย” ณ วันนี้พี่วาไมใช เราตองคุย
กันทุกเรื่อง เพื่อชี้นําใหสังคมของเราเปนสังคมที่ดี หาโอกาสที่ดี 
หาตัวอยางดีๆ มาเลาสูกันฟง หรือมีโอกาสทําสิ่งดีๆ รวมกัน

ซึ่งตรงนี้มีความฝนวาอยากจะใหมันเกิดสิ่งเหลานี้ และอยากให
มันจรรโลงตอไป ก็จะทําใหองคกรเรายั่งยืน นั่นคือเหตุผลและ
กรอบความคิดที่จะจัดทํา แตการที่จะบรรลุถึงสิ่งเหลานี้ไดนั้น
ตองใชความพยายามอีกเยอะทีเดียว ทั้งความรวมมือ ทั้งปจจัย
ตางๆ โดยเฉพาะพี่อยากจะเนนไปที่กลุมคนรุนใหมของพวกเรา จะ
ตองเขาใจในแนวความคิด จะตองเห็นพองในการทําใหการดําเนิน
งานที่จะเกิดขึ้นตอไป มันออกมาจากใจ จากความรูสึกที่แทจริง 
บนกรอบนโยบายที่ตั้งกันไว”

เมื่อสักครูไดกลาวถึงจุดมุงหมายของสโมสร คืออยากให
สโมสรเกิดลักษณะของการอุทิศตน ขอใหขยายความใน
ขอนี้

“คือเปนเรื่องที่อยากสรางโอกาสใหคนของเรา รูจักอุทิศตนให
สังคม มีเวทีใหเขาเลน ในกรอบที่เหมาะสม มีสถานภาพที่เขมแข็ง 
มีแนวทางที่ดี มันก็จะเปนการสรางนิสัยที่ดีใหเกิดขึ้น กับคนของ
เรา ซึ่งอาจรวมไปถึงครอบครัว และสังคม”

เปาหมายในปแรก มีการตั้งเปาหมายไวอยางไร

“ลึกๆแลวในใจ แนนอนเรารูแลววา เราอยากทําอยางนี้ เราคง
ตองสราง Practice สรางกฎเกณฑ วางโครงสราง คณะ
กรรมการขึ้นมากอน  มันเรียนรู มันพัฒนาได ในสวนนี้พี่กับ
อาจารยณรงคฤทธิ์ (ที่ปรึกษาฝายบริหาร) คงเปนคนตนคิดใน
การสรางแนวทาง และจากนั้นจะมาที่คณะกรรมการรวมกัน
สรางสรรคตอ เพื่อใหการดําเนินงานมีทิศทางที่สอดคลอง และมี
ความเห็นพองรวมกันวา มันจะสรางประโยชนตอพวกเรา

แนนอนหลักการจัดตั้งสโมสรไดระบุรายละเอียดไวในธรรมนูญ
ของสโมสร  กลาวคราวๆ ตองประกอบดวย การจัดตั้ง
กรรมการสโมสรขึ้น หลังจากนั้นก็ตองมีกรรมการบริหารเพื่อ
ดูแลกิจกรรมตางๆ ที่สําคัญ

ในโครงสรางกรรมการสโมสร คงเปนระดับผูบริหารเขาไปมีสวน
รวม เหมือนไปเปนคนใหนโยบาย มีสวนรวมผลักดัน ออกความ
คิดรวมกัน ก็มีความตั้งใจวา สโมสรถิรไทยนี้ มันจะเปนที่รวมของ
พวกเราทุกคน ทั้ง ถิรไทย และบริษัทในเครือทุกบริษัท”

โครงสรางของสโมสรเปนอยางไร

“อยางที่บอกวาในขั้นแรกเราคงแตงตั้งคณะกรรมการสโมสร ที่
วางไวคือ ผูบริหารตัวแทนบริษัท 5 คน ผูทรงคุณวุฒิ 3 คน 
คณะกรรมการตัวแทนพนักงาน 3 คน และกรรมการบริหาร โดย
ใชวิธีเลือกตั้ง
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ซึ่งกลุมคณะกรรมการบริหาร จัดเปนกลุมทํางานหลัก ซึ่งที่วาง
ไวคงเปนคนรุนใหม เริ่มตนคงเปนการมอบหมายเพื่อเริ่มทํางาน 
หลังจากนั้นจะเปนการเลือกตั้ง ตรงนั้นขึ้นอยูกับกรอบความคิด
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ลักษณะงานเทาที่แบงกันแลว ไดสรุป กรอบความคิด แบงเปน
ดานการบริหารทะเบียนสมาชิก, ดานที่ 2 คือการบริหารการเงิน
และบัญชี, ดานที่ 3 คือการบริหารสวัสดิการสมาชิก และดานที่ 
4 คือ การบริหารกิจการเพื่อสังคม ซึ่งทางกรรมการบริหาร
เหลานี้ ไมใชทํางานเพียงคนเดียว ยังตองมีทีมงาน ซึ่งคําวาทีม
งานไมใชมาเปนลูกนอง อาจเปนคนในสโมสรที่มีใจรวมงาน มา
ชวยกัน แบงหนาที่กัน

สําหรับงบประมาณนั้น ในเบื้องตน ตามที่ไดเคยแถลงไวแลววา 
ภายใน 3 ป งบประมาณที่จะใสลงไป คือ ป พ.ศ. 2557, 2558, 
2559 คือ 7,8 และ 9 ลานบาทตอป ซึ่งงบประมาณในป 2557 
ก็ไดมีการอนุมัติงบประมาณไปแลวบางสวน เชนการทองเที่ยว
ประจําป ซึ่งจะตองมาดูกันตอวาในระบบ เราจะทําอยางไรตอไป 
ฉะนั้นเราตองเริ่มที่การประชุม การคัดเลือกสมาชิกสโมสร 
วางตัวคณะกรรมการบริหารกันตอไป

นอกจากนั้นแลวในใจพี่มีนโยบายที่จะประสานงานไปยังองคการ
ชั้นนําที่มีการจัดตั้งสโมสร และมีการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 
โดยเราและทีมงานจะขอไปศึกษาดูงาน เรื่องการจัดทําสโมสร 
อยากไปเรียนรู วาสิ่งที่เราจะทํามันสอดคลองกันหรือไม หรือเรา

อาจจะมีไอเดียมาเสริมงานของเราได ซึ่งปจจุบันเราก็ไดมีการ
ประสานงานกับ บริษัท เชลล (ประเทศไทย) จํากัด กันไปแลว
ระดับหนึ่ง”

จากที่ไดฟงมาขางตน จุดเริ่มตนของสโมสรถิรไทย คือ
การจัดโครงสรางใหสมบูรณ กําหนดคณะทํางาน และงบ
ประมาณซึ่งรวมงานดานกิจกรรมตางๆ มาบริหารซึ่ง
ตรงนี้นอกเหนือจากประโยชนดานการบริหารจัดการแลว 
บริษัทหรือพนักงานจะไดประโยชนในดานใดเพิ่มเติมบาง

“ความเห็นเบื้องตนของพี่ คือทําอยางไร เราจะ Centralize 
กรอบความคิดใหเปนหนึ่งเดียว ไมกระจัดกระจาย มันก็ตองเปน
ระบบสโมสร ผานการนําเสนอของคนรุนใหมของเรา ใหเริ่มคิด
เริ่มทํา มันก็จะชี้นําไปในทิศทางเดียวกัน ไมสะเปะสะปะ คือเราคิดจะ
ทําอะไรก็ออกเปนนโยบาย และจัดการลงไป ก็จะสรางความ
ทาทายและคนทํางานก็จะมีความสุขที่ไดรวมงานกัน 

นอกเหนือจากที่พูดมา พนักงานยังจะไดสิทธิประโยชนและไดรวม
กิจกรรมตางๆที่สโมสรมอบใหกับสมาชิกทุกคนในแตละโอกาส 
ซึ่งตรงนี้จะตองไปคุยในรายละเอียดกันตอไป ซึ่งเราจะไดรับ
มากกวาสิ่งที่ได ในปจจุบัน รวมทั้งการเปนผู ใหดวย

สวนในระยะยาว พี่ก็มีความคิดที่จะจัดหาสถานที่สําหรับสโมสรให
เราและพนักงานสามารถดําเนินงานและใชประโยชนไดอยางเต็มที่ 
ซึ่งก็มีสถานที่ไว ในใจแลวเหมือนกัน”
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สโมสรถิรไทย
ประชาคมคนดีที่อุทิศตน “ “

สุดทายเรื่องความคาดหวังตอสโมสร
และพนักงานของบริษัท

“เรื่องความคาดหวังไดระบุไวใน
วัตถุประสงคของการจัดตั้งสโมสรแลว 
แนนอนเราตองการใหพนักงานของเรา 
มีความสมัครสมานสามัคคีกัน มีกรอบ
ความคิดในแงรูจักการทํางานเพื่อ
สังคมรวมกัน ดวยใจรัก สมัครใจไม
บังคับ ซึ่งเราก็จะไดบมเพาะนิสัยที่ดี ใน
สวนนี้จะทําใหพวกเราทุกคนทํางาน
ดวยความสุข รวมทั้งสรางหลักประกัน
วา ชีวิตในการทํางานก็ดี นอกเวลา
ทํางานก็ดี มีความสุขที่ไดใชชีวิตรวม
กัน เปนครอบครัวเดียวกัน เปนสังคม
เดียวกัน ซึ่งถือวาเปนการยกระดับ
ชีวิตของพนักงาน ครอบครัว สังคม 
และรวมกันจรรโลงสิ่งดีๆใหคงอยูไว
ตลอดไป”

จากบทสัมภาษณ ไดแสดงใหเห็นถึงความ
มุงมั่น ตั้งใจของผูบริหารที่ตองการให
พนักงานของบริษัททุกคนทํางานกันได
อยางมีความสุข และกระจายความสุขเหลา
นั้นไปยังครอบครัว สมาชิก และสังคม 
รอบๆ ขาง

ผูที่มีความสุขมักจะประสบความสําเร็จ
มากกวาบุคคลอื่นๆ ที่เปนเชนนั้น 
เนื่องจากคนที่มีความสุข มักจะมองโลกใน
แงดี เขาสังคมไดงาย เปนที่ชื่นชอบ มีความ
ตื่นตัวและมีพลัง ซึ่งสิ่งตางๆ เหลานี้คือ
ปจจัยที่สําคัญที่นําเขาเหลานั้น กาวสูความ
สําเร็จ รวมทั้งการทําใหองคการประสบ
ความสําเร็จเชนกัน… 
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มากกวาพลังงานไฟฟา คือ
ความเปนหมอแปลงของ…คนไทย    “


