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หมายเหตุ
บรรณาธิการ
ภารกิจของ “ถิรไทย” ทุกวันน้ี คือการสรางคนท่ีมีสมรรถนะ 
ควบคูไปกับการผลิตหมอแปลงไฟฟาคุณภาพท่ีรับผิดชอบตอ
สังคม ดวยเหตุน้ีท่ี “ถิรไทย” จึงมีวัฒนธรรมท่ีสงเสริมการ
เรียนรู การสรางสรรค นวัตกรรม และจริยธรรมไปพรอมกัน 
เราเชื่อวา การสรางคนใหเปนคนดีและมีความสามารถ เปนกาว
แรกของการสรางความยั่งยืนใหองคการ คนของเรา ไมจําเปน
ตองดีที่สุด และไมจําเปนตองเกงท่ีสุด เพราะเพียงเขามีชุดความ
คิดท่ีจะสรางสรรคผลงานคุณภาพ และมุงม่ันทํางานอยางอุทิศ
ตนและรับผิดชอบท้ังตอตนเองและตอผูอ่ืน เขาก็จะสามารถ
สรางผลงานอันมีคาและมีประโยชนตอสังคม 

ท่ี “ถิรไทย” วันน้ี เรามีคนเชนวาน้ีมากมาย พวกเขาไมเพียงแต
เปนประชาคมของคนดีท่ีอุทิศตน หากยังเปนประชาคมท่ีไม
ประนีประนอมกับเทคโนโลยีท่ีหยุดน่ิง วารสาร TIRATHAI 
JOURNAL ฉบับแนะนําโรงงานใหมสําหรับการผลิตหมอแปลงไฟ

EDITOR’S NOTE

ณรงคฤทธิ์ ศรีรัตโนภาส

ฟาระบบจําหนาย ที่ใชเทคโนโลยีการอบหมอแปลงแบบใหมดวย
การผสมผสานระหวางแรงดันไอกับกระแสไฟฟาความถี่ตํ่าเขา
ดวยกัน คือตัวอยางหน่ึงท่ีสะทอนชุดความคิดของความมุงม่ัน
ในการสรางสรรคผลงานคุณภาพที่รับผิดชอบตอสังคมของ
พวกเรา
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ELECTRICAL ENGINEERING

4

การผลิตหมอแปลงไฟฟากําลังเปนระดับแรงดัน 500 kV จึง
กลาวไดวาเปนอีกหนึ่งหนาประวัติศาสตรของอุตสาหกรรมการ
ผลิตหมอแปลงของไทย

ความมุงมั่นในการพัฒนาคุณภาพหมอแปลงของถิรไทยมากกวา 
2 ทศวรรษ หลังจากซื้อลิขสิทธิ์เทคโนโลยีการผลิต (Know-
how) จากประเทศญี่ปุน และจากยุโรป  ไดนําความรูและ
เทคโนโลยีจากสองมุมโลกมาประยุกตใช เพื่อใหเกิดเปนองคความ
รู ใหม ที่เปนของคนไทยอยางแทจริง

นอกจากเทคโนโลยีในการผลิต ถิรไทยยังพัฒนาหองปฏิบัติการ
ทดสอบหมอแปลง จนไดรับการรับรองมาตรฐาน มอก.
17025-2548 (ISO/IEC 17025:2005) จากสํานักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และแตงตั้งหองปฏิบัติการนี้
ใหเปนหองทดสอบกลาง (Third Party) ที่สามารถรับการ
ทดสอบและออกผลการทดสอบใหผูผลิตหมอแปลงรายอื่น ๆ ที่
ยื่นคําขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
หมอแปลงไฟฟา มอก.384-2543 ได

อุตสาหกรรมการผลิตหมอแปลงของไทย เจริญกาวหนา
อยางมากทัดเทียมผูผลิตชั้นนําระดับโลก จนกลาวไดวา
ประเทศไทยเปนผูนําของธุรกิจหมอแปลงไฟฟาในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต หมอแปลงที่ผลิตโดยผูผลิตจาก
ประเทศไทยตางไดรับความเชื่อถือและยอมรับในดาน
คุณภาพจากลูกคา ทั้งในประเทศและตางประเทศตลอดมา

บริษัท ถิรไทย จํากัด (มหาชน) ผูผลิตหมอแปลงรายหนึ่งของ
ประเทศ สามารถผลิตหมอแปลงไฟฟาขนาดใหญ 300 MVA 
แรงดันไฟฟา 230 kV ซึ่งนับวาเปนหมอแปลงขนาดใหญและแรง
ดันไฟฟาสูงสุดที่สามารถผลิตไดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ไม
เคยหยุดนิ่งที่จะพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต เพื่อจะกาวขึ้นไปสู
ความเปนผูนําในการผลิตหมอแปลงระดับโลก โดยการยกระดับ

โรงงานใหมเพื่อหมอแปลงคุณภาพ
ที่คุณตองการ 

INTRODUCTION

ปาออย

เมื่อถิรไทยสรางโรงงานหมอแปลงระบบจําหนาย (Distribution 
Transformer) แหงใหม เพื่อเพิ่มกําลังการผลิตรองรับตลาดที่มี
ขนาดใหญขึ้น เพื่อการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจเอเชียตะวันออก
เฉียงใต (AEC) ที่เปนเขตเศรษฐกิจหนึ่งเดียว 10 ประเทศ จึงนํา
ความรูและประสบการณการผลิตที่มีมากกวา 35 ปในการผลิต
หมอแปลงระบบจําหนาย (Distribution Transformer) และ 20 ป
ในการผลิตหมอแปลงกําลังขนาดใหญ (Power Transformer) 
มาประยุกตในการออกแบบโรงงานแหงใหม เพื่อใหมีความทัน
สมัยและกาวหนามากกวาประเทศชั้นนําอยาง ญี่ปุน หรือชาติ
ตะวันตก โดยออกแบบโรงงานใหเปนระบบปด ควบคุมความดัน
ภายในโรงงานใหสูงกวาบรรยากาศภายนอก จึงทําใหปราศจาก
ฝุน ควบคุมการไหลเวียนของอากาศภายในใหเหมาะสม มีสภาพ
แวดลอมการทํางานที่ดี เพื่อเอื้อตอผูทํางานในการสราง
หมอแปลงที่มีคุณภาพ

กระบวนการตัดเหล็ก เรียงเหล็ก พันคอยล กึ่งอัตโนมัติควบคุม
ดวยระบบคอมพิวเตอร และเปลี่ยนระบบการอบไลความชื้น

ภายในตัวหมอแปลงกอนที่จะเติมนํ้ามันเขาตัวถัง จากเดิมที่ใชวิธี
การอบไลความชื้นแบบดั้งเดิม คือใชอากาศรอนไหลวน (Hot Air 
Circulation) เพื่อไลความชื้นออกจากขดลวดหมอแปลง หรือ
แอคทีฟพารท (แกนเหล็กและขดลวด) ที่มีประสิทธิผลที่ดีในระดับ
หนึ่ง โดยขึ้นอยูกับประสบการณของผูผลิตที่ใชระยะเวลาในการ
อบที่เหมาะสมกับขนาดหมอแปลงนั้น ๆ มาเปนระบบ Vapor 
Phase Drying (VPD) ที่ใช ในกระบวนการผลิตหมอแปลงไฟฟา
กําลัง (Power Transformer) โดยใชไอระเหยของเหลวประเภท
โซลเวนท (Solvent) ที่ผานการตมใหรอน สเปรยไปที่แอคทีพพาร
ท (Active part) ที่มีอุณหภูมิตํ่ากวา ทําใหระบบฉนวนที่ตองการ
อบแหง ไดรับความรอนโดยตรง อุณหภูมิที่ระบบฉนวนจะเพิ่มขึ้น
อยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากกวาระบบเดิม (Hot Air 
Drying) กระบวนการอบนี้จะทําใหระบบฉนวนของหมอแปลงที่ทํา
จากใยกระดาษและไม มีโอกาสเกิดการเสื่อม (De-polymeriza-
tion) นอยที่สุด นอกจากนี้ ระบบการอบที่โรงงานแหงใหมนี้ ยัง
ผสมผสาน (combine) การอบแบบ Low Frequency Heating 
เขาดวย เพื่อเปนการใหความรอนโดยตรงกับขดลวดที่อยูดานใน 
เปนการใหความรอนจากภายในสูภายนอก เพื่อเสริมใหสามารถ
ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการอบใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้นไดอีก
ในอนาคต

ระบบ Combined Vapor Phase & Low Frequency Drying นี้ 
นับวาเปนระบบที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพสูงที่สุดแหงแรกของโลก

หองปฏิบัติการทดสอบที่โรงงานแหงใหม จะเปนหองทดสอบที่ทัน
สมัยที่สุดในภูมิภาคนี้ โดยติดตั้งระบบการควบคุมกระแสและแรง
ดันเพื่อการทดสอบหมอแปลงเปนแบบ Converter สามารถ
ควบคุมการทํางานไดสะดวกและอัตโนมัติ ควบคูกับระบบเครื่อง
มือวัดที่ทันสมัย มีความแมนยําสูง และมีขีดความสามารถที่จะ 
back up การทดสอบของหองปฏิบัติการทดสอบที่โรงงาน 
Power Transformer ไดอีกดวย จึงทําใหระบบการทดสอบโดย
รวมของบริษัท ถิรไทย จํากัด (มหาชน) มีความมั่นคงและยั่งยืน 
สามารถใหบริการที่ดีกับลูกคาไดอยางครบวงจรในทุกเรื่องของ
กระบวนการทดสอบ

โรงงานแหงใหมนี้ มีกําหนดการสรางและติดตั้งเครื่องจักรใหเสร็จ
สมบูรณ ภายในเดือนมกราคม พ.ศ.2559

สัมพันธ วงษปาน
กรรมการผูจัดการ บริษัท ถิรไทย จํากัด (มหาชน)
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การผลิตหมอแปลงไฟฟากําลังเปนระดับแรงดัน 500 kV จึง
กลาวไดวาเปนอีกหนึ่งหนาประวัติศาสตรของอุตสาหกรรมการ
ผลิตหมอแปลงของไทย

ความมุงมั่นในการพัฒนาคุณภาพหมอแปลงของถิรไทยมากกวา 
2 ทศวรรษ หลังจากซื้อลิขสิทธิ์เทคโนโลยีการผลิต (Know-
how) จากประเทศญี่ปุน และจากยุโรป  ไดนําความรูและ
เทคโนโลยีจากสองมุมโลกมาประยุกตใช เพื่อใหเกิดเปนองคความ
รู ใหม ที่เปนของคนไทยอยางแทจริง

นอกจากเทคโนโลยีในการผลิต ถิรไทยยังพัฒนาหองปฏิบัติการ
ทดสอบหมอแปลง จนไดรับการรับรองมาตรฐาน มอก.
17025-2548 (ISO/IEC 17025:2005) จากสํานักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และแตงตั้งหองปฏิบัติการนี้
ใหเปนหองทดสอบกลาง (Third Party) ที่สามารถรับการ
ทดสอบและออกผลการทดสอบใหผูผลิตหมอแปลงรายอื่น ๆ ที่
ยื่นคําขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
หมอแปลงไฟฟา มอก.384-2543 ได

อุตสาหกรรมการผลิตหมอแปลงของไทย เจริญกาวหนา
อยางมากทัดเทียมผูผลิตชั้นนําระดับโลก จนกลาวไดวา
ประเทศไทยเปนผูนําของธุรกิจหมอแปลงไฟฟาในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต หมอแปลงที่ผลิตโดยผูผลิตจาก
ประเทศไทยตางไดรับความเชื่อถือและยอมรับในดาน
คุณภาพจากลูกคา ทั้งในประเทศและตางประเทศตลอดมา

บริษัท ถิรไทย จํากัด (มหาชน) ผูผลิตหมอแปลงรายหนึ่งของ
ประเทศ สามารถผลิตหมอแปลงไฟฟาขนาดใหญ 300 MVA 
แรงดันไฟฟา 230 kV ซึ่งนับวาเปนหมอแปลงขนาดใหญและแรง
ดันไฟฟาสูงสุดที่สามารถผลิตไดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ไม
เคยหยุดนิ่งที่จะพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต เพื่อจะกาวขึ้นไปสู
ความเปนผูนําในการผลิตหมอแปลงระดับโลก โดยการยกระดับ

โรงงานใหมเพื่อหมอแปลงคุณภาพ
ที่คุณตองการ 

INTRODUCTION

ปาออย

เมื่อถิรไทยสรางโรงงานหมอแปลงระบบจําหนาย (Distribution 
Transformer) แหงใหม เพื่อเพิ่มกําลังการผลิตรองรับตลาดที่มี
ขนาดใหญขึ้น เพื่อการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจเอเชียตะวันออก
เฉียงใต (AEC) ที่เปนเขตเศรษฐกิจหนึ่งเดียว 10 ประเทศ จึงนํา
ความรูและประสบการณการผลิตที่มีมากกวา 35 ปในการผลิต
หมอแปลงระบบจําหนาย (Distribution Transformer) และ 20 ป
ในการผลิตหมอแปลงกําลังขนาดใหญ (Power Transformer) 
มาประยุกตในการออกแบบโรงงานแหงใหม เพื่อใหมีความทัน
สมัยและกาวหนามากกวาประเทศชั้นนําอยาง ญี่ปุน หรือชาติ
ตะวันตก โดยออกแบบโรงงานใหเปนระบบปด ควบคุมความดัน
ภายในโรงงานใหสูงกวาบรรยากาศภายนอก จึงทําใหปราศจาก
ฝุน ควบคุมการไหลเวียนของอากาศภายในใหเหมาะสม มีสภาพ
แวดลอมการทํางานที่ดี เพื่อเอื้อตอผูทํางานในการสราง
หมอแปลงที่มีคุณภาพ

กระบวนการตัดเหล็ก เรียงเหล็ก พันคอยล กึ่งอัตโนมัติควบคุม
ดวยระบบคอมพิวเตอร และเปลี่ยนระบบการอบไลความชื้น

ภายในตัวหมอแปลงกอนที่จะเติมนํ้ามันเขาตัวถัง จากเดิมที่ใชวิธี
การอบไลความชื้นแบบดั้งเดิม คือใชอากาศรอนไหลวน (Hot Air 
Circulation) เพื่อไลความชื้นออกจากขดลวดหมอแปลง หรือ
แอคทีฟพารท (แกนเหล็กและขดลวด) ที่มีประสิทธิผลที่ดีในระดับ
หนึ่ง โดยขึ้นอยูกับประสบการณของผูผลิตที่ใชระยะเวลาในการ
อบที่เหมาะสมกับขนาดหมอแปลงนั้น ๆ มาเปนระบบ Vapor 
Phase Drying (VPD) ที่ใช ในกระบวนการผลิตหมอแปลงไฟฟา
กําลัง (Power Transformer) โดยใชไอระเหยของเหลวประเภท
โซลเวนท (Solvent) ที่ผานการตมใหรอน สเปรยไปที่แอคทีพพาร
ท (Active part) ที่มีอุณหภูมิตํ่ากวา ทําใหระบบฉนวนที่ตองการ
อบแหง ไดรับความรอนโดยตรง อุณหภูมิที่ระบบฉนวนจะเพิ่มขึ้น
อยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากกวาระบบเดิม (Hot Air 
Drying) กระบวนการอบนี้จะทําใหระบบฉนวนของหมอแปลงที่ทํา
จากใยกระดาษและไม มีโอกาสเกิดการเสื่อม (De-polymeriza-
tion) นอยที่สุด นอกจากนี้ ระบบการอบที่โรงงานแหงใหมนี้ ยัง
ผสมผสาน (combine) การอบแบบ Low Frequency Heating 
เขาดวย เพื่อเปนการใหความรอนโดยตรงกับขดลวดที่อยูดานใน 
เปนการใหความรอนจากภายในสูภายนอก เพื่อเสริมใหสามารถ
ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการอบใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้นไดอีก
ในอนาคต

ระบบ Combined Vapor Phase & Low Frequency Drying นี้ 
นับวาเปนระบบที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพสูงที่สุดแหงแรกของโลก

หองปฏิบัติการทดสอบที่โรงงานแหงใหม จะเปนหองทดสอบที่ทัน
สมัยที่สุดในภูมิภาคนี้ โดยติดตั้งระบบการควบคุมกระแสและแรง
ดันเพื่อการทดสอบหมอแปลงเปนแบบ Converter สามารถ
ควบคุมการทํางานไดสะดวกและอัตโนมัติ ควบคูกับระบบเครื่อง
มือวัดที่ทันสมัย มีความแมนยําสูง และมีขีดความสามารถที่จะ 
back up การทดสอบของหองปฏิบัติการทดสอบที่โรงงาน 
Power Transformer ไดอีกดวย จึงทําใหระบบการทดสอบโดย
รวมของบริษัท ถิรไทย จํากัด (มหาชน) มีความมั่นคงและยั่งยืน 
สามารถใหบริการที่ดีกับลูกคาไดอยางครบวงจรในทุกเรื่องของ
กระบวนการทดสอบ

โรงงานแหงใหมนี้ มีกําหนดการสรางและติดตั้งเครื่องจักรใหเสร็จ
สมบูรณ ภายในเดือนมกราคม พ.ศ.2559

สัมพันธ วงษปาน
กรรมการผูจัดการ บริษัท ถิรไทย จํากัด (มหาชน)
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การอบแบบผสมผสานระหวาง
แรงดันไอกับไฟฟาความถี่ตํ่า
(Combined Vapour Phase & Low Frequency Drying Equipment)
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วิศวกรรมไฟฟา

การอบแบบผสมผสานระหวาง
แรงดันไอกับไฟฟาความถี่ตํ่า
(Combined Vapour Phase & Low Frequency Drying Equipment)

ในหมอแปลงไฟฟา ระบบการฉนวนถือเปนสวนที่สําคัญและตองการความประณีตในการผลิต 
ตามปกติแลวนํ้ามันหมอแปลง, กระดาษฉนวนและกระดานแข็ง (pressboard) จะตองมีความ
สกปรก, ฝุนตางๆ และความชื้นในปริมาณนอยที่สุดเพื่อรักษาคุณสมบัติทางฉนวนไวใหดีที่สุด 

ฉนวนตางๆภายในหมอแปลงไฟฟาที่ทํามาจากเซลลูโลส ตามปกติจะมีความชื้นโดยประมาณ 8-10% โดยนํ้าหนักที่
อุณหภูมิปกติ นํ้าเปนตัวแปรที่มีผลโดยตรงตอระบบฉนวนเนื่องจากจะไปลดคาความคงทนทางไฟฟา (electric 
strength) ของระบบฉนวน ลดคาสภาพตานทาน (resistivity) ของนํ้ามัน และเปนตัวเรงที่จะกอใหเกิดการพังทลาย
ของฉนวนแข็ง ดังนั้นกระบวนการที่สําคัญที่จะกําจัดสิ่งตางๆที่จะมีผลกระทบตอหมอแปลงไฟฟาเหลานี้คือ
กระบวนการอบไลความชื้น (drying process)

ปจจุบันในการผลิตหมอแปลงไฟฟาสําหรับระบบจําหนาย 
(distribution transformer) โดยสวนใหญจะใชวิธีการอบแบบ
อากาศรอนไหลวน (hot air circulation) เพื่อไลความชื้นและสิ่ง
ตางๆที่มีผลตอฉนวนหมอแปลง ซึ่งมีประสิทธิผลที่ดีในระดับหนึ่ง 

เมื่อบริษัท ถิรไทย จํากัด (มหาชน) มีความประสงคจะสราง
โรงงานผลิตหมอแปลงไฟฟาสําหรับระบบจําหนายขึ้นมาใหม 
ประกอบกับบริษัทฯ มีประสบการณในการผลิตหมอแปลงไฟฟา
กําลัง (power transformer) มามากกวา 15 ป จึงอยากจะ
สรางโรงงานผลิตหมอแปลงไฟฟาสําหรับระบบจําหนายที่มี
คุณภาพทัดเทียมกับหมอแปลงไฟฟากําลัง บริษัทฯ จึงไดรวมมือ
กับบริษัท Hedrich GmbH ประเทศเยอรมนี ซึ่งเปนหนึ่งในบริษัท
ชั้นนําของโลกในการออกแบบสรางเครื่องจักรของระบบอบแหง 
เพื่อที่จะรวมกันศึกษาและออกแบบระบบการอบที่เปนการผสม
ผสานกันระหวางระบบการอบแบบ Vapour phase และระบบการ
อบแหงดวยกระแสไฟฟาความถี่ตํ่า (low frequency heating 
system) ซึ่งมีชื่อเรียกระบบนี้วา “Combined Vapour Phase & 
Low Frequency Drying Equipment”

ในบทความนี้จึงจะนําเสนอหลักการทํางานของระบบการอบทั้ง
สองแบบที่จะติดตั้งที่โรงงานผลิตหมอแปลงไฟฟาสําหรับระบบ
จําหนายแหงใหม เพื่อใหเกิดความเขาใจที่มากขึ้น โดยจะกลาวถึง
ระบบการอบแบบ Vapour phase กอนแลวจึงตามดวยระบบ
การอบแหงดวยกระแสไฟฟาความถี่ตํ่าเปนลําดับถัดไป 
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ขอสังเกตทั่วไปเกี่ยวกับกระบวนการอบ Vapour phase
กระบวนการอบ Vapour phase นั้นมีขอแตกตางจาก
กระบวนการอบแบบ Hot air circulation คือมีการเพิ่มอุณหภูมิ
ในกระบวนการอบจาก 105 oC ไปเปน 125 oC ซึ่งสงผลใหการ
ถายเทความรอนดีขึ้น จึงทําใหเวลาที่ใช ในกระบวนการอบลดลง 
การที่จะใหความรอนแกวัสดุเพื่อใหวัสดุนั้นแหงมีสมการการ
ถายเทความรอนดังตอไปนี้

โดยที่

        คือ อัตราการถายเทความรอน

        คือ สัมประสิทธิ์การถายเทความรอน

        คือ พื้นที่ผิวที่ถายเทความรอน

        คือ คาความแตกตางของอุณหภูมิ
        ตัวกลางและพื้นผิววัสดุ

ถากระบวนการอบแตกตางกันก็จะสงผลใหมีสัมประสิทธิ์การ
ถายเทความรอนแตกตางกันไปดวยดังตัวอยางคาสัมประสิทธิ์
การถายเทความรอนตอไปนี้

การแผรังสีความรอน

การพาความรอน

Oil Spray

Vapour-Phase

การใช Vapour-phase process with film-condensation of 
heat transferring vapour (กระบวนการอบ Vapour phase 
ที่ใชไอจากสารละลายเปนตัวกลางในการถายเทความรอน
ประกอบกับระบบการควบแนนแบบฟลม) จะใหคาการถายเท
ความรอนโดยรวมไดดีที่สุด โดยจะมีคาการถายเทความรอน

สูงสุดในชวงแรกของการอบเนื่องจากเกิดการควบแนนแบบหยด
เล็กๆ (droplet condensation) บนผิวของวัตถุที่อบของ
สารละลาย (solvent)ที่มีคุณสมบัติทางเคมีคลายกับนํ้ามัน
หมอแปลง เชน white spirit K60 จากผูผลิต shell

การถายเทความรอนไดอยางมีประสิทธิภาพเกิดขึ้นจาก 
สารละลายที่อยูในสภาวะไอไปควบแนนที่จุดที่มีอุณหภูมิตํ่าสุดบน
วัตถุที่ถูกอบ จึงสงผลใหมีการเปลี่ยนแปลงอุณภูมิที่วัตถุที่ถูกอบ
อยางรวดเร็ว

การใชอุณหภูมิที่สูงขึ้นในกระบวนการอบ Vapour phase (โดย
ปกติกระทําที่ 125oC) จะไมเปนตัวเรงที่ทําใหอายุฉนวนลดลง 
(aging process) เนื่องมาจากในชวงเริ่มของกระบวนการอบมี
การดึงอากาศภายในเตาอบออก (Evacuation) ดังนั้นออกซิเจน
ที่อยูในอากาศซึ่งเปนปจจัยที่ทําใหอายุฉนวนประเภทเซลลูโลสมี
คาลดลงไดถูกดึงออกไปแลว

เม่ือทําการเปรยีบเทียบชิน้งานทีถ่กูอบแหงจากกระบวนการอบแบบ 
อื่นๆ กับ Vapour phase แลวจะพบวาชิ้นงานที่ถูกอบจาก
กระบวนการอบ Vapour phase จะมีความเครียดตอชิ้นงาน
นอยกวาการอบแบบอื่น 15 % โดยประมาณ ความเครียดดัง
กลาวจะถูกลดลงอยางมากโดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงการลด
ความดันชวงกลาง (intermediate pressure reduction) ที่อยู
ในชวงระหวางขั้นตอนการใหความรอนแกชิ้นงาน (heating 
process) เนื่องจากมีความชื้นและระยะเวลาในการอบที่นอยกวา

ในรูปที่2 แสดงผลลัพธของการอบแอคทีพพารทของ
หมอแปลงไฟฟากําลังโดยใชวิธีการอบที่แตกตางกัน โดยจะ
พิจารณาหมอแปลงไฟฟากําลังในชวงขนาด 40 MVA ถึง 315 
MVA และมีแรงดันไฟฟาอยูในชวง 220 kV ถึง 380 kV

โดยปกติเวลาที่ใช ในการอบจะขึ้นอยูกับปจจัยหลายๆอยาง    
ยกตวัอยางเชน ความชืน้ต้ังตนของวัสดุฉนวน, กระบวนการผลติ 
และการลดความดันชวงกลาง เปนตน

รูปที่ 2 กราฟแสดงความแตกตางของเวลาที่ใช ในการอบหมอแปลงไฟฟาขนาด 40 MVA ถึง 315 MVA โดยใชวิธีในการอบตางกัน (1a) การอบแบบ 
Hot air แบบธรรมชาติ (1b) การอบแบบ Hot air โดยมีการบังคับการไหลวนของอากาศ (2) การอบแบบ Vapour phase (3) การอบแบบ Oil spray

นอกจากนั้นการอบแบบ Vapour phase นั้นยังจะสามารถชําระลางนํ้ามันที่อยูในแอคทีฟพารท (ในกรณีที่เปนแอคทีฟพารทของ
หมอแปลงซอมหรือตองการที่จะตรวจสอบที่มีการ impregnate นํ้ามันไปแลว) เพื่อที่จะทําการประกอบหมอแปลงไดโดยไมมีปญหาเรื่อง
คราบนํ้ามัน

กระบวนการอบหมอแปลงแบบ Vapour phase 
ที่มีระบบการระเหยหรืออีวาพอเรเตอร (Evaporator) 
แบบฟลมบางหรือทินฟลม (Thin film)
รูปที่ 3 จะแสดงถึงสวนประกอบหลักของระบบการอบแบบ Vapour phase ที่มีอีวาพอเรเตอรแบบทินฟลม
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process) เนื่องจากมีความชื้นและระยะเวลาในการอบที่นอยกวา

ในรูปที่2 แสดงผลลัพธของการอบแอคทีพพารทของ
หมอแปลงไฟฟากําลังโดยใชวิธีการอบที่แตกตางกัน โดยจะ
พิจารณาหมอแปลงไฟฟากําลังในชวงขนาด 40 MVA ถึง 315 
MVA และมีแรงดันไฟฟาอยูในชวง 220 kV ถึง 380 kV

โดยปกติเวลาที่ใช ในการอบจะขึ้นอยูกับปจจัยหลายๆอยาง    
ยกตวัอยางเชน ความชืน้ต้ังตนของวัสดุฉนวน, กระบวนการผลติ 
และการลดความดันชวงกลาง เปนตน

รูปที่ 2 กราฟแสดงความแตกตางของเวลาที่ใช ในการอบหมอแปลงไฟฟาขนาด 40 MVA ถึง 315 MVA โดยใชวิธีในการอบตางกัน (1a) การอบแบบ 
Hot air แบบธรรมชาติ (1b) การอบแบบ Hot air โดยมีการบังคับการไหลวนของอากาศ (2) การอบแบบ Vapour phase (3) การอบแบบ Oil spray

นอกจากนั้นการอบแบบ Vapour phase นั้นยังจะสามารถชําระลางนํ้ามันที่อยูในแอคทีฟพารท (ในกรณีที่เปนแอคทีฟพารทของ
หมอแปลงซอมหรือตองการที่จะตรวจสอบที่มีการ impregnate นํ้ามันไปแลว) เพื่อที่จะทําการประกอบหมอแปลงไดโดยไมมีปญหาเรื่อง
คราบนํ้ามัน

กระบวนการอบหมอแปลงแบบ Vapour phase 
ที่มีระบบการระเหยหรืออีวาพอเรเตอร (Evaporator) 
แบบฟลมบางหรือทินฟลม (Thin film)
รูปที่ 3 จะแสดงถึงสวนประกอบหลักของระบบการอบแบบ Vapour phase ที่มีอีวาพอเรเตอรแบบทินฟลม
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รูปที่ 3 หลักการออกแบบของระบบการอบแบบ Vapour phase

สวนประกอบหลักและสวนประกอบยอยของระบบการอบแบบ Vapour phase เปนดังตอไปนี้ 

หมายเลข 1 ถังบรรจุสารละลายหรือเคโรซีน (Kerosene)
หมายเลข 2  ระบบการระเหย (Evaporator)
หมายเลข 3.1  ระบบการกลั่นตัวหลัก (The main condenser) ใชสําหรับกลั่นเคโรซีนและนํ้าที่อยูในสถานะไอใหมาอยูในสถานะ
  ของเหลว    
หมายเลข 3.8 ถังพักเพื่อใชแยกเคโรซีนกับนํ้าออกจากกัน (The separation vessel)
หมายเลข 4 ระบบการทําสุญญากาศ (Vacuum pump unit)
หมายเลข 4.1 ปมดูดไอระเหยในเตาอบชวง Heating-up phase (Leakage vacuum pump)
หมายเลข 5 เตาอบ (Autoclave)
หมายเลข 6.1 ถังเก็บเคโรซีนที่ถูกกลั่นตัวมาเปนของเหลว
หมายเลข 6.7 ปมสําหรับสง (Feeder pump)
หมายเลข 6.9 ฟลเตอรแบบละเอียด (Fine filter)
หมายเลข 6.12 ระบบแลกเปลี่ยนความรอน (Heat exchanger)

แมวาเทคโนโลยีการอบแบบ Vapour phase นั้นไดมีการใชกันมามากกวา 40 ปแลวแตเทคโนโลยีของระบบอีวาพอเรเตอรนั้นไดมีการพัฒนา
และเปลี่ยนแปลงมาตลอดในชวง 10 ปที่ผานมา โดยทางบริษัท Hedrich ไดใชเทคโนโลยีที่เรียกวา อีวาพอเรเตอรแบบทินฟลม (Thin film 
evaporator) ซึ่งลักษณะการทํางานของเทคโนโลยีนี้มีลักษณะคลาย อีวาพอเรเตอรแบบฟอลลิ่งฟลม (Falling film evaporator)ที่ใช ใน
อุตสาหกรรมเคมี 

รูปที่ 4 ทินฟลมอีวาพอเรเตอร

อีวาพอเรเตอรชนิดนี้จะประกอบไปดวยทอขนาดเล็กจํานวนมาก
และใหความรอนที่ผิวของทอดังกลาว สวนเคโรซีนจะไหลภายใน
ทอขนาดเล็กจากบนสูลาง ดังรูปที่ 5 นอกเหนือไปจากนั้น      
อีวาพอเรเตอรแบบทินฟลมยังมีขอดีตอกระบวนการอบแบบ 
Vapour phase ดังตอไปนี้

 ไมตองการหองที่ตองมีการปองกันการระเบิดของ     
 อีวาพอเรเตอร

 การถายเทความรอนจากผนังทอไปสูเคโรซีนทําได
 อยางมีประสิทธิภาพ

 สามารถควบคุมอุณหภูมิไดทันที

 ตองการพลังงานลดลงเมื่อพิจารณาจากปริมาณ
 เคโรซีนที่ลดลง

 หลังจากที่เราปดระบบปมสําหรับสง (หมายเลข 6.7) 
 อีวาพอเรเตอรจะไมมีเคโรซีนอยูเลย ซึ่งถือวาเปนการ
 เพิ่มความปลอดภัยใหมากขึ้น

 

 เทคโนโลยีอีวาพอเรดตอรแบบทินฟลมนั้นมีจุดเดนใน
 การแยกนํ้ามันหมอแปลงและความสามารถในการคืน
 สภาพเคโรซีน

รูปที่ 5 ฐานดานลางของอีวาพอเรเตอรแบบทินฟลมที่แสดงใหเห็น
ถึงทอขนาดเล็กจํานวนมาก
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รูปที่ 3 หลักการออกแบบของระบบการอบแบบ Vapour phase

สวนประกอบหลักและสวนประกอบยอยของระบบการอบแบบ Vapour phase เปนดังตอไปนี้ 

หมายเลข 1 ถังบรรจุสารละลายหรือเคโรซีน (Kerosene)
หมายเลข 2  ระบบการระเหย (Evaporator)
หมายเลข 3.1  ระบบการกลั่นตัวหลัก (The main condenser) ใชสําหรับกลั่นเคโรซีนและนํ้าที่อยูในสถานะไอใหมาอยูในสถานะ
  ของเหลว    
หมายเลข 3.8 ถังพักเพื่อใชแยกเคโรซีนกับนํ้าออกจากกัน (The separation vessel)
หมายเลข 4 ระบบการทําสุญญากาศ (Vacuum pump unit)
หมายเลข 4.1 ปมดูดไอระเหยในเตาอบชวง Heating-up phase (Leakage vacuum pump)
หมายเลข 5 เตาอบ (Autoclave)
หมายเลข 6.1 ถังเก็บเคโรซีนที่ถูกกลั่นตัวมาเปนของเหลว
หมายเลข 6.7 ปมสําหรับสง (Feeder pump)
หมายเลข 6.9 ฟลเตอรแบบละเอียด (Fine filter)
หมายเลข 6.12 ระบบแลกเปลี่ยนความรอน (Heat exchanger)

แมวาเทคโนโลยีการอบแบบ Vapour phase นั้นไดมีการใชกันมามากกวา 40 ปแลวแตเทคโนโลยีของระบบอีวาพอเรเตอรนั้นไดมีการพัฒนา
และเปลี่ยนแปลงมาตลอดในชวง 10 ปที่ผานมา โดยทางบริษัท Hedrich ไดใชเทคโนโลยีที่เรียกวา อีวาพอเรเตอรแบบทินฟลม (Thin film 
evaporator) ซึ่งลักษณะการทํางานของเทคโนโลยีนี้มีลักษณะคลาย อีวาพอเรเตอรแบบฟอลลิ่งฟลม (Falling film evaporator)ที่ใช ใน
อุตสาหกรรมเคมี 

รูปที่ 4 ทินฟลมอีวาพอเรเตอร

อีวาพอเรเตอรชนิดนี้จะประกอบไปดวยทอขนาดเล็กจํานวนมาก
และใหความรอนที่ผิวของทอดังกลาว สวนเคโรซีนจะไหลภายใน
ทอขนาดเล็กจากบนสูลาง ดังรูปที่ 5 นอกเหนือไปจากนั้น      
อีวาพอเรเตอรแบบทินฟลมยังมีขอดีตอกระบวนการอบแบบ 
Vapour phase ดังตอไปนี้

 ไมตองการหองที่ตองมีการปองกันการระเบิดของ     
 อีวาพอเรเตอร

 การถายเทความรอนจากผนังทอไปสูเคโรซีนทําได
 อยางมีประสิทธิภาพ

 สามารถควบคุมอุณหภูมิไดทันที

 ตองการพลังงานลดลงเมื่อพิจารณาจากปริมาณ
 เคโรซีนที่ลดลง

 หลังจากที่เราปดระบบปมสําหรับสง (หมายเลข 6.7) 
 อีวาพอเรเตอรจะไมมีเคโรซีนอยูเลย ซึ่งถือวาเปนการ
 เพิ่มความปลอดภัยใหมากขึ้น

 

 เทคโนโลยีอีวาพอเรดตอรแบบทินฟลมนั้นมีจุดเดนใน
 การแยกนํ้ามันหมอแปลงและความสามารถในการคืน
 สภาพเคโรซีน

รูปที่ 5 ฐานดานลางของอีวาพอเรเตอรแบบทินฟลมที่แสดงใหเห็น
ถึงทอขนาดเล็กจํานวนมาก
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ขั้นตอนในการอบโดยละเอียดของการอบแบบ Vapour phase 
ท่ีมีระบบการระเหยหรอือวีาพอเรเตอรแบบฟลมบางหรอืทินฟลม

ขั้นตอนการใหความรอน (Heating-up)

อีวาพอเรเตอร (หมายเลข 2) เริ่มทํางานโดยจะทําการ
เพิ่มอุณหภูมิของไอเคโรซีนในอัตรา 10 เคลวินตอชั่วโมงโดย
ประมาณไปจนถึงอุณหภูมิสูงสุดที่ 135 oC จากนั้นไอระเหยเหลา
นี้จะเขาสูเตาอบผานทางวาลว (หมายเลข 2.3)

ไอของเคโรซีนจะไปทําการควบแนนที่จุดที่เย็นที่สุดของแอคทีฟ
พารทและจะซึมลึกลงไปในฉนวนของแอคทีฟพารท

แอคทีฟพารทที่ถูกอบจะรอนขึ้นอยางรวดเร็วโดยความรอนแฝง
ที่เกิดจากการควบแนนของไอเคโรซีน ความชื้นจากฉนวนจะถูก
นําออกไปจากเตาอบในรูปของสวนผสมที่เปนไอระหวางนํ้าและ
สารละลาย (the water-solvent vapour mixture) ผานทาง
ระบบกลั่นตัวหลัก (หมายเลข 3.1) และจะถูกนําไปเก็บไวที่ถังพัก 
(หมายเลข 3.8) และภายในถังพักนํ้าและสารละลายจะแยกกันโดย
อัตโนมัติเนื่องจากความแตกตางกันของความหนาแนน

สําหรับหมอแปลงไฟฟาที่มีฉนวนปริมาณมาก ควรจะทําขั้นตอน
การลดความดันระดับกลาง (Intermediate pressure reduc-
tion) หลายๆครั้งเพื่อเพิ่มความเร็วในการดึงความชื้นออกจาก
ฉนวน

ขั้นตอนการลดความดันระดับกลาง 
(Intermediate pressure reduction)

ปมสําหรับสงเคโรซีน (หมายเลข 6.7) จะหยุดและวาลว 
(หมายเลข 2.3) จะปด ระบบการกลั่นตัวหลักจะทํางาน
เต็มที่และทําการดึงไอที่มีสวนผสมของนํ้าและเคโรซีน
ออกมาจากเตาอบ ขั้นตอนนี้มีสวนสําคัญเปนอยางมาก
ในการดึงนํ้าออกมาจากฉนวนของแอคทีฟพารท

ขั้นตอนการเตรียม (Preparation)

ขั้นตอนนี้เริ่มตั้งแตการนําแอคทีฟพารทเขาสูเตา
อบและนําเซนเซอรวัดอุณหภูมิใสที่แอคทีพพารท หลังจาก
นั้นจะเริ่มการทําสุญญากาศภายในเตาอบใหตํ่ากวา 7 
มิลลิบารโดยระบบการทําสุญญากาศ ที่ตองมีการทําให
อากาศภายในเตาเปนสุญญากาศที่ความดันคานี้เพราะ
เพื่อความปลอดภัยเนื่องจากจะเปนการลดคาความดัน
บางสวนของอากาศ (the air partial pressure) และการ
ลดปริมาณออกซิเจนลง หรือก็คือลดปริมาณสวนผสมที่
จะกอใหเกิดการจุดระเบิด จากนั้นระบบการใหความรอน
ของเตาอบและอีวาพอเรเตอรจะเริ่มทํางานรวมถึงปมดูด
ไอระเหย (the leakage pump) 

ขั้นตอนการลดความดันขั้นสุดทาย 
(Final pressure reduction)

หลังจากอุณหภูมิของฉนวนถึงคาที่ตั้งไวและความชื้น
สวนใหญของฉนวนถูกนําออกมาแลว จะทําการหยุด
จายไอเคโรซีน และทําการลดความดันอยางตอเนื่อง

1 2

3

4
รูปที่ 6 เตาอบ Vapour phase ที่ใชอีวาพอเรเตอรแบบทินฟลม ออกแบบโดยบริษัท Hedrich 
ประเทศเยอรมนี

ตวัอยางของเตาอบ Vapour phase

รูปที่ 6 แสดงตัวอยางของเตาอบ Vapour 
phase ที่ใชอีวาพอเรเตอรแบบทินฟลม     
เตาอบนี้มีความยาว 12 เมตรและมีขนาดของ
อีวาพอเรเตอรที่ 500 กิโลวัตต โดยระบบการ
ควบแนนและชิ้นสวนที่ตองสัมผัสโดยตรงกับ
สวนผสมของนํ้าและเคโรซีนทําจากเหล็กกลา
ไรสนิม (Strainless steel)

รูปที่ 7, 8 และ 9 จะแสดงตัวอยางรูปของ
ระบบการอบแบบ Vapour phase ที่ทาง
บริษัท Hedrich ไดเคยติดตั้งไปแลว

รูปที่ 9 ตัวอยางระบบอบแบบ Vapour phaseรปูท่ี 8 ตวัอยางระบบอบแบบ Vapour phaseรปูท่ี 7 ตวัอยางระบบอบแบบ Vapour phase

ขั้นตอนการทําสุญญากาศระดับสูง 
(Fine vacuum)

ในขั้นตอนนี้ระบบการระเหยและระบบการกลั่นตัวจะถูกตัดออกไป 
สวนระบบการทําสุญญากาศจะเริ่มทํางาน เวลาที่ใช ในขั้นตอนนี้สวน
ใหญจะใชเวลาโดยประมาณเทากับขั้นตอนการใหความรอน ขั้นตอน
นี้จะหยุดก็ตอเมื่อความดันภายในเตาอยูที่คาระหวาง 0.1-0.2 
มิลลิบาร 

นอกเหนือไปจากนี้เกจวัดความดันนํ้าบางสวน (a partial water 
pressure gauge) ที่ใชสําหรับวัดปริมาณไอนํ้าที่ถูกดึงออกมาโดย
ปมจะทําใหเราสามารถประเมินคาความชื้นที่เหลอืยูในฉนวนได โดย
ปกติถาเปนกระบวนการอบแอคทีฟพารทของหมอแปลงใหมคา
ความชื้นที่เหลือในฉนวนจะมีคานอยกวา 0.3%

5 ขั้นตอนการกลั่น 
(Distillation phase)

ขั้นตอนนี้จะเกิดขึ้นในกรณีที่เคโรซีนมีการผสมกับนํ้ามัน
หมอแปลงที่มาจากหมอแปลงซอมหรือหมอแปลงที่ไดมี
การเติมนํ้ามันทวมแอคทีฟพารทไปแลว สําหรับการแยก
นํ้ามันหมอแปลงออกจากเคโรซีนนั้นตามทฤษฏีแลวทําได
ไมยากเนื่องจากความแตกตางของความดันไอของนํ้ามัน
หมอแปลงและเคโรซนีน้ันมีคามาก (ความดนัไอของเคโรซนี 
เทากับ 80 มิลลิบารสวนของนํ้ามันหมอแปลงเทากับ      
1 มิลลิบารที่ 100 oC ) โดยขั้นตอนนี้จะเกิดขึ้นที่        
อีวาพอเรเตอรหลังจากชวงลดความดันหรือระหวาง 
ชวงการทําสุญญากาศระดับสูง)  

6
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ขั้นตอนในการอบโดยละเอียดของการอบแบบ Vapour phase 
ท่ีมีระบบการระเหยหรอือีวาพอเรเตอรแบบฟลมบางหรอืทินฟลม

ขั้นตอนการใหความรอน (Heating-up)

อีวาพอเรเตอร (หมายเลข 2) เริ่มทํางานโดยจะทําการ
เพิ่มอุณหภูมิของไอเคโรซีนในอัตรา 10 เคลวินตอชั่วโมงโดย
ประมาณไปจนถึงอุณหภูมิสูงสุดที่ 135 oC จากนั้นไอระเหยเหลา
นี้จะเขาสูเตาอบผานทางวาลว (หมายเลข 2.3)

ไอของเคโรซีนจะไปทําการควบแนนที่จุดที่เย็นที่สุดของแอคทีฟ
พารทและจะซึมลึกลงไปในฉนวนของแอคทีฟพารท

แอคทีฟพารทที่ถูกอบจะรอนขึ้นอยางรวดเร็วโดยความรอนแฝง
ที่เกิดจากการควบแนนของไอเคโรซีน ความชื้นจากฉนวนจะถูก
นําออกไปจากเตาอบในรูปของสวนผสมที่เปนไอระหวางนํ้าและ
สารละลาย (the water-solvent vapour mixture) ผานทาง
ระบบกลั่นตัวหลัก (หมายเลข 3.1) และจะถูกนําไปเก็บไวที่ถังพัก 
(หมายเลข 3.8) และภายในถังพักนํ้าและสารละลายจะแยกกันโดย
อัตโนมัติเนื่องจากความแตกตางกันของความหนาแนน

สําหรับหมอแปลงไฟฟาที่มีฉนวนปริมาณมาก ควรจะทําขั้นตอน
การลดความดันระดับกลาง (Intermediate pressure reduc-
tion) หลายๆครั้งเพื่อเพิ่มความเร็วในการดึงความชื้นออกจาก
ฉนวน

ขั้นตอนการลดความดันระดับกลาง 
(Intermediate pressure reduction)

ปมสําหรับสงเคโรซีน (หมายเลข 6.7) จะหยุดและวาลว 
(หมายเลข 2.3) จะปด ระบบการกลั่นตัวหลักจะทํางาน
เต็มที่และทําการดึงไอที่มีสวนผสมของนํ้าและเคโรซีน
ออกมาจากเตาอบ ขั้นตอนนี้มีสวนสําคัญเปนอยางมาก
ในการดึงนํ้าออกมาจากฉนวนของแอคทีฟพารท

ขั้นตอนการเตรียม (Preparation)

ขั้นตอนนี้เริ่มตั้งแตการนําแอคทีฟพารทเขาสูเตา
อบและนําเซนเซอรวัดอุณหภูมิใสที่แอคทีพพารท หลังจาก
นั้นจะเริ่มการทําสุญญากาศภายในเตาอบใหตํ่ากวา 7 
มิลลิบารโดยระบบการทําสุญญากาศ ที่ตองมีการทําให
อากาศภายในเตาเปนสุญญากาศที่ความดันคานี้เพราะ
เพื่อความปลอดภัยเนื่องจากจะเปนการลดคาความดัน
บางสวนของอากาศ (the air partial pressure) และการ
ลดปริมาณออกซิเจนลง หรือก็คือลดปริมาณสวนผสมที่
จะกอใหเกิดการจุดระเบิด จากนั้นระบบการใหความรอน
ของเตาอบและอีวาพอเรเตอรจะเริ่มทํางานรวมถึงปมดูด
ไอระเหย (the leakage pump) 

ขั้นตอนการลดความดันขั้นสุดทาย 
(Final pressure reduction)

หลังจากอุณหภูมิของฉนวนถึงคาที่ตั้งไวและความชื้น
สวนใหญของฉนวนถูกนําออกมาแลว จะทําการหยุด
จายไอเคโรซีน และทําการลดความดันอยางตอเนื่อง

1 2

3

4
รูปที่ 6 เตาอบ Vapour phase ที่ใชอีวาพอเรเตอรแบบทินฟลม ออกแบบโดยบริษัท Hedrich 
ประเทศเยอรมนี

ตวัอยางของเตาอบ Vapour phase

รูปที่ 6 แสดงตัวอยางของเตาอบ Vapour 
phase ที่ใชอีวาพอเรเตอรแบบทินฟลม     
เตาอบนี้มีความยาว 12 เมตรและมีขนาดของ
อีวาพอเรเตอรที่ 500 กิโลวัตต โดยระบบการ
ควบแนนและชิ้นสวนที่ตองสัมผัสโดยตรงกับ
สวนผสมของนํ้าและเคโรซีนทําจากเหล็กกลา
ไรสนิม (Strainless steel)

รูปที่ 7, 8 และ 9 จะแสดงตัวอยางรูปของ
ระบบการอบแบบ Vapour phase ที่ทาง
บริษัท Hedrich ไดเคยติดตั้งไปแลว

รูปที่ 9 ตัวอยางระบบอบแบบ Vapour phaseรปูท่ี 8 ตัวอยางระบบอบแบบ Vapour phaseรปูท่ี 7 ตวัอยางระบบอบแบบ Vapour phase

ขั้นตอนการทําสุญญากาศระดับสูง 
(Fine vacuum)

ในขั้นตอนนี้ระบบการระเหยและระบบการกลั่นตัวจะถูกตัดออกไป 
สวนระบบการทําสุญญากาศจะเริ่มทํางาน เวลาที่ใช ในขั้นตอนนี้สวน
ใหญจะใชเวลาโดยประมาณเทากับขั้นตอนการใหความรอน ขั้นตอน
นี้จะหยุดก็ตอเมื่อความดันภายในเตาอยูที่คาระหวาง 0.1-0.2 
มิลลิบาร 

นอกเหนือไปจากนี้เกจวัดความดันนํ้าบางสวน (a partial water 
pressure gauge) ที่ใชสําหรับวัดปริมาณไอนํ้าที่ถูกดึงออกมาโดย
ปมจะทําใหเราสามารถประเมินคาความชื้นที่เหลอืยูในฉนวนได โดย
ปกตถิาเปนกระบวนการอบแอคทีฟพารทของหมอแปลงใหมคา
ความชื้นที่เหลือในฉนวนจะมีคานอยกวา 0.3%

5 ขั้นตอนการกลั่น 
(Distillation phase)

ขั้นตอนนี้จะเกิดขึ้นในกรณีที่เคโรซีนมีการผสมกับนํ้ามัน
หมอแปลงที่มาจากหมอแปลงซอมหรือหมอแปลงที่ไดมี
การเติมนํ้ามันทวมแอคทีฟพารทไปแลว สําหรับการแยก
นํ้ามันหมอแปลงออกจากเคโรซีนนั้นตามทฤษฏีแลวทําได
ไมยากเนื่องจากความแตกตางของความดันไอของนํ้ามัน
หมอแปลงและเคโรซนีน้ันมีคามาก (ความดนัไอของเคโรซนี 
เทากับ 80 มิลลิบารสวนของนํ้ามันหมอแปลงเทากับ      
1 มิลลิบารที่ 100 oC ) โดยขั้นตอนนี้จะเกิดขึ้นที่        
อีวาพอเรเตอรหลังจากชวงลดความดันหรือระหวาง 
ชวงการทําสุญญากาศระดับสูง)  
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Electric low-frequency heating unit 
(ระบบการใหความรอนดวยกระแสไฟฟาความถี่ตํ่า)
ระบบการอบแหงดวยกระแสไฟฟาความถี่ตํ่าเปนเทคโนโลยีของ
บริษัท Hedrich ประเทศเยอรมนี ซึ่งเปนระบบการอบที่ใหความ
รอนโดยตรงและตอเนื่องแกหมอแปลงที่ตออยูกับระบบโดยวิธี
การจายกระแสไฟฟาความถี่ตํ่า กระแสไฟฟาความถี่ตํ่าจะเปนการ
ใหความรอนแกขดลวดของหมอแปลงไฟฟาที่คาแรงดันตํ่า ซึ่งจะ
เปนการรับประกันวาฉนวนของหมอแปลงจะไดรับความรอน
อยางสมํ่าเสมอ

ขอไดเปรียบของวิธีการใหความรอนแบบนี้มีอยู 2 ประการ 
ประการแรกคือ การใหความรอนจะใหความรอนเฉพาะขดลวด
และฉนวนเทานั้น ประการตอมาคือ ทิศทางการไหลของความ
รอนและความชื้นมีทิศทางเดียวกันคือจากดานในสูดานนอกซึ่ง
สงผลใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น แตการที่จะทําใหไดผลดีตามที่
กลาวมาจะตองเกี่ยวของกับกระบวนการออกแบบและการผลิต
ดวย นั้นคือ ฉนวนแข็งตางๆที่เปนองคประกอบที่นอกเหนือจาก
ขดลวดนั้นจะตองมีการอิมแพรกเนตดวยนํ้ามันกอนเพื่อเปนการ
รับประกันวาหลังจากใหความรอนตอแอคทีฟพารทแลวขนาด
ของชิ้นสวนตางๆเหลานี้จะมีการเปลี่ยนแปลงนอยที่สุด

ดวยเหตุผลดังกลาวจึงทําใหการอบดวยวิธีการใหความรอนดวย
พลังงานไฟฟาความถี่ตํ่าถึงนํามาใชกับหมอแปลงที่มีขนาดไมเกิน 
4 MVA เทานั้นเนื่องจากหมอแปลงขนาดดังกลาวไมตองการ
ฉนวนที่จะตองใหความรอนมากนัก สําหรับหมอแปลงที่มีขนาด
ใหญกวานี้การอบดวยวิธีนี้ก็สามารถกระทําไดแตตองใชความ
ระมัดระวังสูงขึ้นซึ่งจะไมสามารถกระทําไดงายเหมือนกับ
หมอแปลงไฟฟาขนาดเล็ก

ตัวควบคุมหลักคือ ไมโครโปรเซสเซอร (microprocessor) จะทํา
หนาที่คํานวณอุณหภูมิของขดลวดจากพื้นฐานของความ
ตานทานของขดลวดที่อุณหภูมิตั้งตน ในชวงเวลาสั้นๆโดยที่จะไม
ไปรบกวนกระบวนการใหความรอนแตอยางใด สําหรับการ
ควบคุมคอนเวิรทเตอรนั้นแหลงจายไฟฟากระแสตรงจะถูกวัดและ
นําคามาเปรียบเทียบกับแหลงจายไฟฟากระแสสลับ ในกรณีที่คา
ความแตกตางของสองคาดังกลาวมีคาเกินกวาที่กําหนด จะมี
การเตือนและกระบวนการใหความรอนจะสิ้นสุดลง

การอบคอยลและ
การกดคอยลในชวง
ระหวางที่ทําการอบ
คอยลนั้นเปนขั้น
ตอนที่มีความ
สําคัญขั้นตอนหนึ่ง
ในกระบวนการผลิต

หมอแปลงไฟฟาใน
ปจจุบัน โดยรูปที่ 10 

แสดงใหเห็นถึงตัวอยางของอุปกรณที่ใช ในการกดคอยลระหวาง
การอบคอยล

บทสรุป

การอบแอคทีฟพารทดวยระบบการอบแบบ Vapour phase นั้น
เปนกระบวนการที่แพรหลายในการผลิตหมอแปลงไฟฟากําลังใน
ปจจุบัน ขอไดเปรียบหลักคือสามารถลดเวลาในการอบลงไดถึง 
50% โดยประมาณเมื่อเทียบกับการอบแบบเดิมและยังไมทําให
อายุฉนวนลดลงในระหวางการอบรวมทั้งใชพลังงานลดลงดวย 

ตอไปจะกลาวถึงหลักการทํางานของระบบการอบแหงดวยกระแส
ไฟฟาความถี่ตํ่า

รปูท่ี 10 อปุกรณท่ีใชในการกดคอยลภาย
ในเตาอบในระหวางชวงท่ีมีการอบคอยล

ระบบการใหความรอนแตละตัวจะมีไมโคร-
โปรเซสเซอรเปนของตนเอง ในกรณีที่เปนการ
ดําเนินการที่แยกแตละยูนิต ขอมูลที่จําเปนตองใชจะ
ตองปอนผานทางแปนพิมพและหนาจอทีละยูนิต แต
สําหรับในกรณีที่ระบบดังกลาวมีระบบ PLC หรือ
ระบบภาพเสมือน ขอมูลที่จําเปนตองใชจะสามารถ
ปอนผานยูนิตกลางหนึ่งยูนิตเพื่อใชสําหรับระบบให
ความรอนหลายๆยูนิต และระบบการใหความความ
รอนแบบนี้สามารถเลือกไดวาจะใหดําเนินการแบบ
อัตโนมัติหรือไมก็ได

ระบบนี้สามารถที่จะตอหมอแปลงหลายตัว(ตองเปน
หมอแปลงที่มีขนาดของหมอแปลง,แรงดันไฟฟา
เขา-ออก,จํานวนเฟส,คาแรงดันลัดวงจรและวัสดุที่
ใชทําขดลวดเหมือนกัน)เขากับระบบการใหความ
รอนหนึ่งตัวได ระบบการอบหมอแปลงแบบนี้จะคุม
คาตอการผลิตที่สุดก็ตอเมื่อใชเตาสุญญากาศแบบ
ระฆังควํ่า 2 เตาควบคูกับระบบการใหความรอน 1 
หรือหลายตัวที่สามารถใหความรอนไดทั้ง 2 เตา
และระบบทําสุญญากาศ 1 ตัวดังรูปที่ 11

รปูท่ี 11 แผนภาพแสดงการทํางานของเตาอบแบบคลายระฆังคว่ํา 2 เตา
รวมกบัระบบใหความรอนท่ีสามารถใชไดท้ัง 2 เตา

รปูท่ี 12 แผนภาพแสดงการทํางานของเตาอบท่ีตองการใหความรอน
ในเวลาเดยีวกนั

การออกแบบที่ถูกพิสูจนแลววาเหมาะสมคือการที่เตาอบมีลักษณะเปนคลาย
ระฆังควํ่าและเคลื่อนที่ในลักษณะยกขึ้น-ลงในแนวดิ่งและมีพื้นที่ทํางานอยูดาน
ลาง เตาอบรูปคลายระฆังควํ่าที่ถูกยกไดจะทําใหผูปฏิบัติงานสามารถเขาถึง
หมอแปลงไฟฟาเพื่อที่จะตอสายจากแหลงจายไฟฟาและอุปกรณวัดคาตางๆ
เขากับหมอแปลงไดงาย สวนพื้นที่ทํางานดานลางประกอบไปดวยชองที่เอาไว
สําหรับตอสายตางๆสําหรับการทําสุญญากาศ, เติมนํ้ามัน, อุปกรณวัดคา
ตางๆ และสายจากแหลงจายเขากับหมอแปลงไฟฟา ซึ่งสายตอตางๆจะถูก
ออกแบบมาเพื่อใหสามารถทํางานไดภายใตภาวะสุญญากาศ

ถาหมอแปลงทั้งสองเตาตองการอบพรอมๆกัน 
ระบบการใหความรอนมีความจําเปนตองมีหลาย
ยูนิตดังรูปที่ 12

สําหรับการออกแบบตัวเตาอบจะเปนไดทั้งในรูปกลองสี่เหลี่ยม
ผืนผาหรือทรงกระบอก ในกรณีที่ใชรูปแบบกลองสี่เหลี่ยมผืน
ผา ปริมาตรภายในที่จะถูกทําใหเปนสุญญากาศสามารถทําให
มีปริมาตรตํ่าสุดได พื้นที่ทํางานดานลางสวนใหญจะเปนแบบ
รางที่มีลอเลื่อนเพื่อใชสําหรับเข็นหมอแปลงเขาไปในเตาอบ แต
การขนหมอแปลงไฟฟาในรูปแบบอื่นๆเชน รถเข็นหรือ air 
cushion ก็สามารถทําได ที่ผนังของเตาอบไมจําเปนตองมี
ฉนวนความรอนเนื่องจากผนังเตาจะไมถูกทําใหรอน

การออกแบบที่จะทําใหการอบหมอแปลงแบบที่ใหความรอน
โดยใชกระแสไฟฟาความถี่ตํ่านั้นมีประสิทธิภาพและความคุมคา
สูงสุดนั้น ตองประกอบไปดวยเตาอบแบบระฆังควํ่า 2 เตาและ
มีระบบการใหความรอน 1 ยูนิตหรือมากกวาและมีขั้นตอน
การดําเนินการเปนไปตามลําดับ นั้นคือ ขณะที่เตาหนึ่งอยูใน
ขั้นตอนกอนอบหรือขั้นตอนใหความรอน อีกเตาหนึ่งจะอยูใน
ขั้นตอนสุญญากาศขั้นสูงหรือขั้นตอนเติมนํ้ามันนั้นเอง ตาม
รูปที่ 13
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Electric low-frequency heating unit 
(ระบบการใหความรอนดวยกระแสไฟฟาความถี่ตํ่า)
ระบบการอบแหงดวยกระแสไฟฟาความถี่ตํ่าเปนเทคโนโลยีของ
บริษัท Hedrich ประเทศเยอรมนี ซึ่งเปนระบบการอบที่ใหความ
รอนโดยตรงและตอเนื่องแกหมอแปลงที่ตออยูกับระบบโดยวิธี
การจายกระแสไฟฟาความถี่ตํ่า กระแสไฟฟาความถี่ตํ่าจะเปนการ
ใหความรอนแกขดลวดของหมอแปลงไฟฟาที่คาแรงดันตํ่า ซึ่งจะ
เปนการรับประกันวาฉนวนของหมอแปลงจะไดรับความรอน
อยางสมํ่าเสมอ

ขอไดเปรียบของวิธีการใหความรอนแบบนี้มีอยู 2 ประการ 
ประการแรกคือ การใหความรอนจะใหความรอนเฉพาะขดลวด
และฉนวนเทานั้น ประการตอมาคือ ทิศทางการไหลของความ
รอนและความชื้นมีทิศทางเดียวกันคือจากดานในสูดานนอกซึ่ง
สงผลใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น แตการที่จะทําใหไดผลดีตามที่
กลาวมาจะตองเกี่ยวของกับกระบวนการออกแบบและการผลิต
ดวย นั้นคือ ฉนวนแข็งตางๆที่เปนองคประกอบที่นอกเหนือจาก
ขดลวดนั้นจะตองมีการอิมแพรกเนตดวยนํ้ามันกอนเพื่อเปนการ
รับประกันวาหลังจากใหความรอนตอแอคทีฟพารทแลวขนาด
ของชิ้นสวนตางๆเหลานี้จะมีการเปลี่ยนแปลงนอยที่สุด

ดวยเหตุผลดังกลาวจึงทําใหการอบดวยวิธีการใหความรอนดวย
พลังงานไฟฟาความถี่ตํ่าถึงนํามาใชกับหมอแปลงที่มีขนาดไมเกิน 
4 MVA เทานั้นเนื่องจากหมอแปลงขนาดดังกลาวไมตองการ
ฉนวนที่จะตองใหความรอนมากนัก สําหรับหมอแปลงที่มีขนาด
ใหญกวานี้การอบดวยวิธีนี้ก็สามารถกระทําไดแตตองใชความ
ระมัดระวังสูงขึ้นซึ่งจะไมสามารถกระทําไดงายเหมือนกับ
หมอแปลงไฟฟาขนาดเล็ก

ตัวควบคุมหลักคือ ไมโครโปรเซสเซอร (microprocessor) จะทํา
หนาที่คํานวณอุณหภูมิของขดลวดจากพื้นฐานของความ
ตานทานของขดลวดที่อุณหภูมิตั้งตน ในชวงเวลาสั้นๆโดยที่จะไม
ไปรบกวนกระบวนการใหความรอนแตอยางใด สําหรับการ
ควบคุมคอนเวิรทเตอรนั้นแหลงจายไฟฟากระแสตรงจะถูกวัดและ
นําคามาเปรียบเทียบกับแหลงจายไฟฟากระแสสลับ ในกรณีที่คา
ความแตกตางของสองคาดังกลาวมีคาเกินกวาที่กําหนด จะมี
การเตือนและกระบวนการใหความรอนจะสิ้นสุดลง

การอบคอยลและ
การกดคอยลในชวง
ระหวางที่ทําการอบ
คอยลนั้นเปนขั้น
ตอนที่มีความ
สําคัญขั้นตอนหนึ่ง
ในกระบวนการผลิต

หมอแปลงไฟฟาใน
ปจจุบัน โดยรูปที่ 10 

แสดงใหเห็นถึงตัวอยางของอุปกรณที่ใช ในการกดคอยลระหวาง
การอบคอยล

บทสรุป

การอบแอคทีฟพารทดวยระบบการอบแบบ Vapour phase นั้น
เปนกระบวนการที่แพรหลายในการผลิตหมอแปลงไฟฟากําลังใน
ปจจุบัน ขอไดเปรียบหลักคือสามารถลดเวลาในการอบลงไดถึง 
50% โดยประมาณเมื่อเทียบกับการอบแบบเดิมและยังไมทําให
อายุฉนวนลดลงในระหวางการอบรวมทั้งใชพลังงานลดลงดวย 

ตอไปจะกลาวถึงหลักการทํางานของระบบการอบแหงดวยกระแส
ไฟฟาความถี่ตํ่า

รปูท่ี 10 อปุกรณท่ีใชในการกดคอยลภาย
ในเตาอบในระหวางชวงท่ีมีการอบคอยล

ระบบการใหความรอนแตละตัวจะมีไมโคร-
โปรเซสเซอรเปนของตนเอง ในกรณีที่เปนการ
ดําเนินการที่แยกแตละยูนิต ขอมูลที่จําเปนตองใชจะ
ตองปอนผานทางแปนพิมพและหนาจอทีละยูนิต แต
สําหรับในกรณีที่ระบบดังกลาวมีระบบ PLC หรือ
ระบบภาพเสมือน ขอมูลที่จําเปนตองใชจะสามารถ
ปอนผานยูนิตกลางหนึ่งยูนิตเพื่อใชสําหรับระบบให
ความรอนหลายๆยูนิต และระบบการใหความความ
รอนแบบนี้สามารถเลือกไดวาจะใหดําเนินการแบบ
อัตโนมัติหรือไมก็ได

ระบบนี้สามารถที่จะตอหมอแปลงหลายตัว(ตองเปน
หมอแปลงที่มีขนาดของหมอแปลง,แรงดันไฟฟา
เขา-ออก,จํานวนเฟส,คาแรงดันลัดวงจรและวัสดุที่
ใชทําขดลวดเหมือนกัน)เขากับระบบการใหความ
รอนหนึ่งตัวได ระบบการอบหมอแปลงแบบนี้จะคุม
คาตอการผลิตที่สุดก็ตอเมื่อใชเตาสุญญากาศแบบ
ระฆังควํ่า 2 เตาควบคูกับระบบการใหความรอน 1 
หรือหลายตัวที่สามารถใหความรอนไดทั้ง 2 เตา
และระบบทําสุญญากาศ 1 ตัวดังรูปที่ 11

รปูท่ี 11 แผนภาพแสดงการทํางานของเตาอบแบบคลายระฆังคว่ํา 2 เตา
รวมกบัระบบใหความรอนท่ีสามารถใชไดท้ัง 2 เตา

รปูท่ี 12 แผนภาพแสดงการทํางานของเตาอบท่ีตองการใหความรอน
ในเวลาเดยีวกัน

การออกแบบที่ถูกพิสูจนแลววาเหมาะสมคือการที่เตาอบมีลักษณะเปนคลาย
ระฆังควํ่าและเคลื่อนที่ในลักษณะยกขึ้น-ลงในแนวดิ่งและมีพื้นที่ทํางานอยูดาน
ลาง เตาอบรูปคลายระฆังควํ่าที่ถูกยกไดจะทําใหผูปฏิบัติงานสามารถเขาถึง
หมอแปลงไฟฟาเพื่อที่จะตอสายจากแหลงจายไฟฟาและอุปกรณวัดคาตางๆ
เขากับหมอแปลงไดงาย สวนพื้นที่ทํางานดานลางประกอบไปดวยชองที่เอาไว
สําหรับตอสายตางๆสําหรับการทําสุญญากาศ, เติมนํ้ามัน, อุปกรณวัดคา
ตางๆ และสายจากแหลงจายเขากับหมอแปลงไฟฟา ซึ่งสายตอตางๆจะถูก
ออกแบบมาเพื่อใหสามารถทํางานไดภายใตภาวะสุญญากาศ

ถาหมอแปลงทั้งสองเตาตองการอบพรอมๆกัน 
ระบบการใหความรอนมีความจําเปนตองมีหลาย
ยูนิตดังรูปที่ 12

สําหรับการออกแบบตัวเตาอบจะเปนไดทั้งในรูปกลองสี่เหลี่ยม
ผืนผาหรือทรงกระบอก ในกรณีที่ใชรูปแบบกลองสี่เหลี่ยมผืน
ผา ปริมาตรภายในที่จะถูกทําใหเปนสุญญากาศสามารถทําให
มีปริมาตรตํ่าสุดได พื้นที่ทํางานดานลางสวนใหญจะเปนแบบ
รางที่มีลอเลื่อนเพื่อใชสําหรับเข็นหมอแปลงเขาไปในเตาอบ แต
การขนหมอแปลงไฟฟาในรูปแบบอื่นๆเชน รถเข็นหรือ air 
cushion ก็สามารถทําได ที่ผนังของเตาอบไมจําเปนตองมี
ฉนวนความรอนเนื่องจากผนังเตาจะไมถูกทําใหรอน

การออกแบบที่จะทําใหการอบหมอแปลงแบบที่ใหความรอน
โดยใชกระแสไฟฟาความถี่ตํ่านั้นมีประสิทธิภาพและความคุมคา
สูงสุดนั้น ตองประกอบไปดวยเตาอบแบบระฆังควํ่า 2 เตาและ
มีระบบการใหความรอน 1 ยูนิตหรือมากกวาและมีขั้นตอน
การดําเนินการเปนไปตามลําดับ นั้นคือ ขณะที่เตาหนึ่งอยูใน
ขั้นตอนกอนอบหรือขั้นตอนใหความรอน อีกเตาหนึ่งจะอยูใน
ขั้นตอนสุญญากาศขั้นสูงหรือขั้นตอนเติมนํ้ามันนั้นเอง ตาม
รูปที่ 13
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ขั้นตอนกอนอบและการให
ความรอน
ขั้นตอนชวงเตรียมงาน

ในขั้นตอนนี้หมอแปลงไฟฟาที่จะเขาอบตองอยูในสภาวะที่ลงถัง
หมอแปลงไปแลว และที่ตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งบนหมอแปลง 
ไฟฟานี้จะตองมีชองที่ถูกเปดไวเพื่อที่จะเปนชองที่จะนําไอนํ้าหรือ
ความชื้นภายในหมอแปลงออกมา และชองเปดนี้จะถูกปดหลัง
จากที่ทําการเติมนํ้ามันเสร็จเรียบรอยแลว หลังจากนั้น
หมอแปลงไฟฟาที่จะถูกอบจะเคลื่อนที่เขาไปสูเตาอบสุญญากาศ
และจะทําการตอสายที่จะใชเติมนํ้ามันและเครื่องมือวัดระดับนํ้ามัน 
สวนขดลวดแรงตํ่าของหมอแปลงจะถูกตอลัดวงจรและขดลวด
แรงสูงตอกับแหลงจายกระแสไฟฟาความถี่ตํ่า

ขั้นตอนชวงการอบ

ในขั้นตอนนี้ขดลวดของหมอแปลงไฟฟาจะถูกใหความรอนจนถึง
คาที่กําหนดไว และในขณะเดียวกันเตาอบสุญญากาศจะถูกทําให

ภายในเปนสุญญากาศที่คาประมาณ 10 มิลลิบารโดยการใชปม
พิเศษที่เรียกวา ลิควิชริงแวคคั้มปม (liquid-ring vacuum 
pump) ขดลวดแรงสูงของหมอแปลงจะถูกใหความรอนอันเนื่อง
มาจากผลของพลังงานกระแสไฟฟาความถี่ตํ่าที่เราจายให สวน
ขดลวดแรงตํ่าจะถูกใหความรอนเนื่องมาจากกระแสไฟฟาที่ถูก
เหนี่ยวนํามาจากขดลวดแรงสูง ความรอนที่เกิดขึ้นจากกระแส
ไฟฟาแบบนี้จะถูกสงไปหาตัวนําไฟฟาในขดลวดและฉนวนโดยตรง

จากเหตุการณดังกลาวการไหลของความรอนจะไหลจากภายใน
ขดลวดไปสูภายนอก ซึ่งคาอุณหภูมิจะถูกคํานวณเปนชวงเวลา
สัน้ๆระหวางท่ีจายพลงังานไฟฟา ในขณะที่ใหความรอนแกขดลวด 
นั้นจะมีการทําสุญญากาศดวยจะเห็นไดวาการไหลของความรอน
เปนไปในทิศทางเดียวกับการไหลของความชื้น ซึ่งจะสงผลใหการ
ดึงความชื้นออกจากฉนวนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จึงทําให
เวลาที่ใช ในการอบจะนอยลงเปนอยางมาก (โดยปกติจะใชเวลาใน
การอบอยูที่ประมาณ 25% ของการอบแบบการใชอากาศรอน
ไหลวนแบบเดิม และสวนที่ถูกใหความรอนจะมีแคขดลวดเทานั้น 
แกนเหล็กและตัวถังหมอแปลงจะไมถูกใหความรอนไปดวยซึ่งมีผล
ทําใหใชพลังงานในการอบลดลง (โดยประมาณลดลงไป 70% 
เมื่อเทียบกับพลังงานที่ใช ในการอบแบบเดิม) สวนความดันใน
ระหวางการอบจะถูกกําหนดโดยกฎของพาสเชียน (Paschen’s 
law)

รปูท่ี 13 ขัน้ตอนการดําเนินการของเตาอบสญุญากาศ 2 เตาท่ีใชระบบการใหความรอนดวยกระแสไฟฟาความถีต่ํ่ารวมกัน

ขั้นตอนการอบขั้นสูง (Fine drying)

เมื่ออุณหภูมิของขดลวดของหมอแปลงถึงคาที่กําหนด ระบบทําสุญญากาศจะเริ่มทํางานเต็มความสามารถของระบบ ในระหวางนี้ขดลวด
จะไมถูกใหความรอนแลวและจะมีอุณหภูมิลดลงเล็กนอยเนื่องมาจากในสภาวะนี้มีความชื้นที่ตํ่าและมีการสูญเสียพลังงานความรอนอัน
เนื่องมาจากความเปนฉนวนสุญญากาศนอยมาก เมื่อความดันถูกทําใหลดลงจนถึงคาตํ่าวา 0.5 มิลลิบารแลวจะถือวาขบวนการอบเสร็จ
สิ้นแลว

รปูท่ี 14 กระบวนการอบและเตมิน้ํามัน

ขัน้ตอนการเติมน้ํามันและ
การกดขดลวดใหแนน
ขั้นตอนเติมนํ้ามัน

หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการอบ หมอแปลงไฟฟาจะ
ถูกเติมนํ้ามันภายใตสภาวะสุญญากาศตอทันที ซึ่ง
ระดับนํ้ามันที่เติมจะถูกตรวจสอบโดยเครื่องมือวัด
ระดับนํ้ามันที่ไดติดตั้งไว ในชวงการเตรียมงาน 
เนื่องจากกระบวนการนี้เปนกระบวนตอเนื่องจากการ
อบจึงไมมีโอกาศที่ฉนวนหมอแปลงจะถูกความชื้นอีก 
และหลังจากที่หมอแปลงไฟฟาเย็นตัวลงปริมาตรของ
นํ้ามันจะลดลงการที่จะเติมนํ้ามันในสวนนี้สามารถ
กระทําภายหลังไดหลังจากหมอแปลงออกจากเตา
สุญญากาศไปแลว

ขั้นตอนการกดขดลวดใหแนน

วิธีการอบแบบนี้จะใหประสิทธิภาพสูงที่สุดก็ตอเมื่อกระบวนการอบและกระบวนการเติมนํ้ามันกระทําตอเนื่องไปจนสิ้นสุดกระบวนการโดย
ไมมีการนําแอคทีฟพารทออกมากดขดลวดเพื่อใหแนนกอนกระบวนการเติมนํ้ามัน ดังนั้นการจะทําแบบนั้นไดตองกระทําตั้งแตขั้นตอนการ
ออกแบบที่จะตองออกแบบใหขดลวดหลังจากการอบมีการเปลี่ยนแปลงระยะนอยที่สุด สวนอุปกรณอื่นๆทั้งหมดที่ใช ในการยึดขดลวดที่
เปนเซลลูโลสจะตองทําการอบเพื่อใหนํ้ามันแทรกซึมเขาไปในเนื้อกอนเสมอ
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ขั้นตอนกอนอบและการให
ความรอน
ขั้นตอนชวงเตรียมงาน

ในขั้นตอนนี้หมอแปลงไฟฟาที่จะเขาอบตองอยูในสภาวะที่ลงถัง
หมอแปลงไปแลว และที่ตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งบนหมอแปลง 
ไฟฟานี้จะตองมีชองที่ถูกเปดไวเพื่อที่จะเปนชองที่จะนําไอนํ้าหรือ
ความชื้นภายในหมอแปลงออกมา และชองเปดนี้จะถูกปดหลัง
จากที่ทําการเติมนํ้ามันเสร็จเรียบรอยแลว หลังจากนั้น
หมอแปลงไฟฟาที่จะถูกอบจะเคลื่อนที่เขาไปสูเตาอบสุญญากาศ
และจะทําการตอสายที่จะใชเติมนํ้ามันและเครื่องมือวัดระดับนํ้ามัน 
สวนขดลวดแรงตํ่าของหมอแปลงจะถูกตอลัดวงจรและขดลวด
แรงสูงตอกับแหลงจายกระแสไฟฟาความถี่ตํ่า

ขั้นตอนชวงการอบ

ในขั้นตอนนี้ขดลวดของหมอแปลงไฟฟาจะถูกใหความรอนจนถึง
คาที่กําหนดไว และในขณะเดียวกันเตาอบสุญญากาศจะถูกทําให

ภายในเปนสุญญากาศที่คาประมาณ 10 มิลลิบารโดยการใชปม
พิเศษที่เรียกวา ลิควิชริงแวคคั้มปม (liquid-ring vacuum 
pump) ขดลวดแรงสูงของหมอแปลงจะถูกใหความรอนอันเนื่อง
มาจากผลของพลังงานกระแสไฟฟาความถี่ตํ่าที่เราจายให สวน
ขดลวดแรงตํ่าจะถูกใหความรอนเนื่องมาจากกระแสไฟฟาที่ถูก
เหนี่ยวนํามาจากขดลวดแรงสูง ความรอนที่เกิดขึ้นจากกระแส
ไฟฟาแบบนี้จะถูกสงไปหาตัวนําไฟฟาในขดลวดและฉนวนโดยตรง

จากเหตุการณดังกลาวการไหลของความรอนจะไหลจากภายใน
ขดลวดไปสูภายนอก ซึ่งคาอุณหภูมิจะถูกคํานวณเปนชวงเวลา
สัน้ๆระหวางท่ีจายพลงังานไฟฟา ในขณะที่ใหความรอนแกขดลวด 
นั้นจะมีการทําสุญญากาศดวยจะเห็นไดวาการไหลของความรอน
เปนไปในทิศทางเดียวกับการไหลของความชื้น ซึ่งจะสงผลใหการ
ดึงความชื้นออกจากฉนวนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จึงทําให
เวลาที่ใช ในการอบจะนอยลงเปนอยางมาก (โดยปกติจะใชเวลาใน
การอบอยูที่ประมาณ 25% ของการอบแบบการใชอากาศรอน
ไหลวนแบบเดิม และสวนที่ถูกใหความรอนจะมีแคขดลวดเทานั้น 
แกนเหล็กและตัวถังหมอแปลงจะไมถูกใหความรอนไปดวยซึ่งมีผล
ทําใหใชพลังงานในการอบลดลง (โดยประมาณลดลงไป 70% 
เมื่อเทียบกับพลังงานที่ใช ในการอบแบบเดิม) สวนความดันใน
ระหวางการอบจะถูกกําหนดโดยกฎของพาสเชียน (Paschen’s 
law)

รปูท่ี 13 ขัน้ตอนการดาํเนินการของเตาอบสญุญากาศ 2 เตาท่ีใชระบบการใหความรอนดวยกระแสไฟฟาความถีต่ํ่ารวมกนั

ขั้นตอนการอบขั้นสูง (Fine drying)

เมื่ออุณหภูมิของขดลวดของหมอแปลงถึงคาที่กําหนด ระบบทําสุญญากาศจะเริ่มทํางานเต็มความสามารถของระบบ ในระหวางนี้ขดลวด
จะไมถูกใหความรอนแลวและจะมีอุณหภูมิลดลงเล็กนอยเนื่องมาจากในสภาวะนี้มีความชื้นที่ตํ่าและมีการสูญเสียพลังงานความรอนอัน
เนื่องมาจากความเปนฉนวนสุญญากาศนอยมาก เมื่อความดันถูกทําใหลดลงจนถึงคาตํ่าวา 0.5 มิลลิบารแลวจะถือวาขบวนการอบเสร็จ
สิ้นแลว

รปูท่ี 14 กระบวนการอบและเตมิน้ํามัน

ขัน้ตอนการเติมน้ํามันและ
การกดขดลวดใหแนน
ขั้นตอนเติมนํ้ามัน

หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการอบ หมอแปลงไฟฟาจะ
ถูกเติมนํ้ามันภายใตสภาวะสุญญากาศตอทันที ซึ่ง
ระดับนํ้ามันที่เติมจะถูกตรวจสอบโดยเครื่องมือวัด
ระดับนํ้ามันที่ไดติดตั้งไว ในชวงการเตรียมงาน 
เนื่องจากกระบวนการนี้เปนกระบวนตอเนื่องจากการ
อบจึงไมมีโอกาศที่ฉนวนหมอแปลงจะถูกความชื้นอีก 
และหลังจากที่หมอแปลงไฟฟาเย็นตัวลงปริมาตรของ
นํ้ามันจะลดลงการที่จะเติมนํ้ามันในสวนนี้สามารถ
กระทําภายหลังไดหลังจากหมอแปลงออกจากเตา
สุญญากาศไปแลว

ขั้นตอนการกดขดลวดใหแนน

วิธีการอบแบบนี้จะใหประสิทธิภาพสูงที่สุดก็ตอเมื่อกระบวนการอบและกระบวนการเติมนํ้ามันกระทําตอเนื่องไปจนสิ้นสุดกระบวนการโดย
ไมมีการนําแอคทีฟพารทออกมากดขดลวดเพื่อใหแนนกอนกระบวนการเติมนํ้ามัน ดังนั้นการจะทําแบบนั้นไดตองกระทําตั้งแตขั้นตอนการ
ออกแบบที่จะตองออกแบบใหขดลวดหลังจากการอบมีการเปลี่ยนแปลงระยะนอยที่สุด สวนอุปกรณอื่นๆทั้งหมดที่ใช ในการยึดขดลวดที่
เปนเซลลูโลสจะตองทําการอบเพื่อใหนํ้ามันแทรกซึมเขาไปในเนื้อกอนเสมอ

 



ELECTRICAL ENGINEERING

18

ประสิทธิภาพ, คุณภาพและ
ความเชื่อถือไดของ
กระบวนการ
การลดลงของเวลาที่ใชในการอบ

เวลาที่ใชทั้งหมดถูกลดลงมาเหลือที่ประมาณ 6 ชั่วโมงเนื่อง
มาจากแหลงพลังงานความรอนอยูใกลกับความชื้นที่
ตองการกําจัดออก และทิศทางการไหลของความรอนและ
ความชื้นอยูในทิศทางเดียวกันนั้นเอง

การประหยัดพลังงาน

พลังงานที่ถูกใชในการอบจะลดลงไดอยางนอย 70% โดย
ประมาณอันเนื่องมาจากในระหวางที่ทําการอบนั้น ตัวถัง
หมอแปลงและเตาอบสุญญากาศจะไมถูกใหความรอน แกน
เหล็กจะถูกใหความรอนนอยมาก ซึ่งทําใหไมมีพลังงานความ
รอนสูญเสียที่เตาอบสุญญากาศและระบบทําสุญญากาศก็ใช
เวลาลดลง

คุณภาพที่เพิ่มขึ้น

คุณภาพของการอบที่เพิ่มขึ้นและผลกระทบตอฉนวนที่นอย
กวาเปนผลอันเนื่องมาจากการที่มีระบบที่จะคอยติดตาม
อุณหภูมิของขดลวดของหมอแปลงเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการ
เกิดการพังทลายทางไฟฟาภายในและมีการรับประกันวาจะไม
เกิดการจายกระแสมากเกินไปโดยถาพบเหตุการณดังกลาว
ระบบจะตัดทันที ซึ่งจะสงผลดีตอฉนวนของหมอแปลงในแงที่
จะชวยลดการแตกตัวของฉนวนเซลลูโลส

ตัวอยางระบบการอบแหงโดยใชกระแสไฟฟาความถี่ตํ่า

รูปที่ 16, 17 และ 18 แสดงตัวอยางรูปของระบบการอบ
แหงโดยใชกระแสไฟฟาความถี่ตํ่าที่ทางบริษัท Hedrich ไดเคย
ติดตั้ง

รูปที่ 15 เปรียบเทียบพลังงานที่ใช ในการอบระหวางการอบแบบเดิมกับการ
อบแบบใหม

รูปที่ 16 ตัวอยางระบบการอบแหงโดยใชกระแสไฟฟาความถี่ตํ่า

รูปที่ 17 ตัวอยางการติดตั้งอุปกรณวัดคาตางๆ และการตอระบบจายไฟฟาความถี่ตํ่าเขากับหมอแปลงไฟฟา

รูปที่ 18 พื้นที่ทํางานใตเตาอบแบบคลายระฆังควํ่า
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ประสิทธิภาพ, คุณภาพและ
ความเชื่อถือไดของ
กระบวนการ
การลดลงของเวลาที่ใชในการอบ

เวลาที่ใชทั้งหมดถูกลดลงมาเหลือที่ประมาณ 6 ชั่วโมงเนื่อง
มาจากแหลงพลังงานความรอนอยูใกลกับความชื้นที่
ตองการกําจัดออก และทิศทางการไหลของความรอนและ
ความชื้นอยูในทิศทางเดียวกันนั้นเอง

การประหยัดพลังงาน

พลังงานที่ถูกใชในการอบจะลดลงไดอยางนอย 70% โดย
ประมาณอันเนื่องมาจากในระหวางที่ทําการอบนั้น ตัวถัง
หมอแปลงและเตาอบสุญญากาศจะไมถูกใหความรอน แกน
เหล็กจะถูกใหความรอนนอยมาก ซึ่งทําใหไมมีพลังงานความ
รอนสูญเสียที่เตาอบสุญญากาศและระบบทําสุญญากาศก็ใช
เวลาลดลง

คุณภาพที่เพิ่มขึ้น

คุณภาพของการอบที่เพิ่มขึ้นและผลกระทบตอฉนวนที่นอย
กวาเปนผลอันเนื่องมาจากการที่มีระบบที่จะคอยติดตาม
อุณหภูมิของขดลวดของหมอแปลงเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการ
เกิดการพังทลายทางไฟฟาภายในและมีการรับประกันวาจะไม
เกิดการจายกระแสมากเกินไปโดยถาพบเหตุการณดังกลาว
ระบบจะตัดทันที ซึ่งจะสงผลดีตอฉนวนของหมอแปลงในแงที่
จะชวยลดการแตกตัวของฉนวนเซลลูโลส

ตัวอยางระบบการอบแหงโดยใชกระแสไฟฟาความถี่ตํ่า

รูปที่ 16, 17 และ 18 แสดงตัวอยางรูปของระบบการอบ
แหงโดยใชกระแสไฟฟาความถี่ตํ่าที่ทางบริษัท Hedrich ไดเคย
ติดตั้ง

รูปที่ 15 เปรียบเทียบพลังงานที่ใช ในการอบระหวางการอบแบบเดิมกับการ
อบแบบใหม

รูปที่ 16 ตัวอยางระบบการอบแหงโดยใชกระแสไฟฟาความถี่ตํ่า

รูปที่ 17 ตัวอยางการติดตั้งอุปกรณวัดคาตางๆ และการตอระบบจายไฟฟาความถี่ตํ่าเขากับหมอแปลงไฟฟา

รูปที่ 18 พื้นที่ทํางานใตเตาอบแบบคลายระฆังควํ่า
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Abstract

Prior to their final completion, oil-filled power 
transformers must be exposed to a thorough 
drying process. Way back, this was done in 
vacuum ovens by applying the hot air drying 
process, and frequently subsequent oil impreg-
nation. However, this does no longer meet 
today’s requirements of the production process 
of power transformers. In the past years, 
modern Vapour Phase drying equipment drying 
the active part with a vaporous solvent has 
gradually been replacing the old units. The 
article describes the Vapour Phase drying 
process and its advantages for the quality of 
the transformer in detail.

Introduction

Ever since paper was used for high-voltage 
insulation (about 100 years), this material had 
to be dried and protected from re-humidifica-
tion. During the production process of an oil 
filled power transformer the insulating papers 
and all other cellulose products will absorb 
humidity from the air because of their hygro-
scopic character, according to figure 1.

Drying with 
Vapour Phase 
Technology

In the past, the paper was first dried by hot air in an 
closed chamber; and then later, drying was intensified 
and optimized by using fans and evacuating systems 
(convection drying). Oil spray has also been used for 
drying.

In the past 40 years, the Vapour-Phase vacuum drying 
process has become the most Effective process for 
treatment of large power transformers and has also 
been used in recent years for smaller size transformers 
down to 20 MVA

 

          

Fig. 1. Moisture contents c of insulation material as a function of 
relative humidity in the work shop at 20oC

General remarks about the Vapour Phase 
drying process

Apart from the increase of the drying temperature from 
abt. 105oC to 125oC, the extremely good heat transfer 
is another main reason for reduction of drying time in 
the vapour-phase vacuum process compared to the hot 
air circulation vacuum process. The heat transfer for 
heating of material to be dried is characterized by the 
value in the equation

Q= a x A (T
2
 –T

1
)

where

Q          = heat to be transferred
a           = heat-transfer coefficient
A           = transfer surface

(T2-T1) = temperature difference between tempera-
tures of medium and surface.

For the different heating processes, the following 
approximate typical figures of heattransfer can be 
assumed:

Radiation            abt.      8 kJ/h m2 K
Convection            abt.     80 kJ/h m2 K
Oil Spray -   abt.   600 kJ/h m2 K
Vapour-Phase    abt. 4500 kJ/h m2 K

By using the modern vapour-phase process with 
film-condensation of the heat transferring vapour, the 
best possible values for heat transfer can be realized 
under vacuum. In theinitial phase of this process, there 
will even be greater heat-transfer values, due to the 
droplet condensation on the drying object. For the heat 
transfer, a solvent is used which is chemically related 
to the transformer oil, such as white spirit K60 from the 
company Shell. 

The effective heat transfer is also characterized by the 
fact that the heat-transferring vapour condenses most 
intensively at the colder spots of the drying object, 
causing quick adaption of temperature.

The higher temperatures used for the vapour phase 
drying process (abt. 125oC) will not accelerate the 
aging process. Evacuation is already applied at the 
beginning of the process, thus atmospheric oxygen is a 
life-reducing factor of the organic cellulose insulations.

When comparable components are dried, the insulation 
of the transformer dried in the vapour phase process 
will be stressed approx. 15 % less. The stress will be 
reduced even more by intermediate pressure reduc-
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(convection drying). Oil spray has also been used for 
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treatment of large power transformers and has also 
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heating of material to be dried is characterized by the 
value in the equation

Q= a x A (T
2
 –T

1
)

where
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a           = heat-transfer coefficient
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tures of medium and surface.

For the different heating processes, the following 
approximate typical figures of heattransfer can be 
assumed:
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Convection            abt.     80 kJ/h m2 K
Oil Spray -   abt.   600 kJ/h m2 K
Vapour-Phase    abt. 4500 kJ/h m2 K

By using the modern vapour-phase process with 
film-condensation of the heat transferring vapour, the 
best possible values for heat transfer can be realized 
under vacuum. In theinitial phase of this process, there 
will even be greater heat-transfer values, due to the 
droplet condensation on the drying object. For the heat 
transfer, a solvent is used which is chemically related 
to the transformer oil, such as white spirit K60 from the 
company Shell. 

The effective heat transfer is also characterized by the 
fact that the heat-transferring vapour condenses most 
intensively at the colder spots of the drying object, 
causing quick adaption of temperature.

The higher temperatures used for the vapour phase 
drying process (abt. 125oC) will not accelerate the 
aging process. Evacuation is already applied at the 
beginning of the process, thus atmospheric oxygen is a 
life-reducing factor of the organic cellulose insulations.

When comparable components are dried, the insulation 
of the transformer dried in the vapour phase process 
will be stressed approx. 15 % less. The stress will be 
reduced even more by intermediate pressure reduc-
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tions during the vapour phase heating process because 
of less moisture and shorter drying times.

In figure 2, the results from active part drying of 
transformers by the different drying processes have 
been compared with nominal electrical power between 
40 MVA and 315 MVA and voltages from 220 KV to 
380 KV.

The time variations are caused by the different initial 
moisture of insulation materials, production sequences, 
and intermediate pressure reductions. The vapour-phase 
process surpasses by far the convection vacuum drying 
process according to physical principles, in quality, in 
cost, and in flexibility.

 

Fig. 2. Drying times of transformer between 40MVA and 315 MVA 
for the drying process vapour Phase (2), conventional heating 
without circulation (1a) and circulation (1b) and oil spray (3)

Moreover, it is possible to treat oil-impregnated units 
(which are selected for inspection and repair) by a 
de-oiling drying with the vapour phase process, thus 
avoiding the unpleasant assembly work with oil and oil 
contamination of the workshop.

Drying of transformers with Vapour Phase 
with the thin film evaporatio

Figure 3 shows the main components of the vapour 
phase drying equipment with thin film evaporation.

Fig. 3. Principle design of the vapour phase drying equipment.

The main components and sub-assembly groups are 
the vacuum pump unit (item 4), the condensate 
collecting vessel for kerosene (item 6.1) with feeder 
pump (6.7) and fine filter (6.9), the main condenser 
(item 3.1) for the condensation of the kerosene and 
water vapour, the separation vessel for kerosene/
water (item 3.8) and the evaporator (item 2).

Even though the Vapour Phase technology has been 
introduced about 40 years ago, the technology of the 
evaporation of kerosene has been modified and 
optimized over the decades. The company Hedrich is 
using a technology which is called thin film evaporator. 
The functional arrangement basically corresponds to 
the falling film evaporator generally used in chemical 
industry.

Fig. 4. Thin film evaporator

The evaporator consists of numerous small pipes 
heated on the outer surfaces while the kerosene is 
running down in a thin film on the inner surface of the 
small pipes.

Fig. 5. View to the base plate of the evaporator showing the 
numerous small pipes Inside

Furthermore, the thin film evaporator shows a wide 
range of other outstanding features which are advan-
tageous for the Vapour Phase process:

•   No explosion-proof evaporator room necessary

•   Efficient heat transmission from the pipe wall to the 
liquid film flowing off

•   Exact temperature regulation without delays

•   Less energy consumption by considerably reduced 
quantities of kerosene

•   After the feeder pump, item 6.7, is switched off, 
the evaporator is immediately free from kerosene. This 
means a considerable increase of safety.

•   Continuous separation of transformer oil during 
pressure reducing phases and during fine drying, 
independent of the drying tank.

•   Owing to the thin-film evaporating technology, 
excellent separation of the transformer oil and almost 
complete recovery of the kerosene.

Detailed process description of the drying 
process with thin film evaporator

Preparation:

After charging of the vacuum oven (item 5) with the 
parts to be dried, (on which the temperature sensors 
have been fixed), the oven is evacuated to below 7 
mbar by means of the vacuum pumping unit. Due to 
reasons of safety, the operating pressure must be 
below this pressure in order to reduce the air partial 
pressure, resp. the quantity of oxygen so far, that the 
formation of an ignitable mixture is avoided. The 
heating devices of the oven and the evaporator are 
switched on. The leakage pump evacuates the      
evaporation and condensation systems.

Heating-up:

The evaporator (item 2.1) is working with a continu-
ously increasing kerosene vapour temperature. The 
temperature is increased by about 10 kelvin/hour up 
to a maximum of about 135 oC. The vapour is entering 
via valve item 2.3 the autoclave. 

Vapour condenses at the coldest spots of the active 
parts and deeply penetrates into the insulation       
material.

The unit to be dried is quickly heated up, especially by 
the latent heat of the condensing vapour. The moisture 
from the insulation is transported by means of the 
water-solvent vapour mixture circuit, through main 
condenser (item 3.1) and water-solvent condensate 
circuit to collecting and separating vessel (item 3.8). In 
the separating vessel, water and solvent are separated 
by density difference.

For transformer containing great amounts of insulation, 
it is advisable to apply one or several intermediate 
pressure reductions for faster removal of moisture. 
Moreover, the heat transfer to cavities, where moisture 
accumulated, can be intensified.
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Detailed process description of the drying 
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parts to be dried, (on which the temperature sensors 
have been fixed), the oven is evacuated to below 7 
mbar by means of the vacuum pumping unit. Due to 
reasons of safety, the operating pressure must be 
below this pressure in order to reduce the air partial 
pressure, resp. the quantity of oxygen so far, that the 
formation of an ignitable mixture is avoided. The 
heating devices of the oven and the evaporator are 
switched on. The leakage pump evacuates the      
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The evaporator (item 2.1) is working with a continu-
ously increasing kerosene vapour temperature. The 
temperature is increased by about 10 kelvin/hour up 
to a maximum of about 135 oC. The vapour is entering 
via valve item 2.3 the autoclave. 

Vapour condenses at the coldest spots of the active 
parts and deeply penetrates into the insulation       
material.

The unit to be dried is quickly heated up, especially by 
the latent heat of the condensing vapour. The moisture 
from the insulation is transported by means of the 
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Intermediate pressure reduction

The kerosene feeder pump (item 6.7) stops and valve 
item 2.3 closed. The main condenser is working with 
full capacity and sucks out all kerosene/water vapour. 
This process step accelerates the extraction of water 
out of the insulation material significantly.

Final pressure reduction

After the limit temperature of the insulation has been 
reached and most of the moisture hasbeen removed, 
the vapour supply is interrupted and the solvent 
evaporates from the insulation by continuous pressure 
reduction.

Fine Vacuum

All connections with evaporation and condensation 
systems are closed; the vacuum pumping unit (item 4) 
is started directly. 

The fine vacuum phase needs approximately the same 
time like the heating up of the transformer. This phase 

Examples for Vapour Phase drying plant

of the drying process is stopped after reaching a 
steady end pressure of 0.1 to 0.2 mbar. At this point 
the drying process is normally completed. Additionally 
a partial water pressure gauge for measuring the 
amount of water vapour in the pumped out flow can 
be used to evaluate the residual moisture in the 
insulation. During the drying of the active parts of new 
transformer residual moisture of less than 0.3 % can be 
reached.

Distillation phase

The distillation phase is necessary in the case that the 
kerosene is mixed with transformer oil coming from a 
repair transformer or in the case the producer is 
working with oil impregnated winding. Because of the 
big difference of the vapour pressure of kerosene and 
transformer oil (80 mbar vapour pressure kerosene to 1 
mbar transformer oil at 100oC) the separation can be 
done easily by the evaporator (item 2.1). The distillation 
phase can be started after each pressure reduction or 
during the fine vacuum phase.

Figure 6 shows an example 
of a vapour phase drying 
equipment with the thin film 
evaporator. The equipment 
is designed for a 12 m long 
autoclave and an evapora-
tion capacity of 500 KW. 
All condensers and compo-
nents which are coming in 
contact with kerosene/
water mixture are manu-
factured in stainless steel 
design. 

Fig. 6. Vapour phase drying equipment with thin film evaporator designed by Hedrich vacuum system, 
Germany

The drying of windings and the 
simultaneous isostatic pressing is 
becoming more and more usual 
in the production of transformers. 
Figure 7 shows an example for 
pressing tools for windings in a 
vapour phase oven during 
commissioning.

Summary and outlook

The drying of active parts in the vapour phase has in the mean time become a common 
process step in the production of power transformers. The main advantages are the about 
50% shorter drying time of the active part by reduced aging of the insulation material and 
less energy consumption.

The drying of windings and the simultaneous isostatic pressing is the upcoming standard in 
the transformer production. The producers of instrument transformers are just starting the 
investigation of this technology.
Abstrakt

Fig. 7. Pressing tools in vapour phase oven during commissioning
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With the Hedrich electric low-frequency heating unit, 
the direct and continuous heating of the connected 
transformers is realized by supply of a regulated low 
frequency current. This current with lower frequency 
allows the heating of transformer windings with       
appropriately low voltage values, so that the thermal 
compatibility of the insulations to be heated is       
guaranteed.

The advantages are derived from physical facts: On 
one hand, only winding and insulation of the appli-
ances must be heated up to full temperature, on the 
other hand, heat and moisture flow direction is the 
same - from inside to the outside – achieving efficient 
results. Optimum exploitation of these advantages can 
be reached by the transformer design and fabrication. 
Prepreg elements for fixing the winding layers should 
be used to achieve dimensional stability of the winding 
construction. The axial forces can be compensated by 
elastic compressible insulation elements and distance 
profiles, if it is possible to ensure same axial lengths of 
the high and low voltage windings during the production. 
Supports made from laminated wood are to be avoided 
or should be predried.

This is the reason why LF heating is normally used only 
for distribution transformers up to 4 MVA because they 
do not have too much additional insulation material to 
be heated. In case of higher rated transformers LF 
heating can also be used but needs much more 
sophisticated additional heating sources and is not as 

Electric Low-Frequency 
Heating Unit

simple as it is for the small and medium sized distribu-
tion transformers

Basic control element is a microprocessor calculating 
exactly the temperatures of the windings on the basis 
of the resistance at initial temperature at short intervals 
without interruption of the heating phase. For control of 
the DC/AC converter, the DC power supplied is 
additionally measured and compared to the AC power. 
In case the allowable difference is exceeded, a 
warning is given, and the heating process is interrupted.

Each heating unit is provided with its own microproces-
sor control. In case of individual operation, the opera-
tional data are fed by means of a keyboard and a LCD 
display in conversational mode. In case the equipment 
has a PLC system or an additional visualizing system, 
the central input of the operational data can be used for 
several heating units. The heating units can optionally be 
operated manually or automatically.

It is possible to connect several uniform distribution 
transformers in parallel to a low-frequency current 
supply line. Uniform transformers means same rated 
capacity and supply voltage, same number of phases, 
same short circuit voltage and same material for 
windings. The optimum equipment productiveness is 
reached by using two vacuum bells and one or several 
heating units with reversing switch and one vacuum 
pumping unit (see Fig 1.).

Dr.-Ing. Stefan Zabeschek, Hedrich vacuum systems, Ehringshausen, Germany
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Fig. 1: Operating 2 vacuum chambers with 1 LF unit by using a reversing switch

If different transformers shall be treated simultaneously, a corresponding 
number of current supply lines are required (Fig. 2)

Fig 2: Simultaneous operation with various LF units

A vacuum tank with a vertically moving upper part (bell) and a stationary 
lower part proved to be the optimum design. The lifted bell permits free 

access to the transformers for the 
connection of the supply and 
monitoring devices. The bottom 
comprises all connecting ports for 
vacuum, transformer oil and for the 
electrical lead through for heating 
and measuring. The lead through for 
the heating current are specially 
designed for use under vacuum 
conditions. The tank is lifted by 
means of a lifting spindle system.

It can be designed either cylindrical 
or rectangular. In case of using a 
rectangular bell, the volume to be 
evacuated can be minimized. The 
lower part is provided with a roller 
conveyor for the transport of the 
transformers. Other transporting 
facilities, such as carts or air cushions 
are possible. The tank does not 
require a wall heating or heat 
insulation. 

The full capacity and highest      
economic efficiency of the equip-
ment is reached, if 2 vacuum bells 
having one or several heating units 
are operated sequentially. While the 
heating-up and pre-drying phase is 
running in one tank, the fine vacuum 
phase / filling is occurring in the 
other tank (Fig. 3)
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profiles, if it is possible to ensure same axial lengths of 
the high and low voltage windings during the production. 
Supports made from laminated wood are to be avoided 
or should be predried.

This is the reason why LF heating is normally used only 
for distribution transformers up to 4 MVA because they 
do not have too much additional insulation material to 
be heated. In case of higher rated transformers LF 
heating can also be used but needs much more 
sophisticated additional heating sources and is not as 

Electric Low-Frequency 
Heating Unit

simple as it is for the small and medium sized distribu-
tion transformers

Basic control element is a microprocessor calculating 
exactly the temperatures of the windings on the basis 
of the resistance at initial temperature at short intervals 
without interruption of the heating phase. For control of 
the DC/AC converter, the DC power supplied is 
additionally measured and compared to the AC power. 
In case the allowable difference is exceeded, a 
warning is given, and the heating process is interrupted.

Each heating unit is provided with its own microproces-
sor control. In case of individual operation, the opera-
tional data are fed by means of a keyboard and a LCD 
display in conversational mode. In case the equipment 
has a PLC system or an additional visualizing system, 
the central input of the operational data can be used for 
several heating units. The heating units can optionally be 
operated manually or automatically.

It is possible to connect several uniform distribution 
transformers in parallel to a low-frequency current 
supply line. Uniform transformers means same rated 
capacity and supply voltage, same number of phases, 
same short circuit voltage and same material for 
windings. The optimum equipment productiveness is 
reached by using two vacuum bells and one or several 
heating units with reversing switch and one vacuum 
pumping unit (see Fig 1.).

Dr.-Ing. Stefan Zabeschek, Hedrich vacuum systems, Ehringshausen, Germany
วิศวกรรมไฟฟา

Fig. 1: Operating 2 vacuum chambers with 1 LF unit by using a reversing switch

If different transformers shall be treated simultaneously, a corresponding 
number of current supply lines are required (Fig. 2)

Fig 2: Simultaneous operation with various LF units

A vacuum tank with a vertically moving upper part (bell) and a stationary 
lower part proved to be the optimum design. The lifted bell permits free 

access to the transformers for the 
connection of the supply and 
monitoring devices. The bottom 
comprises all connecting ports for 
vacuum, transformer oil and for the 
electrical lead through for heating 
and measuring. The lead through for 
the heating current are specially 
designed for use under vacuum 
conditions. The tank is lifted by 
means of a lifting spindle system.

It can be designed either cylindrical 
or rectangular. In case of using a 
rectangular bell, the volume to be 
evacuated can be minimized. The 
lower part is provided with a roller 
conveyor for the transport of the 
transformers. Other transporting 
facilities, such as carts or air cushions 
are possible. The tank does not 
require a wall heating or heat 
insulation. 

The full capacity and highest      
economic efficiency of the equip-
ment is reached, if 2 vacuum bells 
having one or several heating units 
are operated sequentially. While the 
heating-up and pre-drying phase is 
running in one tank, the fine vacuum 
phase / filling is occurring in the 
other tank (Fig. 3)
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Heating and Pre-drying

Preparatory work:

Transformers including housings are ready mounted. For 
evacuation and letting-out the water vapour, a        
sufficiently large lock-up opening must be provided in 
the housing which is related to the insulation compound. 
After oil filling, this opening is closed again. The 
transformers to be treated are moved into the vacuum 
tank, and connected to the filling hoses and the filling 
level monitoring device. The low voltage windings have 
to be short circuited and the high voltage windings to 
be connected to the low-frequency current supply.

Drying process:

The transformer windings are heated to an adjustable 
upper limit temperature by supply of energy from the 
electrical current supply. At the same time, the vacuum 
tank is evacuated to a vacuum of approx. 10 mbar by 
means of liquid-ring vacuum

pump. The necessary heating of the windings with the 
insulations to be dried is reached in the high voltage 
winding by direct current supply, in the low voltage 
winding this is done by means of an appropriate 
induction current. The heat generated by the current is 
directly transmitted into the conductor and coil insula-
tion.

So, a heat flow is produced from inside of the coils 
towards the outside. The temperature is calculated at 
short intervals from the heating capacity supplied. Due 
to the inner heating and external vacuum, the same 
flow direction of heat and moisture is reached to 
efficiently dehumidify the insulation. This results in 
extremely short drying times. The drying period only 
takes approx. 25 % compared to the conventional 
hot-air recirculating drying. In order to avoid conden-
sation of water vapour a flushing with dry gas is 
performed. Only the windings are heated. The trans-
former core and the transformer housing remain cold 
with this process. Compared with the conventional 
hot-air recirculating drying, this means a reduction by 
approx. 70 % in energy demand. The pressure during 
drying process should be in the limits given by the 
PASCHEN’s law.

Fine drying

When the preselected nominal temperature of the 
windings is reached, the full pumping capacity of the 
vacuum pumping unit is applied to achieve the required 
end vacuum. The temperature of the unheated windings 
drops very little, due to the already low moisture 
content and the extremely low heat loss by “vacuum 
insulation”. When the pressure falls below 0.5 mbar, a 
sufficiently dry condition is reached.

Fig 3: Operation of 2 vacuum tanks with common LF units

Insulating Oil Filling and Retightening of 
Windings 

Insulating Oil Filling:

After the drying process, the transformers are filled 
under vacuum with insulation oil. For this purpose, 
either the volumetric or the sensory level control 
system is used, or both together. Due to the continuous 
drying and filling process under vacuum, the insulation 
cannot take up moisture again. There are no fumes or 
pollution of the work area and no need for expensive 
cleaning of the transformers and the vacuum equipment. 
When the transformers have cooled down, the missing 
oil due to volume shrinkage and total impregnation is 
“topped-off” outside the vacuum equipment.

Retightening of Windings:

The advantages of this drying process can only be fully 
utilized if both drying and filling of the transformers can 
be performed in one continuous vacuum process 
without breaks for retightening. Possibilities for that are 
given by the winding design, keeping of equal lengths 
for high and low voltage windings, use of Prepreg 
elements and flexible supporting profiles as well as the 
use of predried laminated wood or even eliminating 
compressible, hygroscopic insulating elements       
completely.

 

Fig 4: Total drying and filling process

Efficiency, Quality and Process Reliability

Reduction of process time

The batch times for a preparation process are reduced 
to 6 hours, since the heating source is arranged close 
to the moisture to be evaporated, heat and moisture 
transport is performed in the same direction as well as 
an optimally controlled process guidance without 
interruption suitable for the batch is possible.

Energy saving

With equal drying batch and equal equipment capac-
ity, the energy consumption is reduced by at least 70 
% with the new process, since the vacuum and the 
transformer tank is not heated, the core is only slightly 
heated, there is no heat loss of heated vacuum ovens 
and vacuum pumps have short running times.

 

Improved quality

The quality of the treatment and the lower stress of the 
insulation is characterized by safe and continuously 
monitored determination of the conductor temperature 
of the winding copper from the measurement of the 
heating capacity. The safety device avoids internal 
electrical flashover and guarantees overcurrent warning 
and interruption. This leads to reduced depolymerisation 
of the cellulose insulation due to reduction of oxygen in 
the tank atmosphere and short cycles. 

Fig. 5: Comparison of energy consumption 
between hot air and LF drying process
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Heating and Pre-drying

Preparatory work:

Transformers including housings are ready mounted. For 
evacuation and letting-out the water vapour, a        
sufficiently large lock-up opening must be provided in 
the housing which is related to the insulation compound. 
After oil filling, this opening is closed again. The 
transformers to be treated are moved into the vacuum 
tank, and connected to the filling hoses and the filling 
level monitoring device. The low voltage windings have 
to be short circuited and the high voltage windings to 
be connected to the low-frequency current supply.

Drying process:

The transformer windings are heated to an adjustable 
upper limit temperature by supply of energy from the 
electrical current supply. At the same time, the vacuum 
tank is evacuated to a vacuum of approx. 10 mbar by 
means of liquid-ring vacuum

pump. The necessary heating of the windings with the 
insulations to be dried is reached in the high voltage 
winding by direct current supply, in the low voltage 
winding this is done by means of an appropriate 
induction current. The heat generated by the current is 
directly transmitted into the conductor and coil insula-
tion.

So, a heat flow is produced from inside of the coils 
towards the outside. The temperature is calculated at 
short intervals from the heating capacity supplied. Due 
to the inner heating and external vacuum, the same 
flow direction of heat and moisture is reached to 
efficiently dehumidify the insulation. This results in 
extremely short drying times. The drying period only 
takes approx. 25 % compared to the conventional 
hot-air recirculating drying. In order to avoid conden-
sation of water vapour a flushing with dry gas is 
performed. Only the windings are heated. The trans-
former core and the transformer housing remain cold 
with this process. Compared with the conventional 
hot-air recirculating drying, this means a reduction by 
approx. 70 % in energy demand. The pressure during 
drying process should be in the limits given by the 
PASCHEN’s law.

Fine drying

When the preselected nominal temperature of the 
windings is reached, the full pumping capacity of the 
vacuum pumping unit is applied to achieve the required 
end vacuum. The temperature of the unheated windings 
drops very little, due to the already low moisture 
content and the extremely low heat loss by “vacuum 
insulation”. When the pressure falls below 0.5 mbar, a 
sufficiently dry condition is reached.

Fig 3: Operation of 2 vacuum tanks with common LF units

Insulating Oil Filling and Retightening of 
Windings 

Insulating Oil Filling:

After the drying process, the transformers are filled 
under vacuum with insulation oil. For this purpose, 
either the volumetric or the sensory level control 
system is used, or both together. Due to the continuous 
drying and filling process under vacuum, the insulation 
cannot take up moisture again. There are no fumes or 
pollution of the work area and no need for expensive 
cleaning of the transformers and the vacuum equipment. 
When the transformers have cooled down, the missing 
oil due to volume shrinkage and total impregnation is 
“topped-off” outside the vacuum equipment.

Retightening of Windings:

The advantages of this drying process can only be fully 
utilized if both drying and filling of the transformers can 
be performed in one continuous vacuum process 
without breaks for retightening. Possibilities for that are 
given by the winding design, keeping of equal lengths 
for high and low voltage windings, use of Prepreg 
elements and flexible supporting profiles as well as the 
use of predried laminated wood or even eliminating 
compressible, hygroscopic insulating elements       
completely.

 

Fig 4: Total drying and filling process

Efficiency, Quality and Process Reliability

Reduction of process time

The batch times for a preparation process are reduced 
to 6 hours, since the heating source is arranged close 
to the moisture to be evaporated, heat and moisture 
transport is performed in the same direction as well as 
an optimally controlled process guidance without 
interruption suitable for the batch is possible.

Energy saving

With equal drying batch and equal equipment capac-
ity, the energy consumption is reduced by at least 70 
% with the new process, since the vacuum and the 
transformer tank is not heated, the core is only slightly 
heated, there is no heat loss of heated vacuum ovens 
and vacuum pumps have short running times.

 

Improved quality

The quality of the treatment and the lower stress of the 
insulation is characterized by safe and continuously 
monitored determination of the conductor temperature 
of the winding copper from the measurement of the 
heating capacity. The safety device avoids internal 
electrical flashover and guarantees overcurrent warning 
and interruption. This leads to reduced depolymerisation 
of the cellulose insulation due to reduction of oxygen in 
the tank atmosphere and short cycles. 

Fig. 5: Comparison of energy consumption 
between hot air and LF drying process
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ภัยราย ในฉนวน
กระดาษหมอแปลง

ÈÃÒÇØ¸ ÊÍ¹ÍØäÃ
วิศวกรรมไฟฟา

หมอแปลงไฟฟาเปนอุปกรณที่มีความสําคัญและมีราคา
แพงที่สุดในระบบสงจายและระบบจําหนายพลังงานไฟฟา 
ซึ่งมีหนาที่สําคัญในการรักษาระดับแรงดันใหผู ใชไฟไดใช
ไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพและนาเชื่อถือ การใชงาน
หมอแปลงไฟฟาอยางไมมีวันหยุด ทําใหหมอแปลงไฟฟา
ไดรับความเครียดทางสนามไฟฟา-ทางกล ความรอน 
ความชื้นและเกิดการเปลี่ยนแปลงขบวนการทางเคมี
อยางตอเนื่อง ซึ่งพารามิเตอรเหลานี้จะทําใหอายุการใช
งานของหมอแปลงสั้นลง จนทําใหหมอแปลงเกิดความ
เสียหายได  เพื่อใหมั่นใจวาหมอแปลงมีอายุการใชงานได
ยืนยาว มีความจําเปนตองศึกษาและเขาใจ การฉนวน
ภายในหมอแปลงไฟฟา(Transformer insulation 
system) เนื่องจากสถิติความเสียหายที่เกิดขึ้นกับ
หมอแปลงไฟฟามากกวา 30% มาจาก Insulation 
breakdown  โดยแบงประเภท การฉนวนในหมอแปลง 
(Transformer insulation system)  ไดเปน 2 ประเภท 
ตามรูปที่1 ดังตอไปนี้

1. การฉนวนหลัก (Major insulation) เปนฉนวนที่อยู
ระหวางขดลวดที่อยูใน phase เดียวกัน,  ระหวางขด
ลวดกับขา/เอก (limb/yoke) และระหวางสายลวด
ตัวนําไฟฟาแรงสูง (High voltage lead) กับ กราวด
(ground)  ซึ่งจะใชกระดาษอัดแข็ง (Pressboard) เปน
แผนกั้น (Barrier board) ในหมอแปลงไฟฟา

2. การฉนวนรอง (Minor insulation) เปนฉนวนที่อยู
ระหวาง turn, inter-turn, inter disk section ของขด
ลวดและระหวาง Tap 

รูปที่ 1 Transformer insulation system

เนื่องจากกระดาษอัดแข็ง (Pressboard) มีความสําคัญในการเปนฉนวน
หลัก (Major insulation) ในหมอแปลง หากเกิดการเสื่อมสภาพจาก
กระบวนการผลิตและการใชงาน มีผลทําใหเกิดความเสียหายตอหมอแปลง
หรอือายกุารใชงานของหมอแปลงสัน้ลง ในกระบวนการผลติซึง่ใชคา 
Degree of Polymerization (DP) เปนการวัดคณุสมบัตเิชงิกลของกระดาษ
ดวยการวัดคา tensile strength (คาความตานแรงดงึของcellulose) ของ
กระดาษเปนตวักาํหนดอายขุองหมอแปลง ดังน้ันหากมีความเขาใจใน
โครงสราง cellulose ของกระดาษ รูท่ีมาของการเสือ่มสภาพ การทดสอบ
หาความชืน้ในกระดาษ จะทําใหทานผูอานมีขอมูลประกอบการตดัสนิใจใน
การซือ้หมอแปลง รวมถงึการดแูลบาํรงุรกัษาหมอแปลงในเบือ้งตนได

¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
»ÃÔÞÞÒµÃÕ ÊÒ¢ÒÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊµÃ� (ÍÔàÅç¡·ÃÍ¹Ô¡Ê�áÅÐâ·Ã¤Á¹Ò¤Á)
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕ¾ÃÐ¨ÍÁà¡ÅŒÒ¸¹ºØÃÕ

¡ÒÃ·íÒ§Ò¹
ÇÔÈÇ¡ÃÃÐ´Ñº9 ¡ÒÃä¿¿‡Ò½†ÒÂ¼ÅÔµáË‹§»ÃÐà·Èä·Â

Basic-Oil Impregnated
Cellulose Insulation System

Core Type Transformer

Kraft paper (กระดาษคราฟท)
แหลงที่มาของ kraft paper

Kraft paper ทํามาจากเยื่อไมเนื้อ
แข็ง ซึ่งสวนใหญที่จะนํามาใชกับ
ฉนวนหมอแปลง จะมาจากตนสนใน
ปา Boreal forest ประเทศ Canada 
(รูปที่ 2) ตนสนที่นํามาใชผลิตมี
หลายสายพันธุ เชน White spruce, 
Black spruce, Balsam fir และ 
Eastern Hemlock แสดงดังรูปที่ 3 
โดยผานกรรมวิธี Kraft จึงนิยม
เรียกวา Kraft Paper  

รูปที่2  ปา Boreal forest ประเทศ Canada
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ภัยราย ในฉนวน
กระดาษหมอแปลง

ÈÃÒÇØ¸ ÊÍ¹ÍØäÃ
วิศวกรรมไฟฟา

หมอแปลงไฟฟาเปนอุปกรณที่มีความสําคัญและมีราคา
แพงที่สุดในระบบสงจายและระบบจําหนายพลังงานไฟฟา 
ซึ่งมีหนาที่สําคัญในการรักษาระดับแรงดันใหผู ใชไฟไดใช
ไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพและนาเชื่อถือ การใชงาน
หมอแปลงไฟฟาอยางไมมีวันหยุด ทําใหหมอแปลงไฟฟา
ไดรับความเครียดทางสนามไฟฟา-ทางกล ความรอน 
ความชื้นและเกิดการเปลี่ยนแปลงขบวนการทางเคมี
อยางตอเนื่อง ซึ่งพารามิเตอรเหลานี้จะทําใหอายุการใช
งานของหมอแปลงสั้นลง จนทําใหหมอแปลงเกิดความ
เสียหายได  เพื่อใหมั่นใจวาหมอแปลงมีอายุการใชงานได
ยืนยาว มีความจําเปนตองศึกษาและเขาใจ การฉนวน
ภายในหมอแปลงไฟฟา(Transformer insulation 
system) เนื่องจากสถิติความเสียหายที่เกิดขึ้นกับ
หมอแปลงไฟฟามากกวา 30% มาจาก Insulation 
breakdown  โดยแบงประเภท การฉนวนในหมอแปลง 
(Transformer insulation system)  ไดเปน 2 ประเภท 
ตามรูปที่1 ดังตอไปนี้

1. การฉนวนหลัก (Major insulation) เปนฉนวนที่อยู
ระหวางขดลวดที่อยูใน phase เดียวกัน,  ระหวางขด
ลวดกับขา/เอก (limb/yoke) และระหวางสายลวด
ตัวนําไฟฟาแรงสูง (High voltage lead) กับ กราวด
(ground)  ซึ่งจะใชกระดาษอัดแข็ง (Pressboard) เปน
แผนกั้น (Barrier board) ในหมอแปลงไฟฟา

2. การฉนวนรอง (Minor insulation) เปนฉนวนที่อยู
ระหวาง turn, inter-turn, inter disk section ของขด
ลวดและระหวาง Tap 

รูปที่ 1 Transformer insulation system

เนื่องจากกระดาษอัดแข็ง (Pressboard) มีความสําคัญในการเปนฉนวน
หลัก (Major insulation) ในหมอแปลง หากเกิดการเสื่อมสภาพจาก
กระบวนการผลิตและการใชงาน มีผลทําใหเกิดความเสียหายตอหมอแปลง
หรอือายกุารใชงานของหมอแปลงสัน้ลง ในกระบวนการผลติซึง่ใชคา 
Degree of Polymerization (DP) เปนการวัดคณุสมบัติเชงิกลของกระดาษ
ดวยการวัดคา tensile strength (คาความตานแรงดงึของcellulose) ของ
กระดาษเปนตวักาํหนดอายขุองหมอแปลง ดังน้ันหากมีความเขาใจใน
โครงสราง cellulose ของกระดาษ รูท่ีมาของการเสือ่มสภาพ การทดสอบ
หาความชืน้ในกระดาษ จะทําใหทานผูอานมีขอมูลประกอบการตดัสนิใจใน
การซือ้หมอแปลง รวมถงึการดแูลบาํรงุรกัษาหมอแปลงในเบือ้งตนได
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ÇÔÈÇ¡ÃÃÐ´Ñº9 ¡ÒÃä¿¿‡Ò½†ÒÂ¼ÅÔµáË‹§»ÃÐà·Èä·Â

Basic-Oil Impregnated
Cellulose Insulation System

Core Type Transformer

Kraft paper (กระดาษคราฟท)
แหลงที่มาของ kraft paper

Kraft paper ทํามาจากเยื่อไมเนื้อ
แข็ง ซึ่งสวนใหญที่จะนํามาใชกับ
ฉนวนหมอแปลง จะมาจากตนสนใน
ปา Boreal forest ประเทศ Canada 
(รูปที่ 2) ตนสนที่นํามาใชผลิตมี
หลายสายพันธุ เชน White spruce, 
Black spruce, Balsam fir และ 
Eastern Hemlock แสดงดังรูปที่ 3 
โดยผานกรรมวิธี Kraft จึงนิยม
เรียกวา Kraft Paper  

รูปที่2  ปา Boreal forest ประเทศ Canada
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รูปที่ 3 ชนิดสายพันธุตนสน White spruce, Black spruce, Balsam fir และ Eastern Hemlock

ผูพัฒนา Kraft process

ในป ค.ศ.1884 นักเคมีชาวเยอรมันชื่อ Cral F. Dahl (รูปที่ 4) พัฒนา
กระบวนการ Kraft Process โดยใชเทคโนโลยีในการแปลงสภาพเนื้อไม
เปนเยื่อกระดาษไม (Wood Pulp) โดยการนําเยื่อไมมาทํากรรมวิธีดึง
สาร Lignin (Delignifying Wood Pulp) ดวย Sodium Hydroxide 
และ Sodium Sulphate ระหวางกระบวนการผลิต Kraft paper จะ
ทําใหคา Degree of Polymerization (DP) ของ cellulose ที่อยูในเยื่อ
ไมมีคาลดลง จากคา DP เริ่มตนเทากับ 20,000 ลดลงเหลือ 1,300-
1,400 และมีคาความชื้นในกระดาษประมาณ 6% ในกระบวนการผลิต
หมอแปลงตองทําการอบฉนวนกระดาษใหแหงกอนใชงาน โดยคา DP 
หลังการอบหมอแปลงจะลดลงเหลือ 1200 และมีคาความชื้นไมเกิน 
0.5% Kraft paper มีความบริสุทธิ์สูง เปนฉนวนที่มีราคาถูก มีคา
ความตานทานทางไฟฟาเฉพาะเหมาะสําหรับใชเปนฉนวนในหมอแปลง 
ไฟฟา มีความแข็งแรงและเหนียวกวากระดาษชนิดอื่น โดยปกติ Kraft 
paper จะมีสีนํ้าตาล ตามสีของเนื้อไมที่นํามาผลิต  รูปที่ 4  Cral F. Dahl 

รูปที่ 3 ชนิดสายพันธุตนสน White spruce, Black spruce, Balsam fir และ Eastern Hemlock

Construction of cellulose

•  โครงสรางทางเคมีของ cellulose ประกอบดวยพันธะ
โมเลกุลภายใน Hydrogen ซึ่งมาจาก Polymer glucose 
จํานวนมากเรียงตอกันเปนแนวยาว ทําใหเกิดโครงสราง
กึ่งผลึกของ hydrogen bond ที่อยูระหวางหวงโซ 
cellulose ดังแสดงใน รูปที่ 5   

 

รูปที่ 5 แสดงโครงสรางทางเคมีของ 
cellulose

•  hydrogen bond ที่เกิดขึ้นจะเรียงตัวเปนภาพตามแนว
ยาว ( longitudal view ) สวนที่เปนเสนจุดไขปลา ( dotted 
lines ) แสดงถึงสวนของเสนที่เปนผลึกเรียงตัวในแนวระนาบ 
(Crystalline regions) ทําใหเกิดความแข็งแรงของกระดาษ
ดังแสดง รูปที่ 6    

รูปที่6  Crystalline cellulose structure

•  จากภาพบริเวณสีดํา 
(black lines) แสดงถึง  
ชองวาง (voids) ระหวาง 
cellulose fiber  ซึ่ง
แสดงถึงปริมาณของนํ้า
ที่สามารถถูกดูดเขาไป
แทรกอยูระหวาง       
cellulose fiber ดังกลาวได 

•  Cellulosic จะดูดนํ้าทําใหความแข็งแรงระหวาง 
secondary hydroxyls  (OH)(รูปที่5) ออนแอลง    
มีผลทําให cellulosic structure เกิดความไมเสถียร 
ทําใหคุณสมบัติทางกลของ celluloseลดอยางรวดเร็ว 
(mechanical properties)   

หากขยายภาพCrystalline cellulose structure (รูปที่ 7) จะพบ cellulose มีชองวาง ซึ่งเปนจุดสําคัญที่ควรพิจารณาดังนี้   

รูปที่7  ภาพขยาย Crystalline cellulose 
structure
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รูปที่ 3 ชนิดสายพันธุตนสน White spruce, Black spruce, Balsam fir และ Eastern Hemlock
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1,400 และมีคาความชื้นในกระดาษประมาณ 6% ในกระบวนการผลิต
หมอแปลงตองทําการอบฉนวนกระดาษใหแหงกอนใชงาน โดยคา DP 
หลังการอบหมอแปลงจะลดลงเหลือ 1200 และมีคาความชื้นไมเกิน 
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ไฟฟา มีความแข็งแรงและเหนียวกวากระดาษชนิดอื่น โดยปกติ Kraft 
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จํานวนมากเรียงตอกันเปนแนวยาว ทําใหเกิดโครงสราง
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•  Cellulosic จะดูดนํ้าทําใหความแข็งแรงระหวาง 
secondary hydroxyls  (OH)(รูปที่5) ออนแอลง    
มีผลทําให cellulosic structure เกิดความไมเสถียร 
ทําใหคุณสมบัติทางกลของ celluloseลดอยางรวดเร็ว 
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1. ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบ การผลิตชิ้นวัตถุดิบ เปนขั้นตอน
ที่นําวัตถุดิบมาลอกเปลือก ผาหรือเลื่อยใหมีขนาดเล็ก    นําเขา
เครื่องสับใหเปนชิ้นเล็ก ตามขนาดที่ตองการ  โดยผาน เครื่อง
ปอกเปลือก (De-barker) เครื่องสับชิ้นไม (Chipper) และระบบ
สายพานลําเลียง (Conveyor) 

2. ขั้นตอนการทําเยื่อ เปนขั้นตอนที่นําวัตถุดิบชิ้นเล็กไปยังถัง
ตมเยื่อเพื่อแยก lignin ออกจากเสนใย โดยใชสารเคมีไปทํา
ปฏิกิริยากับ lignin ภายใตการควบคุมสภาวะของอุณหภูมิ 
ความดันและเวลา

3.ขั้นตอนการตม แยกเยื่อ ฟอกเยื่อ (Mechanical pulping 
process ) การแยกเยื่อ วัตถุดิบที่ผานการตมแลว ในรูปของเยื่อ
กระดาษ และของเหลว จะสงเขาถังเปาลม เพื่อแยกเยื่อออก สูถัง
เก็บเพื่อเตรียมเยื่อ (Stock Preparation) ผลิตกระดาษ

4.ขั้นตอนผลิตกระดาษ (Paper making machine) การผลิต
กระดาษ (Papermaking) จะแบงออกไดเปน 2 สวน คือ สวนที่
เรียกวา “ชวงเปยก” (Wet End)      ซึ่งจะครอบคลุมตั้งแต 
Machine Chest ซึ่งเปนสวนที่ทําการเก็บนํ้าเยื่อ จนถึงสวน

กระบวนการผลิต kraft paper

ปจจบัุนมีผูผลติรายใหญๆ  เชน WEIDMANN (Switzerland), PUCARO (Germany), ENPAY (Turkey) ซึง่มีขบวนการผลติโดยพืน้ฐานดงัน้ี

 

รูปที่8  Kraft paper process

2 3

1

4

ที่ทําการกดรีดนํ้า (Pressing) และสวนของ “ชวงแหง” (Dry 
End) ซึ่งประกอบดวยสวนการทําอบแหงกระดาษ (Drying) สวน
การขัดมันกระดาษ (Calendering) และสวนกรอ แบงมวน
กระดาษ และตกแตงผลิตภัณฑ    (Reel and Finishing or 
Converting) ดังแสดงในรูป 8  

การนํา kraft paper ไปใชในกระบวนการผลติหมอแปลง

ในการผลิตหมอแปลงใหมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล จําเปน
ตองเลือกวัตถุดิบ (Raw material) ใหมีประสิทธิภาพและเหมาะ
สมกับการออกแบบใชงาน ซึ่งวัตถุดิบหลักที่ใชการผลิต
หมอแปลงที่สําคัญไดแก แกนเหล็ก ขดลวด ฉนวนกระดาษ และ
นํ้ามันหมอแปลง การคัดเลือกวัตถุดิบที่ดีเปนปจจัยพื้นฐาน
สําคัญตอประสิทธิภาพและอายุการใชงานของหมอแปลง  ผูซื้อ
หรือผูบํารุงรักษาหมอแปลงควรไดรับขอมูลในเรื่องวัตถุดิบจาก
ผูผลิตโดยครบถวนซึ่งมีความสําคัญมาก วัตถุดิบประเภท
เดียวกันแตคุณภาพตางกันจะทําใหตนทุนแตกตางกันอยางมีนัย 
และมีผลตอการใชงานในอนาคต  ในบทความนี้จะขออธิบายถึง 
ความชื้น ที่เปนภัยรายตอฉนวนกระดาษ  ที่มาของความชื้น 
อิทธิพลของความชื้น การทดสอบและการกําจัดความชื้น  ดังนี้

ขบวนการเสื่อมสภาพของฉนวน 
(Insulation paper)

•  เมื่อเริ่มใชงานหมอแปลง หมอแปลงจะเกิดความรอน ไดรับ
ความเครียดทางไฟฟา (Electrical Stress), นํ้า, oxygen และ
การเปลี่ยนแปลงชั่วขณะทางกล ปจจัยเหลานี้จะทําลายคา DP 
ของกระดาษจะลดลงจากคาเริ่มตน (1,200) ซึ่งทําใหความ
แข็งแรงของกระดาษในหมอแปลงไฟฟาเปราะบาง และหาก
หมอแปลงที่เสื่อมสภาพจะมีคา DP อยูระหวาง 150-200 
การเสื่อมสภาพของหมอแปลงขึ้นอยูกับสภาวะการใชงาน ทั้ง
นํ้ามันและกระดาษจะเสื่อมสภาพอยางเร็วหากไดรับ อุณหภูมิ
และความชื้นสูง  

•  การเสื่อมสภาพเนื่องจากความรอนของกระดาษ Kraft จะ
เกิดขึ้นในหมอแปลงที่อุณหภูมิใชงานปกติระหวาง 60oC ถึง 
90oC การเสื่อมสภาพนี้จะถูกเรงใหเร็วขึ้น ถาหมอแปลงเกิด 
Overheat ที่เกิดจากการจายหมอแปลง over load หรือเกิด 
Hot spot ผลก็คืออายุการใชงานของหมอแปลงจะสั้นลง 

•  ถึงแมวาความเสียหายหรือการเสื่อมของกระดาษอาจจะไม
สงผลตอคุณสมบัติทางไฟฟาโดยฉับพลัน  แตโครงสราง
หมอแปลงอาจเกิดจุดออนขึ้น ซึ่งไมสามารถที่จะทนตอ 
Mechanical vibrations ไดเปนเวลานาน ๆ จึงมีความจําเปน
ตองทดสอบสภาพของนํ้ามันและกระดาษ ไมวาการ
เปลี่ยนแปลงจะเกิดเนื่องจาก thermal, Dielectric, chemical 
หรือ mechanical  เมื่อไดรับรูวานํ้ามันกําลังเสื่อมสภาพ จะ
สามารถวางแผนปรับปรุงสภาพนํ้ามัน  กอนที่จะเปนสาเหตุให
กระดาษหรือหมอแปลงเสียหาย 

•  การเสื่อมสภาพจากความชื้นสูง มีความจําเปนตองเฝา
ระวังเนื่องจากมีการแลกเปลี่ยนความชื้น จากกระดาษสูนํ้ามัน
เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น และจากนํ้ามันสูกระดาษเมื่ออุณหภูมิตํ่า
ลง ดังนั้นในการหาคาความชื้นในหมอแปลงไฟฟา จึงเปน
เรื่องที่นาศึกษาและหากทราบผลการวัดที่แนนอนจะสามารถ
แกปญหากอนกระดาษหมอแปลงเกิดการเสื่อมสภาพ  
เพราะหากกระดาษเสียหายหรือเสื่อมสภาพไมสามารถทําให
กลับคืนสภาพเดิมได

ความชื้นในหมอแปลงมาจากไหน

เนื่องจากฉนวนกระดาษมีความชื้น ในขบวนการผลิต
หมอแปลงหากบริษัทผูผลิต สามารถกําจัดความชื้นใน
กระดาษไดตั้งแตตนจะทําใหลดความเสี่ยงในการเสื่อมสภาพ
ของฉนวนกระดาษที่มาจากความชื้นได ซึ่งตามมาตรฐานจะ
กําหนดใหฉนวนในหมอแปลงใหมมีความชื้นไดไมเกิน 0.5% 
เมื่อหมอแปลงถูกใชงาน ความชื้นจะมาจากแหลงภายนอก
และเกิดจากปฏิกิริยาทางเคมีภายในหมอแปลง ดังนี้

1. จากแหลงภายนอก

 1.1 การติดตั้งและบํารุงรักษา ระหวางเปดฝา
 หมอแปลงทํางาน ซึ่งทําใหเกิดการสัมผัสกับ
 อากาศภายนอก

 1.2 เกิดอุบัติเหตุ หรือตัวถังเกิดการรั่วที่รอบๆ
 ฝา, ลูกถวยหรือปะเก็น

 1.3 เกิดการกลั่นตัวบนฝาถังและไหลลงสู
 terminal board, tap changer, leads, หรือ
 ผานนํ้ามันเขาสู cellulosic paper insulation

 1.4 เมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลง และมีการรั่วที่หอง
 รองรับนํ้ามัน (conservator) หรือ Rubber bag
  รั่ว  

2. เกิดจากปฏิกิริยาทางเคมี

 2.1 เกิดการแตกตัวของ cellulose เนื่องจากการ
 เสื่อมสภาพตามอายุของฉนวน รวมกับความรอน
 ทําใหเกิดการรวมตัวของ H

2
 กับ hydroxyl (OH)  

 groups  

 2.2 เนื่องจากผลที่ไดจากการเสื่อมสภาพของ oil
 ทําใหเกิดปฏิกิริยา O

2
 รวมตัวกับ hydrocarbon
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1. ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบ การผลิตชิ้นวัตถุดิบ เปนขั้นตอน
ที่นําวัตถุดิบมาลอกเปลือก ผาหรือเลื่อยใหมีขนาดเล็ก    นําเขา
เครื่องสับใหเปนชิ้นเล็ก ตามขนาดที่ตองการ  โดยผาน เครื่อง
ปอกเปลือก (De-barker) เครื่องสับชิ้นไม (Chipper) และระบบ
สายพานลําเลียง (Conveyor) 

2. ขั้นตอนการทําเยื่อ เปนขั้นตอนที่นําวัตถุดิบชิ้นเล็กไปยังถัง
ตมเยื่อเพื่อแยก lignin ออกจากเสนใย โดยใชสารเคมีไปทํา
ปฏิกิริยากับ lignin ภายใตการควบคุมสภาวะของอุณหภูมิ 
ความดันและเวลา

3.ขั้นตอนการตม แยกเยื่อ ฟอกเยื่อ (Mechanical pulping 
process ) การแยกเยื่อ วัตถุดิบที่ผานการตมแลว ในรูปของเยื่อ
กระดาษ และของเหลว จะสงเขาถังเปาลม เพื่อแยกเยื่อออก สูถัง
เก็บเพื่อเตรียมเยื่อ (Stock Preparation) ผลิตกระดาษ

4.ขั้นตอนผลิตกระดาษ (Paper making machine) การผลิต
กระดาษ (Papermaking) จะแบงออกไดเปน 2 สวน คือ สวนที่
เรียกวา “ชวงเปยก” (Wet End)      ซึ่งจะครอบคลุมตั้งแต 
Machine Chest ซึ่งเปนสวนที่ทําการเก็บนํ้าเยื่อ จนถึงสวน

กระบวนการผลิต kraft paper

ปจจบัุนมีผูผลติรายใหญๆ  เชน WEIDMANN (Switzerland), PUCARO (Germany), ENPAY (Turkey) ซึง่มีขบวนการผลติโดยพืน้ฐานดงัน้ี

 

รูปที่8  Kraft paper process

2 3

1

4

ที่ทําการกดรีดนํ้า (Pressing) และสวนของ “ชวงแหง” (Dry 
End) ซึ่งประกอบดวยสวนการทําอบแหงกระดาษ (Drying) สวน
การขัดมันกระดาษ (Calendering) และสวนกรอ แบงมวน
กระดาษ และตกแตงผลิตภัณฑ    (Reel and Finishing or 
Converting) ดังแสดงในรูป 8  

การนํา kraft paper ไปใชในกระบวนการผลติหมอแปลง

ในการผลิตหมอแปลงใหมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล จําเปน
ตองเลือกวัตถุดิบ (Raw material) ใหมีประสิทธิภาพและเหมาะ
สมกับการออกแบบใชงาน ซึ่งวัตถุดิบหลักที่ใชการผลิต
หมอแปลงที่สําคัญไดแก แกนเหล็ก ขดลวด ฉนวนกระดาษ และ
นํ้ามันหมอแปลง การคัดเลือกวัตถุดิบที่ดีเปนปจจัยพื้นฐาน
สําคัญตอประสิทธิภาพและอายุการใชงานของหมอแปลง  ผูซื้อ
หรือผูบํารุงรักษาหมอแปลงควรไดรับขอมูลในเรื่องวัตถุดิบจาก
ผูผลิตโดยครบถวนซึ่งมีความสําคัญมาก วัตถุดิบประเภท
เดียวกันแตคุณภาพตางกันจะทําใหตนทุนแตกตางกันอยางมีนัย 
และมีผลตอการใชงานในอนาคต  ในบทความนี้จะขออธิบายถึง 
ความชื้น ที่เปนภัยรายตอฉนวนกระดาษ  ที่มาของความชื้น 
อิทธิพลของความชื้น การทดสอบและการกําจัดความชื้น  ดังนี้

ขบวนการเสื่อมสภาพของฉนวน 
(Insulation paper)

•  เมื่อเริ่มใชงานหมอแปลง หมอแปลงจะเกิดความรอน ไดรับ
ความเครียดทางไฟฟา (Electrical Stress), นํ้า, oxygen และ
การเปลี่ยนแปลงชั่วขณะทางกล ปจจัยเหลานี้จะทําลายคา DP 
ของกระดาษจะลดลงจากคาเริ่มตน (1,200) ซึ่งทําใหความ
แข็งแรงของกระดาษในหมอแปลงไฟฟาเปราะบาง และหาก
หมอแปลงที่เสื่อมสภาพจะมีคา DP อยูระหวาง 150-200 
การเสื่อมสภาพของหมอแปลงขึ้นอยูกับสภาวะการใชงาน ทั้ง
นํ้ามันและกระดาษจะเสื่อมสภาพอยางเร็วหากไดรับ อุณหภูมิ
และความชื้นสูง  

•  การเสื่อมสภาพเนื่องจากความรอนของกระดาษ Kraft จะ
เกิดขึ้นในหมอแปลงที่อุณหภูมิใชงานปกติระหวาง 60oC ถึง 
90oC การเสื่อมสภาพนี้จะถูกเรงใหเร็วขึ้น ถาหมอแปลงเกิด 
Overheat ที่เกิดจากการจายหมอแปลง over load หรือเกิด 
Hot spot ผลก็คืออายุการใชงานของหมอแปลงจะสั้นลง 

•  ถึงแมวาความเสียหายหรือการเสื่อมของกระดาษอาจจะไม
สงผลตอคุณสมบัติทางไฟฟาโดยฉับพลัน  แตโครงสราง
หมอแปลงอาจเกิดจุดออนขึ้น ซึ่งไมสามารถที่จะทนตอ 
Mechanical vibrations ไดเปนเวลานาน ๆ จึงมีความจําเปน
ตองทดสอบสภาพของนํ้ามันและกระดาษ ไมวาการ
เปลี่ยนแปลงจะเกิดเนื่องจาก thermal, Dielectric, chemical 
หรือ mechanical  เมื่อไดรับรูวานํ้ามันกําลังเสื่อมสภาพ จะ
สามารถวางแผนปรับปรุงสภาพนํ้ามัน  กอนที่จะเปนสาเหตุให
กระดาษหรือหมอแปลงเสียหาย 

•  การเสื่อมสภาพจากความชื้นสูง มีความจําเปนตองเฝา
ระวังเนื่องจากมีการแลกเปลี่ยนความชื้น จากกระดาษสูนํ้ามัน
เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น และจากนํ้ามันสูกระดาษเมื่ออุณหภูมิตํ่า
ลง ดังนั้นในการหาคาความชื้นในหมอแปลงไฟฟา จึงเปน
เรื่องที่นาศึกษาและหากทราบผลการวัดที่แนนอนจะสามารถ
แกปญหากอนกระดาษหมอแปลงเกิดการเสื่อมสภาพ  
เพราะหากกระดาษเสียหายหรือเสื่อมสภาพไมสามารถทําให
กลับคืนสภาพเดิมได

ความชื้นในหมอแปลงมาจากไหน

เนื่องจากฉนวนกระดาษมีความชื้น ในขบวนการผลิต
หมอแปลงหากบริษัทผูผลิต สามารถกําจัดความชื้นใน
กระดาษไดตั้งแตตนจะทําใหลดความเสี่ยงในการเสื่อมสภาพ
ของฉนวนกระดาษที่มาจากความชื้นได ซึ่งตามมาตรฐานจะ
กําหนดใหฉนวนในหมอแปลงใหมมีความชื้นไดไมเกิน 0.5% 
เมื่อหมอแปลงถูกใชงาน ความชื้นจะมาจากแหลงภายนอก
และเกิดจากปฏิกิริยาทางเคมีภายในหมอแปลง ดังนี้

1. จากแหลงภายนอก

 1.1 การติดตั้งและบํารุงรักษา ระหวางเปดฝา
 หมอแปลงทํางาน ซึ่งทําใหเกิดการสัมผัสกับ
 อากาศภายนอก

 1.2 เกิดอุบัติเหตุ หรือตัวถังเกิดการรั่วที่รอบๆ
 ฝา, ลูกถวยหรือปะเก็น

 1.3 เกิดการกลั่นตัวบนฝาถังและไหลลงสู
 terminal board, tap changer, leads, หรือ
 ผานนํ้ามันเขาสู cellulosic paper insulation

 1.4 เมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลง และมีการรั่วที่หอง
 รองรับนํ้ามัน (conservator) หรือ Rubber bag
  รั่ว  

2. เกิดจากปฏิกิริยาทางเคมี

 2.1 เกิดการแตกตัวของ cellulose เนื่องจากการ
 เสื่อมสภาพตามอายุของฉนวน รวมกับความรอน
 ทําใหเกิดการรวมตัวของ H

2
 กับ hydroxyl (OH)  

 groups  

 2.2 เนื่องจากผลที่ไดจากการเสื่อมสภาพของ oil
 ทําใหเกิดปฏิกิริยา O

2
 รวมตัวกับ hydrocarbon
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อิทธิพลของความชื้นตอหมอแปลง

1.เปนตัวเรงใหเกิดการเสื่อมสภาพของ cellulose ในกระดาษ
2. เปนตัวลดคา dielectric strength ของฉนวน (นํ้ามันและกระดาษ)
3. ทําใหเกิด bubble emission (ฟองอากาศ) รูปที่ 9 มีผลทําใหเกิดความผิดพรองทางฉนวน (dielectric failure)
4. เกิด Partial Discharge ในฉนวนกระดาษรูปที่ 10

รูปที่ 9 แสดงการเกิด bubble emission รูปที่ 10 แสดงการเกิด Partial Discharge

การทดสอบหาความชื้นในฉนวนกระดาษหมอแปลง

สามารถทําการทดสอบได 2 วิธี

1. วิธีทางตรง (Direct method) 

โดยการตัดกระดาษและวัดหาคาความชื้นดวยวิธี Karl Fisher 
Titration (KFT) 

วิธี Karl Fischer โดยการ Titrate ตัวอยางที่มีนํ้าเปนสวน
ประกอบดวยสารละลายไอโอดีน (iodine) ในเมทานอล ซัลเฟอร
ไดออกไซด (sulfur dioxide) และไพริดีน (pyridine) โดย
ไอโอดีนจะทําปฏิกิริยากับนํ้า เมื่อนํ้าทําปฏิกิริยาจนหมด การ
ไทเทรตสิ้นสุด สีของสารละลายจะเปลี่ยนเปนสีนํ้าตาลของ
ไอโอดีนอิสระ วัดปริมาตรของไอโอดีนที่ใช ในการไทเทรต   ตาม
สมการเคมี: H2O + I2 + SO2 + CH3OH + 3RN -> [RNH]
SO4CH3 + 2[RNH]I

การไตเตรทมี 2 เทคนิค คือ volumetric และ coulometric 

1. แบบ volumetric สารละลาย Karl Fischer ที่ประกอบดวย
ไอโอดีน จะถูกเติมลงไปทําปฏิกิริยาจนเริ่มมีไอโอดีนสวนเกินเกิด
ขึ้น และปริมาณไอโอดีนนี้จะถูกคํานวณจากปริมาตรของบิวเรต
และความเขมขนของสารนั่นเอง

2. แบบ coulometric จะมีไอโอดีนเกิดขึ้นในบีกเกอร ดวย
ปฏิกิริยาไฟฟาเคมีที่เปลี่ยนไอโอไดดใหเปนไอโอดีน จนมีไอโอดีน
สวนเกินเกิดขึ้น ซึ่งสามารถคํานวณปริมาณไอโอดีนไดตามกฎ
ของฟาราเดยโดยใชปริมาณกระแสไฟฟาที่ใชมาคํานวณ เพื่อ
แปลงเปนปริมาณนํ้าที่ปนอยูในตัวอยาง ซึ่งแสดงคาในหนวย 
ppm (part per million) ซึ่งการหาคาความชื้นในฉนวน
กระดาษใชวิธีนี้

วิธีนี้จะดําเนินการคอนขางยาก มีโอกาสทําใหหมอแปลงเสียหาย 
เพราะตองลดนํ้ามันจาก Main tank ลงมาและเปด manhole 
เขาไปตัดกระดาษและไมสามารถชี้ชัดสภาพของฉนวนกระดาษได 
รวมถึงการทดสอบ KFT มีหลายปจจัย ที่สงผลกับการวิเคราะห
ผลการทดสอบ เชน

•  ความชื้นที่อยูในอากาศโดยรอบมีผลตอการเก็บตัวอยาง 
(ระหวางการเปดหมอแปลง) และการขนสงตัวอยางเพื่อทดสอบ

•  หากหมอแปลงมีอุณหภูมิสูงขึ้นจะทําใหนํ้าออกจากกระดาษสู
นํ้ามัน ทําใหคาที่ไดไมแนนอน จากอิทธิพลเหลานี้ หองปฏิบัติการ
ทดสอบไดมีการประเมินผลกระทบ ที่ไดจากการทดสอบ KFT 
จํานวน 7หองปฏิบัติการซึ่งไดรวมกลุมในรูปแบบ Round Robin 
Test (RRT) เพื่อศึกษาและวิเคราะหปริมาณนํ้าในกระดาษตาม
รายงานผลที่แสดงดวยกราฟรูปที่ 11 ดังนี้

รูปที่ 11 แสดงกราฟการวัดคาความชื้นในกระดาษ sample A, B และ C

•  จากกราฟจะเห็นคาที่มีความแตกตางระหวาง ตังอยาง B, C 
ซึ่งมีคาผลทดสอบระหวางหองปฏิบัติการที่แตกตางกันมาก โดย
เฉพาะผลจากตัวอยาง A ซึ่งมีปริมาณความชื้นอยูในระดับตํ่า 

เมื่อเปรียบเทียบผลของหองปฏิบัติการทดสอบทั้ง 7 แหงยังมีคา
เปลี่ยนแปลงอยูระหวาง 1.0 % ถึง 2.0% หากเปรียบเทียบการ
วัดของคาความชื้นจากคาที่แตกตาง จะพบคาความผิดพลาด
คอนขางมาก

•  ปญหาอีกประเด็นในการวัดคาความชื้นโดยตรงจากกระดาษ 
เนื่องจากคาความชื้นใน Cellulose แตละชิ้นสวนในหมอแปลง
แตกตางกัน จึงมีการกระจายความชื้นแบบไมสมํ่าเสมอ (ตามรูป
ที่ 12) และหากตองการผลการวิเคราะหที่เปนจริง จําเปนตอง
เก็บกลุมตัวอยางจํานวนมาก เพื่อหาคาผลเฉลี่ย ซึ่งทําไดยาก

รูปที่ 12 แสดงคาความชื้นในกระดาษแตละสวนของหมอแปลง  
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อิทธิพลของความชื้นตอหมอแปลง

1.เปนตัวเรงใหเกิดการเสื่อมสภาพของ cellulose ในกระดาษ
2. เปนตัวลดคา dielectric strength ของฉนวน (นํ้ามันและกระดาษ)
3. ทําใหเกิด bubble emission (ฟองอากาศ) รูปที่ 9 มีผลทําใหเกิดความผิดพรองทางฉนวน (dielectric failure)
4. เกิด Partial Discharge ในฉนวนกระดาษรูปที่ 10

รูปที่ 9 แสดงการเกิด bubble emission รูปที่ 10 แสดงการเกิด Partial Discharge

การทดสอบหาความชื้นในฉนวนกระดาษหมอแปลง

สามารถทําการทดสอบได 2 วิธี

1. วิธีทางตรง (Direct method) 

โดยการตัดกระดาษและวัดหาคาความชื้นดวยวิธี Karl Fisher 
Titration (KFT) 

วิธี Karl Fischer โดยการ Titrate ตัวอยางที่มีนํ้าเปนสวน
ประกอบดวยสารละลายไอโอดีน (iodine) ในเมทานอล ซัลเฟอร
ไดออกไซด (sulfur dioxide) และไพริดีน (pyridine) โดย
ไอโอดีนจะทําปฏิกิริยากับนํ้า เมื่อนํ้าทําปฏิกิริยาจนหมด การ
ไทเทรตสิ้นสุด สีของสารละลายจะเปลี่ยนเปนสีนํ้าตาลของ
ไอโอดีนอิสระ วัดปริมาตรของไอโอดีนที่ใช ในการไทเทรต   ตาม
สมการเคมี: H2O + I2 + SO2 + CH3OH + 3RN -> [RNH]
SO4CH3 + 2[RNH]I

การไตเตรทมี 2 เทคนิค คือ volumetric และ coulometric 

1. แบบ volumetric สารละลาย Karl Fischer ที่ประกอบดวย
ไอโอดีน จะถูกเติมลงไปทําปฏิกิริยาจนเริ่มมีไอโอดีนสวนเกินเกิด
ขึ้น และปริมาณไอโอดีนนี้จะถูกคํานวณจากปริมาตรของบิวเรต
และความเขมขนของสารนั่นเอง

2. แบบ coulometric จะมีไอโอดีนเกิดขึ้นในบีกเกอร ดวย
ปฏิกิริยาไฟฟาเคมีที่เปลี่ยนไอโอไดดใหเปนไอโอดีน จนมีไอโอดีน
สวนเกินเกิดขึ้น ซึ่งสามารถคํานวณปริมาณไอโอดีนไดตามกฎ
ของฟาราเดยโดยใชปริมาณกระแสไฟฟาที่ใชมาคํานวณ เพื่อ
แปลงเปนปริมาณนํ้าที่ปนอยูในตัวอยาง ซึ่งแสดงคาในหนวย 
ppm (part per million) ซึ่งการหาคาความชื้นในฉนวน
กระดาษใชวิธีนี้

วิธีนี้จะดําเนินการคอนขางยาก มีโอกาสทําใหหมอแปลงเสียหาย 
เพราะตองลดนํ้ามันจาก Main tank ลงมาและเปด manhole 
เขาไปตัดกระดาษและไมสามารถชี้ชัดสภาพของฉนวนกระดาษได 
รวมถึงการทดสอบ KFT มีหลายปจจัย ที่สงผลกับการวิเคราะห
ผลการทดสอบ เชน

•  ความชื้นที่อยูในอากาศโดยรอบมีผลตอการเก็บตัวอยาง 
(ระหวางการเปดหมอแปลง) และการขนสงตัวอยางเพื่อทดสอบ

•  หากหมอแปลงมีอุณหภูมิสูงขึ้นจะทําใหนํ้าออกจากกระดาษสู
นํ้ามัน ทําใหคาที่ไดไมแนนอน จากอิทธิพลเหลานี้ หองปฏิบัติการ
ทดสอบไดมีการประเมินผลกระทบ ที่ไดจากการทดสอบ KFT 
จํานวน 7หองปฏิบัติการซึ่งไดรวมกลุมในรูปแบบ Round Robin 
Test (RRT) เพื่อศึกษาและวิเคราะหปริมาณนํ้าในกระดาษตาม
รายงานผลที่แสดงดวยกราฟรูปที่ 11 ดังนี้

รูปที่ 11 แสดงกราฟการวัดคาความชื้นในกระดาษ sample A, B และ C

•  จากกราฟจะเห็นคาที่มีความแตกตางระหวาง ตังอยาง B, C 
ซึ่งมีคาผลทดสอบระหวางหองปฏิบัติการที่แตกตางกันมาก โดย
เฉพาะผลจากตัวอยาง A ซึ่งมีปริมาณความชื้นอยูในระดับตํ่า 

เมื่อเปรียบเทียบผลของหองปฏิบัติการทดสอบทั้ง 7 แหงยังมีคา
เปลี่ยนแปลงอยูระหวาง 1.0 % ถึง 2.0% หากเปรียบเทียบการ
วัดของคาความชื้นจากคาที่แตกตาง จะพบคาความผิดพลาด
คอนขางมาก

•  ปญหาอีกประเด็นในการวัดคาความชื้นโดยตรงจากกระดาษ 
เนื่องจากคาความชื้นใน Cellulose แตละชิ้นสวนในหมอแปลง
แตกตางกัน จึงมีการกระจายความชื้นแบบไมสมํ่าเสมอ (ตามรูป
ที่ 12) และหากตองการผลการวิเคราะหที่เปนจริง จําเปนตอง
เก็บกลุมตัวอยางจํานวนมาก เพื่อหาคาผลเฉลี่ย ซึ่งทําไดยาก

รูปที่ 12 แสดงคาความชื้นในกระดาษแตละสวนของหมอแปลง  
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2. วิธีทางออม(Indirect method)

2.1 การวัดคาความชื้นในนํ้ามัน 

โดยสวนมากหองปฏิบัติการทดสอบหมอแปลงไฟฟา จะใช Curve 
ของ equilibrium diagram (ดังรูปที่ 13) ซึ่งเปนการบอกคา
เปอรเซ็นความชื้นของกระดาษตอนํ้าหนักของ cellulose จาก
การวัดคาความชื้นของนํ้ามัน (หนวยเปน ppm) 

รูปที่ 13 equilibrium diagram

โดยมีกระบวนการ 3 ขั้นการตอนดังนี้

2.1.1 เก็บตัวอยางนํ้ามันจากหมอแปลงที่คงสถานะจายไฟ

2.1.2 ทําการวัดคาความชื้นดวยวิธี Karl Fisher Titration

2.1.3 นําคาความชื้นที่ไดจากนํ้ามัน (ppm) เพื่อไปหาคา เปอร
เซ็นความชื้นของกระดาษ โดยใช equilibrium diagram

 ผลของกระบวนการดังกลาวมีผลทําใหเกิดคาความผิดพลาด 
จากการเก็บตัวอยาง, การสงตัวอยางไปยังหองปฏิบัติการ, 
equilibrium diagram จะใชไดดีควรใชคา equilibrium อุณหภูมิ
ของวัน/เดือน เทานั้น ซึ่งผลการทดสอบของหองปฏิบัติการทั้ง 
7 แหงเปนไปตามรูปที่ 14 ดังนี้

 

รูปที่ 14 แสดงกราฟการวัดคาความชื้นในนํ้ามัน sample A, B และ C

จากตัวอยาง A มีคาตั้งแต 3.5 ถึง 12.1 ppm, ตัวอยาง B มี
คาความชื้น 5.8 ถึง 19.8 ppm  และตัวอยาง C มีผลที่มีการ
เบี่ยงเบนคอนขางมาก โอกาสที่แปลผลผิดพลาดจึงมีคอนขางสูง

2.2 Insulation Power factor measurement

เปนการวัดคาความสูญเสียการฉนวน ของนํ้ามันกับกระดาษ ใน
รูป %PF และใชความสัมพันธระหวางคา %PF กับคาความชื้นดัง
รูปที่ 15 วิธีการนี้ตองใชคา Temperature correction factor 
และเปนวิธีการที่ไมแมนยํา

2.3 Dielectric frequency response measurements

เปนการทดสอบคาความชื้นของกระดาษและนํ้ามันดวยการ
วิเคราะหการตอบสนองความถี่ในฉนวนหมอแปลง โดยการ
ทดสอบดวย AC  Voltage (200 Vpeak) และเปลี่ยนความถี่
จาก 1kHzลงมาจนถึงความถี่ที่ 1 mHz ตามวงจรการทดสอบ 
รูป16 โดยการวิเคราะหจะใช standard curve จาก X-Y Model 
รูปที่17 ซึ่งไดมาจากบริษัทผูผลิตหมอแปลงทั่วโลก เพื่อนํามาหา
คาความชื้นในหมอแปลงรายละเอียดการทดสอบ สามารถศึกษา
ไดจาก Tirathai Journal ปที่ 1 ฉบับที่ 3 เดือนเมษายน 2555    

 

รูปที่ 15 กราฟแสดงความสัมพันธระหวางคา %PF กับคาความชื้น

รูปที่16 แสดงวงจรการทดสอบ  Dielectric frequency response

รูปที่17 ภาพแสดง X-Y Model ของฉนวนหมอแปลง

การกําจัดความชื้นออกจากหมอแปลง 

การที่จะทําใหฉนวนหมอแปลงแหงไมมีความชื้น  เปนสิ่งจําเปนตอ
อายุการใชงานหมอแปลงไฟฟา โดยมีเทคนิคสําคัญในการอบแหง
ไลความชืน้ในระบบหมอแปลงจาํหนาย (Distribution transformer) 
ดวยวิธี Hot air โดยใหอากาศรอนไหลวนรอบ เพื่อไลความชื้น
ออกจาก Active part (แกนเหล็กและขดลวด) และการอบไล
ความชื้นในระบบหมอแปลงไฟฟากําลัง (Power transformer) 
ดวยวิธี Vapor Phase (สามารถศึกษาไดจาก Tirathai Journal ป
ที่ 1 ฉบับที่ 3 เดือนเมษายน 2555) 

ดังนั้นการกําจัดความชื้นจึงเปนปจจัยสําคัญที่จะทําใหหมอแปลง
มีอายุการใชงานที่ยาวนาน และไมเกิดความผิดพรองในฉนวน
หมอแปลง ความชื้นที่ละลายในนํ้ามันหมอแปลง ( dissolved 
moisture ) และ ความรอน ( heat ) เมื่อทําปฏิกิริยากับฉนวนใน
นํ้ามันหมอแปลง ( oil-impregnated cellulose insulation )    
เปนผลใหเกดิคณุสมบัตทิางเคมีลดลง ( chemical degradation ) 
สารประกอบที่เกิดขึ้นตามมาคือ acids, peroxides, O

2
, H

2
O, 

และอื่นๆ  อันเปนผลใหเพิ่มความชื้นขึ้น ( add moisture ) 
คุณสมบัติความแข็งแรงทางกลลดลง ( mechanical degrada-
tion ) คุณสมบัติความแข็งแรงทางไฟฟาลดลง (dielectric 
degradation ) และเกิดกรดที่มีขั้ว ( acidic polar material ) 
สงผลใหฉนวนกลายเปนตัวนําไฟฟา ( conduction ) เกิด 
ionization   เกิด partial discharge เกิดปรากฏการณ  
corona  และเกิด  glow discharge   ในเนื้อฉนวนและผลสุดทาย
คือ  ทําใหฉนวนถูกทําลายจนเสียหาย ( insulation failure )

กระบวนการกําจัดความชื้นควรเริ่มตั้งแตการผลิตหมอแปลงซึ่ง
ควรตรวจสอบคุณสมบัติของฉนวนกระดาษ และกระบวนการอบ
แหง Active part ในสวนของการใชงานหากพบวามีความชื้นเกิน
มาตรฐาน ตองรีบดําเนินการแกไขโดยการ Dry out ดวย hot oil 
purify อยางไรก็ตามกอนดําเนินการตองมั่นใจในวิธีการทดสอบ
และคาที่ไดจากทดสอบ เพราะการแกไขอกจากเสียคาดําเนินการ

แลวยังเสียโอกาสในการจายไฟอีกดวย 
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2. วิธีทางออม(Indirect method)

2.1 การวัดคาความชื้นในนํ้ามัน 

โดยสวนมากหองปฏิบัติการทดสอบหมอแปลงไฟฟา จะใช Curve 
ของ equilibrium diagram (ดังรูปที่ 13) ซึ่งเปนการบอกคา
เปอรเซ็นความชื้นของกระดาษตอนํ้าหนักของ cellulose จาก
การวัดคาความชื้นของนํ้ามัน (หนวยเปน ppm) 

รูปที่ 13 equilibrium diagram

โดยมีกระบวนการ 3 ขั้นการตอนดังนี้

2.1.1 เก็บตัวอยางนํ้ามันจากหมอแปลงที่คงสถานะจายไฟ

2.1.2 ทําการวัดคาความชื้นดวยวิธี Karl Fisher Titration

2.1.3 นําคาความชื้นที่ไดจากนํ้ามัน (ppm) เพื่อไปหาคา เปอร
เซ็นความชื้นของกระดาษ โดยใช equilibrium diagram

 ผลของกระบวนการดังกลาวมีผลทําใหเกิดคาความผิดพลาด 
จากการเก็บตัวอยาง, การสงตัวอยางไปยังหองปฏิบัติการ, 
equilibrium diagram จะใชไดดีควรใชคา equilibrium อุณหภูมิ
ของวัน/เดือน เทานั้น ซึ่งผลการทดสอบของหองปฏิบัติการทั้ง 
7 แหงเปนไปตามรูปที่ 14 ดังนี้

 

รูปที่ 14 แสดงกราฟการวัดคาความชื้นในนํ้ามัน sample A, B และ C

จากตัวอยาง A มีคาตั้งแต 3.5 ถึง 12.1 ppm, ตัวอยาง B มี
คาความชื้น 5.8 ถึง 19.8 ppm  และตัวอยาง C มีผลที่มีการ
เบี่ยงเบนคอนขางมาก โอกาสที่แปลผลผิดพลาดจึงมีคอนขางสูง

2.2 Insulation Power factor measurement

เปนการวัดคาความสูญเสียการฉนวน ของนํ้ามันกับกระดาษ ใน
รูป %PF และใชความสัมพันธระหวางคา %PF กับคาความชื้นดัง
รูปที่ 15 วิธีการนี้ตองใชคา Temperature correction factor 
และเปนวิธีการที่ไมแมนยํา

2.3 Dielectric frequency response measurements

เปนการทดสอบคาความชื้นของกระดาษและนํ้ามันดวยการ
วิเคราะหการตอบสนองความถี่ในฉนวนหมอแปลง โดยการ
ทดสอบดวย AC  Voltage (200 Vpeak) และเปลี่ยนความถี่
จาก 1kHzลงมาจนถึงความถี่ที่ 1 mHz ตามวงจรการทดสอบ 
รูป16 โดยการวิเคราะหจะใช standard curve จาก X-Y Model 
รูปที่17 ซึ่งไดมาจากบริษัทผูผลิตหมอแปลงทั่วโลก เพื่อนํามาหา
คาความชื้นในหมอแปลงรายละเอียดการทดสอบ สามารถศึกษา
ไดจาก Tirathai Journal ปที่ 1 ฉบับที่ 3 เดือนเมษายน 2555    

 

รูปที่ 15 กราฟแสดงความสัมพันธระหวางคา %PF กับคาความชื้น

รูปที่16 แสดงวงจรการทดสอบ  Dielectric frequency response

รูปที่17 ภาพแสดง X-Y Model ของฉนวนหมอแปลง

การกําจัดความชื้นออกจากหมอแปลง 

การที่จะทําใหฉนวนหมอแปลงแหงไมมีความชื้น  เปนสิ่งจําเปนตอ
อายุการใชงานหมอแปลงไฟฟา โดยมีเทคนิคสําคัญในการอบแหง
ไลความชืน้ในระบบหมอแปลงจาํหนาย (Distribution transformer) 
ดวยวิธี Hot air โดยใหอากาศรอนไหลวนรอบ เพื่อไลความชื้น
ออกจาก Active part (แกนเหล็กและขดลวด) และการอบไล
ความชื้นในระบบหมอแปลงไฟฟากําลัง (Power transformer) 
ดวยวิธี Vapor Phase (สามารถศึกษาไดจาก Tirathai Journal ป
ที่ 1 ฉบับที่ 3 เดือนเมษายน 2555) 

ดังนั้นการกําจัดความชื้นจึงเปนปจจัยสําคัญที่จะทําใหหมอแปลง
มีอายุการใชงานที่ยาวนาน และไมเกิดความผิดพรองในฉนวน
หมอแปลง ความชื้นที่ละลายในนํ้ามันหมอแปลง ( dissolved 
moisture ) และ ความรอน ( heat ) เมื่อทําปฏิกิริยากับฉนวนใน
นํ้ามันหมอแปลง ( oil-impregnated cellulose insulation )    
เปนผลใหเกดิคณุสมบติัทางเคมีลดลง ( chemical degradation ) 
สารประกอบที่เกิดขึ้นตามมาคือ acids, peroxides, O

2
, H

2
O, 

และอื่นๆ  อันเปนผลใหเพิ่มความชื้นขึ้น ( add moisture ) 
คุณสมบัติความแข็งแรงทางกลลดลง ( mechanical degrada-
tion ) คุณสมบัติความแข็งแรงทางไฟฟาลดลง (dielectric 
degradation ) และเกิดกรดที่มีขั้ว ( acidic polar material ) 
สงผลใหฉนวนกลายเปนตัวนําไฟฟา ( conduction ) เกิด 
ionization   เกิด partial discharge เกิดปรากฏการณ  
corona  และเกิด  glow discharge   ในเนื้อฉนวนและผลสุดทาย
คือ  ทําใหฉนวนถูกทําลายจนเสียหาย ( insulation failure )

กระบวนการกําจัดความชื้นควรเริ่มตั้งแตการผลิตหมอแปลงซึ่ง
ควรตรวจสอบคุณสมบัติของฉนวนกระดาษ และกระบวนการอบ
แหง Active part ในสวนของการใชงานหากพบวามีความชื้นเกิน
มาตรฐาน ตองรีบดําเนินการแกไขโดยการ Dry out ดวย hot oil 
purify อยางไรก็ตามกอนดําเนินการตองมั่นใจในวิธีการทดสอบ
และคาที่ไดจากทดสอบ เพราะการแกไขอกจากเสียคาดําเนินการ

แลวยังเสียโอกาสในการจายไฟอีกดวย 
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การออกแบบหมอแปลงชนิดออโต
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บทคัดยอ

ระบบเรียงกระแสแบบมัลติพัลสเปนวิธีการหนึ่งที่สามารถลด
ปริมาณกระแสฮารมอนิกสที่ปลอยเขาสูระบบจากวงจรเรียง
กระแสแบบ 6 พัลสซึ่งเปนสาเหตุหลักของปญหาฮารมอนิกสใน
ระบบไฟฟาลงได ระบบเรียงกระแสแบบมัลติพัลสที่สามารถลดปริ
มาณฮารมอนิกสลงใหสอดคลองกับขอแนะนํา IEEE recom-
mended practices and requirements for harmonic 
control in electrical power systems ไดคือวงจรเรียงกระแส
แบบ 18 พัลสหรือมากกวา แมวาวงจรเรียงกระแสแบบ 18 พัลส
แบบดั้งเดิมซึ่งใชหมอแปลงซิกแซ็กจะมีขอเสียเรื่องขนาดและนํ้า
หนัก แตขอเสียดังกลาวสามารถแกไขไดโดยเปลี่ยนมาใช
หมอแปลงชนิดออโต ในชวงไมกี่ปที่ผานมา ไดมีบทความเกี่ยวกับ
การทดสอบและการใชงานหมอแปลงชนิดออโตในวงจรเรียง
กระแสแบบ 18 พัลสเปนจํานวนมากแตยังไมมีบทความใดกลาว
ถึงวิธีการออกแบบหมอแปลงชนิดดังกลาวเลย บทความนี้จึงได
แสดงวิธีการออกแบบหมอแปลงชนิดออโตสําหรับวงจรเรียง
กระแสแบบ 18 พัลสอยางเปนระบบ โดยพารามิเตอรที่ไดจาก
การออกแบบ ถูกนําไปสรางและทดสอบเพื่อยืนยันความถูกตอง
ซึ่งพบวาทั้งตัวหมอแปลงและระบบเรียงกระแสสามารถทํางานไดดี 
จึงสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการออกแบบสําหรับผูที่สนใจได 

คําสําคัญ: ฮารมอนิกส หมอแปลงแบบออโต วงจรเรียงกระแส
แบบ 18 พัลส 

Abstract

It has been known that 6-pulse rectifiers and converters 
are the main sources of harmonics in electrical systems. 
Using multipulse rectifier is one of the harmonic mitiga-
tion methods for a system that contain 6-pulse rectifiers 
or converters. The multipulse rectifier that complies 
with the IEEE recommended practices and requirements 
for harmonic control in electrical power systems is the 
one that has 18 pulses or more. The main problem of 
the classical 18-pulse rectifier which uses zigzag 
transformer is its size and weight; however, this 
problem can be diminished by using an autotransformer. 
Though there are many literatures state the merit of 
the 18-pulse autotransformer rectifier systems, none of 
them presents an autotransformer design procedure. 
This paper demonstrates the design of an autotrans-
former for the 18-pulse rectifier system. The parameters 
obtained from the design have been implemented and 
the experimental results shown that the designed 
autotransformer is working well. 

Keywords: harmonics, autotransformer, 18-pulse 
rectifier 
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เลื่อนเฟสของแรงดันในระบบไฟฟา ซึ่งอัตรากําลังไฟฟาของ
หมอแปลงแบบออโตคืออัตรากําลังไฟฟาที่ใชคงความตางเฟส
ของแรงดันเอาทพุตของหมอแปลง ทําใหขนาดของหมอแปลงมี
ขนาดเล็กกวาแบบซิกแซ็ก 

แมวาในชวงไมกี่ปที่ผานมานี้จะมีบทความเกี่ยวกับการทดสอบและ
การใชงานหมอแปลงชนิดออโตในวงจรเรียงกระแสแบบ 18 พัลส 
เปนจํานวนมาก [8-12] แตยังไมมีบทความใดกลาวถึงวิธีการ
ออกแบบหมอแปลงชนิดดังกลาวเลย งานวิจัยนี้จึงมีขึ้นเพื่อ
ศึกษาวิธีการออกแบบหมอแปลงชนิดออโตโดยละเอียดเพื่อใชเปน
แนวทางในการออกแบบ สราง และนําไปประยุกตใช ในงาน
อุตสาหกรรมตอไป 

2. การทํางานของหมอแปลงชนิดออโตสําหรับระบบ
เรียงกระแสแบบ 18 พัลส 

หมอแปลงออโตในระบบเรียงกระแสแบบ 18 พัลส ไมไดทําหนาที่
ปรับระดับแรงดันแตจะทําหนาที่สรางแรงดันไฟฟาชนิดสามเฟส
สําหรับปอนเขาสูวงจรเรียงกระแสแบบ 6 พัลสขึ้นสองชุด โดยชุด
หนึ่งมีเฟสนําหนาแรงดันในไลน 20 องศา และอีกชุดหนึ่งมีเฟส
ลาหลังแรงดันในไลน 20 องศา สวนวงจรเรียงกระแสชุดที่สาม 

1. บทนํา 

เปนที่ทราบกันดีวาฮารมอนิกสในระบบไฟฟาเปนปญหาที่มีความ
สําคัญ [1-2] และนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยสาเหตุ
หลักที่ทําใหเกิดปญหา ฮารมอนิกส คือการตอโหลดที่มีลักษณะ
ที่ไมเปนเชิงเสนซึ่งกอใหเกิดกระแสที่มีลักษณะไมเปนรูปไซนขึ้นใน
ระบบไฟฟา และกระแสไฟฟาที่มีลักษณะไมเปนรูปไซนนี้จะสงผลก
ระทบตอไป ทําใหแรงดันไฟฟาในระบบเกิดการผิดเพี้ยนจากรูป
ไซนไปดวย โหลดที่มีลักษณะสมบัติไมเปนเชิงเสนที่มีใชกันอยาง
แพรหลายและเปนสาเหตุหลักของปญหาฮารมอนิกส คือวงจร
ซึ่งทําหนาที่แปลงแรงดันไฟฟากระแสสลับใหกลายเปนแรงดัน
ไฟฟากระแสตรง ซึ่งไดแกวงจรเรียงกระแสหรือวงจรแปลงผัน
แรงดัน [3] 

วิธีการที่นาสนใจในการลดปญหากระแสฮารมอนิกสซึ่งเกิดจาก
โหลดกําลังสูงที่ตออยูกับวงจรเรียงกระแส คือการเลือกใชวงจร
เรียงกระแสหรือคอนเวอรแบบมัลติพัลส [3-6] หลักการทั่วไป
ของวงจรเรียงกระแสแบบมัลติพัลสคือการใช หมอแปลงเพื่อจัด
แรงดันที่เขาสูวงจรเรียงกระแสแบบหกพัลสซึ่งมีจํานวนตั้งแตสอง
ชุดขึ้นไปใหมีการตางเฟสกันในมุมที่เหมาะสม ซึ่งจะสงผลใหกระแส
ฮารมอนิกสของวงจรเรียงกระแสแบบ 6 พัลสแตละชุดเกิดการ
หักลางกันและปลอยกระแสฮารมอนิกสเขาสูระบบจายไฟฟาใน
ปริมาณที่ตํ่าลง วงจรเรียงกระแสแบบมัลติพัลสโดยทั่วไปมักเปน
แบบ 12 พัลส ซึ่งพบไดในระบบไฟฟาสําหรับรถราง เรือ เครื่อง
บิน [5] หรือเตาหลอมโลหะเปนตน แตหากผู ใชไฟฟาตองการลด
ปริมาณฮารมอนิกสที่ปลอยสูระบบใหสอดคลองกับขอแนะนํา 
IEEE recommended practices and requirements for 
harmonic control in electrical power systems วงจรเรียง
กระแสที่ใชควรเปนแบบ 18 พัลส หรือมากกวา 

ระบบเรียงกระแสแบบ 18 พัลส ทั่ว ๆ ไปสามารถทําไดโดยใช
หมอแปลงแบบซิกแซ็ก ดังแสดงในรูปที่ 1(ก) แตระบบดังกลาวยัง
มีขอดอยที่สําคัญคือตัวหมอแปลงมีขนาดใหญและมีนํ้าหนักมาก 
[6] แนวทางการแกไขปญหาดังกลาวอาจทําไดโดยการใช
หมอแปลงแบบออโต (Autotransformer) มาทําหนาที่จัดแรงดัน
สําหรับปอนใหกับวงจรเรียงกระแสแบบหกพัลสแตละชุด [7] ดัง
แสดงในรูปที่ 1 (ข) โดยหมอแปลงแบบออโตจะถูกใชเพื่อทําการ

รูปที่ 1: ระบบเรียงกระแสแบบ 18 พัลส (ก) ใชหมอแปลง แบบซิกแซ็ก (ข) 
ใชหมอแปลงแบบออโต 
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ระบบเรียงกระแสแบบมัลติพัลสเปนวิธีการหนึ่งที่สามารถลด
ปริมาณกระแสฮารมอนิกสที่ปลอยเขาสูระบบจากวงจรเรียง
กระแสแบบ 6 พัลสซึ่งเปนสาเหตุหลักของปญหาฮารมอนิกสใน
ระบบไฟฟาลงได ระบบเรียงกระแสแบบมัลติพัลสที่สามารถลดปริ
มาณฮารมอนิกสลงใหสอดคลองกับขอแนะนํา IEEE recom-
mended practices and requirements for harmonic 
control in electrical power systems ไดคือวงจรเรียงกระแส
แบบ 18 พัลสหรือมากกวา แมวาวงจรเรียงกระแสแบบ 18 พัลส
แบบดั้งเดิมซึ่งใชหมอแปลงซิกแซ็กจะมีขอเสียเรื่องขนาดและนํ้า
หนัก แตขอเสียดังกลาวสามารถแกไขไดโดยเปลี่ยนมาใช
หมอแปลงชนิดออโต ในชวงไมกี่ปที่ผานมา ไดมีบทความเกี่ยวกับ
การทดสอบและการใชงานหมอแปลงชนิดออโตในวงจรเรียง
กระแสแบบ 18 พัลสเปนจํานวนมากแตยังไมมีบทความใดกลาว
ถึงวิธีการออกแบบหมอแปลงชนิดดังกลาวเลย บทความนี้จึงได
แสดงวิธีการออกแบบหมอแปลงชนิดออโตสําหรับวงจรเรียง
กระแสแบบ 18 พัลสอยางเปนระบบ โดยพารามิเตอรที่ไดจาก
การออกแบบ ถูกนําไปสรางและทดสอบเพื่อยืนยันความถูกตอง
ซึ่งพบวาทั้งตัวหมอแปลงและระบบเรียงกระแสสามารถทํางานไดดี 
จึงสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการออกแบบสําหรับผูที่สนใจได 

คําสําคัญ: ฮารมอนิกส หมอแปลงแบบออโต วงจรเรียงกระแส
แบบ 18 พัลส 

Abstract

It has been known that 6-pulse rectifiers and converters 
are the main sources of harmonics in electrical systems. 
Using multipulse rectifier is one of the harmonic mitiga-
tion methods for a system that contain 6-pulse rectifiers 
or converters. The multipulse rectifier that complies 
with the IEEE recommended practices and requirements 
for harmonic control in electrical power systems is the 
one that has 18 pulses or more. The main problem of 
the classical 18-pulse rectifier which uses zigzag 
transformer is its size and weight; however, this 
problem can be diminished by using an autotransformer. 
Though there are many literatures state the merit of 
the 18-pulse autotransformer rectifier systems, none of 
them presents an autotransformer design procedure. 
This paper demonstrates the design of an autotrans-
former for the 18-pulse rectifier system. The parameters 
obtained from the design have been implemented and 
the experimental results shown that the designed 
autotransformer is working well. 

Keywords: harmonics, autotransformer, 18-pulse 
rectifier 
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เลื่อนเฟสของแรงดันในระบบไฟฟา ซึ่งอัตรากําลังไฟฟาของ
หมอแปลงแบบออโตคืออัตรากําลังไฟฟาที่ใชคงความตางเฟส
ของแรงดันเอาทพุตของหมอแปลง ทําใหขนาดของหมอแปลงมี
ขนาดเล็กกวาแบบซิกแซ็ก 

แมวาในชวงไมกี่ปที่ผานมานี้จะมีบทความเกี่ยวกับการทดสอบและ
การใชงานหมอแปลงชนิดออโตในวงจรเรียงกระแสแบบ 18 พัลส 
เปนจํานวนมาก [8-12] แตยังไมมีบทความใดกลาวถึงวิธีการ
ออกแบบหมอแปลงชนิดดังกลาวเลย งานวิจัยนี้จึงมีขึ้นเพื่อ
ศึกษาวิธีการออกแบบหมอแปลงชนิดออโตโดยละเอียดเพื่อใชเปน
แนวทางในการออกแบบ สราง และนําไปประยุกตใช ในงาน
อุตสาหกรรมตอไป 

2. การทํางานของหมอแปลงชนิดออโตสําหรับระบบ
เรียงกระแสแบบ 18 พัลส 

หมอแปลงออโตในระบบเรียงกระแสแบบ 18 พัลส ไมไดทําหนาที่
ปรับระดับแรงดันแตจะทําหนาที่สรางแรงดันไฟฟาชนิดสามเฟส
สําหรับปอนเขาสูวงจรเรียงกระแสแบบ 6 พัลสขึ้นสองชุด โดยชุด
หนึ่งมีเฟสนําหนาแรงดันในไลน 20 องศา และอีกชุดหนึ่งมีเฟส
ลาหลังแรงดันในไลน 20 องศา สวนวงจรเรียงกระแสชุดที่สาม 

1. บทนํา 

เปนที่ทราบกันดีวาฮารมอนิกสในระบบไฟฟาเปนปญหาที่มีความ
สําคัญ [1-2] และนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยสาเหตุ
หลักที่ทําใหเกิดปญหา ฮารมอนิกส คือการตอโหลดที่มีลักษณะ
ที่ไมเปนเชิงเสนซึ่งกอใหเกิดกระแสที่มีลักษณะไมเปนรูปไซนขึ้นใน
ระบบไฟฟา และกระแสไฟฟาที่มีลักษณะไมเปนรูปไซนนี้จะสงผลก
ระทบตอไป ทําใหแรงดันไฟฟาในระบบเกิดการผิดเพี้ยนจากรูป
ไซนไปดวย โหลดที่มีลักษณะสมบัติไมเปนเชิงเสนที่มีใชกันอยาง
แพรหลายและเปนสาเหตุหลักของปญหาฮารมอนิกส คือวงจร
ซึ่งทําหนาที่แปลงแรงดันไฟฟากระแสสลับใหกลายเปนแรงดัน
ไฟฟากระแสตรง ซึ่งไดแกวงจรเรียงกระแสหรือวงจรแปลงผัน
แรงดัน [3] 

วิธีการที่นาสนใจในการลดปญหากระแสฮารมอนิกสซึ่งเกิดจาก
โหลดกําลังสูงที่ตออยูกับวงจรเรียงกระแส คือการเลือกใชวงจร
เรียงกระแสหรือคอนเวอรแบบมัลติพัลส [3-6] หลักการทั่วไป
ของวงจรเรียงกระแสแบบมัลติพัลสคือการใช หมอแปลงเพื่อจัด
แรงดันที่เขาสูวงจรเรียงกระแสแบบหกพัลสซึ่งมีจํานวนตั้งแตสอง
ชุดขึ้นไปใหมีการตางเฟสกันในมุมที่เหมาะสม ซึ่งจะสงผลใหกระแส
ฮารมอนิกสของวงจรเรียงกระแสแบบ 6 พัลสแตละชุดเกิดการ
หักลางกันและปลอยกระแสฮารมอนิกสเขาสูระบบจายไฟฟาใน
ปริมาณที่ตํ่าลง วงจรเรียงกระแสแบบมัลติพัลสโดยทั่วไปมักเปน
แบบ 12 พัลส ซึ่งพบไดในระบบไฟฟาสําหรับรถราง เรือ เครื่อง
บิน [5] หรือเตาหลอมโลหะเปนตน แตหากผู ใชไฟฟาตองการลด
ปริมาณฮารมอนิกสที่ปลอยสูระบบใหสอดคลองกับขอแนะนํา 
IEEE recommended practices and requirements for 
harmonic control in electrical power systems วงจรเรียง
กระแสที่ใชควรเปนแบบ 18 พัลส หรือมากกวา 

ระบบเรียงกระแสแบบ 18 พัลส ทั่ว ๆ ไปสามารถทําไดโดยใช
หมอแปลงแบบซิกแซ็ก ดังแสดงในรูปที่ 1(ก) แตระบบดังกลาวยัง
มีขอดอยที่สําคัญคือตัวหมอแปลงมีขนาดใหญและมีนํ้าหนักมาก 
[6] แนวทางการแกไขปญหาดังกลาวอาจทําไดโดยการใช
หมอแปลงแบบออโต (Autotransformer) มาทําหนาที่จัดแรงดัน
สําหรับปอนใหกับวงจรเรียงกระแสแบบหกพัลสแตละชุด [7] ดัง
แสดงในรูปที่ 1 (ข) โดยหมอแปลงแบบออโตจะถูกใชเพื่อทําการ

รูปที่ 1: ระบบเรียงกระแสแบบ 18 พัลส (ก) ใชหมอแปลง แบบซิกแซ็ก (ข) 
ใชหมอแปลงแบบออโต 
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รูปที่ 2: เวกเตอรแรงดันสำหรับระบบเรียงกระแสแบบ 18 พัลส 

รูปที่ 3: การจัดวางขดลวดของหมอแปลงแบบออโต 

จะตอเขากับไลนสามเฟสโดยตรง เวกเตอรแรงดันสําหรับปอนเขา
สูวงจรเรียงกระแสแบบ 6 พัลส ทั้งสามชุดแสดงในรูปที่ 2 วิธี
การเพื่อใหไดแรงดันในลักษณะดังกลาวสามารถทําไดโดยการจัด
เรียงขดลวดของ หมอแปลงตามรูปที่ 3 โดยจุด a, b และ c เปน
จุดซึ่งหมอแปลงรับแรงดันอินพุตจากแหลงจายสามเฟส จุด a’, 
b’ และ c’ เปนจุดแรงดันขาออกซึ่งมีเฟสนําหนาแรงดันในไลน 

20 องศา และ จุด a’’, b’’ และ c’’ เปนจุดแรงดันขาออกซึ่งมี
เฟสลาหลังแรงดันในไลน 20 องศา การคํานวณจํานวนรอบที่
เหมาะสมของขดลวดแตละขดจะถูกนําเสนอในสวนถัดไป 

รูปที่ 4: การตอขดลวดของหมอแปลงแบบออโต 

3. การออกแบบหมอแปลง 

เพื่อใหแรงดันสามเฟสแตละชุดมีการตางเฟสกันตามไดอะแกรมใน
รูปที่ 3 จําเปนจะตองทราบอัตราสวนแรงดันที่เหมาะสมระหวาง
ขดลวดชุด D, E, F, G และ H กอน 

กําหนดให                          คือขนาดของแรงดัน rms 
ของเฟส i (i=1,2 และ 3) ในขด D, E, F, G และ H ตามลําดับ 
จากเวกเตอรไดอะแกรมในรูปที่ 3 จะสามารถใชทฤษฎีตรีโกณมิติ
คํานวณหาอัตราสวนแรงดันระหวางขดลวดแตละขดไดดังนี้ 

รูปที่ 2: เวกเตอรแรงดันสำหรับระบบเรียงกระแสแบบ 18 พัลส

เนื่องจากแรงดันที่ตกครอมขดลวดชุด D เทากับ 380 โวลต ดัง
นั้นแรงดันของขดลวดชุด E และ F ที่เหมาะสมคือ 67 โวลต สวน
แรงดันของขดลวดชุด G และ H ที่เหมาะสมคือ 15 โวลต 

เมื่อกําหนดใหวงจรเรียงกระแสแบบ 18 พัลส สามารถจาย
กระแสเอาตพุตไดสูงสุด 5 แอมแปร หรือคิดเปนกําลังที่เอาตพุต
เทากับ 2.64 กิโลวัตต ทํางานที่ความถี่   f

line
 เทากับ 50 Hz มี

ประสิทธิภาพไมตํ่ากวา 95 % มีคาโหลดเร็กกูเลชันหรือคา α ไม
เกิน 5 % แกนเหล็กใชชนิดเหล็กผสมซิลิกอน (3% Si, 97% Fe) 
โดยกําหนดใหขณะทํางานมีคาความหนาแนนฟลักซแมเหล็กหรือ 
B

ac
 ไมเกิน 1.2 เทสลา การออกแบบหมอแปลงสามารถทําได

โดยเริ่มจากการคํานวณหากําลังไฟฟาที่สงผานขดลวดดานขา
ออกซึ่งกรณีนี้จะไมเทากับกําลังดานขาออกที่โหลดเพราะ
หมอแปลงเปนชนิดออโตโดย 

เมื่อ P
TFMR_OUT

 คือกําลังที่เกิดขึ้นเฉพาะขดดานออกของหมอแปลง
และ I

O
 คือกระแสขาออกที่เอาตพุตไฟตรง จากนั้นหากําลังรวม

ของหมอแปลงโดย 

เมื่อกําหนดให η คือเปอรเซนตประสิทธิภาพ/100 ซึ่งมีคา
เทากับ 0.95 จะไดคากําลังรวมของหมอแปลงหรือ            
P

TFMR
 = 1.323kVA จากนั้นคํานวณหาคาคงที่ทางเรขาคณิต   

K
g
 โดย [13] 

ซึ่งจะไดคา K
g
 = 137.12 cm5 จากนั้นนําคา K

g
 นี้ไปใชเลือก

ขนาดของแกนหมอแปลงโดยตองเลือกแกน ที่มีคา K
g
 ไมตํ่ากวา

คาที่คํานวณไว ซึ่งในกรณีนี้เลือกแกนชนิดสามเฟสเบอร 1.50EI 
ซึ่งมีคา K

g
 เทากับ 187.898 cm5 และมีขนาดพื้นที่หนาตัดแกน

หรือ A
c 
= 13.79 cm2 ขอมูลโดยละเอียดของแกนหมอแปลง

สามารถหาไดใน [13] จากนั้นคํานวณจํานวนรอบของขดลวด
ชุด D จากสูตร 

ซึ่งจะไดจํานวนรอบของขดลวดชุด D เทากับ 1034 รอบ 

จากนั้นคํานวณหาคาความหนาแนนกระแสหรือคา J ของขดลวด
ในหมอแปลงโดยใชสูตร 

เลือกใชคา K
u
 หรืออัตราสวนพื้นที่ทองแดงตอพื้นที่หนาตางของ

แกนเหล็กเทากับ 0.35 สวนคา A
p
 เปนคาผลคูณพื้นที่ของแกน

เหล็กที่เลือก โดยแกน 1.50EI ที่เลือกใชจะมีคา A
p 
= 750.68 

cm4 ทําใหไดคาความหนาแนนกระแสเทากับ 189.056 A/cm2 
ซึ่งเปนคาที่เทากันในทุกขดลวดที่ใชพันหมอแปลง จากนั้นทําการ
คํานวณหาคากระแส I

i
D ซึ่งเปนกระแสในแตละเฟสของขดลวดชุด 

D โดย 

ซึ่งไดคาเทากับ 0.595 แอมแปร 

เมื่อทราบคากระแสของขดลวดชุด D จะสามารถหาขนาดพื้นที่
หนาตัดของขดลวดชุดนี้ซึ่งจะเปนคาเฉพาะหนาตัดทองแดงไมรวม
ฉนวนไดโดย 

ซึ่งพบวาขนาดที่เหมาะสมคือเบอร AWG22 
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รูปที่ 2: เวกเตอรแรงดันสำหรับระบบเรียงกระแสแบบ 18 พัลส 

รูปที่ 3: การจัดวางขดลวดของหมอแปลงแบบออโต 

จะตอเขากับไลนสามเฟสโดยตรง เวกเตอรแรงดันสําหรับปอนเขา
สูวงจรเรียงกระแสแบบ 6 พัลส ทั้งสามชุดแสดงในรูปที่ 2 วิธี
การเพื่อใหไดแรงดันในลักษณะดังกลาวสามารถทําไดโดยการจัด
เรียงขดลวดของ หมอแปลงตามรูปที่ 3 โดยจุด a, b และ c เปน
จุดซึ่งหมอแปลงรับแรงดันอินพุตจากแหลงจายสามเฟส จุด a’, 
b’ และ c’ เปนจุดแรงดันขาออกซึ่งมีเฟสนําหนาแรงดันในไลน 

20 องศา และ จุด a’’, b’’ และ c’’ เปนจุดแรงดันขาออกซึ่งมี
เฟสลาหลังแรงดันในไลน 20 องศา การคํานวณจํานวนรอบที่
เหมาะสมของขดลวดแตละขดจะถูกนําเสนอในสวนถัดไป 

รูปที่ 4: การตอขดลวดของหมอแปลงแบบออโต 

3. การออกแบบหมอแปลง 

เพื่อใหแรงดันสามเฟสแตละชุดมีการตางเฟสกันตามไดอะแกรมใน
รูปที่ 3 จําเปนจะตองทราบอัตราสวนแรงดันที่เหมาะสมระหวาง
ขดลวดชุด D, E, F, G และ H กอน 

กําหนดให                          คือขนาดของแรงดัน rms 
ของเฟส i (i=1,2 และ 3) ในขด D, E, F, G และ H ตามลําดับ 
จากเวกเตอรไดอะแกรมในรูปที่ 3 จะสามารถใชทฤษฎีตรีโกณมิติ
คํานวณหาอัตราสวนแรงดันระหวางขดลวดแตละขดไดดังนี้ 

รูปที่ 2: เวกเตอรแรงดันสำหรับระบบเรียงกระแสแบบ 18 พัลส

เนื่องจากแรงดันที่ตกครอมขดลวดชุด D เทากับ 380 โวลต ดัง
นั้นแรงดันของขดลวดชุด E และ F ที่เหมาะสมคือ 67 โวลต สวน
แรงดันของขดลวดชุด G และ H ที่เหมาะสมคือ 15 โวลต 

เมื่อกําหนดใหวงจรเรียงกระแสแบบ 18 พัลส สามารถจาย
กระแสเอาตพุตไดสูงสุด 5 แอมแปร หรือคิดเปนกําลังที่เอาตพุต
เทากับ 2.64 กิโลวัตต ทํางานที่ความถี่   f

line
 เทากับ 50 Hz มี

ประสิทธิภาพไมตํ่ากวา 95 % มีคาโหลดเร็กกูเลชันหรือคา α ไม
เกิน 5 % แกนเหล็กใชชนิดเหล็กผสมซิลิกอน (3% Si, 97% Fe) 
โดยกําหนดใหขณะทํางานมีคาความหนาแนนฟลักซแมเหล็กหรือ 
B

ac
 ไมเกิน 1.2 เทสลา การออกแบบหมอแปลงสามารถทําได

โดยเริ่มจากการคํานวณหากําลังไฟฟาที่สงผานขดลวดดานขา
ออกซึ่งกรณีนี้จะไมเทากับกําลังดานขาออกที่โหลดเพราะ
หมอแปลงเปนชนิดออโตโดย 

เมื่อ P
TFMR_OUT

 คือกําลังที่เกิดขึ้นเฉพาะขดดานออกของหมอแปลง
และ I

O
 คือกระแสขาออกที่เอาตพุตไฟตรง จากนั้นหากําลังรวม

ของหมอแปลงโดย 

เมื่อกําหนดให η คือเปอรเซนตประสิทธิภาพ/100 ซึ่งมีคา
เทากับ 0.95 จะไดคากําลังรวมของหมอแปลงหรือ            
P

TFMR
 = 1.323kVA จากนั้นคํานวณหาคาคงที่ทางเรขาคณิต   

K
g
 โดย [13] 

ซึ่งจะไดคา K
g
 = 137.12 cm5 จากนั้นนําคา K

g
 นี้ไปใชเลือก

ขนาดของแกนหมอแปลงโดยตองเลือกแกน ที่มีคา K
g
 ไมตํ่ากวา

คาที่คํานวณไว ซึ่งในกรณีนี้เลือกแกนชนิดสามเฟสเบอร 1.50EI 
ซึ่งมีคา K

g
 เทากับ 187.898 cm5 และมีขนาดพื้นที่หนาตัดแกน

หรือ A
c 
= 13.79 cm2 ขอมูลโดยละเอียดของแกนหมอแปลง

สามารถหาไดใน [13] จากนั้นคํานวณจํานวนรอบของขดลวด
ชุด D จากสูตร 

ซึ่งจะไดจํานวนรอบของขดลวดชุด D เทากับ 1034 รอบ 

จากนั้นคํานวณหาคาความหนาแนนกระแสหรือคา J ของขดลวด
ในหมอแปลงโดยใชสูตร 

เลือกใชคา K
u
 หรืออัตราสวนพื้นที่ทองแดงตอพื้นที่หนาตางของ

แกนเหล็กเทากับ 0.35 สวนคา A
p
 เปนคาผลคูณพื้นที่ของแกน

เหล็กที่เลือก โดยแกน 1.50EI ที่เลือกใชจะมีคา A
p 
= 750.68 

cm4 ทําใหไดคาความหนาแนนกระแสเทากับ 189.056 A/cm2 
ซึ่งเปนคาที่เทากันในทุกขดลวดที่ใชพันหมอแปลง จากนั้นทําการ
คํานวณหาคากระแส I

i
D ซึ่งเปนกระแสในแตละเฟสของขดลวดชุด 

D โดย 

ซึ่งไดคาเทากับ 0.595 แอมแปร 

เมื่อทราบคากระแสของขดลวดชุด D จะสามารถหาขนาดพื้นที่
หนาตัดของขดลวดชุดนี้ซึ่งจะเปนคาเฉพาะหนาตัดทองแดงไมรวม
ฉนวนไดโดย 

ซึ่งพบวาขนาดที่เหมาะสมคือเบอร AWG22 
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ขั้นตอไปทําการคํานวณหาจํานวนรอบของขดลวดชุด E ทําได
โดยใชสูตร 

ซึ่งจะไดจํานวนรอบเทากับ 193 รอบ การคํานวณหาขนาดของ
ขดลวดชุด E ทําไดโดยการหาคากระแสที่ไหลในขดลวดชุด E นี้
กอนโดย 

จากนั้นนําไปคํานวณหาขนาดพื้นที่หนาตัดโดยใชสูตรเชน เดียว
กับการคํานวณของขดลวดชุด D ทําใหทราบวาขนาดของขด
ลวดชุด E ที่เหมาะสมคือเบอร AWG18 และเนื่องจากขดลวดชุด 
F มีขนาดแรงดันและกระแสเหมือนกับขดลวดชุด E จํานวนรอบ
และพื้นที่หนาตัดของลวดทองแดงจึงใชคาเดียวกัน 

การคํานวณหาจํานวนรอบของขดลวดชุด G และ H ทําไดโดยใช
สูตร 

ซึ่งจะไดจํานวนรอบเทากับ 44 รอบ และใชลวดทองแดงเบอร 
AWG18 เชนเดียวกับขดลวดชุด E เพราะกระแสในขดลวดมีคา
เทากัน 

4. ผลการสรางและทดสอบหมอแปลง 

คาพารามิเตอรตางๆที่ไดออกแบบไวถูกนําไปสรางเปนหมอแปลง
ออโตดังแสดงในรูปที่ 5 โดยในรูปที่ 6 เปนการเปรียบเทียบขนาด
หมอแปลงชนิดออโตที่สรางขึ้นกับหมอแปลงชนิดซิกแซ็กที่อัตรา

กําลังเทากัน แรงดันขาออกของเฟส a, a’ และ a” ของ
หมอแปลงชนิดออโตที่สรางขึ้นแสดงไวในรูปที่ 7 เมื่อนํา
หมอแปลงไปตอเปนระบบเรียงกระแสแบบ 18 พัลส ตามรูปที่ 1 
(ข) แลว กระแสอินพุตของระบบเรียงกระแสจะมีลักษณะดังรูปที่ 
8 ซึ่งมีลักษณะใกลเคียงรูปคลื่นไซนมากกวากระแสอินพุตของ
วงจรเรียงกระแสแบบ 6 พัลสทั่วไป ผลวิเคราะหกระแสฮารมอ
นิกสของระบบวัดที่กระแสพิกัด (I

o
 = 5 แอมแปร) แสดงไวในรูป

ที่ 9 โดยมีคา THD
i
 เทากับ 6.2% 

รูปที่ 5: หมอแปลงแบบออโตสำหรับระบบเรียงกระแส แบบ 18 พัลส ที่สรางขึ้น 

รูปที่ 6: เปรียบเทียบหมอแปลงสำหรับระบบเรียงกระแส แบบ 18 พัลสที่อัตรา
กำลังเทากันโดยดานซาย เปนหมอแปลงแบบออโตและดานขวาเปนแบบ ซิกแซ็ก 
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รูปที่ 7: แรงดัน Va’ และVa” ที่ออกจากหมอแปลงออโต ซึ่งจะนำหนาและลาหลัง 
Va เปนมุม 20 องศา

 

รูปที่ 8: กระแสอินพุตของระบบเรียงกระแสแบบ 18 พัลสโดยใชหมอแปลงชนิด
ออโตที่สรางขึ้น 

รูปที่ 9: ผลวิเคราะหกระแสฮารมอนิกสของระบบที่สราง ขึ้นโดยวัดที่พิกัดกระแส
เอาตพุต 5 แอมป (กระแสอินพุตแตละเฟสจะมีคาเทากับ        ) พบวามีคา 
THDi เทากับ 6.2% 

5. สรุป 

งานวิจัยนี้ไดแสดงการออกแบบหมอแปลงชนิดออโตสําหรับวงจร
เรียงกระแสแบบ 18 พัลสอยางเปนระบบโดยพารามิเตอรที่ไดจาก
การออกแบบไดถูกนําไปสรางและทดสอบเพื่อยืนยันความถูกตอง
ซึ่งพบวาทั้งตัว หมอแปลงและระบบเรียงกระแสสามารถทํางานไดดี 
จึงสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการออกแบบสําหรับผูที่สนใจได 

6. กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยนี้ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยประเภทกลุมวิจัยจากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
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ขั้นตอไปทําการคํานวณหาจํานวนรอบของขดลวดชุด E ทําได
โดยใชสูตร 

ซึ่งจะไดจํานวนรอบเทากับ 193 รอบ การคํานวณหาขนาดของ
ขดลวดชุด E ทําไดโดยการหาคากระแสที่ไหลในขดลวดชุด E นี้
กอนโดย 

จากนั้นนําไปคํานวณหาขนาดพื้นที่หนาตัดโดยใชสูตรเชน เดียว
กับการคํานวณของขดลวดชุด D ทําใหทราบวาขนาดของขด
ลวดชุด E ที่เหมาะสมคือเบอร AWG18 และเนื่องจากขดลวดชุด 
F มีขนาดแรงดันและกระแสเหมือนกับขดลวดชุด E จํานวนรอบ
และพื้นที่หนาตัดของลวดทองแดงจึงใชคาเดียวกัน 

การคํานวณหาจํานวนรอบของขดลวดชุด G และ H ทําไดโดยใช
สูตร 

ซึ่งจะไดจํานวนรอบเทากับ 44 รอบ และใชลวดทองแดงเบอร 
AWG18 เชนเดียวกับขดลวดชุด E เพราะกระแสในขดลวดมีคา
เทากัน 

4. ผลการสรางและทดสอบหมอแปลง 

คาพารามิเตอรตางๆที่ไดออกแบบไวถูกนําไปสรางเปนหมอแปลง
ออโตดังแสดงในรูปที่ 5 โดยในรูปที่ 6 เปนการเปรียบเทียบขนาด
หมอแปลงชนิดออโตที่สรางขึ้นกับหมอแปลงชนิดซิกแซ็กที่อัตรา

กําลังเทากัน แรงดันขาออกของเฟส a, a’ และ a” ของ
หมอแปลงชนิดออโตที่สรางขึ้นแสดงไวในรูปที่ 7 เมื่อนํา
หมอแปลงไปตอเปนระบบเรียงกระแสแบบ 18 พัลส ตามรูปที่ 1 
(ข) แลว กระแสอินพุตของระบบเรียงกระแสจะมีลักษณะดังรูปที่ 
8 ซึ่งมีลักษณะใกลเคียงรูปคลื่นไซนมากกวากระแสอินพุตของ
วงจรเรียงกระแสแบบ 6 พัลสทั่วไป ผลวิเคราะหกระแสฮารมอ
นิกสของระบบวัดที่กระแสพิกัด (I

o
 = 5 แอมแปร) แสดงไวในรูป

ที่ 9 โดยมีคา THD
i
 เทากับ 6.2% 

รูปที่ 5: หมอแปลงแบบออโตสำหรับระบบเรียงกระแส แบบ 18 พัลส ที่สรางขึ้น 

รูปที่ 6: เปรียบเทียบหมอแปลงสำหรับระบบเรียงกระแส แบบ 18 พัลสที่อัตรา
กำลังเทากันโดยดานซาย เปนหมอแปลงแบบออโตและดานขวาเปนแบบ ซิกแซ็ก 
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รูปที่ 7: แรงดัน Va’ และVa” ที่ออกจากหมอแปลงออโต ซึ่งจะนำหนาและลาหลัง 
Va เปนมุม 20 องศา

 

รูปที่ 8: กระแสอินพุตของระบบเรียงกระแสแบบ 18 พัลสโดยใชหมอแปลงชนิด
ออโตที่สรางขึ้น 

รูปที่ 9: ผลวิเคราะหกระแสฮารมอนิกสของระบบที่สราง ขึ้นโดยวัดที่พิกัดกระแส
เอาตพุต 5 แอมป (กระแสอินพุตแตละเฟสจะมีคาเทากับ        ) พบวามีคา 
THDi เทากับ 6.2% 

5. สรุป 

งานวิจัยนี้ไดแสดงการออกแบบหมอแปลงชนิดออโตสําหรับวงจร
เรียงกระแสแบบ 18 พัลสอยางเปนระบบโดยพารามิเตอรที่ไดจาก
การออกแบบไดถูกนําไปสรางและทดสอบเพื่อยืนยันความถูกตอง
ซึ่งพบวาทั้งตัว หมอแปลงและระบบเรียงกระแสสามารถทํางานไดดี 
จึงสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการออกแบบสําหรับผูที่สนใจได 

6. กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยนี้ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยประเภทกลุมวิจัยจากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
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องคประกอบที่มีผลตออายุ
การใชงานหมอแปลงไฟฟา
สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งหลังหายหนาไปนาน มีภารกิจใหญ
หลวงมาครับกระผม จะวาไปแลวเรื่องเกิด แก เจ็บ ตายมันเปน
เรื่องธรรมชาติจริงๆ แตใครก็ไมอยากใหเกิดทั้งแก เจ็บและตาย
เร็วจนเกินไป ในฐานะพุทธศาสนิกคนหนึ่งที่นับถือพุทธศาสนา มา
ตั้งแตเกิด ขอบอกไดเลยวาสิ่งตางๆนั้นคือเรื่องของทุกขซึ่งมีทั้ง
สิ้น 7 ประการ นอกจากทั้ง 4 ขอที่ไดกลาวไปแลวนั้น อีก 3 ขอ
คือ 

1) ทุกขจากการประสบกับสิ่งอันไมเปนที่รัก 

2) ทุกขจากการจากการพลัดพรากจากสิ่งอันเปนที่รัก 

3) ทุกขจากการที่ปรารถนาสิ่งใดแลว ไมไดในสิ่งนั้น 
ดังนั้นหากตองการจะดับทุกข ก็ตองดับเหตุแหงทุกข นั่นคือ   
สิ่งทั้งหลายทั้งปวงลวนเกิดแตเหตุ เมื่อเหตุดับ(ผล)ก็ตองดับ

¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
»ÃÔÞÞÒâ· ¤³ÐºÃÔËÒÃ¸ØÃ¡Ô¨ ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà¡ÉµÃÈÒÊµÃ�
»ÃÔÞÞÒµÃÕ  ¤³ÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊµÃ� (ä¿¿‡Ò¡íÒÅÑ§) ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà¡ÉµÃÈÒÊµÃ�
¡ÒÃ·íÒ§Ò¹
¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃÊ‹Ç¹¢ÒÂ ºÃÔÉÑ· ¶ÔÃä·Â ¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹)
ÇÔÈÇâ¤Ã§¡ÒÃ »ÃÐ¨íÒÀÙÁÔÀÒ¤àÍà«ÕÂµÐÇÑ¹ÍÍ¡à©ÕÂ§ãµŒ
ÇÔÈÇ¡Ã¢ÒÂ / ÇÔÈÇ¡ÃºÃÔ¡ÒÃ ËÁŒÍá»Å§ä¿¿‡Ò»ÃÐ¨íÒÀÙÁÔÀÒ¤àÍà«ÕÂµÐÇÑ¹ÍÍ¡à©ÕÂ§ãµŒ

ÍÔ¤¤ÔÇ«Ñ§
คุณทําได

เรื่องของเรื่องคือกระผมนั้นตองการสื่อถึงอายุนั่นเอง นายชาง
หลายๆทานยังคงสงสัยจึงถามกันมามากมายวาหมอแปลงมีอายุ
การใชงานที่เทาไร? มีอายุเฉลี่ยประมาณเทาไร? และหมอแปลง  
ที่ใชงานอยูนั้นจะสามารถใชงานไดอีกนานเทาไร?

กระผมขอเรียนชี้แจงดังนี้ การออกแบบโดยทั่วนั้นอิงกับ
มาตรฐานสากลนั่นคือ IEC Standard ดังนั้นการกลาวถึงเรื่อง
อายุของหมอแปลงยอมตองมีที่มาที่ไปโดยการอางอิงจาก IEC 
Standard โดยเปนที่ทราบกันดีอยูแลววา อายุของหมอแปลงขึ้น
กับอุปกรณใดอุปกรณหนึ่งซึ่งประกอบรวมกันขึ้นมาเพื่อใหเปน
หมอแปลงที่สามารถใชงานไดตามปกติ เมื่อเปนอยางนี้แลว
อุปกรณใดกันแนที่เปนตัวกําหนด ซึ่งหลายคนอาจจะเดากันไป
ตางๆนาๆ ซึ่งกระผมขอเฉลยเลยแลวกันครับ 

สําหรับอุปกรณที่เสียแลวเปลี่ยนไดยากที่สุด แตมีอายุสั้นที่สุด 
และในกรณีที่เสียแลวเปลี่ยนไมไดนั่นคือ กระดาษฉนวนที่หอหุม
ขดลวดทองแดงนั่นเอง

หลายคนคงสงสัยแตกระผมขอยืนยันวาเลิกสงสัยไดเลยครับ 
โดยกระผมเองขอเนนไปที่หมอแปลงที่เปนระบบ Oil immersed 
Transformerซึ่งมีกระดาษ (Kraft paper) จุมในนํ้ามันทําหนาที่
เปนฉนวน โดยนํ้ามันนอกจากทําหนาที่เปนฉนวนแลวยังมีหนาที่
หลักในการระบายความรอนดวย 

กลับมาวากันถึงเรื่องอายุหมอแปลงกันตอครับ       
กระผมจะขอเริม่จากตารางการแจกแจงอายขุองกระดาษ    
ใน IEC 60076-7 หนา 29 ถึง 31 นั้น พบวาที่จุดที่รอน
ที่สุดของขดลวด Hottest spot @ 98องศาเซลเซียสนั้น 
อายุของหมอแปลงที่ใชกระดาษฉนวน 105 องศาเซลเซียส 
จะเทากับ 15 ป  

หมายถึงอายุหมอแปลงยืนยาวเทากับ 15 ป ใชหรือ ไม? 
คําตอบคือ “ใชแลวครับ” แตตองศึกษาเรื่องปจจัยแวดลอม
ดวยนะครับ นั่นคือหมอแปลงไฟฟาใบนั้นมีการใชงาน 100% 
ตลอดเวลา ไมมีหยุด ไมมีพัก ซึ่งโอกาสเปนเชนนั้นนอยมาก
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อยางไรก็ตามยังมีปจจัยประกอบอื่นอีกที่สําคัญในการกําหนด
อายุคือ อุณหภูมิโดยรอบ (Ambient temperature) โดยใน IEC 
60076-2 หนาที่ 9, 10 และ 11 มีเนน 3 ตัวดวยกันคือ 
อุณหภูมิที่สูงสุดคํานวณที่ 40 องศา , อุณหภูมิเฉลี่ยของเดือน
ที่สูงสุดคํานวณที่ 30 องศา และอุณหภูมิเฉลี่ยของทั้งปคํานวณ
ที่ 20 องศา

เนื่องจากอุณหภูมิของสภาพแวดลอมมีการเปลี่ยนแปลงตลอด
ทั้งป ดังนั้นอุณหภูมิเฉลี่ยของทั้งปจะถูกนํามาใชในการพิจารณา 
ดังนั้นการคิดคํานวณออกแบบอายุหมอแปลงไดเริ่มตนมาตั้งแต
ผูสรางหรือผูออกแบบนั่นเอง 

โดยการออกแบบนั่นคือการออกแบบเพื่อควบคุมคาอุณหภูมิที่
เพิ่มขึ้นเฉลี่ยขณะที่ใชงานหมอแปลงทั้งในสวนของนํ้ามันที่เพิ่มขึ้น 
(Top oil temperature rise limited) และที่สําคัญเลยคือ
อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยของขดลวด (Winding temperature 
rise limited) ซึ่งก็คือสวนที่ทําลายอายุของกระดาษโดยตรงครับ
กระผม ซึ่งคาที่ตองควบคุมไวคือ 60, 65 ความหมาย ก็คือ

กระผมขอยกตัวอยางหมอแปลงใบหนึ่งมาคํานวณเพื่อออกแบบ
หมอแปลงนั้นใหมีอายุตามคํานวณไมตํ่ากวา 25ป ดังนี้ครับ

จากที่ไดแจงไปแลวนั้น เมื่อออกแบบหมอแปลงให Hottest spot 
มีคาเทากับ 98องศา อายุหมอแปลงจะเทากับ 15ปดังนั้นการที่
ตองการใหมีอายุ 25ปนั้น ตองหาอัตราสวน V ซึ่งคํานวณจาก 
15 หารดวยปที่ตองการนั่นคือ 25 เทากับ 0.6 และนํามา
คํานวณอุณหภูมิของขดลวด θh

ซึ่งเมื่อคํานวณมาไดแลวนั้น เราจะไดคา Limited ของ Hottest 
spot คาใหมสําหรับหมอแปลงอายุ 25ป เทากับ 93.58 deg. C

จากนั้นใหคํานวณคาพารามิเตอร ที่ไดจากการออกแบบแทนลง
ในสูตรดานลาง โดยตองมีคา Hottest spot นอยกวาเทากับ 
93.58 deg. C 

θh = θa + ∆θor + Hgr 

where   : θh is the hot spot temperature

    θa is the ambient temperature  เนื่องจาก
             Plant นี้อยูที่ประเทศไทยซึ่งวัดคาไดเปน 
             29.0 deg.C

    ∆θor is the top oil temperature rise

    H is the hot spot factor and is equal to 1.3
             accoarding to IEC 60076-7, section 8.1.4

    gr is the winding gardient (only the 
             maximum winding gardient is considered)

where   :  θa  = 29.0 deg. C

    ∆θor  = 48.8 deg. C

 H =  1.3

 gr  =  10.9 deg. C

Therefore   

 θh   =   29.0 + 48.8 + (10.9 x 1.3)

 θh   =   91.97 deg. C

Hot spot temperature is 91.97 deg.C  based on 
ambient temperature 29 deg.C ซึ่งมีคานอยกวา    
Guaranteed Hot spot temperature   

93.58 deg.C  based on Transformer life not less than 
25Years.

เพื่อเปนการสรุปโดยงายคือ ตามปกติแลวจาก IEC standard 
ซึ่งมีคาเฉลี่ยของอุณหภูมิตางๆ คอนขางตํ่ากวาประเทศไทยดัง
นั้นหากตองการใหออกแบบหมอแปลงใหมีอายุการใชงานที่
ยาวนานตองออกแบบโดยใหคา The top oil temperature rise 
หรือคาอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยขณะที่ใชงานหมอแปลงในสวนของ
นํ้ามันที่เพิ่มขึ้น จะตองมีคาลดลงอยางมีนัยยะเมื่อเปรียบเทียบกับ
คาตาม Standard แสดงไวคือ 60.0deg. C ซึ่งจากตัวอยางที่
ยกมานั้นอุณหภูมิดังกลาวลดลงถึง 48.8deg. C นอกจากนี้
พารามิเตอรอื่นๆนั้น ยอมมีทิศทางลดลงเปนไปในทางเดียวกัน
กับคานี้ เพื่อที่จะสามารถทําใหมีอายุการใชงานไดอยางยาวนาน

สุดทายนี้สิ่งที่กระผมนําเสนอไปนั้นเปนเพียงภาพเริ่มตน แตหาก
เริ่มตนผิดแลวจะตองปรับแกไขอยางไรนั้นยังมีวิธีอีกมากมาย
เพราะอยางที่ทราบกันตามคํากลาวกันมา ตนรายปลายดี ยอม
เปนไปไดเสมอ เพียงแตวาหากเราทราบที่มาของการเริ่มตนที่ดี
และสามารถปฏิบัติตามไดแลวนั้น การที่คงสภาพที่ดีไวนั้นเปน
หนาที่ที่พึงดูแลและติดตามตรวจสอบ 
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อยางไรก็ตามยังมีปจจัยประกอบอื่นอีกที่สําคัญในการกําหนด
อายุคือ อุณหภูมิโดยรอบ (Ambient temperature) โดยใน IEC 
60076-2 หนาที่ 9, 10 และ 11 มีเนน 3 ตัวดวยกันคือ 
อุณหภูมิที่สูงสุดคํานวณที่ 40 องศา , อุณหภูมิเฉลี่ยของเดือน
ที่สูงสุดคํานวณที่ 30 องศา และอุณหภูมิเฉลี่ยของทั้งปคํานวณ
ที่ 20 องศา

เนื่องจากอุณหภูมิของสภาพแวดลอมมีการเปลี่ยนแปลงตลอด
ทั้งป ดังนั้นอุณหภูมิเฉลี่ยของทั้งปจะถูกนํามาใชในการพิจารณา 
ดังนั้นการคิดคํานวณออกแบบอายุหมอแปลงไดเริ่มตนมาตั้งแต
ผูสรางหรือผูออกแบบนั่นเอง 

โดยการออกแบบนั่นคือการออกแบบเพื่อควบคุมคาอุณหภูมิที่
เพิ่มขึ้นเฉลี่ยขณะที่ใชงานหมอแปลงทั้งในสวนของนํ้ามันที่เพิ่มขึ้น 
(Top oil temperature rise limited) และที่สําคัญเลยคือ
อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยของขดลวด (Winding temperature 
rise limited) ซึ่งก็คือสวนที่ทําลายอายุของกระดาษโดยตรงครับ
กระผม ซึ่งคาที่ตองควบคุมไวคือ 60, 65 ความหมาย ก็คือ

กระผมขอยกตัวอยางหมอแปลงใบหนึ่งมาคํานวณเพื่อออกแบบ
หมอแปลงนั้นใหมีอายุตามคํานวณไมตํ่ากวา 25ป ดังนี้ครับ

จากที่ไดแจงไปแลวนั้น เมื่อออกแบบหมอแปลงให Hottest spot 
มีคาเทากับ 98องศา อายุหมอแปลงจะเทากับ 15ปดังนั้นการที่
ตองการใหมีอายุ 25ปนั้น ตองหาอัตราสวน V ซึ่งคํานวณจาก 
15 หารดวยปที่ตองการนั่นคือ 25 เทากับ 0.6 และนํามา
คํานวณอุณหภูมิของขดลวด θh

ซึ่งเมื่อคํานวณมาไดแลวนั้น เราจะไดคา Limited ของ Hottest 
spot คาใหมสําหรับหมอแปลงอายุ 25ป เทากับ 93.58 deg. C

จากนั้นใหคํานวณคาพารามิเตอร ที่ไดจากการออกแบบแทนลง
ในสูตรดานลาง โดยตองมีคา Hottest spot นอยกวาเทากับ 
93.58 deg. C 

θh = θa + ∆θor + Hgr 

where   : θh is the hot spot temperature

    θa is the ambient temperature  เนื่องจาก
             Plant นี้อยูที่ประเทศไทยซึ่งวัดคาไดเปน 
             29.0 deg.C

    ∆θor is the top oil temperature rise

    H is the hot spot factor and is equal to 1.3
             accoarding to IEC 60076-7, section 8.1.4

    gr is the winding gardient (only the 
             maximum winding gardient is considered)

where   :  θa  = 29.0 deg. C

    ∆θor  = 48.8 deg. C

 H =  1.3

 gr  =  10.9 deg. C

Therefore   

 θh   =   29.0 + 48.8 + (10.9 x 1.3)

 θh   =   91.97 deg. C

Hot spot temperature is 91.97 deg.C  based on 
ambient temperature 29 deg.C ซึ่งมีคานอยกวา    
Guaranteed Hot spot temperature   

93.58 deg.C  based on Transformer life not less than 
25Years.

เพื่อเปนการสรุปโดยงายคือ ตามปกติแลวจาก IEC standard 
ซึ่งมีคาเฉลี่ยของอุณหภูมิตางๆ คอนขางตํ่ากวาประเทศไทยดัง
นั้นหากตองการใหออกแบบหมอแปลงใหมีอายุการใชงานที่
ยาวนานตองออกแบบโดยใหคา The top oil temperature rise 
หรือคาอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยขณะที่ใชงานหมอแปลงในสวนของ
นํ้ามันที่เพิ่มขึ้น จะตองมีคาลดลงอยางมีนัยยะเมื่อเปรียบเทียบกับ
คาตาม Standard แสดงไวคือ 60.0deg. C ซึ่งจากตัวอยางที่
ยกมานั้นอุณหภูมิดังกลาวลดลงถึง 48.8deg. C นอกจากนี้
พารามิเตอรอื่นๆนั้น ยอมมีทิศทางลดลงเปนไปในทางเดียวกัน
กับคานี้ เพื่อที่จะสามารถทําใหมีอายุการใชงานไดอยางยาวนาน

สุดทายนี้สิ่งที่กระผมนําเสนอไปนั้นเปนเพียงภาพเริ่มตน แตหาก
เริ่มตนผิดแลวจะตองปรับแกไขอยางไรนั้นยังมีวิธีอีกมากมาย
เพราะอยางที่ทราบกันตามคํากลาวกันมา ตนรายปลายดี ยอม
เปนไปไดเสมอ เพียงแตวาหากเราทราบที่มาของการเริ่มตนที่ดี
และสามารถปฏิบัติตามไดแลวนั้น การที่คงสภาพที่ดีไวนั้นเปน
หนาที่ที่พึงดูแลและติดตามตรวจสอบ 
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ตอนรับ “วิศวกรรมสถาน
   แหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ”
สวัสดีครับทานผูอานวารสาร “ถิรไทย” ทุกทาน ฉบับนี้ ถิรไทยมีโอกาสไดตอนรับคณะผู
เยี่ยมชมจากองคกรที่มีความสําคัญยิ่งตอวงการวิศวกรไทย นั่นก็คือ “วิศวกรรมสถานแหง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ” ที่ไดเขาเยี่ยมชมกระบวนการผลิตหมอแปลงไฟฟากําลัง
ของบริษัท เมื่อวันพฤหัสฯ ที่ 23 มกราคม 2558 ที่ผานมานี้
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และตามธรรมเนียมของ “เปดหองรับแขก” ที่ตองพา
ทานผูอานมาทําความรูจักกับแขกผูมาเยือนกอนเพื่อให
ทราบถึงประวัติความเปนมาของวิศวกรรมสถานแหงประ
เทศไทยฯ ที่มีความนาสนใจอยางยิ่งครับ

“วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ” 
มีชื่อยอวา วสท. ไดกอตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2486 กอนที่จะไดกอรูปองคกรมาเปนวิศวกรรมสถานแหงประ
เทศไทยฯ ไดมีประวัติการรวมกลุมของวิศวกรในบางครั้ง กลาว
คือ ในป พ.ศ. 2447 ไดมีกลุมนายชางชาวไทยและชาวตางชาติที่
ประกอบอาชีพทางชางอยูในประเทศไทย ซึ่งสวนใหญเปนชาว
ยุโรปและอเมริกา ไดพยายามกอตั้งสมาคมทางการชางขึ้นแตไม
สามารถดําเนินการไดตลอด เพราะการชางในสมัยนั้นยังไมไดรับ
การสนับสนุนเทาที่ควรและยังไมเห็นความจําเปนในการดําเนิน
การ การบริหารของสมาคมนี้จึงไดยุติลงในเวลาตอมา

ตอมาในป พ.ศ. 2471 นักเรียนไทยกลุมหนึ่งที่ไดไปศึกษา
วิชาการกอสรางที่ประเทศอังกฤษและกลับมาทํางานใน

ประเทศไทย ไดเริ่มรวมตัวฟนฟูสมาคมสําหรับผูประกอบอาชีพ
ทางชางขึ้นอีกครั้งหนึ่ง และในป พ.ศ. 2471 นี้เอง ก็ไดไปขอจด
ทะเบียนกอตั้งสมาคมนายชางขึ้นใหมโดยใชชื่อวา “สมาคมนาย
ชางแหงกรุงสยาม” ผูริเริ่มกอตั้งสมาคมนายชางนี้ประกอบดวย 
คุณพระเวชยันตรรังสฤษดิ์  (มุนี มหาสันทนะ) คุณพระชํานาญ 
คุณหลวงชํานิและคุณพระประกอบยันตรกิจ ในป พ.ศ. 2478 
นายชางที่จบจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดกอตั้ง “สมาคม
วิศวกรรมแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย” ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค
สวนหนึ่งในการรวมมือทางวิชาชีพวิศวกรรมในหมูสมาชิกดวย
กัน

ในป พ.ศ. 2486 คุณพระประกอบยันตรกิจ ซึ่งเปนเลขาธิการ
สมาคมนายชางฯ ไดพบวา สมาชิกสวนใหญที่เปนนักเรียนรถไฟ
ที่จบการศึกษาจากตางประเทศกลับมาเปนนายชางตางก็แกตัว
ลงเกษียณราชการไปเปนสวนมาก ทําใหสมาชิกลดลง ขณะที่
สมาคมวิศวกรรมฯ ซึ่งประกอบดวยนายชางที่จบทั้งจากใน
ประเทศและตางประเทศมีจํานวนสมาชิกเพิ่มขึ้น จึงเกิดความคิด
วาควรรวมสองสมาคมเปนสมาคมเดียวกัน โดยมีรัฐบาลในสมัย
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หองรับแขก

นั้นเองก็มีความประสงคที่จะสงเสริมอาชีพวิศวกรรมใหเจริญเปน
ปกแผน และจะออกพระราชบัญญัติวิศวกรรมเพื่อใหมีการ
ควบคุมจัดการประกอบวิชาชีพกันเองในหมูวิศวกร จึงไดมีการ
หารือกับกรรมการสมาคมวิศวกรรมฯ ซึ่งบางทาน

เปนกรรมการอยูในทั้งสองสมาคมไดขอตกลงที่ใหตางฝายตาง
เลิกสมาคมของตนและมารวมกันตั้งเปนสมาคมใหมคือ สมาคม
วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ไดกอตั้งแลวเสร็จเมื่อวันที่ 30 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2493 ไดโปรดเกลาฯ ใหรับวิศวกรรมสถาน
แหงประเทศไทยไวในพระบรมราชูปถัมภตั้งแตบัดนั้นเปนตนมา 
กรรมการอํานวยการชุดแรกนั้น ทานพลอากาศตรีมุนี มหา
สันทนะ เวชยันตรังสฤษดิ์ ไดรับเปนประธานกรรมการทานแรก
ของ วสท. มีสมาชิกผูกอตั้งรวมทั้งหมด 27 คน โดยงานแรกที่ 
วสท. ไดรับมอบหมายใหจัดทําคือ รางพระราชบัญญัติควบคุม
การประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ซึ่งวัตถุประสงค วสท. นั้น มีดังตอไปนี้

1. สงเสริมความสามัคคี ผดุงเกียรติและสงเสริมสวัสดิการของ
สมาชิก

2. สงเสริมและสนับสนุนการศึกษา วิจัย เผยแพรวิชาการและ
วิชาชีพวิศวกรรม ตลอดจนประสานกับสถาบันวิศวกรรมอื่นๆ 
ทั้งในและตางประเทศ

3. สงเสริมและสนับสนุนการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม เพื่อ
ความเจริญกาวหนาของวิชาชีพวิศวกรรม โดยมีความตระหนัก
ในดานผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และความปลอดภัยของ
ประชาชน

4. สงเสริม สนับสนุนและดําเนินการจัดทํา และพัฒนามาตรฐาน
การประกอบวิชาชีพวิศวกรรม และประมวลหลักปฏิบัติทาง
วิศวกรรมในสาขาตางๆ เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติงาน ใหกับ
สมาชิก และบุคลากรทางวิศวกรรมของประเทศ

5. สนับสนุน และใหความรวมมือในการใหคําปรึกษา และใหความ
เห็นทางวิชาการ และวิชาชีพวิศวกรรม เพื่อประโยชนตอ
สาธารณชน และประเทศชาติ

6. สงเสริม และพัฒนาการอบรม และทดสอบความรูแกสมาชิก
และบุคลากรทางดานวิศวกรรมของประเทศ

7. สงเสริม สนับสนุนและดําเนินการกําหนดจรรยาบรรณ และ
มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรม เพื่อความเรียบรอยใน
การประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

8. รักษาสิทธิ และผลประโยชนของสมาชิก

ปจจุบัน วสท. มี ศ.ดร.สุชัชวีร  
สุวรรณสวัสดิ์ เปนนายกฯ   
และมีสาขาวิศวกรรมกํากับดูแล 
9 สาขา ดังนี้ สาขาวิศวกรรม
โยธา, สาขาวิศวกรรมไฟฟา, 
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล, 
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ, 
สาขาวิศวกรรมเหมืองแร    
โลหะการ และปโตรเลียม,   
สาขาวิศวกรรมเคมีและ

ปโตรเลียม, สาขาวิศวกรรม  สิ่งแวดลอม, สาขาวิศวกรรมยาน
ยนต, สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร

เน่ืองจากสภาพเศรษฐกจิและสงัคมมีการเปลีย่นแปลงและมีความ
ตองการวิศวกรเพิม่มากขึน้ จึงมีผลใหมีการเรงผลติวศิวกรออก
มารองรบัความตองการของตลาดแรงงาน เปนผลใหงาน
วิศวกรรมมีปญหาเรือ่งคณุภาพงานและจําเปนตองปลกูฝง
จิตสาํนึกทางดานจรรยาบรรณและมีการพฒันาวิชาชพีวิศวกร
อยางตอเน่ือง ครัง้เม่ือเกิดเหตกุารณท่ีรนุแรงหลายครัง้จนมี
ผลกระทบตอความนาเชือ่ถอืตอวชิาชีพวิศวกรรม อาทิ 
เหตุการณจากรถบรรทกุแกสระเบิดท่ีถนนเพชรบุรตีดัใหมในป 

ศ.ดร.สุชัชวีร  สุวรรณสวัสดิ์ 
นายก วสท.
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ตอนรับ “วิศวกรรมสถาน
   แหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ”
สวัสดีครับทานผูอานวารสาร “ถิรไทย” ทุกทาน ฉบับนี้ ถิรไทยมีโอกาสไดตอนรับคณะผู
เยี่ยมชมจากองคกรที่มีความสําคัญยิ่งตอวงการวิศวกรไทย นั่นก็คือ “วิศวกรรมสถานแหง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ” ที่ไดเขาเยี่ยมชมกระบวนการผลิตหมอแปลงไฟฟากําลัง
ของบริษัท เมื่อวันพฤหัสฯ ที่ 23 มกราคม 2558 ที่ผานมานี้

¨ÔÃÇÑ²¹� à¡ÉÁÇ§È�¨ÔµÃ

และตามธรรมเนียมของ “เปดหองรับแขก” ที่ตองพา
ทานผูอานมาทําความรูจักกับแขกผูมาเยือนกอนเพื่อให
ทราบถึงประวัติความเปนมาของวิศวกรรมสถานแหงประ
เทศไทยฯ ที่มีความนาสนใจอยางยิ่งครับ

“วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ” 
มีชื่อยอวา วสท. ไดกอตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2486 กอนที่จะไดกอรูปองคกรมาเปนวิศวกรรมสถานแหงประ
เทศไทยฯ ไดมีประวัติการรวมกลุมของวิศวกรในบางครั้ง กลาว
คือ ในป พ.ศ. 2447 ไดมีกลุมนายชางชาวไทยและชาวตางชาติที่
ประกอบอาชีพทางชางอยูในประเทศไทย ซึ่งสวนใหญเปนชาว
ยุโรปและอเมริกา ไดพยายามกอตั้งสมาคมทางการชางขึ้นแตไม
สามารถดําเนินการไดตลอด เพราะการชางในสมัยนั้นยังไมไดรับ
การสนับสนุนเทาที่ควรและยังไมเห็นความจําเปนในการดําเนิน
การ การบริหารของสมาคมนี้จึงไดยุติลงในเวลาตอมา

ตอมาในป พ.ศ. 2471 นักเรียนไทยกลุมหนึ่งที่ไดไปศึกษา
วิชาการกอสรางที่ประเทศอังกฤษและกลับมาทํางานใน

ประเทศไทย ไดเริ่มรวมตัวฟนฟูสมาคมสําหรับผูประกอบอาชีพ
ทางชางขึ้นอีกครั้งหนึ่ง และในป พ.ศ. 2471 นี้เอง ก็ไดไปขอจด
ทะเบียนกอตั้งสมาคมนายชางขึ้นใหมโดยใชชื่อวา “สมาคมนาย
ชางแหงกรุงสยาม” ผูริเริ่มกอตั้งสมาคมนายชางนี้ประกอบดวย 
คุณพระเวชยันตรรังสฤษดิ์  (มุนี มหาสันทนะ) คุณพระชํานาญ 
คุณหลวงชํานิและคุณพระประกอบยันตรกิจ ในป พ.ศ. 2478 
นายชางที่จบจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดกอตั้ง “สมาคม
วิศวกรรมแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย” ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค
สวนหนึ่งในการรวมมือทางวิชาชีพวิศวกรรมในหมูสมาชิกดวย
กัน

ในป พ.ศ. 2486 คุณพระประกอบยันตรกิจ ซึ่งเปนเลขาธิการ
สมาคมนายชางฯ ไดพบวา สมาชิกสวนใหญที่เปนนักเรียนรถไฟ
ที่จบการศึกษาจากตางประเทศกลับมาเปนนายชางตางก็แกตัว
ลงเกษียณราชการไปเปนสวนมาก ทําใหสมาชิกลดลง ขณะที่
สมาคมวิศวกรรมฯ ซึ่งประกอบดวยนายชางที่จบทั้งจากใน
ประเทศและตางประเทศมีจํานวนสมาชิกเพิ่มขึ้น จึงเกิดความคิด
วาควรรวมสองสมาคมเปนสมาคมเดียวกัน โดยมีรัฐบาลในสมัย
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หองรับแขก

นั้นเองก็มีความประสงคที่จะสงเสริมอาชีพวิศวกรรมใหเจริญเปน
ปกแผน และจะออกพระราชบัญญัติวิศวกรรมเพื่อใหมีการ
ควบคุมจัดการประกอบวิชาชีพกันเองในหมูวิศวกร จึงไดมีการ
หารือกับกรรมการสมาคมวิศวกรรมฯ ซึ่งบางทาน

เปนกรรมการอยูในทั้งสองสมาคมไดขอตกลงที่ใหตางฝายตาง
เลิกสมาคมของตนและมารวมกันตั้งเปนสมาคมใหมคือ สมาคม
วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ไดกอตั้งแลวเสร็จเมื่อวันที่ 30 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2493 ไดโปรดเกลาฯ ใหรับวิศวกรรมสถาน
แหงประเทศไทยไวในพระบรมราชูปถัมภตั้งแตบัดนั้นเปนตนมา 
กรรมการอํานวยการชุดแรกนั้น ทานพลอากาศตรีมุนี มหา
สันทนะ เวชยันตรังสฤษดิ์ ไดรับเปนประธานกรรมการทานแรก
ของ วสท. มีสมาชิกผูกอตั้งรวมทั้งหมด 27 คน โดยงานแรกที่ 
วสท. ไดรับมอบหมายใหจัดทําคือ รางพระราชบัญญัติควบคุม
การประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ซึ่งวัตถุประสงค วสท. นั้น มีดังตอไปนี้

1. สงเสริมความสามัคคี ผดุงเกียรติและสงเสริมสวัสดิการของ
สมาชิก

2. สงเสริมและสนับสนุนการศึกษา วิจัย เผยแพรวิชาการและ
วิชาชีพวิศวกรรม ตลอดจนประสานกับสถาบันวิศวกรรมอื่นๆ 
ทั้งในและตางประเทศ

3. สงเสริมและสนับสนุนการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม เพื่อ
ความเจริญกาวหนาของวิชาชีพวิศวกรรม โดยมีความตระหนัก
ในดานผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และความปลอดภัยของ
ประชาชน

4. สงเสริม สนับสนุนและดําเนินการจัดทํา และพัฒนามาตรฐาน
การประกอบวิชาชีพวิศวกรรม และประมวลหลักปฏิบัติทาง
วิศวกรรมในสาขาตางๆ เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติงาน ใหกับ
สมาชิก และบุคลากรทางวิศวกรรมของประเทศ

5. สนับสนุน และใหความรวมมือในการใหคําปรึกษา และใหความ
เห็นทางวิชาการ และวิชาชีพวิศวกรรม เพื่อประโยชนตอ
สาธารณชน และประเทศชาติ

6. สงเสริม และพัฒนาการอบรม และทดสอบความรูแกสมาชิก
และบุคลากรทางดานวิศวกรรมของประเทศ

7. สงเสริม สนับสนุนและดําเนินการกําหนดจรรยาบรรณ และ
มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรม เพื่อความเรียบรอยใน
การประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

8. รักษาสิทธิ และผลประโยชนของสมาชิก

ปจจุบัน วสท. มี ศ.ดร.สุชัชวีร  
สุวรรณสวัสดิ์ เปนนายกฯ   
และมีสาขาวิศวกรรมกํากับดูแล 
9 สาขา ดังนี้ สาขาวิศวกรรม
โยธา, สาขาวิศวกรรมไฟฟา, 
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล, 
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ, 
สาขาวิศวกรรมเหมืองแร    
โลหะการ และปโตรเลียม,   
สาขาวิศวกรรมเคมีและ

ปโตรเลียม, สาขาวิศวกรรม  สิ่งแวดลอม, สาขาวิศวกรรมยาน
ยนต, สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร

เน่ืองจากสภาพเศรษฐกจิและสงัคมมกีารเปลีย่นแปลงและมีความ
ตองการวิศวกรเพิม่มากขึน้ จึงมีผลใหมีการเรงผลติวศิวกรออก
มารองรบัความตองการของตลาดแรงงาน เปนผลใหงาน
วิศวกรรมมีปญหาเรือ่งคณุภาพงานและจําเปนตองปลกูฝง
จิตสาํนึกทางดานจรรยาบรรณและมีการพฒันาวิชาชพีวิศวกร
อยางตอเน่ือง ครัง้เม่ือเกิดเหตกุารณทีร่นุแรงหลายครัง้จนมี
ผลกระทบตอความนาเชือ่ถอืตอวชิาชพีวิศวกรรม อาทิ 
เหตุการณจากรถบรรทกุแกสระเบิดท่ีถนนเพชรบุรตีดัใหมในป 

ศ.ดร.สุชัชวีร  สุวรรณสวัสดิ์ 
นายก วสท.
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พ.ศ. 2532 หรอืเหตุการณไฟไหมโรงงานและอาคารถลมท่ี 
จ.นครราชสมีา ซึง่กอใหเกดิความสญูเสยีตอชวีติและ
ทรพัยสนิของประชาชนเปนจํานวนมาก ทบวงมหาวทิยาลยั
และวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ จงึไดมีการจัดสมันา
ระดมความคิด และไดขอสรปุในการจัดตัง้ “สภาวิศวกร” โดย
มีแนวคิด 4 ประการ คอื

1. ใหมีสภาวิชาชีพที่สามารถปกครอง ควบคุมและกํากับ
ดูแลกันเอง สภาวิศวกรจึงตองมาจากการเลือกตั้งของ
สมาชิก

2. ใหมีความคลองตัวในการบริหารงานโดยอิสระ จึงตองมี
สภาพภาพเปนนิติบุคคล

3. ใหสภาวิศวกรมีอํานานหนาที่ในการกํากับดูแลควบคุม 
สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาการประกอบวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง ทันตอวิทยาการ และความกาวหนาทาง
เทคโนโลยี

4. ใหมีการประกอบวิชาชีพดวยมาตรฐานหนึ่งเดียวกัน ไม
วาจะเปนราชการหรือเอกชน และจะไมมีการยกเวนสําหรับคน
ตางชาติ 

ตอมาเมื่อไดมีการรางพระราชบัญญัติวิศวกรขึ้นในป พ.ศ.
2538 โดยคณะบุคคลผูทรงคุณวุฒิทางวิศวกรรม จนใน
ที่สุด พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.2542 จึงไดเกิดขึ้นและมี
ผลบังคับใช ตั้งแตวันที่ 30 พ.ศ. 2542 เปนตนมา

วิชาชีพวิศวกรรม เปนวิชาชีพที่มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี 
สรางสรรคความเจริญและรายไดใหแกประเทศ การประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมตองรับผิดชอบตอความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน ตลอดจนสิ่งแวดลอมและ
คุณภาพชีวิต ดังนั้น เพื่อรักษาทั้งเกียรติ ศักดิ์ศรี และความ
ไววางใจที่สาธารณชนมอบใหแกผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 
วิศวกรจึงตองถึงพรอมในเรื่องของความรู คุณภาพ 
คุณธรรม และจรรยาบรรณ โดยสภาวิศวกรเปนองคกร
หลักที่จะชวยสงเสริม พัฒนาใหวิศวกรกาวหนาและผดุง
เกียรติแหงวิชาชีพวิศวกรรมไวตลอดไป

ตอนรับแขกผูมีเกียรติ

วันที่ 23 มกราคม 2558 ที่ผานมา บริษัท ถิรไทย จํากัด 
(มหาชน) ไดรับเกียรติจาก “วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย   
ในพระบรมราชูปถัมภ” นําโดยคุณเกษม กุหลาบแกว และ     
คุณประสิทธิ์ เหมวราพรชัย กรรมการอํานวยการ วสท.      
เขาชมกระบวนการผลิตหมอแปลงไฟฟากําลัง โดยมีคุณสัมพันธ 
วงษปาน กรรมการผูจัดการ ใหการตอนรับ และนอกจากนั้น 
“วารสารถิรไทย” ยังไดรับเกียรติจากคุณเกษม กุหลาบแกว และ
คุณประสทิธิ ์เหมวราพรชยั  วิศวกรอาวุโส และอดตีรองผูวาการ
ไฟฟานครหลวง กรณุาใหสมัภาษณกบัทีมงานวารสารถริไทย 

คุณเกษม กุหลาบแกว
อดีตรองผูวาการไฟฟานครหลวง

คุณประสิทธิ์  เหมวราพรชัย
ประธานวิศวกรอาวุโส วสท. 
อดีตรองผูวาการไฟฟานครหลวง

  อุตสาหกรรมหมอแปลงไฟฟาของประเทศไทย มีสวน
สําคัญตอการพัฒนาประเทศ

ทานเกษม : ผมคิดวาอุตสาหกรรมหมอแปลงคอนขางมีความ
สําคัญในการพัฒนาประเทศมากนะ เพราะหากวาเราจะกาวไปใน
ทางอุตสาหกรรมไดนั้น อุตสาหกรรมจะโตไดนั้นก็จําเปนตองมี
ไฟฟาใชอยางเพียงพอตอความตองการ หมอแปลงไฟฟาจึงเปน
สิ่งจําเปนตอการพัฒนาอุตสาหกรรมในดานตาง ๆ ที่ตองใช
ไฟฟาไปผลิตสินคาตาง ๆ สําหรับความเห็นสวนตัวของผม ผม
คิดวาในการที่ประเทศเราจะเจริญเติบโตได วงการอุตสาหกรรม
ของเราจะตองเจริญตามไปดวย 

  ทานมีสวนสนับสนุนวงการอุตสาหกรรมหมอแปลงของ
ไทยมาโดยตลอด ตั้งแตสมัยดํารงตําแหนงเปนผูบริหารระดับ
สูงของการไฟฟานครหลวง ปจจุบัน ทานมีความพึงพอใจหรือ
เห็นวาอุตสาหกรรมหมอแปลงไทยตองพัฒนาอยางไร

ทานเกษม : คือสําหรับหมอแปลง ถาเทียบกับในอดีตที่ผานมา 
รวมกับที่ไดมาเยี่ยมชมโรงงานของถิรไทย ผมเห็นวามันคอนขาง
จะแตกตางกันมาก ผมคิดวาอุตสาหกรรมหมอแปลงของไทยได
มีการพัฒนาขึ้นมาก รวมทั้งมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปจาก

อดีต เพราะสมัยกอนโรงงานผลิตหมอแปลงก็จะไมใหญโตนัก วิธี
การทํางานก็ทําตามอยางที่เราเคยทําตาม ๆ กันมา แตสมัยนี้ผม
เห็นวาเรามีการใชเทคโนโลยีเขามาชวยในการผลิตเยอะมาก รวม
ทั้งเครื่องไมเครื่องมือที่ใช ในการทดสอบก็มีความกาวหนาและทัน
สมัยขึ้นมาก   

แตสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะฝากไวก็คือสมัยกอนโรงงานทํา
หมอแปลงของไทยยังมีนอย แตสมัยนี้มีคอนขางมากและก็มีการ
แขงขันกันเยอะมาก ผมอยากจะใหมีการแขงขันกันทางดาน
คุณภาพมากกวานะ คือถาเรามาแขงขันกันทางดานราคาเนี่ย เรา
อาจจะอยูกันลําบาก แตถาแขงขันกันทางดานคุณภาพ พยายาม

ปรับปรุงหมอแปลงใหมีประสิทธิภาพ
ที่ดีมากขึ้น มีคาความสูญเสียลดลง
ได เปนสิ่งที่ผมอยากเห็นมากนะ  
สําหรับตัวผมเองในสมัยที่ผมยัง   
ทํางานอยู ผมก็พยายามสนับสนุน
อุตสาหกรรมในประเทศ เพราะผมมี
ความเชื่อวาการที่ประเทศเราจะเจริญ
ได อุตสาหกรรมในประเทศจะตอง
เจริญควบคูกันไปดวย และมันจะตอง
ประกอบกันทั้งผูผลิตและผู ใช อยาง
การไฟฟานครหลวงก็อยูในฐานะผู ใช 
ก็ตองการใชสินคาที่ดีมีคุณภาพ ใน
ขณะเดียวกัน ในทางผูผลิตเองก็ตอง
ตองการกําไร แตกําไรนั้นก็ตองมี
ความเหมาะสมดวย คือลูกคาก็ตอง
รับไดในขณะที่บริษัทก็ตองอยูไดดวย 

เราจึงจะสามารถแขงขันกับตางประเทศได สมัยกอนนี้เราตองซื้อ
หมอแปลงจากตางประเทศ ตอนหลังเริ่มมาตั้งแตที่พี่ “สมเจตน 
วัฒนสินธุ” ริเริ่มที่กอตั้ง “ศิริวิวัฒน” นี่ ผมเองเห็นดวยและ
สนับสนุนอยางมาก เพราะถือวาชวยสงเสริมอุตสาหกรรมใน
ประเทศไดมาก วงการนี้เกิดขึ้นได ตองยกยองและใหเครดิตกับพี่
สมเจตนนะ

ทานประสิทธิ์ : ผมอยากใหลองดูญี่ปุนเปนตัวอยางนะ 
อุตสาหกรรมที่เหมือนกันเนี่ย เคาไมเคยทะเลาะกันเอง ไมเคยแยง
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พ.ศ. 2532 หรอืเหตกุารณไฟไหมโรงงานและอาคารถลมท่ี 
จ.นครราชสมีา ซึง่กอใหเกดิความสญูเสยีตอชวีติและ
ทรพัยสนิของประชาชนเปนจํานวนมาก ทบวงมหาวทิยาลยั
และวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ จงึไดมีการจัดสมันา
ระดมความคิด และไดขอสรปุในการจัดตัง้ “สภาวิศวกร” โดย
มีแนวคิด 4 ประการ คอื

1. ใหมีสภาวิชาชีพที่สามารถปกครอง ควบคุมและกํากับ
ดูแลกันเอง สภาวิศวกรจึงตองมาจากการเลือกตั้งของ
สมาชิก

2. ใหมีความคลองตัวในการบริหารงานโดยอิสระ จึงตองมี
สภาพภาพเปนนิติบุคคล

3. ใหสภาวิศวกรมีอํานานหนาที่ในการกํากับดูแลควบคุม 
สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาการประกอบวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง ทันตอวิทยาการ และความกาวหนาทาง
เทคโนโลยี

4. ใหมีการประกอบวิชาชีพดวยมาตรฐานหนึ่งเดียวกัน ไม
วาจะเปนราชการหรือเอกชน และจะไมมีการยกเวนสําหรับคน
ตางชาติ 

ตอมาเมื่อไดมีการรางพระราชบัญญัติวิศวกรขึ้นในป พ.ศ.
2538 โดยคณะบุคคลผูทรงคุณวุฒิทางวิศวกรรม จนใน
ที่สุด พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.2542 จึงไดเกิดขึ้นและมี
ผลบังคับใช ตั้งแตวันที่ 30 พ.ศ. 2542 เปนตนมา

วิชาชีพวิศวกรรม เปนวิชาชีพที่มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี 
สรางสรรคความเจริญและรายไดใหแกประเทศ การประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมตองรับผิดชอบตอความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน ตลอดจนสิ่งแวดลอมและ
คุณภาพชีวิต ดังนั้น เพื่อรักษาทั้งเกียรติ ศักดิ์ศรี และความ
ไววางใจที่สาธารณชนมอบใหแกผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 
วิศวกรจึงตองถึงพรอมในเรื่องของความรู คุณภาพ 
คุณธรรม และจรรยาบรรณ โดยสภาวิศวกรเปนองคกร
หลักที่จะชวยสงเสริม พัฒนาใหวิศวกรกาวหนาและผดุง
เกียรติแหงวิชาชีพวิศวกรรมไวตลอดไป

ตอนรับแขกผูมีเกียรติ

วันที่ 23 มกราคม 2558 ที่ผานมา บริษัท ถิรไทย จํากัด 
(มหาชน) ไดรับเกียรติจาก “วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย   
ในพระบรมราชูปถัมภ” นําโดยคุณเกษม กุหลาบแกว และ     
คุณประสิทธิ์ เหมวราพรชัย กรรมการอํานวยการ วสท.      
เขาชมกระบวนการผลิตหมอแปลงไฟฟากําลัง โดยมีคุณสัมพันธ 
วงษปาน กรรมการผูจัดการ ใหการตอนรับ และนอกจากนั้น 
“วารสารถิรไทย” ยังไดรับเกียรติจากคุณเกษม กุหลาบแกว และ
คุณประสทิธิ ์เหมวราพรชยั  วิศวกรอาวุโส และอดตีรองผูวาการ
ไฟฟานครหลวง กรณุาใหสมัภาษณกบัทีมงานวารสารถริไทย 

คุณเกษม กุหลาบแกว
อดีตรองผูวาการไฟฟานครหลวง

คุณประสิทธิ์  เหมวราพรชัย
ประธานวิศวกรอาวุโส วสท. 
อดีตรองผูวาการไฟฟานครหลวง

  อุตสาหกรรมหมอแปลงไฟฟาของประเทศไทย มีสวน
สําคัญตอการพัฒนาประเทศ

ทานเกษม : ผมคิดวาอุตสาหกรรมหมอแปลงคอนขางมีความ
สําคัญในการพัฒนาประเทศมากนะ เพราะหากวาเราจะกาวไปใน
ทางอุตสาหกรรมไดนั้น อุตสาหกรรมจะโตไดนั้นก็จําเปนตองมี
ไฟฟาใชอยางเพียงพอตอความตองการ หมอแปลงไฟฟาจึงเปน
สิ่งจําเปนตอการพัฒนาอุตสาหกรรมในดานตาง ๆ ที่ตองใช
ไฟฟาไปผลิตสินคาตาง ๆ สําหรับความเห็นสวนตัวของผม ผม
คิดวาในการที่ประเทศเราจะเจริญเติบโตได วงการอุตสาหกรรม
ของเราจะตองเจริญตามไปดวย 

  ทานมีสวนสนับสนุนวงการอุตสาหกรรมหมอแปลงของ
ไทยมาโดยตลอด ตั้งแตสมัยดํารงตําแหนงเปนผูบริหารระดับ
สูงของการไฟฟานครหลวง ปจจุบัน ทานมีความพึงพอใจหรือ
เห็นวาอุตสาหกรรมหมอแปลงไทยตองพัฒนาอยางไร

ทานเกษม : คือสําหรับหมอแปลง ถาเทียบกับในอดีตที่ผานมา 
รวมกับที่ไดมาเยี่ยมชมโรงงานของถิรไทย ผมเห็นวามันคอนขาง
จะแตกตางกันมาก ผมคิดวาอุตสาหกรรมหมอแปลงของไทยได
มีการพัฒนาขึ้นมาก รวมทั้งมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปจาก

อดีต เพราะสมัยกอนโรงงานผลิตหมอแปลงก็จะไมใหญโตนัก วิธี
การทํางานก็ทําตามอยางที่เราเคยทําตาม ๆ กันมา แตสมัยนี้ผม
เห็นวาเรามีการใชเทคโนโลยีเขามาชวยในการผลิตเยอะมาก รวม
ทั้งเครื่องไมเครื่องมือที่ใช ในการทดสอบก็มีความกาวหนาและทัน
สมัยขึ้นมาก   

แตสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะฝากไวก็คือสมัยกอนโรงงานทํา
หมอแปลงของไทยยังมีนอย แตสมัยนี้มีคอนขางมากและก็มีการ
แขงขันกันเยอะมาก ผมอยากจะใหมีการแขงขันกันทางดาน
คุณภาพมากกวานะ คือถาเรามาแขงขันกันทางดานราคาเนี่ย เรา
อาจจะอยูกันลําบาก แตถาแขงขันกันทางดานคุณภาพ พยายาม

ปรับปรุงหมอแปลงใหมีประสิทธิภาพ
ที่ดีมากขึ้น มีคาความสูญเสียลดลง
ได เปนสิ่งที่ผมอยากเห็นมากนะ  
สําหรับตัวผมเองในสมัยที่ผมยัง   
ทํางานอยู ผมก็พยายามสนับสนุน
อุตสาหกรรมในประเทศ เพราะผมมี
ความเชื่อวาการที่ประเทศเราจะเจริญ
ได อุตสาหกรรมในประเทศจะตอง
เจริญควบคูกันไปดวย และมันจะตอง
ประกอบกันทั้งผูผลิตและผู ใช อยาง
การไฟฟานครหลวงก็อยูในฐานะผู ใช 
ก็ตองการใชสินคาที่ดีมีคุณภาพ ใน
ขณะเดียวกัน ในทางผูผลิตเองก็ตอง
ตองการกําไร แตกําไรนั้นก็ตองมี
ความเหมาะสมดวย คือลูกคาก็ตอง
รับไดในขณะที่บริษัทก็ตองอยูไดดวย 

เราจึงจะสามารถแขงขันกับตางประเทศได สมัยกอนนี้เราตองซื้อ
หมอแปลงจากตางประเทศ ตอนหลังเริ่มมาตั้งแตที่พี่ “สมเจตน 
วัฒนสินธุ” ริเริ่มที่กอตั้ง “ศิริวิวัฒน” นี่ ผมเองเห็นดวยและ
สนับสนุนอยางมาก เพราะถือวาชวยสงเสริมอุตสาหกรรมใน
ประเทศไดมาก วงการนี้เกิดขึ้นได ตองยกยองและใหเครดิตกับพี่
สมเจตนนะ

ทานประสิทธิ์ : ผมอยากใหลองดูญี่ปุนเปนตัวอยางนะ 
อุตสาหกรรมที่เหมือนกันเนี่ย เคาไมเคยทะเลาะกันเอง ไมเคยแยง
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ลูกคากันเอง อยางพวกเครื่องเสียง ก็มีทั้งโซนี่ ซันโย พานาโซนิค 
อะไรพวกนี้ เคาไมเคยทะเลาะกันเอง เคาจะสรางความแตกตาง
ของเคาขึ้นมา และมันจะโตไปพรอมกัน ขณะเดียวกัน เคาก็จะมี
อยางโตชิบา หรือมัตสึชิตะ ที่ทําพวกทรานซิสเตอร ทั้งหมดนี้มัน
ก็จะซื้อจากพวกนี้ไปทํา แตอยางบานเรา ผลิตสินคาอยาง
เดียวกัน ปลายทางก็ขายของอยางเดียวกัน แลวก็แขงกันเอง 
สุดทายมันก็ตายทั้งคู เพราะฉะนั้นมันตองสรางความรวมมือกัน 
เพื่อที่จะไปแขงขันกับตางประเทศได

  ขอคําแนะนําในการทํางานของวิศวกรรุนหลัง

ทานประสิทธิ์ : ผมมักจะแนะนํารุนนอง ๆ นะวา เรียนมาทํางาน
เนี่ย อยาเห็นเรื่องเงินเปนเรื่องสําคัญ บางคนดูเงินเปนหลักที่ไหน
ใหเยอะกวาก็กระโดดไป พวกนี้ก็จะเรียนรูแคผิวเผินแลวก็ไป ผม
มักจะบอกนอง ๆ วาถาจะเปนวิศวกรที่ดีเนี่ย มันจะตองรู ใหลึก รู
ใหชัด และมันตองมีเวทีใหเคาไดแสดงความสามารถ หัวหนางาน
ก็ตองใหโอกาส หัวหนางานไมจําเปนตองรูทุกเรื่อง เรื่องไหนไมรู
ก็ตองหาคนสงไปใหเรียนรู

แตวันนี้ผมเปนหวงในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรมากกวานะ 
เจาของ ผูประกอบการ มักจะเปนหวงเรื่องบุคลากร คือกลัววา
พอเคาประสบความสําเร็จแลวเคาก็จะไป แตทําไมเราไมทําใหเคามี
สวนรวมกับความสําเร็จขององคกร และภาคภูมิใจกับความ

สําเร็จขององคกร ความภาคภูมิใจมันไมจําเปนตองเปนเรื่องเงิน
ทองอยางเดียว มันอาจจะเปนเรื่องของประวัติศาสตร เรื่อง
วัฒนธรรม ตองทําใหเคารูสึกมีเกียรติหรือเรื่องอื่น ๆ ที่ทําใหเคา
ไมอยากไปไหน ผมเองในฐานะคนกลางก็ไมคอยสบายใจ อยากให
นายจาง ลูกจางโตไปดวยกัน ชวยเหลือกัน มันจะเจริญอยาง
ยั่งยืนไดมันตองใชหลายชั่วชีวิตนะ การบริหารความเปลี่ยนแปลง
นี่เปนเรื่องสําคัญ คนรุนเกากับคนรุนใหมมันตองไปตอดวยกันได

  ขอคําแนะนําตอวิศวกรรุนนอง ๆ 
ในการปรับตัวใหกาวทันตอการเปด 
AEC และความสามารถแขงขันกับ
วิศวกรตางประเทศ

ทานประสิทธิ์ : ก็คงตองดูวาแตละ
ประเทศตอนนี้สถานการณเปนอยางไร
นะ การเรียนรูและพัฒนาตัวเองเปนสิ่ง
สําคัญมาก สมัยผม ดร.ทองธัช (ดร.
ทองธัช หงสลดารมภ, อดีตผูวาการ
ไฟฟานครหลวง)  ทานสงคนไปดูงาน
ตางประเทศ พวกหนอนหนังสือจะเขา
อบรมอยางเดียวทานเรียกมาวาเลยนะ 
ทานบอกวา ผมสงใหคุณไปดูงาน ผม

ใหเวลาคุณไปเที่ยวดวยนะ แตเวลาคุณไปเดินตามถนนนี่ไมไดให
คุณไปเดินเลน ๆ ทานบอกวาทุกแหงมีไฟฟา คุณไปดูดวยวาบาน
เมืองเคาเปลี่ยนแปลงไปอยางไรบาง บานเราอีกหนอยก็ตองกาว
ตามใหทันบานเคา สมัยกอนไนทคลับไมมีอะไรเลยนะ ตอมาก็มีทั้ง
แสงสีเสียงเต็มไปหมด ตอนลูกนองทานไปดูงานตางประเทศทาน
บอกวามีเวลาก็ตองไปเที่ยวดวย แตไปแลวก็ตองกลับมาเลาให
ฟงใหไดดวยวาไปเห็นอะไรมาบาง ไฟถนนเคาเปลี่ยนยังไง เสาไฟมี
รูปรางยังไง ทําไมตองเปนแบบนั้น คือทานเคยไปมากอนแลว 
ทานก็มาไลเบี้ยพวกรุนนอง ๆ โดนกันเปนแถว มันก็ฝกใหพวก
ผมเปนคนชางสังเกตุ ชอบเรียนรูอะไรที่เกี่ยวของกับอาชีพเรา 
ไมใชรูแตในตําราอยางเดียว

อยางเพื่อนบานเราเนี่ย ถึงแมจะตามหลังเรา ทําอยางไรที่เราจะ  
สปดใหแซงลํ้าหนาไปไกลกวานี้ใหได ไมใชไปหยุดรอใหเคาเดินตาม

มาทันเรา อีกหนอยก็แซงเราได อยางเรื่องวิศวกรตางประเทศ 
เวลาเราไปดูงานหรือไปประชุมตางประเทศ คุณรูมั้ยวาเวลา
วิศวกรกับวิศวกรคุยกันมันไดประโยชนที่สุดเลยนะ 

ผมเคยไปดูงานที่บริษัทญี่ปุน คนพาชมโรงงานเคาจบอักษร
ศาสตรนะ ไมไดเปนวิศวกร เดินถือโทรโขงอันเดียวพาชมโรงงาน 
อธิบายไปเรื่อย ๆ แตพอเรามีคําถาม เคาจะยังไมตอบเรานะ เคา
จะจดใสกระดาษเอาไว จนเดินชมโรงงานเสร็จเคาจะพาเราไปนั่งใน
หองประชุม แลวก็จะมีวิศวกรของเคามาคุยกับเรา ถือกระดาษที่
จดคําถามของเราเอาไวดวย แลวบอกเราวา ขอนี้เคาขอโทษดวย
ที่ไมสามารถตอบเราได เพราะเปนความลับของบริษัท แตขอนี้เคา
ตอบได แลวเคาก็อธิบายเรามา เนี่ยเห็นมั้ยวาเคากลัวเพราะเคารู
วา ถาปลอยใหวิศวกรกับวิศวกรมาคุยกัน มันบอกกันหมดแหละ 
เพราะฉะนั้น ถาคุณไดคุยกับวิศวกรนะ คุณจะไดประโยชนมากเลย 

แตของเราไมคอยชอบไปคุยกับเคา เพราะเรากลัวเรื่องภาษา ผม
บอกเลยวาอยากใหเราเอาอยางญี่ปุน คนญี่ปุนนี่เคาไมเกงภาษา
นะ แตเคากลา เมื่อกอนญี่ปุนมาคาขายทั่วโลก ไปตั้งโรงงานทั่ว
โลก เคารูภาษาอังกฤษที่ไหน เคามาคาขายบานเรา เจาของ
กิจการเคามาเองเลยนะ โคงคํานับ อาโน อาโน รูเรื่องบางไมรู
เรื่องบาง แตพอคาขายกันไดแลว เคาสงมือเจงของเคามาเลยนะ 
พูดภาษาอังกฤษอยางกับคนอังกฤษเองเลย

  หลังจากที่ไดเยี่ยมชมถิรไทยแลว ในมุมมองของทาน
ตองการใหถิรไทยปรับปรุงอยางไรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแขงขัน

ทานเกษม : ผมบอกตรง ๆ เลยวา ผมเห็นวาโรงงานผลิต
หมอแปลงของถิรไทยคอนขางจะทันสมัย ผมก็อยากจะฝากไวใน
เรื่องของการรักษาคุณภาพในการผลิตไวใหได เรื่องขีดความ
สามารถก็คงตองพยายามพัฒนาตอไปเรื่อย ๆ สําคัญที่สุดก็นา
จะเปนเรื่องของการวิจัยและพัฒนา ผมเขาใจวาเปนหัวใจของ
อุตสาหกรรมเลย

ทานประสิทธิ์ : หลังจากดูโรงงานแลว จากที่ผมเคยมาดูเมื่อ 10 
กวาปที่แลว ก็พัฒนาไปมาก สามารถผลิตหมอแปลงขนาดใหญ
ถึง 300 MVA  ระดับแรงดัน 230 kV  และจะยกระดับเปน 500 

kV ผมก็ดีใจนะ แตอยางหนึ่งที่อยากจะฝากไวก็คือ อยาทิ้งใน
เรื่องของการวิจัย อยางญี่ปุนกับเยอรมันเนี่ย หลังสงครามโลก
เคาเละหมดเลย ญี่ปุนนี่คนเกง ๆ เคาตายเกือบหมด คนเกง ๆ 
ญี่ปุนเคาไปเปนนักบิน คามิกาเซ เคาก็ตายกันหมด แลวเคาก็
สรางคนเกง ๆ รุนหลัง ๆ ขึ้นมา แตญี่ปุนกับเยอรมันเนี่ย เคาให
ความสําคัญกับการวิจัยมาก เคาถึงพัฒนาไดเร็ว

ผมอยากจะเสริมในเรื่องของการวิจัยวา นอกจากเราจะวิจัยแลว 
ก็ควรตองแบงปนกันดวย คือถาดูญี่ปุน ดูยุโรปหรืออเมริกาเนี่ย 
จะเห็นวาธุรกิจบานเคาไมไดแขงขันกันแบบบานเรานะ บานเคามี
การวิจัยจนเกิดเปนองคความรูขึ้นมา แลวก็มีการเอามาแชรกัน 
แตบานเราเนี่ยมันจะเก็บไวคนเดียว ผมเห็นวาเรานาจะเอามาแชร
กัน แตแชรกันไมใชของฟรี มันก็ตองมีคาใชจายใหดวย เชน เรามี
ศักยภาพในดานนี้เปนพิเศษ เราก็ทําใหมันโดดเดนกวาคูแขงแลวก็
เอามาขายใหคูแขงในราคาที่เคาเอาไปผลิตตอได เหมือนกับขาย
สิทธิบัตรหรือขายลิขสิทธิ์ในบางสวน จะเห็นวาฝรั่งเนี่ย สินคาเคา
จะมีสวนประกอบจากเจาโนนเจานี้ คือแทนที่ทุกคนจะมารุมทํา
เรื่องเดียวกันมาแขงกัน มันเสียประโยชน รุมทําเรื่องเดียวกัน 5 
คน มันทําคนละอยางแลวเอามาแชรกันไดมั้ย ผมก็เห็นวามันตอง
สรางความสัมพันธที่ไว ใจกันได จะแขงกันแบบตางคนตางโต ผม
วามันจะตายดวยกันหมด ขางนอกเคาแข็งแกรงกวาเรา ถาเราไม
รวมตัวกันผมวาเราจะสูกับเคาลําบาก

ที่ผมเปนหวงก็คือวา เราคุยนักคุยหนาวาเราไมเคยเปนเมืองขึ้น
ใคร แตรอบบานเราใน AEC 9 ประเทศเนี่ยเคามีลูกพี่ อยางเวลา
เราไปคุยกับมาเลยเซียหรือสิงคโปร  จริง ๆ แลวก็คือเรากําลัง
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ลูกคากันเอง อยางพวกเครื่องเสียง ก็มีทั้งโซนี่ ซันโย พานาโซนิค 
อะไรพวกนี้ เคาไมเคยทะเลาะกันเอง เคาจะสรางความแตกตาง
ของเคาขึ้นมา และมันจะโตไปพรอมกัน ขณะเดียวกัน เคาก็จะมี
อยางโตชิบา หรือมัตสึชิตะ ที่ทําพวกทรานซิสเตอร ทั้งหมดนี้มัน
ก็จะซื้อจากพวกนี้ไปทํา แตอยางบานเรา ผลิตสินคาอยาง
เดียวกัน ปลายทางก็ขายของอยางเดียวกัน แลวก็แขงกันเอง 
สุดทายมันก็ตายทั้งคู เพราะฉะนั้นมันตองสรางความรวมมือกัน 
เพื่อที่จะไปแขงขันกับตางประเทศได

  ขอคําแนะนําในการทํางานของวิศวกรรุนหลัง

ทานประสิทธิ์ : ผมมักจะแนะนํารุนนอง ๆ นะวา เรียนมาทํางาน
เนี่ย อยาเห็นเรื่องเงินเปนเรื่องสําคัญ บางคนดูเงินเปนหลักที่ไหน
ใหเยอะกวาก็กระโดดไป พวกนี้ก็จะเรียนรูแคผิวเผินแลวก็ไป ผม
มักจะบอกนอง ๆ วาถาจะเปนวิศวกรที่ดีเนี่ย มันจะตองรู ใหลึก รู
ใหชัด และมันตองมีเวทีใหเคาไดแสดงความสามารถ หัวหนางาน
ก็ตองใหโอกาส หัวหนางานไมจําเปนตองรูทุกเรื่อง เรื่องไหนไมรู
ก็ตองหาคนสงไปใหเรียนรู

แตวันนี้ผมเปนหวงในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรมากกวานะ 
เจาของ ผูประกอบการ มักจะเปนหวงเรื่องบุคลากร คือกลัววา
พอเคาประสบความสําเร็จแลวเคาก็จะไป แตทําไมเราไมทําใหเคามี
สวนรวมกับความสําเร็จขององคกร และภาคภูมิใจกับความ

สําเร็จขององคกร ความภาคภูมิใจมันไมจําเปนตองเปนเรื่องเงิน
ทองอยางเดียว มันอาจจะเปนเรื่องของประวัติศาสตร เรื่อง
วัฒนธรรม ตองทําใหเคารูสึกมีเกียรติหรือเรื่องอื่น ๆ ที่ทําใหเคา
ไมอยากไปไหน ผมเองในฐานะคนกลางก็ไมคอยสบายใจ อยากให
นายจาง ลูกจางโตไปดวยกัน ชวยเหลือกัน มันจะเจริญอยาง
ยั่งยืนไดมันตองใชหลายชั่วชีวิตนะ การบริหารความเปลี่ยนแปลง
นี่เปนเรื่องสําคัญ คนรุนเกากับคนรุนใหมมันตองไปตอดวยกันได

  ขอคําแนะนําตอวิศวกรรุนนอง ๆ 
ในการปรับตัวใหกาวทันตอการเปด 
AEC และความสามารถแขงขันกับ
วิศวกรตางประเทศ

ทานประสิทธิ์ : ก็คงตองดูวาแตละ
ประเทศตอนนี้สถานการณเปนอยางไร
นะ การเรียนรูและพัฒนาตัวเองเปนสิ่ง
สําคัญมาก สมัยผม ดร.ทองธัช (ดร.
ทองธัช หงสลดารมภ, อดีตผูวาการ
ไฟฟานครหลวง)  ทานสงคนไปดูงาน
ตางประเทศ พวกหนอนหนังสือจะเขา
อบรมอยางเดียวทานเรียกมาวาเลยนะ 
ทานบอกวา ผมสงใหคุณไปดูงาน ผม

ใหเวลาคุณไปเที่ยวดวยนะ แตเวลาคุณไปเดินตามถนนนี่ไมไดให
คุณไปเดินเลน ๆ ทานบอกวาทุกแหงมีไฟฟา คุณไปดูดวยวาบาน
เมืองเคาเปลี่ยนแปลงไปอยางไรบาง บานเราอีกหนอยก็ตองกาว
ตามใหทันบานเคา สมัยกอนไนทคลับไมมีอะไรเลยนะ ตอมาก็มีทั้ง
แสงสีเสียงเต็มไปหมด ตอนลูกนองทานไปดูงานตางประเทศทาน
บอกวามีเวลาก็ตองไปเที่ยวดวย แตไปแลวก็ตองกลับมาเลาให
ฟงใหไดดวยวาไปเห็นอะไรมาบาง ไฟถนนเคาเปลี่ยนยังไง เสาไฟมี
รูปรางยังไง ทําไมตองเปนแบบนั้น คือทานเคยไปมากอนแลว 
ทานก็มาไลเบี้ยพวกรุนนอง ๆ โดนกันเปนแถว มันก็ฝกใหพวก
ผมเปนคนชางสังเกตุ ชอบเรียนรูอะไรที่เกี่ยวของกับอาชีพเรา 
ไมใชรูแตในตําราอยางเดียว

อยางเพื่อนบานเราเนี่ย ถึงแมจะตามหลังเรา ทําอยางไรที่เราจะ  
สปดใหแซงลํ้าหนาไปไกลกวานี้ใหได ไมใชไปหยุดรอใหเคาเดินตาม

มาทันเรา อีกหนอยก็แซงเราได อยางเรื่องวิศวกรตางประเทศ 
เวลาเราไปดูงานหรือไปประชุมตางประเทศ คุณรูมั้ยวาเวลา
วิศวกรกับวิศวกรคุยกันมันไดประโยชนที่สุดเลยนะ 

ผมเคยไปดูงานที่บริษัทญี่ปุน คนพาชมโรงงานเคาจบอักษร
ศาสตรนะ ไมไดเปนวิศวกร เดินถือโทรโขงอันเดียวพาชมโรงงาน 
อธิบายไปเรื่อย ๆ แตพอเรามีคําถาม เคาจะยังไมตอบเรานะ เคา
จะจดใสกระดาษเอาไว จนเดินชมโรงงานเสร็จเคาจะพาเราไปนั่งใน
หองประชุม แลวก็จะมีวิศวกรของเคามาคุยกับเรา ถือกระดาษที่
จดคําถามของเราเอาไวดวย แลวบอกเราวา ขอนี้เคาขอโทษดวย
ที่ไมสามารถตอบเราได เพราะเปนความลับของบริษัท แตขอนี้เคา
ตอบได แลวเคาก็อธิบายเรามา เนี่ยเห็นมั้ยวาเคากลัวเพราะเคารู
วา ถาปลอยใหวิศวกรกับวิศวกรมาคุยกัน มันบอกกันหมดแหละ 
เพราะฉะนั้น ถาคุณไดคุยกับวิศวกรนะ คุณจะไดประโยชนมากเลย 

แตของเราไมคอยชอบไปคุยกับเคา เพราะเรากลัวเรื่องภาษา ผม
บอกเลยวาอยากใหเราเอาอยางญี่ปุน คนญี่ปุนนี่เคาไมเกงภาษา
นะ แตเคากลา เมื่อกอนญี่ปุนมาคาขายทั่วโลก ไปตั้งโรงงานทั่ว
โลก เคารูภาษาอังกฤษที่ไหน เคามาคาขายบานเรา เจาของ
กิจการเคามาเองเลยนะ โคงคํานับ อาโน อาโน รูเรื่องบางไมรู
เรื่องบาง แตพอคาขายกันไดแลว เคาสงมือเจงของเคามาเลยนะ 
พูดภาษาอังกฤษอยางกับคนอังกฤษเองเลย

  หลังจากที่ไดเยี่ยมชมถิรไทยแลว ในมุมมองของทาน
ตองการใหถิรไทยปรับปรุงอยางไรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแขงขัน

ทานเกษม : ผมบอกตรง ๆ เลยวา ผมเห็นวาโรงงานผลิต
หมอแปลงของถิรไทยคอนขางจะทันสมัย ผมก็อยากจะฝากไวใน
เรื่องของการรักษาคุณภาพในการผลิตไวใหได เรื่องขีดความ
สามารถก็คงตองพยายามพัฒนาตอไปเรื่อย ๆ สําคัญที่สุดก็นา
จะเปนเรื่องของการวิจัยและพัฒนา ผมเขาใจวาเปนหัวใจของ
อุตสาหกรรมเลย

ทานประสิทธิ์ : หลังจากดูโรงงานแลว จากที่ผมเคยมาดูเมื่อ 10 
กวาปที่แลว ก็พัฒนาไปมาก สามารถผลิตหมอแปลงขนาดใหญ
ถึง 300 MVA  ระดับแรงดัน 230 kV  และจะยกระดับเปน 500 

kV ผมก็ดีใจนะ แตอยางหนึ่งที่อยากจะฝากไวก็คือ อยาทิ้งใน
เรื่องของการวิจัย อยางญี่ปุนกับเยอรมันเนี่ย หลังสงครามโลก
เคาเละหมดเลย ญี่ปุนนี่คนเกง ๆ เคาตายเกือบหมด คนเกง ๆ 
ญี่ปุนเคาไปเปนนักบิน คามิกาเซ เคาก็ตายกันหมด แลวเคาก็
สรางคนเกง ๆ รุนหลัง ๆ ขึ้นมา แตญี่ปุนกับเยอรมันเนี่ย เคาให
ความสําคัญกับการวิจัยมาก เคาถึงพัฒนาไดเร็ว

ผมอยากจะเสริมในเรื่องของการวิจัยวา นอกจากเราจะวิจัยแลว 
ก็ควรตองแบงปนกันดวย คือถาดูญี่ปุน ดูยุโรปหรืออเมริกาเนี่ย 
จะเห็นวาธุรกิจบานเคาไมไดแขงขันกันแบบบานเรานะ บานเคามี
การวิจัยจนเกิดเปนองคความรูขึ้นมา แลวก็มีการเอามาแชรกัน 
แตบานเราเนี่ยมันจะเก็บไวคนเดียว ผมเห็นวาเรานาจะเอามาแชร
กัน แตแชรกันไมใชของฟรี มันก็ตองมีคาใชจายใหดวย เชน เรามี
ศักยภาพในดานนี้เปนพิเศษ เราก็ทําใหมันโดดเดนกวาคูแขงแลวก็
เอามาขายใหคูแขงในราคาที่เคาเอาไปผลิตตอได เหมือนกับขาย
สิทธิบัตรหรือขายลิขสิทธิ์ในบางสวน จะเห็นวาฝรั่งเนี่ย สินคาเคา
จะมีสวนประกอบจากเจาโนนเจานี้ คือแทนที่ทุกคนจะมารุมทํา
เรื่องเดียวกันมาแขงกัน มันเสียประโยชน รุมทําเรื่องเดียวกัน 5 
คน มันทําคนละอยางแลวเอามาแชรกันไดมั้ย ผมก็เห็นวามันตอง
สรางความสัมพันธที่ไว ใจกันได จะแขงกันแบบตางคนตางโต ผม
วามันจะตายดวยกันหมด ขางนอกเคาแข็งแกรงกวาเรา ถาเราไม
รวมตัวกันผมวาเราจะสูกับเคาลําบาก

ที่ผมเปนหวงก็คือวา เราคุยนักคุยหนาวาเราไมเคยเปนเมืองขึ้น
ใคร แตรอบบานเราใน AEC 9 ประเทศเนี่ยเคามีลูกพี่ อยางเวลา
เราไปคุยกับมาเลยเซียหรือสิงคโปร  จริง ๆ แลวก็คือเรากําลัง
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คุยอยูกับอังกฤษ คุยกับฟลิปปนสก็คือคุยกับอเมริกัน พวกนี้เคา
สนับสนุนอยู เพราะฉะนั้นเราตองชวยกัน ตองพึ่งพากัน อันไหน
ที่เปนของเราโดยเฉพาะใหใครไมไดก็ไมตองใหใคร แตอันไหนมัน
แบงปนกันไดเราก็นาจะแบงปนกัน เพราะเคาไมมาเอาจากเราเคาก็
ตองไปซื้อจากคนอื่น แลวทําไมเราไมชวยกันเอง เงินก็จายกันเอง
อยูในประเทศ ไมตองรั่วไหลออกไปขางนอก 

  ขอคําแนะนําตอวงการอุตสาหกรรมหมอแปลงไทย

ทานเกษม : ผมมีความเห็นวาเราควรจะแขงขันกันในดาน
คุณภาพมากกวา เทาที่ผมทราบมาก็คือวาปจจุบันนี้ ธุรกิจ
หมอแปลงคอนขางจะแขงขันกันทางดานราคาสูงมาก อยางการ
ไฟฟาจะซื้อหมอแปลงเคาก็ตองมีการตั้งงบประมาณ สมมติตั้งไว
สองแสนหา แตพอถึงเวลาเปดประกวดราคา ปรากฏวาราคา
ทองแดงตกลงมา ผูผลิตก็ตัดราคามาแขงขันกัน ยื่นเสนอมา
ราคาเหลือแคแสนหา ทีนี้พอการไฟฟาจะเปดประกวดราคาครั้ง
ใหม ราคากลางเคาก็ตองอางอิงจากการซื้อครั้งสุดทาย ก็ตอง
ตั้งงบไวแสนหา แตทีนี้ราคาทองแดงหรือเหล็กเกิดสูงขึ้นจากเดิม
มาก ผูผลิตเคาก็เสนอราคาไมได ทางจัดซื้อเคาก็ไมรูจะทํา
อยางไร อันนี้ผมวาคนซื้อก็ซื้อลําบาก คนขายก็ขายลําบาก ผมก็
อยากใหเราตอสูกันทางดานคุณภาพมากกวา แตราคาก็ตองอยู
ในเหตุผลที่พอรับได สูงขึ้นเพราะอะไร ตํ่าลงเพราะอะไร ถึงจะอยู
กันไดทั้งผูซื้อและผูขาย

ทานประสิทธิ์ : ตรงนี้ผมวาสําคัญนะ มันไมใชเรื่องชั้นเดียวแลว 
มันตองคิดหลายชั้นและมันตองอาศัยความรวมมือในหมูเดียวกัน 
ถาจะแขงขันตามราคาวัตถุดิบจริง วูบวาบ ๆ ผมวามันจะตายกัน
หมด ทีนี้พอผูผลิตในประเทศตายกันหมด เราก็ตองไปซื้อจาก
ตางชาติ พอซื้อกันเยอะ ๆ เราก็เกิดไมได ทีนี้ก็เสร็จเลย เดิมที
เวลาซื้อของ ผมก็เคยคิดนะวาทําไมเราไมตอราคาใหมันตํ่าลงไป
อีก มันก็เอาไมไดเพราะถาเกิดมันพลิกกลับขึ้นมาเราก็ซื้อไมได 
ตองทําเรื่องเสนอ จากเดิมเรงซื้อของ 1 เดือนกลายเปนตองยืด
ออกไปเปน 3 เดือน ก็เสียหายกันหมด แลวอยูไดมั้ย ถาราคามัน
อยูบนพื้นฐานของเหตุผล คนซื้ออยูได คนขายอยูได ไมเอา
เปรียบซึ่งกันและกัน ผมวามันนาจะดีกวา ถาเราอยูกันได 
ประเทศไทยก็อยูได

ทานเกษม : สมัยกอนผมเคยไปดูงานที่เกาหลีนะ ผมก็ถามเคา
เลยนะวาพวกคุณทํายังไงถึงใหรัฐบาลสนับสนุนอุตสาหกรรมใน
ประเทศ เคาก็บอกวารัฐบาลเคาใหงานไปเลยนะ งานนี้ใหบริษัทนี้
ไปทํา งานนี้ก็ใหบริษัทนี้ไปทํา เคายอมนะ คือมันสําคัญตอนเกิด 
รัฐบาลตองสนับสนุนไมงั้นเคาก็เกิดไมได รัฐบาลเคาก็แจกงานไป
เลย กําไรเคาก็เอาตามสมควร ผูผลิตเคาก็ปรับปรุงคุณภาพของ
เคาไปเรื่อย ๆ ไมมีการแขงขันกันแบบเอาใหตายกันไปขางนึง อัน
นี้รัฐบาลเคาใหโอกาส ซึ่งผมก็เห็นดวยนะ

ทานประสิทธิ์ : ผมวาเราตองหาวิธีการมานั่งคุยกันนะ ผูซื้อคง
คิดเองไมไดรอยเปอรเซนต อยางพี่เกษมพูดนี่สําคัญเลย เราตอง
ผนึกกําลังกันทุกฝายที่เกี่ยวของ ทั้งผูซื้อ ผูขาย ทั้งรัฐบาล หัน
หนามาพูดคุยกันเลยวาเราจะเอายังไงกัน เราจะเขา AEC แลว เรา
จะเปนพี่ใหญในภูมิภาคนี้ไดยังไง ตองไปศึกษากัน

  ขอคําแนะนําตอวิศวกร หรือคนที่เกษียณอายุ ที่จะทําใหมี
สุขภาพที่แข็งแรง

ทานเกษม : อันนี้ก็คงไมไดมีอะไรมากนะ สําหรับตัวผมเอง 
ปจจุบันอายุ 84 ป เกษียณมา 24 ปแลว ผมคิดวาคนที่เกษียณ
มาแลวนะ อยาไปอยูเฉย ๆ ถาอยูแตในบานมันก็จะเหงา แลวมันก็
จะเฉา แลวมันก็จะอยูไดไมนาน เพราะฉะนั้นมันตองพยายามมี
กิจกรรม หางานอดิเรกอะไรก็ไดมาทํา แตอยาไปทําใหมันหนัก
เหมือนตอนที่เราทํางาน หากิจกรรมเล็ก ๆ นอย ๆ มีสังคมบาง
พอสมควร และสําคัญที่สุดคือตองหาเวลาออกกําลังกายบาง

และอีกอยางหนึ่งก็คือ เคาบอกวาคนเราอายุมากแลวตองคบทั้ง

ผู ใหญ และรุนนอง รุนหลาน พยายามปรับตัวใหเขากับสภาพ
สังคมที่เราอยู อยางเราเปนวิศวกรเนี่ย เราตองศึกษาหาความรู
อยูตลอดเวลา อยาไปบอกวาเราเกษียณแลว เราไมตองเรียนรู
แลว มันไมไดนะ ผมวามันเปนสิ่งจําเปนเหมือนกันที่เราตองรู ให
ทันโลก อยางตัวผมเองก็หาเวลาไปอบรม ไปฟงสัมนาที่ไหน
ก็ตาม ดูซิวาเคามีอะไรกันไปถึงไหนแลว อยางเรื่องวิชาการรุนผม
มันก็ลาสมัยไปแลว เราก็ตองพยายามกาวใหทันโลก และอยางวัน
นี้ก็มาเยี่ยมชมถิรไทย

นอกจากนั้นแลวก็คือการพักผอน อยางตัวผมเองประมาณสอง
ทุมผมก็นอนแลว ตีสี่ครึ่งผมก็ตื่นมาออกกําลังกาย ดวยการ
เดินรอบ ๆ หมูบานบาง เหวี่ยงแขนบาง ใชเวลาซักชั่วโมงกวา ๆ 
ตีกอลฟอาทิตยละหนกับเพื่อน ๆ ที่เกษียณมาดวยกัน ถาพูดกัน
จริง ๆ แลวเนี่ย ตอนนี้ผมออกจากบานแทบทุกวันเลยนะ ตื่นตีสี่
ครึ่งมาออกกําลังกาย ตีหากวา ๆ ก็ทานอาหารเชา พอหกโมง
เชาก็ขับรถออกจากบาน มาที่โนนบาง ที่นี่บาง ฟงสัมนาบาง ไป
คุยกับเพื่อน ๆ บาง บาย ๆ ก็กลับเขาบาน วันเสารก็ไปตีกอลฟ
กับพรรคพวกที่เกษียณมาดวยกัน วันอาทิตยก็ถือเปนวัน
ครอบครัว ขับรถพาแมบานไปซื้อของ เปนอยางนี้ประจํา เรื่อง
แอลกอฮอลนี่ผมไมดื่มนะ บุหรี่ก็ไมสูบ สําคัญที่สุดเลยคืออยา
เครียด อยาไปคิดมาก อะไรปลอยวางไดก็ตองปลอยวางบาง

ทานประสิทธิ์ : ผมขอเสริมนิดนึง
นะ คือบางคนมันก็ปลอยวางไมได
นะเพราะมันมีอดีตมา แตผมรูจักพี่
เกษมมา คือพี่เกษมจะไมสรางศัตรู
กับใครเลย ฉะนั้นก็ปลอยไดนะ แต
ถาเราสรางศัตรูมาเรื่อย ๆ มันก็
ปลอยไมลงนะ แตพี่เกษมนี่ เดิน
เขาไปที่ไหนคนก็ยกมือไหวกันทั้ง
นั้น เพราะฉะนั้นมันตองสรางมา
ตั้งแตตอนนี้เลยนะ  อันนี้มันไมได
ทํากันงาย ๆ นะ การไฟฟา
นครหลวงเคาสํารวจ Role Model 
กันสมัยนั้น พี่เกษมเกษียณมา 20 
กวาปแลว แตพี่เกษมไดเปน Role 
Model ก็คิดดูแลวกัน

วารสาร “ถิรไทย” ตองขอขอบพระคุณทานเกษม กุหลาบแกว 
และทานประสิทธิ์ เหมวราพรชัย เปนอยางสูง ที่ได ใหเกียรติมาชม
กระบวนการผลิตหมอแปลง และสละเวลาอันมีคาใหสัมภาษณกับ
วารสารถิรไทยในฉบับนี้ ซึ่งบทสัมภาษณของทั้ง 2 ทาน นับวา
เปนประโยชนและนาสนใจมาก 

นาเสียดายวาฉบับนี้คงตองลากันกอนแลว พบกันใหมในฉบับ
หนานะครับวาถิรไทยจะไดรับเกียรติตอนรับหนวยงานใดมาเยี่ยม
ชมโรงงานถิรไทยอีก ซึ่งถาหากวาองคกรใด หรือสถาบันการ
ศึกษาใดสนใจที่จะเขาเยี่ยมชม ก็สามารถติดตอโดยตรงไดที่บรษิทั 
ถริไทย จํากดั (มหาชน) เลยครบั สาํหรบัฉบับน้ี…สวัสดคีรบั

ที่มาขอมูล

1. http://eit.or.th/index.aspx
2. http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A8
%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%
AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B
9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0
%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%83%
E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A
3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B9%E0%B8
%9B%E0%B8%96%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B9%8C
3. http://www.coe.or.th/e_engineers/aboutus.php
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คุยอยูกับอังกฤษ คุยกับฟลิปปนสก็คือคุยกับอเมริกัน พวกนี้เคา
สนับสนุนอยู เพราะฉะนั้นเราตองชวยกัน ตองพึ่งพากัน อันไหน
ที่เปนของเราโดยเฉพาะใหใครไมไดก็ไมตองใหใคร แตอันไหนมัน
แบงปนกันไดเราก็นาจะแบงปนกัน เพราะเคาไมมาเอาจากเราเคาก็
ตองไปซื้อจากคนอื่น แลวทําไมเราไมชวยกันเอง เงินก็จายกันเอง
อยูในประเทศ ไมตองรั่วไหลออกไปขางนอก 

  ขอคําแนะนําตอวงการอุตสาหกรรมหมอแปลงไทย

ทานเกษม : ผมมีความเห็นวาเราควรจะแขงขันกันในดาน
คุณภาพมากกวา เทาที่ผมทราบมาก็คือวาปจจุบันนี้ ธุรกิจ
หมอแปลงคอนขางจะแขงขันกันทางดานราคาสูงมาก อยางการ
ไฟฟาจะซื้อหมอแปลงเคาก็ตองมีการตั้งงบประมาณ สมมติตั้งไว
สองแสนหา แตพอถึงเวลาเปดประกวดราคา ปรากฏวาราคา
ทองแดงตกลงมา ผูผลิตก็ตัดราคามาแขงขันกัน ยื่นเสนอมา
ราคาเหลือแคแสนหา ทีนี้พอการไฟฟาจะเปดประกวดราคาครั้ง
ใหม ราคากลางเคาก็ตองอางอิงจากการซื้อครั้งสุดทาย ก็ตอง
ตั้งงบไวแสนหา แตทีนี้ราคาทองแดงหรือเหล็กเกิดสูงขึ้นจากเดิม
มาก ผูผลิตเคาก็เสนอราคาไมได ทางจัดซื้อเคาก็ไมรูจะทํา
อยางไร อันนี้ผมวาคนซื้อก็ซื้อลําบาก คนขายก็ขายลําบาก ผมก็
อยากใหเราตอสูกันทางดานคุณภาพมากกวา แตราคาก็ตองอยู
ในเหตุผลที่พอรับได สูงขึ้นเพราะอะไร ตํ่าลงเพราะอะไร ถึงจะอยู
กันไดทั้งผูซื้อและผูขาย

ทานประสิทธิ์ : ตรงนี้ผมวาสําคัญนะ มันไมใชเรื่องชั้นเดียวแลว 
มันตองคิดหลายชั้นและมันตองอาศัยความรวมมือในหมูเดียวกัน 
ถาจะแขงขันตามราคาวัตถุดิบจริง วูบวาบ ๆ ผมวามันจะตายกัน
หมด ทีนี้พอผูผลิตในประเทศตายกันหมด เราก็ตองไปซื้อจาก
ตางชาติ พอซื้อกันเยอะ ๆ เราก็เกิดไมได ทีนี้ก็เสร็จเลย เดิมที
เวลาซื้อของ ผมก็เคยคิดนะวาทําไมเราไมตอราคาใหมันตํ่าลงไป
อีก มันก็เอาไมไดเพราะถาเกิดมันพลิกกลับขึ้นมาเราก็ซื้อไมได 
ตองทําเรื่องเสนอ จากเดิมเรงซื้อของ 1 เดือนกลายเปนตองยืด
ออกไปเปน 3 เดือน ก็เสียหายกันหมด แลวอยูไดมั้ย ถาราคามัน
อยูบนพื้นฐานของเหตุผล คนซื้ออยูได คนขายอยูได ไมเอา
เปรียบซึ่งกันและกัน ผมวามันนาจะดีกวา ถาเราอยูกันได 
ประเทศไทยก็อยูได

ทานเกษม : สมัยกอนผมเคยไปดูงานที่เกาหลีนะ ผมก็ถามเคา
เลยนะวาพวกคุณทํายังไงถึงใหรัฐบาลสนับสนุนอุตสาหกรรมใน
ประเทศ เคาก็บอกวารัฐบาลเคาใหงานไปเลยนะ งานนี้ใหบริษัทนี้
ไปทํา งานนี้ก็ใหบริษัทนี้ไปทํา เคายอมนะ คือมันสําคัญตอนเกิด 
รัฐบาลตองสนับสนุนไมงั้นเคาก็เกิดไมได รัฐบาลเคาก็แจกงานไป
เลย กําไรเคาก็เอาตามสมควร ผูผลิตเคาก็ปรับปรุงคุณภาพของ
เคาไปเรื่อย ๆ ไมมีการแขงขันกันแบบเอาใหตายกันไปขางนึง อัน
นี้รัฐบาลเคาใหโอกาส ซึ่งผมก็เห็นดวยนะ

ทานประสิทธิ์ : ผมวาเราตองหาวิธีการมานั่งคุยกันนะ ผูซื้อคง
คิดเองไมไดรอยเปอรเซนต อยางพี่เกษมพูดนี่สําคัญเลย เราตอง
ผนึกกําลังกันทุกฝายที่เกี่ยวของ ทั้งผูซื้อ ผูขาย ทั้งรัฐบาล หัน
หนามาพูดคุยกันเลยวาเราจะเอายังไงกัน เราจะเขา AEC แลว เรา
จะเปนพี่ใหญในภูมิภาคนี้ไดยังไง ตองไปศึกษากัน

  ขอคําแนะนําตอวิศวกร หรือคนที่เกษียณอายุ ที่จะทําใหมี
สุขภาพที่แข็งแรง

ทานเกษม : อันนี้ก็คงไมไดมีอะไรมากนะ สําหรับตัวผมเอง 
ปจจุบันอายุ 84 ป เกษียณมา 24 ปแลว ผมคิดวาคนที่เกษียณ
มาแลวนะ อยาไปอยูเฉย ๆ ถาอยูแตในบานมันก็จะเหงา แลวมันก็
จะเฉา แลวมันก็จะอยูไดไมนาน เพราะฉะนั้นมันตองพยายามมี
กิจกรรม หางานอดิเรกอะไรก็ไดมาทํา แตอยาไปทําใหมันหนัก
เหมือนตอนที่เราทํางาน หากิจกรรมเล็ก ๆ นอย ๆ มีสังคมบาง
พอสมควร และสําคัญที่สุดคือตองหาเวลาออกกําลังกายบาง

และอีกอยางหนึ่งก็คือ เคาบอกวาคนเราอายุมากแลวตองคบทั้ง

ผู ใหญ และรุนนอง รุนหลาน พยายามปรับตัวใหเขากับสภาพ
สังคมที่เราอยู อยางเราเปนวิศวกรเนี่ย เราตองศึกษาหาความรู
อยูตลอดเวลา อยาไปบอกวาเราเกษียณแลว เราไมตองเรียนรู
แลว มันไมไดนะ ผมวามันเปนสิ่งจําเปนเหมือนกันที่เราตองรู ให
ทันโลก อยางตัวผมเองก็หาเวลาไปอบรม ไปฟงสัมนาที่ไหน
ก็ตาม ดูซิวาเคามีอะไรกันไปถึงไหนแลว อยางเรื่องวิชาการรุนผม
มันก็ลาสมัยไปแลว เราก็ตองพยายามกาวใหทันโลก และอยางวัน
นี้ก็มาเยี่ยมชมถิรไทย

นอกจากนั้นแลวก็คือการพักผอน อยางตัวผมเองประมาณสอง
ทุมผมก็นอนแลว ตีสี่ครึ่งผมก็ตื่นมาออกกําลังกาย ดวยการ
เดินรอบ ๆ หมูบานบาง เหวี่ยงแขนบาง ใชเวลาซักชั่วโมงกวา ๆ 
ตีกอลฟอาทิตยละหนกับเพื่อน ๆ ที่เกษียณมาดวยกัน ถาพูดกัน
จริง ๆ แลวเนี่ย ตอนนี้ผมออกจากบานแทบทุกวันเลยนะ ตื่นตีสี่
ครึ่งมาออกกําลังกาย ตีหากวา ๆ ก็ทานอาหารเชา พอหกโมง
เชาก็ขับรถออกจากบาน มาที่โนนบาง ที่นี่บาง ฟงสัมนาบาง ไป
คุยกับเพื่อน ๆ บาง บาย ๆ ก็กลับเขาบาน วันเสารก็ไปตีกอลฟ
กับพรรคพวกที่เกษียณมาดวยกัน วันอาทิตยก็ถือเปนวัน
ครอบครัว ขับรถพาแมบานไปซื้อของ เปนอยางนี้ประจํา เรื่อง
แอลกอฮอลนี่ผมไมดื่มนะ บุหรี่ก็ไมสูบ สําคัญที่สุดเลยคืออยา
เครียด อยาไปคิดมาก อะไรปลอยวางไดก็ตองปลอยวางบาง

ทานประสิทธิ์ : ผมขอเสริมนิดนึง
นะ คือบางคนมันก็ปลอยวางไมได
นะเพราะมันมีอดีตมา แตผมรูจักพี่
เกษมมา คือพี่เกษมจะไมสรางศัตรู
กับใครเลย ฉะนั้นก็ปลอยไดนะ แต
ถาเราสรางศัตรูมาเรื่อย ๆ มันก็
ปลอยไมลงนะ แตพี่เกษมนี่ เดิน
เขาไปที่ไหนคนก็ยกมือไหวกันทั้ง
นั้น เพราะฉะนั้นมันตองสรางมา
ตั้งแตตอนนี้เลยนะ  อันนี้มันไมได
ทํากันงาย ๆ นะ การไฟฟา
นครหลวงเคาสํารวจ Role Model 
กันสมัยนั้น พี่เกษมเกษียณมา 20 
กวาปแลว แตพี่เกษมไดเปน Role 
Model ก็คิดดูแลวกัน

วารสาร “ถิรไทย” ตองขอขอบพระคุณทานเกษม กุหลาบแกว 
และทานประสิทธิ์ เหมวราพรชัย เปนอยางสูง ที่ได ใหเกียรติมาชม
กระบวนการผลิตหมอแปลง และสละเวลาอันมีคาใหสัมภาษณกับ
วารสารถิรไทยในฉบับนี้ ซึ่งบทสัมภาษณของทั้ง 2 ทาน นับวา
เปนประโยชนและนาสนใจมาก 

นาเสียดายวาฉบับนี้คงตองลากันกอนแลว พบกันใหมในฉบับ
หนานะครับวาถิรไทยจะไดรับเกียรติตอนรับหนวยงานใดมาเยี่ยม
ชมโรงงานถิรไทยอีก ซึ่งถาหากวาองคกรใด หรือสถาบันการ
ศึกษาใดสนใจที่จะเขาเยี่ยมชม ก็สามารถติดตอโดยตรงไดที่บรษิทั 
ถริไทย จาํกดั (มหาชน) เลยครบั สาํหรบัฉบับนี…้สวัสดคีรบั

ที่มาขอมูล

1. http://eit.or.th/index.aspx
2. http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A8
%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%
AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B
9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0
%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%83%
E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A
3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B9%E0%B8
%9B%E0%B8%96%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B9%8C
3. http://www.coe.or.th/e_engineers/aboutus.php



BEYOND MANAGEMENT SCHOOL

58

อนาคต (อันนาเปนหวง) ของชาติ
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บริหารนอกตํารา
โลกที่เราทุกคนกําลังเผชิญอยูทุกวันนี้ คือโลกที่
เชื่อมตอและพึ่งพิงซึ่งกันและกัน จากการพัฒนา
เทคโนโลยีดานขอมูลขาวสารที่เปนไปอยางตอ
เนื่อง และไมมีทีทาจะหยุดยั้ง ทําใหการสื่อสารทั่ว
โลกมีตนทุนลดลง แตมีความเร็วเพิ่มขึ้น และขยาย
พื้นที่การเชื่อมตอถึงกันมากขึ้น 

จากสถิติป 2012 มีประชากรโลกกวารอยละ 30 เขาถึง
อินเทอรเน็ต ขณะเดียวกัน การเติบโตของตลาดเกิดใหม สงผล
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงจากการใชแรงงานราคาถูกมาเปนการ
ผลิตสินคาคุณภาพและการสรางนวัตกรรม การเติบโตทาง
เศรษฐกิจและจํานวนประชากรในประเทศกําลังพัฒนาทําใหกําลัง
ซื้อของชนชั้นกลางเพิ่มขึ้น และกําลังซื้อที่วานี้รอยละ 80 มาจาก
ตลาดเกิดใหมในเอเชีย ความตองการอันไมสิ้นสุดในตลาดเกิด
ใหมและประเทศกําลังพัฒนา สงผลใหนวัตกรรมและองคความรู
ทางเทคนิคกลายเปนสิ่งลาสมัยอยางรวดเร็ว เพราะทันทีที่ใครสัก
คนคิดคนนวัตกรรมขึ้นมา รุงขึ้นก็จะมีการลอกเลียนและตอยอด 
ทุกวันนี้นักบริหารมืออาชีพตางรับรูและยอมรับวา องคความรู
ทางเทคนิค (Technical Know-How) นั้นลาสมัยอยางรวดเร็ว 
และไมใชความไดเปรียบทางการแขงขัน (Competitive Advan-
tage) อีกตอไป 

การศึกษาวิจัยของกลุมนักทรัพยากรมนุษยมืออาชีพ และนัก
บริหารตางสายงานซึ่งเปนตัวแทนมาจากองคการชั้นนําตางๆ  
ทั่วโลก ที่เรียกวา Human Resource Competency Study 
(HRCS) ซึ่งดําเนินมาแลว 6 ครั้งในระยะ 27 ปที่ผานมา สรุป
ความเห็นสอดคลองกันวา ความไดเปรียบทางการแขงขัน ไมใช
สิ่งที่องคการรู หากเปนสิ่งที่องคการสามารถสราง ดวยเหตุนี้
องคการจึงจําเปนตองสรางวัฒนธรรมที่สงเสริมการสรางสรรค 
นวัตกรรม และการเรียนรู แตเนื่องจากทุกวันนี้องคความรูทาง
เทคนิคมิใชความไดเปรียบทางการแขงขันอีกตอไป องคการจึง
จําเปนตองสรางสิ่งที่เปนความไดเปรียบที่ยั่งยืน ซึ่งมากกวาองค
ความรูทางเทคนิค และการศึกษาคนควาของ HRCS ไดยืนยันวา 
สิ่งนั้นคือ “คนที่มีสมรรถนะ” (Competent people)  ดวยเหตุนี้ 
ในการประชุมของ HRCS ครั้งลาสุด (ครั้งที่ 6) ในป 2012 จึงมี
ขอเสนอวา เพื่อจะสรางคนใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการ 

นักทรพัยากรมนุษยมืออาชพีจะตองมีสมรรถนะถงึขัน้เปน 
Credible Activist, Capability Builder, Strategic Positioner, 
Change Champion, HR Innovator & Integrator และ 
Technology Proponent ซึง่เทากบัเรยีกรองนักทรพัยากรมนุษย
ใหตองเปน กองหนาแบกรบัภารกจิขององคการ ไมใชเปนฝาย
สนับสนุนอยางทีเ่คยเปนมาอกีตอไป เพราะภารกจิสาํคญัของนัก
ทรพัยากรมนุษยคือการสราง “คนท่ีมีสมรรถนะ” ซึง่เปนความได
เปรยีบทางการแขงขนัท่ียัง่ยนืขององคการ อนัเปนความไดเปรยีบ
ทางการแขงขัน้ท่ีเหนือกวาองคความรูทางเทคนิคมากมาย

2012 HR COMPETENCY MODEL

ขณะที่โลกตื่นตัวและกาวไปถึงขั้นนี้ งานทรัพยากรมนุษยใน
บานเราเปนอยางไร?

ในสถานประกอบการ เรามีนักทรัพยากรมนุษยจํานวนมาก ที่มี
สมรรถนะในสายวิชาชีพของตนเองตํ่ามาก ตํ่ากระทั่งไมตางอะไร
กับเสมียนธุรการที่ทําไดเพียงแคจัดกิจกรรมและจดบันทึก เรามี
นักทรัพยากรมนุษยจํานวนมากที่ดูเหมือนจะรูอะไรหลายสิ่งหลาย
อยาง แตสวนใหญแลวมักเปนความรูเพียงเปลือกผิว และมักไมรู
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อนาคต (อันนาเปนหวง) ของชาติ
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บริหารนอกตํารา
โลกที่เราทุกคนกําลังเผชิญอยูทุกวันนี้ คือโลกที่
เชื่อมตอและพึ่งพิงซึ่งกันและกัน จากการพัฒนา
เทคโนโลยีดานขอมูลขาวสารที่เปนไปอยางตอ
เนื่อง และไมมีทีทาจะหยุดยั้ง ทําใหการสื่อสารทั่ว
โลกมีตนทุนลดลง แตมีความเร็วเพิ่มขึ้น และขยาย
พื้นที่การเชื่อมตอถึงกันมากขึ้น 

จากสถิติป 2012 มีประชากรโลกกวารอยละ 30 เขาถึง
อินเทอรเน็ต ขณะเดียวกัน การเติบโตของตลาดเกิดใหม สงผล
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงจากการใชแรงงานราคาถูกมาเปนการ
ผลิตสินคาคุณภาพและการสรางนวัตกรรม การเติบโตทาง
เศรษฐกิจและจํานวนประชากรในประเทศกําลังพัฒนาทําใหกําลัง
ซื้อของชนชั้นกลางเพิ่มขึ้น และกําลังซื้อที่วานี้รอยละ 80 มาจาก
ตลาดเกิดใหมในเอเชีย ความตองการอันไมสิ้นสุดในตลาดเกิด
ใหมและประเทศกําลังพัฒนา สงผลใหนวัตกรรมและองคความรู
ทางเทคนิคกลายเปนสิ่งลาสมัยอยางรวดเร็ว เพราะทันทีที่ใครสัก
คนคิดคนนวัตกรรมขึ้นมา รุงขึ้นก็จะมีการลอกเลียนและตอยอด 
ทุกวันนี้นักบริหารมืออาชีพตางรับรูและยอมรับวา องคความรู
ทางเทคนิค (Technical Know-How) นั้นลาสมัยอยางรวดเร็ว 
และไมใชความไดเปรียบทางการแขงขัน (Competitive Advan-
tage) อีกตอไป 

การศึกษาวิจัยของกลุมนักทรัพยากรมนุษยมืออาชีพ และนัก
บริหารตางสายงานซึ่งเปนตัวแทนมาจากองคการชั้นนําตางๆ  
ทั่วโลก ที่เรียกวา Human Resource Competency Study 
(HRCS) ซึ่งดําเนินมาแลว 6 ครั้งในระยะ 27 ปที่ผานมา สรุป
ความเห็นสอดคลองกันวา ความไดเปรียบทางการแขงขัน ไมใช
สิ่งที่องคการรู หากเปนสิ่งที่องคการสามารถสราง ดวยเหตุนี้
องคการจึงจําเปนตองสรางวัฒนธรรมที่สงเสริมการสรางสรรค 
นวัตกรรม และการเรียนรู แตเนื่องจากทุกวันนี้องคความรูทาง
เทคนิคมิใชความไดเปรียบทางการแขงขันอีกตอไป องคการจึง
จําเปนตองสรางสิ่งที่เปนความไดเปรียบที่ยั่งยืน ซึ่งมากกวาองค
ความรูทางเทคนิค และการศึกษาคนควาของ HRCS ไดยืนยันวา 
สิ่งนั้นคือ “คนที่มีสมรรถนะ” (Competent people)  ดวยเหตุนี้ 
ในการประชุมของ HRCS ครั้งลาสุด (ครั้งที่ 6) ในป 2012 จึงมี
ขอเสนอวา เพื่อจะสรางคนใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการ 

นักทรพัยากรมนุษยมืออาชพีจะตองมีสมรรถนะถงึขัน้เปน 
Credible Activist, Capability Builder, Strategic Positioner, 
Change Champion, HR Innovator & Integrator และ 
Technology Proponent ซึง่เทากบัเรยีกรองนักทรพัยากรมนุษย
ใหตองเปน กองหนาแบกรบัภารกจิขององคการ ไมใชเปนฝาย
สนับสนุนอยางทีเ่คยเปนมาอกีตอไป เพราะภารกจิสาํคญัของนัก
ทรพัยากรมนุษยคือการสราง “คนทีมี่สมรรถนะ” ซึง่เปนความได
เปรยีบทางการแขงขนัท่ียัง่ยนืขององคการ อนัเปนความไดเปรยีบ
ทางการแขงขัน้ท่ีเหนือกวาองคความรูทางเทคนิคมากมาย

2012 HR COMPETENCY MODEL

ขณะที่โลกตื่นตัวและกาวไปถึงขั้นนี้ งานทรัพยากรมนุษยใน
บานเราเปนอยางไร?

ในสถานประกอบการ เรามีนักทรัพยากรมนุษยจํานวนมาก ที่มี
สมรรถนะในสายวิชาชีพของตนเองตํ่ามาก ตํ่ากระทั่งไมตางอะไร
กับเสมียนธุรการที่ทําไดเพียงแคจัดกิจกรรมและจดบันทึก เรามี
นักทรัพยากรมนุษยจํานวนมากที่ดูเหมือนจะรูอะไรหลายสิ่งหลาย
อยาง แตสวนใหญแลวมักเปนความรูเพียงเปลือกผิว และมักไมรู
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อะไรสักอยางที่สามารถกลาวไดวารูลึกและรูจริง เรามีการฝก
อบรมและพัฒนาบุุคลากรจํานวนมาก ที่วัดผลสําเร็จกันดวย
จํานวนครั้งและจํานวนคนที่เขารับการฝกอบรม มากกวา
คุณภาพของคนและประสิทธิผลขององคการที่พัฒนาขึ้นจากการ
ฝกอบรม

เรามีผูบริหารตามสายงานจํานวนมาก ที่คิดวาตนเองรูดีในเรื่อง
คน ไมจําเปนตองศึกษาคนควาหรือขอคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญ 
เรามีผูบริหารจํานวนมากที่คิดถึงเรื่องคนเปนอันดับสุดทายและจะ
มีเวลาใหก็ตอเมื่อวางจากภารกิจอื่น

สุดทาย ขณะที่เด็กเติมนํ้ามันชาวพมาที่ทํางานอยูหนาลานตาม
สถานีบริการนํ้ามันในประเทศเราหลายแหง สามารถเขียนใบ
กํากับภาษีคานํ้ามันเปนภาษาอังกฤษใหเราไดอยางคลองแคลว 
แตในสถานประกอบการของเรายังมีพนักงานจํานวนมากที่
สื่อสารเปนภาษาอังกฤษไมไดเลย

หันมาดูการพัฒนาคนในสถาบันการศึกษา จะพบวาการพัฒนา
เยาวชนที่จะเติบโตเปนอนาคตของชาติอยูในภาวการณที่นาเปน
หวงอยางยิ่ง เพราะสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาจํานวน
มาก ฝากชะตากรรมของหลักสูตรการเรียนการสอนไวกับ
อาจารยผูสอน สุดแตวาอาจารยทานใดจะหยิบเรื่องไหนมาสอน 
มาตรฐานการศึกษาจึงไมอาจบอกไดวาอยูตรงไหน ไมตองพูด
ถึงการประเมินผลการเรียนการสอน ที่มักตรวจสอบกันแคตัว
อักษร ไมตางกับการตรวจรับงานจัดซื้อจัดจางภาครัฐที่ดูกันแค
วาสงมอบงานตรงตามตัวอักษรใน TOR หรือไม โดยแทบไมสนใจ
วาคุณภาพงานที่สงมอบนั้นเปนอยางไร

ครั้นมองไปยังภาครัฐ เราก็
มีวิธีกระตุนการพัฒนา
คนในชาติดวยมาตรการ
พิลึกพิลั่น ที่บังคับใหแตละป
ในสถานประกอบการที่มี
ลูกจาง 100 คนขึ้นไป ตอง

จัดฝกอบรมใหลูกจางไมตํ่ากวารอยละ 50 ในหลักสูตรเกี่ยวกับ
ความรู ทักษะ และทัศนคติที่มีตอการปฏิบัติงาน โดยไมมี
มาตรการวัดผลเชิงคุณภาพที่เกิดจากการฝกอบรมแตอยางใด 
และไมสนใจวารอยละ 50 ที่จัดใหนั้นคือพนักงานประเภทไหน และ

รอยละ 50 ที่ไมไดจัดนั้นเปนพนักงานประเภทไหน พนักงานสวน
ไหนจําเปนเรงดวนตอการพัฒนาประเทศที่ตองจัดฝกอบรมให
อยางเขมขนและทันกาล ไมอยูในประเด็นที่รัฐใหความสนใจ ทั้ง
พนักงานที่อยูในสถานประกอบการที่มีคนรวมกันไมถึง 100 คน 
(ซึ่งจํานวนไมนอยเปนสถานประกอบการที่เนนองคความรูของคน
ทํางาน) ก็ไมไดรับการคุมครองใหไดรับการฝกอบรมและพัฒนา 
นอกจากนี้ถาสถานประกอบการใดไมสามารถจัดฝกอบรม
พนักงานไดตามกําหนดก็ยังหาทางออกใหดวยการจายเงิน
สมทบเขากองทุนพัฒนาฝมือแรงงานในอัตราไมถึง 500 บาท
ตอคนที่ไมไดรับการฝกอบรมตามกําหนด ซึ่งนับวาถูกกวาการ
จัดฝกอบรมจริงๆ เสียอีก  

ที่นาเปนหวงยิ่งไปกวานั้นคือ เมื่อดูจากรายงานของ World 
Economic Forum ประจําป 2014-2015 ที่ศึกษาเกี่ยวกับความ
สามารถในการแขงขันของประเทศตางๆ ทั่วโลกจํานวน 144 
ประเทศ ซึ่งแมวา ความสามารถในการแขงขันของเราจะอยูใน
อันดับที่ 31 แตหากเจาะดูในรายละเอียดจะเห็นวามีหลายปจจัย
สําคัญที่เราอยูในอันดับทายๆ ของโลก ไมวาจะเปน ความโปรงใส
ของนโยบายรัฐบาล (100), ความไววางใจที่สังคมมีตอนักการ
เมือง (129), ความไววางใจตอบริการของตํารวจ (113) และ
การคุมครองทรัพยสินทางปญญา (104)

หนัมาดกูารพฒันาคนในสถาบนัการศึกษา 
จะพบวาการพัฒนาเยาวชนที่จะเติบโตเปน
อนาคตของชาติอยูในภาวการณที่นาเปน

หวงอยางยิ่ง เพราะสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาจํานวนมาก ฝากชะตา

กรรมของหลักสูตรการเรียนการสอนไว
กับอาจารยผูสอน สุดแตวาอาจารยทาน
ใดจะหยิบเรื่องไหนมาสอน มาตรฐานการ

ศึกษาจึงไมอาจบอกไดวาอยูตรงไหน
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อะไรสักอยางที่สามารถกลาวไดวารูลึกและรูจริง เรามีการฝก
อบรมและพัฒนาบุุคลากรจํานวนมาก ที่วัดผลสําเร็จกันดวย
จํานวนครั้งและจํานวนคนที่เขารับการฝกอบรม มากกวา
คุณภาพของคนและประสิทธิผลขององคการที่พัฒนาขึ้นจากการ
ฝกอบรม

เรามีผูบริหารตามสายงานจํานวนมาก ที่คิดวาตนเองรูดีในเรื่อง
คน ไมจําเปนตองศึกษาคนควาหรือขอคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญ 
เรามีผูบริหารจํานวนมากที่คิดถึงเรื่องคนเปนอันดับสุดทายและจะ
มีเวลาใหก็ตอเมื่อวางจากภารกิจอื่น

สุดทาย ขณะที่เด็กเติมนํ้ามันชาวพมาที่ทํางานอยูหนาลานตาม
สถานีบริการนํ้ามันในประเทศเราหลายแหง สามารถเขียนใบ
กํากับภาษีคานํ้ามันเปนภาษาอังกฤษใหเราไดอยางคลองแคลว 
แตในสถานประกอบการของเรายังมีพนักงานจํานวนมากที่
สื่อสารเปนภาษาอังกฤษไมไดเลย

หันมาดูการพัฒนาคนในสถาบันการศึกษา จะพบวาการพัฒนา
เยาวชนที่จะเติบโตเปนอนาคตของชาติอยูในภาวการณที่นาเปน
หวงอยางยิ่ง เพราะสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาจํานวน
มาก ฝากชะตากรรมของหลักสูตรการเรียนการสอนไวกับ
อาจารยผูสอน สุดแตวาอาจารยทานใดจะหยิบเรื่องไหนมาสอน 
มาตรฐานการศึกษาจึงไมอาจบอกไดวาอยูตรงไหน ไมตองพูด
ถึงการประเมินผลการเรียนการสอน ที่มักตรวจสอบกันแคตัว
อักษร ไมตางกับการตรวจรับงานจัดซื้อจัดจางภาครัฐที่ดูกันแค
วาสงมอบงานตรงตามตัวอักษรใน TOR หรือไม โดยแทบไมสนใจ
วาคุณภาพงานที่สงมอบนั้นเปนอยางไร

ครั้นมองไปยังภาครัฐ เราก็
มีวิธีกระตุนการพัฒนา
คนในชาติดวยมาตรการ
พิลึกพิลั่น ที่บังคับใหแตละป
ในสถานประกอบการที่มี
ลูกจาง 100 คนขึ้นไป ตอง

จัดฝกอบรมใหลูกจางไมตํ่ากวารอยละ 50 ในหลักสูตรเกี่ยวกับ
ความรู ทักษะ และทัศนคติที่มีตอการปฏิบัติงาน โดยไมมี
มาตรการวัดผลเชิงคุณภาพที่เกิดจากการฝกอบรมแตอยางใด 
และไมสนใจวารอยละ 50 ที่จัดใหนั้นคือพนักงานประเภทไหน และ

รอยละ 50 ที่ไมไดจัดนั้นเปนพนักงานประเภทไหน พนักงานสวน
ไหนจําเปนเรงดวนตอการพัฒนาประเทศที่ตองจัดฝกอบรมให
อยางเขมขนและทันกาล ไมอยูในประเด็นที่รัฐใหความสนใจ ทั้ง
พนักงานที่อยูในสถานประกอบการที่มีคนรวมกันไมถึง 100 คน 
(ซึ่งจํานวนไมนอยเปนสถานประกอบการที่เนนองคความรูของคน
ทํางาน) ก็ไมไดรับการคุมครองใหไดรับการฝกอบรมและพัฒนา 
นอกจากนี้ถาสถานประกอบการใดไมสามารถจัดฝกอบรม
พนักงานไดตามกําหนดก็ยังหาทางออกใหดวยการจายเงิน
สมทบเขากองทุนพัฒนาฝมือแรงงานในอัตราไมถึง 500 บาท
ตอคนที่ไมไดรับการฝกอบรมตามกําหนด ซึ่งนับวาถูกกวาการ
จัดฝกอบรมจริงๆ เสียอีก  

ที่นาเปนหวงยิ่งไปกวานั้นคือ เมื่อดูจากรายงานของ World 
Economic Forum ประจําป 2014-2015 ที่ศึกษาเกี่ยวกับความ
สามารถในการแขงขันของประเทศตางๆ ทั่วโลกจํานวน 144 
ประเทศ ซึ่งแมวา ความสามารถในการแขงขันของเราจะอยูใน
อันดับที่ 31 แตหากเจาะดูในรายละเอียดจะเห็นวามีหลายปจจัย
สําคัญที่เราอยูในอันดับทายๆ ของโลก ไมวาจะเปน ความโปรงใส
ของนโยบายรัฐบาล (100), ความไววางใจที่สังคมมีตอนักการ
เมือง (129), ความไววางใจตอบริการของตํารวจ (113) และ
การคุมครองทรัพยสินทางปญญา (104)

หนัมาดกูารพฒันาคนในสถาบนัการศึกษา 
จะพบวาการพัฒนาเยาวชนที่จะเติบโตเปน
อนาคตของชาติอยูในภาวการณที่นาเปน

หวงอยางยิ่ง เพราะสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาจํานวนมาก ฝากชะตา

กรรมของหลักสูตรการเรียนการสอนไว
กับอาจารยผูสอน สุดแตวาอาจารยทาน
ใดจะหยิบเรื่องไหนมาสอน มาตรฐานการ

ศึกษาจึงไมอาจบอกไดวาอยูตรงไหน
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และหากพิจารณาเฉพาะดานคุณภาพการศึกษา เราก็อยูในอันดับ
ที่ 87 ดานคุณภาพของระบบการศึกษาขั้นสูง และอันดับที่ 81 
ดานคุณภาพการศึกษาดานคณิตศาสตรและวิทยาศาตร รวมทั้ง
ดานคุณภาพของสถาบันการศึกษาดานการบริหาร อันดับ
ทางการศึกษาเหลานี้ เมื่อเทียบกับประเทศในกลุมอาเชียน เราอยู
ในระดับที่ตามหลังลาวนิดๆ และก็เกาะอยูในกลุมประเทศพัฒนา
นอยของอาเชียน เชน เวียดนาม กัมพูชา และพมา โดยถูก
ฟลิปปนส และอินโดนีเซีย ทิ้งหาง ไมตองพูดถึงสิงคโปรกับ

มาเลเซีย หรือบรูไน ที่อยูในอันดับตนๆ ของโลก ที่นาเปนหวง
ที่สุดคือ ปจจัยที่ชวยสงเสริมนวัตกรรม เชน การจัดหา
ผลิตภัณฑทางเทคโนโลยีที่กาวหนาโดยภาครัฐนั้น เราอยูในอัน
ดับทายๆ ของโลก และรองบวยของอาเชียน (114) 

ถาสถานการณการพัฒนาคนในทุกภาคสวนของสังคม ไมวาจะ
เปนในสถานประกอบการ ในนโยบายภาครัฐ และในสถาบันการ
ศึกษาของเรายังเปนอยูอยางนี้ อนาคตที่เราจะเปนที่โหลใน     
อาเชียนคงอยูไมไกลเกินรอ

WORLD ECONOMIC FORUM : GLOBAL COMPETITIVENESS INDEX 2014 - 2015   (RANK OUT OF 114)
สิงคโปร มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟลิปปนส ไทย เวียดนาม ลาว กัมพูชา พมา

ความสามารถในการแขงขัน 2 20 34 52 31 68 93 95 134

การบริหารแบบมืออาชีพ 6 15 28 29 51 117 65 89 137

ความสามารถในการคุมครอง
นักลงทุน

2 4 45 105 12 123 143 63 140

ความสามารถในการดึงดูดคน
มีฝมือ

2 12 25 82 36 74 73 56 113

ความสามารถในการรักษาคน
มีฝมือ

8 9 32 60 33 84 34 51 144

ความโปรงใสของนโยบายรัฐบาล 1 15 52 85 100 116 113 130 136

ความไววางใจที่สังคมมีตอ
นักการเมือง

1 17 37 89 129 49 29 91 72

ความไววางใจตอบริการของ
ตํารวจ

8 35 67 101 113 99 64 123 126

การคุมครองทรัพยสินทางปญญา 2 25 43 66 104 105 76 120 123

คุณภาพของระบบการศึกษา
ขั้นสูง

4 10 32 29 87 94 60 101 129

คุณภาพของการศึกษาดาน
คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร

1 16 36 70 81 82 83 111 129

คุณภาพของสถาบันการศึกษา
ดานการบริหาร

6 25 49 40 81 119 79 123 139

การจัดหาผลิตภัณฑทาง
เทคโนโลยีที่กาวหนาโดยภาครัฐ

4 3 13 53 114 34 51 104 139
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และหากพิจารณาเฉพาะดานคุณภาพการศึกษา เราก็อยูในอันดับ
ที่ 87 ดานคุณภาพของระบบการศึกษาขั้นสูง และอันดับที่ 81 
ดานคุณภาพการศึกษาดานคณิตศาสตรและวิทยาศาตร รวมทั้ง
ดานคุณภาพของสถาบันการศึกษาดานการบริหาร อันดับ
ทางการศึกษาเหลานี้ เมื่อเทียบกับประเทศในกลุมอาเชียน เราอยู
ในระดับที่ตามหลังลาวนิดๆ และก็เกาะอยูในกลุมประเทศพัฒนา
นอยของอาเชียน เชน เวียดนาม กัมพูชา และพมา โดยถูก
ฟลิปปนส และอินโดนีเซีย ทิ้งหาง ไมตองพูดถึงสิงคโปรกับ

มาเลเซีย หรือบรูไน ที่อยูในอันดับตนๆ ของโลก ที่นาเปนหวง
ที่สุดคือ ปจจัยที่ชวยสงเสริมนวัตกรรม เชน การจัดหา
ผลิตภัณฑทางเทคโนโลยีที่กาวหนาโดยภาครัฐนั้น เราอยูในอัน
ดับทายๆ ของโลก และรองบวยของอาเชียน (114) 

ถาสถานการณการพัฒนาคนในทุกภาคสวนของสังคม ไมวาจะ
เปนในสถานประกอบการ ในนโยบายภาครัฐ และในสถาบันการ
ศึกษาของเรายังเปนอยูอยางนี้ อนาคตที่เราจะเปนที่โหลใน     
อาเชียนคงอยูไมไกลเกินรอ

WORLD ECONOMIC FORUM : GLOBAL COMPETITIVENESS INDEX 2014 - 2015   (RANK OUT OF 114)
สิงคโปร มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟลิปปนส ไทย เวียดนาม ลาว กัมพูชา พมา

ความสามารถในการแขงขัน 2 20 34 52 31 68 93 95 134

การบริหารแบบมืออาชีพ 6 15 28 29 51 117 65 89 137

ความสามารถในการคุมครอง
นักลงทุน

2 4 45 105 12 123 143 63 140

ความสามารถในการดึงดูดคน
มีฝมือ

2 12 25 82 36 74 73 56 113

ความสามารถในการรักษาคน
มีฝมือ

8 9 32 60 33 84 34 51 144

ความโปรงใสของนโยบายรัฐบาล 1 15 52 85 100 116 113 130 136

ความไววางใจที่สังคมมีตอ
นักการเมือง

1 17 37 89 129 49 29 91 72

ความไววางใจตอบริการของ
ตํารวจ

8 35 67 101 113 99 64 123 126

การคุมครองทรัพยสินทางปญญา 2 25 43 66 104 105 76 120 123

คุณภาพของระบบการศึกษา
ขั้นสูง

4 10 32 29 87 94 60 101 129

คุณภาพของการศึกษาดาน
คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร

1 16 36 70 81 82 83 111 129

คุณภาพของสถาบันการศึกษา
ดานการบริหาร

6 25 49 40 81 119 79 123 139

การจัดหาผลิตภัณฑทาง
เทคโนโลยีที่กาวหนาโดยภาครัฐ

4 3 13 53 114 34 51 104 139
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µÒÁµÐÇÑ¹
ยอนรอยหมอแปลง

เรื่องเลาหลังศาล
เจาพอสําอาง

¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
»ÃÔÞÞÒµÃÕ ¹ÔµÔÈÒÊµÃ� ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¸ÃÃÁÈÒÊµÃ�

¡ÒÃ·íÒ§Ò¹
¹Ñ¡à¢ÕÂ¹ÍÔÊÃÐ 

เมื่อพูดถึง “ศาลเจาพอสําอาง” ชาวปราจีนบุรีนอยคนนักที่จะไมรูจัก แตก็นอยคนนักอีกเชนกัน
ที่จะรูเรื่องราวความเปนมาที่เกิดขึ้นเบื้องหลังศาลแหงนี้ 

ËÁŒÍá»Å§µŒ¹àÃ×èÍ§ : 
ËÁŒÍá»Å§ä¿¿‡Ò¶ÔÃä·Â ¢¹Ò´ 26/43.6 MVA  3 Ph  23.1 – 11 kV ¨íÒ¹Ç¹ 1 à¤Ã×èÍ§ ËÁÒÂàÅ¢à¤Ã×èÍ§ 5711536 
µÔ´µÑé§ ³ ºÃÔÉÑ· à¹ªÑè¹á¹Å à¾ÒàÇÍÃ� á¾Å¹·� 11 ¨íÒ¡Ñ´ (âÃ§¼ÅÔµä¿¿‡Òã¹à¤Ã×Í¡ÃÐ´ÒÉ Double A) àÅ¢·Õè 125 Á. 2 µ. ·‹ÒµÙÁ 
Í. ÈÃÕÁËÒâ¾¸Ô ¨. »ÃÒ¨Õ¹ºØÃÕ

¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
»ÃÔÞÞÒµÃÕ ¹ÔµÔÈÒÊµÃ� ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¸ÃÃÁÈÒÊµÃ�

¡ÒÃ·íÒ§Ò¹
¹Ñ¡à¢ÕÂ¹ÍÔÊÃÐ 

1. เรื่องราวหนาศาลเจาพอสําอาง
ศาลเจาพอสําอาง ในจังหวัดปราจีนบุรี มีอยูหลายแหง ที่กบินทรบุรีก็มี ที่วัดหลวงปรีชากูลก็มี และที่ริมถนนเทศบาลดําริ ขางสถานี
ตํารวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรีก็มี ที่สุดทายนี้ดูเหมือนมีผูคนนิยมมาบนบานศาลกลาวมากที่สุด เพราะเปนศาลใหมอยูริมถนนในตัวเมือง 
ตางจากศาลอื่นๆ ที่สวนใหญชํารุดทรุดโทรม ขาดการดูแล

Ë¹ŒÒ«ŒÒÂ : ÈÒÅà¨ŒÒ¾‹ÍÊíÒÍÒ§ ¢ŒÒ§Ê¶Ò¹ÕµíÒÃÇ¨ÀÙ¸Ã¨Ñ§ËÇÑ´»ÃÒ¨Õ¹ºØÃÕ
Ë¹ŒÒ¹Õé : ÃÙ»»˜œ¹¾ÃÐ»ÃÕªÒ¡Å¡ÒÃáÅÐÀÒÂã¹ÈÒÅà¨ŒÒ¾‹ÍÊíÒÍÒ§
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µÒÁµÐÇÑ¹
ยอนรอยหมอแปลง

เรื่องเลาหลังศาล
เจาพอสําอาง

¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
»ÃÔÞÞÒµÃÕ ¹ÔµÔÈÒÊµÃ� ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¸ÃÃÁÈÒÊµÃ�

¡ÒÃ·íÒ§Ò¹
¹Ñ¡à¢ÕÂ¹ÍÔÊÃÐ 

เมื่อพูดถึง “ศาลเจาพอสําอาง” ชาวปราจีนบุรีนอยคนนักที่จะไมรูจัก แตก็นอยคนนักอีกเชนกัน
ที่จะรูเรื่องราวความเปนมาที่เกิดขึ้นเบื้องหลังศาลแหงนี้ 

ËÁŒÍá»Å§µŒ¹àÃ×èÍ§ : 
ËÁŒÍá»Å§ä¿¿‡Ò¶ÔÃä·Â ¢¹Ò´ 26/43.6 MVA  3 Ph  23.1 – 11 kV ¨íÒ¹Ç¹ 1 à¤Ã×èÍ§ ËÁÒÂàÅ¢à¤Ã×èÍ§ 5711536 
µÔ´µÑé§ ³ ºÃÔÉÑ· à¹ªÑè¹á¹Å à¾ÒàÇÍÃ� á¾Å¹·� 11 ¨íÒ¡Ñ´ (âÃ§¼ÅÔµä¿¿‡Òã¹à¤Ã×Í¡ÃÐ´ÒÉ Double A) àÅ¢·Õè 125 Á. 2 µ. ·‹ÒµÙÁ 
Í. ÈÃÕÁËÒâ¾¸Ô ¨. »ÃÒ¨Õ¹ºØÃÕ

¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
»ÃÔÞÞÒµÃÕ ¹ÔµÔÈÒÊµÃ� ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¸ÃÃÁÈÒÊµÃ�

¡ÒÃ·íÒ§Ò¹
¹Ñ¡à¢ÕÂ¹ÍÔÊÃÐ 

1. เรื่องราวหนาศาลเจาพอสําอาง
ศาลเจาพอสําอาง ในจังหวัดปราจีนบุรี มีอยูหลายแหง ที่กบินทรบุรีก็มี ที่วัดหลวงปรีชากูลก็มี และที่ริมถนนเทศบาลดําริ ขางสถานี
ตํารวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรีก็มี ที่สุดทายนี้ดูเหมือนมีผูคนนิยมมาบนบานศาลกลาวมากที่สุด เพราะเปนศาลใหมอยูริมถนนในตัวเมือง 
ตางจากศาลอื่นๆ ที่สวนใหญชํารุดทรุดโทรม ขาดการดูแล

Ë¹ŒÒ«ŒÒÂ : ÈÒÅà¨ŒÒ¾‹ÍÊíÒÍÒ§ ¢ŒÒ§Ê¶Ò¹ÕµíÒÃÇ¨ÀÙ¸Ã¨Ñ§ËÇÑ´»ÃÒ¨Õ¹ºØÃÕ
Ë¹ŒÒ¹Õé : ÃÙ»»˜œ¹¾ÃÐ»ÃÕªÒ¡Å¡ÒÃáÅÐÀÒÂã¹ÈÒÅà¨ŒÒ¾‹ÍÊíÒÍÒ§
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คุณสมลักษณ แสงรุง ผูดูแลศาลเจาพอสําอางริมถนนเทศบาล
ดําริ เลาวา ศาลแหงนี้ พล.ต.ต. เกียรติ ตีรแพทย เปนผูสราง
ขึ้น เนื่องจากเคยเปนผูกํากับการที่นี่ และถูกลอตเตอรี่รางวัล
ใหญจึงสรางศาลถวาย เมื่อสรางเสร็จก็ใหมารดาของตนเปนคน
ดูแล เนื่องจากบิดาคือ ร.ต.อ. สํานวน รุงแสง เปนนายตํารวจ
คนสนิทของ พล.ต.ต. เกียรติ ระหวางที่มารดาของคุณสม
ลักษณ คือ นางสุรินทร รุงแสง ดูแลศาลอยูนั้น คุณสมลักษณ
ไดมาชวยมารดาเปดปดศาลอยูบาง เมื่อมารดาถึงแกกรรม ไมมี
คนดูแลตอ คุณสมลักษณก็เลยตองรับหนาที่ดูแลศาลตอจาก
มารดา ทุกเชาจะมีคนเห็นเธอขี่รถมอเตอรไซคคันเล็กๆ จากบาน
ที่อยูหลังสถานีตํารวจมาเปดศาล พรอมทั้งนําอาหารหรือขนม
หวาน 1 ถวยมาตั้งไว พอบายแกๆ ก็จะขับรถมอเตอรไซคคันเดิม
กลับมาปดประตูศาล เปนเชนนี้ทุกวัน คุณสมลักษณทําหนาที่นี้
โดยไมมีคาจางคาออน ทําเพราะความผูกพันที่เคยทํามาตั้งแต
สมัยมารดายังมีชีวิตอยู โดยที่เธอและครอบครัวไมเคยรูจักมักจี่
กับเจาพอสําอาง หรือสนิทสนมกับทายาทคนหนึ่งคนใดของเจา
พอสําอางมากอนเลย เธอรูคราวๆ เพียงวา เจาพอสําอางเปน
อดีตเจาเมืองปราจีนบุรี ถูกสงมาขุดทองที่กบินทรบุรี ตอมาถูก
ตั้งขอหาวาทุจริต แลวก็ถูกประหารชีวิต 

คนปราจีนบุรีสวนใหญก็รูจักเจาพอสําอางเพียงเทานี้ ที่พิเศษอยู
บางก็คือ คนรุนเกาๆ จะรักและเคารพเจาพอสําอางเพราะไดรับ
การถายทอดมาวาทานเปนอดีตเจาเมืองที่สรางความเจริญ
หลายดานใหกับปราจีนบุรี ไมวาจะเปนการสรางถนน อาคาร

¤Ø³ÊÁÅÑ¡É³� áÊ§ÃØŒ§

สถานที่ราชการ โรงงานเครื่องจักรสําหรับทําทอง รวมทั้งบูรณะ
และสรางอุโบสถวัดหลวงปรีชากูล ในขณะที่คนรุนใหมๆ มากราบ
ไหวบูชาศาลเจาพอสําอางเพราะรํ่าลือกันวา ทานไมชอบทหาร 
ใครที่ไมอยากถูกเกณฑไปเปนทหาร มาบนบานที่ศาลนี้ จะรอดทุก
ราย ทุกวันนี้ ในชวงฤดูเกณฑทหาร จึงมีชายหนุมมากราบไหว
บนบานที่ศาลกันอยางคึกคัก ในชวงเทศกาลตรุษจีน ก็จะมีคน
ไทยเชื้อสายจีนนําอาหารคาวหวานมาเซนไหวเจาพอสําอางกัน
ตั้งแตตอนเที่ยงคืนกอนเขาสูนาทีแรกของวันไหว ดวยความเชื่อ
วาหากมาไหวกอนก็จะไดมีโชคลาภกอน ในชวงเทศกาลตรุษจีน 
ผูคนละแวกนั้น จะเห็นคุณสมลักษณมาเปดศาลรอไวตั้งแตกอน
เที่ยงคืน เปนเชนนี้ทุกป

ÀÒ¾¶‹ÒÂ¾ÃÐ»ÃÕªÒ¡Å¡ÒÃã¹ÈÒÅà¨ŒÒ¾‹ÍÊíÒÍÒ§

2. ประวัติยอเจาพอสําอาง
เจาพอสําอาง คือ พระปรีชากลการ ขุนนางหนุมรูปหลอผูมีหัว
สมัยใหมแหงวังหลวง เปนขุนนางที่ลนเกลาฯ รัชกาลที่ 5 ทรง
โปรดปรานและไววางพระราชหฤทัยมากคนหนึ่งในชวงตนรัชกาล 

พระปรีชากลการ เปนบรรพชนชั้นที่ 5 ของตระกูล “อมาตยกุล” 
มีชื่อเดิมวา “สําอาง” เปนบุตรชายคนโตของพระยากระสาปนกิจ
โกศล (โหมด อมาตยกุล) เกิดเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 
2384

ตระกูล “อมาตยกุล” เปนตระกูลขุนนางเกาแกตั้งแตสมัยกรุง
ศรีอยุธยา จากหนังสือ “ประวัติบรรพบุรุษ และสกุลวงศ อมาต
ยกุล” กลาววา ตนวงศของตระกูลคือ พระยาสมบัติยาธิบาล 
(บุญเกิด) รับราชกาลในแผนดินพระที่นั่งสุริยามรินทร ถือเปน
บรรพชนชั้นแรกของตระกูล 

พระยากระสาปนกิจโกศล บิดา เจาพอสําอาง เปนบรรพชนชั้นที่ 
4 รับราชกาลอยูในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว 
(รัชกาลที่ 3) ถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยู
หัว (รัชกาลที่ 5)  พระยากระสาปนกิจโกศล เปนที่โปรดปราน
ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 4) เปน
อยางยิ่ง เนื่องจากเปนผูมีความสนใจศึกษาวิทยาการสมัยใหม 
และมีความคิดเห็นในทางวิทยาศาตร ไดรับพระมหากรุณาธิคุณ 
โปรดเกลาฯ ใหจัดตั้งโรงกษาปนผลิตเงินเหรียญใชแทนเงิน
พดดวงขึ้นเปนครั้งแรก จนไดเปนเจากรมกระสาปนสิทธิการ 
นอกจากนั้น ยังเปนผูบังคับการโรงหลอเหล็กในกรมทหารเรือ, 
ผูบังคับการโรงแกสหลวง และเปนที่ปรึกษาราชการแผนดิน     
ในสมัยรัชกาลที่ 5 ก็ไดรับพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกลาฯ ให
เปนสมาชิกในสภาที่ปรึกษาราชการแผนดิน (Council of State) 
มีหนาที่ถวายคําปรึกษาขอราชการและใหความคิดเห็นตางๆ ดาน
นิติบัญญัติ

สวนเจาพอสําอางผูเปนบุตร ถวายตัวเปนมหาดเล็กในแผนดิน
พระจอมเกลาเจาอยูหัว ตั้งแตอายุได 17 ป เปนผูมีความ      
ชํานาญดานโลหกรรมและการชาง เคยทําแทนเคลื่อนที่สําหรับ 
ตั้งกลอง ดูสุริยุปราคาถวายลนเกลาฯ รัชกาลที่ 4 มาแลว     

ในสมัยรัชกาลที่ 5 ไดรับ
พระราชทานบรรดาศักดิ์
เปน “พระปรีชากลการ” 
ในป 2412 และไดรับ   
พระมหากรุณาธิคุณ  
โปรดเกลาฯ ใหเปนเจากรม  
กระสาปนสิทธิการแทน
บิดา พระปรีชากลการ 
เปนหนึ่งในคนรุนใหมสมัย
นั้นที่มีความคิดทันสมัย 
นิยมคบคาสมาคมกับชาว
ตางประเทศ เปนที่
โปรดปรานของลนเกลาฯ 
รัชกาลที่ 5 เคยไดรับ
รางวัลที่ 1 ในการประกวด
จัดซุมประทีปโคมไฟในงาน
เฉลิมพระชนมพรรษาโดย
จัดทําเปนซุมจุดดวยไฟแกส ตอมาไดเปนผูควบคุมการสราง
ตึกแถวถนนบํารุงเมือง ในคราวเสด็จพระราชดาํเนนิประพาส
สงิคโปร ปนัง มะละกา เกาะชวา มะละแหมง ยางกุง กัลกัตตา 
อัครา มัทราด และบอมเบย ในป 2414 พระปรีชากลการก็ไดรับ
พระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกลาฯ ใหตามเสด็จ ทําหนาที่หัวหนา
ชางเครื่องควบคุมเครื่องยนตเรือพระที่นั่ง “บางกอก” เมื่อ
ลนเกลาฯ รัชกาลที่ 5 ทรงตั้งสภาที่ปรึกษาในพระองค (Privy 
Council) พระปรีชากลการก็ไดรับพระมหากรุณาธิคุณ โปรด
เกลาฯ ใหเปนสมาชิกสภาที่ปรึกษาในพระองคดวยคนหนึ่ง พระ
ปรีชากลการจึงถือเปนขุนนางที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัวทรงโปรดและไววางพระราชหฤทัยมากคนหนึ่งในเวลา
นั้น

ป 2416 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวโปรดเกลาฯ 
ใหพระปรีชากลการเปนแมกองไปทําเหมืองทองคําที่เมือง
กบินทรบุรี ครั้นป 2419 ผูวาราชการเมืองปราจีนบุรี (พระยา  
อุไทยมนตรี) ถึงแกกรรม ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให      
พระปรีชากลการขึ้นเปนผูวาราชการเมืองปราจีนบุรีแทนตอไป

   ¾ÃÐÂÒ¡ÃÐÊÒ»¹�¡Ô¨â¡ÈÅ 
   (âËÁ´ ÍÁÒµÂ¡ØÅ)
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คุณสมลักษณ แสงรุง ผูดูแลศาลเจาพอสําอางริมถนนเทศบาล
ดําริ เลาวา ศาลแหงนี้ พล.ต.ต. เกียรติ ตีรแพทย เปนผูสราง
ขึ้น เนื่องจากเคยเปนผูกํากับการที่นี่ และถูกลอตเตอรี่รางวัล
ใหญจึงสรางศาลถวาย เมื่อสรางเสร็จก็ใหมารดาของตนเปนคน
ดูแล เนื่องจากบิดาคือ ร.ต.อ. สํานวน รุงแสง เปนนายตํารวจ
คนสนิทของ พล.ต.ต. เกียรติ ระหวางที่มารดาของคุณสม
ลักษณ คือ นางสุรินทร รุงแสง ดูแลศาลอยูนั้น คุณสมลักษณ
ไดมาชวยมารดาเปดปดศาลอยูบาง เมื่อมารดาถึงแกกรรม ไมมี
คนดูแลตอ คุณสมลักษณก็เลยตองรับหนาที่ดูแลศาลตอจาก
มารดา ทุกเชาจะมีคนเห็นเธอขี่รถมอเตอรไซคคันเล็กๆ จากบาน
ที่อยูหลังสถานีตํารวจมาเปดศาล พรอมทั้งนําอาหารหรือขนม
หวาน 1 ถวยมาตั้งไว พอบายแกๆ ก็จะขับรถมอเตอรไซคคันเดิม
กลับมาปดประตูศาล เปนเชนนี้ทุกวัน คุณสมลักษณทําหนาที่นี้
โดยไมมีคาจางคาออน ทําเพราะความผูกพันที่เคยทํามาตั้งแต
สมัยมารดายังมีชีวิตอยู โดยที่เธอและครอบครัวไมเคยรูจักมักจี่
กับเจาพอสําอาง หรือสนิทสนมกับทายาทคนหนึ่งคนใดของเจา
พอสําอางมากอนเลย เธอรูคราวๆ เพียงวา เจาพอสําอางเปน
อดีตเจาเมืองปราจีนบุรี ถูกสงมาขุดทองที่กบินทรบุรี ตอมาถูก
ตั้งขอหาวาทุจริต แลวก็ถูกประหารชีวิต 

คนปราจีนบุรีสวนใหญก็รูจักเจาพอสําอางเพียงเทานี้ ที่พิเศษอยู
บางก็คือ คนรุนเกาๆ จะรักและเคารพเจาพอสําอางเพราะไดรับ
การถายทอดมาวาทานเปนอดีตเจาเมืองที่สรางความเจริญ
หลายดานใหกับปราจีนบุรี ไมวาจะเปนการสรางถนน อาคาร
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สถานที่ราชการ โรงงานเครื่องจักรสําหรับทําทอง รวมทั้งบูรณะ
และสรางอุโบสถวัดหลวงปรีชากูล ในขณะที่คนรุนใหมๆ มากราบ
ไหวบูชาศาลเจาพอสําอางเพราะรํ่าลือกันวา ทานไมชอบทหาร 
ใครที่ไมอยากถูกเกณฑไปเปนทหาร มาบนบานที่ศาลนี้ จะรอดทุก
ราย ทุกวันนี้ ในชวงฤดูเกณฑทหาร จึงมีชายหนุมมากราบไหว
บนบานที่ศาลกันอยางคึกคัก ในชวงเทศกาลตรุษจีน ก็จะมีคน
ไทยเชื้อสายจีนนําอาหารคาวหวานมาเซนไหวเจาพอสําอางกัน
ตั้งแตตอนเที่ยงคืนกอนเขาสูนาทีแรกของวันไหว ดวยความเชื่อ
วาหากมาไหวกอนก็จะไดมีโชคลาภกอน ในชวงเทศกาลตรุษจีน 
ผูคนละแวกนั้น จะเห็นคุณสมลักษณมาเปดศาลรอไวตั้งแตกอน
เที่ยงคืน เปนเชนนี้ทุกป
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2. ประวัติยอเจาพอสําอาง
เจาพอสําอาง คือ พระปรีชากลการ ขุนนางหนุมรูปหลอผูมีหัว
สมัยใหมแหงวังหลวง เปนขุนนางที่ลนเกลาฯ รัชกาลที่ 5 ทรง
โปรดปรานและไววางพระราชหฤทัยมากคนหนึ่งในชวงตนรัชกาล 

พระปรีชากลการ เปนบรรพชนชั้นที่ 5 ของตระกูล “อมาตยกุล” 
มีชื่อเดิมวา “สําอาง” เปนบุตรชายคนโตของพระยากระสาปนกิจ
โกศล (โหมด อมาตยกุล) เกิดเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 
2384

ตระกูล “อมาตยกุล” เปนตระกูลขุนนางเกาแกตั้งแตสมัยกรุง
ศรีอยุธยา จากหนังสือ “ประวัติบรรพบุรุษ และสกุลวงศ อมาต
ยกุล” กลาววา ตนวงศของตระกูลคือ พระยาสมบัติยาธิบาล 
(บุญเกิด) รับราชกาลในแผนดินพระที่นั่งสุริยามรินทร ถือเปน
บรรพชนชั้นแรกของตระกูล 

พระยากระสาปนกิจโกศล บิดา เจาพอสําอาง เปนบรรพชนชั้นที่ 
4 รับราชกาลอยูในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว 
(รัชกาลที่ 3) ถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยู
หัว (รัชกาลที่ 5)  พระยากระสาปนกิจโกศล เปนที่โปรดปราน
ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 4) เปน
อยางยิ่ง เนื่องจากเปนผูมีความสนใจศึกษาวิทยาการสมัยใหม 
และมีความคิดเห็นในทางวิทยาศาตร ไดรับพระมหากรุณาธิคุณ 
โปรดเกลาฯ ใหจัดตั้งโรงกษาปนผลิตเงินเหรียญใชแทนเงิน
พดดวงขึ้นเปนครั้งแรก จนไดเปนเจากรมกระสาปนสิทธิการ 
นอกจากนั้น ยังเปนผูบังคับการโรงหลอเหล็กในกรมทหารเรือ, 
ผูบังคับการโรงแกสหลวง และเปนที่ปรึกษาราชการแผนดิน     
ในสมัยรัชกาลที่ 5 ก็ไดรับพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกลาฯ ให
เปนสมาชิกในสภาที่ปรึกษาราชการแผนดิน (Council of State) 
มีหนาที่ถวายคําปรึกษาขอราชการและใหความคิดเห็นตางๆ ดาน
นิติบัญญัติ

สวนเจาพอสําอางผูเปนบุตร ถวายตัวเปนมหาดเล็กในแผนดิน
พระจอมเกลาเจาอยูหัว ตั้งแตอายุได 17 ป เปนผูมีความ      
ชํานาญดานโลหกรรมและการชาง เคยทําแทนเคลื่อนที่สําหรับ 
ตั้งกลอง ดูสุริยุปราคาถวายลนเกลาฯ รัชกาลที่ 4 มาแลว     

ในสมัยรัชกาลที่ 5 ไดรับ
พระราชทานบรรดาศักดิ์
เปน “พระปรีชากลการ” 
ในป 2412 และไดรับ   
พระมหากรุณาธิคุณ  
โปรดเกลาฯ ใหเปนเจากรม  
กระสาปนสิทธิการแทน
บิดา พระปรีชากลการ 
เปนหนึ่งในคนรุนใหมสมัย
นั้นที่มีความคิดทันสมัย 
นิยมคบคาสมาคมกับชาว
ตางประเทศ เปนที่
โปรดปรานของลนเกลาฯ 
รัชกาลที่ 5 เคยไดรับ
รางวัลที่ 1 ในการประกวด
จัดซุมประทีปโคมไฟในงาน
เฉลิมพระชนมพรรษาโดย
จัดทําเปนซุมจุดดวยไฟแกส ตอมาไดเปนผูควบคุมการสราง
ตึกแถวถนนบํารุงเมือง ในคราวเสด็จพระราชดาํเนนิประพาส
สงิคโปร ปนัง มะละกา เกาะชวา มะละแหมง ยางกุง กัลกัตตา 
อัครา มัทราด และบอมเบย ในป 2414 พระปรีชากลการก็ไดรับ
พระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกลาฯ ใหตามเสด็จ ทําหนาที่หัวหนา
ชางเครื่องควบคุมเครื่องยนตเรือพระที่นั่ง “บางกอก” เมื่อ
ลนเกลาฯ รัชกาลที่ 5 ทรงตั้งสภาที่ปรึกษาในพระองค (Privy 
Council) พระปรีชากลการก็ไดรับพระมหากรุณาธิคุณ โปรด
เกลาฯ ใหเปนสมาชิกสภาที่ปรึกษาในพระองคดวยคนหนึ่ง พระ
ปรีชากลการจึงถือเปนขุนนางที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัวทรงโปรดและไววางพระราชหฤทัยมากคนหนึ่งในเวลา
นั้น

ป 2416 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวโปรดเกลาฯ 
ใหพระปรีชากลการเปนแมกองไปทําเหมืองทองคําที่เมือง
กบินทรบุรี ครั้นป 2419 ผูวาราชการเมืองปราจีนบุรี (พระยา  
อุไทยมนตรี) ถึงแกกรรม ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให      
พระปรีชากลการขึ้นเปนผูวาราชการเมืองปราจีนบุรีแทนตอไป
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ป 2422 สมเด็จเจาพระยา
บรมมหาศรีสุริยวงศ (ชวง 
บุนนาค) กลาวหาพระปรีชา
กลการวาทุจริตการทํา
เหมืองทอง พระปรีชากล
การถูกนําตัวเขาพระนคร 
และถูกควบคุมตัวไวที่กรม
ทิมดาบ มีขอกลาวหาตาม
มาอีกมากมายตั้งแตการ
ทารุณเลขที่ถูกเกณฑไปตัด
ฟนตอไมใตนํ้าที่กีดขวาง
ทางเดินเรือบรรทุกแร,  
การแตงงานกับหญิง   
ตางชาติ (นางสาวแฟนนี่   

น็อกซ – Fanny Knox) โดยไมขอพระบรมราชานุญาต อัน
เปนการผิดประเพณีราชสํานัก, การหมิ่นพระบรมเดชานุภาพโดย
นํานางสาวแฟนนี่ น็อกซ นั่งเรือยอรชสวนตัวแลนตัดหนา
พระที่นั่ง ขณะมีพระราชพิธีฉลองพระราชวังบางปะอิน แลวพัก
คางแรมกันบนเรือ กอนจะเดินทางกลับโดยที่พระราชพิธียังไม
เสร็จ และมิไดเขาไปกราบถวายบังคมลนเกลาฯ รัชกาลที่ 5 ซึ่ง
ประทับอยูในพิธี 

วันที ่24 พฤศจกิายน 2422 พระปรชีากลการถกูประหารชวิีต
โดยการตัดศีรษะท่ีขางโบสถวัดหลวงปรชีากลู จังหวดัปราจนีบุรี 
ครอบครวัถกูรบิราชบาตร พระยากระสาปนกจิโกศล ผูบิดา ถกู
ปลดออกจากตําแหนง ถอดบรรดาศักดิ ์และจาํคกุเปนเวลาถงึ   
8 ป

ดานชีวิตสวนตัว กอนแตงงานกับนางสาวแฟนนี่ น็อกซ สาวลูก
ครึ่งไทย-อังกฤษ ธิดา มร. ธอมัส น็อกซ (Thomas George 
Knox) กงสุลใหญอังกฤษ กับ คุณปราง ขาหลวงวังหนา พระ
ปรีชากลการมีภรรยามาแลว 6 คน คือ คุณพลับ คุณลมาย 
คุณเหลี่ยม คุณสิน คุณจีน และคุณหลี บุตรที่มีชื่อเสียงอันเกิด
จากภรรยาที่ชื่อลมาย คือคุณตระกูล (ลามสตรีคนแรกของ
สยาม) กับคุณอรุณ (พระยาพิศาลสารเกษตร) สวนบุตรที่เกิด
กับนางแฟนนี่ ชื่อ สเปนเซอร ตอมาเปลี่ยนชื่อเปน จํารัส และ
กลับมาใชชีวิตอยูในสกุลอมาตยกุล

3. การเมืองตนรัชกาลกับการ
ประหารเจาพอสําอาง
นักประวัติศาสตรหลายทานตางลงความเห็นวา แมพระปรีชากล
การจะกระทําความผิดตามขอกลาวหา แตการตัดสินประหาร
ชีวิตพระปรีชากลการนั้น มีสาเหตุอยางมากมาจากความขัดแยง
และสถานการณทางการเมืองในตนรัชกาลที่ 5 

จากเอกสารหลักฐานทางประวัติศาสตรหลายแหงพบวา 
การเมืองภายในสยามเวลานั้นตกอยูภายใตอิทธิพลของกลุม
อํานาจ 3 กลุม อันไดแก (1) กลุมสมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรี
สุริยวงศ (ชวง บุนนาค) สมุหกลาโหมและผูสําเร็จราชการแทน
พระองค (2) กลุมวังหนา หรือ กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ 
โอรสของพระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัว และ (3) กลุมวัง
หลวง คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ซึ่งเสด็จขึ้น
ครองราชยเมื่อพระชนมายุไดเพียง 15 พรรษา ในขณะที่
สมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ ผูสําเร็จราชการผูมี
อํานาจและบารมีทั้งทางการเมืองและการทหารเหนือกวาขุนนาง
และพระบรมวงศานุวงศทั้งปวง มีอายุถึง 65 ป ความแตกตาง
ระหวางวัยและชองวางทางความคิด ทําใหเกิดความกังวลและขาว
ลือในหมูราษฎรและชาวตางประเทศ รวมทั้งขุนนางทั้งหลายวา 
สมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศจะยึดอํานาจจาก
พระเจาอยูหัว เพราะสมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศนั้นกุม
อํานาจบริหารราชการบานเมืองไวเบ็ดเสร็จ เปนผูแตงตั้งวังหนา
เอง ทั้งมีความสัมพันธใกลชิดกับ มร. ธอมัส น็อกซ กงสุลใหญ
อังกฤษ ซึ่งเคยเปนครูฝกทหารใหวังหนา และมีทาทีสนับสนุนให
วังหนาขึ้นเปนพระมหากษัตริยแทนวังหลวง อยางไรก็ดี 
ประวัติศาสตรไดพิสูจนแลววาความกังวลและขาวลือเกี่ยวกับ
สมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศนั้นไมเปนความจริง

ดานพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวนั้น เมื่อทรงบรรลุ
นิติภาวะในป พ.ศ. 2416 และไดทรงทําพิธีพระบรมราชาภิเษก
ครั้งที่ 2 แลว พระองคก็ทรงพยายามดึงอํานาจคืนจาก
สมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศและวังหนา ทรงตั้งสภาที่
ปรึกษาราชการแผนดิน และ สภาที่ปรึกษาในพระองค ซึ่งแนนอน
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วามีวิศวกรหัวสมัยใหมอยางพระยากระสาปนกิจโกศล กับ พระ
ปรีชากลการ รวมอยูดวย สภาที่ปรึกษาเหลานี้ ไดรับการเรียก
ขานวาเปนพวก “สยามหนุม” (Young Siam) มีการออก
หนังสือ “ดรุโณวาท” ที่แปลวาคําสั่งสอนของคนหนุม ตีพิมพ
นิทานการเมืองเรื่องคนแกหวงอํานาจ ไมยอมวางมือใหเด็ก รวม
ทั้งมีการโจมตีการดํารงตําแหนงของวังหนาที่ไมไดมาจากการ
แตงตั้งของพระเจาอยูหัวตามราชประเพณีที่เคยปฏิบัติกันมา
อยางรุนแรง

ทามกลางความขัดแยงทางการเมืองระหวางกลุมอิทธิพลทั้งสาม 
ยังมีปรากฏการณของความขัดแยงที่สําคัญอีก 2 ประการคือ 
(1) ความขัดแยงในหมูขุนนางดวยกันเอง โดยเฉพาะระหวาง
ขุนนางในตระกูลบุนนาค กับ ตระกูลอมาตยกุล และ( 2) ความ
ขัดแยงระหวางอังกฤษกับฝรั่งเศสที่ตางตองการครอบครอง
ประเทศสยาม

ตระกูลบุนนาค กับ ตระกูลอมาตยกุล ตางรับใชใตเบื้องพระ
ยุคลบาทของพระมหากษัตริยไทย และสรางคุณงามความดีใหแก
ประเทศชาติและราชบัลลังกมาเปนเวลาชานานนับแตสมัยกรุง
ศรีอยุธยาเรื่อยมาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร ในสมัยลนเกลาฯ 
รัชกาลที่ 4 กลาวกันวา ถาสมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริย
วงศ (ชวง บุนนาค) เปนมือขวา พระยากระสาปนกิจโกศล (โหมด 
อมาตยกุล) ก็ถือเปนมือซาย ขุนนางชั้นผู ใหญทั้งสองทานตาง
รับใชใตเบื้องพระยุคลบาทรวมกันมาโดยตลอด แตกระนั้น 
ประวัติศาสตรก็ไดบันทึกเรื่องราวความบาดหมางระหวางขุนนาง
สองตระกูลนี้ใหเห็นหลายครั้ง เปนตนวา ครั้งหนึ่ง พระยา     
กระสาปนกิจโกศล เปนประธานคณะตุลาการตัดสินคดีพระยา
อาหารบริรักษ (นุช บุญหลง) เสนาบดีกรมนา ซึ่งมีศักดิ์เปน
หลานชายของสมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ ที่ไมยอมรับ
และปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามระเบียบการเก็บคานาใหมที่เสนอโดย
สภาที่ปรึกษาราชการแผนดิน ผลการสอบสวนและสอบบัญชีเงิน
ยอนหลัง ปรากฏวาบัญชีรายรับเงินภาษีของกรมนาและจํานวน
เงินที่กรมนาสงใหแกพระคลังมหาสมบัติแตกตางกันอยางมาก 
จึงมีการดําเนินคดีกับพระยาอาหารบริรักษกับผูสมรูรวมคิด 
ดวยการถอดออกจากราชการ ถูกริบราชบาตร ถูกเฆี่ยน     
และจําคุก 

ดานสมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศก็มีความไมพอใจ
ขุนนางในตระกูลอมาตยกุลที่ไดรับความไววางพระราชหฤทัยจาก
ลนเกลาฯ รัชกาลที่ 5 เปนพิเศษ ถึงกับครั้งหนึ่งเคยกราบบังคม
ทูลวา

 “แตยังมีความสงสัยอยูดวยคนตระกูลนี้ ทรงพระกรุณาเชื่อถือ
ใหใชสอยเงินทองของหลวงมากจนฟุมเฟอยยิ่งกวาขุนนางทั้ง
ปวง” 

อยางไรก็ดี หลักฐานที่ปรากฏเปนลายลักษณอักษรหลายแหง
สะทอนใหเห็นวา ลนเกลาฯ รัชกาลที่ 5 ทรงโปรดปรานขุนนางใน
ตระกูลอมาตยกุลมากกวาขุนนางในตระกูลบุนนาค ยกตัวอยาง
เชน พระราชหัตถเลขาฉบับหนึ่ง ที่ทรงมีถึงหลวงพิจารณจักรกิจ 
(นองชายพระปรีชากลการ) ในป พ.ศ. 2417 ที่หนังสือ ประวัติ
บรรพบุรุษ และสกุลวงศ อมาตยกุล, พิมพเปนอนุสรณในงาน
พระราชทานเพลิงศพพระยาปฏิภาณพิเศษ (อาเล็กแซนเดอร 
อมาตยกุล) ณ สุสานหลวงวัดเทพศิรินทราวาส 30 มีนาคม 
2507 นํามาลงพิมพไว ความวา

“ถึง หลวงพิจารณจักรกิจ

 “ดวยเรามีความขอบใจมากดวยการหลายอยาง ที่ตัว
ไดทําเปนการซื่อสัตยสุจริตรักใครโดยแท เปนที่วางใจที่รักใครได
จริงๆ ไดคิดถึงความดีซึ่งมีอยูเสมอ แตจะหาเวลาซึ่งสมควรจะ
ยกยองแลทนุบํารุงใหดีตอไปขางนา แตเวลานี้ตองเหนื่อยมากทุก
วัน ผลประโยชนสิ่งไรก็ไมมี เงินเดือนปก็ไมได ยังไมไดใหเปนสิ่งไร
เลย ก็ยังมีความรักใครอุสาหชวยการใหเบาธุระไปหลายอยาง มี
ความขอบใจมาก ไดใหเงินขางที่มาแกเสมียนพอไดถุนไปพลางๆ 
ครั้นจะหยิบยกเงินแผนดินมาใหในเวลานี้ ก็จะมีคนพูดไปตางๆ 
ตามความริษยา จะเปนที่บาดหู และหวาดหวั่นของผู ใหญไป จะได
รับความรําคาญเปลาๆ ใหรับเงินที่เสมียน 40 ชั่ง แตของที่ใหมา
นี้ก็ยังไมสมกับความดีที่มี แตขอใหคิดหาความดีภายหนาเถิด ขอ
ใหรับความรักใครเชื่อถือโดยสุจริตของเรา

                 (พระปรมาภิไธย) Chulalongkorn R.”
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ป 2422 สมเด็จเจาพระยา
บรมมหาศรีสุริยวงศ (ชวง 
บุนนาค) กลาวหาพระปรีชา
กลการวาทุจริตการทํา
เหมืองทอง พระปรีชากล
การถูกนําตัวเขาพระนคร 
และถูกควบคุมตัวไวที่กรม
ทิมดาบ มีขอกลาวหาตาม
มาอีกมากมายตั้งแตการ
ทารุณเลขที่ถูกเกณฑไปตัด
ฟนตอไมใตนํ้าที่กีดขวาง
ทางเดินเรือบรรทุกแร,  
การแตงงานกับหญิง   
ตางชาติ (นางสาวแฟนนี่   

น็อกซ – Fanny Knox) โดยไมขอพระบรมราชานุญาต อัน
เปนการผิดประเพณีราชสํานัก, การหมิ่นพระบรมเดชานุภาพโดย
นํานางสาวแฟนนี่ น็อกซ นั่งเรือยอรชสวนตัวแลนตัดหนา
พระที่นั่ง ขณะมีพระราชพิธีฉลองพระราชวังบางปะอิน แลวพัก
คางแรมกันบนเรือ กอนจะเดินทางกลับโดยที่พระราชพิธียังไม
เสร็จ และมิไดเขาไปกราบถวายบังคมลนเกลาฯ รัชกาลที่ 5 ซึ่ง
ประทับอยูในพิธี 

วันที ่24 พฤศจิกายน 2422 พระปรชีากลการถกูประหารชวิีต
โดยการตัดศีรษะท่ีขางโบสถวัดหลวงปรชีากลู จังหวดัปราจนีบุรี 
ครอบครวัถกูรบิราชบาตร พระยากระสาปนกจิโกศล ผูบิดา ถกู
ปลดออกจากตาํแหนง ถอดบรรดาศักดิ ์และจาํคุกเปนเวลาถงึ   
8 ป

ดานชีวิตสวนตัว กอนแตงงานกับนางสาวแฟนนี่ น็อกซ สาวลูก
ครึ่งไทย-อังกฤษ ธิดา มร. ธอมัส น็อกซ (Thomas George 
Knox) กงสุลใหญอังกฤษ กับ คุณปราง ขาหลวงวังหนา พระ
ปรีชากลการมีภรรยามาแลว 6 คน คือ คุณพลับ คุณลมาย 
คุณเหลี่ยม คุณสิน คุณจีน และคุณหลี บุตรที่มีชื่อเสียงอันเกิด
จากภรรยาที่ชื่อลมาย คือคุณตระกูล (ลามสตรีคนแรกของ
สยาม) กับคุณอรุณ (พระยาพิศาลสารเกษตร) สวนบุตรที่เกิด
กับนางแฟนนี่ ชื่อ สเปนเซอร ตอมาเปลี่ยนชื่อเปน จํารัส และ
กลับมาใชชีวิตอยูในสกุลอมาตยกุล

3. การเมืองตนรัชกาลกับการ
ประหารเจาพอสําอาง
นักประวัติศาสตรหลายทานตางลงความเห็นวา แมพระปรีชากล
การจะกระทําความผิดตามขอกลาวหา แตการตัดสินประหาร
ชีวิตพระปรีชากลการนั้น มีสาเหตุอยางมากมาจากความขัดแยง
และสถานการณทางการเมืองในตนรัชกาลที่ 5 

จากเอกสารหลักฐานทางประวัติศาสตรหลายแหงพบวา 
การเมืองภายในสยามเวลานั้นตกอยูภายใตอิทธิพลของกลุม
อํานาจ 3 กลุม อันไดแก (1) กลุมสมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรี
สุริยวงศ (ชวง บุนนาค) สมุหกลาโหมและผูสําเร็จราชการแทน
พระองค (2) กลุมวังหนา หรือ กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ 
โอรสของพระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัว และ (3) กลุมวัง
หลวง คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ซึ่งเสด็จขึ้น
ครองราชยเมื่อพระชนมายุไดเพียง 15 พรรษา ในขณะที่
สมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ ผูสําเร็จราชการผูมี
อํานาจและบารมีทั้งทางการเมืองและการทหารเหนือกวาขุนนาง
และพระบรมวงศานุวงศทั้งปวง มีอายุถึง 65 ป ความแตกตาง
ระหวางวัยและชองวางทางความคิด ทําใหเกิดความกังวลและขาว
ลือในหมูราษฎรและชาวตางประเทศ รวมทั้งขุนนางทั้งหลายวา 
สมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศจะยึดอํานาจจาก
พระเจาอยูหัว เพราะสมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศนั้นกุม
อํานาจบริหารราชการบานเมืองไวเบ็ดเสร็จ เปนผูแตงตั้งวังหนา
เอง ทั้งมีความสัมพันธใกลชิดกับ มร. ธอมัส น็อกซ กงสุลใหญ
อังกฤษ ซึ่งเคยเปนครูฝกทหารใหวังหนา และมีทาทีสนับสนุนให
วังหนาขึ้นเปนพระมหากษัตริยแทนวังหลวง อยางไรก็ดี 
ประวัติศาสตรไดพิสูจนแลววาความกังวลและขาวลือเกี่ยวกับ
สมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศนั้นไมเปนความจริง

ดานพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวนั้น เมื่อทรงบรรลุ
นิติภาวะในป พ.ศ. 2416 และไดทรงทําพิธีพระบรมราชาภิเษก
ครั้งที่ 2 แลว พระองคก็ทรงพยายามดึงอํานาจคืนจาก
สมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศและวังหนา ทรงตั้งสภาที่
ปรึกษาราชการแผนดิน และ สภาที่ปรึกษาในพระองค ซึ่งแนนอน
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วามีวิศวกรหัวสมัยใหมอยางพระยากระสาปนกิจโกศล กับ พระ
ปรีชากลการ รวมอยูดวย สภาที่ปรึกษาเหลานี้ ไดรับการเรียก
ขานวาเปนพวก “สยามหนุม” (Young Siam) มีการออก
หนังสือ “ดรุโณวาท” ที่แปลวาคําสั่งสอนของคนหนุม ตีพิมพ
นิทานการเมืองเรื่องคนแกหวงอํานาจ ไมยอมวางมือใหเด็ก รวม
ทั้งมีการโจมตีการดํารงตําแหนงของวังหนาที่ไมไดมาจากการ
แตงตั้งของพระเจาอยูหัวตามราชประเพณีที่เคยปฏิบัติกันมา
อยางรุนแรง

ทามกลางความขัดแยงทางการเมืองระหวางกลุมอิทธิพลทั้งสาม 
ยังมีปรากฏการณของความขัดแยงที่สําคัญอีก 2 ประการคือ 
(1) ความขัดแยงในหมูขุนนางดวยกันเอง โดยเฉพาะระหวาง
ขุนนางในตระกูลบุนนาค กับ ตระกูลอมาตยกุล และ( 2) ความ
ขัดแยงระหวางอังกฤษกับฝรั่งเศสที่ตางตองการครอบครอง
ประเทศสยาม

ตระกูลบุนนาค กับ ตระกูลอมาตยกุล ตางรับใชใตเบื้องพระ
ยุคลบาทของพระมหากษัตริยไทย และสรางคุณงามความดีใหแก
ประเทศชาติและราชบัลลังกมาเปนเวลาชานานนับแตสมัยกรุง
ศรีอยุธยาเรื่อยมาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร ในสมัยลนเกลาฯ 
รัชกาลที่ 4 กลาวกันวา ถาสมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริย
วงศ (ชวง บุนนาค) เปนมือขวา พระยากระสาปนกิจโกศล (โหมด 
อมาตยกุล) ก็ถือเปนมือซาย ขุนนางชั้นผู ใหญทั้งสองทานตาง
รับใชใตเบื้องพระยุคลบาทรวมกันมาโดยตลอด แตกระนั้น 
ประวัติศาสตรก็ไดบันทึกเรื่องราวความบาดหมางระหวางขุนนาง
สองตระกูลนี้ใหเห็นหลายครั้ง เปนตนวา ครั้งหนึ่ง พระยา     
กระสาปนกิจโกศล เปนประธานคณะตุลาการตัดสินคดีพระยา
อาหารบริรักษ (นุช บุญหลง) เสนาบดีกรมนา ซึ่งมีศักดิ์เปน
หลานชายของสมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ ที่ไมยอมรับ
และปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามระเบียบการเก็บคานาใหมที่เสนอโดย
สภาที่ปรึกษาราชการแผนดิน ผลการสอบสวนและสอบบัญชีเงิน
ยอนหลัง ปรากฏวาบัญชีรายรับเงินภาษีของกรมนาและจํานวน
เงินที่กรมนาสงใหแกพระคลังมหาสมบัติแตกตางกันอยางมาก 
จึงมีการดําเนินคดีกับพระยาอาหารบริรักษกับผูสมรูรวมคิด 
ดวยการถอดออกจากราชการ ถูกริบราชบาตร ถูกเฆี่ยน     
และจําคุก 

ดานสมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศก็มีความไมพอใจ
ขุนนางในตระกูลอมาตยกุลที่ไดรับความไววางพระราชหฤทัยจาก
ลนเกลาฯ รัชกาลที่ 5 เปนพิเศษ ถึงกับครั้งหนึ่งเคยกราบบังคม
ทูลวา

 “แตยังมีความสงสัยอยูดวยคนตระกูลนี้ ทรงพระกรุณาเชื่อถือ
ใหใชสอยเงินทองของหลวงมากจนฟุมเฟอยยิ่งกวาขุนนางทั้ง
ปวง” 

อยางไรก็ดี หลักฐานที่ปรากฏเปนลายลักษณอักษรหลายแหง
สะทอนใหเห็นวา ลนเกลาฯ รัชกาลที่ 5 ทรงโปรดปรานขุนนางใน
ตระกูลอมาตยกุลมากกวาขุนนางในตระกูลบุนนาค ยกตัวอยาง
เชน พระราชหัตถเลขาฉบับหนึ่ง ที่ทรงมีถึงหลวงพิจารณจักรกิจ 
(นองชายพระปรีชากลการ) ในป พ.ศ. 2417 ที่หนังสือ ประวัติ
บรรพบุรุษ และสกุลวงศ อมาตยกุล, พิมพเปนอนุสรณในงาน
พระราชทานเพลิงศพพระยาปฏิภาณพิเศษ (อาเล็กแซนเดอร 
อมาตยกุล) ณ สุสานหลวงวัดเทพศิรินทราวาส 30 มีนาคม 
2507 นํามาลงพิมพไว ความวา

“ถึง หลวงพิจารณจักรกิจ

 “ดวยเรามีความขอบใจมากดวยการหลายอยาง ที่ตัว
ไดทําเปนการซื่อสัตยสุจริตรักใครโดยแท เปนที่วางใจที่รักใครได
จริงๆ ไดคิดถึงความดีซึ่งมีอยูเสมอ แตจะหาเวลาซึ่งสมควรจะ
ยกยองแลทนุบํารุงใหดีตอไปขางนา แตเวลานี้ตองเหนื่อยมากทุก
วัน ผลประโยชนสิ่งไรก็ไมมี เงินเดือนปก็ไมได ยังไมไดใหเปนสิ่งไร
เลย ก็ยังมีความรักใครอุสาหชวยการใหเบาธุระไปหลายอยาง มี
ความขอบใจมาก ไดใหเงินขางที่มาแกเสมียนพอไดถุนไปพลางๆ 
ครั้นจะหยิบยกเงินแผนดินมาใหในเวลานี้ ก็จะมีคนพูดไปตางๆ 
ตามความริษยา จะเปนที่บาดหู และหวาดหวั่นของผู ใหญไป จะได
รับความรําคาญเปลาๆ ใหรับเงินที่เสมียน 40 ชั่ง แตของที่ใหมา
นี้ก็ยังไมสมกับความดีที่มี แตขอใหคิดหาความดีภายหนาเถิด ขอ
ใหรับความรักใครเชื่อถือโดยสุจริตของเรา

                 (พระปรมาภิไธย) Chulalongkorn R.”
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และอกีตัวอยางคือ พระราชดาํรสัของพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหวั ถงึเจาฟามหาวชริณุหศิฯ ซึง่นํามาตีพมิพ
ในหนังสอื พระบรมราโชวาท ในพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา
เจาอยูหวั พระราชทานพระเจาลกูยาเธอในโอกาสตางๆ, โรงพมิพ
มหามกุฏราชวิทยาลยั, 2504 บอกเลาถงึ วิกฤตการณหนาสิว่
หนาขวานท่ีลนเกลาฯ รชักาลที ่5 ทรงเผชญิในชวงท่ีรชักาลท่ี 4 
เสดจ็สวรรคต โดยทรงกลาวพาดพงิไปถงึสมเด็จเจาพระยาบรม
มหาศรสีรุยิวงศตรงๆ โดยไมใชคาํวา “ผู ใหญ” เหมอืนพระราช
หตัถเลขาทีท่รงมีถงึหลวงพจิารณจักรกจิ  

“ในเวลานั้น อายุพอเพียง 15 ป กับ 10 วัน ไมมีมารดา มีญาติ
ฝายมารดาก็ลวนแตโลเลเหลวไหล ฝายญาติขางพอ คือเจานาย
ทั้งปวงก็ตกอยูในอํานาจสมเด็จเจาพระยา และตองรักษาตัว
รักษาชีวิตอยูดวยกันทั่วทุกองค ยังซํ้าเจ็บเกือบจะถึงแกความ
ตาย อันไมมีผู ใดสักคนเดียว ซึ่งจะเชื่อวาจะรอด หนําซํ้าถูก
อันตรายอันใหญ คือทูลกระหมอมเสด็จสวรรคต ในขณะนั้น
เปรียบเหมือนคนที่ศีรษะขาดแลว จับเอาแตรางกายขึ้นตั้งไว ในที่
สมมุติกษัตริย” 

ทามกลางความขัดแยงและบาดหมาง
ของกลุมการเมืองภายในตนรัชกาลดัง
กลาว ความขัดแยงระหวางอังกฤษกับ
ฝรั่งเศสที่ตางหวังจะเขามามีอิทธิพลใน
สยาม ยิ่งทําใหความขัดแยงภายใน
ขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะเมื่อพระ
ปรีชากลการ เจาเมืองปราจีนบุรี เมือง
หนาดานที่มีชายแดนติดกับกัมพูชาซึ่ง
เปนเขตอิทธิพลในครอบครองของ
ฝรั่งเศส เกิดไปตกหลุมรักกับนางสาว
แฟนนี่ น็อกซ ธิดา มร. ธอมัส น็อกซ 
กงสุลใหญอังกฤษที่กําลังแขงอิทธิพล
กันอยูกับฝรั่งเศสในดินแดนแถบนี้ ทั้ง
ตัว มร. น็อกซเองก็มีความเอนเอียง
ใกลชิดไปทางวังหนา ถึงขั้นอาแขน
ตอนรับใหกรมพระราชวังบวรวิไชย
ชาญ เขาไปลี้ภัยในสถานกงสุลอังกฤษ 
เมื่อคราวเกิดวิกฤตการณวังหนา ที่ฝาย   

วังหลวงกลาวหาวาถูกวังหนาวางเพลิง (พ.ศ. 2417-2418) 
ทําใหขุนนางวังหลวงเริ่มหวาดระแวงและไมพอใจในความรัก
ระหวางพระปรีชากลการกับนางสาวแฟนนี่ บางเห็นวาพระปรีชา
กลการไมนึกถึงบุญคุณวังหลวงที่ชุบเลี้ยงตนและบรรพบุรุษมา 
กลับหันไปใกลชิดสนิทสนมกับพวกวังหนา บางก็วาอังกฤษ
พยายามแทรกแซงบานเมือง โดยใชผูหญิงมาลอขุนนางสยามที่มี
อนาคตไวเปนพวก ประกอบกับทั้งคูมีการนอนคางอางแรมกันใน
เรือกอนแตง และจัดพิธีแตงงานโดยไมขอพระบรมราชานุญาต 
ทั้งตัวกงสุลใหญก็ไมใหเกียรติไปรวมงานพิธี ทําใหลนเกลาฯ รัช
การที่ 5 ทรงกริ้วเปนอยางมาก เนื่องจากพระปรีชากลการเปน
ถึงขุนนางคนโปรดแหงวังหลวง แตกระทําการหลายอยางเปนที่
เสื่อมเสียพระเกียรติยศ เมื่อบวกกับมีฎีการองเรียนเรื่องการ
ทารุณเลขไพร และการทุจริตการทําเหมืองทองที่กบินทรบุรี 
สมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศจึงสั่งใหควบคุมตัวพระ
ปรีชากลการจากปราจีนบุรีมาสอบสวนที่พระนคร แตเรื่องกลับ
ยิ่งบานปลายใหญโตขึ้นไปอีก เมื่อ มร. น็อกซ เจรจาขมขู
สมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศใหปลอยตัวพระปรีชา    
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กลการซึ่งเปนบุตรเขยของตน หาไมจะนําเรือปนอังกฤษจาก
สิงคโปรมายิงเขาไปในพระนคร และ มร. น็อกซ ก็ไดนําเรือปนเขา
มาขมขูจริงๆ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวจึงโปรด
ใหพระยาภาสกรวงศ ที่ปรึกษาราชการแผนดิน เปนราชทูตพิเศษ
ไปเขาเฝากราบทูลขอเท็จจริงตอพระนางเจาวิกตอเรียเพื่อไมให
เหตุการณบานปลายเปนวิกฤตการณระหวางประเทศ สวนที่
พระนคร สมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศก็ไดทูลแนะนําให
รีบตัดไฟแตตนลม โดยใหตั้งขอหาพระปรีชากลการในเรื่องละเมิด
พระราชอํานาจเปนเรื่องหลัก สวนเรื่องทุจริตการทําเหมืองทอง
เปนเรื่องรอง เพื่อไมใหถูกกลาวหาวากลั่นแกลงบุคคลที่มีสาย
สัมพันธกับอังกฤษ และเพื่อใหเห็นถึงความศักดิ์สิทธิ์แหงพระราช
อํานาจอันใครจะละเมิดมิได สมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ 
ยังกราบบังคมทูลใหทรงใชมาตรการเด็ดขาดโดยเร็ว พระปรีชา
กลการจึงถูกตัดสินโทษสูงสุด ถึงขั้นตัดศีรษะประหารชีวิต และ
ริบราชบาตร นางแฟนนี่ ภรรยาพระปรีชากลการ ผูเปนธิดาของ 
มร. น็อกซ ตองระหกระเหินออกนอกประเทศ และไมมีการบันทึก
เรื่องราวของเธออีกเลยในหนาประวัติศาสตรวันนั้น

4. เรื่องเลาหลังศาลที่สวนทาง
ประวัติศาสตร
ขาวการประหารชีวิตพระปรีชากลการไดรับการโจษจันไปถึงตาง
ประเทศ มร. นิวแมน เจาหนาที่กงสุลอังกฤษ รายงานไปยัง
รัฐบาลอังกฤษวา พระปรีชากลการไมไดรับการไตสวนที่ยุติธรรม 
และโทษที่ไดรับก็รุนแรงเกินกวาเหตุ เมื่อพิจารณาถึงความจริงที่
วา การฉอราษฎรบังหลวงของพวกขุนนางสยามมีกันทั่วไปในทุก
ระดับ เนื่องจากไมมีระบบการตรวจสอบที่รัดกุม และเมื่อถูก
สอบสวนพบความผิด โทษที่ไดรับสูงสุดก็เปนเพียงแคถูกปลด
ออกจากตําแหนง ถอดบรรดาศักดิ์ จําคุก และริบราชบาตร ยัง
ไมเคยปรากฏมีใครตองโทษประหารชีวิต

เหตุผลการประหารชีวิตพระปรีชากลการ แมในหนา
ประวัติศาสตรจะบันทึกไวชัดเจนวามาจากการละเมิดพระราช
อํานาจเปนขอหาหลัก แตสิ่งที่พูดกันจนกลายเปนเรื่องเลานอก

หนาประวัติศาสตรมีมากมาย บางวาเปนความขัดแยงแกงแยง
และชิงดีชิงเดนกันระหวางขุนนางสองตระกูลใหญในเวลานั้น บาง
วาเปนเพราะพระปรีชากลการเอาใจออกหางวังหลวง ไปสนิท
สนมกับพวกวังหนา และบางก็วาเปนเพราะความไมไววางใจกงสุล
อังกฤษที่เขามาแทรกแซงการเมืองภายใน สนับสนุนวังหนาและ
พยายามผลักดันใหกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญขึ้นเปนกษัตริย
อีกองคหนึ่ง การที่พระปรีชากลการไปแตงงานกับลูกสาวกงสุล
อังกฤษ จึงเปนการกระทําที่ไมอาจยอมรับได ในหนังสือ
ประวัติการและความทรงจําของรองอํามาตยโท หลวงบํารุงรัฐ
นิกร (บุศย เอนกบุณย)  ซึ่งเปนขาราชการที่เมืองปราจีนบุรีใน
ชวงเวลานั้น ไดเขียนบันทึกถึงเหตุการณที่อาจจะสนับสนุนขอ
สมมุติหลังนี้วา กอนที่เพชฌฆาตจะลงดาบประหารชีวิตพระปรีชา
กลการที่ลานประหารขางโบสถวัดหลวงปรีชากูล “พระปรีชาฯ 
เอาผาขึ้นเช็ดหนาแลวทิ้งลงดิน พูดออกมาอยางนาสงสารวา 
…โบสถสรางขึ้นยังไมทันแลว เพราะไดเมียฝรั่งตัวจึงตาย แดด
รอนดังนี้ ทําไมจะไดสติ เมื่อตายแลวเราจะไปอยูที่หลังคาแดง
โนน…”

เรื่องเลานอกหนาประวัติศาสตร หรือเรื่องเลาหลังศาลที่สวนทาง
ประวัติศาสตรอีกเรื่อง คือขอกลาวหาเรื่องทุจริตการทําเหมือง
ทอง บันทึกเรื่องนี้ในประวัติศาสตรระบุวา พระปรีชากลการเบิก
เงินหลวงไปลงทุนทําบอทองถึง 15,500 ชั่งเศษ แตสงทองมา
เพียง 111 ชั่งเทานั้น อันเปนจํานวนทองที่ตํ่ากวาการคาดหมาย
มากนัก อยางไรก็ดี เมื่ออานจากหนังสือเรื่อง “บอทอง และการ
ทําเหมืองทองคําในสยามยุคใหม” ของ วลัยลักษณ ทรงศิริ ซึ่งมี
การคํานวณเกี่ยวกับเรื่องนี้ไววา

“พระปรีชากลการใชเงินไปราว 15,500 ชั่งเศษ หรือราว 
1,240,000 บาท (มีการบันทึกวา งบประมาณแผนดินใชราว 
68 ลานบาทตอป ในราว พ.ศ. 2456-2457) แตสงทองมานํา
หักเพียง 111 ชั่ง หรือราว 133,200 กรัม ซึ่งถาคิดราคา
ทองคํา 1 ทรอยออนส (นํ้าหนัก 31.1 กรัม) ในปนั้น ราคา
ทองคําในตลาดโลกประมาณ 18.94 ปอนด ตอ 1 ทรอยออนส 
มาตราคาเงินในชวงนั้น 1 ปอนด เทากับ 13.12 บาท เมื่อ พ.ศ. 
2451 ดังนั้นราคาทองคํา 133,200 กรัม จึงมีมูลคาประมาณ 
1,064,284 บาท ซึ่งนาจะมีมูลคานอยกวานี้เมื่อ 30 ปกอนหนา
นั้น จึงเปนการขาดทุนแนนอน”
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และอกีตัวอยางคือ พระราชดาํรสัของพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหวั ถงึเจาฟามหาวชริณุหศิฯ ซึง่นํามาตีพมิพ
ในหนังสอื พระบรมราโชวาท ในพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา
เจาอยูหวั พระราชทานพระเจาลกูยาเธอในโอกาสตางๆ, โรงพมิพ
มหามกฏุราชวิทยาลยั, 2504 บอกเลาถงึ วิกฤตการณหนาสิว่
หนาขวานท่ีลนเกลาฯ รชักาลที ่5 ทรงเผชญิในชวงทีร่ชักาลท่ี 4 
เสดจ็สวรรคต โดยทรงกลาวพาดพงิไปถงึสมเด็จเจาพระยาบรม
มหาศรสีรุยิวงศตรงๆ โดยไมใชคาํวา “ผู ใหญ” เหมอืนพระราช
หตัถเลขาทีท่รงมีถงึหลวงพจิารณจักรกจิ  

“ในเวลานั้น อายุพอเพียง 15 ป กับ 10 วัน ไมมีมารดา มีญาติ
ฝายมารดาก็ลวนแตโลเลเหลวไหล ฝายญาติขางพอ คือเจานาย
ทั้งปวงก็ตกอยูในอํานาจสมเด็จเจาพระยา และตองรักษาตัว
รักษาชีวิตอยูดวยกันทั่วทุกองค ยังซํ้าเจ็บเกือบจะถึงแกความ
ตาย อันไมมีผู ใดสักคนเดียว ซึ่งจะเชื่อวาจะรอด หนําซํ้าถูก
อันตรายอันใหญ คือทูลกระหมอมเสด็จสวรรคต ในขณะนั้น
เปรียบเหมือนคนที่ศีรษะขาดแลว จับเอาแตรางกายขึ้นตั้งไว ในที่
สมมุติกษัตริย” 

ทามกลางความขัดแยงและบาดหมาง
ของกลุมการเมืองภายในตนรัชกาลดัง
กลาว ความขัดแยงระหวางอังกฤษกับ
ฝรั่งเศสที่ตางหวังจะเขามามีอิทธิพลใน
สยาม ยิ่งทําใหความขัดแยงภายใน
ขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะเมื่อพระ
ปรีชากลการ เจาเมืองปราจีนบุรี เมือง
หนาดานที่มีชายแดนติดกับกัมพูชาซึ่ง
เปนเขตอิทธิพลในครอบครองของ
ฝรั่งเศส เกิดไปตกหลุมรักกับนางสาว
แฟนนี่ น็อกซ ธิดา มร. ธอมัส น็อกซ 
กงสุลใหญอังกฤษที่กําลังแขงอิทธิพล
กันอยูกับฝรั่งเศสในดินแดนแถบนี้ ทั้ง
ตัว มร. น็อกซเองก็มีความเอนเอียง
ใกลชิดไปทางวังหนา ถึงขั้นอาแขน
ตอนรับใหกรมพระราชวังบวรวิไชย
ชาญ เขาไปลี้ภัยในสถานกงสุลอังกฤษ 
เมื่อคราวเกิดวิกฤตการณวังหนา ที่ฝาย   

วังหลวงกลาวหาวาถูกวังหนาวางเพลิง (พ.ศ. 2417-2418) 
ทําใหขุนนางวังหลวงเริ่มหวาดระแวงและไมพอใจในความรัก
ระหวางพระปรีชากลการกับนางสาวแฟนนี่ บางเห็นวาพระปรีชา
กลการไมนึกถึงบุญคุณวังหลวงที่ชุบเลี้ยงตนและบรรพบุรุษมา 
กลับหันไปใกลชิดสนิทสนมกับพวกวังหนา บางก็วาอังกฤษ
พยายามแทรกแซงบานเมือง โดยใชผูหญิงมาลอขุนนางสยามที่มี
อนาคตไวเปนพวก ประกอบกับทั้งคูมีการนอนคางอางแรมกันใน
เรือกอนแตง และจัดพิธีแตงงานโดยไมขอพระบรมราชานุญาต 
ทั้งตัวกงสุลใหญก็ไมใหเกียรติไปรวมงานพิธี ทําใหลนเกลาฯ รัช
การที่ 5 ทรงกริ้วเปนอยางมาก เนื่องจากพระปรีชากลการเปน
ถึงขุนนางคนโปรดแหงวังหลวง แตกระทําการหลายอยางเปนที่
เสื่อมเสียพระเกียรติยศ เมื่อบวกกับมีฎีการองเรียนเรื่องการ
ทารุณเลขไพร และการทุจริตการทําเหมืองทองที่กบินทรบุรี 
สมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศจึงสั่งใหควบคุมตัวพระ
ปรีชากลการจากปราจีนบุรีมาสอบสวนที่พระนคร แตเรื่องกลับ
ยิ่งบานปลายใหญโตขึ้นไปอีก เมื่อ มร. น็อกซ เจรจาขมขู
สมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศใหปลอยตัวพระปรีชา    

»Å‹Í§ªÔé¹Ê‹Ç¹¢Í§âÃ§§Ò¹ÅŒÒ§áÃ‹·Í§¤íÒã¹ÊÁÑÂ¾ÃÐ»ÃÕªÒ¡Å¡ÒÃ «Öè§ÂÑ§¤§µÑé§ÍÂÙ‹ÀÒÂã¹¨Ç¹¼ÙŒÇ‹ÒÃÒª¡ÒÃ¨Ñ§ËÇÑ´
»ÃÒ¨Õ¹ºØÃÕ

กลการซึ่งเปนบุตรเขยของตน หาไมจะนําเรือปนอังกฤษจาก
สิงคโปรมายิงเขาไปในพระนคร และ มร. น็อกซ ก็ไดนําเรือปนเขา
มาขมขูจริงๆ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวจึงโปรด
ใหพระยาภาสกรวงศ ที่ปรึกษาราชการแผนดิน เปนราชทูตพิเศษ
ไปเขาเฝากราบทูลขอเท็จจริงตอพระนางเจาวิกตอเรียเพื่อไมให
เหตุการณบานปลายเปนวิกฤตการณระหวางประเทศ สวนที่
พระนคร สมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศก็ไดทูลแนะนําให
รีบตัดไฟแตตนลม โดยใหตั้งขอหาพระปรีชากลการในเรื่องละเมิด
พระราชอํานาจเปนเรื่องหลัก สวนเรื่องทุจริตการทําเหมืองทอง
เปนเรื่องรอง เพื่อไมใหถูกกลาวหาวากลั่นแกลงบุคคลที่มีสาย
สัมพันธกับอังกฤษ และเพื่อใหเห็นถึงความศักดิ์สิทธิ์แหงพระราช
อํานาจอันใครจะละเมิดมิได สมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ 
ยังกราบบังคมทูลใหทรงใชมาตรการเด็ดขาดโดยเร็ว พระปรีชา
กลการจึงถูกตัดสินโทษสูงสุด ถึงขั้นตัดศีรษะประหารชีวิต และ
ริบราชบาตร นางแฟนนี่ ภรรยาพระปรีชากลการ ผูเปนธิดาของ 
มร. น็อกซ ตองระหกระเหินออกนอกประเทศ และไมมีการบันทึก
เรื่องราวของเธออีกเลยในหนาประวัติศาสตรวันนั้น

4. เรื่องเลาหลังศาลที่สวนทาง
ประวัติศาสตร
ขาวการประหารชีวิตพระปรีชากลการไดรับการโจษจันไปถึงตาง
ประเทศ มร. นิวแมน เจาหนาที่กงสุลอังกฤษ รายงานไปยัง
รัฐบาลอังกฤษวา พระปรีชากลการไมไดรับการไตสวนที่ยุติธรรม 
และโทษที่ไดรับก็รุนแรงเกินกวาเหตุ เมื่อพิจารณาถึงความจริงที่
วา การฉอราษฎรบังหลวงของพวกขุนนางสยามมีกันทั่วไปในทุก
ระดับ เนื่องจากไมมีระบบการตรวจสอบที่รัดกุม และเมื่อถูก
สอบสวนพบความผิด โทษที่ไดรับสูงสุดก็เปนเพียงแคถูกปลด
ออกจากตําแหนง ถอดบรรดาศักดิ์ จําคุก และริบราชบาตร ยัง
ไมเคยปรากฏมีใครตองโทษประหารชีวิต

เหตุผลการประหารชีวิตพระปรีชากลการ แมในหนา
ประวัติศาสตรจะบันทึกไวชัดเจนวามาจากการละเมิดพระราช
อํานาจเปนขอหาหลัก แตสิ่งที่พูดกันจนกลายเปนเรื่องเลานอก

หนาประวัติศาสตรมีมากมาย บางวาเปนความขัดแยงแกงแยง
และชิงดีชิงเดนกันระหวางขุนนางสองตระกูลใหญในเวลานั้น บาง
วาเปนเพราะพระปรีชากลการเอาใจออกหางวังหลวง ไปสนิท
สนมกับพวกวังหนา และบางก็วาเปนเพราะความไมไววางใจกงสุล
อังกฤษที่เขามาแทรกแซงการเมืองภายใน สนับสนุนวังหนาและ
พยายามผลักดันใหกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญขึ้นเปนกษัตริย
อีกองคหนึ่ง การที่พระปรีชากลการไปแตงงานกับลูกสาวกงสุล
อังกฤษ จึงเปนการกระทําที่ไมอาจยอมรับได ในหนังสือ
ประวัติการและความทรงจําของรองอํามาตยโท หลวงบํารุงรัฐ
นิกร (บุศย เอนกบุณย)  ซึ่งเปนขาราชการที่เมืองปราจีนบุรีใน
ชวงเวลานั้น ไดเขียนบันทึกถึงเหตุการณที่อาจจะสนับสนุนขอ
สมมุติหลังนี้วา กอนที่เพชฌฆาตจะลงดาบประหารชีวิตพระปรีชา
กลการที่ลานประหารขางโบสถวัดหลวงปรีชากูล “พระปรีชาฯ 
เอาผาขึ้นเช็ดหนาแลวทิ้งลงดิน พูดออกมาอยางนาสงสารวา 
…โบสถสรางขึ้นยังไมทันแลว เพราะไดเมียฝรั่งตัวจึงตาย แดด
รอนดังนี้ ทําไมจะไดสติ เมื่อตายแลวเราจะไปอยูที่หลังคาแดง
โนน…”

เรื่องเลานอกหนาประวัติศาสตร หรือเรื่องเลาหลังศาลที่สวนทาง
ประวัติศาสตรอีกเรื่อง คือขอกลาวหาเรื่องทุจริตการทําเหมือง
ทอง บันทึกเรื่องนี้ในประวัติศาสตรระบุวา พระปรีชากลการเบิก
เงินหลวงไปลงทุนทําบอทองถึง 15,500 ชั่งเศษ แตสงทองมา
เพียง 111 ชั่งเทานั้น อันเปนจํานวนทองที่ตํ่ากวาการคาดหมาย
มากนัก อยางไรก็ดี เมื่ออานจากหนังสือเรื่อง “บอทอง และการ
ทําเหมืองทองคําในสยามยุคใหม” ของ วลัยลักษณ ทรงศิริ ซึ่งมี
การคํานวณเกี่ยวกับเรื่องนี้ไววา

“พระปรีชากลการใชเงินไปราว 15,500 ชั่งเศษ หรือราว 
1,240,000 บาท (มีการบันทึกวา งบประมาณแผนดินใชราว 
68 ลานบาทตอป ในราว พ.ศ. 2456-2457) แตสงทองมานํา
หักเพียง 111 ชั่ง หรือราว 133,200 กรัม ซึ่งถาคิดราคา
ทองคํา 1 ทรอยออนส (นํ้าหนัก 31.1 กรัม) ในปนั้น ราคา
ทองคําในตลาดโลกประมาณ 18.94 ปอนด ตอ 1 ทรอยออนส 
มาตราคาเงินในชวงนั้น 1 ปอนด เทากับ 13.12 บาท เมื่อ พ.ศ. 
2451 ดังนั้นราคาทองคํา 133,200 กรัม จึงมีมูลคาประมาณ 
1,064,284 บาท ซึ่งนาจะมีมูลคานอยกวานี้เมื่อ 30 ปกอนหนา
นั้น จึงเปนการขาดทุนแนนอน”
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และเมื่อสอบคนกลับไปถึงอัตราแลกเปลี่ยนในสมัยรัชกาลที่ 4 เรา
พบวา ในเวลานั้น อัตราแลกเปลี่ยนอยูที่ 1 บาทตอ 1 ปอนด 
เนื่องจากเงินบาทในชวงนั้นแข็งมาก และเพิ่งมาเริ่มออนตัวลงใน
ชวงปลายรัชกาลที่ 5 ซึ่งมีผลมาจากราคาเนื้อเงินที่เงินบาทผูก
ติดอยูตกตํ่าลง ดังนั้น มูลคาทองที่พระปรีชากลการสงกลับมา
ในเวลานั้น ซึ่งเปนชวงตนรัชกาลที่ 5  จึงอาจประมาณการไดวา
มีราคาเพียง 81,119 บาทเทานั้น

อยางไรก็ดี การที่พระปรีชากลการสงทองกลับมานอยกวาเงิน
ลงทุนที่เบิกจากหลวงไปอยางมากนั้น หากพิจารณาจากขอเท็จ
จริงอีกมุมหนึ่ง จะเห็นวา ลักษณะทางธรณีวิทยาของบอทองที่
กบินทรบุรีตางกับบอทองที่บางสะพาน ซึ่งประสบผลสําเร็จในการ
ทําเหมืองทองมากกวา เพราะที่กบินทรบุรีเปนสายแรทองคําใน
หินใตพื้นดิน ตองขุดหลุมลึกลงไปทั้งแนวราบและแนวดิ่ง แลวใช
วิธีระเบิดหิน แลวบดแรใหมีขนาดเล็กลง ลําเลียงลงมาตามแมนํ้า
ปราจีนบุรี เพื่อนํามาถลุงที่โรงจักรในเมืองปราจีนบุรี ประกอบกับ
วิทยาการสมัยนั้นยังไมสามารถศึกษาถึงความคุมทุนไดเหมือนใน
ปจจุบัน ดังจะเห็นไดจากหลังการประหารชีวิตพระปรีชากลการ 
การทําเหมืองทองที่กบินทรบุรีไดหยุดลงชั่วคราว แลวกลับมาทํา
อีกหลายครั้งทั้งโดยกลุมชาวตางชาติและโดยกรมโลหกิจ แตไม
ประสบผลสําเร็จ โดยมีบันทึกระหวางป พ.ศ. 2497 – 2499 
วาการทําเหมืองทองโดยกรมทรัพยากรธรณีในชวงเวลาดัง
กลาวนั้น ไดปริมาณทองคํานํ้าหนักราว 54,675.56 กรัม ซึ่ง
นอยกวาเมื่อครั้งที่พระปรีชากลการทําเหมืองทองเสียอีก

เรื่องเลานอกหนาประวัติศาสตร หรือเรื่องเลาหลังศาลที่สวนทาง
ประวัติศาสตรอีกเรื่อง คือ เรื่องการหายตัวไปจากหนาประวัติ
ศาตรไทยของนางแฟนนี่ น็อกซ อยางไมมีรองรอยอะไรให
ติดตาม

ไกรฤกษ นานา ไดพบขอมูลเพิ่มเติมจากเอกสารที่กองอยูใตถุน
สถานทูตไทย ณ กรุงปารีส วา นางแฟนนี่ ไมไดสาบสูญไปไหน 
ในขอเขียนของเขาชื่อ “ฟนปริศนาคดีประวัติศาสตร นางแฟนนี่ 
น็อกซ แกตางความผิดใหพระปรีชากลการ” กลาววา ภายหลังที่
พระปรีชากลการถูกประหารชีวิตไปแลว อีกไมกี่เดือนตอมา นาง
แฟนนี่ก็ปรากฏตัวอีกครั้งที่เมือง Biaritz ซึ่งเปนเมืองสงบริม
ทะเลในประเทศฝรั่งเศส พรอมบุตรชายที่เกิดจากพระปรีชากล

การชื่อ Henry Spencer ซึ่งยังเปนทารกแบเบาะ นอกจากนั้น
เธอยังไดพาบุตรและธิดาของพระปรีชากลการอีก 2 คน ที่เกิด
จากภรรยาที่ชื่อ ลมาย คือ คุณตระกูล กับ คุณ อรุณ ไปอยู
ดวย จากนั้นเธอจึงขอเขาพบพระองคเจาปฤษฎางค 
เอกอัครราชทูตสยาม ณ กรุงปารีส เพื่อขอความชวยเหลือ 
พรอมใหขอมูลที่เธอไมอาจเปดเผยไดในกรุงเทพฯ เพื่อเรียกรอง
ความเปนธรรมใหสามี ซึ่งพระองคเจาปฤษฎางคก็ไดทรงบันทึก
คําใหการทั้งหมดไว เนื้อหาของคําใหการเปดเผยใหเห็นถึงเบาะแส
ของที่มาของเงินทุจริตที่หุนสวนของพระปรีชากลการยักยอกไป 
พระองคเจาปฤษฎางคจึงทรงเชิญผูที่ถูกพาดพิงมาพบ พรอม
แนะนําใหคืนทรัพยสินที่ยักยอกไปจากพระปรีชากลการแก
ทางการ เนื่องจากเปนของกลางในคดีอาญา พระองคเจา
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ปฤษฎางคยังทรงแนะนํานางแฟนนี่ใหแจงเบาะแสทุกอยางกับทาง
รัฐบาลเพื่อแกขอกลาวหาใหพระปรีชากลการ แลวขอ
พระราชทานอภัยโทษ ซึ่งทานเชื่อมั่นวาพระเจาอยูหัวไมมีพระ
ประสงครายตอนางแฟนนี่ 

ความคืบหนาของการฟนคดเีพือ่ขอความเปนธรรมใหพระปรชีากล
การเปนอยางไร ไมมีใครทราบ เพราะยงัไมมีใครพบหลกัฐานเพิม่
เตมิไปจากน้ี แตหลกัฐานท่ี ไกรฤกษ นานา พบเกีย่วกบันางแฟนน่ี
น้ันสอดคลองกับบันทึกนอกประวัตศิาสตรท่ีพมิพใสกรอบแปะตดิ
ไวใตรปูนางแฟนน่ี น็อกซ ในศาลเจาพอสาํอาง รมิถนนเทศบาล
ดาํร ิขางสถานีตํารวจภธูรจังหวัดปราจีนบรุ ีเปนอยางยิง่ !

บันทึกนอกประวัติศาสตรดังกลาวมีเนื้อความวา

แฟนนี่ น็อกซ

ภรรยาของพระปรีชากลการ และบุตรสาวคนโตของทานเซอร  
โทมัส ยอรช น็อกซ กงสุลใหญแหงอังกฤษ ผูมีอิทธิพลตอราช
สํานักสยามในสมัยนั้น ทําใหเปนที่หมายปองของกลุมชนชั้น
ขุนนางสยามที่ตองการแตงงานกับนาง

 นางแฟนน่ีไดมอบใจกบัความรกัทีเ่ปยมลนพรอมท้ัง
พสิจูนรกัแทกบัขนุนางสยาม นาม พระปรชีากลการ (นายสาํอางค 
อมาตยกลุ) จนเขาพธิแีตงงานในวันท่ี 11 มีนาคม พ.ศ. 2442 
(นาจะพิมพผิด ความจริงควรเปน พ.ศ. 2422 มากกวา - ผูเขียน)

 แตชีวิตรักของนางแฟนนี่ก็ดังนิยาย หลังจากแตงงาน
ไดเพียง 4 เดือนเศษ พระปรีชา ตองโทษทางการเมือง ถูกนําตัว
เขาสูพระนคร (กรมทิมดาบ) เพื่อไตสวนคดีความ และเมื่อคดี
ถึงที่สุด พระปรีชาถูกตัดสินประหารชีวิต ตองโทษถูกริบเรือน แต
เนื่องดวยนางแฟนนี่เปนชาวตางชาติ จึงรอดจากกฎกบิลเมือง

 นางแฟนนี่ไดเดินทางไปดูใจพระปรีชาเปนครั้งสุดทาย 
แตสายไปที่เธออยากจะบอกพระปรีชาวาไมตองหวงอาลัยเรื่องใด 
ลูก ลูก จะดูแลเอง

 หลังจากพระปรีชากลการถูกประหารชีวิต ดวยความดี
และความตั้งใจมั่นของนางแฟนนี่ นางไดนําบุตรทั้งสองของพระ
ปรีชา กับภรรยาเกา คือ คุณตระกูล และ คุณอรุณ ไปอยูยุโรป
ดวย เนื่องจากเกรงวาอาจถูกคาดโทษ จึงนําไปอยูดูแลและสง
เสริมการศึกษา

 ดวยเหตน้ีุเอง นางแฟนน่ีคงรกัพระปรชีาดวยใจจรงิ จึง
ดแูลบุตรแตภรรยาเกาท้ังสองจนไดด ีและกลบัมารบัราชการ ทัง้ที่
ตวันางเองก็ไมมีทรัพยใดติดตัวมากนักหลังจากเสียพระปรีชาไป

 วาระสุดทาย แฟนนี่ น็อกซ ไดอยูอาศัยที่ชนบทของ
อังกฤษ และจบชีวิตลงอยางสงบ สวนลูกที่เกิดแตพระปรีชาก็
กลับมาอยูรวมสกุล อมาตยกุล สืบไป

ขออภัย หากสิ่งที่นําเสนอ ขัดตอขอเท็จจริงของประวัติศาสตร 
แตหากอานทบทวนใหไดใจความ เรามิไดพาดพิงถึงบุคคลใดไปใน
ทางเสื่อมเลย

       
     ขอคารวะ
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และเมื่อสอบคนกลับไปถึงอัตราแลกเปลี่ยนในสมัยรัชกาลที่ 4 เรา
พบวา ในเวลานั้น อัตราแลกเปลี่ยนอยูที่ 1 บาทตอ 1 ปอนด 
เนื่องจากเงินบาทในชวงนั้นแข็งมาก และเพิ่งมาเริ่มออนตัวลงใน
ชวงปลายรัชกาลที่ 5 ซึ่งมีผลมาจากราคาเนื้อเงินที่เงินบาทผูก
ติดอยูตกตํ่าลง ดังนั้น มูลคาทองที่พระปรีชากลการสงกลับมา
ในเวลานั้น ซึ่งเปนชวงตนรัชกาลที่ 5  จึงอาจประมาณการไดวา
มีราคาเพียง 81,119 บาทเทานั้น

อยางไรก็ดี การที่พระปรีชากลการสงทองกลับมานอยกวาเงิน
ลงทุนที่เบิกจากหลวงไปอยางมากนั้น หากพิจารณาจากขอเท็จ
จริงอีกมุมหนึ่ง จะเห็นวา ลักษณะทางธรณีวิทยาของบอทองที่
กบินทรบุรีตางกับบอทองที่บางสะพาน ซึ่งประสบผลสําเร็จในการ
ทําเหมืองทองมากกวา เพราะที่กบินทรบุรีเปนสายแรทองคําใน
หินใตพื้นดิน ตองขุดหลุมลึกลงไปทั้งแนวราบและแนวดิ่ง แลวใช
วิธีระเบิดหิน แลวบดแรใหมีขนาดเล็กลง ลําเลียงลงมาตามแมนํ้า
ปราจีนบุรี เพื่อนํามาถลุงที่โรงจักรในเมืองปราจีนบุรี ประกอบกับ
วิทยาการสมัยนั้นยังไมสามารถศึกษาถึงความคุมทุนไดเหมือนใน
ปจจุบัน ดังจะเห็นไดจากหลังการประหารชีวิตพระปรีชากลการ 
การทําเหมืองทองที่กบินทรบุรีไดหยุดลงชั่วคราว แลวกลับมาทํา
อีกหลายครั้งทั้งโดยกลุมชาวตางชาติและโดยกรมโลหกิจ แตไม
ประสบผลสําเร็จ โดยมีบันทึกระหวางป พ.ศ. 2497 – 2499 
วาการทําเหมืองทองโดยกรมทรัพยากรธรณีในชวงเวลาดัง
กลาวนั้น ไดปริมาณทองคํานํ้าหนักราว 54,675.56 กรัม ซึ่ง
นอยกวาเมื่อครั้งที่พระปรีชากลการทําเหมืองทองเสียอีก

เรื่องเลานอกหนาประวัติศาสตร หรือเรื่องเลาหลังศาลที่สวนทาง
ประวัติศาสตรอีกเรื่อง คือ เรื่องการหายตัวไปจากหนาประวัติ
ศาตรไทยของนางแฟนนี่ น็อกซ อยางไมมีรองรอยอะไรให
ติดตาม

ไกรฤกษ นานา ไดพบขอมูลเพิ่มเติมจากเอกสารที่กองอยูใตถุน
สถานทูตไทย ณ กรุงปารีส วา นางแฟนนี่ ไมไดสาบสูญไปไหน 
ในขอเขียนของเขาชื่อ “ฟนปริศนาคดีประวัติศาสตร นางแฟนนี่ 
น็อกซ แกตางความผิดใหพระปรีชากลการ” กลาววา ภายหลังที่
พระปรีชากลการถูกประหารชีวิตไปแลว อีกไมกี่เดือนตอมา นาง
แฟนนี่ก็ปรากฏตัวอีกครั้งที่เมือง Biaritz ซึ่งเปนเมืองสงบริม
ทะเลในประเทศฝรั่งเศส พรอมบุตรชายที่เกิดจากพระปรีชากล

การชื่อ Henry Spencer ซึ่งยังเปนทารกแบเบาะ นอกจากนั้น
เธอยังไดพาบุตรและธิดาของพระปรีชากลการอีก 2 คน ที่เกิด
จากภรรยาที่ชื่อ ลมาย คือ คุณตระกูล กับ คุณ อรุณ ไปอยู
ดวย จากนั้นเธอจึงขอเขาพบพระองคเจาปฤษฎางค 
เอกอัครราชทูตสยาม ณ กรุงปารีส เพื่อขอความชวยเหลือ 
พรอมใหขอมูลที่เธอไมอาจเปดเผยไดในกรุงเทพฯ เพื่อเรียกรอง
ความเปนธรรมใหสามี ซึ่งพระองคเจาปฤษฎางคก็ไดทรงบันทึก
คําใหการทั้งหมดไว เนื้อหาของคําใหการเปดเผยใหเห็นถึงเบาะแส
ของที่มาของเงินทุจริตที่หุนสวนของพระปรีชากลการยักยอกไป 
พระองคเจาปฤษฎางคจึงทรงเชิญผูที่ถูกพาดพิงมาพบ พรอม
แนะนําใหคืนทรัพยสินที่ยักยอกไปจากพระปรีชากลการแก
ทางการ เนื่องจากเปนของกลางในคดีอาญา พระองคเจา
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ปฤษฎางคยังทรงแนะนํานางแฟนนี่ใหแจงเบาะแสทุกอยางกับทาง
รัฐบาลเพื่อแกขอกลาวหาใหพระปรีชากลการ แลวขอ
พระราชทานอภัยโทษ ซึ่งทานเชื่อมั่นวาพระเจาอยูหัวไมมีพระ
ประสงครายตอนางแฟนนี่ 

ความคืบหนาของการฟนคดเีพือ่ขอความเปนธรรมใหพระปรชีากล
การเปนอยางไร ไมมีใครทราบ เพราะยงัไมมีใครพบหลกัฐานเพิม่
เตมิไปจากน้ี แตหลกัฐานท่ี ไกรฤกษ นานา พบเกีย่วกบันางแฟนน่ี
น้ันสอดคลองกับบันทึกนอกประวัตศิาสตรท่ีพมิพใสกรอบแปะตดิ
ไวใตรปูนางแฟนน่ี น็อกซ ในศาลเจาพอสาํอาง รมิถนนเทศบาล
ดาํร ิขางสถานีตํารวจภธูรจังหวัดปราจีนบรุ ีเปนอยางยิง่ !

บันทึกนอกประวัติศาสตรดังกลาวมีเนื้อความวา

แฟนนี่ น็อกซ

ภรรยาของพระปรีชากลการ และบุตรสาวคนโตของทานเซอร  
โทมัส ยอรช น็อกซ กงสุลใหญแหงอังกฤษ ผูมีอิทธิพลตอราช
สํานักสยามในสมัยนั้น ทําใหเปนที่หมายปองของกลุมชนชั้น
ขุนนางสยามที่ตองการแตงงานกับนาง

 นางแฟนน่ีไดมอบใจกบัความรกัทีเ่ปยมลนพรอมทัง้
พสิจูนรกัแทกบัขนุนางสยาม นาม พระปรชีากลการ (นายสาํอางค 
อมาตยกลุ) จนเขาพธิแีตงงานในวันที ่11 มีนาคม พ.ศ. 2442 
(นาจะพิมพผิด ความจริงควรเปน พ.ศ. 2422 มากกวา - ผูเขียน)

 แตชีวิตรักของนางแฟนนี่ก็ดังนิยาย หลังจากแตงงาน
ไดเพียง 4 เดือนเศษ พระปรีชา ตองโทษทางการเมือง ถูกนําตัว
เขาสูพระนคร (กรมทิมดาบ) เพื่อไตสวนคดีความ และเมื่อคดี
ถึงที่สุด พระปรีชาถูกตัดสินประหารชีวิต ตองโทษถูกริบเรือน แต
เนื่องดวยนางแฟนนี่เปนชาวตางชาติ จึงรอดจากกฎกบิลเมือง

 นางแฟนนี่ไดเดินทางไปดูใจพระปรีชาเปนครั้งสุดทาย 
แตสายไปที่เธออยากจะบอกพระปรีชาวาไมตองหวงอาลัยเรื่องใด 
ลูก ลูก จะดูแลเอง

 หลังจากพระปรีชากลการถูกประหารชีวิต ดวยความดี
และความตั้งใจมั่นของนางแฟนนี่ นางไดนําบุตรทั้งสองของพระ
ปรีชา กับภรรยาเกา คือ คุณตระกูล และ คุณอรุณ ไปอยูยุโรป
ดวย เนื่องจากเกรงวาอาจถูกคาดโทษ จึงนําไปอยูดูแลและสง
เสริมการศึกษา

 ดวยเหตน้ีุเอง นางแฟนน่ีคงรกัพระปรชีาดวยใจจรงิ จงึ
ดแูลบุตรแตภรรยาเกาท้ังสองจนไดด ีและกลบัมารบัราชการ ทัง้ที่
ตวันางเองก็ไมมีทรัพยใดติดตัวมากนักหลังจากเสียพระปรีชาไป

 วาระสุดทาย แฟนนี่ น็อกซ ไดอยูอาศัยที่ชนบทของ
อังกฤษ และจบชีวิตลงอยางสงบ สวนลูกที่เกิดแตพระปรีชาก็
กลับมาอยูรวมสกุล อมาตยกุล สืบไป

ขออภัย หากสิ่งที่นําเสนอ ขัดตอขอเท็จจริงของประวัติศาสตร 
แตหากอานทบทวนใหไดใจความ เรามิไดพาดพิงถึงบุคคลใดไปใน
ทางเสื่อมเลย

       
     ขอคารวะ
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และอีกบันทึกนอกประวัติศาสตรที่นาสนใจ พิมพใสกรอบแปะติด
ไวใตรูปพระยากระสาปนกิจโกศล (โหมด อมาตยกุล) ในศาลเจา
พอสําอาง ริมถนนเทศบาลดําริ ขางสถานีตํารวจภูธรจังหวัด
ปราจีนบุรี มีเนื้อความวา

พระยากษาปนกิจโกศล (โหมด อมาตยกุล)

บิดาของพระปรีชากลการ ขุนนางสยามในสมัยรัชกาลที่ 3 ถึง 
รัชกาลที่ 4

 ประวัติของทาน ในสิ่งที่ขาพเจาไดจากการศึกษาเรื่อง
ของทานโหมด ขาพเจาเชื่อวาทานเปนพอที่ดี และปรารถนาใหลูก
รูวา แมลูกจะโดนขอหาอะไร หรือพอเองจะถูกถอดบรรดาศักดิ์ 
หาใชเรื่องสําคัญไปกวาสายใยพอลูกสกุล อมาตยกุล ได

 ณ กรมทิมดาบ เวลาบายสามโมงเศษ นายโหมด ผูเปน
พอ กลาวกับพระปรีชา บุตรชายดวยอาลัยยิ่ง “กอนที่เรา พอ
ลูกทั้งคูจะพรากจากกัน มิอาจเห็นหนาพรอมพักตรแลว จงอยา
ปริวิตก พอขอโทษที่พอมิอาจชวยลูกใหพนจากราชภัยครั้งนี้ได 
ขอลูกจงอภัยใหพอ และหวังวา เราคงเกิดรวมสายใยสกุล
เดียวกันอีก พอขอโทษ… พอขอโทษ…”

 นั่นคือคํากลาวที่นายโหมดไดกลาวกับลูก หลังจากที่
พระปรีชาไดถูกควบคุมตัวไวที่กรมทิมดาบ จวบจนวันที่พระปรีชา
ถูกประหารที่ปราจีนบุรี

 ชวงเชา ทานยืนใสบาตรทั้งนํ้าตา ดวยหวังวาจะอุทิศ
สวนกุศลถึงพระปรีชาผูเปนบุตร ใหรับรูวา พอขอโทษที่พอชวย
ลูกไมได ภาพที่เห็น มือจับขันขาวสั่น เพราะใจหาย วาแทแลววันนี้
ลูกเอย เราพอลูกจะพรากจากกัน

 สําอางคเอย… พอขอโทษ… แตพอเชื่อวาสักวัน พอจะ
ตามไปคุมครอง สําอางคเอย… พอขอโทษ… ยกโทษใหพอดวย

 ทุกผูทุกตัวนาม ไดแตเวทนาอาลัยตอความรักของนาย
โหมดที่มีตอลูกชายจนวาระสุดทาย… ผูอยูใกลมิอาจสกัดกั้น
อารมณมิใหนํ้าตาหลั่งไดเชนกัน…

ขออภัย หากสิ่งที่นําเสนอ ขัดตอขอเท็จจริงของประวัติศาสตร 
แตหากอานทบทวนใหไดใจความ เรามิไดพาดพิงถึงบุคคลใดไปใน
ทางเสื่อมเลย      
     ขอคารวะ

แมเรื่องราวของพระปรีชากลการ หรือเจาพอสําอางที่มีการ
บันทึกไวในหนาประวัติศาสตร กับ เรื่องเลานอกหนา
ประวัติศาสตรที่มีการบันทึกหรือเลาลือกันหลังศาล จะเหมือน
หรือแตกตางกันเพียงไร และแมขอเท็จจริงที่นักประวัติศาตรอาจ
คนพบเพิ่มเติม จะทําใหเรื่องราวเปลี่ยนแปลงไปเพียงไรก็ตาม แต
สิ่งหนึ่งที่ยังคงไมเปลี่ยน คือ ความเชื่อถือศรัทธาของคนในทอง
ถิ่นแถวปราจีนบุรี ที่ยึดถือเจาพอสําอางเปนเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์
หรือผีบานผีเมืองที่คอยปกปองคุมครองพวกเขาและครอบครัว 
ตลอดจนชุมชนใหพนภัยอันตรายตางๆ โดยเฉพาะการบนบาน
ศาลกลาวไมใหตองถูกเกณฑไปเปนทหาร ซึ่งเปนความเชื่อที่มีเคา
ที่มาจากเหตุการณในประวัคิศาสตรที่พระปรีชากลการ ถูก
ขุนนางใหญที่กุมกองกําลังทหารและอํานาจการบริหารบานเมือง
สั่งจับ จึงเชื่อวาทานตองไมชอบทหาร และคอยชวยเหลือลูก
หลานไมใหถูกเกณฑไปเปนทหาร

¨Ø´·Õè¾ÃÐ¤ÃÙ»ÃÐâªµÔ»ÃÔÂÑµÔ¤Ø³ à¨ŒÒÍÒÇÒÊÇÑ´ËÅÇ§
»ÃÕªÒ¡ÙÅÂ×¹ÍÂÙ‹ ¤×Í¨Ø´·Õè»ÃÐËÒÃ¾ÃÐ»ÃÕªÒ¡Å¡ÒÃ
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กอนจะมาเปน 
“เรื่องเลาหลังศาลเจาพอสําอาง”

สารคดีเรื่องนี้ ไมอาจสําเร็จไดหากไมไดรับความ
ชวยเหลือที่สําคัญจาก

• คุณกฤติยา ทรัพยะโตษก ประชาสัมพันธ
จังหวัดปราจีนบุรี และคุณบุปผา เรืองพุม ผูชวย
ประชาสัมพันธจังหวัดปราจีนบุรี ที่กรุณาประสาน
งานกับสวนราชการตางๆ ใหผูเขียนสามารถ
เขาไปเก็บขอมูลและบันทึกภาพสําคัญๆ ในที่ตางๆ 

• คุณมาโนช พินิจชอบ นายกองคการบริหาร
สวนตําบลบอทอง คุณรัชนี ทําดี เจาหนาที่
วิเคราะหนโยบายและแผน และคุณทองรัก ชัยกุล 
นักการภารโรง ที่อํานวยความสะดวกในการเก็บ
ขอมูลบริเวณเหมืองทอง กบินทรบุรี

• คุณสุบงกช ธงทองทิพย ผูอํานวยการ
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติปราจีนบุรี ที่กรุณาใหแง
คิดความเห็น รวมทั้งคําแนะนําตางๆ ในการเขียน
สารคดีที่ตองอิงขอเท็จจริงในประวัติศาสตร

• คุณจิตรา พรหมชุติมา ผูวาราชการจังหวัด
ปราจีนบุรี ผูสรางพระพุทธทวารวดีศรีปราจีนสิ
รินธรโลกนาถ ณ วนพุทธอุทยาน นํ้าตกเขาอีโต 
ที่กรุณาเปดจวนผูวาราชการจังหวัดใหเขาไป
บันทึกภาพปลองชิ้นสวนของโรงงานลางแร
ทองคําในสมัยพระปรีชากลการ ซึ่งยังคงตั้งอยู
ภายในจวนผูวาฯ

นอกจากนี้ผูเขียนขอขอบคุณ คุณไกรฤกษ นานา 
เจาของขอเขียน “ฟนปริศนาคดีประวัติศาสตร 
นางแฟนนี่ น็อกซ แกตางความผิดใหพระปรีชากล
การ”  และ คุณวลัยลักษณ ทรงศิริ ผูประพันธ
หนังสือ “บอทอง และการทําเหมืองทองคําใน
สยามยุคใหม”  ซึ่งผูเขียนไดอาศัยขอมูลจํานวน
หนึ่งในผลงานทั้งสองมาเขียนสารคดีเรื่องนี้
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และอีกบันทึกนอกประวัติศาสตรที่นาสนใจ พิมพใสกรอบแปะติด
ไวใตรูปพระยากระสาปนกิจโกศล (โหมด อมาตยกุล) ในศาลเจา
พอสําอาง ริมถนนเทศบาลดําริ ขางสถานีตํารวจภูธรจังหวัด
ปราจีนบุรี มีเนื้อความวา

พระยากษาปนกิจโกศล (โหมด อมาตยกุล)

บิดาของพระปรีชากลการ ขุนนางสยามในสมัยรัชกาลที่ 3 ถึง 
รัชกาลที่ 4

 ประวัติของทาน ในสิ่งที่ขาพเจาไดจากการศึกษาเรื่อง
ของทานโหมด ขาพเจาเชื่อวาทานเปนพอที่ดี และปรารถนาใหลูก
รูวา แมลูกจะโดนขอหาอะไร หรือพอเองจะถูกถอดบรรดาศักดิ์ 
หาใชเรื่องสําคัญไปกวาสายใยพอลูกสกุล อมาตยกุล ได

 ณ กรมทิมดาบ เวลาบายสามโมงเศษ นายโหมด ผูเปน
พอ กลาวกับพระปรีชา บุตรชายดวยอาลัยยิ่ง “กอนที่เรา พอ
ลูกทั้งคูจะพรากจากกัน มิอาจเห็นหนาพรอมพักตรแลว จงอยา
ปริวิตก พอขอโทษที่พอมิอาจชวยลูกใหพนจากราชภัยครั้งนี้ได 
ขอลูกจงอภัยใหพอ และหวังวา เราคงเกิดรวมสายใยสกุล
เดียวกันอีก พอขอโทษ… พอขอโทษ…”

 นั่นคือคํากลาวที่นายโหมดไดกลาวกับลูก หลังจากที่
พระปรีชาไดถูกควบคุมตัวไวที่กรมทิมดาบ จวบจนวันที่พระปรีชา
ถูกประหารที่ปราจีนบุรี

 ชวงเชา ทานยืนใสบาตรทั้งนํ้าตา ดวยหวังวาจะอุทิศ
สวนกุศลถึงพระปรีชาผูเปนบุตร ใหรับรูวา พอขอโทษที่พอชวย
ลูกไมได ภาพที่เห็น มือจับขันขาวสั่น เพราะใจหาย วาแทแลววันนี้
ลูกเอย เราพอลูกจะพรากจากกัน

 สําอางคเอย… พอขอโทษ… แตพอเชื่อวาสักวัน พอจะ
ตามไปคุมครอง สําอางคเอย… พอขอโทษ… ยกโทษใหพอดวย

 ทุกผูทุกตัวนาม ไดแตเวทนาอาลัยตอความรักของนาย
โหมดที่มีตอลูกชายจนวาระสุดทาย… ผูอยูใกลมิอาจสกัดกั้น
อารมณมิใหนํ้าตาหลั่งไดเชนกัน…

ขออภัย หากสิ่งที่นําเสนอ ขัดตอขอเท็จจริงของประวัติศาสตร 
แตหากอานทบทวนใหไดใจความ เรามิไดพาดพิงถึงบุคคลใดไปใน
ทางเสื่อมเลย      
     ขอคารวะ

แมเรื่องราวของพระปรีชากลการ หรือเจาพอสําอางที่มีการ
บันทึกไวในหนาประวัติศาสตร กับ เรื่องเลานอกหนา
ประวัติศาสตรที่มีการบันทึกหรือเลาลือกันหลังศาล จะเหมือน
หรือแตกตางกันเพียงไร และแมขอเท็จจริงที่นักประวัติศาตรอาจ
คนพบเพิ่มเติม จะทําใหเรื่องราวเปลี่ยนแปลงไปเพียงไรก็ตาม แต
สิ่งหนึ่งที่ยังคงไมเปลี่ยน คือ ความเชื่อถือศรัทธาของคนในทอง
ถิ่นแถวปราจีนบุรี ที่ยึดถือเจาพอสําอางเปนเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์
หรือผีบานผีเมืองที่คอยปกปองคุมครองพวกเขาและครอบครัว 
ตลอดจนชุมชนใหพนภัยอันตรายตางๆ โดยเฉพาะการบนบาน
ศาลกลาวไมใหตองถูกเกณฑไปเปนทหาร ซึ่งเปนความเชื่อที่มีเคา
ที่มาจากเหตุการณในประวัคิศาสตรที่พระปรีชากลการ ถูก
ขุนนางใหญที่กุมกองกําลังทหารและอํานาจการบริหารบานเมือง
สั่งจับ จึงเชื่อวาทานตองไมชอบทหาร และคอยชวยเหลือลูก
หลานไมใหถูกเกณฑไปเปนทหาร

¨Ø´·Õè¾ÃÐ¤ÃÙ»ÃÐâªµÔ»ÃÔÂÑµÔ¤Ø³ à¨ŒÒÍÒÇÒÊÇÑ´ËÅÇ§
»ÃÕªÒ¡ÙÅÂ×¹ÍÂÙ‹ ¤×Í¨Ø´·Õè»ÃÐËÒÃ¾ÃÐ»ÃÕªÒ¡Å¡ÒÃ

ÈÒÅà¨ŒÒ¾‹ÍÊíÒÍÒ§ ÃÔÁº‹Í
ÊíÒÍÒ§ ºÃÔàÇ³àËÁ×Í§·Í§ 
¡ºÔ¹·Ã�ºØÃÕ

ÇÑ´ËÅÇ§»ÃÕªÒ¡ÙÅ

กอนจะมาเปน 
“เรื่องเลาหลังศาลเจาพอสําอาง”

สารคดีเรื่องนี้ ไมอาจสําเร็จไดหากไมไดรับความ
ชวยเหลือที่สําคัญจาก

• คุณกฤติยา ทรัพยะโตษก ประชาสัมพันธ
จังหวัดปราจีนบุรี และคุณบุปผา เรืองพุม ผูชวย
ประชาสัมพันธจังหวัดปราจีนบุรี ที่กรุณาประสาน
งานกับสวนราชการตางๆ ใหผูเขียนสามารถ
เขาไปเก็บขอมูลและบันทึกภาพสําคัญๆ ในที่ตางๆ 

• คุณมาโนช พินิจชอบ นายกองคการบริหาร
สวนตําบลบอทอง คุณรัชนี ทําดี เจาหนาที่
วิเคราะหนโยบายและแผน และคุณทองรัก ชัยกุล 
นักการภารโรง ที่อํานวยความสะดวกในการเก็บ
ขอมูลบริเวณเหมืองทอง กบินทรบุรี

• คุณสุบงกช ธงทองทิพย ผูอํานวยการ
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติปราจีนบุรี ที่กรุณาใหแง
คิดความเห็น รวมทั้งคําแนะนําตางๆ ในการเขียน
สารคดีที่ตองอิงขอเท็จจริงในประวัติศาสตร

• คุณจิตรา พรหมชุติมา ผูวาราชการจังหวัด
ปราจีนบุรี ผูสรางพระพุทธทวารวดีศรีปราจีนสิ
รินธรโลกนาถ ณ วนพุทธอุทยาน นํ้าตกเขาอีโต 
ที่กรุณาเปดจวนผูวาราชการจังหวัดใหเขาไป
บันทึกภาพปลองชิ้นสวนของโรงงานลางแร
ทองคําในสมัยพระปรีชากลการ ซึ่งยังคงตั้งอยู
ภายในจวนผูวาฯ

นอกจากนี้ผูเขียนขอขอบคุณ คุณไกรฤกษ นานา 
เจาของขอเขียน “ฟนปริศนาคดีประวัติศาสตร 
นางแฟนนี่ น็อกซ แกตางความผิดใหพระปรีชากล
การ”  และ คุณวลัยลักษณ ทรงศิริ ผูประพันธ
หนังสือ “บอทอง และการทําเหมืองทองคําใน
สยามยุคใหม”  ซึ่งผูเขียนไดอาศัยขอมูลจํานวน
หนึ่งในผลงานทั้งสองมาเขียนสารคดีเรื่องนี้

¾ÃÐ¾Ø·¸·ÇÒÃÇ´ÕÈÃÕ»ÃÒ¨Õ¹ÊÔÃÔ¹¸ÃâÅ¡¹Ò¶

¤Ø³·Í§ÃÑ¡ ªÑÂ¡ØÅ ¡Ñº ¤Ø³ÃÑª¹Õ ·íÒ´Õ¤Ø³ºØ»¼Ò àÃ×Í§¾Ø‹Á ¡Ñº ¤Ø³¡ÄµÔÂÒ ·ÃÑ¾ÂÐâµÉ¡
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»ÃÔÞÞÒµÃÕ ÇÔ·ÂÒÅÑÂ¡ÒÃàÁ×Í§¡ÒÃ»¡¤ÃÍ§ ÊÒ¢ÒºÃÔËÒÃÃÑ°¡Ô¨áÅÐ¡Ô¨¡ÒÃÊÒ¸ÒÃ³Ð   
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á¼¹¡ºÃÔËÒÃ·ÃÑ¾ÂÒ¡ÃÁ¹ØÉÂ� ºÃÔÉÑ· ¶ÔÃä·Â ¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹) 

ในนามของความดี

จากกระแสคนขับรถแท็กซี่โกงมิเตอร และไมรับผูโดยสาร  
ไดทําใหภาพลักษณของแท็กซี่ดูไมคอยจะดีนักในสายตา
ของผูคนทั่วไป โดยเฉพาะผูใชบริการ  แตทามกลางกระแส
ดังกลาว กย็งัคงมสีิง่ทีดี่ๆ เกดิข้ึนเสมอ ในบทความฉบบันี้ 
ผูเขียนขอนําเสนอเรื่องราวของ สุดยอดแท็กซี่หัวใจหลอ 
จะเปนอยางไร ทําไมถึงหลอ ตองอานกัน

สัปดาหที่ผานมา เกิดปรากฏการณหนึ่งบนโลกโซเชียลมีเดีย 
ผูคนพากันสงตอรูปภาพของชายหนุมคนหนึ่งในเครื่องแบบ
โชเฟอรแท็กซี่ เขามีรอยยิ้มเปนเครื่องประดับบนใบหนา         

ยืนเคียงขางพาหนะคูกาย รถแท็กซี่สีเขียวเหลือง พื้นที่รอบรถ         
ถูกเติมเต็มไปดวยสติ๊กเกอรเพื่อแสดงเจตนารมณของเขา 

“พระสงฆ สามเณร แมชี นิมนตนั่งฟรีครับ” 

“คนพิการ คนตาบอดนั่งฟรีครับ”

 “เชิญครับ ไปทุกที่” 

พรอมเบอรตดิตอเรยีกใชบรกิารรถแทกซีต่ลอด 24 ชม. 
“087-3315421” 

เปดถนนแหงชีวิต 

สุวรรณฉัตร พรหมชาติ หรือ “เดี่ยว” สุดยอดแท็กซี่หัวใจหลอ

ปาออย

นอกจากโดยรอบตัวรถแลวภายในแทกซี่ของเขายังเต็มไปดวย
หนังสือธรรมมะ และคติธรรมตางๆติดอยู เพื่อเปนแงคิดสอนใจ
และเผยแพรศาสนาแกผู โดยสาร โดยจุดเริ่มตนการเปนสุดยอด
แทกซี่หัวใจหลอของเขา คือการเคยเปนผูรับมากอนตั้งแตครั้ง 
ยังบวชเปนสามเณรจึงทําใหวันนี้ เมื่อมีโอกาสไดเปนผู ใหบาง    
ก็ขอทําใหเต็มที่เชนเดียวกัน 

ทามกลางเสียงวิพากษวิจารณที่มีตอวงการแท็กซี่ในเมืองกรุง 
คําประกาศเจตจํานงคของเขาคือ บอน้ํากลางทะเลทรายท่ีแหงแลง 
อยางนอยๆ คนขับแท็กซี่ที่มีนํ้าใจเอื้อเฟอเผื่อแผก็ยังมีใหเห็น  
และนั่นอาจจะเปนเหตุผลที่ทําใหสังคมหันมาสนใจ 

“สุวรรณฉัตร พรหมชาติ” หรือ “เดี่ยว” คือชื่อของโชเฟอร
แท็กซี่ที่เราพูดถึง โชเฟอรแท็กซี่ที่ไมเคยมีคําวา “ขาดทุน” 
หรือ“กําไร” จะมีก็แตคําวา “แบงปน” เพื่อใหมีเรื่องดีๆ เกิดขึ้น
กับสังคมนี้ เพราะมันคือความสุขของคนตัวเล็กๆคนหนึ่งในสังคม
อยางเขา และเชื่อวาสิ่งที่เราพบเจอในอดีตจะเปนตัวกําหนด
พฤตกิรรมของเราในปจจุบัน หลายๆ คนอาจจะเลกิไวใจเพือ่น- 
มนุษย เพราะเคยถูกหักหลัง บางคนอาจจะไมแบงปนสิ่งดีๆ ใหกับ
คนรอบขาง เพราะไมเคยไดรับสิ่งเหลานั้นจากใคร แตสําหรับ-
แท็กซี่ใจบุญคนนี้ เขาใชความทุกขยากในอดีตเปนแรงผลักดัน  
ใหตัวเองกาวตอไปบนเสนทางแหงความดี 

“ผมตอนเปนเด็กไปโรงเรียน รองเทาก็ไมมีใส เดินไปโรงเรียน
หลายกิโล หนังสือก็ตองหอบ ไมมีกระเปา รองเทาไมมี เสื้อก็ได
มาจากการบริจาค กางเกงก็ปะ เสื้อก็ปะ มันลําบาก ฝนตกที 
ก็ตองหาใบตองมากันฝน” เขาเลาถึงความเปนอยูที่ยากลําบาก
ในวัยเด็ก ซึ่งเปนที่มาของการตัดสินใจครั้งสําคัญที่สุดในชีวิต

ยอนกลบัไปเม่ือ 38 ปกอน แมของเขาตดัสนิใจแยกทางกบัพอ 
ถงึแมจะอยูในชวงตัง้ครรภ แมของเขาไดกลบัมาใชชีวติทีบ่านเกดิ 
ในจังหวัดนครศรธีรรมราช อาชพีรบัจางท่ัวไป คือท่ีมาของรายได
หลักเพื่อเลี้ยงปากทองของสองแมลูกแบบตามมีตามเกิด ใหพอ
ดํารงชีวิตอยูได ในแตละวันเทานั้น “แมลําบากมาก พอมีบวช
สามเณรภาคฤดูรอนก็เลยคิดวาจะพึ่งทางวัด คิดวาถาเราบวช 
พึ่งศาสนา นาจะชวยลดภาระของแมได พอถึงเวลาตองสึก     
มาเรียน คุณครูบอกใหสึกผมก็ไมยอมสึก เพราะรูวาถาสึกมา     
แมจะลําบากมากขึ้น สงสารแมก็เลยตัดสินใจบวชไมสึก”      
เรื่องราวในอดีตถูกปลุกขึ้นมาอีกครั้ง พรอมกับที่ผูเลา   
พยายามสูดหายใจลึกๆ เพื่อกลั้นนํ้าตา…
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ในนามของความดี

จากกระแสคนขับรถแท็กซี่โกงมิเตอร และไมรับผูโดยสาร  
ไดทําใหภาพลักษณของแท็กซี่ดูไมคอยจะดีนักในสายตา
ของผูคนทั่วไป โดยเฉพาะผูใชบริการ  แตทามกลางกระแส
ดังกลาว กย็งัคงมส่ิีงทีดี่ๆ เกดิข้ึนเสมอ ในบทความฉบบันี้ 
ผูเขียนขอนําเสนอเรื่องราวของ สุดยอดแท็กซี่หัวใจหลอ 
จะเปนอยางไร ทําไมถึงหลอ ตองอานกัน

สัปดาหที่ผานมา เกิดปรากฏการณหนึ่งบนโลกโซเชียลมีเดีย 
ผูคนพากันสงตอรูปภาพของชายหนุมคนหนึ่งในเครื่องแบบ
โชเฟอรแท็กซี่ เขามีรอยยิ้มเปนเครื่องประดับบนใบหนา         

ยืนเคียงขางพาหนะคูกาย รถแท็กซี่สีเขียวเหลือง พื้นที่รอบรถ         
ถูกเติมเต็มไปดวยสติ๊กเกอรเพื่อแสดงเจตนารมณของเขา 

“พระสงฆ สามเณร แมชี นิมนตนั่งฟรีครับ” 

“คนพิการ คนตาบอดนั่งฟรีครับ”

 “เชิญครับ ไปทุกที่” 

พรอมเบอรตดิตอเรยีกใชบรกิารรถแทกซีต่ลอด 24 ชม. 
“087-3315421” 

เปดถนนแหงชีวิต 

สุวรรณฉัตร พรหมชาติ หรือ “เดี่ยว” สุดยอดแท็กซี่หัวใจหลอ

ปาออย

นอกจากโดยรอบตัวรถแลวภายในแทกซี่ของเขายังเต็มไปดวย
หนังสือธรรมมะ และคติธรรมตางๆติดอยู เพื่อเปนแงคิดสอนใจ
และเผยแพรศาสนาแกผู โดยสาร โดยจุดเริ่มตนการเปนสุดยอด
แทกซี่หัวใจหลอของเขา คือการเคยเปนผูรับมากอนตั้งแตครั้ง 
ยังบวชเปนสามเณรจึงทําใหวันนี้ เมื่อมีโอกาสไดเปนผู ใหบาง    
ก็ขอทําใหเต็มที่เชนเดียวกัน 

ทามกลางเสียงวิพากษวิจารณที่มีตอวงการแท็กซี่ในเมืองกรุง 
คําประกาศเจตจํานงคของเขาคือ บอน้ํากลางทะเลทรายท่ีแหงแลง 
อยางนอยๆ คนขับแท็กซี่ที่มีนํ้าใจเอื้อเฟอเผื่อแผก็ยังมีใหเห็น  
และนั่นอาจจะเปนเหตุผลที่ทําใหสังคมหันมาสนใจ 

“สุวรรณฉัตร พรหมชาติ” หรือ “เดี่ยว” คือชื่อของโชเฟอร
แท็กซี่ที่เราพูดถึง โชเฟอรแท็กซี่ที่ไมเคยมีคําวา “ขาดทุน” 
หรือ“กําไร” จะมีก็แตคําวา “แบงปน” เพื่อใหมีเรื่องดีๆ เกิดขึ้น
กับสังคมนี้ เพราะมันคือความสุขของคนตัวเล็กๆคนหนึ่งในสังคม
อยางเขา และเชื่อวาสิ่งที่เราพบเจอในอดีตจะเปนตัวกําหนด
พฤตกิรรมของเราในปจจุบัน หลายๆ คนอาจจะเลกิไวใจเพือ่น- 
มนุษย เพราะเคยถูกหักหลัง บางคนอาจจะไมแบงปนสิ่งดีๆ ใหกับ
คนรอบขาง เพราะไมเคยไดรับสิ่งเหลานั้นจากใคร แตสําหรับ-
แท็กซี่ใจบุญคนนี้ เขาใชความทุกขยากในอดีตเปนแรงผลักดัน  
ใหตัวเองกาวตอไปบนเสนทางแหงความดี 

“ผมตอนเปนเด็กไปโรงเรียน รองเทาก็ไมมีใส เดินไปโรงเรียน
หลายกิโล หนังสือก็ตองหอบ ไมมีกระเปา รองเทาไมมี เสื้อก็ได
มาจากการบริจาค กางเกงก็ปะ เสื้อก็ปะ มันลําบาก ฝนตกที 
ก็ตองหาใบตองมากันฝน” เขาเลาถึงความเปนอยูที่ยากลําบาก
ในวัยเด็ก ซึ่งเปนที่มาของการตัดสินใจครั้งสําคัญที่สุดในชีวิต

ยอนกลบัไปเม่ือ 38 ปกอน แมของเขาตดัสนิใจแยกทางกบัพอ 
ถงึแมจะอยูในชวงตัง้ครรภ แมของเขาไดกลบัมาใชชวีติทีบ่านเกดิ 
ในจังหวัดนครศรธีรรมราช อาชพีรบัจางท่ัวไป คือท่ีมาของรายได
หลักเพื่อเลี้ยงปากทองของสองแมลูกแบบตามมีตามเกิด ใหพอ
ดํารงชีวิตอยูได ในแตละวันเทานั้น “แมลําบากมาก พอมีบวช
สามเณรภาคฤดูรอนก็เลยคิดวาจะพึ่งทางวัด คิดวาถาเราบวช 
พึ่งศาสนา นาจะชวยลดภาระของแมได พอถึงเวลาตองสึก     
มาเรียน คุณครูบอกใหสึกผมก็ไมยอมสึก เพราะรูวาถาสึกมา     
แมจะลําบากมากขึ้น สงสารแมก็เลยตัดสินใจบวชไมสึก”      
เรื่องราวในอดีตถูกปลุกขึ้นมาอีกครั้ง พรอมกับที่ผูเลา   
พยายามสูดหายใจลึกๆ เพื่อกลั้นนํ้าตา…
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สุวรรณฉัตรในวัย 9 ขวบ ตัดสินใจเขาสูรมกาสาวพัสตร แมจะ
เพิ่งจบการศึกษาเพียงชั้นประถมศึกษาปที่ 3 กับอีก 1 เทอม 
เพราะมันเปนทางเลือกเดียวที่เด็กอยางเขาจะคิดออก โชคดีที่เขา
คิดถูก เพราะมันทําใหเขาไดพบเจอกับเหตุการณเล็กๆ ที่ทําใหเขา
กลายเปน “แท็กซี่หัวใจหลอ” อยางที่หลายๆ คนรูจักในวันนี้

เมื่อสามเณรสุวรรณฉัตร อยากเจอหนาพอสักครั้งในชีวิต เขาใช
เวลาหลายปตามสืบจนรูวาพอทํางานเปนชางไมในไซตงาน
กอสราง ที่หาดใหญ จึงเริ่มออกเดินทางโดยลําพังเปนครั้งแรก 
มันดูยากเหมือนงมเข็มในมหาสมุทร เพราะไมรูวาจุดหมายปลาย
ทางเปนอยางไร แตเขากมุ็งม่ันอยางแรงกลาท่ีจะตามหาพอใหเจอ

“ตอนที่นั่งรถโดยสารไปตามหาพอที่หาดใหญ โยมคนขับรถ
โดยสารคันดังกลาว ไมคิดคาโดยสาร แถมยังถวายเงินมาดวย
หนึ่งรอยบาท ก็รูสึกเกิดความประทับใจวาทานเปนพุทธบริษัทที่ดี 
เปนการสงเสริมใหสมณะเดินทางไดสะดวก ตอนนั้นเราไมคอย   
มีเงิน เพราะไมมีกิจนิมนตเหมือนพระ” เขาไดพบหนาพอเปนครั้ง
แรกดวยความชวยเหลือของพระผู ใหญในจังหวัด น้ําใจจาก   
คนแปลกหนาในวันน้ัน ทําใหการเดินทางไปพบหนาพอมี     
ความหมายยิ่งกวาที่เคยจินตนาการไว และอาจจะเปนเพราะเหตุนี้ 
ที่ทําใหเขาผันตัวเองมาเปนผูสงมอบรอยยิ้มและความสุขผาน 
การเดินทางใหกับผูอื่น ดูเหมือนวาความอัตคัดขัดสนในวัยเด็ก 
ก็มีขอดีมันอยูบาง

ในวัย 15 ปเต็ม เขาตัดสินใจสละผาเหลือง เพื่อหาเงินมาจุนเจือ
ครอบครัวอีกทางหนึ่ง เขาตัดสินใจเดินทางเขากรุงเทพฯ    
เมืองแหงโอกาสสาํหรบัใครหลายๆคน ทํางานสจุรติทุกอยางเทาที่
ความรูระดับ ป.3 กับอีก 1 เทอม ของเขาจะเอื้ออํานวย      
จากหนุมโรงงานกระดาษสูชางเชือ่มโลหะ คาแรงรายวันเจ็ดสบิบาท 
มาจนถงึสองรอยหาสบิ ชะตากรรมในเมืองกรงุไมไดโรยดวย 
กลบีกุหลาบ นอกจากรายไดวันละไมกี่รอย สิ่งหนึ่งที่เมืองหลวง
มอบใหเขาคือ บทเรียนครั้งสําคัญในชีวิต หากวันน้ันเขา     
กาวพลาด วันนี้เขาอาจจะใชชีวิตหลังมานเหล็กในเรือนจํา 
ที่ไหนสักแหงก็เปนได

4 เดือนแหงความมืดมนในชีวิตเริ่มตนขึ้นเมื่อเขาตัดสินใจสมัคร
เปนพนักงานรักษาความปลอดภัยในบริษัทแหงหนึ่ง โดยหวังวา
จะมีรายไดพอใหลืมตาอาปากไดบาง ตามคําโฆษณาของผูวาจาง 
“ทําอยู 4 เดือน ไมไดเงินเดือนสักบาทเดียว โดนล็อกกุญแจมือ 
โดนซอม เลื่อนจายคาแรงไปเรื่อยๆ ขณะนั้นผมมีมีดอยูขางเอว 
ถาไมมีธรรมะในหัวใจผมคงเอามีดเสียบคนที่โกงผม เพราะแคน
มาก แลว ณ เวลานั้นก็เปนหวงแมมาก คิดวาถาเราทําอยางนั้น
เขาก็จบ เราก็จบ เราทําอยางนั้นก็ยิ่งทําใหศีลธรรมเราตํ่าลง   
เขาศีลธรรมตํา่แลว เราทําไมตองไปต่ําอยางเขา กเ็ลยถอยออกมา” 
หลังจากดิ้นรนอยูกับอาชีพรับจางรายวันในเมืองกรุงได 3 ป  
เขาเริม่ตระหนกัวาไมสามารถยดึอาชพีนีไ้ปไดตลอดชวิีต เพราะวัน 
ไหนเจ็บปวยไมสบาย วันนั้นก็ไมมีรายรับ เมื่อนั้นเองที่เริ่มนึกถึง
อาชีพอิสระ จนสุดทายจับพลัดจับผลูไดมาขับแท็กซี่

“ตอนนั้นอายุ 18 ป ไปเชารถแท็กซี่ขับ เจาของก็มีเมตตา ใหเรา
ขับตั้งแตอายุ 18 ชวงนั้นก็ใหมๆ ไปชนทายเคาบาง วิชาชีพขับรถ
ก็เรียนรูดวยตนเอง เปนงูๆ ปลาๆ มาจากโรงงาน ดวยความที่ 
ใจสู กเ็ลยขบัมาเรือ่ยๆ แรกๆ กเ็หลอืม่ังไมเหลอืม่ัง คิดซะวาเรยีนรู 
ละกัน” ประสบการณสอนใหเขารูวามนุษยจะผานทุกความยาก
ลําบากไดหากตั้งใจจริง

สุวรรณฉัตรในวันนี้ กาวผานประสบการณเลวรายมาไดเพราะใช
ธรรมะนําทาง ตั้งแตวันแรกที่ยึดอาชีพโชเฟอรแท็กซี่ เขาไมเคย

คิดคาโดยสารจากพระสงฆ สามเณร และแมชี เพื่อเปนการ
ระลึกถึงนํ้าใจจากคนขับรถโดยสารเมื่อครั้งยังเปนสามเณร เขา
เลือกที่จะสงตอสิ่งดีๆ ที่เคยไดรับเมื่อโอกาสมาถึง

“เวลาเจอพระ ผมจะลงไปบอกวานั่งฟรี แตทานจะขึ้นยากนิดนึง 
เพราะเราไมมีสติ๊กเกอรบอก เพราะรถเชาเขาไมใหแปะ ก็นิมนต
ทานขึ้น ทานเขาใจทานก็ขึ้น ระหวางทางนี่จะเปนบุญของเราตรงที่
วาเจอพระนักเทศน เราไดฟงเทศนยันถึงวัดเลย พอไปสงแลวขับ
รถออกมา ทานยังมองตามรถผม ผมวาทานตองประทับใจ
เหมือนที่เราประทับใจ ทําแลวก็เกิดความรูสึกปติยินดี”

ไมเฉพาะกับผูสืบทอดศาสนาเทานั้น แตกับผูพิการและผูดอย
โอกาส หากไดขึ้นรถแท็กซี่ของเขา การเดินทางในครั้งนั้นจะกลาย
เปนความทรงจําที่นาประทับใจจนตองเอาไปบอกตอคนรอบขาง 
ทุกวันนี้มีผูพิการหลายคนโทรจองคิวรับ-สงเปนประจําจนคุนเคย
เหมือนคนในครอบครัว ในฐานะผู ให เขากลับรูสกึขอบคุณ      
ผูพกิารทกุคนทีต่ดิตอขอความชวยเหลือจากเขา เพราะเปนการ
เปดโอกาสใหเขาไดทาํความด ี“เวลาทําแลวเกิดความอิ่มใจ ไมได
กินขาวก็ยังอิ่ม” คําตอบของเขาเรียบงายแตลึกซึ้ง  ที่สําคัญ
เวลารับผูโดยสารไมวาคนไทย หรือ คนตางชาติ ตองบริการ  

ไมเฉพาะกับผูสืบทอดศาสนา
เทานั้น แตกับผูพิการและผู
ดอยโอกาส หากไดขึ้นรถ
แท็กซี่ของเขา การเดินทางใน
ครั้งนั้นจะกลายเปนความ
ทรงจําที่นาประทับใจจนตอง
เอาไปบอกตอคนรอบขาง 
ทุกวันนี้มีผูพิการหลายคน
โทรจองคิวรับ-สงเปนประจํา
จนคุนเคยเหมือนคนใน
ครอบครัว ในฐานะผูให เขา
กลับรูสึกขอบคุณผูพิการ
ทุกคนที่ติดตอขอความชวย
เหลือจากเขา เพราะเปนการ
เปดโอกาสใหเขาไดทําความดี
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สุวรรณฉัตรในวัย 9 ขวบ ตัดสินใจเขาสูรมกาสาวพัสตร แมจะ
เพิ่งจบการศึกษาเพียงชั้นประถมศึกษาปที่ 3 กับอีก 1 เทอม 
เพราะมันเปนทางเลือกเดียวที่เด็กอยางเขาจะคิดออก โชคดีที่เขา
คิดถูก เพราะมันทําใหเขาไดพบเจอกับเหตุการณเล็กๆ ที่ทําใหเขา
กลายเปน “แท็กซี่หัวใจหลอ” อยางที่หลายๆ คนรูจักในวันนี้

เมื่อสามเณรสุวรรณฉัตร อยากเจอหนาพอสักครั้งในชีวิต เขาใช
เวลาหลายปตามสืบจนรูวาพอทํางานเปนชางไมในไซตงาน
กอสราง ที่หาดใหญ จึงเริ่มออกเดินทางโดยลําพังเปนครั้งแรก 
มันดูยากเหมือนงมเข็มในมหาสมุทร เพราะไมรูวาจุดหมายปลาย
ทางเปนอยางไร แตเขากมุ็งม่ันอยางแรงกลาท่ีจะตามหาพอใหเจอ

“ตอนที่นั่งรถโดยสารไปตามหาพอที่หาดใหญ โยมคนขับรถ
โดยสารคันดังกลาว ไมคิดคาโดยสาร แถมยังถวายเงินมาดวย
หนึ่งรอยบาท ก็รูสึกเกิดความประทับใจวาทานเปนพุทธบริษัทที่ดี 
เปนการสงเสริมใหสมณะเดินทางไดสะดวก ตอนนั้นเราไมคอย   
มีเงิน เพราะไมมีกิจนิมนตเหมือนพระ” เขาไดพบหนาพอเปนครั้ง
แรกดวยความชวยเหลือของพระผู ใหญในจังหวัด น้ําใจจาก   
คนแปลกหนาในวันน้ัน ทําใหการเดินทางไปพบหนาพอมี     
ความหมายยิ่งกวาที่เคยจินตนาการไว และอาจจะเปนเพราะเหตุนี้ 
ที่ทําใหเขาผันตัวเองมาเปนผูสงมอบรอยยิ้มและความสุขผาน 
การเดินทางใหกับผูอื่น ดูเหมือนวาความอัตคัดขัดสนในวัยเด็ก 
ก็มีขอดีมันอยูบาง

ในวัย 15 ปเต็ม เขาตัดสินใจสละผาเหลือง เพื่อหาเงินมาจุนเจือ
ครอบครัวอีกทางหนึ่ง เขาตัดสินใจเดินทางเขากรุงเทพฯ    
เมืองแหงโอกาสสาํหรบัใครหลายๆคน ทํางานสจุรติทุกอยางเทาที่
ความรูระดับ ป.3 กับอีก 1 เทอม ของเขาจะเอื้ออํานวย      
จากหนุมโรงงานกระดาษสูชางเชือ่มโลหะ คาแรงรายวันเจ็ดสบิบาท 
มาจนถงึสองรอยหาสบิ ชะตากรรมในเมืองกรงุไมไดโรยดวย 
กลบีกุหลาบ นอกจากรายไดวันละไมกี่รอย สิ่งหนึ่งที่เมืองหลวง
มอบใหเขาคือ บทเรียนครั้งสําคัญในชีวิต หากวันนั้นเขา     
กาวพลาด วันนี้เขาอาจจะใชชีวิตหลังมานเหล็กในเรือนจํา 
ท่ีไหนสักแหงก็เปนได

4 เดือนแหงความมืดมนในชีวิตเริ่มตนขึ้นเมื่อเขาตัดสินใจสมัคร
เปนพนักงานรักษาความปลอดภัยในบริษัทแหงหนึ่ง โดยหวังวา
จะมีรายไดพอใหลืมตาอาปากไดบาง ตามคําโฆษณาของผูวาจาง 
“ทําอยู 4 เดือน ไมไดเงินเดือนสักบาทเดียว โดนล็อกกุญแจมือ 
โดนซอม เลื่อนจายคาแรงไปเรื่อยๆ ขณะนั้นผมมีมีดอยูขางเอว 
ถาไมมีธรรมะในหัวใจผมคงเอามีดเสียบคนที่โกงผม เพราะแคน
มาก แลว ณ เวลานั้นก็เปนหวงแมมาก คิดวาถาเราทําอยางนั้น
เขาก็จบ เราก็จบ เราทําอยางนั้นก็ยิ่งทําใหศีลธรรมเราตํ่าลง   
เขาศีลธรรมตํา่แลว เราทําไมตองไปต่ําอยางเขา ก็เลยถอยออกมา” 
หลังจากดิ้นรนอยูกับอาชีพรับจางรายวันในเมืองกรุงได 3 ป  
เขาเริม่ตระหนกัวาไมสามารถยดึอาชพีนีไ้ปไดตลอดชวิีต เพราะวัน 
ไหนเจ็บปวยไมสบาย วันนั้นก็ไมมีรายรับ เมื่อนั้นเองที่เริ่มนึกถึง
อาชีพอิสระ จนสุดทายจับพลัดจับผลูไดมาขับแท็กซี่

“ตอนนั้นอายุ 18 ป ไปเชารถแท็กซี่ขับ เจาของก็มีเมตตา ใหเรา
ขับตั้งแตอายุ 18 ชวงนั้นก็ใหมๆ ไปชนทายเคาบาง วิชาชีพขับรถ
ก็เรียนรูดวยตนเอง เปนงูๆ ปลาๆ มาจากโรงงาน ดวยความที่ 
ใจสู กเ็ลยขบัมาเรือ่ยๆ แรกๆ กเ็หลอืม่ังไมเหลอืม่ัง คิดซะวาเรยีนรู 
ละกัน” ประสบการณสอนใหเขารูวามนุษยจะผานทุกความยาก
ลําบากไดหากตั้งใจจริง

สุวรรณฉัตรในวันนี้ กาวผานประสบการณเลวรายมาไดเพราะใช
ธรรมะนําทาง ตั้งแตวันแรกที่ยึดอาชีพโชเฟอรแท็กซี่ เขาไมเคย

คิดคาโดยสารจากพระสงฆ สามเณร และแมชี เพื่อเปนการ
ระลึกถึงนํ้าใจจากคนขับรถโดยสารเมื่อครั้งยังเปนสามเณร เขา
เลือกที่จะสงตอสิ่งดีๆ ที่เคยไดรับเมื่อโอกาสมาถึง

“เวลาเจอพระ ผมจะลงไปบอกวานั่งฟรี แตทานจะขึ้นยากนิดนึง 
เพราะเราไมมีสติ๊กเกอรบอก เพราะรถเชาเขาไมใหแปะ ก็นิมนต
ทานขึ้น ทานเขาใจทานก็ขึ้น ระหวางทางนี่จะเปนบุญของเราตรงที่
วาเจอพระนักเทศน เราไดฟงเทศนยันถึงวัดเลย พอไปสงแลวขับ
รถออกมา ทานยังมองตามรถผม ผมวาทานตองประทับใจ
เหมือนที่เราประทับใจ ทําแลวก็เกิดความรูสึกปติยินดี”

ไมเฉพาะกับผูสืบทอดศาสนาเทานั้น แตกับผูพิการและผูดอย
โอกาส หากไดขึ้นรถแท็กซี่ของเขา การเดินทางในครั้งนั้นจะกลาย
เปนความทรงจําที่นาประทับใจจนตองเอาไปบอกตอคนรอบขาง 
ทุกวันนี้มีผูพิการหลายคนโทรจองคิวรับ-สงเปนประจําจนคุนเคย
เหมือนคนในครอบครัว ในฐานะผู ให เขากลบัรูสกึขอบคุณ      
ผูพกิารทกุคนทีต่ดิตอขอความชวยเหลอืจากเขา เพราะเปนการ
เปดโอกาสใหเขาไดทาํความด ี“เวลาทําแลวเกิดความอิ่มใจ ไมได
กินขาวก็ยังอิ่ม” คําตอบของเขาเรียบงายแตลึกซึ้ง  ที่สําคัญ
เวลารับผูโดยสารไมวาคนไทย หรือ คนตางชาติ ตองบริการ  

ไมเฉพาะกับผูสืบทอดศาสนา
เทานั้น แตกับผูพิการและผู
ดอยโอกาส หากไดขึ้นรถ
แท็กซี่ของเขา การเดินทางใน
ครั้งนั้นจะกลายเปนความ
ทรงจําที่นาประทับใจจนตอง
เอาไปบอกตอคนรอบขาง 
ทุกวันนี้มีผูพิการหลายคน
โทรจองคิวรับ-สงเปนประจํา
จนคุนเคยเหมือนคนใน
ครอบครัว ในฐานะผูให เขา
กลับรูสึกขอบคุณผูพิการ
ทุกคนที่ติดตอขอความชวย
เหลือจากเขา เพราะเปนการ
เปดโอกาสใหเขาไดทําความดี



80

ON BEHALF OF VIRTUE

เทาเทียมกัน บริการทุกคนเหมือนเปนลูก หลาน ญาติสนิท ถา
เราเขาใจหัวใจของการบริการแบบนี้ เราจะมีศักดิ์ศรี มีคุณธรรม 
ไมมีเรื่องติดคางในใจ นอกจากนี้ ผมยังเปนหนึ่งในแท็กซี่จิตอาสา 
TRS 99.5 โครงการชวยเหลือสังคม สถานีจราจรเพื่อสังคม 
ภายใตการดูแลของสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย 
ฉะนั้นตั้งใจแลววา จะทําความดี โดยยึดหลักคําสอนของในหลวง
ตลอดไป

ในวันที่เงินคือตัวกลางในการแลกเปลี่ยนอันทรงพลัง หลายคน
ยอมรับวามันไมใชแกนแทของชีวิต แตก็ไมมีใครกลาปฏิเสธ
อํานาจของมัน เพราะเรื่องยากลําบากทั้งหลายลวนแกปญหา

ไดดวยเงิน แตคําตอบของสุวรรณฉัตร กลับตรงกันขามกับที่วา
มา จากการใหบริการฟรีแทบทุกครั้งเมื่อเจอคนเดือดรอน หาก
ถามเรื่องคาตอบแทนที่มองดูนอยนิดตอวัน จะเพียงพอหรือไม 
ก็ไดคําตอบจาก พี่แทกซี่หัวใจหลอคนนี้วาจะตองขามคําวา
ขาดทุน กําไร หรือตองรวยมากๆใหไดกอน เพราะถารอใหรวย
ชาตินี้คงไมไดทําความดีอยางนี้แนนอน

เพียงแคบทสนทนาไมกี่ชัวโมง ที่ไดคุยกับคุณสุวรรณฉัตร ก็ทําให
ไดเห็นถึงความภาคภูมิใจของคนขับแท็กซี่คนหนึ่ง ที่ยังทํางาน
อยางมีความสุข และมีความสุขทุกครั้งที่ไดทําความดี สุขเกิดขึ้น
จากการเปนผู ให พรอมทั้งยึดมั่นที่จะทําดีตอไป โดยไมมี    

ความรูสึกนอยใจในโชคชะตาของตนเองเลยแมแตนอย ดังคําคม
ที่วา “ยิ่งให ยิ่งไดรับ” แลวคุณละคะ ทํางานปจจุบันมากี่ปแลว..? 
หากรูสึกเบื่อกับการทํางานแบบเดิมๆ ก็อยาลืมนึกถึงเรื่องเลา
ของพี่แทกซี่หัวใจหลอทานนี้นะคะ เผื่อจะไดวิธีการทํางานแบบ
ใหมๆอยางมีความสุขคะ

อยางไรกต็ามเรือ่งราวของ สวุรรณฉัตร พรมชาต ิสดุยอดแทกซี่ 
หัวใจหลอคนนี้ก็ยังคงเปนการสวนกระแสกับขาวภาพลักษณ    
ที่เสียหายของแทกซี่ที่เกิดขึ้นในสังคมในแตละวัน เลยทําใหเมื่อ
กลาวถึงคนขับแทกซี่ภาพในสมองของทุกคนก็จะติดลบขึ้นมา   
ในทันท ีซึง่สิง่น้ีเราก็ไปหามความคดิของเขาไมได แต สวุรรณฉตัร 
พรหมชาติ จากที่ผูเขียนไดสัมผัสมาทั้งทางคําพูดการกระทําและ

ความคิด  ซึ่งแสดงออกใหเห็นวายังมีคนดีที่มอบนํ้าใจใหแกเพื่อน
มนุษยดวยกัน อีกทั้งยังนายกยองใหเปนคนดีของสังคมอีกดวย

การใหสุขใจทั้งผู ใหและผูรับ ความสุขของผูรับคือ ความยินดีที่ 
ไดรับสิ่งที่มอบให ในขณะที่ผู ใหนั้น สุขใจที่ไดชวยเหลือและแบงเบา
ความทุกขยากของเพื่อนมนุษยดวยกัน การใหที่ปราศจาก
เงื่อนไข เปนการใหที่ทําให ทั้งผู ใหและผูรับมีความสุข ใหโดยไม
หวังสิ่งตอบแทน ใหดวยความเต็มใจ และเปยมไปดวยเมตตาจิต 
ไมรูสึกเสียดายหรืออาลัยอาวรณในสิ่งที่ใหนั้น และการไดรับสิ่ง
ตอบแทนกลับคืนมานั้น เปนเพียงผลพลอยไดจากการให  ดังคํา
สุภาษิตของทาน ว.วชิรเมธี ที่วา “สุขที่เกิดจากการที่เปนผูให” 
(เรียนรูทุกข ไดสุขเปนกําไร) นั่นเองคะ
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี ทรงมีพระราชดํารัสเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในการทํางาน ในการเสด็จ
พระราชดําเนินทรงเปดศูนยฟนฟูสมรรถภาพคน
งานประจําภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัด
ขอนแกน  เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557 ตอ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน (พลเอก 
สุรศักดิ์ กาญจนรัตน) ปลัดกระทรวงแรงงาน  
(นายนคร ศิลปอาชา) อธิบดีกรมสวัสดิการและ
คุมครองแรงงาน (นายพีรพัฒน พรศิริเลิศกิจ) 
และผูบริหารของกระทรวงแรงงาน มีใจความวา
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ถิรไทยกับสังคม

โครงการสถานประกอบการปลอดภัย
เฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

การสรางความปลอดภัยในสถานประกอบการ 
เพื่อผูใชแรงงานจะไมตองบาดเจ็บ ทุพพลภาพ

เพื่อสนองในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค ที่ทรงเปนหวง
ความปลอดภัยในการทํางานของผู ใชแรงงาน และประกอบกับใน
ป 2558 เปนปที่พระองคทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา  
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ไดดําเนิน
การรองรับเพื่อการปองกันอุบัติเหตุและโรคจากการทํางาน ดังนี้

1. รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน ประกาศให ป 2558 ปแหง
การรณรงคสรางจิตสํานึกความปลอดภัยในการทํางาน “เซฟตี้
มายด”

2. กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน ไดจัดทํา “โครงการ
สถานประกอบการปลอดภยั เฉลมิพระเกียรต ิสมเด็จพระเทพ-   
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี” 

ซึ่งรัฐมนตรีฯ และคณะ เปนที่ปรึกษาการดําเนินการ มีประเด็น
สําคัญ คือ

 1. เปาหมายสถานประกอบการไมนอยกวา 6,000 แหง
 ทั่วทั้งประเทศ 

 2. สถานประกอบการแจงความประสงคเขารวม
 โครงการใน เดือนกุมภาพันธ 2558

 และชี้แจงการดําเนินการตามโครงการ โดยมีหลักการ  
 คือ 

 2.1 เขารวมโครงการดวยความสมัครใจ

 2.2 พรอมที่จะสรางความยั่งยืนในการดําเนินการดาน
 ความปลอดภัยฯ

 2.3 ดําเนินการตามกรอบเพื่อการปองกันอุบัติเหตุและ
 โรคจากการทํางาน (15 รายการหลัก)

 2.4 มีมุมนิทรรศการพระราชกรณยีกจิสมเด็จพระเทพ-
 รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และมีกิจกรรม
 สรางจิตสํานึกเรื่องความปลอดภัยในการทํางานใหแก
  นักเรียน นักศึกษา หรือเยาวชนในชุมชน หรือสถาน
 ที่ทางศาสนา
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี ทรงมีพระราชดํารัสเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในการทํางาน ในการเสด็จ
พระราชดําเนินทรงเปดศูนยฟนฟูสมรรถภาพคน
งานประจําภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัด
ขอนแกน  เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557 ตอ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน (พลเอก 
สุรศักดิ์ กาญจนรัตน) ปลัดกระทรวงแรงงาน  
(นายนคร ศิลปอาชา) อธิบดีกรมสวัสดิการและ
คุมครองแรงงาน (นายพีรพัฒน พรศิริเลิศกิจ) 
และผูบริหารของกระทรวงแรงงาน มีใจความวา
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ถิรไทยกับสังคม

โครงการสถานประกอบการปลอดภัย
เฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

การสรางความปลอดภัยในสถานประกอบการ 
เพื่อผูใชแรงงานจะไมตองบาดเจ็บ ทุพพลภาพ

เพื่อสนองในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค ที่ทรงเปนหวง
ความปลอดภัยในการทํางานของผู ใชแรงงาน และประกอบกับใน
ป 2558 เปนปที่พระองคทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา  
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ไดดําเนิน
การรองรับเพื่อการปองกันอุบัติเหตุและโรคจากการทํางาน ดังนี้

1. รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน ประกาศให ป 2558 ปแหง
การรณรงคสรางจิตสํานึกความปลอดภัยในการทํางาน “เซฟตี้
มายด”

2. กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน ไดจัดทํา “โครงการ
สถานประกอบการปลอดภยั เฉลมิพระเกยีรต ิสมเด็จพระเทพ-   
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี” 

ซึ่งรัฐมนตรีฯ และคณะ เปนที่ปรึกษาการดําเนินการ มีประเด็น
สําคัญ คือ

 1. เปาหมายสถานประกอบการไมนอยกวา 6,000 แหง
 ทั่วทั้งประเทศ 

 2. สถานประกอบการแจงความประสงคเขารวม
 โครงการใน เดือนกุมภาพันธ 2558

 และชี้แจงการดําเนินการตามโครงการ โดยมีหลักการ  
 คือ 

 2.1 เขารวมโครงการดวยความสมัครใจ

 2.2 พรอมที่จะสรางความยั่งยืนในการดําเนินการดาน
 ความปลอดภัยฯ

 2.3 ดําเนินการตามกรอบเพื่อการปองกันอุบัติเหตุและ
 โรคจากการทํางาน (15 รายการหลัก)

 2.4 มีมุมนิทรรศการพระราชกรณยีกจิสมเด็จพระเทพ-
 รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และมีกิจกรรม
 สรางจิตสํานึกเรื่องความปลอดภัยในการทํางานใหแก
  นักเรียน นักศึกษา หรือเยาวชนในชุมชน หรือสถาน
 ที่ทางศาสนา
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4. เมื่อดําเนินการไดสัมฤทธิ์ผลแลว (ตามขอ 2.3 และ 2.4) จะ
ไดรับใบประกาศเกียรติคุณ

“สถานประกอบการปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติฯ” และจัดทําปาย
ประกาศขอความ

5. ทูลเกลาฯ ถวายรายชื่อสถานประกอบการที่เขารวมโครงการ 
กอนวันที่ 2 เมษายน 2558

6. ทูลเกลาฯ ถวายรายชื่อสถานประกอบการที่ดําเนินการได
สัมฤทธิ์ผล ภายในเดือนสิงหาคม 2558

บริษัท ถิรไทย จํากัด (มหาชน) ไดสมัครเขารวมโครงการเมื่อวัน
ที่ 20 กุมภาพันธ 2558 โดยไดดําเนินการประกาศแสดงตนที่จะ
ปฏิบัติตามกรอบขอกําหนดของโครงการ และพรอมที่จะเผยแพร
การดําเนินการใหสาธารณชนทั่วไปไดรับทราบ และมุงหวังตาม
แนวพระราชดํารัส 

“การสรางความปลอดภัยในสถานประกอบการ เพื่อผูใช
แรงงานจะไมตองบาดเจ็บ ทุพพลภาพ”

ซึ่งบริษัทฯ ไดมีการดําเนินการในสวนที่ 1 เกี่ยวกับขอมูลทั่วไป 
ดังนี้

1. บริษัทฯมีลูกจางทั้งหมด 515 คน โดยแบงเปนลูกจางชาย 
370 คน และลูกจางหญิง 145 คน

2. มีเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับบริหารทั้งหมด 
32 คน ระดับวิชาชีพ 2 คน และระดับหัวหนางาน 58 คน โดย
ปฏิบัติหนาที่ไดสอดคลองตามที่กฎหมายกําหนดทุกประการ

3. มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ
แวดลอมในการทํางาน ทั้งหมด 22 คน แบงเปนประธาน 1 คน 
ผูแทนฝายนายจาง 8 คน ผูแทนฝายลูกจาง 10 คน และ
เลขานุการ 3 คน โดยปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดทุก
ประการ

ผังโครงสรางคณะกรรมการความปลอดภัยของบริษัท

และมีการดําเนินการในสวนที่ 2 การปฏิบัติตามกฎหมายความ
ปลอดภัยขั้นพื้นฐาน ซึ่งประกอบไปดวย 15 ขอกําหนดดังนี้

1. มีการติดประกาศขอความแสดงสิทธิและหนาที่ดานความ
ปลอดภัยฯ ของนายจางและลูกจาง ซึ่งถิรไทยของเรามีการ
ดําเนินการประกาศและติดประกาศใหพนักงานไดรับทราบไปเมื่อ
วันที่ 3 ตุลาคม 2555 เลทที่หนังสือ SHE.033/2555

2. มีการฝกอบรมดานความปลอดภัยฯแกผูบริหาร หัวหนางาน 
และลูกจางดังนี้ ผูบริหารไดรับการฝกอบรมดานความปลอด
ภัยฯ จํานวน 32 คน หัวหนางานไดรับการฝกอบรมดานความ
ปลอดภัยฯ จํานวน 58 คน ลูกจางไดรับการฝกอบรมดานความ
ปลอดภัยฯ จํานวน 425 คน

3. มีการติดประกาศสัญลักษณเตือนอันตราย และเครื่องหมาย
ที่เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมใน
การทํางาน โดยมีการติดปายสัญลักษณความปลอดภัย ทั้งใน
สวนโรงงาน และสํานักงาน อันไดแก ปายเตือน ปายหาม ปาย
บังคับใหสวมใส PPE และปายความปลอดภัย

4. มีการจัดและดูแลใหลูกจางสวมใสอุปกรณคุมครองความ
ปลอดภัยสวนบุคคลตามสภาพและลักษณะของงาน อันไดแก 
รองเทานิรภัย หมวกนิรภัย แวนตา หนากาก ที่อุดหูลดเสียง ชุด
ปองกันสารเคมี เปนตน

5. มีการกําหนดขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย และจัด
วางระบบควบคุม กํากับ ดูแล โดยกําหนดใหเปนหนาที่รับผิดชอบ 
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4. เมื่อดําเนินการไดสัมฤทธิ์ผลแลว (ตามขอ 2.3 และ 2.4) จะ
ไดรับใบประกาศเกียรติคุณ

“สถานประกอบการปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติฯ” และจัดทําปาย
ประกาศขอความ

5. ทูลเกลาฯ ถวายรายชื่อสถานประกอบการที่เขารวมโครงการ 
กอนวันที่ 2 เมษายน 2558

6. ทูลเกลาฯ ถวายรายชื่อสถานประกอบการที่ดําเนินการได
สัมฤทธิ์ผล ภายในเดือนสิงหาคม 2558

บริษัท ถิรไทย จํากัด (มหาชน) ไดสมัครเขารวมโครงการเมื่อวัน
ที่ 20 กุมภาพันธ 2558 โดยไดดําเนินการประกาศแสดงตนที่จะ
ปฏิบัติตามกรอบขอกําหนดของโครงการ และพรอมที่จะเผยแพร
การดําเนินการใหสาธารณชนทั่วไปไดรับทราบ และมุงหวังตาม
แนวพระราชดํารัส 

“การสรางความปลอดภัยในสถานประกอบการ เพื่อผูใช
แรงงานจะไมตองบาดเจ็บ ทุพพลภาพ”

ซึ่งบริษัทฯ ไดมีการดําเนินการในสวนที่ 1 เกี่ยวกับขอมูลทั่วไป 
ดังนี้

1. บริษัทฯมีลูกจางทั้งหมด 515 คน โดยแบงเปนลูกจางชาย 
370 คน และลูกจางหญิง 145 คน

2. มีเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับบริหารทั้งหมด 
32 คน ระดับวิชาชีพ 2 คน และระดับหัวหนางาน 58 คน โดย
ปฏิบัติหนาที่ไดสอดคลองตามที่กฎหมายกําหนดทุกประการ

3. มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ
แวดลอมในการทํางาน ทั้งหมด 22 คน แบงเปนประธาน 1 คน 
ผูแทนฝายนายจาง 8 คน ผูแทนฝายลูกจาง 10 คน และ
เลขานุการ 3 คน โดยปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดทุก
ประการ

ผังโครงสรางคณะกรรมการความปลอดภัยของบริษัท

และมีการดําเนินการในสวนที่ 2 การปฏิบัติตามกฎหมายความ
ปลอดภัยขั้นพื้นฐาน ซึ่งประกอบไปดวย 15 ขอกําหนดดังนี้

1. มีการติดประกาศขอความแสดงสิทธิและหนาที่ดานความ
ปลอดภัยฯ ของนายจางและลูกจาง ซึ่งถิรไทยของเรามีการ
ดําเนินการประกาศและติดประกาศใหพนักงานไดรับทราบไปเมื่อ
วันที่ 3 ตุลาคม 2555 เลทที่หนังสือ SHE.033/2555

2. มีการฝกอบรมดานความปลอดภัยฯแกผูบริหาร หัวหนางาน 
และลูกจางดังนี้ ผูบริหารไดรับการฝกอบรมดานความปลอด
ภัยฯ จํานวน 32 คน หัวหนางานไดรับการฝกอบรมดานความ
ปลอดภัยฯ จํานวน 58 คน ลูกจางไดรับการฝกอบรมดานความ
ปลอดภัยฯ จํานวน 425 คน

3. มีการติดประกาศสัญลักษณเตือนอันตราย และเครื่องหมาย
ที่เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมใน
การทํางาน โดยมีการติดปายสัญลักษณความปลอดภัย ทั้งใน
สวนโรงงาน และสํานักงาน อันไดแก ปายเตือน ปายหาม ปาย
บังคับใหสวมใส PPE และปายความปลอดภัย

4. มีการจัดและดูแลใหลูกจางสวมใสอุปกรณคุมครองความ
ปลอดภัยสวนบุคคลตามสภาพและลักษณะของงาน อันไดแก 
รองเทานิรภัย หมวกนิรภัย แวนตา หนากาก ที่อุดหูลดเสียง ชุด
ปองกันสารเคมี เปนตน

5. มีการกําหนดขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย และจัด
วางระบบควบคุม กํากับ ดูแล โดยกําหนดใหเปนหนาที่รับผิดชอบ 
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ของเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน และระบบการจัดการ
ดานความปลอดภัยของบริษัทฯ TIS/OHSAS 18001

6. มีประกาศแตงตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีว
อนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน เลขที่ 007/2556 ลง
วันที่ 5 เมษายน 2556 และมีการสงขึ้นทะเบียนกับสํานักงาน
สวัสดิการและคุมครองแรงงาน จังหวัดสมุทรปราการ กลุมงาน
ที่ 4 ความปลอดภัยในการทํางาน และปฏิบัติหนาที่ตามที่
กฎหมายกําหนด

7. มีเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน ที่ไดแจงชื่อและขึ้น
ทะเบียนตอกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน โดยถิรไทยมี 
จป.บริหาร 32 คน จป.หัวหนางาน 58 คน และ จป.วิชาชีพ 2 
คน โดยทั้งหมดไดรับการขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและ
คุมครองแรงงานเรียบรอยแลว เพื่อปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมาย
กําหนด

8. บริษัทฯ มีการดูแลรักษาอุปกรณไฟฟา และสายไฟฟา ใหอยู
ในสภาพที่ปลอดภัยตลอดเวลา โดยมีการตรวจสอบอุปกรณ
ไฟฟาและสายไฟฟา ครั้งลาสุดเมื่อ วันที่ 25 กุมภาพันธ 2557 
โดยวิศวกรควบคุมสาขาไฟฟากําลัง 
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9. บริษัทฯ มีการติดตั้งเครื่องปองกันอันตรายจากเครื่องจักร 
ไดแก การด ลิมิตสวิตซ เซ็นเซอร ในเครื่องจักรที่มีความเสี่ยง 
เพื่อปองกันอุบัติเหตุจากการทํางาน

10. ในการติดตั้ง ซอมแซม หรือการตรวจสอบอุปกรณไฟฟา 
เครื่องจักร ตองมีการติดตั้งปายแสดงการดําเนินการดังกลาว 
โดยใชเครื่องหมายหรือขอความที่เขาใจงายและเห็นไดชัดเจน โดย
เม่ือมีการตดิตัง้ การซอมแซม ระบบไฟฟาหรอืเครือ่งจกัร บรษิทัฯ 
มีระบบการปองกัน โดยการตัดระบบและแขวนปายเตือนอันตราย

11. บริษัทฯ ไดมีการกําหนดใหมีการดูแลและตรวจสอบเครื่อง
ดับเพลิงแบบเคลื่อนยายไดใหอยูในสภาพที่ใชงานได โดยกําหนด
ใหมีการตรวจสอบเดอืนละ 1 ครัง้ เพือ่สามารถใชในการระงบัเหตุ 
เบื้องตนอยางรวดเร็ว โดยบริษัทฯ ไดมีการติดตั้งถังดับเพลิง

ครอบคลุมทุกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัย และฝก
อบรมใหพนักงานสารถใชเครื่องดับเพลิงไดอยางถูกตอง

12. บริษัทฯ ไดจัดใหลูกจางมีการฝกซอมดับเพลิงขั้นตน และมี
การฝกซอมอพยพหนีไฟประจําป โดยในปที่ผานมามีการฝกซอม
ดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ไปเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557 โดย
ผลการฝกซอมอยูในเกณฑที่ดี 

13. บริษัทฯ มีการจัดทําบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตราย สอ.1 
เกี่ยวกับสารเคมีที่มีการนํามาใชงานในกระบวนการผลิตและ
กิจกรรมในโรงงาน

14. สารเคมีทุกชนิดที่มีการนํามาใชในกระบวนการผลิตและ
กิจกรรมในโรงงาน ไดมีการติดฉลากที่เปนภาษาไทย ไวที่หีบหอ
หรือภาชนะบรรจุ โดยมีรายละเอียดตามที่กฎหมายกําหนด
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ของเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน และระบบการจัดการ
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จป.บริหาร 32 คน จป.หัวหนางาน 58 คน และ จป.วิชาชีพ 2 
คน โดยทั้งหมดไดรับการขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและ
คุมครองแรงงานเรียบรอยแลว เพื่อปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมาย
กําหนด

8. บริษัทฯ มีการดูแลรักษาอุปกรณไฟฟา และสายไฟฟา ใหอยู
ในสภาพที่ปลอดภัยตลอดเวลา โดยมีการตรวจสอบอุปกรณ
ไฟฟาและสายไฟฟา ครั้งลาสุดเมื่อ วันที่ 25 กุมภาพันธ 2557 
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9. บริษัทฯ มีการติดตั้งเครื่องปองกันอันตรายจากเครื่องจักร 
ไดแก การด ลิมิตสวิตซ เซ็นเซอร ในเครื่องจักรที่มีความเสี่ยง 
เพื่อปองกันอุบัติเหตุจากการทํางาน

10. ในการติดตั้ง ซอมแซม หรือการตรวจสอบอุปกรณไฟฟา 
เครื่องจักร ตองมีการติดตั้งปายแสดงการดําเนินการดังกลาว 
โดยใชเครื่องหมายหรือขอความที่เขาใจงายและเห็นไดชัดเจน โดย
เม่ือมีการตดิตัง้ การซอมแซม ระบบไฟฟาหรอืเครือ่งจกัร บรษิทัฯ 
มีระบบการปองกัน โดยการตัดระบบและแขวนปายเตือนอันตราย

11. บริษัทฯ ไดมีการกําหนดใหมีการดูแลและตรวจสอบเครื่อง
ดับเพลิงแบบเคลื่อนยายไดใหอยูในสภาพที่ใชงานได โดยกําหนด
ใหมีการตรวจสอบเดอืนละ 1 ครัง้ เพือ่สามารถใชในการระงบัเหตุ 
เบื้องตนอยางรวดเร็ว โดยบริษัทฯ ไดมีการติดตั้งถังดับเพลิง

ครอบคลุมทุกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัย และฝก
อบรมใหพนักงานสารถใชเครื่องดับเพลิงไดอยางถูกตอง

12. บริษัทฯ ไดจัดใหลูกจางมีการฝกซอมดับเพลิงขั้นตน และมี
การฝกซอมอพยพหนีไฟประจําป โดยในปที่ผานมามีการฝกซอม
ดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ไปเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557 โดย
ผลการฝกซอมอยูในเกณฑที่ดี 

13. บริษัทฯ มีการจัดทําบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตราย สอ.1 
เกี่ยวกับสารเคมีที่มีการนํามาใชงานในกระบวนการผลิตและ
กิจกรรมในโรงงาน

14. สารเคมีทุกชนิดที่มีการนํามาใชในกระบวนการผลิตและ
กิจกรรมในโรงงาน ไดมีการติดฉลากที่เปนภาษาไทย ไวที่หีบหอ
หรือภาชนะบรรจุ โดยมีรายละเอียดตามที่กฎหมายกําหนด
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การดําเนินการในสวนที่ 3 การเทิดพระเกียรติ

บริษัทฯ จะไดมีการจัดนิทรรศการพระราช
กรณียกิจ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี บริเวณบอรดประชาสัมพันธดาน
หนาสํานักงาน ซึ่งอยูในระหวางการดําเนินการ 
กําหนดแลวเสร็จภายในเดือนเมษายน 2558

บริษัทฯ ไดดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในโรงเรียน เยาวชนในชุมชน หรือในวัด
เพื่อการปลูกจิตสํานึกและสรางความตระหนัก 
เรื่องความปลอดภัยในการทํางาน ไดแก 
นักเรียน นักศึกษา หรือเยาวชนในชุมชน โดยได
มีกิจกรรมการจัดทําเสนจราจร และชองจอดรถ 
ใหกับวัดบรมสถล (วัดดอน)

ซึ่งหลังจากที่สถานประกอบการทั้งหมดที่เขารวม
โครงการในครั้งนี้ทั่วประเทศไดดําเนินการแลว
เสร็จครบขอกําหนดทั้ง 3 สวนแลว กรม
สวัสดิการและคุมครองแรงงาน จะทูลเกลาฯ 
ถวายรายชื่อ สถานประกอบการที่ดําเนิน
กิจกรรมตามโครงการฯ ไดอยางสัมฤทธิ์ผล 
ภายในเดือนสิงหาคม 2558 และดําเนินการ
อยางตอเนื่องเพื่อมุงหวังตามแนวพระราชดํารัส

“การสรางความปลอดภัยในสถานประกอบการ 
เพื่อผูใชแรงงานจะไมตองบาดเจ็บ ทุพพลภาพ”

มากกวาพลังงานไฟฟา คือ
ความเปนหมอแปลงของ…คนไทย    “
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ธอมัส เอดิสัน ขโมยความคิดของชาวรัสเซ�ย รวมทั้งสิ่งประดิษฐตางๆ ของพวกเขาไป

Thomas Edison stole Russian thoughts and ideas, as well as their 
inventions.

แพเวล ยาบลอชกอฟ เปนทั้งว�ศวกร ทหารชาง นักประดิษฐ และผูประกอบการชาวรัสเซ�ย 
สิ่งประดิษฐที่มีช�่อเสียงมากที่สุดช�้นหนึ่งของเขา และนำพัฒนาการครั้งสำคัญมาสูวงการ 
ว�ศวกรรมไฟฟา ก็คือ “โคมเทียนยาบลอชกอฟ” (Yablochkov Candle) ซ�่งเขาคนคิดข�้น 
ในป ค.ศ. 1876 โดยอาศัยชุดขดลวดเหนี่ยวนำที่มีขดลวดปฐมภูมิตออยูกับแหลงจายไฟฟา 
กระแสสลับ และขดลวดทุติยภูมิตอเขากับเทียนไฟฟา (Electric Candles) ขดลวดของ 
ยาบลอชกอฟนี้จ�งทำหนาที่เปนเหมือนหมอแปลงไฟฟา

การกำเนิดข�้นของ “โคมเทียนยาบลอชกอฟ” เปนจ�ดเปลี่ยนของประวัติศาสตรแหงโลก 
ว�ศวกรรมไฟฟาและแสงสวาง ทั้งเปนชวงเวลาที่ดีที่สุดในช�ว�ตของแพเวลดวย โคมเทียน 
ไฟฟาของเขาใชงานงายกวา สะดวกกวา และสิ้นเปลืองคาใชจายนอยกวา “โคมไฟโลดีกิ้น” 
(Lodygin’s Lamp) ที่ใชกันอยูเวลานั้น

เดือนเมษายน ป ค.ศ. 1876 แพเวลไดรับเช�ญไปบรรยายและสาธ�ตผลงานประดิษฐช�้นนี้ 
ของเขาสูโลกภายนอกเปนครั้งแรกที่กรุงลอนดอน เดือนกุมภาพันธ ป ค.ศ. 1877 ราน 
จำหนายสินคาอันทันสมัย Louvre โรงละครโอเปรา รวมทั้งถนนที่สวยที่สุดของกรุงปาร�ส 
ซ�่งก็คือ Avenue de l’ Opera  ตางสวางไสวไปดวยโคมเทียนยาบลอชกอฟ จากนั้นแสงไฟ 
ของโคมเทียนก็กลับมาสวางไสวที่ลอนดอน ทาเร�ออินเดียตะวันตก เข�่อนแมน�ำเทมส 
สะพานวอเตอรลู โรงแรม ปราสาท และหาดทราย กอนจะแผเขาไปยังเบอรลิน เบลเยี่ยม 
สเปน ปอรตุเกส สว�เดน และคอลอสเซ�ยมในกรุงโรม แสงไฟอันสวางไสวของโคมเทียน 
ยาบลอชกอฟถูกจ�ดข�้นตามที่ตางๆ ทั่วโลก ตามถนน จัตุรัส ทาเร�อ รานคา และโรงละคร 
ไมเวนแมในพระราชวังของชาหแหงเปอรเช�ย และในพระราชวังของกษัตร�ยแหงกัมพูชา ลวน 
ถูกจ�ดใหสวางไสวดวย “แสงไฟจากรัสเซ�ย” อันนับไดวา นี่คือชัยชนะของว�ศวกรรัสเซ�ย 
โดยแทจร�ง

ป ค.ศ. 1877 เจาหนาท่ีทหารเร�อรัสเซ�ย คอตินสก้ี (Khotinsky) ไดเขาเย่ียมชมหองปฏิบัติการ 
ของ ธอมัส เอดิสัน และไดมอบหลอดไฟโลดีกิ้น กับ เทียนไฟฟายาบลอชกอฟแกธอมัส 
ธอมัสปรับปรุงสิ่งที่ไดรับมา และจดสิทธ�บัตรเปนของตนเอง แพเวล ยาบลอชกอฟ กลาววา 
ธอมัส เอดิสัน ขโมยความคิดของชาวรัสเซ�ย รวมทั้งสิ่งประดิษฐตางๆ ของ พวกเขาไป

ป ค.ศ. 1878 แพเวลตัดสินใจเดินทางกลับรัสเซ�ยและนำโคมเทียนยาบลอชกอฟคืนสูมาตุภูมิ 
กอนจะกลับไปยังปาร�สอีกครั้ง ที่นั่นเขาไดเขารวมการประชุมนักไฟฟานานาชาติครั้งแรก 
และไดรับรางวัลเกียรติยศ French Legion of Honor 

ป ค.ศ. 1892 แพเวล หอบสิทธ�บัตรที่จดทะเบียนไวในตางประเทศของเขากลับยังบานเกิด 
ที่รัสเซ�ย แพเวล คือคนที่ใหแสงสวางแกโลก แตสิ่งประดิษฐของเขา ไมไดทำใหเขาร่ำรวย 
เขาจากไปอยางยากไรในวันท่ี 19 มีนาคม ค.ศ. 1894 ท่ีเมืองเซราตอฟ (Saratov) ประเทศรัสเซ�ย
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