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หมายเหตุ
บรรณาธิการ
TIRATHAI JOURNAL ฉบับนี้ ตอบ
โจทยเกี่ยวกับการใชพลังงานทดแทน
ของประเทศที่มีการกําหนดเปาหมาย
ไวอยางทาทายเพื่อรองรับการผลิต
กระแสไฟฟาจากพลังงานทดแทน 
โดยเฉพาะพลังงานหมุนเวียนที่จะมี
สัดสวนเพิ่มมากข้ึนเขามาในระบบ
ไฟฟาในอนาคต แตเนื่องจากพลังงาน
ไฟฟาที่ไดจากพลังงานหมุนเวียนมี
ความผันผวนคอนขางสูง การแกไข
ปญหาดวยการเพิ่มขยายโครงขาย
โดยการเพ่ิมจํานวนสายสงซึ่งมีคาใช
จายคอนขางสูง จึงถูกแทนที่ดวยการ
ใชอุปกรณปรับแรงดันขณะจายโหลด 
(On-load tap-changer) ในหมอแปลง 
ไฟฟาระบบจําหนาย ซึ่งเปนทางเลือก
ในการแกไขปญหาที่ดีที่สุดเวลานี้ แต
กระน้ันอุปกรณปรับแรงดันขณะจาย
โหลดแบบที่ใชกันอยูทั่วไป ก็มีราคา

ณรงคฤทธิ์ ศรีรัตโนภาส

แพงและขนาดใหญ จึงมีการพัฒนา
อุปกรณปรับแรงดันขณะจายโหลดรุน
ลาสุดใหเหมาะกับหมอแปลงไฟฟา
ระบบจําหนาย และเทคโนโลยีแหง
การพัฒนาดังกลาวก็อยู ในโรงงาน
ผลิตหมอแปลงไฟฟาระบบจําหนาย
ของเราเรียบรอยแลว ในคอลัมน 
“วิศวกรรมไฟฟา” ฉบับนี้ เราไดนําขอ
เขียนเกี่ยวกับเร่ืองที่วานี้มานําเสนอ
ทานอยางละเอียดทั้งภาคภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ และในคอลัมน 
“วิทยานิพนธเดน” ก็เปนเร่ืองราว
เกี่ยวกับการวิเคราะหคุณภาพไฟฟา
พลังงานแสงอาทิตยที่ติดตั้งบนหลังคา
เชื่อมตอเขากับระบบจําหนายของการ
ไฟฟาสวนภูมิภาค สําหรับทานผูอาน
ที่สนใจติดตั้งแผงผลิตไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตยบนหลังคา

EDITOR’S NOTE

ฉบับนี้ เราไดเพิ่มคอลัมนใหมใหทาน
สัมผัสอีกหนึ่งคอลัมน “รากไทย” หรือ 
“Thai Origin” เปนคอลัมนที่ขุดลึกลง
ไปถึงรากเงาของความเปนไทยในมิติ
ตางๆ โดยประเดิมดวยการสืบยอน
ที่มาของอักษร ก ไก ที่เราใชเขียนกัน
อยูทกุวนั ใครสกัก่ีคนจะทราบวา ก ไก 
ตัวนี้เปลี่ยนรูปมาแลวกี่ครั้ง? เดินทาง
มาแลวกี่พันป?

เรื่องในคอลัมน อ่ืนๆ ยังคงเป ยม
คุณภาพที่รอใหทานดื่มดํ่าไดอยางมี
อรรถรสเหมือนเดิมไมเปลี่ยนแปลง 
ไมวาจะเปน “ไมมคีาํไทย ในคาํพวกนี”้ , 
“วีรกรรมราชประสงค” หรือ “เปด
หองรับแขกตอนรับวิศวะจุฬาฯ ”
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ในหลายประเทศไดมีการกําหนดเปาหมาย
ที่ทาทายเพื่อรองรับการผลิตกระแสไฟฟา
จากพลังงานหมุนเวียนที่จะมีสัดสวนเพิ่ม
มากขึ้นเขามาในระบบไฟฟาในอนาคต ผล
จากการเพิ่มการติด ต้ังแผงเซลล แสง
อาทิตยและกังหันลมจะทําใหเกิดการปรับ
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กรอบความคิดเกี่ยวกับโครงขายโครงสราง
พืน้ฐาน เนือ่งจากพลงังานไฟฟาจากพลงังาน 
หมุนเวียนมีลักษณะที่มีความผันผวนสูง
เปลี่ยนแปลงไดงายไมสมํ่าเสมอ การติดตั้ง
อยูแบบกระจัดกระจายและมีการเช่ือมตอ
กับทั้งโครงขายแรงดันไฟฟาปานกลางและ
แรงดันไฟฟาตํ่า
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เมื่อกําลังไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน
จํานวนมากที่อยูกระจัดกระจายถูกปอนเขา
สู โครงขายระบบจําหนายจะมีผลกระทบ
เกดิข้ึนตามมา การเกินของชวงแรงดนัไฟฟา 
ทีย่อมรบัไดจะเปนปญหาหลกั ตามมาตรฐาน 
EN 50160 ผูประกอบการจําหนายไฟฟา 
(Distribution Network Operators, DNOs) 
จะตองรักษาระดับแรงดันไฟฟาภายในชวง 
±10% ของพกัิดแรงดนัไฟฟาในระบบจาํหนาย  
ในการแกไขปญหาแบบเดิมเพื่อรักษาให
แรงดันไฟฟามีเสถียรภาพแมจะมีสัดสวน
ของพลังงานหมุนเวียนเพิ่มมากขึ้นคือการ
เพ่ิมขยายโครงขายโดยการเพิ่มจํานวน
สายสง  แตวิธีการเหลานี้มีคาใชจายที่คอน
ขางสูง

ในการใชอปุกรณปรับแรงดนัขณะจายโหลด 
(On-load tap-changer) ในหมอแปลงไฟฟา 
ระบบจําหนายเปนทางเลือกในการแกไข
ปญหาขางตน หลกัการน้ีเหมอืนกบัหมอแปลง 
ไฟฟากําลังที่มีอุปกรณปรับแรงดันขณะจาย
โหลดที่ใชกันอยูตามสถานีไฟฟาหลัก

หมอแปลงไฟฟาระบบจําหนายที่มีอุปกรณ
ปรับแรงดันขณะจายโหลดซึ่งแยกแรงดัน
ไฟฟาในโครงขายแรงดันไฟฟาปานกลางกับ
โครงขายแรงดันไฟฟาตํ่าในทางที่จะรักษา
แรงดันไฟฟาใหอยูในชวง ±10% ของโครง
ขายดานแรงดันไฟฟาตํ่า  ซึ่งจะนําไปสูการ
เพิ่มขีดความสามารถในการเช่ือมตอกําลัง
ไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน

เนื่องจากอุปกรณปรับแรงดันขณะจาย
โหลดแบบที่ใชกันอยูทั่วไป จะมีราคาแพง
และขนาดใหญเกินไปที่จะนําไปใช กับ
หมอแปลงไฟฟาระบบจําหนาย การพัฒนา
อุปกรณปรับแรงดันขณะจายโหลดรุนลาสุด
ในระดับระบบจําหนายน้ีจะสามารถชวย
เติมเต็มชองวางนี้ได

บทนํา : พลิกดานของพลังงาน

การหยุดหรืออยางนอยชะลอภาวะโลกรอน
ตองมีการบูรณาการขนานใหญในการใช
ประโยชนจากพลังงานหมุนเวียน เปนผล
ทําใหหลายประเทศไดรวมกันกําหนดเปา
หมายที่ทาทายความสามารถในการเพ่ิม
สัดสวนของการใชพลังงานหมุนเวียนใน
อนาคตสําหรับการผลิตพลังงานไฟฟาของ
ประเทศเหลานั้นเพ่ือใหบรรลุตามเปาหมาย 
20-20-20 (20-20-20 targets)1 และไดมี
การออกมาตรการเพื่อที่จะบรรลุเปาหมาย
เหลานั้น เชน การสรางแรงจูงใจและการให
เงินสนับสนุน  ประเทศเยอรมันมีความมุง
มั่นอยางมากและวางแผนท่ีจะเพ่ิมสัดสวน
ของพลังงานหมุนเวียนเปนสองเทาของการ
ใชพลังงานภายในป 2020 และยิ่งกวานั้น 
พยายามจะใหครอบคลุมถึง 80% ของ
ความตองการใชพลังงานภายในป 2050 
จากสิ่งที่เราเห็นไดในวันนี้ หลายประเทศได
ประสบความสําเร็จในการเริ่มต นตาม
โปรแกรมและมีส วนแบ งของพลังงาน
หมุนเวียนที่กําลังเติบโตมากขึ้น

อยางไรก็ตาม ผลจากการปรับเปลี่ยนแนว
ความคิดในการผลิตพลังงานไฟฟายังนําไป
สูการปรับเปลี่ยนแนวความคิดในการวาง
โครงขายพืน้ฐานดวยเชนกนั กาํลงัไฟฟาจาก 
พลังงานหมุนเวียนที่ปอนเขาสู ระบบจะมี
ความผันผวนมากและมักจะติดตั้ ง ใน
ลักษณะที่อยูอยางกระจัดกระจาย ซึ่งเปน 
การติดตั้งในแบบที่ตรงกันขามอยางสิ้นเชิง
กับแหลงผลิตพลังงานไฟฟาในรูปแบบเดิม
ซึ่งมักจะวางไวใกลๆกับโหลดขนาดใหญ
และมีการควบคุมตามกําลังของโหลดที่ใช 
โครงขายที่มีอยู เดิมจะเหมาะสมกับการ 
กระจายพลังงานในทิศทางเดียวจากโรง
ไฟฟาขนาดใหญไม ก่ีแหงไปสู  ผู บริโภค
จํานวนมากผานโครงขายไฟฟาแรงดันสูงไป

สูโครงขายไฟฟาแรงดันตํ่า ดวยเหตุนี้ทําให
ใหโครงขายท่ีมีอยูเดิมจะยากลําบากในการ
รับมือกับการเพิ่มขึ้นของการกระจายตัว
และความผันผวนของพลังงานหมุนเวียนที่
ปอนเขาสูระบบไฟฟาท่ีมีอยู  ในประเทศ
เยอรมันเพียงประเทศเดียวมีระบบผลิต
ไฟฟาเซลลแสงอาทิตยมากกวา 2.3 ลาน
ระบบ และกงัหนัลมมากกวาสองหมืน่เครือ่ง 
ที่ถูกติดตั้งแลวในวันนี้

ขอจํากัดของชวงแรงดันไฟฟากับ
ความทาทายทางเทคนิคในโครงขาย
ระบบจําหนาย

ปญหาทางเทคนคิสาํคญัทีต่องเผชญิ 2 เร่ือง 
ท่ีสงผลตอโครงขายไฟฟาจากการเปลี่ยนไป
ใชแหลงผลิตไฟฟาคารบอนต่ํา คือ ความ
รอนจากการใชภาระเกินของอุปกรณ ซึ่ง
ส วนใหญมีผลกระทบตอระบบสายสง   
และการรักษาระดับแรงดันไฟฟาให มี
เสถียรภาพในชวงที่ถูกกําหนดไว จะเปนสิ่ง
ท่ีต องรับมือในโครงขายระบบจําหนาย  
การแกไขปญหาท่ีกลาวมาขางตนแบบ     
ท่ีปฎิบัติกันอยูแตมีคาใชจายท่ีสูงคือ การ
เพิ่มโครงขาย  สําหรับประเทศเยอรมันไดมี
โครงการการทําแบบจําลองซึ่ งจะต อง
ทําการเพ่ิมสายสงจนถึงป 2030 คือ
ระหวาง 50,000 ถึง 60,000 กิโลเมตร  
ในโครงขายไฟฟาแรงดันตํ่า  เพิ่มสายสง
ระหวาง 70,000 ถึง 120,000 กิโลเมตรใน
โครงขายไฟฟาแรงดันปานกลาง และเพิ่ม
สายสงระหวาง 10,000 ถึง 20,000 
กิโลเมตรในโครงขายไฟฟาแรงดันสูง คิด
เปนมูลคาทางการเงินสําหรับการลงทุนนี้
อยูระหวาง 25-40 พันลานยูโร ในชวงอีก
สองทศวรรษขางหนา

1) 20-20-20 targets คือ เปาหมายรวมกันของกลุมสหภาพยุโรปที่จะทําใหสําเร็จภายในป 2020 ไดแก ลดการปลอยกาซเรือนกระจกของสหภาพยุโรปจากระดับในป 1990 ลง 20% , เพิ่ม
สวนแบงการบริโภคพลังงานของสหภาพยุโรปที่ผลิตจากแหลงพลังงานหมุนเวียน 20% และปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการใชพลังงานของสหภาพยุโรป 20%  
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โครงขายไฟฟาระบบจําหนายจะตองรักษา
แรงดันไฟฟาที่จุดเช่ือมตอโครงขายใหมี
เสถียรภาพภายในช วงแรงดันไฟฟ าที่
กาํหนดไวตามมาตรฐานทีใ่ช  สาํหรบัประเทศ 
ในยุโรปใชขอกําหนดตามมาตรฐาน EN 
50160 ซึ่งกําหนดใหแรงดันไฟฟาจะตอง
อยูในชวง 230 V ±10%  ปจจุบันนี้ผลที่
เกิดขึ้นของชวงแรงดันไฟฟากระเพื่อมใน
ชวง 20% นี้เกิดขึ้นทั้งในโครงขายแรงดัน
ไฟฟ  าปานกลางและแรงดันไฟฟ าตํ่ า
เนื่องจากไมมีอุปกรณที่ควบคุมแรงดัน
ไฟฟาตออยู หลังจากที่ปอนแรงดันไฟฟา
ออกจากสถานีไฟฟาหลักซึ่งมีหมอแปลงไฟ
ฟากําลังที่มีอุปกรณปรับแรงดันขณะจาย
โหลด จากรูปที่ 1. แสดงใหเห็นวาจะเหลือ
ชวงที่จํากัดในการเพิ่มแรงดันไฟฟาที่ปอน
เขาระบบจากการผลิตไฟฟาจากพลังงาน
หมุนเวียน ชวงของแรงดันไฟฟาที่แกวง
มากถึง 20% สวนใหญเกิดจากแรงดัน
ไฟฟาตกจากการใชโหลด, ชวงของการปรับ
แรงดันไฟฟาของหมอแปลงไฟฟากําลังใน
สถานีไฟฟาหลัก (Primary substation) 
และหมอแปลงไฟฟาในระบบจําหนายใน
สถานีไฟฟารอง (Secondary substation) 

เนื่องจากผูประกอบการจําหนายไฟฟามี
ภาระผูกพันทางกฎหมาย  ในดานหนึ่งจะ
ตองเช่ือมตอระบบจายไฟฟาเขากับโครง
ข ายโดยเร็วและในอีกด านหนึ่งจะต อง
ดําเนินการเพื่อใหมั่นใจในเสถียรภาพของ
แรงดันไฟฟาที่จายเขามา ทําใหพวกเขา
ตองลงทุนอยางมากในการขยายโครงขาย

อุปกรณปรับแรงดันขณะจายโหลด
ในหมอแปลงระบบจําหนายเปนทาง
เลือก

อุปกรณปรับแรงดันขณะจ ายโหลดใน
หมอแปลงระบบจําหนายคือทางเลือกใน

การแกไขปญหาในการที่จะตองขยายโครง
ขายดังกลาวซึ่งจะขอดีทางเศรษฐศาสตร  
เทคโนโลยีนี้เปนที่รู จักในโครงขายไฟฟา
แรงดันสูง ซึ่งไดรับการพัฒนามาแลวกวา 
80 ปที่ผานมา โดย Macchinenfabrik 
Reinhausen (MR) โดยใชหลักการเปลี่ยน
จํานวนรอบขดลวดที่ใชงานของหมอแปลง 
ไฟฟาดวยอุปกรณปรับแรงดันขณะจาย
โหลดในการควบคุมแรงดันไฟฟา

รูปที่ 2 จะแสดงใหเห็นถึงการนําหลักการนี้
ไปประยุกตใชในโครงขายระบบจําหนาย 
สถานีไฟฟารอง (Secondary substation) 

ที่ตออยูกับระบบไฟฟา 20kV และ 400V 
จะติดตั้งหมอแปลงไฟฟาพิเศษที่มีอุปกรณ
ปรับแรงดันขณะจายโหลดซึ่งสามารถปรับ
แรงดันไฟฟาของหมอแปลงไดตลอดเวลา
ในขณะทีจ่ายโหลด ไดมกีารนําเสนอแนวคดิ 
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสําหรับตัวปรับแรงดัน
แตกตางกันไป ซึ่งอุปกรณใหมนี้จะชวยให
ชุดปรับแรงดันที่ติดตั้งไมกระทบตอขนาด
ของหมอแปลง วิธีนี้เปนทางเดียวที่จะมั่นใจ
ไดวาหมอแปลงจําหนายที่ใชสําหรับปรับ
แรงดันไฟฟานี้จะสามารถนํามาติดตั้งไดกับ
ทุกสถานีไฟฟารองที่มีอยูทั้งหมดได  โดย
เฉพาะอยางยิ่งในสถานีไฟฟาขนาดเล็กซ่ึง

รูปที่1: ชวงแรงดันไฟฟาตามขอกําหนดใน EN 50160

รูปที่ 2: หลักการควบคุมแรงดันไฟฟาของหมอแปลงจําหนาย
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เมื่อกําลังไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน
จํานวนมากที่อยูกระจัดกระจายถูกปอนเขา
สูโครงขายระบบจําหนายจะมีผลกระทบ
เกดิข้ึนตามมา การเกินของชวงแรงดนัไฟฟา 
ทีย่อมรบัไดจะเปนปญหาหลกั ตามมาตรฐาน 
EN 50160 ผูประกอบการจําหนายไฟฟา 
(Distribution Network Operators, DNOs) 
จะตองรักษาระดับแรงดันไฟฟาภายในชวง 
±10% ของพกัิดแรงดนัไฟฟาในระบบจาํหนาย  
ในการแกไขปญหาแบบเดิมเพื่อรักษาให
แรงดันไฟฟามีเสถียรภาพแมจะมีสัดสวน
ของพลังงานหมุนเวียนเพ่ิมมากขึ้นคือการ
เพิ่มขยายโครงขายโดยการเพิ่มจํานวน
สายสง  แตวิธีการเหลานี้มีคาใชจายที่คอน
ขางสูง

ในการใชอปุกรณปรบัแรงดนัขณะจายโหลด 
(On-load tap-changer) ในหมอแปลงไฟฟา 
ระบบจําหนายเปนทางเลือกในการแกไข
ปญหาขางตน หลกัการนีเ้หมอืนกบัหมอแปลง 
ไฟฟากําลังท่ีมีอุปกรณปรับแรงดันขณะจาย
โหลดที่ใชกันอยูตามสถานีไฟฟาหลัก

หมอแปลงไฟฟาระบบจําหนายที่มีอุปกรณ
ปรับแรงดันขณะจายโหลดซึ่งแยกแรงดัน
ไฟฟาในโครงขายแรงดันไฟฟาปานกลางกับ
โครงขายแรงดันไฟฟาตํ่าในทางท่ีจะรักษา
แรงดันไฟฟาใหอยูในชวง ±10% ของโครง
ขายดานแรงดันไฟฟาตํ่า  ซึ่งจะนําไปสูการ
เพิ่มขีดความสามารถในการเชื่อมตอกําลัง
ไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน

เนื่องจากอุปกรณปรับแรงดันขณะจาย
โหลดแบบที่ใชกันอยูทั่วไป จะมีราคาแพง
และขนาดใหญเกินไปที่จะนําไปใช กับ
หมอแปลงไฟฟาระบบจําหนาย การพัฒนา
อุปกรณปรับแรงดันขณะจายโหลดรุนลาสุด
ในระดับระบบจําหนายนี้จะสามารถชวย
เติมเต็มชองวางนี้ได

บทนํา : พลิกดานของพลังงาน

การหยุดหรืออยางนอยชะลอภาวะโลกรอน
ตองมีการบูรณาการขนานใหญในการใช
ประโยชนจากพลังงานหมุนเวียน เปนผล
ทําใหหลายประเทศไดรวมกันกําหนดเปา
หมายท่ีทาทายความสามารถในการเพิ่ม
สัดสวนของการใชพลังงานหมุนเวียนใน
อนาคตสําหรับการผลิตพลังงานไฟฟาของ
ประเทศเหลานั้นเพ่ือใหบรรลุตามเปาหมาย 
20-20-20 (20-20-20 targets)1 และไดมี
การออกมาตรการเพื่อที่จะบรรลุเปาหมาย
เหลานั้น เชน การสรางแรงจูงใจและการให
เงินสนับสนุน  ประเทศเยอรมันมีความมุง
ม่ันอยางมากและวางแผนท่ีจะเพิ่มสัดสวน
ของพลังงานหมุนเวียนเปนสองเทาของการ
ใชพลังงานภายในป 2020 และยิ่งกวานั้น 
พยายามจะใหครอบคลุมถึง 80% ของ
ความตองการใชพลังงานภายในป 2050 
จากสิ่งที่เราเห็นไดในวันนี้ หลายประเทศได
ประสบความสําเร็จในการเริ่มต นตาม
โปรแกรมและมีส วนแบ งของพลังงาน
หมุนเวียนที่กําลังเติบโตมากขึ้น

อยางไรก็ตาม ผลจากการปรับเปลี่ยนแนว
ความคิดในการผลิตพลังงานไฟฟายังนําไป
สูการปรับเปลี่ยนแนวความคิดในการวาง
โครงขายพืน้ฐานดวยเชนกนั กาํลังไฟฟาจาก 
พลังงานหมุนเวียนที่ปอนเขาสู ระบบจะมี
ความผันผวนมากและมักจะติดตั้ ง ใน
ลักษณะที่อยูอยางกระจัดกระจาย ซึ่งเปน 
การติดตั้งในแบบที่ตรงกันขามอยางสิ้นเชิง
กับแหลงผลิตพลังงานไฟฟาในรูปแบบเดิม
ซึ่งมักจะวางไวใกลๆกับโหลดขนาดใหญ
และมีการควบคุมตามกําลังของโหลดที่ใช 
โครงขายที่มีอยู เดิมจะเหมาะสมกับการ 
กระจายพลังงานในทิศทางเดียวจากโรง
ไฟฟาขนาดใหญไม ก่ีแหงไปสู ผู บริโภค
จํานวนมากผานโครงขายไฟฟาแรงดันสูงไป

สูโครงขายไฟฟาแรงดันตํ่า ดวยเหตุนี้ทําให
ใหโครงขายที่มีอยูเดิมจะยากลําบากในการ
รับมือกับการเพิ่มขึ้นของการกระจายตัว
และความผันผวนของพลังงานหมุนเวียนที่
ปอนเขาสูระบบไฟฟาที่มีอยู  ในประเทศ
เยอรมันเพียงประเทศเดียวมีระบบผลิต
ไฟฟาเซลลแสงอาทิตยมากกวา 2.3 ลาน
ระบบ และกงัหนัลมมากกวาสองหมืน่เครือ่ง 
ที่ถูกติดตั้งแลวในวันนี้

ขอจํากัดของชวงแรงดันไฟฟากับ
ความทาทายทางเทคนิคในโครงขาย
ระบบจําหนาย

ปญหาทางเทคนคิสาํคญัท่ีตองเผชญิ 2 เร่ือง 
ที่สงผลตอโครงขายไฟฟาจากการเปลี่ยนไป
ใชแหลงผลิตไฟฟาคารบอนตํ่า คือ ความ
รอนจากการใชภาระเกินของอุปกรณ ซึ่ง
ส วนใหญมีผลกระทบตอระบบสายสง   
และการรักษาระดับแรงดันไฟฟาให มี
เสถียรภาพในชวงที่ถูกกําหนดไว จะเปนสิ่ง
ที่ต องรับมือในโครงขายระบบจําหนาย  
การแกไขปญหาที่กลาวมาขางตนแบบ     
ที่ปฎิบัติกันอยูแตมีคาใชจายที่สูงคือ การ
เพิ่มโครงขาย  สําหรับประเทศเยอรมันไดมี
โครงการการทําแบบจําลองซึ่ งจะต อง
ทําการเพิ่มสายสงจนถึงป 2030 คือ
ระหวาง 50,000 ถึง 60,000 กิโลเมตร  
ในโครงขายไฟฟาแรงดันตํ่า  เพิ่มสายสง
ระหวาง 70,000 ถึง 120,000 กิโลเมตรใน
โครงขายไฟฟาแรงดันปานกลาง และเพิ่ม
สายสงระหวาง 10,000 ถึง 20,000 
กิโลเมตรในโครงขายไฟฟาแรงดันสูง คิด
เปนมูลคาทางการเงินสําหรับการลงทุนนี้
อยูระหวาง 25-40 พันลานยูโร ในชวงอีก
สองทศวรรษขางหนา

1) 20-20-20 targets คือ เปาหมายรวมกันของกลุมสหภาพยุโรปที่จะทําใหสําเร็จภายในป 2020 ไดแก ลดการปลอยกาซเรือนกระจกของสหภาพยุโรปจากระดับในป 1990 ลง 20% , เพิ่ม
สวนแบงการบริโภคพลังงานของสหภาพยุโรปที่ผลิตจากแหลงพลังงานหมุนเวียน 20% และปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการใชพลังงานของสหภาพยุโรป 20%  

ELECTRICAL ENGINEERING

โครงขายไฟฟาระบบจําหนายจะตองรักษา
แรงดันไฟฟาที่จุดเชื่อมตอโครงขายใหมี
เสถียรภาพภายในช วงแรงดันไฟฟ าที่
กาํหนดไวตามมาตรฐานทีใ่ช  สาํหรบัประเทศ 
ในยุโรปใชขอกําหนดตามมาตรฐาน EN 
50160 ซึ่งกําหนดใหแรงดันไฟฟาจะตอง
อยูในชวง 230 V ±10%  ปจจุบันนี้ผลที่
เกิดขึ้นของชวงแรงดันไฟฟากระเพื่อมใน
ชวง 20% นี้เกิดขึ้นทั้งในโครงขายแรงดัน
ไฟฟ  าปานกลางและแรงดันไฟฟ  าตํ่ า
เนื่องจากไมมีอุปกรณที่ควบคุมแรงดัน
ไฟฟาตออยู หลังจากที่ปอนแรงดันไฟฟา
ออกจากสถานีไฟฟาหลักซึ่งมีหมอแปลงไฟ
ฟากําลังที่มีอุปกรณปรับแรงดันขณะจาย
โหลด จากรูปที่ 1. แสดงใหเห็นวาจะเหลือ
ชวงที่จํากัดในการเพิ่มแรงดันไฟฟาที่ปอน
เขาระบบจากการผลิตไฟฟาจากพลังงาน
หมุนเวียน ชวงของแรงดันไฟฟาที่แกวง
มากถึง 20% สวนใหญเกิดจากแรงดัน
ไฟฟาตกจากการใชโหลด, ชวงของการปรับ
แรงดันไฟฟาของหมอแปลงไฟฟากําลังใน
สถานีไฟฟาหลัก (Primary substation) 
และหมอแปลงไฟฟาในระบบจําหนายใน
สถานีไฟฟารอง (Secondary substation) 

เนื่องจากผู ประกอบการจําหนายไฟฟามี
ภาระผูกพันทางกฎหมาย  ในดานหนึ่งจะ
ตองเชื่อมตอระบบจายไฟฟาเขากับโครง
ข ายโดยเร็วและในอีกด านหนึ่งจะต อง
ดําเนินการเพื่อใหมั่นใจในเสถียรภาพของ
แรงดันไฟฟาที่จายเขามา ทําใหพวกเขา
ตองลงทุนอยางมากในการขยายโครงขาย

อุปกรณปรับแรงดันขณะจายโหลด
ในหมอแปลงระบบจําหนายเปนทาง
เลือก

อุปกรณปรับแรงดันขณะจ ายโหลดใน
หมอแปลงระบบจําหนายคือทางเลือกใน

การแกไขปญหาในการท่ีจะตองขยายโครง
ขายดังกลาวซึ่งจะขอดีทางเศรษฐศาสตร  
เทคโนโลยีนี้เปนที่รู จักในโครงขายไฟฟา
แรงดันสูง ซึ่งไดรับการพัฒนามาแลวกวา 
80 ปที่ผานมา โดย Macchinenfabrik 
Reinhausen (MR) โดยใชหลักการเปลี่ยน
จํานวนรอบขดลวดท่ีใชงานของหมอแปลง 
ไฟฟาดวยอุปกรณปรับแรงดันขณะจาย
โหลดในการควบคุมแรงดันไฟฟา

รูปที่ 2 จะแสดงใหเห็นถึงการนําหลักการนี้
ไปประยุกตใชในโครงขายระบบจําหนาย 
สถานีไฟฟารอง (Secondary substation) 

ที่ตออยูกับระบบไฟฟา 20kV และ 400V 
จะติดตั้งหมอแปลงไฟฟาพิเศษที่มีอุปกรณ
ปรับแรงดันขณะจายโหลดซึ่งสามารถปรับ
แรงดันไฟฟาของหมอแปลงไดตลอดเวลา
ในขณะทีจ่ายโหลด ไดมกีารนาํเสนอแนวคดิ 
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสําหรับตัวปรับแรงดัน
แตกตางกันไป ซึ่งอุปกรณใหมนี้จะชวยให
ชุดปรับแรงดันที่ติดตั้งไมกระทบตอขนาด
ของหมอแปลง วิธีนี้เปนทางเดียวที่จะมั่นใจ
ไดวาหมอแปลงจําหนายที่ใชสําหรับปรับ
แรงดันไฟฟานี้จะสามารถนํามาติดตั้งไดกับ
ทุกสถานีไฟฟารองท่ีมีอยูท้ังหมดได  โดย
เฉพาะอยางยิ่งในสถานีไฟฟาขนาดเล็กซึ่ง

รูปที่1: ชวงแรงดันไฟฟาตามขอกําหนดใน EN 50160

รูปที่ 2: หลักการควบคุมแรงดันไฟฟาของหมอแปลงจําหนาย
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จะไมมีพื้นที่เพียงพอสําหรับติดต้ังอุปกรณ
ขนาดใหญเขาไปเพิ่มเติม นอกจากนี้อายุ
การใช งานของตัวปรับแรงดันก็จะตอง
ยาวนานสอดคล องกับการใช งานของ
หมอแปลงไฟฟาที่มีการบํารุงรักษาเพียง
เล็กนอยเทานั้น ความตองการที่กลาวมานี้
จะแทบเปนไปไมไดเลยในหลกัการทางอเิลค
ทรอนิคสกําลัง (power electronics) 
นอกจากนี้ยังมีขอไดเปรียบในเร่ืองของการ
สามารถปรับชวงแรงดันไฟฟาที่กวางในการ
ปรับเปล่ียนแรงดันไฟฟาของหมอแปลง
โดยท่ีขั้นของแรงดันไฟฟาแตละข้ันละเอียด
พอที่จะไมสงผลใหเกิดการกระเพื่อมของ
แรงดันไฟฟากับโครงขาย

ในการที่จะใหอุปกรณเปล่ียนแรงดันชวยใน
การปรับแรงดันไฟฟาเพ่ือรักษาเสถียรภาพ
ของโครงขายนั้น จําเปนตองมีตัวควบคุมที่
จะคอยตรวจสอบระดับแรงดันไฟฟาใหอยู
ในระดับที่เหมาะสม ซึ่งนี่คือหนาที่ของตัว
ควบคุม (controller) ที่ไดถูกกําหนดคาไว
เพื่อคอยตรวจสอบระดับแรงดันไฟฟาใหอยู
ในระดับที่เหมาะสมตามสถานะปจจุบันของ
โครงข ายโดยการวัดแรงดันไฟฟาจาก
อุปกรณ วัดแรงดัน เชน VT ซึ่งติดตั้งอยูที่
บัสดานแรงตํ่าของสถานีไฟฟารอง หรืออาจ
ติดตั้งอุปกรณวัดแรงดันไฟฟาที่สายปอนที่
มีความสําคัญมากก็ได ในกรณีใชตัวตรวจ
วัดระยะไกลยังสามาถใชการติดตอสื่อสาร
ควบคุมผานระบบ GSM หรือสายสง
ความเร็วสูงก็ยังได

เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการอื่นๆในการ
ควบคุมแรงดันไฟฟาในโครงขายระบบ
จําหนาย เชน การใชอินเวอเตอรในการ
จายกําลังรีเอกทีฟ หรือวิธีอื่นๆนั้น จะพบ
วาการใชหมอแปลงระบบจําหนายควบคุม
แรงดันไฟฟาดูเหมือนจะมีข อไดเปรียบ
มากกวาเนื่องจากเทคโนโลยีท่ีใชน้ันไดรับ
การพิสูจนมาแลวในชวงหลายทศวรรษที่
ผานมาจากการใชงานในระบบโครงขาย

ไฟฟาแรงสูง และมีราคาที่ไมสูงมากเกินไป 
โดยท่ัวไปแทบจะไมความแตกตางในการใช
งานหมอแปลงจําหนายปกติ รูปที่ 3 แสดง
ใหเห็นภาพของหมอแปลงจําหนายท่ีมี
อุ ปกรณ ป รับแร งดั นขณะจ  าย โหลด 
(OLTC) ซึง่ถาดจูากภายนอกแทบจะไมเหน็ 
ความแตกตางจากหมอแปลงจําหนายทั่วไป 
จะสังเกตุเห็นความแตกตางเพียงอยาง
เดียวคือกลองสีฟาที่อยูระหวางบุชชิ่ง ซึ่งก็
คือชุดมอเตอรท่ีใชในการเปลี่ยนตําแหนง 
แท็ปของอุปกรณปรับแรงดันขณะจายโหลด
ที่ถูกติดตั้งอยูในตัวถังหมอแปลงไฟฟา

ผลของโครงขายท่ีไดจากหมอแปลงไฟฟา

จําหนายที่ใชอุปกรณปรับแรงดันขณะจาย
โหลดแสดงตามรูปท่ี 4 ซึ่งจะเห็นวา
หมอแปลงไฟฟาชวยใหสามาถใชงานชวง
แรงดันไฟฟาไดเต็มชวง ±10% ของทั้งโครง
ขายแรงดันไฟฟาปานกลางและโครงขาย
แรงดันไฟฟาต่ํา ดวยวิธีการตั้งคาแรงดัน
ไฟฟาท่ีตองการในสถานีไฟฟารอง ไมวา
แรงดันไฟฟาจากโครงขายแรงดันไฟฟาปาน
กลางจะเปนเทาไร หมอแปลงไฟฟาจะคอย
เปลี่ยนแทปเพื่อใหแรงดันไฟฟาดานแรงตํ่า
อยูในชวงที่ตองการตามที่ไดต้ังคาไวเสมอ 
ถาแรงดันไฟฟาดานแรงดันไฟฟาปานกลาง
มีระดับที่ “สูงเกินไป”  หมอแปลงก็จะปรับ
ใหแรงดันไฟฟาดานแรงตํ่าลดลง แตถาแรง
ดันไฟฟาท่ีเข ามีระดับท่ี “ตํ่าเกินไป”  
หมอแปลงก็จะปรับใหแรงดันไฟฟาดานแรง
ตํ่าสูงขึ้น

ตัวอยางในรูปที่ 4 แรงดันไฟฟาอางอิงจะตั้ง
คาไวที่ตํ่ากวาแรงดันพิกัด 400 V เล็กนอย 
จากตัวอยางนี้จะเห็นวาตอนนี้มีชองวางถึง 
11% สําหรับการขยับเพิ่มข้ึนของแรงดัน
ไฟฟาจากแหลงพลังงานหมุนเวียน แทนที่
จะมีเหลือแค 3 % ตามที่ไดแสดงในรูปที่ 1 
ซึ่งทําใหขนาดของโครงขายเพิ่มขึ้นถึง 4 
เทาสําหรับรองรับแหลงพลังงานหมุนเวียน
ในโครงขายแรงดันไฟฟาต่ํา เชน ระบบ
พลงังานแสงอาทติย เมือ่ระบบแรงดนัไฟฟา 
ปานกลางที่ ได ติดตั้ งหม อแปลงระบบ

รูปที่ 3: หมอแปลงไฟฟาจําหนายที่ใชอุปกรณปรับแรงดัน
ขณะจายโหลด

รูปที่ 4: ชวงแรงดันไฟฟาตามขอกําหนดใน EN 50160 ที่มีหมอแปลงระบบจําหนายควบคุมแรงดันไฟฟา
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จาํหนายควบคมุแรงดนัไฟฟา ในทางเทคนคิ 
เรื่องขอจํากัดของแรงดันไฟฟาสูงสุดที่เพิ่ม
ขึ้น 2% ในโครงขายแรงดันไฟฟาปานกลาง
ก็จะหมดไปเนื่องจากในแตละสถานีไฟฟา
รองสามารถควบคุมระดับแรงดันไฟฟาให
กลับมาอยูในชวงปกติที่ตองการได ดวยวิธี
การนี้จะชวยเพิ่มศักยภาพอยางมากสําหรับ
ในการรองรับกําลังไฟฟาจากแหลงพลังงาน
ไฟฟาหมุนเวียนในโครงขายแรงดันไฟฟา
ปานกลางอยางเชน ระบบพลังงานลม

ประโยชนที่จะไดรับ

หมอแปลงไฟฟาจําหนายที่ใชอุปกรณปรับ
แรงดันขณะจายโหลดไดมีการทดลองใช
งานในโครงขายในยุโรปตั้งแตป 2010 ใน
ชวงปลายป 2012 ไดมีการออกหลักเกณฑ
ทางเทคนิคพรอมนําออกมาใชงาน เมื่อป 
2014 มหีมอแปลงไฟฟาจาํหนายทีใ่ชอปุกรณ 
ปรับแรงดันขณะจายโหลดถูกติดต้ังแลว
ประมาณ 500 เครื่องในยุโรป สวนใหญอยู
ในประเทศเยอรมนี การทดลองใชงานชวง
ปทีผ่านมาไดรบัการพสิจูนแลววาหมอแปลง 
ระบบจํ าหน  ายควบคุมแรงดัน ไฟฟ  า
สามารถชวยรักษาเสถียรภาพของแรงดัน
ไฟฟาใหอยูในชวงที่ตองการและเปนทาง
เลือกที่คุมคาทางเศรษฐศาสตรมากกวาวิธี
การขยายโครงขายแบบเดิม ประการที่สอง 
จากการทดลองใชงานไดพิสูจนแลวว า
หมอแปลงระบบจําหนายควบคุมแรงดัน
ไฟฟาสามารถทํางานไดอยางนาเช่ือถือดวย
วธิกีารทาํงานแบบปกตขิองผูใชงาน  เพือ่ให 
การใชงานเทคโนโลยีใหมได อย างเต็ม
ศักยภาพ ผูประกอบการจําหนายไฟฟาได
กําลังปรับปรุงแนวทางการวางแผนโครง
ข  ายเพื่ อ ให มั่น ใจว  าหม อแปลงระบบ
จําหนายควบคุมแรงดันไฟฟาสามารถ
ทํางานไดตามตองการเพื่อรองรับพลังงาน
หมุนเวียนที่จะเพิ่มเขามาในโครงขาย

กําลังไฟฟาที่เพิ่มเขามาไดสําหรับพลังงาน

หมุนเวียนดวยการใช หมอแปลงระบบ
จําหนายควบคุมแรงดันไฟฟาในโครงขาย
ระบบจาํหนายนัน้ มกัจะขึน้กบัลักษณะเฉพาะ 
ของแตละโครงขาย  ตอไปจะกลาวถงึตวัอยาง 
ของกําลังไฟฟาที่เพิ่มขึ้นจากการจําลอง 2 
โครงขายตัวอยาง

ตัวอยางแรกแสดงในรูปที่ 5 เปนโครงขาย
ในชนบททีม่คีวามหนาแนนของประชากรตํา่  
สถานไีฟฟารองของโครงขายตดิตัง้หมอแปลง 
ไฟฟาระบบจําหนายขนาด 400kVA โครง
ขายประกอบดวย 5 สายปอน ที่มีความ
ยาวสายปอนละ 400 เมตร และมีจุดตอ 7 

จุดในแตละสาย  สายปอน 4 สายเปนสาย
เคเบิล NAYY-4x150 และสายปอนอีก 1 
สายเปนสายอากาศ 70-AL1/11-ST1A9  ใน
สายปอนแรกจะมีแตโหลด สวนอีกสี่สาย
ปอนที่เหลือจะมีทั้งโหลด และเซลลแสง
อาทิตยปอนไฟฟาเขามาในสายสงและมี
การติดตั้งเซลลแสงอาทิตยแตกตางกันไป
โดยสายปอนแรกจะติดตั้งเซลลแสงอาทิตย
หางกันทุก 2 ครัวเรือนและติดตั้งเซลลแสง
อาทิตยเพียงชุดเดียวตรงกลางหรือที่ปลาย 
สายสําหรับสายปอนที่เหลือ ในกรณีที่ไมใช
หมอแปลงระบบจําหนายควบคุมแรงดัน

รูปที่ 5: ผลที่ไดจากการใชหมอแปลงระบบจําหนายควบคุมแรงดันไฟฟา – ตัวอยางที่1
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จะไมมีพื้นท่ีเพียงพอสําหรับติดตั้งอุปกรณ
ขนาดใหญเขาไปเพิ่มเติม นอกจากนี้อายุ
การใช งานของตัวปรับแรงดันก็จะตอง
ยาวนานสอดคล องกับการใช งานของ
หมอแปลงไฟฟาท่ีมีการบํารุงรักษาเพียง
เล็กนอยเทานั้น ความตองการที่กลาวมานี้
จะแทบเปนไปไมไดเลยในหลกัการทางอเิลค
ทรอนิคสกําลัง (power electronics) 
นอกจากนี้ยังมีขอไดเปรียบในเร่ืองของการ
สามารถปรับชวงแรงดันไฟฟาท่ีกวางในการ
ปรับเปล่ียนแรงดันไฟฟาของหมอแปลง
โดยท่ีขั้นของแรงดันไฟฟาแตละข้ันละเอียด
พอที่จะไมสงผลใหเกิดการกระเพื่อมของ
แรงดันไฟฟากับโครงขาย

ในการที่จะใหอุปกรณเปลี่ยนแรงดันชวยใน
การปรับแรงดันไฟฟาเพ่ือรักษาเสถียรภาพ
ของโครงขายนั้น จําเปนตองมีตัวควบคุมที่
จะคอยตรวจสอบระดับแรงดันไฟฟาใหอยู
ในระดับที่เหมาะสม ซึ่งนี่คือหนาที่ของตัว
ควบคุม (controller) ที่ไดถูกกําหนดคาไว
เพื่อคอยตรวจสอบระดับแรงดันไฟฟาใหอยู
ในระดับที่เหมาะสมตามสถานะปจจุบันของ
โครงข ายโดยการวัดแรงดันไฟฟาจาก
อุปกรณ วัดแรงดัน เชน VT ซึ่งติดตั้งอยูที่
บัสดานแรงตํ่าของสถานีไฟฟารอง หรืออาจ
ติดต้ังอุปกรณวัดแรงดันไฟฟาที่สายปอนที่
มีความสําคัญมากก็ได ในกรณีใชตัวตรวจ
วัดระยะไกลยังสามาถใชการติดตอสื่อสาร
ควบคุมผานระบบ GSM หรือสายสง
ความเร็วสูงก็ยังได

เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการอื่นๆในการ
ควบคุมแรงดันไฟฟาในโครงขายระบบ
จําหนาย เชน การใชอินเวอเตอรในการ
จายกําลังรีเอกทีฟ หรือวิธีอื่นๆนั้น จะพบ
วาการใชหมอแปลงระบบจําหนายควบคุม
แรงดันไฟฟาดูเหมือนจะมีข อไดเปรียบ
มากกวาเนื่องจากเทคโนโลยีท่ีใชนั้นไดรับ
การพิสูจนมาแลวในชวงหลายทศวรรษท่ี
ผานมาจากการใชงานในระบบโครงขาย

ไฟฟาแรงสูง และมีราคาที่ไมสูงมากเกินไป 
โดยท่ัวไปแทบจะไมความแตกตางในการใช
งานหมอแปลงจําหนายปกติ รูปที่ 3 แสดง
ใหเห็นภาพของหมอแปลงจําหนายที่มี
อุ ปกรณ ป รับแร งดั นขณะจ  าย โหลด 
(OLTC) ซึง่ถาดจูากภายนอกแทบจะไมเหน็ 
ความแตกตางจากหมอแปลงจําหนายทั่วไป 
จะสังเกตุเห็นความแตกตางเพียงอยาง
เดียวคือกลองสีฟาที่อยูระหวางบุชชิ่ง ซึ่งก็
คือชุดมอเตอรท่ีใชในการเปลี่ยนตําแหนง 
แท็ปของอุปกรณปรับแรงดันขณะจายโหลด
ที่ถูกติดตั้งอยูในตัวถังหมอแปลงไฟฟา

ผลของโครงขายท่ีไดจากหมอแปลงไฟฟา

จําหนายที่ใชอุปกรณปรับแรงดันขณะจาย
โหลดแสดงตามรูปที่ 4 ซึ่งจะเห็นวา
หมอแปลงไฟฟาชวยใหสามาถใชงานชวง
แรงดันไฟฟาไดเต็มชวง ±10% ของทั้งโครง
ขายแรงดันไฟฟาปานกลางและโครงขาย
แรงดันไฟฟาตํ่า ดวยวิธีการตั้งคาแรงดัน
ไฟฟาที่ตองการในสถานีไฟฟารอง ไมวา
แรงดันไฟฟาจากโครงขายแรงดันไฟฟาปาน
กลางจะเปนเทาไร หมอแปลงไฟฟาจะคอย
เปลี่ยนแทปเพื่อใหแรงดันไฟฟาดานแรงตํ่า
อยูในชวงที่ตองการตามที่ไดตั้งคาไวเสมอ 
ถาแรงดันไฟฟาดานแรงดันไฟฟาปานกลาง
มีระดับที่ “สูงเกินไป”  หมอแปลงก็จะปรับ
ใหแรงดันไฟฟาดานแรงตํ่าลดลง แตถาแรง
ดันไฟฟาที่ เข ามีระดับที่ “ตํ่าเกินไป”  
หมอแปลงก็จะปรับใหแรงดันไฟฟาดานแรง
ตํ่าสูงขึ้น

ตัวอยางในรูปที่ 4 แรงดันไฟฟาอางอิงจะตั้ง
คาไวที่ตํ่ากวาแรงดันพิกัด 400 V เล็กนอย 
จากตัวอยางนี้จะเห็นวาตอนนี้มีชองวางถึง 
11% สําหรับการขยับเพิ่มขึ้นของแรงดัน
ไฟฟาจากแหลงพลังงานหมุนเวียน แทนที่
จะมีเหลือแค 3 % ตามที่ไดแสดงในรูปที่ 1 
ซ่ึงทําใหขนาดของโครงขายเพิ่มขึ้นถึง 4 
เทาสําหรับรองรับแหลงพลังงานหมุนเวียน
ในโครงขายแรงดันไฟฟาตํ่า เชน ระบบ
พลงังานแสงอาทติย เมือ่ระบบแรงดนัไฟฟา 
ปานกลางที่ ได ติดตั้ งหม อแปลงระบบ

รูปที่ 3: หมอแปลงไฟฟาจําหนายที่ใชอุปกรณปรับแรงดัน
ขณะจายโหลด

รูปที่ 4: ชวงแรงดันไฟฟาตามขอกําหนดใน EN 50160 ที่มีหมอแปลงระบบจําหนายควบคุมแรงดันไฟฟา
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จาํหนายควบคมุแรงดนัไฟฟา ในทางเทคนคิ 
เรื่องขอจํากัดของแรงดันไฟฟาสูงสุดที่เพิ่ม
ขึ้น 2% ในโครงขายแรงดันไฟฟาปานกลาง
ก็จะหมดไปเนื่องจากในแตละสถานีไฟฟา
รองสามารถควบคุมระดับแรงดันไฟฟาให
กลับมาอยูในชวงปกติที่ตองการได ดวยวิธี
การน้ีจะชวยเพิ่มศักยภาพอยางมากสําหรับ
ในการรองรับกําลังไฟฟาจากแหลงพลังงาน
ไฟฟาหมุนเวียนในโครงขายแรงดันไฟฟา
ปานกลางอยางเชน ระบบพลังงานลม

ประโยชนที่จะไดรับ

หมอแปลงไฟฟาจําหนายที่ใชอุปกรณปรับ
แรงดันขณะจายโหลดไดมีการทดลองใช
งานในโครงขายในยุโรปตั้งแตป 2010 ใน
ชวงปลายป 2012 ไดมีการออกหลักเกณฑ
ทางเทคนิคพรอมนําออกมาใชงาน เมื่อป 
2014 มีหมอแปลงไฟฟาจาํหนายทีใ่ชอปุกรณ 
ปรับแรงดันขณะจายโหลดถูกติดตั้งแลว
ประมาณ 500 เครื่องในยุโรป สวนใหญอยู
ในประเทศเยอรมนี การทดลองใชงานชวง
ปทีผ่านมาไดรบัการพสิจูนแลววาหมอแปลง 
ระบบจํ าหน  ายควบคุมแรงดัน ไฟฟ  า
สามารถชวยรักษาเสถียรภาพของแรงดัน
ไฟฟาใหอยูในชวงที่ตองการและเปนทาง
เลือกที่คุมคาทางเศรษฐศาสตรมากกวาวิธี
การขยายโครงขายแบบเดิม ประการที่สอง 
จากการทดลองใชงานไดพิสูจนแลวว า
หมอแปลงระบบจําหนายควบคุมแรงดัน
ไฟฟาสามารถทํางานไดอยางนาเชื่อถือดวย
วิธกีารทํางานแบบปกติของผูใชงาน  เพือ่ให 
การใชงานเทคโนโลยีใหมได อย างเต็ม
ศักยภาพ ผูประกอบการจําหนายไฟฟาได
กําลังปรับปรุงแนวทางการวางแผนโครง
ข  ายเ พ่ือให  ม่ันใจว  าหม อแปลงระบบ
จําหนายควบคุมแรงดันไฟฟาสามารถ
ทํางานไดตามตองการเพื่อรองรับพลังงาน
หมุนเวียนที่จะเพิ่มเขามาในโครงขาย

กําลังไฟฟาที่เพ่ิมเขามาไดสําหรับพลังงาน

หมุนเวียนดวยการใช หมอแปลงระบบ
จําหนายควบคุมแรงดันไฟฟาในโครงขาย
ระบบจาํหนายนัน้ มกัจะขึน้กบัลักษณะเฉพาะ 
ของแตละโครงขาย  ตอไปจะกลาวถงึตวัอยาง 
ของกําลังไฟฟาที่เพิ่มขึ้นจากการจําลอง 2 
โครงขายตัวอยาง

ตัวอยางแรกแสดงในรูปที่ 5 เปนโครงขาย
ในชนบททีม่คีวามหนาแนนของประชากรตํา่  
สถานไีฟฟารองของโครงขายตดิตัง้หมอแปลง 
ไฟฟาระบบจําหนายขนาด 400kVA โครง
ขายประกอบดวย 5 สายปอน ที่มีความ
ยาวสายปอนละ 400 เมตร และมีจุดตอ 7 

จุดในแตละสาย  สายปอน 4 สายเปนสาย
เคเบิล NAYY-4x150 และสายปอนอีก 1 
สายเปนสายอากาศ 70-AL1/11-ST1A9  ใน
สายปอนแรกจะมีแตโหลด สวนอีกส่ีสาย
ปอนท่ีเหลือจะมีท้ังโหลด และเซลลแสง
อาทิตยปอนไฟฟาเขามาในสายสงและมี
การติดตั้งเซลลแสงอาทิตยแตกตางกันไป
โดยสายปอนแรกจะติดตั้งเซลลแสงอาทิตย
หางกันทุก 2 ครัวเรือนและติดตั้งเซลลแสง
อาทิตยเพียงชุดเดียวตรงกลางหรือที่ปลาย 
สายสําหรับสายปอนที่เหลือ ในกรณีที่ไมใช
หมอแปลงระบบจําหนายควบคุมแรงดัน

รูปที่ 5: ผลที่ไดจากการใชหมอแปลงระบบจําหนายควบคุมแรงดันไฟฟา – ตัวอยางที่1
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ไฟฟาจะสามารถรองรับกําลังไฟฟาจาก

เซลลแสงอาทิตยรวมกันทุกสายปอนได 

278 kWp  ปจจัยขอจํากัดของแตละสาย

ปอนคือจะมีแรงดันไฟฟาสูงสุดที่ปลายสาย

เพิ่มขึ้นไดประมาณ 3% ในแต ละสายปอน 

ดวยเหตุน้ีทําใหสามารถใชงาน สายปอน 

(line utilization) ในการรับกําลังไฟฟา

จากเซลลแสงอาทิตยไดอยูในชวงระหวาง 

12% ถึง 50%  แตถาใชหมอแปลงระบบ

จําหนายควบคุมแรงดันไฟฟา กําลังไฟฟา

ที่ผลิตจากเซลลแสงอาทิตย จะเพิ่มขึ้นได 

1.9 เทาในสายปอนที่ 2  เพิ่มขึ้นเปน 2 

เทาในสายปอนที่ 3 และในสายปอนที่ 4 

และ 5  สามารถเพิ่มกําลังผลิตไดถึง 3.6 

เทาและ 3.7 เทาตามลาํดบั ดังนัน้จะเหน็วา

หมอแปลงระบบ จําหนายควบคุมแรงดัน

ไฟฟาจะสามารถชวยเพ่ิมศักยภาพในการ

รองรับกําลังไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตยเพิ่ม

ขึ้นประมาณ 2 ถึง 4 เทาขึ้นอยูกับตําแหนง

ของการติดตั้งเซลลแสงอาทิตยในสายปอน

ในรูปที่ 6 แสดงตัวอยางแบบจําลองที่ยัง

เปนโครงขายในชนบท แตในสายปอนแรก

ทีม่แีตโหลดจะเพิม่ความยาวอกี 1200 เมตร 

เพ่ือจายโหลดใหแกผู ใช ไฟฟาภาคการ 

เกษตรที่มีการใชโหลดขนาด 14.5 kW มี

แรงดันไฟฟาตกในสายสงประมาณ 7% 

ทําใหแรงดันไฟฟาที่ปลายทางจะเพิ่มข้ึนได

ประมาณ 1% แทนที่จะเปน 3 % ตาม

ตัวอยางแบบจําลองที่แลว ในแบบจําลองนี้

เมื่อไม ได ใช หม อแปลงระบบจําหน าย

ควบคุมแรงดันไฟฟา จะสามารถรองรับ

กําลังไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตยรวมกันทุก

สายปอนไดประมาณ 98 kWp และทําให

สามารถใชงานสายปอน (line utilization) 

ในการรับกําลังไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตย

ไดอยูในชวงระหวาง 5% ถึง 17% เทานั้น 

แตเมื่อใชหมอแปลงระบบจําหนายควบคุม

แรงดันไฟฟา กําลังไฟฟาที่ผลิตจากเซลล

แสงอาทิตยจะเพิ่มขึ้นไดถึง 5.7 ถึง 8 เทา 

ผลสรุป

การเพิ่มข้ึนของการใชพลังงานจากพลังงาน

หมุนเวียนอยางตอเนื่องจะกระทบตอโครง

ขายพื้นฐานที่มีอยูเดิม แรงดันไฟฟาที่เกิน

ชวงที่กําหนดไวในโครงขายเปนเหตุผลหลัก

ที่ตองขยายโครงขายซึ่งจะมีคาใชท่ีจายสูง 

การใช หม อแปลงไฟฟ าจํ าหน าย ท่ี ใช 

อุปกรณปรับแรงดันขณะจายโหลดเปนทาง

เลือกที่ประหยัดกวาในการแกปญหาดัง

กลาว โดยเปนเทคโนโลยีที่ใชงานมาแลวใน

ชวงทศวรรษท่ีผานในโครงขายไฟฟาแรงสูง

และดวยการควบคุมปรับเปลี่ยนแรงดัน

ไฟฟาตลอดเวลาของหมอปลงไฟฟาระบบ

จําหนายในขณะจายโหลดชวยใหโครงขาย

ระบบจําหนายสามารถเชื่อมตอกับพลังงาน

หมุนเวียนไดเพ่ิมมากขึ้นไดโดยไมตองเพิ่ม

สายสงหรืออุปกรณอื่นๆเพิ่มเติม หลังจาก

ที่ไดทดลองใชในยุโรปตั้งแตป 2010 การใช

หมอแปลงระบบจําหนายควบคุมแรงดัน

ไฟฟา ปจจุบันไดเปนที่ยอมรับและมีการใช

งานโดยผูประกอบการจําหนายไฟฟา (Distri-

bution Network Operators) หลายแหงแลว

รูปที่ 6: ผลที่ไดจากการใชหมอแปลงระบบจําหนายควบคุมแรงดันไฟฟา – ตัวอยางที่2
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On-Load Tap-Changers for Distribution 
Transformers as a Means to Connect 
More Renewables to the Grid

Manuel Sojer, Thomas Smolka
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH, Germany

Abstract

Many nations have defined ambitious 
goals for the future share of renewa-
bles in their power generation. The 
consequent increase in photovoltaic 
installations and wind mills will also 
create a paradigm shift in the network 
infrastructure since renewables have a 
volatile profile, are usually installed in a 
distributed fashion and thus connected 
to medium and low voltage networks.

On days when large amounts of 
distributed renewables feed into the 
distribution network challenges arise. 
Voltage band violations are the primary 
problem. In line with the 50160 standard, 
DNOs are required to maintain a voltage 
within a band of ±10 % around the 
rated voltage in the distribution network. 
Traditional remedies to ensure stables 
voltages despite a growing proportion 
of renewables are grid expansion 
measures like deploying additional cables. 

ELECTRICAL ENGINEERING



ELECTRICAL ENGINEERING

ไฟฟาจะสามารถรองรับกําลังไฟฟาจาก

เซลลแสงอาทิตยรวมกันทุกสายปอนได 

278 kWp  ปจจัยขอจํากัดของแตละสาย

ปอนคือจะมีแรงดันไฟฟาสูงสุดที่ปลายสาย

เพิ่มขึ้นไดประมาณ 3% ในแต ละสายปอน 

ดวยเหตนุีท้าํใหสามารถใชงาน สายปอน 

(line utilization) ในการรับกําลังไฟฟา

จากเซลลแสงอาทิตยไดอยูในชวงระหวาง 

12% ถึง 50%  แตถาใชหมอแปลงระบบ

จําหนายควบคุมแรงดันไฟฟา กําลังไฟฟา

ที่ผลิตจากเซลลแสงอาทิตย จะเพิ่มขึ้นได 

1.9 เทาในสายปอนที่ 2  เพิ่มขึ้นเปน 2 

เทาในสายปอนที่ 3 และในสายปอนที่ 4 

และ 5  สามารถเพิ่มกําลังผลิตไดถึง 3.6 

เทาและ 3.7 เทาตามลาํดบั ดังนัน้จะเหน็วา

หมอแปลงระบบ จําหนายควบคุมแรงดัน

ไฟฟาจะสามารถชวยเพิ่มศักยภาพในการ

รองรับกําลังไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตยเพ่ิม

ขึ้นประมาณ 2 ถึง 4 เทาขึ้นอยูกับตําแหนง

ของการติดตั้งเซลลแสงอาทิตยในสายปอน

ในรูปที่ 6 แสดงตัวอยางแบบจําลองที่ยัง

เปนโครงขายในชนบท แตในสายปอนแรก

ทีม่แีตโหลดจะเพิม่ความยาวอกี 1200 เมตร 

เพื่อจ ายโหลดใหแกผู ใช ไฟฟาภาคการ 

เกษตรที่มีการใชโหลดขนาด 14.5 kW มี

แรงดันไฟฟาตกในสายสงประมาณ 7% 

ทําใหแรงดันไฟฟาท่ีปลายทางจะเพ่ิมขึ้นได

ประมาณ 1% แทนที่จะเปน 3 % ตาม

ตัวอยางแบบจําลองที่แลว ในแบบจําลองนี้

เมื่อไม ได ใช หม อแปลงระบบจําหน าย

ควบคุมแรงดันไฟฟา จะสามารถรองรับ

กําลังไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตยรวมกันทุก

สายปอนไดประมาณ 98 kWp และทําให

สามารถใชงานสายปอน (line utilization) 

ในการรับกําลังไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตย

ไดอยูในชวงระหวาง 5% ถึง 17% เทานั้น 

แตเมื่อใชหมอแปลงระบบจําหนายควบคุม

แรงดันไฟฟา กําลังไฟฟาที่ผลิตจากเซลล

แสงอาทิตยจะเพิ่มขึ้นไดถึง 5.7 ถึง 8 เทา 

ผลสรุป

การเพ่ิมขึ้นของการใชพลังงานจากพลังงาน

หมุนเวียนอยางตอเนื่องจะกระทบตอโครง

ขายพื้นฐานที่มีอยูเดิม แรงดันไฟฟาที่เกิน

ชวงท่ีกําหนดไวในโครงขายเปนเหตุผลหลัก

ท่ีตองขยายโครงขายซึ่งจะมีคาใชที่จายสูง 

การใช หม อแปลงไฟฟ าจํ าหน ายที่ ใช 

อุปกรณปรับแรงดันขณะจายโหลดเปนทาง

เลือกท่ีประหยัดกวาในการแกปญหาดัง

กลาว โดยเปนเทคโนโลยีที่ใชงานมาแลวใน

ชวงทศวรรษท่ีผานในโครงขายไฟฟาแรงสูง

และดวยการควบคุมปรับเปลี่ยนแรงดัน

ไฟฟาตลอดเวลาของหมอปลงไฟฟาระบบ

จําหนายในขณะจายโหลดชวยใหโครงขาย

ระบบจําหนายสามารถเชื่อมตอกับพลังงาน
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รูปที่ 6: ผลที่ไดจากการใชหมอแปลงระบบจําหนายควบคุมแรงดันไฟฟา – ตัวอยางที่2
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On-Load Tap-Changers for Distribution 
Transformers as a Means to Connect 
More Renewables to the Grid

Manuel Sojer, Thomas Smolka
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH, Germany

Abstract

Many nations have defined ambitious 
goals for the future share of renewa-
bles in their power generation. The 
consequent increase in photovoltaic 
installations and wind mills will also 
create a paradigm shift in the network 
infrastructure since renewables have a 
volatile profile, are usually installed in a 
distributed fashion and thus connected 
to medium and low voltage networks.

On days when large amounts of 
distributed renewables feed into the 
distribution network challenges arise. 
Voltage band violations are the primary 
problem. In line with the 50160 standard, 
DNOs are required to maintain a voltage 
within a band of ±10 % around the 
rated voltage in the distribution network. 
Traditional remedies to ensure stables 
voltages despite a growing proportion 
of renewables are grid expansion 
measures like deploying additional cables. 
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Common to all these traditional 
remedies is that they are quite costly.

The use of on-load tap-changers in 

distribution transformers is an alternate 
solution to these traditional measures. 
This concept is derived from power 
transformers including on-load tap-
changers as they are used in primary 
substations. 

A distribution transformer with on-load 
tap-changer decouples the voltage in 
the medium voltage network from the 
voltage in the low voltage network in 
such a way that the complete voltage 
band of ±10 % is available in the low 
voltage network. This can lead to a 
capacity increase for the connection of 
renewables by the factor four in the 
low voltage grid allowing the economic 
connection of photovoltaic installations. 
Moreover, as soon as a complete medium 
voltage ring is equipped with voltage 
regulated distribution transformers, 
there is a similar positive effect for the 
economic connection of wind based 
renewables in the medium voltage 
network.

While traditional on-load tap-changers 
are too expensive and too large to be 
deployed in distribution transformers, 
recent developments of special distri-
bution level on-load tap-changers can 
fill this gap.

 

Introduction: Energy turned  
upside down

Stopping or at least slowing global 
warming requires the large-scale 
integration of renewable energies. As a 

consequence, many nations have 
defined ambitious goals concerning the 
future share of renewable energies in 
their power consumption in the 20-20-20 
targets and have introduced measures 
to achieve these goals such as incentives 
and subsidies. Germany is particularly 
ambitious and plans to double the share 
of renewable energies in its power 
consumption by 2020, ultimately striving 
to cover 80 % of its demand for power 
with renewable energies in 2050. From 
what can be seen today, most nations 
have had a successful start with their 
programs and the share of renewable 
energies is growing.

However, the resulting paradigm shift 
in energy generation will also lead to a 
paradigm shift in the underlying grid 
infrastructure. Renewable energies have 
a volatile feed-in profile and are usually 
installed in a distributed manner. They 
are thus in stark contrast to traditional 
sources of energy which used to be 
placed closely to large loads and which 
could be controlled in accordance with 
the loads they supply. The existing 
grid infrastructure has been optimized 
for a unidirectional distribution of energy 
from a few large controllable power 
plants to many consumers, passing 
from high voltage grids to low voltage 
grids. In consequence, the existing 
grid infrastructure has a hard time coping 
with the ever growing number of 
distributed, volatile renewable energies 
that supply to the grid on all voltage 
levels available and that cannot be 
turned on or off in synch with power 
consumption. Germany alone has more 
than 2.3 million of PV systems and 
over 20 thousand wind turbines 
installed today already.

Voltage band constraints as the 
primary technical challenge in 
distribution grids

Two primary technical challenges result 
in the grids from the transition to a 
low carbon power supply: Thermal 
overload of assets, mainly affecting the 
transmission network, and maintaining 
stable voltages within the specified 
bands, being the key challenge in the 
distribution network. The traditional 
and proven, yet costly, remedy for 
both topics is grid extension. For Germany 
alone, simulations project between 
50,000 and 60,000 additional kilometers 
of cable in the low voltage grid, between 
70,000 and 120,000 additional kilometers 
of cable for the medium voltage grid, 
and between 10,000 and 20,000 
additional kilometers of cable for the 
high voltage grid until the year 2030. 
The financial equivalent to these 
numbers are investments between 25 
and 40 billion Euros over the next two 
decades.

The distribution grid challenge of main-
taining stable voltages within the specified 
bands relates to the respective norms 
covering which voltages are acceptable 
at network connection points. For Europe, 
EN 50160 mandates a voltage within 
a band of ±10 % around 230 V. Today, 
the entire resulting tolerance range of 
20% is spread over both medium and 
low voltage grid since there are no 
further voltage regulation devices after 
the primary substation with its transformer 
equipped with an on-load tap-changer. 
As Figure 1 shows, this leaves only 
limited room for voltage rises from the 
feed in of renewable energies. A large 
portion of the 20% range is consumed 
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by voltage drops during load, regulation 
bandwidth of the transformer in the 
primary substation and imprecision of 
the transformer in the secondary sub-
station.

Distributing the remainder of 5 % 
between medium voltage and low 
voltage grid leaves only very limited 
headroom for voltage rise from the 
feed-in of renewable energies into these 
two voltage levels. In consequence, 
the thermal capacity of the network 
assets are usually far from being 
reached when voltage band concerns 
constrain the integration of additional 
renewable energies and necessitate 
the deployment of additional equipment 
such as cables or transformers.

Since distribution network operators in 
most countries are legally obligated on 
the one hand to connect distributed 
generation systems to their grid without 
delay and on the other hand must con-
tinue to ensure a reliable supply of 
voltage, they are currently forced to 
invest heavily into their grids.

On-load tap-changers in distri-
bution transformers as an alter-
native

On-load tap-changers in distribution 
transformers are an alternative solution 
to such network expansion measures 
with economic advantages. The under-
lying technology is known from high 
voltage grids. It has been industrialized 
more than 80 years ago by Maschinen-
fabrik Reinhausen and relies on chang-
ing the number of active windings of a 
transformer with an on-load tap-chang-
er to control its voltage. 

Figure 2 shows how this concept can 
be applied to the distribution grid. A 
secondary substation connecting the 
20 kV grid with the 400 V grid is 
equipped with a special distribution 
transformer that comes with an actuator 
such as an on-load tap-changer that 
allows changing the voltage of the 
transformer dynamically under load. 
The market offers different technological 
concepts for such actuators. Advanced 
solutions allow an actuator to be 
installed without having to change the 

dimensions of the transformer. This is 
the only way to ensure that a voltage 
regulated distribution transformer can 
be used in all existing secondary 
substations. Particularly with regard to 
the large installed basis of compact 
stations, this requirement is a central 
point for almost all distribution network 
operators. In addition, an actuator 
lifespan that corresponds to that of the 
transformer with no or only minimum 
maintenance is usually a primary, 
economically based requirement. This 

Figure 1: Voltage band in accordance with EN 50160

Figure 2: Concept of voltage regulated distribution transformer
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overload of assets, mainly affecting the 
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stable voltages within the specified 
bands, being the key challenge in the 
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and proven, yet costly, remedy for 
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alone, simulations project between 
50,000 and 60,000 additional kilometers 
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additional kilometers of cable for the 
high voltage grid until the year 2030. 
The financial equivalent to these 
numbers are investments between 25 
and 40 billion Euros over the next two 
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taining stable voltages within the specified 
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at network connection points. For Europe, 
EN 50160 mandates a voltage within 
a band of ±10 % around 230 V. Today, 
the entire resulting tolerance range of 
20% is spread over both medium and 
low voltage grid since there are no 
further voltage regulation devices after 
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equipped with an on-load tap-changer. 
As Figure 1 shows, this leaves only 
limited room for voltage rises from the 
feed in of renewable energies. A large 
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by voltage drops during load, regulation 
bandwidth of the transformer in the 
primary substation and imprecision of 
the transformer in the secondary sub-
station.

Distributing the remainder of 5 % 
between medium voltage and low 
voltage grid leaves only very limited 
headroom for voltage rise from the 
feed-in of renewable energies into these 
two voltage levels. In consequence, 
the thermal capacity of the network 
assets are usually far from being 
reached when voltage band concerns 
constrain the integration of additional 
renewable energies and necessitate 
the deployment of additional equipment 
such as cables or transformers.

Since distribution network operators in 
most countries are legally obligated on 
the one hand to connect distributed 
generation systems to their grid without 
delay and on the other hand must con-
tinue to ensure a reliable supply of 
voltage, they are currently forced to 
invest heavily into their grids.

On-load tap-changers in distri-
bution transformers as an alter-
native

On-load tap-changers in distribution 
transformers are an alternative solution 
to such network expansion measures 
with economic advantages. The under-
lying technology is known from high 
voltage grids. It has been industrialized 
more than 80 years ago by Maschinen-
fabrik Reinhausen and relies on chang-
ing the number of active windings of a 
transformer with an on-load tap-chang-
er to control its voltage. 

Figure 2 shows how this concept can 
be applied to the distribution grid. A 
secondary substation connecting the 
20 kV grid with the 400 V grid is 
equipped with a special distribution 
transformer that comes with an actuator 
such as an on-load tap-changer that 
allows changing the voltage of the 
transformer dynamically under load. 
The market offers different technological 
concepts for such actuators. Advanced 
solutions allow an actuator to be 
installed without having to change the 

dimensions of the transformer. This is 
the only way to ensure that a voltage 
regulated distribution transformer can 
be used in all existing secondary 
substations. Particularly with regard to 
the large installed basis of compact 
stations, this requirement is a central 
point for almost all distribution network 
operators. In addition, an actuator 
lifespan that corresponds to that of the 
transformer with no or only minimum 
maintenance is usually a primary, 
economically based requirement. This 

Figure 1: Voltage band in accordance with EN 50160

Figure 2: Concept of voltage regulated distribution transformer
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requirement is frequently hard to fulfil 
for concepts based on power electronics. 
Moreover, advantageous concepts 
facilitate a large regulation bandwidth 
in that they can significantly alter the 
voltage of the transformer while at the 
same time allowing for fine-grained 
regulation steps in order to avoid 
network effects such as flicker.

In order for the actuator to facilitate 
the voltage changes required to stabilize 
that grid some intelligence needs to 
determine when which actions are 
appropriate. This is the role of the 
controller which relies on algorithms to 
determine the right reactions given the 
current state of the grid. To assess the 
latter it relies on sensors which in the 
most simple setup measure values on 
the low voltage bus bar of the secondary 
substation. In more complex setups 
there can also be sensors deployed 
deeper in the low voltage grid, e.g. at 
the end of the most critical feeders. 
For most situations classical bus bar 
control is sufficient. In case of remote 
sensors being deployed they can com-
municate with the controller via GSM 
or Broadband Power Line.

In comparison to other conceivable 
solutions for voltage control in the 
distribution grid such as distributed energy 
storage or inverters providing reactive 
power, voltage regulated distribution 
transformers seem advantageous since 
the technology they are based on has 
proven itself over many decades in the 
high voltage grids. Moreover, they 
seem highly economical since they 
facilitate a high degree of compatibility 
with existing network infrastructures 
and the processes of network operators. 

When a network operator selects an 
appropriate technical concept there is 
basically no difference between the 
operation of a regulated or an unregu-
lated distribution transformer. Figure 3 
shows a photograph of a distribution 
transformer with an on-load tap-changer 
which on the outside is hard to distinguish 
from a regular distribution transformer. 
The only visible difference is the blue 
block between the bushings. It contains 
a motor unit required to move the on-load 
tap-changer integrated in the transformer 
tank.

The effect an on-load tap-changer in a 

distribution transformer has on the grid 
can be seen in Figure 4: It decouples 
the voltage of the medium voltage grid 
from that of the low voltage grid in 
such a way that the complete voltage 
band of ±10 % is available in both 
voltage levels. This is realized by its 
functionality to “reset” the voltage in 
the secondary substation, i.e. no matter 
what the voltage of the medium voltage 
grid, the voltage regulated distribution 
transformer can ensure that the voltage 
of the low voltage grid is set to a 
predefined reference value. If the voltage 
of the medium voltage grid is relatively 
“too high” it can be regulated down. If 
it is relatively “too low” it can be regu-
lated up.

In Figure 4 the exemplary reference 
voltage is set slightly below 400 V, i.e. 
below 100% of the rated voltage of 
the grid. In this example there is now 
headroom of 11% for voltage rise from 
the integration of renewable energies 
instead of 3% as depicted in Figure 1. 
This quadruples the grid capacity for 
integrating renewable energies in the 
low voltage grid such as PV systems. 
As soon as a complete medium voltage 
ring is equipped with voltage regulated 

Figure 3: Distribution transformer with on-load 
tap-changer

Figure 4: Voltage band in accordance with EN 50160 with a voltage regulated distribution transformer
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distribution transformers, from a technical 
perspective the limitation of a maximum 
voltage rise of 2% in the medium voltage 
grid can be omitted since each secondary 
substation now has the capability of 
the voltage regulated distribution trans-
former to regulate the voltage back to 
the range required by the norm. This 
would facilitate a much larger potential 
for the integration of renewable energies 
in the medium voltage grid such as 
wind energy systems.

Effectiveness

Distribution transformers with on-load 
tap-changer have been trialled by various 
distribution network operators in Euro-
pean grids since 2010. By late 2012 
the first technical concepts have 
matured and are available for regular 
deployment. In 2014 there are about 
500 installations of voltage regulated 
distribution transformers with technology 
from several providers installed in 
Europe – largely in Germany. The trials 
over the last years have proven that 
voltage regulated distribution trans-
formers can indeed help to maintain 
stable voltages within the specified 
bands and are thus an economic 
alternative to classical grid expansion 
measures. Secondly, the trials have 
proven that voltage regulated distribution 
transformers can be operated reliably 
with the standard asset processes 
employed by distribution network 
operators. To fully tap the potential of 
this new technology distribution 
network operators are currently revising 
their network planning guidelines to 
ensure that voltage regulated distribu-
tion transformers can be employed 
whenever possible to accommodate 

additional renewable energies in the 
distribution grid.

The additional capacity for renewable 
energies a voltage regulated distribution 
transformer created in a distribution 
grid always depends on the specific 
characteristics of the grid. In the following 
the additional capacity is calculated for 
two exemplary grids.

The first example shown in Figure 5 is 
a rural grid with a low population density. 
The secondary substation of the grid is 

equipped with a 400 kVA distribution 
transformer. The grid consists of five 
feeders with a length of 400 m and 
seven connection points each. Four 
feeders are cables (NAYY-4x150), one 
is an aerial feeder (70-AL1/11-ST1A9). 
In addition to that feeder one is a 
pure load feeder. The other four feed-
ers are equipped with PV feed-in which 
differs between installations in every 
second household in the first feeder 
and only one installation in the middle 
or at the end of the other feeders. 

Figure 5: Effectiveness of voltage regulated distribution transformers - example 1
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requirement is frequently hard to fulfil 
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distribution transformers, from a technical 
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Figure 5: Effectiveness of voltage regulated distribution transformers - example 1
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Without use of a voltage regulated 
distribution transformer 278 kWp of PV 
can be integrated with different 
potentials for each feeder. The limiting 
factor for each feeder is the maximum 
voltage rise of 3 % in the feeders. In 
consequence the utilization of the feed-
ers ranges between 12 and 50 %. 
With the use of a voltage regulated 
distribution transformer the PV capacity 
increases by a factor of 1.9 for feeder 
number two and by a factor 2 for 
feeder number three. For feeders 
number four and five the use of a 
voltage regulated distribution transformer 
offers the possibility to integrate 3.6 
times and 3.7 times more PV, respec-
tively. Depending on the position of the 
PV installations in the feeder a voltage 
regulated distribution transformer can 
increase the potential for integration of 
PV by a factor of at least 2 to even 4.

Figure 6 also shows a rural grid. But in 
this example a 1,200 m long extension 
in the load-only feeder is added for a 
consumer like an agricultural business 
with a load of 14.5 kW in the simulation. 
With a voltage drop of 7 % the 
voltage spread is further raised so that 
only 1 % instead of the usual 3 % can 
be used for local feed in. In this 
configuration the integration of PV 
installations is limited to 98 kWp and 
the different line loads are between 5 
% and 17 % without using a voltage 
regulated distribution transformer. The 
use of a voltage regulated distribution 
transformer enhances the integration 
potential in this extreme situation by a 
factor between 5.7 and 8.

Conclusion

The continuously growing share of 
renewable energies in the energy 
consumption keeps challenging the 
existing grid infrastructure. In the 
distribution grid voltage band violations 
are the primary reason for costly gird 
expansion measures. Distribution trans-
formers with on-load tap-changer are 
an economic alternative to such measures. 
They rely on technology proven over 

decades in the high voltage grids and 
by dynamically controlling the voltage 
of a distribution transformer under load 
facilitate significant additional headroom 
in the distribution grid to connect 
renewable energies without having to 
deploy additional cables or other addi-
tional assets. After having been trialled 
in Europe since 2010 voltage regulated 
distribution transformers have by now 
reached maturity and are being deployed 
by multiple distribution network operators.

 

Figure 6: Effectiveness of voltage regulated distribution transformers – example 2
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voltage regulated distribution transformer 
offers the possibility to integrate 3.6 
times and 3.7 times more PV, respec-
tively. Depending on the position of the 
PV installations in the feeder a voltage 
regulated distribution transformer can 
increase the potential for integration of 
PV by a factor of at least 2 to even 4.

Figure 6 also shows a rural grid. But in 
this example a 1,200 m long extension 
in the load-only feeder is added for a 
consumer like an agricultural business 
with a load of 14.5 kW in the simulation. 
With a voltage drop of 7 % the 
voltage spread is further raised so that 
only 1 % instead of the usual 3 % can 
be used for local feed in. In this 
configuration the integration of PV 
installations is limited to 98 kWp and 
the different line loads are between 5 
% and 17 % without using a voltage 
regulated distribution transformer. The 
use of a voltage regulated distribution 
transformer enhances the integration 
potential in this extreme situation by a 
factor between 5.7 and 8.

Conclusion

The continuously growing share of 
renewable energies in the energy 
consumption keeps challenging the 
existing grid infrastructure. In the 
distribution grid voltage band violations 
are the primary reason for costly gird 
expansion measures. Distribution trans-
formers with on-load tap-changer are 
an economic alternative to such measures. 
They rely on technology proven over 

decades in the high voltage grids and 
by dynamically controlling the voltage 
of a distribution transformer under load 
facilitate significant additional headroom 
in the distribution grid to connect 
renewable energies without having to 
deploy additional cables or other addi-
tional assets. After having been trialled 
in Europe since 2010 voltage regulated 
distribution transformers have by now 
reached maturity and are being deployed 
by multiple distribution network operators.

 

Figure 6: Effectiveness of voltage regulated distribution transformers – example 2
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พลังงานทดแทนโดยทั่วไปหมายถึงพลังงานที่ใช ทดแทนพลังงาน      
จากฟอสซิล เชน ถานหิน, ปโตรเลียมและแกสธรรมชาติ ซึ่งปลอย
คารบอนไดออกไซดมหาศาลอันเปนสาเหตุโลกรอน ตัวอยางพลังงาน
ทดแทนที่สําคัญเชน พลังงานลม, พลังงานนํ้า, พลังงานแสงอาทิตย, 
พลังงานนํ้าขึ้นนํ้าลง, พลังงานคลื่น, พลังงานความรอนใตพิภพและ 
เชือ้เพลงิชวีภาพเปนตน ในป พ.ศ. 2558 ประเทศไทยมีสัดสวนการผลติ 
พลงังานไฟฟาจากพลงังานทดแทนเหลานีเ้พยีง 9% ของพลงังานทัง้หมด 

พลังงานทดแทนที่เปนพลังงานที่ถูกทําขึ้น
ใหม (renewable) ไดอยางตอเนื่อง (เชน
มวลของลมกลุมแรกผานกังหันลมไป มวล
ของลมกลุมใหมก็จะตามมาอยางตอเน่ือง
เปนตน) เรียกวาพลังงานหมุนเวียน (Re-
newal Energy) ไดแก แสงอาทิตย ลม นํ้า 
และไฮโดรเจน เปนตน (บางตําราวา มวล
ชีวภาพ ก็เปนพลังงานหมุนเวียน ขึ้นกับวา 
มันทําขึ้นใหมไดอยางตอเนื่องหรือไม)

จากนโยบายรัฐบาลที่มี เป าหมายจะใช 
พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก
ระหวางป พ.ศ. 2558 – 2579 (AEDP) 
เพื่อทดแทนการใชเชื้อเพลิงฟอสซิล ใหได 
20% ของพลังงานทั้งหมดภายในป พ.ศ. 
2579 การศกึษาและพฒันาพลังงานทดแทน 
เปนการศึกษา คนควา ทดสอบ พัฒนาและ
สาธติ ตลอดจนสงเสรมิและเผยแพรพลงังาน 
ทดแทน ซึ่งเปนพลังงานที่สะอาด ไมมีผล 
กระทบตอสิ่งแวดลอม และเปนแหลง
พลังงานที่มีอยูในทองถิ่น เชน พลังงานลม 
แสงอาทิตย ชีวมวล และอื่นๆ เพื่อใหมีการ
ผลิต และการใชประโยชนอยางแพรหลาย 
มีประสิทธิภาพ และมีความเหมาะสมทั้ง
ทางดานเทคนิค เศรษฐกิจและสังคม ซึ่ง
การศึกษา คนควา และพัฒนาพลังงาน
ทดแทนดังกลาว ยังรวมถึงการพัฒนา
เครื่องมือ เครื่องใช และอุปกรณเพื่อการใช
งานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดดวย

ประเภทของพลังงานทดแทน
ในปจจุบันเรื่องพลังงานเปนปญหาใหญของ
โลก และนับวันจะมีผลกระทบที่รุนแรงตอ
มวลมนุษยชาติมากขึ้นทุกที การไฟฟาฝาย
ผลิตแหงประเทศไทยก็เปนอีกหนึ่งหนวย
งานที่ใหความสําคัญในการรวมหาหนทาง
แกไข ทําการศึกษา คนควา สํารวจ ทดลอง 
ติดตามเทคโนโลยีอยางจริงจังและตอเนื่อง
มาโดยตลอด เพื่อเตรียมพรอมสําหรับการ 
นําพลังงานทดแทนและเทคโนโลยีใหมๆ ใน
ดานพลงังานทดแทนเขามาใชในประเทศไทย 
ตอไป โดยคาํนงึถงึทรพัยากรและสิง่แวดลอม 
ซึง่พอจะจาํแนกประเภทของพลงังานทดแทน 
ไดดังนี้

พลังแสงอาทิตย
ดวงอาทิตยใหพลังงานจํานวนมหาศาลแก
โลกของเรา พลังงานจากดวงอาทิตยจัดเปน
พลงังานหมนุเวียนทีส่าํคญัทีส่ดุ เปนพลงังาน 
สะอาดไมทําปฏิกิริยาใดๆ อันจะทําใหส่ิง
แวดลอมเปนพษิ เซลลแสงอาทติยจงึเปนสิง่ 
ประดิษฐทางอิเล็กทรอนิกส ที่ถูกนํามาใช
ผลิตไฟฟา เนื่องจากสามารถเปล่ียนเซลล
แสงอาทิตยใหเปนพลังงานไฟฟาไดโดยตรง 
สวนใหญเซลลแสงอาทิตยทํามาจากสารกึ่ง
ตัวนําพวกซิลิคอน มีประสิทธิภาพในการ
เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตยใหเปนพลังงาน
ไฟฟาไดสูงถึง 44 เปอรเซนต [1]
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พลังงานทดแทนที่เปนพลังงานที่ถูกทําข้ึน
ใหม (renewable) ไดอยางตอเนื่อง (เชน
มวลของลมกลุมแรกผานกังหันลมไป มวล
ของลมกลุมใหมก็จะตามมาอยางตอเน่ือง
เปนตน) เรียกวาพลังงานหมุนเวียน (Re-
newal Energy) ไดแก แสงอาทิตย ลม นํ้า 
และไฮโดรเจน เปนตน (บางตําราวา มวล
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2579 การศกึษาและพฒันาพลังงานทดแทน 
เปนการศึกษา คนควา ทดสอบ พัฒนาและ
สาธติ ตลอดจนสงเสรมิและเผยแพรพลงังาน 
ทดแทน ซึ่งเปนพลังงานที่สะอาด ไมมีผล 
กระทบตอสิ่งแวดลอม และเปนแหลง
พลังงานที่มีอยูในทองถิ่น เชน พลังงานลม 
แสงอาทิตย ชีวมวล และอื่นๆ เพื่อใหมีการ
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มีประสิทธิภาพ และมีความเหมาะสมทั้ง
ทางดานเทคนิค เศรษฐกิจและสังคม ซึ่ง
การศึกษา คนควา และพัฒนาพลังงาน
ทดแทนดังกลาว ยังรวมถึงการพัฒนา
เครื่องมือ เครื่องใช และอุปกรณเพื่อการใช
งานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดดวย

ประเภทของพลังงานทดแทน
ในปจจุบันเรื่องพลังงานเปนปญหาใหญของ
โลก และนับวันจะมีผลกระทบที่รุนแรงตอ
มวลมนุษยชาติมากขึ้นทุกที การไฟฟาฝาย
ผลิตแหงประเทศไทยก็เปนอีกหนึ่งหนวย
งานที่ใหความสําคัญในการรวมหาหนทาง
แกไข ทําการศึกษา คนควา สํารวจ ทดลอง 
ติดตามเทคโนโลยีอยางจริงจังและตอเนื่อง
มาโดยตลอด เพื่อเตรียมพรอมสําหรับการ 
นําพลังงานทดแทนและเทคโนโลยีใหมๆ ใน
ดานพลงังานทดแทนเขามาใชในประเทศไทย 
ตอไป โดยคํานงึถงึทรัพยากรและสิง่แวดลอม 
ซึง่พอจะจาํแนกประเภทของพลงังานทดแทน 
ไดดังนี้

พลังแสงอาทิตย
ดวงอาทิตยใหพลังงานจํานวนมหาศาลแก
โลกของเรา พลังงานจากดวงอาทิตยจัดเปน
พลงังานหมนุเวียนท่ีสาํคญัท่ีสดุ เปนพลงังาน 
สะอาดไมทําปฏิกิริยาใดๆ อันจะทําใหสิ่ง
แวดลอมเปนพษิ เซลลแสงอาทติยจงึเปนสิง่ 
ประดิษฐทางอิเล็กทรอนิกส ท่ีถูกนํามาใช
ผลิตไฟฟา เนื่องจากสามารถเปล่ียนเซลล
แสงอาทิตยใหเปนพลังงานไฟฟาไดโดยตรง 
สวนใหญเซลลแสงอาทิตยทํามาจากสารก่ึง
ตัวนําพวกซิลิคอน มีประสิทธิภาพในการ
เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตยใหเปนพลังงาน
ไฟฟาไดสูงถึง 44 เปอรเซนต [1]



20   TIRATHAI JOURNAL     DECEMBER 2015 - MARCH 2016

ELECTRICAL ENGINEERING

ในสวนของประเทศไทยซึ่งตั้งอยูบริเวณใกล
เสนศูนยสตูร จงึไดรบัพลงังานจากแสงอาทติย 
ในเกณฑสูง พลังงานโดยเฉล่ียซ่ึงรับไดทั่ว
ประเทศประมาณ 4 ถึง 4.5 กิโลวัตต
ชั่วโมงตอตารางเมตรตอวัน ประกอบดวย
พลังงานจากรังสีตรง (Direct radiation) 
ประมาณ 50 เปอรเซนต สวนที่เหลือเปน
พลังงานรังสีกระจาย (Diffused radiation) 
ซึ่งเกิดจากละอองนํ้าในบรรยากาศ ซึ่งมี
ปรมิาณสงูกวาบริเวณท่ีหางจากเสนศนูยสตูร 
ออกไปทั้งแนวเหนือ – ใต

พลังงานลม
เปนพลังงานธรรมชาติที่เกิดจากความแตก
ตางของอณุหภูมิสองท่ี ซึง่สะอาดและบรสิทุธิ์ 
ใชแลวไมมีวันหมดสิ้นไปจากโลก ไดรับ
ความสนใจนํามาพัฒนาใหเกิดประโยชน
อยางกวางขวาง ในขณะเดียวกันกังหันลมก็
เปนอุปกรณชนิดหนึ่งที่สามารถนําพลังงาน
ลมมาใชใหเปนประโยชนได โดยเฉพาะใน
การผลิตกระแสไฟฟาและในการสูบนํ้า   
ซึ่งได ใช งานกันมาแลวอยางแพรหลาย 
พลงังานลมเกดิจากพลงังานจากดวงอาทติย 
ตกกระทบโลกทําใหอากาศรอน และลอยตวั 

สูงข้ึน อากาศจากบริเวณอื่นซึ่งเย็นและ
หนาแนนมากกวาจึงเขามาแทนท่ี การ
เคลื่อนที่ของอากาศเหลานี้เปนสาเหตุให
เกดิลม และมอีทิธพลตอสภาพลมฟาอากาศ 
ในบางพื้นท่ีของประเทศไทย โดยเฉพาะ
อยางยิ่งแนวฝ งทะเลอันดามันและดาน
ทะเลจีน(อาวไทย) มีพลังงานลมท่ีอาจนํา
มาใช ประโยชนในลักษณะพลังงานกล 
(กังหันสูบนํ้า กังหันผลิตไฟฟา)

ศักยภาพของพลังงานลมที่สามารถนํามาใช
ประโยชนไดสําหรบัประเทศไทย มคีวามเร็ว 
อยูระหวาง 3 – 5 เมตรตอวินาที และ
ความเขมพลังงานลมท่ีประเมินไวไดอยู 
ระหวาง 20 – 50 วัตตตอตารางเมตรก็ไม
จริงเสมอไป

พลังงานความรอนใตพิภพ
พลังงานความรอนใตพิภพ[2] [Geothermal 
– Geo Thermal] หมายถึงการใชพลังงาน
อยางหนักจากความรอนดานในของโลก 
แกนของโลกนั้นรอนอยางเหลือเชื่อ โดย
รอนถึง 5,500 องศาเซลเซียส (9,932 
องศาฟาเรนไฮท) จากการประมาณการ
เมื่อเร็วๆนี้ ดังนั้นจึงไมนาแปลกใจเลยวา

แมแตพื้นผิว 3 เมตรดานบนสุดของโลกก็มี
อุณหภูมิใกลเคียง 10 – 26 องศาเซลเซียส 
(50 – 60 องศาฟาเรนไฮท)อยางสมํ่าเสมอ
ตลอดท้ังป นอกจากนี้กระบวนการทาง
ธรณีวิทยาที่แตกตางกันทําใหในบางที่มี
อุณหภูมิสูงกวามาก

ในท่ีท่ีแหลงเก็บนํ้ารอนจากความรอนใต
พิภพอยูใกลผิวโลก นํ้ารอนนั้นสามารถสง
ผานทอโดยตรงไปยังที่ที่ตองการใชความ
รอน นี่เปนวิธีการหนึ่งท่ีความรอนใตพิภพ
สามารถใชทํานํ้ารอนในการทําความรอนให
บาน ทําใหเรือนกระจกอุนขึ้นหรือแมแต
ละลายหิมะบนถนน

โรงไฟฟาพลังความรอนใตพิภพใชบอนํ้า
ความลึก 1.5 กิโลเมตร( 1 ไมล) หรือลึก
กวานั้นในบางครั้งเพื่อใหเขาถึงแหลงสํารอง
นํ้าจากความรอนใตพิภพที่กําลังเดือด โรง
ไฟฟาบางแหงใชไอนํ้าจากแหลงสํารองนํ้า
เหลาน้ีโดยตรงเพื่อหมุนกังหันของเครื่อง
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เพลิงชนิดหนึ่ง ปจจุบันเกษตรกรผูเลี้ยงหมู 
วัว ควายและสัตวปก ไดใชเทคโนโลยีที่ทํา
ขึ้นเอง ผลิตกาซชีวภาพมาใชในครัวเรือน
มากขึ้น ทําใหลดการใชพลังงานฟอสซิลได
เปนจํานวนมาก เกษตรกรบางสวนยังขาย
มูลสัตวใหกับโรงงานผลิตกาซชีวภาพเพื่อ
การพานิชยดวย 

นอกจากนี้ยังรวมถึงของเสียจากโรงงาน
แปรรปูทางการเกษตร เชน เปลอืกสับปะรด 
จากโรงงานสับปะรดกระปองหรือนํ้าเสีย
จากโรงงานแปงมัน ที่เอามาหมักและผลิต
เปนกาซชีวภาพ

พลังงานชีวมวล
เชื้อเพลิงที่ไดจากสิ่งมีชีวิตเชนไมฟน แกลบ 
กากออย เศษไม เศษเหลือทิ้งจากการ 
เกษตรเหลานี้ใชเผาใหความรอนได เปน

กําเนิดไฟฟา สวนโรงไฟฟาอื่นๆจะปมนํ้า
รอนแรงดันสูงเขาไปในแทงกนํ้าความดันตํ่า 
ทําใหเกิดไอนํ้าชั่วขณะซึ่งใชเพื่อหมุนกังหัน
ของเครื่องกําเนิดไฟฟา โรงไฟฟาสมัยใหม
ใชนํ้ารอนจากพื้นดินเพื่อทําความรอนใหกับ
ของเหลว เชน ไอโซบิวทีน ซึ่งเดือดที่
อุณหภูมิตํ่ากวานํ้า เมื่อของเหลวชนิดนี้
ระเหยเปนไอและขยายตัวมันจะทําใหใบพัด
เครื่องกําเนิดไฟฟาหมุน

การผลติความรอนใตพภิพแทบไมกอมลพิษ 
หรือปลอยกาซเรือนกระจกออกมาเลย 
พลังงานนี้เงียบและนาเช่ือถืออยางที่สุด 
โรงไฟฟาพลงัความรอนใตพิภพผลิตพลงังาน 
ประมาณ 90% ตลอดเวลา เมื่อเทียบกับ 
65 – 75% ของโรงไฟฟาเชื้อเพลิงฟอสซิล

นํ้ารอนที่ถูกนําไปใชในการผลิตไฟฟาแลว
นัน้ แมอณุหภมูจิะลดลงบางแตกย็งัสามารถ 
นําไปประยุกตใชในการอบแหง นํ้าที่เหลือ
ใชแลวยังสามารถนําไปใชในกิจการเพื่อ
กายภาพบําบัดและการทองเที่ยวไดอีก 
ทายที่สุดคือนํ้าทั้งหมดซึ่งยังมีสภาพเปนนํ้า
อุนอยูเล็กนอย จะถูกปลอยลงไปผสมกับนํ้า 
ตามธรรมชาติในลํานํ้า ซึ่งนับเปนการเพิ่ม
ปริมาณนํ้าใหกับเกษตรกรในฤดูแลงไดอีก
ทางหนึ่งดวย

เชื้อเพลิงชีวภาพ
เชื้อเพลิงชีวภาพไดแกการนําของเสียจาก
สิ่งมีชีวิตเชนขยะที่เปนสารอินทรียหรือมูล
สัตวไปหมักใหยอยสลายโดยปราศจาก    
ออกซิเจน จะไดกาซมีเทน ซึ่งใชเปนเช้ือ

เชื้อเพลิงชีวภาพแบบของแข็งและความ
รอนน้ีแหละที่ เอาไปผลิตไฟฟา โดยที่
ประเทศไทยทําการเกษตรอยางกวางขวาง 
วัสดุเหลือใชจากการเกษตรเชน แกลบ 
ชานออย กากมะพราว ซึ่งมีอยูจํานวนมาก
จึงถูกนํามาใชเปนเชื้อเพลิงในการผลิต
ไฟฟาในเชิงพานิชยได

ในกรณีของโรงสี โรงเลื่อยหรือโรงนํ้าตาล
ขนาดใหญ อาจจะสามารถจายพลังงาน
ไฟฟาใหกับระบบไฟฟาของการไฟฟาตางๆ
ในประเทศได ในลักษณะของการผลิตรวม 
(Co-generation) ซึ่งมีใหเห็นอยูแลวหลาย
แหง 

พลังงานนํ้า
พื้นผิวโลกถึง 70% ปกคลุมดวยนํ้า ซึ่งมี
ความสําคัญยิ่งตอสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย นํ้า
เหลานี้มีการเปลี่ยนสถานะและหมุนเวียน
ระหวางผิวโลกและบรรยากาศอยูตลอด
เวลา ซึง่เรยีกวาวฏัจกัรของนํา้ทีก่าํลังเคลือ่นที่ 
จะมีพลังงานสะสมอยูมากและมนุษยรูจัก
การนําพลังงานนี้มาใชเมื่อหลายรอยปมา
แลวเชน ใชหมุนกังหันนํ้า 
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ในสวนของประเทศไทยซึ่งต้ังอยูบริเวณใกล
เสนศูนยสูตร จงึไดรบัพลงังานจากแสงอาทติย 
ในเกณฑสูง พลังงานโดยเฉลี่ยซึ่งรับไดท่ัว
ประเทศประมาณ 4 ถึง 4.5 กิโลวัตต
ชั่วโมงตอตารางเมตรตอวัน ประกอบดวย
พลังงานจากรังสีตรง (Direct radiation) 
ประมาณ 50 เปอรเซนต สวนที่เหลือเปน
พลังงานรังสีกระจาย (Diffused radiation) 
ซึ่งเกิดจากละอองนํ้าในบรรยากาศ ซึ่งมี
ปรมิาณสงูกวาบริเวณทีห่างจากเสนศนูยสตูร 
ออกไปทั้งแนวเหนือ – ใต

พลังงานลม
เปนพลังงานธรรมชาติที่เกิดจากความแตก
ตางของอณุหภมูสิองที ่ ซึง่สะอาดและบรสิทุธิ์ 
ใชแลวไมมีวันหมดสิ้นไปจากโลก ไดรับ
ความสนใจนํามาพัฒนาใหเกิดประโยชน
อยางกวางขวาง ในขณะเดียวกันกังหันลมก็
เปนอุปกรณชนิดหนึ่งท่ีสามารถนําพลังงาน
ลมมาใชใหเปนประโยชนได โดยเฉพาะใน
การผลิตกระแสไฟฟาและในการสูบนํ้า   
ซึ่งได ใช งานกันมาแลวอยางแพรหลาย 
พลงังานลมเกดิจากพลงังานจากดวงอาทติย 
ตกกระทบโลกทําใหอากาศรอน และลอยตัว 

สูงขึ้น อากาศจากบริเวณอื่นซึ่งเย็นและ
หนาแนนมากกวาจึงเขามาแทนที่ การ
เคลื่อนที่ของอากาศเหลานี้เปนสาเหตุให
เกดิลม และมอีทิธพลตอสภาพลมฟาอากาศ 
ในบางพื้นท่ีของประเทศไทย โดยเฉพาะ
อยางยิ่งแนวฝ งทะเลอันดามันและดาน
ทะเลจีน(อาวไทย) มีพลังงานลมที่อาจนํา
มาใช ประโยชนในลักษณะพลังงานกล 
(กังหันสูบนํ้า กังหันผลิตไฟฟา)

ศักยภาพของพลังงานลมที่สามารถนํามาใช
ประโยชนไดสําหรบัประเทศไทย มคีวามเร็ว 
อยูระหวาง 3 – 5 เมตรตอวินาที และ
ความเขมพลังงานลมท่ีประเมินไวไดอยู 
ระหวาง 20 – 50 วัตตตอตารางเมตรก็ไม
จริงเสมอไป

พลังงานความรอนใตพิภพ
พลังงานความรอนใตพิภพ[2] [Geothermal 
– Geo Thermal] หมายถึงการใชพลังงาน
อยางหนักจากความรอนดานในของโลก 
แกนของโลกนั้นรอนอยางเหลือเชื่อ โดย
รอนถึง 5,500 องศาเซลเซียส (9,932 
องศาฟาเรนไฮท) จากการประมาณการ
เม่ือเร็วๆนี้ ดังนั้นจึงไมนาแปลกใจเลยวา

แมแตพื้นผิว 3 เมตรดานบนสุดของโลกก็มี
อุณหภูมิใกลเคียง 10 – 26 องศาเซลเซียส 
(50 – 60 องศาฟาเรนไฮท)อยางสมํ่าเสมอ
ตลอดทั้งป นอกจากนี้กระบวนการทาง
ธรณีวิทยาที่แตกตางกันทําใหในบางที่มี
อุณหภูมิสูงกวามาก

ในที่ที่แหลงเก็บน้ํารอนจากความรอนใต
พิภพอยูใกลผิวโลก นํ้ารอนนั้นสามารถสง
ผานทอโดยตรงไปยังที่ที่ตองการใชความ
รอน น่ีเปนวิธีการหนึ่งที่ความรอนใตพิภพ
สามารถใชทํานํ้ารอนในการทําความรอนให
บาน ทําใหเรือนกระจกอุนขึ้นหรือแมแต
ละลายหิมะบนถนน

โรงไฟฟาพลังความรอนใตพิภพใชบอนํ้า
ความลึก 1.5 กิโลเมตร( 1 ไมล) หรือลึก
กวาน้ันในบางคร้ังเพื่อใหเขาถึงแหลงสํารอง
นํ้าจากความรอนใตพิภพที่กําลังเดือด โรง
ไฟฟาบางแหงใชไอนํ้าจากแหลงสํารองนํ้า
เหลาน้ีโดยตรงเพื่อหมุนกังหันของเครื่อง
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เพลิงชนิดหนึ่ง ปจจุบันเกษตรกรผูเลี้ยงหมู 
วัว ควายและสัตวปก ไดใชเทคโนโลยีที่ทํา
ข้ึนเอง ผลิตกาซชีวภาพมาใชในครัวเรือน
มากขึ้น ทําใหลดการใชพลังงานฟอสซิลได
เปนจํานวนมาก เกษตรกรบางสวนยังขาย
มูลสัตวใหกับโรงงานผลิตกาซชีวภาพเพื่อ
การพานิชยดวย 

นอกจากน้ียังรวมถึงของเสียจากโรงงาน
แปรรปูทางการเกษตร เชน เปลือกสบัปะรด 
จากโรงงานสับปะรดกระปองหรือนํ้าเสีย
จากโรงงานแปงมัน ท่ีเอามาหมักและผลิต
เปนกาซชีวภาพ

พลังงานชีวมวล
เชื้อเพลิงที่ไดจากสิ่งมีชีวิตเชนไมฟน แกลบ 
กากออย เศษไม เศษเหลือท้ิงจากการ 
เกษตรเหลานี้ใชเผาใหความรอนได เปน

กําเนิดไฟฟา สวนโรงไฟฟาอื่นๆจะปมนํ้า
รอนแรงดันสูงเขาไปในแทงกน้ําความดันต่ํา 
ทําใหเกิดไอนํ้าชั่วขณะซึ่งใชเพื่อหมุนกังหัน
ของเครื่องกําเนิดไฟฟา โรงไฟฟาสมัยใหม
ใชนํ้ารอนจากพื้นดินเพื่อทําความรอนใหกับ
ของเหลว เชน ไอโซบิวทีน ซ่ึงเดือดที่
อุณหภูมิตํ่ากวานํ้า เม่ือของเหลวชนิดน้ี
ระเหยเปนไอและขยายตัวมันจะทําใหใบพัด
เครื่องกําเนิดไฟฟาหมุน

การผลติความรอนใตพภิพแทบไมกอมลพิษ 
หรือปลอยกาซเรือนกระจกออกมาเลย 
พลังงานนี้เงียบและนาเช่ือถืออยางที่สุด 
โรงไฟฟาพลงัความรอนใตพิภพผลิตพลงังาน 
ประมาณ 90% ตลอดเวลา เมื่อเทียบกับ 
65 – 75% ของโรงไฟฟาเชื้อเพลิงฟอสซิล

นํ้ารอนที่ถูกนําไปใชในการผลิตไฟฟาแลว
นัน้ แมอุณหภูมจิะลดลงบางแตกย็งัสามารถ 
นําไปประยุกตใชในการอบแหง นํ้าที่เหลือ
ใชแลวยังสามารถนําไปใชในกิจการเพื่อ
กายภาพบําบัดและการทองเที่ยวไดอีก 
ทายที่สุดคือนํ้าทั้งหมดซึ่งยังมีสภาพเปนน้ํา
อุนอยูเล็กนอย จะถูกปลอยลงไปผสมกับนํ้า 
ตามธรรมชาติในลํานํ้า ซึ่งนับเปนการเพิ่ม
ปริมาณนํ้าใหกับเกษตรกรในฤดูแลงไดอีก
ทางหนึ่งดวย

เชื้อเพลิงชีวภาพ
เชื้อเพลิงชีวภาพไดแกการนําของเสียจาก
สิ่งมีชีวิตเชนขยะที่เปนสารอินทรียหรือมูล
สัตวไปหมักใหยอยสลายโดยปราศจาก    
ออกซิเจน จะไดกาซมีเทน ซึ่งใชเปนเชื้อ

เชื้อเพลิงชีวภาพแบบของแข็งและความ
รอนนี้แหละท่ีเอาไปผลิตไฟฟา โดยที่
ประเทศไทยทําการเกษตรอยางกวางขวาง 
วัสดุเหลือใชจากการเกษตรเชน แกลบ 
ชานออย กากมะพราว ซึ่งมีอยูจํานวนมาก
จึงถูกนํามาใชเปนเชื้อเพลิงในการผลิต
ไฟฟาในเชิงพานิชยได

ในกรณีของโรงสี โรงเลื่อยหรือโรงนํ้าตาล
ขนาดใหญ อาจจะสามารถจายพลังงาน
ไฟฟาใหกับระบบไฟฟาของการไฟฟาตางๆ
ในประเทศได ในลักษณะของการผลิตรวม 
(Co-generation) ซึ่งมีใหเห็นอยูแลวหลาย
แหง 

พลังงานนํ้า
พื้นผิวโลกถึง 70% ปกคลุมดวยนํ้า ซึ่งมี
ความสําคัญยิ่งตอสิ่งมีชีวิตท้ังหลาย นํ้า
เหลานี้มีการเปล่ียนสถานะและหมุนเวียน
ระหวางผิวโลกและบรรยากาศอยู ตลอด
เวลา ซึง่เรยีกวาวฏัจกัรของนํา้ทีก่าํลงัเคลือ่นที่ 
จะมีพลังงานสะสมอยูมากและมนุษยรูจัก
การนําพลังงานนี้มาใชเม่ือหลายรอยปมา
แลวเชน ใชหมุนกังหันนํ้า 
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ปจจุบันมีการนําพลังงานนํ้าไปหมุนกังหัน
ของเครื่องกําเนิดไฟฟาในโรงไฟฟาพลังน้ํา
เพื่อผลิตไฟฟา

พลังงานจากขยะ
ขยะจากชุมชน บานเรือนและกิจการตางๆ 
เปนแหลงพลังงานที่มีประสิทธิภาพสูง ขยะ
เหล านี้ส วนใหญ เป นมวลชีวภาพเช น 
กระดาษ เศษอาหารและไม ซึ่งสามารถใช
เปนเชื้อเพลิงในโรงไฟฟาที่ถูกออกแบบให
ใชขยะเปนเชื้อเพลิงได โรงไฟฟาที่ใชขยะ
เปนเชื้อเพลิงจะนําขยะมาเผาบนตะแกรง 
ความรอนที่เกิดขึ้นจะใชตมนํ้าจนกลายเปน
ไอนํ้าเดือด ซึ่งจะเปนแรงดันไปหมุนเครื่อง
กําเนิดไฟฟา

ขอดีของการผลิตไฟฟาจากขยะคือ เปน
แหลงพลังงานราคาถูก ชวยลดปญหาการ
กําจัดขยะ แตก็มีขอจํากัดเชน โรงไฟฟา
ขยะมักไดรับการตอตานจากชุมชนที่อยู
ใกลเคยีง เทคโนโลยบีางชนดิใชเงนิลงทนุสงู 
มีคาใชจายในการจัดการขยะใหเหมาะสม
กอนนําไปแปรรูปเปนพลังงาน ตองมี
เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการกําจัดฝุนควัน
และสารเคมีที่เกิดขึ้นจากการเผาขยะ อีก
ทั้งขอจํากัดทางดานการเปนเจาของขยะ
เชน ผูลงทุนตั้งโรงไฟฟาอาจจะไมใชเจาของ

ขยะ ทําใหกระบวนการเจรจาเพ่ือแบงผล
ประโยชนมีความลาชา

โดยเชือ้เพลงิทีใ่ชในโรงไฟฟากค็อื แกสมเีทน 
ซึ่งไดมาจากการยอยสลายของกองขยะและ
สิ่งปฏิกูลตามธรรมชาติ ซึ่งจะสามารถลด
การปลอยแกสท่ีทาํใหเกดิภาวะเรอืนกระจก 
ไดจากการเผา และยังสามารถลดการใช
เชื้อเพลิงฟอสซิลท่ีจะนํามาใชในการผลิต
ไฟฟาไดอีกดวย 

ในกระบวนการผลิตไฟฟาจากขยะไมวาจะ
จากขยะอะไรก็แลวแตก็ต องใชเตาเผา

ระบบปด ซึ่งก็มีหลากหลายแบบซึ่งขึ้นกับ
การออกแบบใหสอดคลองกับวัตถุดิบที่จะ
นําไปเขาเตา เพ่ือท่ีจะสามารถควบคุม
ปริมาณแกสที่ไดจากการเผาในอุณหภูมิสูง
ได โดยแกสที่ไดเราเรียกรวมๆกันวา แกส
ชวีมวลหรอืจะเรยีกวาซนิแกส (Syngas) กไ็ด 
โดยทั่วไปการผลิตซินแกสจะไดแกสมีเทน, 
คารบอนไดออกไซด, ไฮโดรเจน, คารบอน
มอนนอกไซด รวมไปถึงนํ้าดวย ตามหลัก
การสันดาปแลว ในการเผาไหมอะไรก็แลว
แตจะจําแนกไดเปนสองแบบคือ สันดาป
แบบสมบูรณกับไมสมบูรณ ซึ่งในการเผา
ไหมจะออกมาในรูปแบบไหนก็แลวแต ถา
ปริมาณออกซิเจนมีมากเกินไปก็จะไดกาซ
คารบอนไดออกไซด แตถามีนอยก็จะได
กาซคารบอนมอนอกไซดออกมาดวย

ขอมูลทั่วไป
- ในป พ.ศ. 2550 ทั่วโลกมีการผลิตไฟฟา
จากพลังงานหมุนเวียน 240 GW เพิ่มขึ้น 
50% จากป พ.ศ. 2547 หรือ 3.4% ของ
การผลิตไฟฟาทั้งหมด หรือประมาณ 1 ใน 

ELECTRICAL ENGINEERING

4 ของไฟฟาพลังนิวเคลียร ในจํานวนนี้เปน
พลังงานลมมากที่สุด 95 GW[3] ในป 
2555 มกีารตดิตัง้พลงังานลมรวม 282 GW 
โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ย 20% ตอป

- เทคโนโลยีการผลิต กระแสไฟฟาดวย
พลังงานหมุนเวียนที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก
คอื ไฟฟาจากพลงังานแสงอาทติยดวยเซลล 
แสงอาทิตย เติบโตถึง 50% ตอป ในป 
2550 มีเซลลแสงอาทิตยติดตั้งบนหลังคา
บานถึง 1.5 ลานหลัง

การเจริญเติบโตของพลังงาน
หมุนเวียน
ปลายป พ.ศ. 2547 กําลังการผลิตพลังงาน
หมุนเวียนเพิ่มมากขึ้น 10 – 60% ตอป
โดยเฉพาะพลังงานลม ตอมาในป 2552 
การใชพลังงานเหลาน้ีสูงขึ้นกวาสี่ปที่ผาน
มา แตอยางไรกต็ามการใชพลงังานหมนุเวยีน 
เฉลี่ยเพิ่มขึ้น 6% ตอป และในป 2553 
พลังงานหมุนเวียนถูกนํามาใชในการผลิต
กระแสไฟฟาประมาณ 1 ใน 3 ของการ
สรางโรงไฟฟาใหม

ปจจุบันนักวิทยาศาสตรไดพัฒนาความ
สามารถในการใชพลังงานหมุนเวียนเชน 
พลังงานลม พลังงานนํ้า และพลังงานแสง
อาทิตย ใหสามารถใชได 100% ในป 
2573 [4][5]

ตามการประมาณการการใชพลังงานในป 
2554 ของสํานกังานพลงังานระหวางประเทศ 
การใชพลังงานความรอนจากแสงอาทิตย
อาจจะเปนพลังงานหลักในการผลิตกระแส
ไฟฟาของโลกในอีก 50 ปขางหนา เพื่อลด
การปลอยกาซเรือนกระจกที่อันตรายตอสิ่ง
แวดลอม

การใชพลังงานหมุนเวียนใน
ประเทศไทย
แผนพฒันากาํลังผลติไฟฟาของประเทศไทย 
พ.ศ. 2558 – 2579 (PDP2015) ไดบรรจุ

โครงการโรงไฟฟาพลังงานหมุนเวียนตาม
กรอบรวมทั้งประเทศ จํานวนรวมทั้งส้ิน 
19,634.4 เมกะวัตต โดยกําลังผลิตดัง
กลาวเปนกําลังผลิตติดตั้ง เมื่อนํามาจัดทํา
แผนฯจะใช  เป นกําลังผลิตตามสัญญา
เทากับ 17,678.9 เมกะวัตต โดยประกอบ
ดวยกําลังผลิตไฟฟาตามสัญญาในระบบ
ปจจุบัน ณ สิ้นป 2557 จํานวน 5,872.1 
เมกะวัตต หักออกดวยกาํลงัผลิตทีห่มดอายุ 
สัญญาจํานวน 298.1 เมกะวัตต เปนกําลัง
ผลิตไฟฟาใหมจํานวน 12,104.9 เมกะวัตต 
กําลังผลิตไฟฟาใหมจากพลังงานหมุนเวียน
ในชวงป 2558 – 2569 เทากับ 8,101.2 
เมกะวัตต และชวงป 2570 – 2579 
เทากับ 4,003.7 เมกะวัตต สรุปกําลังผลิต
ไฟฟาตามประเภทเชื้อเพลิงไดดังนี้

สัดสวนการผลิตพลังงานไฟฟาแยกตามประเภทเชื้อเพลิง
ตามนโยบายการกระจายเชื้อเพลิง ลดความเสี่ยงการพึ่งพิงเชื่อเพลิงชนิดใดชนิดหนึ่งมาก
เกินไปในการจัดทําแผน PDP2015 จึงมีแนวทางใหลดการพึ่งพากาซธรรมชาติ เพิ่ม
สัดสวนการผลิตจากพลังงานหมุนเวียนและถานหิน ซึ่งจะมีผลให ณ ป 2579 สัดสวนการ
ผลิตไฟฟาแยกตามประเภทเชื้อเพลิง แบงเปนการรับซื้อไฟฟาพลังนํ้าตางประเทศ 15% 
ถานหินและลิกไนต 23% พลังงานหมุนเวียน 20% กาซธรรมชาติ 37% และนิวเคลียร 
5% ดังตารางดานลาง

พลังแสงอาทิตย 3,292.5 เมกะวัตต

พลังลม 1,643.7 เมกะวัตต

พลังนํ้า 191.0 เมกะวัตต

ชีวมวล 2,122.6 เมกะวัตต

กาซชีวภาพ 199.1 เมกะวัตต

ขยะ 373.2 เมกะวัตต

พืชพลังงาน 279.1 เมกะวัตต

รวม 8,101.2 เมกะวัตต

โครงการโรงไฟฟาพลังงานหมุนเวียนใหม

ชวงป 2558 – 2569

โครงการโรงไฟฟาพลังงานหมุนเวียนใหม

ชวงป 2570 – 2579  

พลังแสงอาทิตย 1,077.6 เมกะวัตต

พลังลม 910.2 เมกะวัตต

พลังนํ้า 86.9 เมกะวัตต

ชีวมวล 1,363.9 เมกะวัตต

กาซชีวภาพ 108.2 เมกะวัตต

ขยะ 56.0 เมกะวัตต

พืชพลังงาน 400.9 เมกะวัตต

รวม 4,003.7 เมกะวัตต
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ปจจุบันมีการนําพลังงานนํ้าไปหมุนกังหัน
ของเครื่องกําเนิดไฟฟาในโรงไฟฟาพลังนํ้า
เพื่อผลิตไฟฟา

พลังงานจากขยะ
ขยะจากชุมชน บานเรือนและกิจการตางๆ 
เปนแหลงพลังงานที่มีประสิทธิภาพสูง ขยะ
เหล านี้ส วนใหญ เป นมวลชีวภาพเช น 
กระดาษ เศษอาหารและไม ซึ่งสามารถใช
เปนเชื้อเพลิงในโรงไฟฟาท่ีถูกออกแบบให
ใชขยะเปนเชื้อเพลิงได โรงไฟฟาท่ีใชขยะ
เปนเชื้อเพลิงจะนําขยะมาเผาบนตะแกรง 
ความรอนที่เกิดขึ้นจะใชตมนํ้าจนกลายเปน
ไอนํ้าเดือด ซึ่งจะเปนแรงดันไปหมุนเครื่อง
กําเนิดไฟฟา

ขอดีของการผลิตไฟฟาจากขยะคือ เปน
แหลงพลังงานราคาถูก ชวยลดปญหาการ
กําจัดขยะ แตก็มีขอจํากัดเชน โรงไฟฟา
ขยะมักไดรับการตอตานจากชุมชนท่ีอยู 
ใกลเคยีง เทคโนโลยบีางชนดิใชเงนิลงทนุสงู 
มีคาใชจายในการจัดการขยะใหเหมาะสม
กอนนําไปแปรรูปเปนพลังงาน ตองมี
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการกําจัดฝุนควัน
และสารเคมีท่ีเกิดขึ้นจากการเผาขยะ อีก
ทั้งขอจํากัดทางดานการเปนเจาของขยะ
เชน ผูลงทุนตั้งโรงไฟฟาอาจจะไมใชเจาของ

ขยะ ทําใหกระบวนการเจรจาเพื่อแบงผล
ประโยชนมีความลาชา

โดยเชือ้เพลงิทีใ่ชในโรงไฟฟากค็อื แกสมเีทน 
ซึ่งไดมาจากการยอยสลายของกองขยะและ
สิ่งปฏิกูลตามธรรมชาติ ซึ่งจะสามารถลด
การปลอยแกสท่ีทาํใหเกดิภาวะเรอืนกระจก 
ไดจากการเผา และยังสามารถลดการใช
เชื้อเพลิงฟอสซิลท่ีจะนํามาใชในการผลิต
ไฟฟาไดอีกดวย 

ในกระบวนการผลิตไฟฟาจากขยะไมวาจะ
จากขยะอะไรก็แลวแตก็ต องใชเตาเผา

ระบบปด ซึ่งก็มีหลากหลายแบบซึ่งขึ้นกับ
การออกแบบใหสอดคลองกับวัตถุดิบที่จะ
นําไปเขาเตา เพ่ือที่จะสามารถควบคุม
ปริมาณแกสที่ไดจากการเผาในอุณหภูมิสูง
ได โดยแกสที่ไดเราเรียกรวมๆกันวา แกส
ชวีมวลหรอืจะเรยีกวาซนิแกส (Syngas) ก็ได 
โดยทั่วไปการผลิตซินแกสจะไดแกสมีเทน, 
คารบอนไดออกไซด, ไฮโดรเจน, คารบอน
มอนนอกไซด รวมไปถึงนํ้าดวย ตามหลัก
การสันดาปแลว ในการเผาไหมอะไรก็แลว
แตจะจําแนกไดเปนสองแบบคือ สันดาป
แบบสมบูรณกับไมสมบูรณ ซึ่งในการเผา
ไหมจะออกมาในรูปแบบไหนก็แลวแต ถา
ปริมาณออกซิเจนมีมากเกินไปก็จะไดกาซ
คารบอนไดออกไซด แตถามีนอยก็จะได
กาซคารบอนมอนอกไซดออกมาดวย

ขอมูลทั่วไป
- ในป พ.ศ. 2550 ทั่วโลกมีการผลิตไฟฟา
จากพลังงานหมุนเวียน 240 GW เพิ่มขึ้น 
50% จากป พ.ศ. 2547 หรือ 3.4% ของ
การผลิตไฟฟาทั้งหมด หรือประมาณ 1 ใน 
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4 ของไฟฟาพลังนิวเคลียร ในจํานวนนี้เปน
พลังงานลมมากที่สุด 95 GW[3] ในป 
2555 มีการตดิต้ังพลงังานลมรวม 282 GW 
โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ย 20% ตอป

- เทคโนโลยีการผลิต กระแสไฟฟาดวย
พลังงานหมุนเวียนท่ีเติบโตเร็วที่สุดในโลก
คอื ไฟฟาจากพลงังานแสงอาทติยดวยเซลล 
แสงอาทิตย เติบโตถึง 50% ตอป ในป 
2550 มีเซลลแสงอาทิตยติดตั้งบนหลังคา
บานถึง 1.5 ลานหลัง

การเจริญเติบโตของพลังงาน
หมุนเวียน
ปลายป พ.ศ. 2547 กําลังการผลิตพลังงาน
หมุนเวียนเพิ่มมากขึ้น 10 – 60% ตอป
โดยเฉพาะพลังงานลม ตอมาในป 2552 
การใชพลังงานเหลานี้สูงข้ึนกวาส่ีปที่ผาน
มา แตอยางไรกต็ามการใชพลงังานหมนุเวยีน 
เฉลี่ยเพิ่มขึ้น 6% ตอป และในป 2553 
พลังงานหมุนเวียนถูกนํามาใชในการผลิต
กระแสไฟฟาประมาณ 1 ใน 3 ของการ
สรางโรงไฟฟาใหม

ปจจุบันนักวิทยาศาสตรไดพัฒนาความ
สามารถในการใชพลังงานหมุนเวียนเชน 
พลังงานลม พลังงานนํ้า และพลังงานแสง
อาทิตย ใหสามารถใชได 100% ในป 
2573 [4][5]

ตามการประมาณการการใชพลังงานในป 
2554 ของสาํนักงานพลงังานระหวางประเทศ 
การใชพลังงานความรอนจากแสงอาทิตย
อาจจะเปนพลังงานหลักในการผลิตกระแส
ไฟฟาของโลกในอีก 50 ปขางหนา เพื่อลด
การปลอยกาซเรือนกระจกที่อันตรายตอส่ิง
แวดลอม

การใชพลังงานหมุนเวียนใน
ประเทศไทย
แผนพัฒนากาํลังผลติไฟฟาของประเทศไทย 
พ.ศ. 2558 – 2579 (PDP2015) ไดบรรจุ

โครงการโรงไฟฟาพลังงานหมุนเวียนตาม
กรอบรวมทั้งประเทศ จํานวนรวมท้ังสิ้น 
19,634.4 เมกะวัตต โดยกําลังผลิตดัง
กลาวเปนกําลังผลิตติดตั้ง เมื่อนํามาจัดทํา
แผนฯจะใช  เป นกําลังผลิตตามสัญญา
เทากับ 17,678.9 เมกะวัตต โดยประกอบ
ดวยกําลังผลิตไฟฟาตามสัญญาในระบบ
ปจจุบัน ณ สิ้นป 2557 จํานวน 5,872.1 
เมกะวัตต หักออกดวยกาํลงัผลิตทีห่มดอายุ 
สัญญาจํานวน 298.1 เมกะวัตต เปนกําลัง
ผลิตไฟฟาใหมจํานวน 12,104.9 เมกะวัตต 
กําลังผลิตไฟฟาใหมจากพลังงานหมุนเวียน
ในชวงป 2558 – 2569 เทากับ 8,101.2 
เมกะวัตต และชวงป 2570 – 2579 
เทากับ 4,003.7 เมกะวัตต สรุปกําลังผลิต
ไฟฟาตามประเภทเชื้อเพลิงไดดังนี้

สัดสวนการผลิตพลังงานไฟฟาแยกตามประเภทเชื้อเพลิง
ตามนโยบายการกระจายเชื้อเพลิง ลดความเสี่ยงการพึ่งพิงเชื่อเพลิงชนิดใดชนิดหนึ่งมาก
เกินไปในการจัดทําแผน PDP2015 จึงมีแนวทางใหลดการพ่ึงพากาซธรรมชาติ เพิ่ม
สัดสวนการผลิตจากพลังงานหมุนเวียนและถานหิน ซึ่งจะมีผลให ณ ป 2579 สัดสวนการ
ผลิตไฟฟาแยกตามประเภทเชื้อเพลิง แบงเปนการรับซื้อไฟฟาพลังนํ้าตางประเทศ 15% 
ถานหินและลิกไนต 23% พลังงานหมุนเวียน 20% กาซธรรมชาติ 37% และนิวเคลียร 
5% ดังตารางดานลาง

พลังแสงอาทิตย 3,292.5 เมกะวัตต

พลังลม 1,643.7 เมกะวัตต

พลังนํ้า 191.0 เมกะวัตต

ชีวมวล 2,122.6 เมกะวัตต

กาซชีวภาพ 199.1 เมกะวัตต

ขยะ 373.2 เมกะวัตต

พืชพลังงาน 279.1 เมกะวัตต

รวม 8,101.2 เมกะวัตต

โครงการโรงไฟฟาพลังงานหมุนเวียนใหม

ชวงป 2558 – 2569

โครงการโรงไฟฟาพลังงานหมุนเวียนใหม

ชวงป 2570 – 2579  

พลังแสงอาทิตย 1,077.6 เมกะวัตต

พลังลม 910.2 เมกะวัตต

พลังนํ้า 86.9 เมกะวัตต

ชีวมวล 1,363.9 เมกะวัตต

กาซชีวภาพ 108.2 เมกะวัตต

ขยะ 56.0 เมกะวัตต

พืชพลังงาน 400.9 เมกะวัตต

รวม 4,003.7 เมกะวัตต
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เพื่อรองรับการผลิตไฟฟาจากพลังงาน
หมุนเวียนที่จะมีมากขึ้นจึงไดมีโครงการ
พัฒนาระบบโครงขายไฟฟาสมารทกริด 
(Smart Grid) ดังนี้

ตามแผนแมบทการพัฒนาระบบโครงขาย
สมารทกริดของประเทศไทย พ.ศ. 2558 
– 2579 ไดวางนโยบายและกรอบทิศทาง
การพัฒนาระบบโครงขายสมารทกริดของ
ประเทศไทยในภาพรวม เพื่อใหภาคสวนที่
เกี่ยวของทั้งจากภาครัฐคือ กฟผ. กฟน. 
กฟภ. และภาคเอกชน คือผูประกอบการ
โรงงานอุตสาหกรรม สถาบันการศึกษา 

และผูใชไฟฟา ซึ่งตางก็มีบทบาทในการ
พัฒนา โครงขายสมารทกริด เพื่อใหภาค
สวนตางๆ ซึ่งมีงบประมาณในการพัฒนา
ระบบโครงขายสมารทกริดของตนเองได
กําหนดทิศทางแผนการพัฒนาและการ
ลงทุนเพื่อสอดคลองกับกรอบการพัฒนา
ตามนโยบายของประเทศ ในปจจุบันและ
อนาคตอันใกล การผลิตไฟฟาที่จะมาจาก
พลังงานหมุนเวียนจะเริ่มเขาสูระบบไฟฟา
ของ กฟผ. มากขึ้น ซึ่งโครงการระบบโครง
ขายไฟฟาสมารทกริดเกิดจากแรงผลักดัน
จากนโยบายรัฐบาล แรงผลักดันของการ
เริ่มดําเนินงานของระบบโครงขายไฟฟา

สมาร ทกริดจากทั่ ว โลกและการมุ  ง สู 
เทคโนโลยีสาระสนเทศที่มากขึ้นในปจจุบัน 
โดยแรงขับเคลื่อนดังกลาวจะทําใหมีความ
มั่นคงในระบบไฟฟาท่ีเพิ่มมากขึ้น เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทํางาน รองรับโรง
ไฟฟาพลังงานหมุนเวียนไดมากขึ้น รวมทั้ง
สามารถลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอมได
มากขึ้น กระทรวงพลังงาน (พน.) จึงไดจัด
ทําแผนแมบทการพัฒนาโครงขายไฟฟา
สมารทกริด โดยแบงการพัฒนาออกเปน 4 
ระยะไดแก ระยะเตรียมการ (พ.ศ. 2558 
– 2559) ระยะสั้น (พ.ศ. 2560 – 2564) 
ระยะกลาง (พ.ศ. 2565 – 2574) และ

ตารางสัดสวนการผลิตพลังงานไฟฟาตามประเภทเชื้อเพลิง        หนวย: %

ป

ประเภทโรงไฟฟา

ซื้อไฟฟาพลังนํ้าตางประเทศ ถานหิน/ลิกไนต พลังงานหมุนเวียน กาซธรรมชาติ นิวเคลียร อื่นๆ

2558

2559

6

6

20

24

9

11

64

59

-

-

0.8

0.5

2560

2561

2562

2563

2564

6

6

9

9

8

22

21

21

24

27

13

15

16

17

18

59

58

54

50

47

-

-

-

-

-

0.2

0.2

0.2

0.1

0.1

2565

2566

2567

2568

2569

8

8

8

8

8

26

26

27

23

23

18

18

18

18

18

48

48

47

51

51

-

-

-

-

-

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

2570

2571

2572

2573

2574

10

11

12

12

13

22

22

21

21

20

18

19

19

19

19

50

48

48

48

48

-

-

-

-

-

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

2575

2576

2577

2578

2579

14

15

16

15

15

17

19

21

23

23

19

19

20

20

20

50

47

43

39

37

-

-

-

-

-

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1
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ระยะยาว (พ.ศ. 2575 – 2579) เพื่อเปน
กลไกสําคัญที่จะพัฒนาไปสูระบบโครงขาย
ไฟฟาที่มั่นคงและเพียงพอ การผลิตและสง
ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมากขึ้น รวมทั้งมี
การบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ 
โดยมียุทธศาสตร 5 ดาน ดังนี้

1. ดานการพฒันาความเช่ือถอืได และคณุภาพ 
ของไฟฟา (Power Reliability and Quality) 
โดยการพัฒนาโครงขายสมารทกริดจะตอง
ทาํใหระบบไฟฟามคีวามสามารถในการผลติ 
ทีเ่พยีงพอ มคีวามตอเนือ่งของพลงังานไฟฟา 
ที่ผลิตได และไมมีปญหาคุณภาพของแรง
ดันและกระแสไฟฟาที่อาจสงผลใหเกิด
ความเสียหายตออุปกรณในระบบไฟฟาได

2. ดานความยั่งยืนและ ประสิทธิภาพ ของ
การผลติและใชงาน (Energy Sustainability 
and Efficiency) โดยการพัฒนาโครงขาย
สมารทกริดจะตองชวยใหการผลิตและการ
ใชพลงังานมปีระสทิธภิาพเพือ่ชวยลดตนทนุ 

บรรเทาปญหาการจัดหาแหลงเชื้อเพลิง 
และชวยลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
นอกจากนี้จะตองรองรับการผลิตพลังงาน
ไฟฟาดวยพลังงานหมุนเวียนในปริมาณ
มากได

3. ดานการพฒันาการทาํงานและใหบรกิาร 
ของหนวยงานการไฟฟา (Utility Operation 
and Service) โดยการพัฒนาโครงขาย
สมารทกริดจะตองชวยใหการดําเนินงาน
ของการไฟฟาฯ ทั้งทางดานเทคนิคและ
การใหบริการ มีประสิทธิภาพและมีความ
ถูกตองแมนยํามากขึ้น ซึ่งจะลดระยะเวลา
ในการปฏิบัติงานตางๆลง และสงผลตอ
การใหบริการแกผูใชไฟฟาที่ดีขึ้นโดยตรง

4. ดานการกําหนดมาตรฐานความเขากัน
ไดของอุปกรณในระบบ (Integration and 
Interoperability) โดยการพัฒนาโครงขาย 
สมารทกริดจะตองชวยใหอุปกรณตางๆ 
ในระบบสามารถทํางานประสานกันได

มากขึ้น โดยอาศัยเทคโนโลยีของ ICT ซึ่ง
จะสงเสริมใหเกิดรูปแบบการใหบริการ
ใหมๆ แกผูใชไฟไดอีกดวย

5. ดานการพัฒนาศักยภาพการแขงขันทาง
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม (Economic 
and Industrial Competitiveness) การ
พัฒนาระบบโครงขายสมารทกริดซึ่งยัง
ถือวาเปนเทคโนโลยีใหมท่ีประเทศไทย
สามารถสรางองคความรู และสามารถ
พัฒนาเทคโนโลยีตามประเทศอื่นไดทันจึง
จําเปนที่จะตองใหความสําคัญกับการสราง
บุคคลากร และการสงเสริมอุตสาหกรรม
ภายในประเทศดวยโดยการพัฒนาโครง
ขายสมารทกรดิควรมสีวนชวยในการกระตุน 
ก า ร เ ติ บ โ ต ข อ ง ภ า ค เ ศ รษฐกิ จ แ ล ะ
อุตสาหกรรมของประเทศไปพรอมๆกัน

อุตสาหกรรมผลิตหมอแปลงไฟฟาของไทย
เปนสวนหน่ึงที่จะตองมีสวนรวมในการ
พัฒนาระบบโครงขายสมารทกริดของไทย
ใหเปนไปตามแผนแมบทขางตน โดยการ
พัฒนาผลิตภัณฑหม อแปลงไฟฟาเพ่ือ
รองรับระบบโครงขายสมารทกริดในทุกๆ
ขนาดผลิตภัณฑ
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เพื่อรองรับการผลิตไฟฟาจากพลังงาน
หมุนเวียนท่ีจะมีมากขึ้นจึงไดมีโครงการ
พัฒนาระบบโครงขายไฟฟาสมารทกริด 
(Smart Grid) ดังนี้

ตามแผนแมบทการพัฒนาระบบโครงขาย
สมารทกริดของประเทศไทย พ.ศ. 2558 
– 2579 ไดวางนโยบายและกรอบทิศทาง
การพัฒนาระบบโครงขายสมารทกริดของ
ประเทศไทยในภาพรวม เพื่อใหภาคสวนที่
เกี่ยวของทั้งจากภาครัฐคือ กฟผ. กฟน. 
กฟภ. และภาคเอกชน คือผูประกอบการ
โรงงานอุตสาหกรรม สถาบันการศึกษา 

และผูใชไฟฟา ซึ่งตางก็มีบทบาทในการ
พัฒนา โครงขายสมารทกริด เพื่อใหภาค
สวนตางๆ ซึ่งมีงบประมาณในการพัฒนา
ระบบโครงขายสมารทกริดของตนเองได
กําหนดทิศทางแผนการพัฒนาและการ
ลงทุนเพื่อสอดคลองกับกรอบการพัฒนา
ตามนโยบายของประเทศ ในปจจุบันและ
อนาคตอันใกล การผลิตไฟฟาที่จะมาจาก
พลังงานหมุนเวียนจะเริ่มเขาสูระบบไฟฟา
ของ กฟผ. มากขึ้น ซึ่งโครงการระบบโครง
ขายไฟฟาสมารทกริดเกิดจากแรงผลักดัน
จากนโยบายรัฐบาล แรงผลักดันของการ
เริ่มดําเนินงานของระบบโครงขายไฟฟา

สมาร ทกริดจากท่ัวโลกและการมุ  งสู 
เทคโนโลยีสาระสนเทศที่มากขึ้นในปจจุบัน 
โดยแรงขับเคล่ือนดังกลาวจะทําใหมีความ
ม่ันคงในระบบไฟฟาที่เพิ่มมากขึ้น เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทํางาน รองรับโรง
ไฟฟาพลังงานหมุนเวียนไดมากขึ้น รวมทั้ง
สามารถลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอมได
มากขึ้น กระทรวงพลังงาน (พน.) จึงไดจัด
ทําแผนแมบทการพัฒนาโครงขายไฟฟา
สมารทกริด โดยแบงการพัฒนาออกเปน 4 
ระยะไดแก ระยะเตรียมการ (พ.ศ. 2558 
– 2559) ระยะสั้น (พ.ศ. 2560 – 2564) 
ระยะกลาง (พ.ศ. 2565 – 2574) และ

ตารางสัดสวนการผลิตพลังงานไฟฟาตามประเภทเชื้อเพลิง        หนวย: %

ป

ประเภทโรงไฟฟา

ซื้อไฟฟาพลังนํ้าตางประเทศ ถานหิน/ลิกไนต พลังงานหมุนเวียน กาซธรรมชาติ นิวเคลียร อื่นๆ

2558

2559

6

6

20

24

9

11

64

59

-

-

0.8

0.5

2560

2561

2562

2563

2564

6

6

9

9

8

22

21

21

24

27

13

15

16

17

18

59

58

54

50

47

-

-

-

-

-

0.2

0.2

0.2

0.1

0.1

2565

2566

2567

2568

2569

8

8

8

8

8

26

26

27

23

23

18

18

18

18

18

48

48

47

51

51

-

-

-

-

-

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

2570

2571

2572

2573

2574

10

11

12

12

13

22

22

21

21

20

18

19

19

19

19

50

48

48

48

48

-

-

-

-

-

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

2575

2576

2577

2578

2579

14

15

16

15

15

17

19

21

23

23

19

19

20

20

20

50

47

43

39

37

-

-

-

-

-

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1
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ระยะยาว (พ.ศ. 2575 – 2579) เพื่อเปน
กลไกสําคัญที่จะพัฒนาไปสูระบบโครงขาย
ไฟฟาที่มั่นคงและเพียงพอ การผลิตและสง
ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมากขึ้น รวมทั้งมี
การบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ 
โดยมียุทธศาสตร 5 ดาน ดังนี้

1. ดานการพฒันาความเช่ือถอืได และคณุภาพ 
ของไฟฟา (Power Reliability and Quality) 
โดยการพัฒนาโครงขายสมารทกริดจะตอง
ทาํใหระบบไฟฟามคีวามสามารถในการผลติ 
ทีเ่พียงพอ มีความตอเนือ่งของพลงังานไฟฟา 
ที่ผลิตได และไมมีปญหาคุณภาพของแรง
ดันและกระแสไฟฟาที่อาจสงผลใหเกิด
ความเสียหายตออุปกรณในระบบไฟฟาได

2. ดานความยั่งยืนและ ประสิทธิภาพ ของ
การผลติและใชงาน (Energy Sustainability 
and Efficiency) โดยการพัฒนาโครงขาย
สมารทกริดจะตองชวยใหการผลิตและการ
ใชพลงังานมปีระสทิธภิาพเพือ่ชวยลดตนทนุ 

บรรเทาปญหาการจัดหาแหลงเชื้อเพลิง 
และชวยลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
นอกจากนี้จะตองรองรับการผลิตพลังงาน
ไฟฟาดวยพลังงานหมุนเวียนในปริมาณ
มากได

3. ดานการพฒันาการทาํงานและใหบรกิาร 
ของหนวยงานการไฟฟา (Utility Operation 
and Service) โดยการพัฒนาโครงขาย
สมารทกริดจะตองชวยใหการดําเนินงาน
ของการไฟฟาฯ ท้ังทางดานเทคนิคและ
การใหบริการ มีประสิทธิภาพและมีความ
ถูกตองแมนยํามากขึ้น ซึ่งจะลดระยะเวลา
ในการปฏิบัติงานตางๆลง และสงผลตอ
การใหบริการแกผูใชไฟฟาที่ดีขึ้นโดยตรง

4. ดานการกําหนดมาตรฐานความเขากัน
ไดของอุปกรณในระบบ (Integration and 
Interoperability) โดยการพัฒนาโครงขาย 
สมารทกริดจะตองชวยใหอุปกรณตางๆ 
ในระบบสามารถทํางานประสานกันได

มากขึ้น โดยอาศัยเทคโนโลยีของ ICT ซึ่ง
จะสงเสริมใหเกิดรูปแบบการใหบริการ
ใหมๆ แกผูใชไฟไดอีกดวย

5. ดานการพัฒนาศักยภาพการแขงขันทาง
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม (Economic 
and Industrial Competitiveness) การ
พัฒนาระบบโครงขายสมารทกริดซึ่งยัง
ถือวาเปนเทคโนโลยีใหมที่ประเทศไทย
สามารถสรางองคความรู และสามารถ
พัฒนาเทคโนโลยีตามประเทศอื่นไดทันจึง
จําเปนท่ีจะตองใหความสําคัญกับการสราง
บุคคลากร และการสงเสริมอุตสาหกรรม
ภายในประเทศดวยโดยการพัฒนาโครง
ขายสมารทกรดิควรมสีวนชวยในการกระตุน 
ก า ร เ ติ บ โ ต ข อ ง ภ า ค เ ศ รษฐกิ จ แ ล ะ
อุตสาหกรรมของประเทศไปพรอมๆกัน

อุตสาหกรรมผลิตหมอแปลงไฟฟาของไทย
เปนสวนหนึ่งท่ีจะตองมีสวนรวมในการ
พัฒนาระบบโครงขายสมารทกริดของไทย
ใหเปนไปตามแผนแมบทขางตน โดยการ
พัฒนาผลิตภัณฑหม อแปลงไฟฟาเพ่ือ
รองรับระบบโครงขายสมารทกริดในทุกๆ
ขนาดผลิตภัณฑ
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บทคัดยอ
บทความนี้นําเสนอการวิเคราะหคุณภาพไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยที่
ติดตั้งบนหลังคาเชื่อมตอเขากับระบบจําหนายของการไฟฟาสวน
ภูมิภาค ดําเนินการติดต้ังเครื่องวัดที่จุดซื้อขายไฟฟาระดับแรงดัน     
22 kV โดยเกบ็ขอมูลและตรวจวัดประเมินผลคุณภาพไฟฟาที่จายเขา
ระบบ และประยุกตใชโปรแกรม Digsilent รวมในการวิเคราะห ซึ่งผล
จากการตรวจวัดพบวาระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย 
พลังงานเฉลี่ยสูงสุดอยูที่ 778.125 kW และการประเมินคุณภาพ
ไฟฟาเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน EN50160  พบวาคุณภาพไฟฟา
ผานเกณฑมาตรฐานตามระเบียบของการไฟฟาสวนภูมิภาค สวนการ
วิเคราะหโปรแกรม Digsilent เมื่อเกิดลัดวงจรแรงดันไฟฟามีคาที่   
0.5 ≤ V  ≤ 0.9 p.u. ในเวลา  2 วินาที จะตัดวงจรออกจากระบบ
จําหนาย ผลดานเศรษฐศาสตรพบวา ราคาตนทุนคาไฟฟาของระบบ
ผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยมีคาเทากับ 4.27 บาท/หนวย ระยะเวลา
การคืนทุน 9.34 ป โดยคิดอัตราดอกเบี้ยที่ 8% 

คําสําคัญ: คุณภาพไฟฟา; จุดซื้อขายไฟฟา; พลังงานแสงอาทิตยที่ติด
ตั้งบนหลังคา

Abstract
The paper presents a study and analysis of power quality from 
a PV rooftop, which was connected to the power distribution 
system of the PEA of Thailand. The measurement was installed 
at the Point Common Coupling with 22 kV. The power quality 
was  measured to feed produced power to the distribution 
system of the PEA. Digsilent program was applied to support 
for this investigation. The measurement indicated that the PV 
system could produce electrical power with the highest average 
supply of 778.125 kW. Based on the EN50160 standard criteria 
of the measured and found that the power quality was considered 
to pass the PEA regulations of power network connecting    
system. Analysis Program Digsilent  short circuit voltage rating 
is at 0.5 ≤ V ≤ 0.9 pu within 2 seconds to break out of the 
distribution system. Results economics cost of solar PV rooftop 
is equal to 4.27 baht/unit time payback period is 9.34 years, 
bearing interest at 8%. 

Keywords: Power Quality, Point Common Coupling, Solar PV 
Rooftop

1. คํานํา
ปจจุบันพลังงานไฟฟานับวามีความสําคัญมากตอการดํารง
ชีวิตประจําวัน ซึ่งสถานการณการใชพลังงานจะมีแนวโนม
ที่เพิ่มสูงขึ้น พลังงานหมุนเวียนจึงเปนทางเลือกที่กําลังเปน
ที่ใหความสนใจ เนื่องจากเปนพลังงานที่สะอาด ไมสงผลก
ระทบตอสภาวะสิ่งแวดลอม อีกทั้งมีนโยบายการสนับสนุน
อยางตอเนื่องใหมีการใชพลังงานหมุนเวียนใหมากข้ึนดวย
การใหอัตราสวนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟาสําหรับผูผลิตไฟฟา
ขนาดเล็กจากพลังงานหมุนเวียน[3] จากแนวโนมการเพิ่ม
ขึ้นและความไมแนนอนของแหลงผลิตไฟฟาจากพลังงาน
แสงอาทิตยอาจสงผลตอระบบจําหนายของการไฟฟาสวน
ภูมิภาค ซึ่งปจจัยตางๆ เชน สภาวะภูมิอากาศ, การ
เคล่ือนที่ของกลุ มเมฆรวมถึงความเข มแสงที่มีการ
เปลี่ยนแปลงแบบทันทีทันใด ซึ่งมีผลโดยตรงตอคาของแรง
ดันไฟฟา กําลังไฟฟา ความถี่ไฟฟา และคา % THD[2] 
โดยพบวาอาจจะสงผลกระทบดานการควบคุมแรงดันของ
ระบบโครงข ายไฟฟาให เป นไปตามมาตรฐานหลาย
ประเด็น และยังสงผลกระทบตออุปกรณการควบคุมแรง
ดันที่สถานีไฟฟาอีกดวย การไฟฟาสวนภูมิภาคจึงไดออก
ระเบียบขอกําหนดการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟา เพื่อ
ไมใหสงผลกระทบตอระบบโครงขายไฟฟาและผูใชไฟราย
อื่น นอกจากผลกระทบทางดานการควบคุมแรงดันแลวยัง
มีผลกระทบตอคุณภาพไฟฟา ทั้งดานแรงดันกระเพื่อม 
(Flicker) และ ฮารมอนิกส (Harmonics)[6]

เมื่อมีการจายพลังงานไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตยตอนเริ่ม
แรกอาจจะตองมีการยกระดับของแรงดันไฟฟาใหสูงกวา
ปกติ เพื่อใหแรงดันไฟฟาสามารถไหลเขาระบบจําหนาย
ของการไฟฟาไดซึ่งจะทําใหแรงดันไฟฟาเกินกวามาตรฐาน
[5] และอาจเปนสาเหตุของความไมแนนอนดานคุณภาพ
ไฟฟาของระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย และสง
ผลกระทบตอกลุมผูใชไฟของการไฟฟาสวนภูมิภาค

บทความนี้จะเปนการตรวจวัดและประเมินคาคุณภาพ
ไฟฟาของระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยที่ติดตั้งบน
หลังคา ซึ่งมีการเก็บขอมูลของระบบผลิตไฟฟาจากเซลล
แสงอาทิตยแบบเชื่อมตอกับระบบจําหนายของการไฟฟา
สวนภูมิภาคที่สภาวะการทํางานจริง เพื่อใชในการประเมิน
คาคุณภาพไฟฟาเมื่อมีการสรางระบบผลิตไฟฟาแบบ
พลังงานเซลลแสงอาทิตย
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บทคัดยอ
บทความนี้นําเสนอการวิเคราะหคุณภาพไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยท่ี
ติดตั้งบนหลังคาเช่ือมตอเขากับระบบจําหนายของการไฟฟาสวน
ภูมิภาค ดําเนินการติดต้ังเครื่องวัดที่จุดซ้ือขายไฟฟาระดับแรงดัน     
22 kV โดยเกบ็ขอมูลและตรวจวัดประเมินผลคุณภาพไฟฟาที่จายเขา
ระบบ และประยุกตใชโปรแกรม Digsilent รวมในการวิเคราะห ซึ่งผล
จากการตรวจวัดพบวาระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย 
พลังงานเฉลี่ยสูงสุดอยูที่ 778.125 kW และการประเมินคุณภาพ
ไฟฟาเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน EN50160  พบวาคุณภาพไฟฟา
ผานเกณฑมาตรฐานตามระเบียบของการไฟฟาสวนภูมิภาค สวนการ
วิเคราะหโปรแกรม Digsilent เม่ือเกิดลัดวงจรแรงดันไฟฟามีคาท่ี   
0.5 ≤ V  ≤ 0.9 p.u. ในเวลา  2 วินาที จะตัดวงจรออกจากระบบ
จําหนาย ผลดานเศรษฐศาสตรพบวา ราคาตนทุนคาไฟฟาของระบบ
ผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยมีคาเทากับ 4.27 บาท/หนวย ระยะเวลา
การคืนทุน 9.34 ป โดยคิดอัตราดอกเบี้ยที่ 8% 

คําสําคัญ: คุณภาพไฟฟา; จุดซื้อขายไฟฟา; พลังงานแสงอาทิตยที่ติด
ตั้งบนหลังคา

Abstract
The paper presents a study and analysis of power quality from 
a PV rooftop, which was connected to the power distribution 
system of the PEA of Thailand. The measurement was installed 
at the Point Common Coupling with 22 kV. The power quality 
was  measured to feed produced power to the distribution 
system of the PEA. Digsilent program was applied to support 
for this investigation. The measurement indicated that the PV 
system could produce electrical power with the highest average 
supply of 778.125 kW. Based on the EN50160 standard criteria 
of the measured and found that the power quality was considered 
to pass the PEA regulations of power network connecting    
system. Analysis Program Digsilent  short circuit voltage rating 
is at 0.5 ≤ V ≤ 0.9 pu within 2 seconds to break out of the 
distribution system. Results economics cost of solar PV rooftop 
is equal to 4.27 baht/unit time payback period is 9.34 years, 
bearing interest at 8%. 

Keywords: Power Quality, Point Common Coupling, Solar PV 
Rooftop

1. คํานํา
ปจจุบันพลังงานไฟฟานับวามีความสําคัญมากตอการดํารง
ชีวิตประจําวัน ซึ่งสถานการณการใชพลังงานจะมีแนวโนม
ที่เพิ่มสูงขึ้น พลังงานหมุนเวียนจึงเปนทางเลือกที่กําลังเปน
ที่ใหความสนใจ เนื่องจากเปนพลังงานที่สะอาด ไมสงผลก
ระทบตอสภาวะสิ่งแวดลอม อีกทั้งมีนโยบายการสนับสนุน
อยางตอเนื่องใหมีการใชพลังงานหมุนเวียนใหมากขึ้นดวย
การใหอัตราสวนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟาสําหรับผูผลิตไฟฟา
ขนาดเล็กจากพลังงานหมุนเวียน[3] จากแนวโนมการเพิ่ม
ขึ้นและความไมแนนอนของแหลงผลิตไฟฟาจากพลังงาน
แสงอาทิตยอาจสงผลตอระบบจําหนายของการไฟฟาสวน
ภูมิภาค ซึ่งปจจัยตางๆ เชน สภาวะภูมิอากาศ, การ
เคลื่อนที่ของกลุ มเมฆรวมถึงความเข มแสงที่มีการ
เปลี่ยนแปลงแบบทันทีทันใด ซึ่งมีผลโดยตรงตอคาของแรง
ดันไฟฟา กําลังไฟฟา ความถี่ไฟฟา และคา % THD[2] 
โดยพบวาอาจจะสงผลกระทบดานการควบคุมแรงดันของ
ระบบโครงข ายไฟฟาให เป นไปตามมาตรฐานหลาย
ประเด็น และยังสงผลกระทบตออุปกรณการควบคุมแรง
ดันที่สถานีไฟฟาอีกดวย การไฟฟาสวนภูมิภาคจึงไดออก
ระเบียบขอกําหนดการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟา เพื่อ
ไมใหสงผลกระทบตอระบบโครงขายไฟฟาและผูใชไฟราย
อื่น นอกจากผลกระทบทางดานการควบคุมแรงดันแลวยัง
มีผลกระทบตอคุณภาพไฟฟา ท้ังดานแรงดันกระเพื่อม 
(Flicker) และ ฮารมอนิกส (Harmonics)[6]

เมื่อมีการจายพลังงานไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตยตอนเริ่ม
แรกอาจจะตองมีการยกระดับของแรงดันไฟฟาใหสูงกวา
ปกติ เพ่ือใหแรงดันไฟฟาสามารถไหลเขาระบบจําหนาย
ของการไฟฟาไดซึ่งจะทําใหแรงดันไฟฟาเกินกวามาตรฐาน
[5] และอาจเปนสาเหตุของความไมแนนอนดานคุณภาพ
ไฟฟาของระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย และสง
ผลกระทบตอกลุมผูใชไฟของการไฟฟาสวนภูมิภาค

บทความนี้จะเปนการตรวจวัดและประเมินคาคุณภาพ
ไฟฟาของระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยที่ติดต้ังบน
หลังคา ซึ่งมีการเก็บขอมูลของระบบผลิตไฟฟาจากเซลล
แสงอาทิตยแบบเชื่อมตอกับระบบจําหนายของการไฟฟา
สวนภูมิภาคที่สภาวะการทํางานจริง เพื่อใชในการประเมิน
คาคุณภาพไฟฟาเม่ือมีการสรางระบบผลิตไฟฟาแบบ
พลังงานเซลลแสงอาทิตย
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2. การตรวจวัดคุณภาพไฟฟา
การตรวจวัดคุณภาพไฟฟาจะใช เครื่อง
วิเคราะหคุณภาพไฟฟา Disturbance     
analyzers ผลิตภัณฑ Dranetz BMI การ
แสดงผลขอมูลที่มีลักษณะเฉพาะที่ตองการ
วิเคราะห Power Quality Disturbance 
การวัด บันทึก และการแสดงผลจะอยูใน
มาตรฐานขอกําหนดของการไฟฟาสวน
ภูมิภาค [1] ผูลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
ที่ติดตั้งบนหลังคาขนาดใหญจะตองควบคุม
ระดับแรงดันไฟฟาใหอยูในชวงมาตรฐาน
สงูสดุและตํา่สดุ ตามท่ีกาํหนด ดงัตารางที ่1

ความถี่ไฟฟาตองควบคุมใหอยู ในเกณฑ 
50±0.5 รอบตอวินาที ในกรณีเกิดเหตุผิด
ปกติ ถาความถี่ของระบบไมอยูในชวง 
48.00 - 51.00 รอบตอวินาที ตอเนื่องเกิน 
0.1 วินาที แรงดันกระเพื่อม (Voltage 
Fluctuation) ที่จุดตอรวมเกินขอกําหนด 
โดยปกติใชวัดคา Pst คือการประเมินความ
รุนแรงของไฟกระพริบในชวงเวลาสั้นๆ (10 
นาที) และ Plt คือการประเมินความรุนแรง
ของไฟกระพริบในชวงระยะยาว (2-3 
ชั่วโมง) ในสวนของแรงดันไฟฟาตกชั่วขณะ
ตองอยูในเกณฑมาตรฐานดังรูปที่ 1

 

3. ขั้นตอนการศึกษา
ปริมาณพลังงานไฟฟาที่ผลิตไดของแหลง
ผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยที่ติดต้ัง
บนหลังคาที่เชื่อมโยงเขากับระบบจําหนาย
ของการไฟฟาสวนภมูภิาค ตองมีการควบคุม 
ไมใหเกินมาตรฐานขอกําหนด ซึ่งขั้นตอน
การศึกษานี้ดําเนินการติดตั้งเครื่องวัด
คุณภาพไฟฟาเพื่อเก็บขอมูลคุณภาพไฟฟา
ที่จุดซื้อขายไฟฟา (PCC.) เปนระยะเวลา 7 
วัน ดังรูปที่ 2 

 

ระดับแรงดันไฟฟา
ภาวะปกติ ภาวะฉุกเฉิน

คาสูงสุด คาตํ่าสุด คาสูงสุด คาตํ่าสุด

115  kV 120.7 109.2 126.5 103.5

33  kV 34.7 31.3 36.3 29.7

22  kV 23.1 20.9 24.2 19.8

380 V 418 342 418 342

220 V 240 200 240 200

ตารางที่ 1 มาตรฐานระดับแรงดันไฟฟาสูงสุดและตํ่าสุดของ กฟภ.

รูปที่ 1 กราฟความสามารถในการทนไดของแรงดันไฟฟาตกชั่วขณะ

รูปที่ 2 ผังวงจรแสดงจุดติดตั้งเครื่องวัดคุณภาพไฟฟา
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4. ผลการศึกษาคุณภาพไฟฟา
4.1 ผลการประเมนิตรวจวดัคณุภาพไฟฟา
จากผลการประเมินคุณภาพไฟฟาของ
แหลงผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยที่
ติดตั้งบนหลังคา โดยการนําขอมูลจากผล
การตรวจวัดมาประเมินตามมาตรฐาน 
EN50160 [4] โดยมีผลจากการตรวจ
ประเมนิคาคณุภาพไฟฟาแสดงดงัตารางที ่2

จากขอมูลดังกลาวเมื่อพิจารณาผลการ
ประเมินคุณภาพไฟฟาในชวงเวลาเดียวกัน
ของแตละวนั พบวาผลการประเมนิในแตละ 
วันมีคาสอดคลองกับคาผลการประเมินรวม
ทั้ง 7 วัน จะมีเพียงวันที่ 6 ที่มีคามากกวา
คาของผลรวมทั้ง 7 วันซึ่งมีสาเหตุมาจาก
การเกิดแรงดันไฟฟาตกช่ัวขณะในระบบ
จําหนายของการไฟฟาสวนภูมิภาค ตามรูป
ที่ 3 แตไมเกินคามาตรฐานตามระเบียบ
ของการไฟฟ าส วนภูมิภาคว าด วยข อ
กําหนดการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟา 
โดยมีผลการประเมินคาคุณภาพไฟฟาดัง
ตารางที่ 3

พารามิเตอรไฟฟา Phase เกณฑมาตรฐาน CP 95 (%) ผลการประเมิน

คาแรงดันไฟฟา

A
22 5%

(21.9-23.1 kV)

22.485 ผาน

B - -

C 22.672 ผาน

คาความถี่ไฟฟา 50 1%

(49.5-50.5 Hz)

50.05* ผาน

คาความผิดเพี้ยนรวม

ของแรงดันไฟฟา 

THD
V

A

THDV < 4 %

1.578 ผาน

B - -

C 1.323 ผาน

คาแรงดันไฟฟา

กระเพื่อม Pst

A

Pst  < 1

0.354 ผาน

B - -

C 0.351 ผาน

ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพไฟฟาแหลงผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยที่ติดตั้งบนหลังคา
หมายเหตุ เนื่องจากเปนการวัดแบบ Two Element (3 Phase: 2PT 2CT) ซึ่งวัดไดเฉพาะเฟส A และ เฟส C

พารามิเตอร

ไฟฟา

Phase วันที่ 1 วันที่ 2 วันที่ 3 วันที่ 4 วันที่ 5 วันที่ 6 วันที่ 7

คาแรงดันไฟฟา

A 22.479 22.327 22.355 22.452 22.408 22.518 22.435

B - - - - - - -

C 22.679 22.573 22.558 22.638 22.668 22.714 22.639

คาความถี่ไฟฟา 50.05* 50.05* 50.05* 50.06* 50.04* 50.04* 50.05*

คาความผิดเพี้ยน

รวมของแรงดัน

ไฟฟา THD
V

A 1.189 1.451 1.449 1.443 1.321 1.786 1.508

B - - - - - - -

C 0.947 1.151 1.13 1.205 1.046 1.582 1.314

คาแรงดันไฟฟา

กระเพื่อม Pst

A 0.235 0.343 0.367 0.321 0.263 0.484 0.300

B - - - - - - -

C 0.342 0.302 0.278 0.368 0.337 0.349 0.385

ตารางที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพไฟฟาในชวงเวลาเดียวกันของแตละวัน
หมายเหตุ เนื่องจากเปนการวัดแบบ Two Element (3 Phase: 2PT 2CT) ซึ่งวัดไดเฉพาะเฟส A และ 

เฟส C

รูปที่ 3 Wave form การเกิดแรงดันไฟฟาตกชั่วขณะ
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2. การตรวจวัดคุณภาพไฟฟา
การตรวจวัดคุณภาพไฟฟาจะใช เครื่อง
วิเคราะหคุณภาพไฟฟา Disturbance     
analyzers ผลิตภัณฑ Dranetz BMI การ
แสดงผลขอมูลท่ีมีลักษณะเฉพาะท่ีตองการ
วิเคราะห Power Quality Disturbance 
การวัด บันทึก และการแสดงผลจะอยูใน
มาตรฐานขอกําหนดของการไฟฟาสวน
ภูมิภาค [1] ผูลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
ที่ติดตั้งบนหลังคาขนาดใหญจะตองควบคุม
ระดับแรงดันไฟฟาใหอยูในชวงมาตรฐาน
สงูสดุและตํา่สดุ ตามทีก่าํหนด ดงัตารางที ่1

ความถี่ไฟฟาตองควบคุมใหอยู ในเกณฑ 
50±0.5 รอบตอวินาที ในกรณีเกิดเหตุผิด
ปกติ ถาความถี่ของระบบไมอยูในชวง 
48.00 - 51.00 รอบตอวินาที ตอเนื่องเกิน 
0.1 วินาที แรงดันกระเพ่ือม (Voltage 
Fluctuation) ท่ีจุดตอรวมเกินขอกําหนด 
โดยปกติใชวัดคา Pst คือการประเมินความ
รุนแรงของไฟกระพริบในชวงเวลาสั้นๆ (10 
นาที) และ Plt คือการประเมินความรุนแรง
ของไฟกระพริบในชวงระยะยาว (2-3 
ชั่วโมง) ในสวนของแรงดันไฟฟาตกชั่วขณะ
ตองอยูในเกณฑมาตรฐานดังรูปที่ 1

 

3. ขั้นตอนการศึกษา
ปริมาณพลังงานไฟฟาที่ผลิตไดของแหลง
ผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยที่ติดตั้ง
บนหลังคาที่เชื่อมโยงเขากับระบบจําหนาย
ของการไฟฟาสวนภมูภิาค ตองมีการควบคุม 
ไมใหเกินมาตรฐานขอกําหนด ซึ่งขั้นตอน
การศึกษานี้ดําเนินการติดต้ังเครื่องวัด
คุณภาพไฟฟาเพ่ือเก็บขอมูลคุณภาพไฟฟา
ที่จุดซื้อขายไฟฟา (PCC.) เปนระยะเวลา 7 
วัน ดังรูปที่ 2 

 

ระดับแรงดันไฟฟา
ภาวะปกติ ภาวะฉุกเฉิน

คาสูงสุด คาตํ่าสุด คาสูงสุด คาตํ่าสุด

115  kV 120.7 109.2 126.5 103.5

33  kV 34.7 31.3 36.3 29.7

22  kV 23.1 20.9 24.2 19.8

380 V 418 342 418 342

220 V 240 200 240 200

ตารางที่ 1 มาตรฐานระดับแรงดันไฟฟาสูงสุดและตํ่าสุดของ กฟภ.

รูปที่ 1 กราฟความสามารถในการทนไดของแรงดันไฟฟาตกชั่วขณะ

รูปที่ 2 ผังวงจรแสดงจุดติดตั้งเครื่องวัดคุณภาพไฟฟา
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4. ผลการศึกษาคุณภาพไฟฟา
4.1 ผลการประเมนิตรวจวดัคณุภาพไฟฟา
จากผลการประเมินคุณภาพไฟฟาของ
แหลงผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยที่
ติดตั้งบนหลังคา โดยการนําขอมูลจากผล
การตรวจวัดมาประเมินตามมาตรฐาน 
EN50160 [4] โดยมีผลจากการตรวจ
ประเมนิคาคณุภาพไฟฟาแสดงดงัตารางที ่2

จากขอมูลดังกลาวเมื่อพิจารณาผลการ
ประเมินคุณภาพไฟฟาในชวงเวลาเดียวกัน
ของแตละวนั พบวาผลการประเมนิในแตละ 
วันมีคาสอดคลองกับคาผลการประเมินรวม
ทั้ง 7 วัน จะมีเพียงวันที่ 6 ที่มีคามากกวา
คาของผลรวมทั้ง 7 วันซึ่งมีสาเหตุมาจาก
การเกิดแรงดันไฟฟาตกช่ัวขณะในระบบ
จําหนายของการไฟฟาสวนภูมิภาค ตามรูป
ที่ 3 แตไมเกินคามาตรฐานตามระเบียบ
ของการไฟฟ าส วนภูมิภาคว าด วยข อ
กําหนดการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟา 
โดยมีผลการประเมินคาคุณภาพไฟฟาดัง
ตารางที่ 3

พารามิเตอรไฟฟา Phase เกณฑมาตรฐาน CP 95 (%) ผลการประเมิน

คาแรงดันไฟฟา

A
22 5%

(21.9-23.1 kV)

22.485 ผาน

B - -

C 22.672 ผาน

คาความถี่ไฟฟา 50 1%

(49.5-50.5 Hz)

50.05* ผาน

คาความผิดเพี้ยนรวม

ของแรงดันไฟฟา 

THD
V

A

THDV < 4 %

1.578 ผาน

B - -

C 1.323 ผาน

คาแรงดันไฟฟา

กระเพื่อม Pst

A

Pst  < 1

0.354 ผาน

B - -

C 0.351 ผาน

ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพไฟฟาแหลงผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยที่ติดตั้งบนหลังคา
หมายเหตุ เนื่องจากเปนการวัดแบบ Two Element (3 Phase: 2PT 2CT) ซึ่งวัดไดเฉพาะเฟส A และ เฟส C

พารามิเตอร

ไฟฟา

Phase วันที่ 1 วันที่ 2 วันที่ 3 วันที่ 4 วันที่ 5 วันที่ 6 วันที่ 7

คาแรงดันไฟฟา

A 22.479 22.327 22.355 22.452 22.408 22.518 22.435

B - - - - - - -

C 22.679 22.573 22.558 22.638 22.668 22.714 22.639

คาความถี่ไฟฟา 50.05* 50.05* 50.05* 50.06* 50.04* 50.04* 50.05*

คาความผิดเพี้ยน

รวมของแรงดัน

ไฟฟา THD
V

A 1.189 1.451 1.449 1.443 1.321 1.786 1.508

B - - - - - - -

C 0.947 1.151 1.13 1.205 1.046 1.582 1.314

คาแรงดันไฟฟา

กระเพื่อม Pst

A 0.235 0.343 0.367 0.321 0.263 0.484 0.300

B - - - - - - -

C 0.342 0.302 0.278 0.368 0.337 0.349 0.385

ตารางที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพไฟฟาในชวงเวลาเดียวกันของแตละวัน
หมายเหตุ เนื่องจากเปนการวัดแบบ Two Element (3 Phase: 2PT 2CT) ซึ่งวัดไดเฉพาะเฟส A และ 

เฟส C

รูปที่ 3 Wave form การเกิดแรงดันไฟฟาตกชั่วขณะ
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4.2 ผลการจาํลองจากโปรแกรม Digsilent
การวิเคราะหนี้ใชการจําลองดวยโปรแกรม 
Digsilent Power Factory เพื่อศึกษา
วิเคราะหคุณภาพไฟฟาระบบผลิตไฟฟา
จากพลังงานแสงอาทิตยที่ติดตั้งบนหลังคา 
โดยดําเนินการจําลองผลจากการเกิดแรง
ดันไฟฟาตกชั่วขณะ ในกรณีที่เกิดไฟฟา
ลัดวงจรแบบสามเฟส กอน-หลังมีการเชื่อม
ตอระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยเขา
กับระบบจําหนาย โดยกําหนดระยะเวลา
ของเหตุการณที่ 0.1 วินาที แลวเคลียร
ฟอลตที่เวลา 0.5 วินาทีกลับมาเปนแรงดัน
ปกติ

จากผลการจําลอง พบวาหลังการเชื่อมตอ
ระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยเม่ือ
เกิดลัดวงจรในระบบจําหนายจะสงผลให
เกิดแรงดันไฟฟาตกชั่วขณะ โดยถาระดับ
แรงดันไฟฟากอนการเช่ือตอระบบผลิต
ไฟฟามีคาอยูระหวาง 0.5 ≤ V  ≤ 0.9 p.u. 
ภายในระยะเวลา 2 วินาที จะตัดวงจรการ
เชื่อมตอออกจากระบบจําหนาย ตามรูปที่ 
4 แตถาหลังจากการเชื่อมตอระบบผลิตมี
คาระดับแรงดันไฟฟาคงเหลือนอยกวา 0.5 
p.u. ภายในระยะเวลา 0.3 วินาที จะตัด
วงจรระบบผลิตไฟฟา ตามรูปที่ 5 ซึ่ง
สอดคลองกับผลการตรวจวัดที่เกิดแรงดัน
ไฟฟาตกชั่วขณะ ตามรูปที่ 3

ในสวนการศกึษาผลกระทบดานฮารมอนกิส 
จากผลการจําลองพบวา คาความเพี้ยนของ
แรงดันฮารมอนิกสที่ไดจากการจําลองจาก
โปรแกรมจําลอง Digsilent มีคาไมเกินขีด
จํากัดความเพี้ยนของแรงดันฮารมอนิกสที่
ระดับแรงดันไฟฟา 22 kV และมีลักษณะ
รูปคลื่นความเพ้ียนของรูปคลื่นแรงดัน
ไฟฟาใกลเคียงกับผลการตรวจวัดจริงระบบ
ผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยที่ติดตั้งบน
หลังคาดังรูปที่ 6

รูปที่ 4 แรงดันไฟฟาตกชั่วขณะ กอนการเชื่อมตอระบบผลิตไฟฟา

รูปที่ 5 แรงดันไฟฟาตกชั่วขณะ หลังการเชื่อมตอระบบผลิตไฟฟา

รูปที่ 6 ผลการจําลองความเพี้ยนของรูปคลื่นแรงดันฮารมอนิกส

RECOMMENDED THESIS

5.การคํานวณดานเศรษฐศาสตร
ตวัช้ีวดัทีใ่ชแสดงประสิทธภิาพและสมรรถนะ 
ของระบบการผลิตพลังงานไฟฟาจากแสง
อาทิตยตามมาตรฐาน IEC 61724 การ
วิเคราะหสมรรถนะทางเทคนิคของระบบ
ผลติไฟฟาดวยเซลลแสงอาทติย ซึง่ไดกาํหนด 
ใหมีการวิเคราะหตัวแปรตางๆ ดังตอไปนี้

ประสิทธิภาพของแผงเซลลแสงอาทิตย 
 

  

การติดตั้ง Inverter ขนาดกําลังผลิต 1,000 
kW ซึง่จากการคาํนวณจากโปรแกรม Homer 
energy จะไดปรมิาณกําลงัไฟฟาเฉลีย่ตลอด 
ทั้งวันเทากับ 162 kW ซึ่งประสิทธิภาพของ 
Capacity factor จะมีเทากับ

จากขอมูลรายการอุปกรณและคาใชจาย 
ซึง่จะตองมกีารจายเงนิคาดอกเบีย้ Annuity 
ที่อัตรา 8% ตอปเทากับ 5,460,113.93 
บาท โดยมีคาบํารุงรักษาตอปคิดที่ 1% 
ของตนทุนมีคาเทากับ 556,374.47บาท 
และปริมาณพลังงานไฟฟาของระบบผลิต
ไฟฟ าพลังงานแสงอาทิตย ที่ติดตั้ งบน
หลังคามีคาเทากับ 3,858.71 kWh/day  
ดังนั้น ราคาตนทุนคาไฟฟาของระบบผลิต
ไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยนี้จะมีคาเทากับ

คํานวณดวยวิธีการ Annuity Method จาก
งบลงทุน 55,637,447บาท เมือ่คดิดอกเบีย้ 
8% ดังนัน้คาํนวณหาระยะเวลาคนืทนุ (n)  ป

         

ดังนั้นจากผลการคํานวณ ใชเวลาในการคืน
ทุนเปนระยะเวลา  9.34 ป โดยคิดอัตรา
ดอกเบี้ยที่ 8% 

6. สรุป
จากการศึกษาและวิเคราะหคุณภาพไฟฟา
ระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยที่ติด
ตั้งบนหลังคา โดยติดตั้งเครื่องวัดคุณภาพ
ไฟฟาที่จุดซื้อขายแรงดันไฟฟา เพื่อเก็บ
ข อมูลคุณภาพไฟฟ าซึ่ งประกอบด วย 
คาแรงดันไฟฟา, คาความถี่ไฟฟา, คาความ
ผิดเพี้ยนรวมของแรงดันไฟฟา THD

V
, 

คาแรงดันไฟฟากระเพื่อม Plt พบวา 
สามารถจายพลังงานไฟฟาเขาระบบได 
ปริมาณพลังงานเฉลี่ยสูงสุดอยูที่ 778.125 
kW ผลการประเมินคุณภาพไฟฟาทั้งหมด
ผานเกณฑมาตรฐานตามระเบียบของการ
ไฟฟาสวนภูมิภาค การวิเคราะหโปรแกรม 
Digsilent เมื่อเกิดลัดวงจรแรงดันไฟฟามี
คาที่ 0.5 ≤ V  ≤ 0.9 p.u. ในเวลา  2 
วินาที จะตัดวงจรออกจากระบบจําหนาย 
ผลดานเศรษฐศาสตรพบวา ราคาตนทุนคา
ไฟฟาของระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสง
อาทิตยนี้จะมีคาเทากับ 4.27 บาท/หนวย 
ระยะเวลาในการคืนทุน 9.34 ป โดยคิด
อัตราดอกเบี้ยที่ 8%
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4.2 ผลการจาํลองจากโปรแกรม Digsilent
การวิเคราะหนี้ใชการจําลองดวยโปรแกรม 
Digsilent Power Factory เพื่อศึกษา
วิเคราะหคุณภาพไฟฟาระบบผลิตไฟฟา
จากพลังงานแสงอาทิตยที่ติดตั้งบนหลังคา 
โดยดําเนินการจําลองผลจากการเกิดแรง
ดันไฟฟาตกชั่วขณะ ในกรณีที่เกิดไฟฟา
ลัดวงจรแบบสามเฟส กอน-หลังมีการเชื่อม
ตอระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยเขา
กับระบบจําหนาย โดยกําหนดระยะเวลา
ของเหตุการณที่ 0.1 วินาที แลวเคลียร
ฟอลตที่เวลา 0.5 วินาทีกลับมาเปนแรงดัน
ปกติ

จากผลการจําลอง พบวาหลังการเชื่อมตอ
ระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยเม่ือ
เกิดลัดวงจรในระบบจําหนายจะสงผลให
เกิดแรงดันไฟฟาตกชั่วขณะ โดยถาระดับ
แรงดันไฟฟากอนการเชื่อตอระบบผลิต
ไฟฟามีคาอยูระหวาง 0.5 ≤ V  ≤ 0.9 p.u. 
ภายในระยะเวลา 2 วินาที จะตัดวงจรการ
เชื่อมตอออกจากระบบจําหนาย ตามรูปที่ 
4 แตถาหลังจากการเชื่อมตอระบบผลิตมี
คาระดับแรงดันไฟฟาคงเหลือนอยกวา 0.5 
p.u. ภายในระยะเวลา 0.3 วินาที จะตัด
วงจรระบบผลิตไฟฟา ตามรูปที่ 5 ซึ่ง
สอดคลองกับผลการตรวจวัดที่เกิดแรงดัน
ไฟฟาตกชั่วขณะ ตามรูปที่ 3

ในสวนการศกึษาผลกระทบดานฮารมอนกิส 
จากผลการจําลองพบวา คาความเพี้ยนของ
แรงดันฮารมอนิกสท่ีไดจากการจําลองจาก
โปรแกรมจําลอง Digsilent มีคาไมเกินขีด
จํากัดความเพ้ียนของแรงดันฮารมอนิกสท่ี
ระดับแรงดันไฟฟา 22 kV และมีลักษณะ
รูปคล่ืนความเพี้ยนของรูปคลื่นแรงดัน
ไฟฟาใกลเคียงกับผลการตรวจวัดจริงระบบ
ผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยที่ติดตั้งบน
หลังคาดังรูปที่ 6

รูปที่ 4 แรงดันไฟฟาตกชั่วขณะ กอนการเชื่อมตอระบบผลิตไฟฟา

รูปที่ 5 แรงดันไฟฟาตกชั่วขณะ หลังการเชื่อมตอระบบผลิตไฟฟา

รูปที่ 6 ผลการจําลองความเพี้ยนของรูปคลื่นแรงดันฮารมอนิกส
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5.การคํานวณดานเศรษฐศาสตร
ตวัช้ีวดัท่ีใชแสดงประสทิธภิาพและสมรรถนะ 
ของระบบการผลิตพลังงานไฟฟาจากแสง
อาทิตยตามมาตรฐาน IEC 61724 การ
วิเคราะหสมรรถนะทางเทคนิคของระบบ
ผลติไฟฟาดวยเซลลแสงอาทติย ซึง่ไดกาํหนด 
ใหมีการวิเคราะหตัวแปรตางๆ ดังตอไปนี้

ประสิทธิภาพของแผงเซลลแสงอาทิตย 
 

  

การติดตั้ง Inverter ขนาดกําลังผลิต 1,000 
kW ซ่ึงจากการคาํนวณจากโปรแกรม Homer 
energy จะไดปรมิาณกําลงัไฟฟาเฉลีย่ตลอด 
ทั้งวันเทากับ 162 kW ซึ่งประสิทธิภาพของ 
Capacity factor จะมีเทากับ

จากขอมูลรายการอุปกรณและคาใชจาย 
ซึง่จะตองมกีารจายเงนิคาดอกเบีย้ Annuity 
ที่อัตรา 8% ตอปเทากับ 5,460,113.93 
บาท โดยมีคาบํารุงรักษาตอปคิดที่ 1% 
ของตนทุนมีคาเทากับ 556,374.47บาท 
และปริมาณพลังงานไฟฟาของระบบผลิต
ไฟฟ าพลังงานแสงอาทิตย ที่ ติดตั้ งบน
หลังคามีคาเทากับ 3,858.71 kWh/day  
ดังนั้น ราคาตนทุนคาไฟฟาของระบบผลิต
ไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยนี้จะมีคาเทากับ

คํานวณดวยวิธีการ Annuity Method จาก
งบลงทุน 55,637,447บาท เมือ่คดิดอกเบีย้ 
8% ดงันัน้คาํนวณหาระยะเวลาคนืทุน (n)  ป

         

ดังนั้นจากผลการคํานวณ ใชเวลาในการคืน
ทุนเปนระยะเวลา  9.34 ป โดยคิดอัตรา
ดอกเบี้ยที่ 8% 

6. สรุป
จากการศึกษาและวิเคราะหคุณภาพไฟฟา
ระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยที่ติด
ตั้งบนหลังคา โดยติดตั้งเครื่องวัดคุณภาพ
ไฟฟาท่ีจุดซื้อขายแรงดันไฟฟา เพื่อเก็บ
ข อมูลคุณภาพไฟฟ าซึ่ งประกอบด วย 
คาแรงดันไฟฟา, คาความถี่ไฟฟา, คาความ
ผิดเพี้ยนรวมของแรงดันไฟฟา THD

V
, 

คาแรงดันไฟฟากระเพ่ือม Plt พบวา 
สามารถจายพลังงานไฟฟาเขาระบบได 
ปริมาณพลังงานเฉลี่ยสูงสุดอยูที่ 778.125 
kW ผลการประเมินคุณภาพไฟฟาทั้งหมด
ผานเกณฑมาตรฐานตามระเบียบของการ
ไฟฟาสวนภูมิภาค การวิเคราะหโปรแกรม 
Digsilent เมื่อเกิดลัดวงจรแรงดันไฟฟามี
คาที่ 0.5 ≤ V  ≤ 0.9 p.u. ในเวลา  2 
วินาที จะตัดวงจรออกจากระบบจําหนาย 
ผลดานเศรษฐศาสตรพบวา ราคาตนทุนคา
ไฟฟาของระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสง
อาทิตยนี้จะมีคาเทากับ 4.27 บาท/หนวย 
ระยะเวลาในการคืนทุน 9.34 ป โดยคิด
อัตราดอกเบี้ยที่ 8%
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ระบบการปองกันไฟฟากําลังมีความจําเปนตองจัดลําดับความสัมพันธ คือจะตองจัดลําดับ
เวลาการทํางานของอุปกรณปองกันที่มีอยูในระบบไฟฟาหลายๆ ตัว เพื่อที่จะสามารถ
แยกแยะวา เมื่อเกิดลัดวงจรแลว อุปกรณตัวที่อยูใกลจุดลัดวงจรที่สุด จะตองตัดวงจรกอน
ที่อุปกรณตัวอื่นๆ ที่อยูเหนือถัดไป ตัดวงจรดังรูปที่ 1.1 เมื่อเกิดลัดวงจรที่จุด F เบรกเกอร 
B จะทริพกอน ทั้งนี้เพื่อใหเบรกเกอร A เปนอุปกรณปองกันตัวสํารอง วิธีการจัดลําดับ
ความสัมพันธ จะเริ่มจากวงจรยอยกอน โดยการเลือกหรือปรับตั้งใหอุปกรณปองกันขณะ
ฟอลตนั้นทริปในเวลาตํ่าสุด สวนเบรกเกอรสายปอนนั้นจะใหทริพในเวลานานกวาขึ้นไป 
ในการจัดลําดับความสัมพันธการปองกันนั้น ตองอาศัยการวาดลักษณะเสนโคงเวลากับ
กระแสของอุปกรณปองกันทั้งหมดในกระดาษกราฟแผนเดียวกัน

รูปที่ 1.1 การจัดลําดับความสัมพันธของการปองกันใหทํางานตามลําดับเวลา

1.1 ชนิดของการจัดลําดับความสําพันธ

1.1.1 ไมมีการจัดลําดับความสัมพันธ (non coordination) คือการจัดอุปกรณปองกันใน
การทํางานใหทํางานซํ้าซอนในเวลาเดียวกันดังรูปที่ 1.2

 รูปที่ 1.2 ไมมีการจัดลําดับความสัมพันธ 

1.1.2 การจัดลําดับความสัมพันธทั้งหมด 
(total coordination) คือการจัดอุปกรณ
ปองกันใหมีเวลาการทํางานกอนและหลัง
โดยสมบูรณดังรูปที่ 1.3 

รูปที่ 1.3 การจัดลําดับความสัมพันธ
ทั้งหมด

1.1.3 การจัดลําดับความสัมพันธบางสวน 
(partial coordination) คือการจัดอุปกรณ
ปองกันใหเวลาการทํางานลักษณะกอนและ
หลังในชวงกระแสคาหนึ่ง แตถามีกระแส
เกนิขีดจาํกดัน้ี อปุกรณปองกันจะมกีารกลบั 
ลําดับการทํางาน ดังรูปที่ 1.4 ถากระแส
ฟอลต I มากกวา Ia เบรกเกอร A จะ
ทํางานกอนเบรกเกอร B  

รูปที่ 1 .4 การจัดลําดับความสัมพันธบาง
สวน
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ผูออกแบบระบบการปองกันโดยทั่วไปมัก
จะเลือกใชอุปกรณปองกันที่เปนผลิตภัณฑ
เดียวกันหมดเพียงแตมีขนาดกระไมเทากัน 
ทั้งก็เพื่อความสะดวกในการจัดลําดับความ
สัมพันธการปองกัน สําหรับอุปกรณปองกัน
ที่ดีตองสามารถตั้งกระแสทริพ และเวลา
การทํางานได ทั้งนี้เพื่อที่จะสามารถจัด
ลําดับความสัมพันธไดโดยสะดวก การจะ
ใหอุปกรณปองกันทํางานจะตองมีระยะเผื่อ
(margin) ของอุปกรณปองกันแตละตัวไม
นอยจนเกินไป เพราะเหตุวาอุปกรณ
ป องกันป องกันแต ละตัวมีความคลาด
เคลื่อนไปจากเสนโคงบนกราฟที่ได มา 
นอกจากนี้ควรพิจารณาดูวาชวงกราฟเสน
โคงของอุปกรณปองกันนั้นวามีคาสูงสุด
และตํ่าสุดเทาใดดวยดังรูปที่ 1.5 แสดง
แถบเสนโคงเวลา-กระแส t2 เปนเวลาสูงสุด 
และ t1 เปนเวลาตํ่าสุดภายใตกระ I คา
เดียวกัน

รูปที่ 1.5 แถบคลาดเลื่อนเสนโคง
เวลา-กระแสของอุปกรณปองกัน

ในกรณีที่ระบบไฟฟามีแรงดันหลายระดับ 
เมื่อตองการจัดลําดับความสัมพันธการ
ปองกันเชน เมื่อตองการจัดลําดับความ
สัมพันธของอุปกรณปองกันหมอแปลงดาน
ปฐมภูมิกับดานทุติยภูมิ จะตองเลือกระดับ
แรงดันดานใดดานหนึ่งเปนหลัก แลวนําคา
กระแสอีกดานหนึ่งคูณกับตัวคูณอัตราสวน
ของหมอแปลง

1.2 ขอมูลการจัดลําดับความสัมพันธการปองกัน

1.2.1 ขอมูลที่ตองการจัดลําดับความสัมพันธการปองกันอันไดแก

1. ไดอะแกรมเสนเดียว

2. คากระแสลัดวงจรสูงสุดและตําสุด

3. ระยะเวลาการจัดลําดับความสัมพันธการปองกัน

4. กระแสพิคอัพ(pickup current)หรือกระแสเริ่มทํางานของอุปกรณปองกัน

5. เสนโคงเวลา-กระแสของอุปกรณปองกัน

6. การปองกันกระแสเกิน ตามมาตรฐาน NEC, ANSI เชน การปองกันหมอแปลง 
มอเตอรหรืออื่นๆ

7. การอิ่มตัวของหมอแปลงกระแส

8. กระแสโหลดสูงสุด

การจัดลําดับความสัมพันธการปองกัน ตองทราบรายละเอียดตางๆ ดังตอไปนี้

(ก) หมอแปลง ตองทราบขนาด kVA เปอรเซ็นตอิมพีแดนซ พิกัดแรงดันและลักษณะการ
ตอขดลวด

(ข) มอเตอร ตองทราบขนาดแรงมา กระแสใชงานเต็มที่ กระแสล็อคโรเตอร ระยะเวลาใน
การเดินเครื่อง และคาเซอรวิสแฟกเตอร

(ค) สายเคเบิล ตองทราบขนาดและความยาวของสาย

(ง) ชนิดของฟวสและเซอรกิตเบรกเกอร 

1.2.2 คากระแสลัดวงจร ในการจัดลําดับความสัมพันธการปองกันของอุปกรณปองกัน
ไฟฟา จําเปนตองทราบขอมูลของกระแสลัดวงจรแตละจุด

1. กระแสลัดวงจรสูงสุดและตํ่าสุดชวง 0 ถึง 3 ไซเคิล เรียกวา กระแสโมเมนเทรี เปนคา
กระแสชั่วขณะสูงสุด และตํ่าสุด ทั้งนี้เพื่อการพิจารณาคาความสามารถทนตอกระแส
ลัดวงจรของอุปกรณปองกันสวิตช และการยึดบัสบาร

2. กระแสลัดวงจรสูงสุดและตํ่าสุดชวง 3 ไซเคิล ถึง 1 วินาที เปนคากระแสขณะ           
อินเตอรรัพตคากระแสลัดวงจรสูงสุดในชวงนี้จะใชพิจารณาเลือกพิกัด IC ของอุปกรณ
ปองกัน และคานี้ยังใชในการจัดลําดับความสัมพันธการปองกัน สวนคากระแสตํ่าสุดจะใช
พิจารณาความไวของวงจรปองกัน

การหาคากระแสลัดวงจรสูงสุดและตํ่าสุด สําหรับสามเฟสฟอลตสมมาตรและฟอลตไม
สมมาตรทั้งทางดานปฐมภูมิและทุติยภูมิของหมอแปลง ทั้งน้ีตองพิจารณาถึงการตอขด
ลวดแบบเดลตาหรือสตาร
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ระบบการปองกันไฟฟากําลังมีความจําเปนตองจัดลําดับความสัมพันธ คือจะตองจัดลําดับ
เวลาการทํางานของอุปกรณปองกันที่มีอยูในระบบไฟฟาหลายๆ ตัว เพื่อที่จะสามารถ
แยกแยะวา เมื่อเกิดลัดวงจรแลว อุปกรณตัวที่อยูใกลจุดลัดวงจรที่สุด จะตองตัดวงจรกอน
ที่อุปกรณตัวอื่นๆ ที่อยูเหนือถัดไป ตัดวงจรดังรูปที่ 1.1 เมื่อเกิดลัดวงจรที่จุด F เบรกเกอร 
B จะทริพกอน ทั้งนี้เพื่อใหเบรกเกอร A เปนอุปกรณปองกันตัวสํารอง วิธีการจัดลําดับ
ความสัมพันธ จะเริ่มจากวงจรยอยกอน โดยการเลือกหรือปรับตั้งใหอุปกรณปองกันขณะ
ฟอลตนั้นทริปในเวลาตํ่าสุด สวนเบรกเกอรสายปอนนั้นจะใหทริพในเวลานานกวาขึ้นไป 
ในการจัดลําดับความสัมพันธการปองกันนั้น ตองอาศัยการวาดลักษณะเสนโคงเวลากับ
กระแสของอุปกรณปองกันทั้งหมดในกระดาษกราฟแผนเดียวกัน

รูปที่ 1.1 การจัดลําดับความสัมพันธของการปองกันใหทํางานตามลําดับเวลา

1.1 ชนิดของการจัดลําดับความสําพันธ

1.1.1 ไมมีการจัดลําดับความสัมพันธ (non coordination) คือการจัดอุปกรณปองกันใน
การทํางานใหทํางานซํ้าซอนในเวลาเดียวกันดังรูปที่ 1.2

 รูปที่ 1.2 ไมมีการจัดลําดับความสัมพันธ 

1.1.2 การจัดลําดับความสัมพันธทั้งหมด 
(total coordination) คือการจัดอุปกรณ
ปองกันใหมีเวลาการทํางานกอนและหลัง
โดยสมบูรณดังรูปที่ 1.3 

รูปที่ 1.3 การจัดลําดับความสัมพันธ
ทั้งหมด

1.1.3 การจัดลําดับความสัมพันธบางสวน 
(partial coordination) คือการจัดอุปกรณ
ปองกันใหเวลาการทํางานลักษณะกอนและ
หลังในชวงกระแสคาหนึ่ง แตถามีกระแส
เกนิขีดจาํกดัน้ี อปุกรณปองกันจะมกีารกลบั 
ลําดับการทํางาน ดังรูปที่ 1.4 ถากระแส
ฟอลต I มากกวา Ia เบรกเกอร A จะ
ทํางานกอนเบรกเกอร B  

รูปที่ 1 .4 การจัดลําดับความสัมพันธบาง
สวน
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ผูออกแบบระบบการปองกันโดยทั่วไปมัก
จะเลือกใชอุปกรณปองกันที่เปนผลิตภัณฑ
เดียวกันหมดเพียงแตมีขนาดกระไมเทากัน 
ทั้งก็เพื่อความสะดวกในการจัดลําดับความ
สัมพันธการปองกัน สําหรับอุปกรณปองกัน
ที่ดีตองสามารถตั้งกระแสทริพ และเวลา
การทํางานได ทั้งนี้เพื่อที่จะสามารถจัด
ลําดับความสัมพันธไดโดยสะดวก การจะ
ใหอุปกรณปองกันทํางานจะตองมีระยะเผื่อ
(margin) ของอุปกรณปองกันแตละตัวไม
นอยจนเกินไป เพราะเหตุวาอุปกรณ
ป องกันป องกันแต ละตัวมีความคลาด
เคล่ือนไปจากเสนโคงบนกราฟที่ได มา 
นอกจากนี้ควรพิจารณาดูวาชวงกราฟเสน
โคงของอุปกรณปองกันน้ันวามีคาสูงสุด
และตํ่าสุดเทาใดดวยดังรูปที่ 1.5 แสดง
แถบเสนโคงเวลา-กระแส t2 เปนเวลาสูงสุด 
และ t1 เปนเวลาตํ่าสุดภายใตกระ I คา
เดียวกัน

รูปที่ 1.5 แถบคลาดเลื่อนเสนโคง
เวลา-กระแสของอุปกรณปองกัน

ในกรณีที่ระบบไฟฟามีแรงดันหลายระดับ 
เมื่อตองการจัดลําดับความสัมพันธการ
ปองกันเชน เมื่อตองการจัดลําดับความ
สัมพันธของอุปกรณปองกันหมอแปลงดาน
ปฐมภูมิกับดานทุติยภูมิ จะตองเลือกระดับ
แรงดันดานใดดานหนึ่งเปนหลัก แลวนําคา
กระแสอีกดานหนึ่งคูณกับตัวคูณอัตราสวน
ของหมอแปลง

1.2 ขอมูลการจัดลําดับความสัมพันธการปองกัน

1.2.1 ขอมูลที่ตองการจัดลําดับความสัมพันธการปองกันอันไดแก

1. ไดอะแกรมเสนเดียว

2. คากระแสลัดวงจรสูงสุดและตําสุด

3. ระยะเวลาการจัดลําดับความสัมพันธการปองกัน

4. กระแสพิคอัพ(pickup current)หรือกระแสเริ่มทํางานของอุปกรณปองกัน

5. เสนโคงเวลา-กระแสของอุปกรณปองกัน

6. การปองกันกระแสเกิน ตามมาตรฐาน NEC, ANSI เชน การปองกันหมอแปลง 
มอเตอรหรืออื่นๆ

7. การอิ่มตัวของหมอแปลงกระแส

8. กระแสโหลดสูงสุด

การจัดลําดับความสัมพันธการปองกัน ตองทราบรายละเอียดตางๆ ดังตอไปนี้

(ก) หมอแปลง ตองทราบขนาด kVA เปอรเซ็นตอิมพีแดนซ พิกัดแรงดันและลักษณะการ
ตอขดลวด

(ข) มอเตอร ตองทราบขนาดแรงมา กระแสใชงานเต็มที่ กระแสล็อคโรเตอร ระยะเวลาใน
การเดินเครื่อง และคาเซอรวิสแฟกเตอร

(ค) สายเคเบิล ตองทราบขนาดและความยาวของสาย

(ง) ชนิดของฟวสและเซอรกิตเบรกเกอร 

1.2.2 คากระแสลัดวงจร ในการจัดลําดับความสัมพันธการปองกันของอุปกรณปองกัน
ไฟฟา จําเปนตองทราบขอมูลของกระแสลัดวงจรแตละจุด

1. กระแสลัดวงจรสูงสุดและตํ่าสุดชวง 0 ถึง 3 ไซเคิล เรียกวา กระแสโมเมนเทรี เปนคา
กระแสชั่วขณะสูงสุด และตํ่าสุด ทั้งนี้เพื่อการพิจารณาคาความสามารถทนตอกระแส
ลัดวงจรของอุปกรณปองกันสวิตช และการยึดบัสบาร

2. กระแสลัดวงจรสูงสุดและตํ่าสุดชวง 3 ไซเคิล ถึง 1 วินาที เปนคากระแสขณะ           
อินเตอรรัพตคากระแสลัดวงจรสูงสุดในชวงนี้จะใชพิจารณาเลือกพิกัด IC ของอุปกรณ
ปองกัน และคานี้ยังใชในการจัดลําดับความสัมพันธการปองกัน สวนคากระแสตํ่าสุดจะใช
พิจารณาความไวของวงจรปองกัน

การหาคากระแสลัดวงจรสูงสุดและต่ําสุด สําหรับสามเฟสฟอลตสมมาตรและฟอลตไม
สมมาตรทั้งทางดานปฐมภูมิและทุติยภูมิของหมอแปลง ท้ังนี้ตองพิจารณาถึงการตอขด
ลวดแบบเดลตาหรือสตาร
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1.2.3 ระยะเวลาการจัดลําดับความสัมพันธ
การปองกัน การเขียนเสนโคงเพื่อจัดลําดับ
ความสัมพันธ จําเปนตองมีระยะหาง
ระหวางเวลาของอุปกรณปองกันแตละเสน 
ซึ่งระยะหางนี้เรียกวาระยะเวลาเผื่อ (mar-
gin time)

1. การจัดลําดับ ความสัมพันธของรีเลย
กระแสเกินเวลาผกผัน ควรใหมีระยะเวลา
เผื่อ 0.3 ถึง 0.4 วินาที ซึ่งพิจารณาไดดังนี้

- ชวงเวลาเปด (opening time) เซอรกติเบรก
เกอร = 0.1 วินาที

- เวลาทํางานเกนิ (over travel time) = 0.1 
วินาที

- เวลาเผือ่เพือ่ความปลอดภยั = 0.1 – 0.2 
วินาที

อยางไรก็ตามถาเปนรีเลยแบบสแตติค ชวง
ระยะเวลาเผื่อจะลดลงเหลือ 0.3 วินาที 
เนื่องจากรีเลยแบบสแตติคไมตองคํานึงถึง
เวลาทํางานเกิน

2. การจัดลําดับความสัมพันธระหวางรีเลย
กับฟวส โดยที่ฟวสไมมีเวลาทํางานเกิน แต
เซอรกิตเบรกเกอรต องมีช วงเวลาเปด     
เซอรกิตเบรกเกอร แตรีเลยตองมีความ
สัมพันธกับเวลาในการตัดกระแส (clearing 
time) ของฟวส และตองมีเวลาเผื่อเพื่อ
ความปลอดภัย ดังนั้น ควรใหมีระยะเวลา
เผื่อ 0.3 ถึง 0.4 วินาที

3. การจัดลําดับความสัมพันธระหวางฟวส
กับเบรกเกอร กรณีเปนเบรกเกอรแรงตํ่า 
มีอุปกรณกลไกการทริปในตัว ควรใหมี
ระยะเวลาเผื่อ 0.3 วินาที ดังรูปที่ 1.6

รูปที่ 1.6 ระยะเวลาเผื่อ (∆t ไมเกิน 0.3 วินาที )ของเสนโคงเวลา-กระแสของ
อุปกรณปองกัน

2.2.3 กระแสพิคอัพ (pickup current) หรือกระแสเริ่มทํางาน

1. กระแสพิคอัพของรีเลย หมายถึงคากระแสที่ทําใหรีเลยเริ่มขยับตัวทํางานทําการปดหรือ
เปดหนาสัมผัสเรียกวา รีเลยพิคอัพ

2. กระแสพิคอัพของเบรกเกอรแรงตํ่า หมายถึง คากระแสตํ่าสุดที่จะทําใหเบรกเกอรทริพ 
โดยมีอุปกรณควบคุมการทริพ เชน หนวงเวลานาน(LTD) หนวงเวลาสั้น(STD) และทริพ
ทันที(INST) การปรับตั้งกระแสทริพของเบรกเกอรดังตารางที่ 1.1

ตารางที่ 1.1 การปรับตั้งกระแสพิคอัพหรือกระแสทริพของเบรกเกอรแรงตํ่า

อุปกรณควบคุมการทริพ
กระแสปรับตั้งพิกัด

% จํานวนเทา

หนวงเวลานาน LTD (long time delay) 100% + 10% 1 เทา + 10%

หนวงเวลาสั้นSTD (short time delay) 500% + 10% 5 เทา + 10%

ทริปทันที INST (instantaneous) 800% + 10% 8 เทา + 10%

2.2.3 การปองกันหมอแปลงดานแรงตํ่าดวยเซอรกิตเบรกเกอร 

1. เสนโคงเวลา-กระแสของเซอรกิตเบรกเกอรแรงตํ่า ทั้งนี้ใหปรับตั้งตามตารางที่ 1.1 หรือ
ตามรูปที่ 1.7 เปนแถบเสนโคงของเพาเวอรเซอรกิตเบรกเกอรแรงตํ่า มีอุปกรณทริพทาง
ไฟฟา-ทางกล ชวงเลาตัดกระแสสูงสุด เปนเวลาทั้งหมดตั้งแตเริ่มกระตุนจนกระทั่งเบรก
เกอรตัดกระแสฟอลต
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รูปที่ 1.7 คาการปรับตั้งอุปกรณทริพทางไฟฟา-ทางกล ของเพาเวอรเซอรกิตเบรกเกอร
แรงตํ่า

รูปที่ 1.8 ยานการปรับตั้งการทริพของโซลีดสเตทโมลเคสเซอรกิตเบรกเกอรแรงตํ่า

รูปที่ 1.9 โซลีดสเตทโมลเคสเซอรกิต
เบรกเกอร (solid state mold case 
circuit breaker) 

สวนรูปที่ 1.8 ยานการปรับตั้งการทริพของ
โซลีดสเตทโมลเคสเซอรกิตเบรกเกอรแรง
ตํ่า และรูปที่ 1.9 แสดงโซลีดสเตทโมลเคส
เซอรกิตเบรกเกอร(solid state mold case 
circuit ) โดยปกติจะมีรุนพิกัดกระแสใช
งาน 100 A , 250 A ,400 A ,630 A, 
800 A , 1000 A 1250 A,และ 1600 A

เชนหมอแปลงขนาด 250 kVA 3 เฟส 
แรงสูง 22 kV แรงตํ่า 400 – 230 V 
กระแสดานไฟฟาแรงตํ่าจะมีคาเทากับ \

ลําดับข้ันตอนการปรับต้ังเมนเซอรกิตเบรก
เกอรรุนขนาด 400 A ตามตารางที่ 1.1 ดัง
รูปที่ 1.10 ตอไปนี้

ก. ถาใชเมนโมลเคสเซอรกติเบรกเกอร MCB 
รุนขนาด 400 A โดยทําการปรับตั้งพิกัด
กระแสใชงาน(In)ไวที่400In(A)

ข. ตั้งคาพิกัดกระแสหนวงเวลานาน (long 
time delay) หรือ LTD ไวเลขที่ 1 

ดังนั้นคาพิกัดกระแสหนวงเวลานาน = Ir 
(1x 400 A) = 400 A 
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1.2.3 ระยะเวลาการจัดลําดับความสัมพันธ
การปองกัน การเขียนเสนโคงเพื่อจัดลําดับ
ความสัมพันธ จําเปนตองมีระยะหาง
ระหวางเวลาของอุปกรณปองกันแตละเสน 
ซึ่งระยะหางนี้เรียกวาระยะเวลาเผื่อ (mar-
gin time)

1. การจัดลําดับ ความสัมพันธของรีเลย
กระแสเกินเวลาผกผัน ควรใหมีระยะเวลา
เผื่อ 0.3 ถึง 0.4 วินาที ซึ่งพิจารณาไดดังนี้

- ชวงเวลาเปด (opening time) เซอรกติเบรก
เกอร = 0.1 วนิาที

- เวลาทํางานเกนิ (over travel time) = 0.1 
วนิาที

- เวลาเผือ่เพือ่ความปลอดภยั = 0.1 – 0.2 
วนิาที

อยางไรก็ตามถาเปนรีเลยแบบสแตติค ชวง
ระยะเวลาเผื่อจะลดลงเหลือ 0.3 วินาที 
เนื่องจากรีเลยแบบสแตติคไมตองคํานึงถึง
เวลาทํางานเกิน

2. การจัดลําดับความสัมพันธระหวางรีเลย
กับฟวส โดยที่ฟวสไมมีเวลาทํางานเกิน แต
เซอรกิตเบรกเกอรต องมีช วงเวลาเปด     
เซอรกิตเบรกเกอร แตรีเลยตองมีความ
สัมพันธกับเวลาในการตัดกระแส (clearing 
time) ของฟวส และตองมีเวลาเผื่อเพื่อ
ความปลอดภัย ดังนั้น ควรใหมีระยะเวลา
เผื่อ 0.3 ถึง 0.4 วินาที

3. การจัดลําดับความสัมพันธระหวางฟวส
กับเบรกเกอร กรณีเปนเบรกเกอรแรงต่ํา 
มีอุปกรณกลไกการทริปในตัว ควรใหมี
ระยะเวลาเผื่อ 0.3 วินาที ดังรูปที่ 1.6

รูปที่ 1.6 ระยะเวลาเผื่อ (∆t ไมเกิน 0.3 วินาที )ของเสนโคงเวลา-กระแสของ
อุปกรณปองกัน

2.2.3 กระแสพิคอัพ (pickup current) หรือกระแสเริ่มทํางาน

1. กระแสพิคอัพของรีเลย หมายถึงคากระแสที่ทําใหรีเลยเริ่มขยับตัวทํางานทําการปดหรือ
เปดหนาสัมผัสเรียกวา รีเลยพิคอัพ

2. กระแสพิคอัพของเบรกเกอรแรงตํ่า หมายถึง คากระแสตํ่าสุดที่จะทําใหเบรกเกอรทริพ 
โดยมีอุปกรณควบคุมการทริพ เชน หนวงเวลานาน(LTD) หนวงเวลาสั้น(STD) และทริพ
ทันที(INST) การปรับตั้งกระแสทริพของเบรกเกอรดังตารางที่ 1.1

ตารางที่ 1.1 การปรับตั้งกระแสพิคอัพหรือกระแสทริพของเบรกเกอรแรงตํ่า

อุปกรณควบคุมการทริพ
กระแสปรับตั้งพิกัด

% จํานวนเทา

หนวงเวลานาน LTD (long time delay) 100% + 10% 1 เทา + 10%

หนวงเวลาสั้นSTD (short time delay) 500% + 10% 5 เทา + 10%

ทริปทันที INST (instantaneous) 800% + 10% 8 เทา + 10%

2.2.3 การปองกันหมอแปลงดานแรงตํ่าดวยเซอรกิตเบรกเกอร 

1. เสนโคงเวลา-กระแสของเซอรกิตเบรกเกอรแรงตํ่า ทั้งนี้ใหปรับตั้งตามตารางที่ 1.1 หรือ
ตามรูปที่ 1.7 เปนแถบเสนโคงของเพาเวอรเซอรกิตเบรกเกอรแรงตํ่า มีอุปกรณทริพทาง
ไฟฟา-ทางกล ชวงเลาตัดกระแสสูงสุด เปนเวลาทั้งหมดตั้งแตเริ่มกระตุนจนกระทั่งเบรก
เกอรตัดกระแสฟอลต
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รูปที่ 1.7 คาการปรับตั้งอุปกรณทริพทางไฟฟา-ทางกล ของเพาเวอรเซอรกิตเบรกเกอร
แรงตํ่า

รูปที่ 1.8 ยานการปรับตั้งการทริพของโซลีดสเตทโมลเคสเซอรกิตเบรกเกอรแรงตํ่า

รูปที่ 1.9 โซลีดสเตทโมลเคสเซอรกิต
เบรกเกอร (solid state mold case 
circuit breaker) 

สวนรูปที่ 1.8 ยานการปรับตั้งการทริพของ
โซลีดสเตทโมลเคสเซอรกิตเบรกเกอรแรง
ตํ่า และรูปที่ 1.9 แสดงโซลีดสเตทโมลเคส
เซอรกิตเบรกเกอร(solid state mold case 
circuit ) โดยปกติจะมีรุนพิกัดกระแสใช
งาน 100 A , 250 A ,400 A ,630 A, 
800 A , 1000 A 1250 A,และ 1600 A

เชนหมอแปลงขนาด 250 kVA 3 เฟส 
แรงสูง 22 kV แรงตํ่า 400 – 230 V 
กระแสดานไฟฟาแรงตํ่าจะมีคาเทากับ \

ลําดับขั้นตอนการปรับต้ังเมนเซอรกิตเบรก
เกอรรุนขนาด 400 A ตามตารางที่ 1.1 ดัง
รูปที่ 1.10 ตอไปนี้

ก. ถาใชเมนโมลเคสเซอรกติเบรกเกอร MCB 
รุนขนาด 400 A โดยทําการปรับตั้งพิกัด
กระแสใชงาน(In)ไวที่400In(A)

ข. ตั้งคาพิกัดกระแสหนวงเวลานาน (long 
time delay) หรือ LTD ไวเลขที่ 1 

ดังนั้นคาพิกัดกระแสหนวงเวลานาน = Ir 
(1x 400 A) = 400 A 
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เพราะฉะนั้นคาพิกัดกระแสหนวงเวลา
นาน หรือ LTD จะมีคา 400/360 A 
เทากับ 1.11 เทาของกระแสโหลด

ค. ตั้งคาเวลาหนวงเวลานาน หรือ T
L
(s) 

ตั้งแต 12 วินาที ,60 วินาที ,100 วินาที 
และนานสุด 160 วินาที

ง. ตัง้คาพกิดักระแสหนวงเวลานาน (short 
time delay) หรือ STD หรือ  
IS (x In , Ir) ถาตั้งไวเลขที่ 5 เทา กระ
แสทริพเวลาสั้น เมื่อปรับตั้งพิกัดกระแส
ใชงาน(In)ไวที่ 400 In(A) จะมีคา IS = 
5x In = 5x400 = 2000 A และถาตั้ง
ไวเลขที่ 10 เทา กระแสทริพเวลาสั้นจะมี
คา IS = 10x400 = 4000 A 

จ. ตั้งคาเวลาหนวงเวลาสั้น หรือ TS(s) 
ตั้งแต 0.06 วินาที ,0.1 วินาที ,0.2 วินาที 
และนานสุด 0.3 วินาที

ฉ. ตั้งคาพิกัดกระแสทริพทันที (instanta-
neous trip) หรอื INST หรอื II(x 400 ) 
ถาตั้งไวเลขที่ 9 เทา กระแสทริพเวลาสั้น
จะมีคา II = 9x400 = 3600 A และถา
ตั้งไวเลขที่ 10 เทา กระแสทริพเวลาสั้น
จะมีคา II = 16x400 = 6400 A และจะ
ทริพทันทีภายในเวลา 0.01 – 0.02 วินาที

ช. ปรับตั้งกระแสเตือนกอน (pre-alarm 
current) หรือ IP(x In )ถาตั้งไวเลขที่ 
0.7 เทา ถึง 1 เทา เชนปรับตั้งไวที่ 0.7 
กระแสเตือนกอนจะมีคา IP(x In ) คา 
IP(0.7x 400 ) = 280 A แตถาใหเตือน
ตามกระแสโหลดเต็มที่เทากับ 360 A ก็
ตั้งปรับตั้งกระแสเตือนกอนไวที่ 0.9 คา 
IP(0.9x 400 ) = 360 A

รูปที่ 1.10 คาการปรับตั้งการทริพของเพาเวอรเซอรกิตเบรกเกอรแรงตํ่ารุน 400 A

สวนรูปที่ 1.11 แสดงแอรเซอรกิตเบรกเกอร (air circuit breaker ) หรือ ACB 

รูปที่ 1.11 แอรเซอรกิตเบรกเกอรแรงตํ่า

โดยปกติแอรเซอรกิตเบรกเกอรจะมีรุนพิกัดกระแสใชงาน 1000 A,1250 A,1600 A 
,2000 A,2500 A,3200 A,4000 A ,5000 A และ 6300 A
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สวนรูปที่ 1.12 เชนหมอแปลงขนาด 800 kVA 3 เฟส แรงสูง 12 
kV แรงตํ่า 416 – 240 V 6 % Zk กระแสดานไฟฟาแรงตํ่าจะ
มีคาเทากับ

\

ถาเกิดสามเฟสฟอลต กระแสฟอลตสูงสุดจะมีคาดังนี้

จากรปูที ่1.12 แสดงเสนโคงเวลา – กระแสของเซอรกติเบรกเกอร 
K 600 ปรับตั้งการทริพไวที่ 400 A ทริพดวยความรอนแมเหล็ก 
และเซอรกิตเบรกเกอร K1600 ทริพดวยโซลิดสเตต ถาเกิดสาม
เฟสฟอลต กระแสฟอลตสูงสุดเทากับ 18500 A เบรกเกอร 
K600(400 A) จะทริพในเวลา 0.07 ถึง 0.11

ถาเกิดสามเฟสฟอลตที่โหลดมอเตอร กระแสฟอลตสูงสุดเทากับ 
18500 A เบรกเกอร K600 A(400 A) จะทริพกอนในเวลา 
0.07 ถึง 0.11 วินาที สวนเบรกเกอร K1600 A(1200A) จะทริพ
ในเวลา 0.6 วินาที และเพาเวอรฟวส 80 E จะหลอมละลายใน

เวลา 0.3 วินาที จึงทําใหฟวสแรงสูงขาดกอน ซึ่งเบรกเกอรแตละ
ตัวกับฟวสแรงสูง 80 A มีการจัดลําดับความสัมพันธการปองกัน
ระหวางหมอแปลงดานแรงตํ่าและดานแรงสูงไมสูดีนัก สวนรูปที่ 
รูปที่ 1.13 คุณลักษณะเสนโคงเวลา – กระแสการหลอมละลาย
ของเพาเวอรฟวสแรงสูงขนาด 20 A-200 A

รูปที่ 1.12 คุณลักษณะเสนโคงเวลา – กระแสของเบรกเกอรทริ
พดวยความรอน-แมเหล็กและโซลิดสเตต

รูปที่ 1.13 คุณลักษณะเสนโคงเวลา – กระแสการหลอมละลายของเพาเวอรฟวสแรงสูง
ขนาด 20 A-200 A

อยางไรก็ตามในรูปที่ 1.12 ถามีกระแส
โหลดเกินตั้งแต 5000A ถึง 6000 A 
ที่จุด A และที่จุด B นอกจากเมนเบรก
เกอร ACB K1600 A(1200 A) ทริพ
แลว เพาเวอรฟวส 80 A ก็ยังขาดอีก
ดวย กลาวคือปรับตั้งเวลาการทริพของ 
LTD และ STD  ไ ว  ไ ม  ถู กต  อ งนั ก 
และ สามารถแกปญหาโดยการปรับตั้ง
คารีเลยใหมดังตอไปนี้
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สวนรูปที่ 1.12 เชนหมอแปลงขนาด 800 kVA 3 เฟส แรงสูง 12 
kV แรงตํ่า 416 – 240 V 6 % Zk กระแสดานไฟฟาแรงตํ่าจะ
มีคาเทากับ

\

ถาเกิดสามเฟสฟอลต กระแสฟอลตสูงสุดจะมีคาดังนี้

จากรูปท่ี 1.12 แสดงเสนโคงเวลา – กระแสของเซอรกติเบรกเกอร 
K 600 ปรับตั้งการทริพไวที่ 400 A ทริพดวยความรอนแมเหล็ก 
และเซอรกิตเบรกเกอร K1600 ทริพดวยโซลิดสเตต ถาเกิดสาม
เฟสฟอลต กระแสฟอลตสูงสุดเทากับ 18500 A เบรกเกอร 
K600(400 A) จะทริพในเวลา 0.07 ถึง 0.11

ถาเกิดสามเฟสฟอลตที่โหลดมอเตอร กระแสฟอลตสูงสุดเทากับ 
18500 A เบรกเกอร K600 A(400 A) จะทริพกอนในเวลา 
0.07 ถึง 0.11 วินาที สวนเบรกเกอร K1600 A(1200A) จะทริพ
ในเวลา 0.6 วินาที และเพาเวอรฟวส 80 E จะหลอมละลายใน

เวลา 0.3 วินาที จึงทําใหฟวสแรงสูงขาดกอน ซึ่งเบรกเกอรแตละ
ตัวกับฟวสแรงสูง 80 A มีการจัดลําดับความสัมพันธการปองกัน
ระหวางหมอแปลงดานแรงตํ่าและดานแรงสูงไมสูดีนัก สวนรูปที่ 
รูปที่ 1.13 คุณลักษณะเสนโคงเวลา – กระแสการหลอมละลาย
ของเพาเวอรฟวสแรงสูงขนาด 20 A-200 A

รูปที่ 1.12 คุณลักษณะเสนโคงเวลา – กระแสของเบรกเกอรทริ
พดวยความรอน-แมเหล็กและโซลิดสเตต

รูปที่ 1.13 คุณลักษณะเสนโคงเวลา – กระแสการหลอมละลายของเพาเวอรฟวสแรงสูง
ขนาด 20 A-200 A

อยางไรก็ตามในรูปที่ 1.12 ถามีกระแส
โหลดเกินตั้งแต 5000A ถึง 6000 A 
ที่จุด A และที่จุด B นอกจากเมนเบรก
เกอร ACB K1600 A(1200 A) ทริพ
แลว เพาเวอรฟวส 80 A ก็ยังขาดอีก
ดวย กลาวคือปรับตั้งเวลาการทริพของ 
LTD และ STD  ไ ว  ไ ม  ถู กต  อ งนั ก 
และ สามารถแกปญหาโดยการปรับตั้ง
คารีเลยใหมดังตอไปนี้
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รูปที่ 1.14 การปรับตั้งแอรเซอรกิตเบรกเกอรแรงตํ่า ทริพดวยโซลีดสเตท

ลําดับขั้นตอนการปรับตั้งเมนเซอรกิตเบรกเกอรรุนขนาด 1600 A(rated current In) 
ตามตารางที่1.1 ดังรูปที่ 1.14 และรูปที่ 1.15 ดังตอไปนี้

หมอแปลงขนาด 800 kVA 3 เฟส แรงสูง 12 kV แรงตํ่า 416 – 240 V 6 % Zk 
กระแสดานไฟฟาแรงตํ่าจะมีคาเทากับ 1110 A

ก. ถาใชเมนเซอรกติเบรกเกอรรุนขนาด 1600 A โดยทาํการปรบัตัง้พกิดักระแส(rated 
setting current Ir) Ir(xIn) ไวทีเ่ลข 0.7 เทากบั หรือ Ir = xIn = 1600x0.7 = 1120 A

เพราะฉะนั้นคาพิกัดกระแสหนวงเวลานาน หรือ LTD จะมีคา 1120/1110 A เทากับ 
1.009 เทาของกระแสโหลด

ข. ปรับตั้งคากระแสใชงานไดตอเนื่อง(uninterrupted current Iu) Iu(xIr) ตั้งคาไวที่
เลข 1.0 คือ 100 % ใชงานไดตอเนื่อง หรือ Iu = 1.0x1120 = 1120 A

ค. ตั้งคาพิกัดกระแสหนวงเวลานาน (long time delay) หรือ TL(s) ตั้งคาไวเลขที่ 50 
วินาที 

ง. ตั้งคาพิกัดกระแสหนวงเวลาสั้น (short time delay) หรือ STD หรือ Isd(xIr) = 
ถาตั้งคาไวที่ 5 เทา กระแสทริพเวลาสั้น จะมีคา Isd = 5x Ir = 5x1120 = 5600 A

จ. ตั้งคาเวลาหนวงเวลาสั้น หรือ TS(s) ซีกเวลาตายตัว(definie-time I2t OFF) ปรับ
ตั้งคาไวที่ 0.5 วินาที ถาตั้งเวลาที่ 0.06 วินาที , 0.1 วินาที , และ 0.3 วินาที่ อาจ
เขาไปอยูหรือทับกับเสนโคงของเบรกเกอร K 600 (400 A) ได ทําใหทริพพรอมกัน

ฉ. ตั้งคาพิกัดกระแสทริพทันที (instanta-
neous trip) หรือ INST หรือ II(x Ir ) ถา
ตั้งคากระแสไวที่ 8 เทา กระแสทริพเวลา
สั้นจะมีคา II(x Ir ) = II = 8x1120 = 
8960 A และจะทริพทันทีภายในเวลา 
0.01 – 0.02 วินาที

รูปที่ 1.15 การปรับตั้งใหมเมนเซอรกิต
เบรกเกอรรุน K1600 ขนาด 1600 A(In) 
ตามรูปที่ 1.14

รูปที่ 1.16 ตั้งคาเวลาหนวงเวลาสั้น หรือ 
TS(s) ซีกเวลาผกผัน(inverse-time I2t 
ON) ตั้งไวที่ 0.5 วินาทีหรือที่0.3 วินาที

GURU’S WRITING

ช. ตั้งคาเวลาหนวงเวลาสั้น หรือ TS(s) ซีกเวลาผกผัน(inverse-time I2t ON) ตั้งคาไวที่ 0.5 วินาทีหรือที่0.3 วินาที ถาตั้งเวลาที่ 0.06 
วินาที และ 0.1 วินาที อาจเขาไปอยูหรือทับกับเสนโคงของเบรกเกอร K 600 (400 A) ได ทําใหทริพพรอมกัน

ในการจัดลําดับความสัมพันธการปองกันเปน 3 ชั้น จากรูปที่ 1.17 เปนการจัดลําดับความสัมพันธการปองกันของโมลดเคสเซอรกิต  
เบรกเกอรผลิตภัณฑหนึ่ง เปนการจัดลําดับความสัมพันธบางสวน กลาวคือ ถากระแสลัดวงจรมากกวา 12500 A ขึ้นไป เบรกเกอร 800 
A จะทริปกอนเบรกเกอร 225 A แตถากระแสลัดวงจรตํ่ากวา 12500 A เบรกเกอรทั้ง 3 ตัวจะเปนการจัดลําดับความสัมพันธทั้งหมด

รูปที่ 1.17 การจัดลําดับความสัมพันธบางสวนของเซอรกิตเบรกเกอร

สําหรับการใชโปรแกรมจัดลําดับความสัมพันธการปองกันสําหรับการปองกันหมอแปลงใหติดตามในบทความในอันดับตอไป

เอกสารอางอิง

1. Vacuum Switches Switch-Disconnectors HV HRC Fuses Medium-Voltage Equipment Catalog HG 12, Siemens, 1993 Revised edition 1997 (http://www.siemens.hu/

download/3/8DJ20_eng.pdf)

2. Coordination and protection of busbar distribution, Schneider Electric Industries SAS, 2008 (http://www.schneider-electric.com)

3. Low Voltage Switch Gear Mitsubishi Circuit Breaker (http://www.consys.ru/sites/default/files/documents/LVS_Family_ENG_2009.pdf)
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ALLEVIATING COMPATIBILITY AND 

MISCIBILITY CONCERNS

Compatibility and miscibility are not the 

same. Two fluids are miscible if they 

form a clear fluid when they are mixed. 

Compatibility goes much further than this. 

Obviously, compatible fluids have to be 

miscible, but to be compatible they must 

have no negative effects on each other. 

One fluid’s performance must not be 

diminished by the other’s.

When testing for compatibility, pairs of 

fluids are mixed and observed under 

different conditions to see if they are 

miscible. Then, using performance tests, 

they are assessed to see whether any 

pair behaves differently. Incompatibility 

can show itself through the formation 

of deposits, the worsening of oxidation 

stability or differences in any of the 

electrical properties of the fluid pairs. 

Shell has commissioned a series of tests 

on miscibility, compatibility and solvency 

issues, and has concluded that GTL-based 

transformer oils can be used alongside 

traditional hydrocarbon oils (Figure 6). 

Moreover, it is also possible to see positive 

effects, as appears to be the case when 

GTL-based fluids are added to aged oils. 

Some improvement is expected when 

adding a fresh fluid to an aged one. 

However, with the GTL-based fluids a 

bigger improvement is realised than would 

seem likely from the proportion of fluid 

added (see right: GTL fluids: Enhanced 

miscibility and compatibility characteristics).

“Laborelec has tested and evaluated 

Shell Diala S4 ZX-I and can confirm 

that it meets and exceeds the inhibited 

transformer oil specification IEC 

60296:2012 Edition 4, including the 

requirements for Section 7.1 in terms 

of highest oxidative stability and low 

sulphur. These characteristics can have 

a positive effect on the lifespan and 

reliability of the transformer.”

Steve Eeckhoudt, Technology Manager, 

Insulating Fluids and Lubricants (Oils), 

Laborelec (GDF Suez)

Figure 6: GTL-based transformer oils can be used alongside traditional oils. The photo shows a blend of 

Shell Diala S4 ZX-I (GTL) after 164 hours at 100°C: left: aged with copper and sealed, centre: aged without 

copper; right: aged with copper and unsealed.

Source: Shell

GTL FLUIDS: ENHANCED 

MISCIBILITY AND COMPATIBILITY 

CHARACTERISTICS

To evaluate the effect of mixing 

transformer oil types in service, the 

properties of several mixed inhibition and 

unmixed inhibition test oils, both aged 

and unaged, and in different ratios and 

combinations, were tested. Table 1 shows 

the results for 15% aged uninhibited 

naphthenic oil mixed with 85% GTL 

inhibited oil. The mixture of 85% GTL 

fluid with 15% aged naphthenic oil still 

shows the highest oxidation stability. The 

GTL-based product compensates for the 

decreased performance of the aged oil: 

more than if the test had been conducted 

using a conventional inhibited oil. 

For a copy of the complete paper on 

this issue, please contact Shell.
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INHIBITED VERSUS UNINHIBITED

In chemical terms, an inhibitor is a synthetic antioxidant added to a transformer oil to slow 

down the process of oxidative degradation. If allowed to proceed unchecked, this process 

would shorten the fluid’s life and decrease its performance.

Depending on the level of refining, the mineral oils produced from crude oils contain sulphur-

based chemical species that can act as mild inhibitors for oxidation. These are exploited 

in so-called “uninhibited” oils. Strictly speaking, they are not uninhibited oils but they do not 

have any added synthetic inhibitor.

Very highly refined mineral oils and synthetic oils contain no natural inhibitor, so are prone to 

oxidation if chemical inhibitor is not added. This may appear to be a disadvantage but it is 

actually a benefit: the complete system is more consistent and behaves in a more predictable 

and measurable way when ageing occurs than do uninhibited (naturally inhibited) mineral 

oils. Furthermore, inhibited transformer oils, with their greater purity and predictability, are 

made to be far more oxidation resistant than uninhibited oils. This is becoming essential, 

as the combination of longer oil life expectancy and transformer design and operation (for 

example, smaller transformers and higher voltages and loads) dramatically increases the 

stress on the fluid.

Table 1: Adding Shell Diala S4 ZX-I oil can boost other conventional mineral transformer oils’ performance.

100% aged 
naphthenic oil

15% 
naphthenic; 
85% GTL

100% GTL

Oxidation stability IEC 62535 164-hour test

Total acidity mg KOH/g 0.81 <0.01

Sludge % mass 0.27 0.01

Dielectric dissipation factor 90°C 0.070 0.002

Oxidation stability IEC 62535 500-hour test

Total acidity mg KOH/g 0.02 0.02

Sludge % mass <0.01 <0.01

Dielectric dissipation factor 90°C 0.013 0.001
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“Our laboratory and field testing of transformer oils show that inhibited oils offer enhanced performance compared with uninhibited oils.”

Ivanka Hoehlein, Manager, Material Testing Laboratory, Siemens

SHELL DIALA S4 ZX-I CAN BE ADOPTED EASILY BECAUSE IT IS MISCIBLE AND COMPATIBLE 
WITH TRADITIONAL HYDROCARBON OILS. ADDING IT TO SOME MINERAL OIL GRADES 
CAN EVEN HELP TO IMPROVE THEIR PERFORMANCE.

Source: Shell
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These include:

 increased reliability. Because GTL-

based transformer oils are free from 

sulphur,4 the risk of oil-related corrosive 

sulphur causing copper corrosion is 

minimised. In addition, modelling predicts 

good to superior cooling in service.

 longer life. They have exceptional 

resistance to ageing and degradation 

and perform more than five times better 

than the highest industry standard 

oxidation test requirements. They have 

an excellent ability to withstand severe 

voltage transients.

 simple implementation. They are 

miscible and compatible with traditional 

hydrocarbon transformer oils. In fact, 

adding them to some mineral oil grades 

can help to improve their performance.

 consistency. They have a consistent, 

narrow molecular structure range that 

provides predictable performance, and 

they are globally available. They contain 

only GTL base oil and antioxidant. They 

do not require and so are free from other 

additives such as copper passivators and 

dibenzyl disulphide.

Transformer oils based on GTL 
technology offer some clear 
improvements over traditional 
mineral-based products.

Nowadays, inhibited oils typically have 

greater purity and predictability than 

uninhibited oils. This is becoming essential, 

as the combination of longer oil life 

expectancy and transformer design and 

operation (for example, smaller transformers 

and higher voltages and loads) dramatically 

increases the stress on the fluid. 

Consequently, Shell’s GTL-based transformer 

oil, Shell Diala S4 ZX-I, is gaining traction 

worldwide. The number of original 

equipment manufacturer approvals is 

growing and utilities around the world are 

selecting the oil for their transformers.

4Below detection limits, according to ISO 14596/ASTM D2622

PERFORMANCE ADVANTAGES  
OF SHELL GTL-BASED TRANSFORMER OILS
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“When considering 

safety, environment 

and economic 

impacts, the 

implications of a 

transformer failure 

can be extremely 

severe for a power 

utility, especially one that owns, operates 

and maintains a population of ageing 

transformers. Therefore, it is of vital 

importance to understand transformer 

reliability and the influence of oil on 

ageing and reliability characteristics. 

The University of Manchester, a centre 

of excellence in transformer research, 

is delighted to work with a group of 

world-leading technological companies, 

including Shell, on advancing technology 

and knowledge in this field. GTL inhibited 

oil is one of the oils we have chosen 

to include in our research programme 

and we see its potential to enhance 

transformer reliability.”

Zhongdong Wang, Professor of High 

Voltage Engineering, University of 

Manchester, UK

“GTL technology is 

the product of some 

40 years of research 

and technology 

driven by Shell. The 

company holds more 

than 3,500 patents 

for it. Earlier this year 

(2014), Shell introduced the first transformer 

oil to be based on Shell GTL technology – 
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because this technology offers so much 
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These include:

 increased reliability. Because GTL-

based transformer oils are free from 

sulphur,4 the risk of oil-related corrosive 

sulphur causing copper corrosion is 

minimised. In addition, modelling predicts 

good to superior cooling in service.

 longer life. They have exceptional 

resistance to ageing and degradation 

and perform more than five times better 

than the highest industry standard 

oxidation test requirements. They have 

an excellent ability to withstand severe 

voltage transients.

 simple implementation. They are 

miscible and compatible with traditional 

hydrocarbon transformer oils. In fact, 

adding them to some mineral oil grades 

can help to improve their performance.

 consistency. They have a consistent, 

narrow molecular structure range that 

provides predictable performance, and 

they are globally available. They contain 

only GTL base oil and antioxidant. They 

do not require and so are free from other 

additives such as copper passivators and 

dibenzyl disulphide.

Transformer oils based on GTL 
technology offer some clear 
improvements over traditional 
mineral-based products.

Nowadays, inhibited oils typically have 

greater purity and predictability than 

uninhibited oils. This is becoming essential, 

as the combination of longer oil life 

expectancy and transformer design and 

operation (for example, smaller transformers 

and higher voltages and loads) dramatically 

increases the stress on the fluid. 

Consequently, Shell’s GTL-based transformer 

oil, Shell Diala S4 ZX-I, is gaining traction 

worldwide. The number of original 

equipment manufacturer approvals is 

growing and utilities around the world are 

selecting the oil for their transformers.

4Below detection limits, according to ISO 14596/ASTM D2622
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การทํางาน
ผูจัดการสวนธุรการขาย บริษัท ถิรไทย จํากัด (มหาชน) 

สวัสดีครบัทานผูอานทุกทาน พบกนัเปนประจาํ 
สําหรับคอลัมน “เปดหองรับแขก ถิรไทย” 
ที่จะพาทานผูอานไปรูจักกับหนวยงานหรือ
องคกรชั้นนําของประเทศ ที่ใหเกียรติเขามา
เยี่ยมชมกระบวนการผลิตหมอแปลงไฟฟา

หองรับแขก
DRAWING ROOM

และตามธรรมเนียมของคอลัมนเปดหอง
รบัแขก ทีจ่ะตองนาํเสนอเรือ่งราวความเปนมา 
ของแขกผูมาเยือนกอน คือประวัติของคณะ
วิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
แหงนี ้ทีม่คีวามนาสนใจมากจงึมคีวามภมูใิจ 
เปนอยางยิ่งที่จะขอนําเสนอ ดังนี้

กําลังขนาดใหญ ของบริษัท ถิรไทย จํากัด 
(มหาชน) ซึ่งในวันนี้ ถิรไทยก็ไดรับเกียรติ
อยางสูงจากสถาบันการศึกษาชั้นนําเกาแก
ของประเทศ คือ “คณะวิศวกรรมศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย” นั่นเองครับ
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ประวัติคณะวิศวกรรมศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ในกาลของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาจุฬาลงกรณ พระจุลจอมเกลาเจาอยู
หัวไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหจัดตั้ง 
โรงเรยีนมหาดเลก็ ขึน้ในพระบรมมหาราชวงั 
ใกลประตูพิมานไชยศรี ตรงขามกับศาลา
หทัยในปจจุบัน พระราชประสงคก็เพื่อจะ
ใหเปนที่ฝกหัด ขาราชการตางพระเนตร
พระกรรณของพระองค ตามพระประสงค
ของเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยในเวลานั้น 
(คือ พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารง
ราชานุภาพ) ที่ใครจะไดเจาบานผานเมือง 
จากขาราชการชั้นมหาดเล็กรายงาน

เมื่อถึงสมัยตนรัชกาลของพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6 จึงได
ทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ ใหสรางโรงเรยีน 
“มหาดเล็ก” โดยเติมคําวา “หลวง” ตอทาย
อีกคําหนึ่ง ณ ตําบลดุสิต (คือโรงเรียน
วชิราวุธในปจจุบัน) ทั้งนี้แทนการสรางวัด
ตามขัตติยราชประเพณี สวนโรงเรียน
มหาดเล็กเดิมนั้น ไดทรงพระกรุณาโปรด
เกลาฯ ใหเปลีย่นชือ่เปน “โรงเรยีนขาราชการ 
พลเรือนแหงพระบาทสมเด็จพระจุลจอม 
เกลาเจาอยูหัว” และเพื่อใหเปนไปตามพระ
ราชประสงคของสมเด็จพระชนกนาถเพ่ือ
เปนกตัญกูตเวทธีรรมสืบไป พระบาทสมเด็จ 
พระเจาอยูหัวรชักาลท่ี 6 กไ็ดทรงพระกรุณา 
โปรดเกลาฯ ใหวางแผนการจดัสรางโรงเรียน 
ขาราชการพลเรือนเปนการใหญ โดยมี
กรรมการจัดการโดยตรงไมขึ้นแกกระทรวง
ใดๆ อนันบัวาเปนรากเหงาของมหาวทิยาลัย 
ตั้งแตนั้นมา คณะกรรมการไดจัดการวาง 
ขอบังคับและระเบียบการใหสมพระราช
ประสงค จะให มี รัฐประศาสนศาสตร  
แพทยศาสตร เกษตรศาสตร กฎหมาย  
คุรุศาสตรและวิศวกรรมศาสตร แตในสมัย
นั้นราชแพทยาลัยและโรงเรียนฝ กหัด
อาจารย กระทรวงธรรมการเปนผูจัดการ

อยู โรงเรียนกฎหมายกระทรวงยุติธรรมก็
เปนผูจัดการ พอดีเมื่อปลาย พ.ศ.2454 
อันเปนสมัยที่ ทานเจาพระยาธรรมศักดิ์
มนตรีเปนปลัดทูลฉลองกระทรวงธรรมการ
และเปนกรรมการ โรงเรยีนราชการพลเรอืน 
นี้ ดวยพระยาศรีวรวงศเปนผูบัญชาการ 
กระทรวงเกษตราธิการไดโอนโรงเรียน
เกษตรแผนกวิศวกรรมการคลองซึ่งตั้ง อยูที่
วังใหม ปทุมวัน (ตอมาเรียกวาหอวัง เปน
ตึกแบบปราสาทวินดเซอร ภายหลังไดถูก
รื้อถอนเพื่อสรางเปนสนามกีฬาแหงชาติ) 
มาใหแกโรงเรยีนขาราชการพลเรือน คร้ังแรก 
ทางการดําริจะจดัตัง้เปนแผนกเกษตรศาสตร 
ขึน้ แตเนือ่งดวยกระทรวงเกษตรยงัไมมคีวาม 
ประสงคจะรับผูสําเร็จในวิชาแผนกนี้เขา รับ
ราชการ ฉะนั้นจึงไดมอบใหพระอนุยุต
ยันตรการ (เวลานั้นยังเปนหลวง) ซึ่งยาย
จากกรมแผนที่ทหารบก มารับราชการใน
โรงเรียนนี้ดําเนินงานไปพลางกอน

โรงเรียนยันตรศึกษา

ถึง พ.ศ. 2455 ทานเจาพระยาธรรมศักดิ์
มนตรี ไดมาเปนผูบัญชาการโรงเรียน
ขาราชการพลเรอืน ทานไดสอบถามไดความ 
แนชัดวาทหารบก ทหารเรือ กรมรถไฟ 
กรมชลประทาน ฯลฯ เปนตน ตางกต็องการ 
นักเรียนที่สําเร็จวิชานี้มาก จึงไดใหจัดการ

ตั้งโรงเรียนชางกลขึ้นโดยสมบูรณ วางหลัก 
สูตรหาอาจารยมาเพิ่มเติมใหมากที่สุดที่จะ
มากไดนกัเรยีนชางกลชดุแรก กค็อืนกัเรยีน 
ที่ถายทอดมาจากโรงเรียนเกษตรวิศวกรรม
การคลองที่เลิกลมมานั่นเอง โรงเรียน
ขาราชการพลเรอืนไดรับมอบ นักเรยีนทีต่ก 
คางอยูนี้ประมาณ 30-40 คน พรอมทั้ง
สถานที่โรงเรียนเกษตร จัดตั้งเปนโรงเรียน
ชางกลขึ้นและไดเปดสอนโดยสมบูรณ รับ
สมัครนักเรียนภายนอกเรียกวา “โรงเรียน 
ยนัตรศกึษาแหงโรงเรยีนขาราชการพลเรอืน 
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยู
หัว” นับตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 
2456 เปนตนมา นี่คือการกอเกิดของ
คณะวิศวกรรมศาสตร

ครั้งเมื่อไดรับโอนโรงเรียนฝกหัดอาจารย
ของกระทรวงธรรมการ ณ บานสมเด็จ มา
เปนแผนกคุรุศึกษาของโรงเรียนขาราชการ 
พลเรือนก็ได ย ายไปตั้งรวมกันท่ีวังใหม
ตําบลสระปทุมนี้ดวย โรงเรียนจึงไดวาง
ระเบียบเครื่องแตงกายและสีแถบคอเสื้อ
ของนกัเรยีนแผนกตางๆข้ึนคอื ยนัตรศกึษา 
สีเลือดหมู คุรุศาสตรสีเหลือง แพทยศาสตร
สีเขียว และรัฐประศาสนศาสตรสีดํา ทาง
ราชการไดมอบใหพระยาวิทยาปรีชามาตย 
(เวลานั้นเปนพระอนุภาษสิศยานุสาร) ผู
อํานวยการโรงเรียนคุรุศึกษารักษาหนาที่ผู



DRAWING ROOM

คณะวิศวกรรมศาสตร  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

จิรวัฒน เกษมวงศจิตร
การศึกษา
ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร  สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

การทํางาน
ผูจัดการสวนธุรการขาย บริษัท ถิรไทย จํากัด (มหาชน) 

สวัสดีครับทานผูอานทกุทาน พบกนัเปนประจาํ 
สําหรับคอลัมน “เปดหองรับแขก ถิรไทย” 
ที่จะพาทานผูอานไปรูจักกับหนวยงานหรือ
องคกรชั้นนําของประเทศ ที่ใหเกียรติเขามา
เยี่ยมชมกระบวนการผลิตหมอแปลงไฟฟา

หองรับแขก
DRAWING ROOM

และตามธรรมเนียมของคอลัมนเปดหอง
รบัแขก ทีจ่ะตองนาํเสนอเรือ่งราวความเปนมา 
ของแขกผูมาเยือนกอน คือประวัติของคณะ
วิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
แหงนี ้ทีม่คีวามนาสนใจมากจงึมคีวามภูมใิจ 
เปนอยางยิ่งที่จะขอนําเสนอ ดังนี้

กําลังขนาดใหญ ของบริษัท ถิรไทย จํากัด 
(มหาชน) ซึ่งในวันนี้ ถิรไทยก็ไดรับเกียรติ
อยางสูงจากสถาบันการศึกษาช้ันนําเกาแก
ของประเทศ คือ “คณะวิศวกรรมศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย” นั่นเองครับ

DRAWING ROOMDRAWING ROOM

ประวัติคณะวิศวกรรมศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ในกาลของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาจุฬาลงกรณ พระจุลจอมเกลาเจาอยู
หัวไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหจัดตั้ง 
โรงเรยีนมหาดเลก็ ขึน้ในพระบรมมหาราชวงั 
ใกลประตูพิมานไชยศรี ตรงขามกับศาลา
หทัยในปจจุบัน พระราชประสงคก็เพื่อจะ
ใหเปนที่ฝกหัด ขาราชการตางพระเนตร
พระกรรณของพระองค ตามพระประสงค
ของเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยในเวลานั้น 
(คือ พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารง
ราชานุภาพ) ที่ใครจะไดเจาบานผานเมือง 
จากขาราชการชั้นมหาดเล็กรายงาน

เมื่อถึงสมัยตนรัชกาลของพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6 จึงได
ทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ ใหสรางโรงเรยีน 
“มหาดเล็ก” โดยเติมคําวา “หลวง” ตอทาย
อีกคําหนึ่ง ณ ตําบลดุสิต (คือโรงเรียน
วชิราวุธในปจจุบัน) ทั้งนี้แทนการสรางวัด
ตามขัตติยราชประเพณี สวนโรงเรียน
มหาดเล็กเดิมนั้น ไดทรงพระกรุณาโปรด
เกลาฯ ใหเปลีย่นชือ่เปน “โรงเรยีนขาราชการ 
พลเรือนแหงพระบาทสมเด็จพระจุลจอม 
เกลาเจาอยูหัว” และเพื่อใหเปนไปตามพระ
ราชประสงคของสมเด็จพระชนกนาถเพื่อ
เปนกตัญกูตเวทีธรรมสืบไป พระบาทสมเด็จ 
พระเจาอยูหัวรชักาลท่ี 6 กไ็ดทรงพระกรุณา 
โปรดเกลาฯ ใหวางแผนการจดัสรางโรงเรียน 
ขาราชการพลเรือนเปนการใหญ โดยมี
กรรมการจัดการโดยตรงไมขึ้นแกกระทรวง
ใดๆ อนันบัวาเปนรากเหงาของมหาวทิยาลัย 
ตั้งแตนั้นมา คณะกรรมการไดจัดการวาง 
ขอบังคับและระเบียบการใหสมพระราช
ประสงค จะให  มี รัฐประศาสนศาสตร  
แพทยศาสตร เกษตรศาสตร กฎหมาย  
คุรุศาสตรและวิศวกรรมศาสตร แตในสมัย
นั้นราชแพทยาลัยและโรงเรียนฝ กหัด
อาจารย กระทรวงธรรมการเปนผูจัดการ

อยู โรงเรียนกฎหมายกระทรวงยุติธรรมก็
เปนผูจัดการ พอดีเมื่อปลาย พ.ศ.2454 
อันเปนสมัยท่ี ทานเจาพระยาธรรมศักดิ์
มนตรีเปนปลัดทูลฉลองกระทรวงธรรมการ
และเปนกรรมการ โรงเรยีนราชการพลเรอืน 
น้ี ดวยพระยาศรีวรวงศเปนผูบัญชาการ 
กระทรวงเกษตราธิการไดโอนโรงเรียน
เกษตรแผนกวิศวกรรมการคลองซึ่งตั้ง อยูที่
วังใหม ปทุมวัน (ตอมาเรียกวาหอวัง เปน
ตึกแบบปราสาทวินดเซอร ภายหลังไดถูก
รื้อถอนเพื่อสรางเปนสนามกีฬาแหงชาติ) 
มาใหแกโรงเรยีนขาราชการพลเรือน คร้ังแรก 
ทางการดาํรจิะจดัตัง้เปนแผนกเกษตรศาสตร 
ข้ึน แตเนือ่งดวยกระทรวงเกษตรยงัไมมคีวาม 
ประสงคจะรับผูสําเร็จในวิชาแผนกนี้เขา รับ
ราชการ ฉะนั้นจึงไดมอบใหพระอนุยุต
ยันตรการ (เวลานั้นยังเปนหลวง) ซึ่งยาย
จากกรมแผนท่ีทหารบก มารับราชการใน
โรงเรียนนี้ดําเนินงานไปพลางกอน

โรงเรียนยันตรศึกษา

ถึง พ.ศ. 2455 ทานเจาพระยาธรรมศักดิ์
มนตรี ไดมาเปนผูบัญชาการโรงเรียน
ขาราชการพลเรอืน ทานไดสอบถามไดความ 
แนชัดวาทหารบก ทหารเรือ กรมรถไฟ 
กรมชลประทาน ฯลฯ เปนตน ตางก็ตองการ 
นักเรียนที่สําเร็จวิชานี้มาก จึงไดใหจัดการ

ตั้งโรงเรียนชางกลขึ้นโดยสมบูรณ วางหลัก 
สูตรหาอาจารยมาเพิ่มเติมใหมากที่สุดที่จะ
มากไดนกัเรยีนชางกลชดุแรก กค็อืนกัเรยีน 
ที่ถายทอดมาจากโรงเรียนเกษตรวิศวกรรม
การคลองท่ีเลิกลมมานั่นเอง โรงเรียน
ขาราชการพลเรอืนไดรับมอบ นกัเรยีนทีต่ก 
คางอยูนี้ประมาณ 30-40 คน พรอมทั้ง
สถานที่โรงเรียนเกษตร จัดตั้งเปนโรงเรียน
ชางกลขึ้นและไดเปดสอนโดยสมบูรณ รับ
สมัครนักเรียนภายนอกเรียกวา “โรงเรียน 
ยนัตรศกึษาแหงโรงเรยีนขาราชการพลเรอืน 
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยู
หัว” นับตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 
2456 เปนตนมา นี่คือการกอเกิดของ
คณะวิศวกรรมศาสตร

ครั้งเมื่อไดรับโอนโรงเรียนฝกหัดอาจารย
ของกระทรวงธรรมการ ณ บานสมเด็จ มา
เปนแผนกคุรุศึกษาของโรงเรียนขาราชการ 
พลเรือนก็ไดย ายไปต้ังรวมกันท่ีวังใหม
ตําบลสระปทุมนี้ดวย โรงเรียนจึงไดวาง
ระเบียบเครื่องแตงกายและสีแถบคอเสื้อ
ของนกัเรยีนแผนกตางๆขึน้คือ ยนัตรศกึษา 
สีเลือดหมู คุรุศาสตรสีเหลือง แพทยศาสตร
สีเขียว และรัฐประศาสนศาสตรสีดํา ทาง
ราชการไดมอบใหพระยาวิทยาปรีชามาตย 
(เวลานั้นเปนพระอนุภาษสิศยานุสาร) ผู
อํานวยการโรงเรียนคุรุศึกษารักษาหนาที่ผู
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อํานวยการโรงเรียนยันตรศึกษาดวยอีก
ตําแหนงหนึ่งตั้งแต พ.ศ. 2458

ในสมัยเริ่มตนนั้นโรงเรียนยันตรศึกษารับ
นักเรียนเพียงสําเร็จชั้นมัธยมปที่ 6 ของ
กระทรวงธรรมการ โรงเรียนนี้เพิ่งกอสราง
ตัวขึ้นมาก็ยอมบกพรองดวยประการทั้งปวง
เชน โรงเรียนที่เกิดใหมอื่นๆ เครื่องใชใน
การสอนก็ยังไมพอสถานที่ก็ยังไมเหมาะ
อาจารยผูสอนกย็งัไมพรกัพรอม ทางโรงเรยีน 
จึงขอความชวยเหลือจากทานขาราชการ
บางทานที่มีความรู ความชํานาญในวิชา
วิศวกรรมไปชวยสอน พระยาปกิตกล
ศาสตร ไดเคยเปนพี่เลี้ยงของโรงเรียนนี้มา
ตั้งแตตน เปนผูอํานวยความเจริญใหแก
โรงเรียนเปนอันมาก นอกจากไดรับความ
ชวยเหลือในสวนตัวบุคคลแลวโรงเรียนยัง
ตองขอความอุปการะจากกระทรวงทบวง
กรม ที่มีหนาที่ตองใชนักเรียนแผนกน้ี 
(เชน กรมรถไฟและกรมทดน้ํา เปนตน) 
ใหชวยรับนักเรียนเขาฝกหัดในโรงเรียน
ของสถานที่นั้นๆเพื่อหาความชํานาญใน
ระหวางภาคเรียน กับทั้งตองคอยหาโอกาส
ใหนักเรียนไดไปดูกิจการที่เกี่ยวแกการชาง
ประเภทนี้ตามโอกาสเพื่อหาความกาวหนา 
จนเกือบจะนับวานักเรียนไมไดมีเวลาหยุด
จริงๆ เลย

การเรียนในขั้นแรกนี้กําหนดหลักสูตรให
เรียนในโรงเรียนเพียง 3 ปสําเร็จแลว ตอง
ออกฝกหัดการงานในสถานที่ ซึ่งโรงเรียน
เห็นชอบดวยอีก 3 ป ในระหวางฝกหัดได
รับผลประโยชน เดือนละ 30 บาท เมื่อได
เขารับตําแหนงงานแลวไดรับเงินเดือนๆ ละ 
80 บาท นี่เปนระเบียบที่ทางโรงเรียน ได
ทาํความตกลงไวกับสถานทีต่างๆ ทีน่กัเรียน 
ออกไปทํางานโดยเหตุที่นักเรียนยังมี
จํานวนนอย เมื่อเรียนสําเร็จแลวโรงเรียนก็
แบงสงไปใหสถานที่ตางๆ เปนสถานที่
ราชการบาง บริษัทบาง ตามมีตามเกิด 
เมื่อนักเรียนมีจํานวนมากขึ้น โรงเรียนก็

พยายามหาทางออกใหกวางขวางออกไป 
เชน กรมรถไฟ กรมชลประทาน กรม
อากาศยาน บริษัทไฟฟา เปนตน ทางการ
ไดเล็งเห็นชัดแจงแลววาการเรียนวิชาชาง
ไมวาประเภทใดๆ ตองอาศัย ความชํานิ
ชํานาญจากการเห็นตัวอยางจากของจริง
และตองทําดวยนํ้ามือของตนเองมากๆ (แต
ในสมัยน้ันทางการจึงตองถือเอาการฝกหัด
ในโรงงานของกระทรวงทบวงกรมท่ีมีการ
ชางวิศวกรรม เปนสวนสําคัญสวนหนึ่งของ
การเรียน) ดวยเหตุที่โรงเรียนยังบกพรอง
ดังกลาวแลวทางการจึงต องถือเอาการ
ฝกหัดในโรงงานของกระทรวงทบวงกรม ที่
มีการชางวิศวกรรมเปนสวนสําคัญสวนหนึ่ง
ของการเรียน โรงเรียนจึงไดวางระเบียบไว
วาเมื่อเรียนในโรงเรียนสําเร็จแลว จะตอง
ออกฝกหัดงาน ไมนอยกวา 3 ป และเมื่อ
โรงเรียนไดรับรายงานเปนที่พอใจแลว จึง
จะยอมรับวาการเรียนนั้นจบบริบูรณตาม
หลกัสตูร และยอมออกประกาศนยีบตัรใหได

กําเนิดจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ตอมาเมื่อ พ.ศ. 2459 พระบาทสมเด็จ
พระมงกฎุเกลาเจาอยูหัวรชักาลท่ี 6 ไดทรง 
พระกรณุาโปรดเกลาฯ ใหสถาปนาประดษิฐาน 
โรง เรียนข  าราชการพลเรือนขึ้ น เป น 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โรงเรียนยันตร
ศกึษา กเ็ปล่ียนมาเปนคณะวศิวกรรมศาสตร 
แหงมหาวทิยาลยัน้ี ไดจดัหลกัสตูรการเรียน 
ใหเขยิบสูงขึ้นตามกาลสมัย รับนักเรียน
เฉพาะแตท่ีสําเร็จชั้นมัธยมปท่ี 8 ของ
กระทรวงธรรมการแลว และขยายเวลา
ออกเปน 4 ป ยายสถานที่เลาเรียนจาก
หอวังไปเรียนที่ตึกใหญ ริมสนามมา (ซึ่งใน
ภายหลังไดกลายเปน ตึกเรียนของคณะ
อักษรศาสตร จนถึงสมัยปจจุบัน สวนคณะ
วิศวกรรมศาสตรไดยายไปเรียนท่ีตึกใหม 
อนัเปนตกึคณะวศิวกรรมศาสตร ในปจจบุนั 
นีเ้มือ่ พ.ศ. 2478) และไดจดัการหาอปุกรณ 
การสอนเพิ่มเติมขึ้นตามความจําเปนและ

สรางโรงงานเครื่องกลึงเครื่องหลอ เครื่อง
ชางไม เครื่องไฟฟา หอวิทยาศาสตรและ
อืน่ๆ อกีเปนลาํดบัเรือ่ยมาไมตองสงนกัเรยีน 
ออกไปฝกหัดนอกโรงเรียน เชนแตกอนอีก 
พระยานิพัทธกุลพงศไดรับตําแหนงคณบดี
คณะวิศวกรรมศาสตรมาจนวันที่ 1 ตุลาคม 
พ.ศ. 2464 จึงยายไปรับราชการกระทรวง
ทหารเรือ ทางราชการจึงใหพระยาวิทยา
ปรีชามาตย ซึ่งเวลานั้นเปนคณบดีคณะ
รัฐประศาสนศาสตร รักษาการณแทน
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรอีกหนาที่ 
หนึ่งตอมาจนถึงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 
2472 พระยาวิทยาปรีชามาตยยายไปรับ
หนาท่ีปลัดทูลฉลองกระทรวงธรรมการและ
รักษาการณ หนาที่ผูบัญชาการจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย พระเจริญวิศวกรรมจึงเขารับ
หนาที่คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ตั้งแต
นั้นมาการเรียนก็ไดจัดใหเปนระเบียบย่ิงขึ้น 
แยกออกเปน แผนกตางๆ เชน การชาง 
วศิวกรรมโยธา วศิวกรรมเครือ่งกล วิศวกรรม
ไฟฟา

ตอมาทางราชการเห็นสมควรและถึงเวลาที่
จะจัดใหการเรียนวิชาวิศวกรรมศาสตร ขึ้น
ถึงชั้นปริญญาจึงไดเตรียมการลงมือแกไข
เพ่ิมเติมอุปกรณ การสอน โรงงาน และ
อาจารยใหเหมาะแกวิทยฐานะ เมื่อ พ.ศ. 
2476 อันเปนเวลาท่ีเจาพระยาธรรมศักด์ิ
มนตรี ไดกลับเขามาเปนรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงอีก และไดมีนิสิตวิศวกรรมศาสตร
เขารับปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตเปน
ชุดแรก ในวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2478 
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และในป นี้ เองได  เป ดการศึกษาแผนก
วิศวกรรมชางอากาศขึ้น ดวยความรวมมือ
ชวยเหลือจากกองทัพอากาศ กระทรวง
กลาโหมจัดสงนายทหารฝายเทคนิคชาง
อากาศมาชวยสอนและใชโรงงานทหาร
อากาศ ณ บางซื่อ และดอนเมือง เปนที่
ฝกงาน

ป พ.ศ. 2481 คณะวิศวกรรมศาสตรรับ
สมคัรแตผูทีส่าํเรจ็ชัน้ประโยคมธัยมบรบิรูณ 
ของกระทรวงธรรมการหรือเทียบเทา ผูที่
จะเขาเรียนจะตองผานการสอบคัดเลือก
ของมหาวทิยาลยัเสยีกอน กาํหนดการเรยีน 
ของมหาวิทยาลัย 4 ป พ.ศ. 2481 ทาง
วทิยาลยัไดจดัใหมโีรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา 
แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยขึ้น โรงเรียน
นี้มีนักเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตรเปนรุน
แรก อยูดวยมีจํานวน 99 คน ตอไปผูที่จะ
เขาศึกษา ในคณะวิศวกรรมศาสตร เมื่อ
สาํเรจ็ชัน้มธัยมปที ่6 ของกระทรวงธรรมการ 
แลวจะตองเขาเรียนวิชาเตรียมวิศวกรรม 
ศาสตรเสียกอนสองป เมื่อสอบไดแลวจึงจะ
ผานโรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา มาเปนนสิติ 
ในคณะวิศวกรรมศาสตรไดโดยแทจริงตอ
ไปทั้งนี้หมายความวาตั้งแตป พ.ศ. 2483 
นิสิตวิศวกรรมชั้นปที่ 1 จะตองเปนนักเรียน
ที่สําเร็จมาจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยทั้งสิ้น

ตอมาเมือ่ พ.ศ. 2489 กระทรวงศกึษาธกิาร 
ไดเปดใหจดัการศกึษาชัน้ เตรียมอดุมศกึษา 
เพิ่มขึ้นตามโรงเรียนของกระทรวงอีกหลาย
แหง ทัง้ยงัอนุญาตใหโรงเรยีนราษฎรทีไ่ดรบั 
การเทียบเทาวิทยฐานะเทาโรงเรียนของ
กระทรวงศึกษาธิการอยูแลว เปดการสอน
ถึงขั้นเตรียมอุดมศึกษา เพิ่มขึ้นจากมัธยม 
6 ถึง 2 ปดวยดังนั้น ตั้งแต พ.ศ. 2491 
เปนตนไป คณะวศิวกรรมศาสตรจึงรบัสมคัร 
ผู ที่สําเร็จจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเทาทุก

แหงโดยผูท่ีจะเขาเรียนจะตองผานการสอบ
คัดเลือกของมหาวิทยาลัยเสียกอน

ในปจจบุนัคณะวศิวกรรมศาสตร จฬุาลงกรณ 
มหาวิทยาลัย มีภาควิชาตางๆ รวม 12 
ภาควิชา คือภาควิชาวิศวกรรมโยธา ภาค
วิชาวิศวกรรมไฟฟา ภาควิชาวิศวกรรม
เคร่ืองกล ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ภาควิชาวิศวกรรม
เหมอืงแรและปโตรเลยีม ภาควิชาวศิวกรรม 
สิ่งแวดลอม ภาควิชาวิศวกรรมสํารวจ ภาค
วิชาวิศวกรรมโลหการ ภาควิชานิวเคลียร 
เทคโนโลยี ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
และภาควิชาวิศวกรรมแหลงนํ้า นอกจากนี้
คณะวิศวกรรมศาสตร ยังมรูีปแบบการบริหาร 
งานในรูปแบบศูนยตางๆ ซึ่งมีทั้งหมด 5 
ศูนย คือศูนยระดับภูมิภาคทางวิศวกรรม
ระบบการผลิต ศูนยเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะ
ทางดานเทคโนโลยไีฟฟากาํลงั ศูนยถายทอด 
อเิลก็โตรเทคโนโลยกีลุมประเทศยโุรปเหนอื 
ศูนยเทคโนโลยีอนุภาคไทย และโครงการ
จดัตัง้ศนูยเทคโนโลยสีารสนเทศทางวิศวกรรม

และเมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2558 ที่
ผานมา บริษัท ถิรไทย จํากัด (มหาชน) ได
รับเกียรติอยางสูงจาก ศ.ดร.บุญชัย เตชะ
อํานาจ และ ผศ.ดร.วีระพันธ รังสีวิจิตร
ประภา นําคณะนักศึกษาวิศวกรรมไฟฟา 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขาเยี่ยมชม
กระบวนการผลิตหมอแปลงไฟฟากําลัง ณ 
โรงงานของถิรไทย และไดใหสัมภาษณกับ
คณะผูจัดทําวารสารถิรไทย ดังนี้

อยากทราบมุมมองของอาจารยที่มีตอ
อตุสาหกรรมหมอแปลงของประเทศไทย 
ในปจจบุนั วาควรจะพฒันาไปในทศิทาง 
ใดตอไป 

“เทาท่ีเคยพานิสิตเขาไปชมโรงงานที่เกี่ยว
กบัวศิวกรรมไฟฟาแรงสงูหลาย ๆ  โรงงาน ก็ 
พบวามีที่ดําเนินการโดยคนไทยเปนหลัก 
จรงิ ๆ แลวมไีมเยอะเทาไหร เพราะอปุกรณ 
บางชนิดมันก็ไมสามารถทําในประเทศได 
การพัฒนา การออกแบบ ก็ยังสูของตาง
ประเทศเคาไมได แตวาอปุกรณพืน้ฐาน เชน 
ลูกถวยฉนวน Arrester หรือโดยเฉพาะ
อย างยิ่ งคือหม อแปลงไฟฟ า ก็ เป น
อุตสาหกรรมที่คิดวาเราสูตางประเทศได 
และมีเทคโนโลยีและองคความรูที่พัฒนามา
ค  อ น ข  า ง จ ะ ย า ว น า น เ มื่ อ เ ที ย บ กั บ
อุตสาหกรรมการผลิตอื่น ๆ ซึ่งมันทําใหเรา
ยืนไดดวยตัวเองและแขงขันกับตางประเทศ
ไดดีดวย อยางหมอแปลงไฟฟาก็ไมไดซื้อ
มาแลวใชงานไดตลอดชีพ มันก็ตองมีการ
บํารุงรักษา เพราะฉะนั้นประเทศที่มี
อุตสาหกรรมการผลิตหมอแปลงที่เขมแข็ง 
มันก็ย อมส งผลกระทบต อการให การ
บริการที่ดีดวย และก็ทําใหระบบไฟฟาของ
ประเทศมีความมั่นคงและเชื่อถือไดมากย่ิง
ขึ้น อยางอุตสาหกรรมหมอแปลงของไทย
ผมก็เห็นวาเริ่มตนจากที่ผลิตหมอแปลง
ขนาดเล็ก ๆ ก็มีการปรับปรุงและพัฒนาขึ้น
เรื่อย ๆ ทั้งในดานขนาดคาปาซิตี้และแรง
ดันไฟ ซึ่งตรงนี้ก็ขอชื่นชมนะ ที่สามารถที่
จะกาวหนาขึ้นมาได ผมคิดวาตอนนี้การ
แขงขันก็นาจะสูงขึ้น นอกจากผูผลิตภายใน
ประเทศจะเพิ่มมากขึ้นแลว ก็ยังมีผูผลิต
จากตางประเทศเขามาแขงขนัดวย เมือ่กอน 
เราอาจจะไดเปรียบคูแขงจากตางประเทศ
เหมือนอุตสาหกรรมอ่ืนก็คือในเรื่องราคา 
แตปจจุบันผมก็ไมแนใจวาขอไดเปรียบตรง
นี้จะยังอยูอีกนานเทาไหร เพราะฉะนั้นใน
มุมมองผมก็คิดวาเราควรจะมุงเนนในเรื่อง
ของคุณภาพ หรือลักษณะเฉพาะของหมอ 
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อํานวยการโรงเรียนยันตรศึกษาดวยอีก
ตําแหนงหนึ่งตั้งแต พ.ศ. 2458

ในสมัยเริ่มตนนั้นโรงเรียนยันตรศึกษารับ
นักเรียนเพียงสําเร็จชั้นมัธยมปที่ 6 ของ
กระทรวงธรรมการ โรงเรียนนี้เพิ่งกอสราง
ตัวขึ้นมาก็ยอมบกพรองดวยประการทั้งปวง
เชน โรงเรียนที่เกิดใหมอื่นๆ เครื่องใชใน
การสอนก็ยังไมพอสถานที่ก็ยังไมเหมาะ
อาจารยผูสอนกย็งัไมพรกัพรอม ทางโรงเรยีน 
จึงขอความชวยเหลือจากทานขาราชการ
บางทานที่มีความรู ความชํานาญในวิชา
วิศวกรรมไปชวยสอน พระยาปกิตกล
ศาสตร ไดเคยเปนพี่เลี้ยงของโรงเรียนนี้มา
ตั้งแตตน เปนผูอํานวยความเจริญใหแก
โรงเรียนเปนอันมาก นอกจากไดรับความ
ชวยเหลือในสวนตัวบุคคลแลวโรงเรียนยัง
ตองขอความอุปการะจากกระทรวงทบวง
กรม ที่มีหนาท่ีตองใชนักเรียนแผนกนี้ 
(เชน กรมรถไฟและกรมทดนํ้า เปนตน) 
ใหชวยรับนักเรียนเขาฝกหัดในโรงเรียน
ของสถานที่นั้นๆเพื่อหาความชํานาญใน
ระหวางภาคเรียน กับทั้งตองคอยหาโอกาส
ใหนักเรียนไดไปดูกิจการที่เก่ียวแกการชาง
ประเภทนี้ตามโอกาสเพื่อหาความกาวหนา 
จนเกือบจะนับวานักเรียนไมไดมีเวลาหยุด
จริงๆ เลย

การเรียนในขั้นแรกนี้กําหนดหลักสูตรให
เรียนในโรงเรียนเพียง 3 ปสําเร็จแลว ตอง
ออกฝกหัดการงานในสถานที่ ซึ่งโรงเรียน
เห็นชอบดวยอีก 3 ป ในระหวางฝกหัดได
รับผลประโยชน เดือนละ 30 บาท เมื่อได
เขารับตําแหนงงานแลวไดรับเงินเดือนๆ ละ 
80 บาท นี่เปนระเบียบที่ทางโรงเรียน ได
ทาํความตกลงไวกับสถานทีต่างๆ ทีน่กัเรียน 
ออกไปทํางานโดยเหตุที่นักเรียนยังมี
จํานวนนอย เมื่อเรียนสําเร็จแลวโรงเรียนก็
แบงสงไปใหสถานท่ีตางๆ เปนสถานท่ี
ราชการบาง บริษัทบาง ตามมีตามเกิด 
เมื่อนักเรียนมีจํานวนมากขึ้น โรงเรียนก็

พยายามหาทางออกใหกวางขวางออกไป 
เชน กรมรถไฟ กรมชลประทาน กรม
อากาศยาน บริษัทไฟฟา เปนตน ทางการ
ไดเล็งเห็นชัดแจงแลววาการเรียนวิชาชาง
ไมวาประเภทใดๆ ตองอาศัย ความชํานิ
ชํานาญจากการเห็นตัวอยางจากของจริง
และตองทําดวยนํ้ามือของตนเองมากๆ (แต
ในสมัยนั้นทางการจึงตองถือเอาการฝกหัด
ในโรงงานของกระทรวงทบวงกรมที่มีการ
ชางวิศวกรรม เปนสวนสําคัญสวนหนึ่งของ
การเรียน) ดวยเหตุที่โรงเรียนยังบกพรอง
ดังกลาวแลวทางการจึงต องถือเอาการ
ฝกหัดในโรงงานของกระทรวงทบวงกรม ที่
มีการชางวิศวกรรมเปนสวนสําคัญสวนหนึ่ง
ของการเรียน โรงเรียนจึงไดวางระเบียบไว
วาเมื่อเรียนในโรงเรียนสําเร็จแลว จะตอง
ออกฝกหัดงาน ไมนอยกวา 3 ป และเมื่อ
โรงเรียนไดรับรายงานเปนที่พอใจแลว จึง
จะยอมรับวาการเรียนนั้นจบบริบูรณตาม
หลกัสตูร และยอมออกประกาศนยีบตัรใหได

กําเนิดจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ตอมาเมื่อ พ.ศ. 2459 พระบาทสมเด็จ
พระมงกฎุเกลาเจาอยูหัวรชักาลท่ี 6 ไดทรง 
พระกรณุาโปรดเกลาฯ ใหสถาปนาประดษิฐาน 
โรง เรียนข  าราชการพลเรือนขึ้ น เป น 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โรงเรียนยันตร
ศกึษา กเ็ปล่ียนมาเปนคณะวศิวกรรมศาสตร 
แหงมหาวทิยาลยัน้ี ไดจดัหลกัสตูรการเรียน 
ใหเขยิบสูงขึ้นตามกาลสมัย รับนักเรียน
เฉพาะแตท่ีสําเร็จชั้นมัธยมปท่ี 8 ของ
กระทรวงธรรมการแลว และขยายเวลา
ออกเปน 4 ป ยายสถานที่เลาเรียนจาก
หอวังไปเรียนที่ตึกใหญ ริมสนามมา (ซึ่งใน
ภายหลังไดกลายเปน ตึกเรียนของคณะ
อักษรศาสตร จนถึงสมัยปจจุบัน สวนคณะ
วิศวกรรมศาสตรไดยายไปเรียนที่ตึกใหม 
อนัเปนตกึคณะวศิวกรรมศาสตร ในปจจบุนั 
นีเ้มือ่ พ.ศ. 2478) และไดจดัการหาอปุกรณ 
การสอนเพิ่มเติมขึ้นตามความจําเปนและ

สรางโรงงานเครื่องกลึงเครื่องหลอ เครื่อง
ชางไม เครื่องไฟฟา หอวิทยาศาสตรและ
อืน่ๆ อกีเปนลาํดบัเรือ่ยมาไมตองสงนกัเรยีน 
ออกไปฝกหัดนอกโรงเรียน เชนแตกอนอีก 
พระยานิพัทธกุลพงศไดรับตําแหนงคณบดี
คณะวิศวกรรมศาสตรมาจนวันที่ 1 ตุลาคม 
พ.ศ. 2464 จึงยายไปรับราชการกระทรวง
ทหารเรือ ทางราชการจึงใหพระยาวิทยา
ปรีชามาตย ซึ่งเวลานั้นเปนคณบดีคณะ
รัฐประศาสนศาสตร  รักษาการณแทน
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรอีกหนาที่ 
หนึ่งตอมาจนถึงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 
2472 พระยาวิทยาปรีชามาตยยายไปรับ
หนาที่ปลัดทูลฉลองกระทรวงธรรมการและ
รักษาการณ หนาที่ผูบัญชาการจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย พระเจริญวิศวกรรมจึงเขารับ
หนาที่คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ตั้งแต
น้ันมาการเรียนก็ไดจัดใหเปนระเบียบย่ิงขึ้น 
แยกออกเปน แผนกตางๆ เชน การชาง 
วศิวกรรมโยธา วศิวกรรมเครือ่งกล วิศวกรรม
ไฟฟา

ตอมาทางราชการเห็นสมควรและถึงเวลาที่
จะจัดใหการเรียนวิชาวิศวกรรมศาสตร ขึ้น
ถึงช้ันปริญญาจึงไดเตรียมการลงมือแกไข
เพิ่มเติมอุปกรณ การสอน โรงงาน และ
อาจารยใหเหมาะแกวิทยฐานะ เมื่อ พ.ศ. 
2476 อันเปนเวลาที่เจาพระยาธรรมศักดิ์
มนตรี ไดกลับเขามาเปนรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงอีก และไดมีนิสิตวิศวกรรมศาสตร
เขารับปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตเปน
ชุดแรก ในวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2478 
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และในป  น้ี เองได  เป ดการศึกษาแผนก
วิศวกรรมชางอากาศขึ้น ดวยความรวมมือ
ชวยเหลือจากกองทัพอากาศ กระทรวง
กลาโหมจัดสงนายทหารฝายเทคนิคชาง
อากาศมาชวยสอนและใชโรงงานทหาร
อากาศ ณ บางซื่อ และดอนเมือง เปนที่
ฝกงาน

ป พ.ศ. 2481 คณะวิศวกรรมศาสตรรับ
สมคัรแตผูทีส่าํเรจ็ชัน้ประโยคมธัยมบรบิรูณ 
ของกระทรวงธรรมการหรือเทียบเทา ผูที่
จะเขาเรียนจะตองผานการสอบคัดเลือก
ของมหาวทิยาลยัเสยีกอน กาํหนดการเรยีน 
ของมหาวิทยาลัย 4 ป พ.ศ. 2481 ทาง
วิทยาลัยไดจดัใหมโีรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา 
แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยขึ้น โรงเรียน
นี้มีนักเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตรเปนรุน
แรก อยูดวยมีจํานวน 99 คน ตอไปผูที่จะ
เขาศึกษา ในคณะวิศวกรรมศาสตร เมื่อ
สําเร็จชัน้มัธยมปท่ี 6 ของกระทรวงธรรมการ 
แลวจะตองเขาเรียนวิชาเตรียมวิศวกรรม 
ศาสตรเสียกอนสองป เมื่อสอบไดแลวจึงจะ
ผานโรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา มาเปนนสิติ 
ในคณะวิศวกรรมศาสตรไดโดยแทจริงตอ
ไปทั้งนี้หมายความวาตั้งแตป พ.ศ. 2483 
นิสิตวิศวกรรมชั้นปที่ 1 จะตองเปนนักเรียน
ที่สําเร็จมาจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยทั้งสิ้น

ตอมาเมือ่ พ.ศ. 2489 กระทรวงศกึษาธกิาร 
ไดเปดใหจดัการศกึษาชัน้ เตรียมอดุมศกึษา 
เพิ่มขึ้นตามโรงเรียนของกระทรวงอีกหลาย
แหง ทัง้ยงัอนุญาตใหโรงเรยีนราษฎรทีไ่ดรบั 
การเทียบเทาวิทยฐานะเทาโรงเรียนของ
กระทรวงศึกษาธิการอยูแลว เปดการสอน
ถึงขั้นเตรียมอุดมศึกษา เพิ่มขึ้นจากมัธยม 
6 ถึง 2 ปดวยดังนั้น ตั้งแต พ.ศ. 2491 
เปนตนไป คณะวศิวกรรมศาสตรจึงรบัสมคัร 
ผู ที่สําเร็จจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเทาทุก

แหงโดยผูที่จะเขาเรียนจะตองผานการสอบ
คัดเลือกของมหาวิทยาลัยเสียกอน

ในปจจบัุนคณะวิศวกรรมศาสตร จฬุาลงกรณ 
มหาวิทยาลัย มีภาควิชาตางๆ รวม 12 
ภาควิชา คือภาควิชาวิศวกรรมโยธา ภาค
วิชาวิศวกรรมไฟฟา ภาควิชาวิศวกรรม
เครื่องกล ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ภาควิชาวิศวกรรม
เหมอืงแรและปโตรเลยีม ภาควิชาวศิวกรรม 
สิ่งแวดลอม ภาควิชาวิศวกรรมสํารวจ ภาค
วิชาวิศวกรรมโลหการ ภาควิชานิวเคลียร 
เทคโนโลยี ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
และภาควิชาวิศวกรรมแหลงนํ้า นอกจากนี้
คณะวศิวกรรมศาสตร ยังมรีปูแบบการบริหาร 
งานในรูปแบบศูนยตางๆ ซึ่งมีท้ังหมด 5 
ศูนย คือศูนยระดับภูมิภาคทางวิศวกรรม
ระบบการผลิต ศูนยเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะ
ทางดานเทคโนโลยไีฟฟากําลงั ศูนยถายทอด 
อเิลก็โตรเทคโนโลยกีลุมประเทศยุโรปเหนอื 
ศูนยเทคโนโลยีอนุภาคไทย และโครงการ
จดัต้ังศนูยเทคโนโลยสีารสนเทศทางวศิวกรรม

และเมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2558 ที่
ผานมา บริษัท ถิรไทย จํากัด (มหาชน) ได
รับเกียรติอยางสูงจาก ศ.ดร.บุญชัย เตชะ
อํานาจ และ ผศ.ดร.วีระพันธ รังสีวิจิตร
ประภา นําคณะนักศึกษาวิศวกรรมไฟฟา 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขาเยี่ยมชม
กระบวนการผลิตหมอแปลงไฟฟากําลัง ณ 
โรงงานของถิรไทย และไดใหสัมภาษณกับ
คณะผูจัดทําวารสารถิรไทย ดังนี้

อยากทราบมุมมองของอาจารยที่มีตอ
อตุสาหกรรมหมอแปลงของประเทศไทย 
ในปจจุบัน วาควรจะพฒันาไปในทศิทาง 
ใดตอไป 

“เทาท่ีเคยพานิสิตเขาไปชมโรงงานที่เกี่ยว
กบัวศิวกรรมไฟฟาแรงสงูหลาย ๆ  โรงงาน ก็ 
พบวามีที่ดําเนินการโดยคนไทยเปนหลัก 
จรงิ ๆ แลวมไีมเยอะเทาไหร เพราะอปุกรณ 
บางชนิดมันก็ไมสามารถทําในประเทศได 
การพัฒนา การออกแบบ ก็ยังสูของตาง
ประเทศเคาไมได แตวาอปุกรณพืน้ฐาน เชน 
ลูกถวยฉนวน Arrester หรือโดยเฉพาะ
อย างยิ่ งคือหม อแปลงไฟฟ า ก็ เป น
อุตสาหกรรมที่คิดวาเราสูตางประเทศได 
และมีเทคโนโลยีและองคความรูที่พัฒนามา
ค  อ น ข  า ง จ ะ ย า ว น า น เ มื่ อ เ ที ย บ กั บ
อุตสาหกรรมการผลิตอื่น ๆ ซึ่งมันทําใหเรา
ยืนไดดวยตัวเองและแขงขันกับตางประเทศ
ไดดีดวย อยางหมอแปลงไฟฟาก็ไมไดซื้อ
มาแลวใชงานไดตลอดชีพ มันก็ตองมีการ
บํารุงรักษา เพราะฉะนั้นประเทศท่ีมี
อุตสาหกรรมการผลิตหมอแปลงที่เขมแข็ง 
มันก็ย อมส งผลกระทบต อการให การ
บริการที่ดีดวย และก็ทําใหระบบไฟฟาของ
ประเทศมีความมั่นคงและเชื่อถือไดมากย่ิง
ขึ้น อยางอุตสาหกรรมหมอแปลงของไทย
ผมก็เห็นวาเริ่มตนจากท่ีผลิตหมอแปลง
ขนาดเล็ก ๆ ก็มีการปรับปรุงและพัฒนาขึ้น
เรื่อย ๆ ทั้งในดานขนาดคาปาซิตี้และแรง
ดันไฟ ซึ่งตรงนี้ก็ขอชื่นชมนะ ที่สามารถที่
จะกาวหนาขึ้นมาได ผมคิดวาตอนนี้การ
แขงขันก็นาจะสูงขึ้น นอกจากผูผลิตภายใน
ประเทศจะเพิ่มมากขึ้นแลว ก็ยังมีผูผลิต
จากตางประเทศเขามาแขงขนัดวย เมือ่กอน 
เราอาจจะไดเปรียบคูแขงจากตางประเทศ
เหมือนอุตสาหกรรมอื่นก็คือในเรื่องราคา 
แตปจจุบันผมก็ไมแนใจวาขอไดเปรียบตรง
นี้จะยังอยูอีกนานเทาไหร เพราะฉะนั้นใน
มุมมองผมก็คิดวาเราควรจะมุงเนนในเรื่อง
ของคุณภาพ หรือลักษณะเฉพาะของหมอ 
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แปลงถิรไทย ผมก็คิดวานาจะมีประโยชน
มากกวา โดยอาศัยความเปนผูผลิตของคน
ไทย ที่นาจะมีความยืดหยุนหรือการใหการ
บริการที่ดีกวาผูผลิตจากตางประเทศ

ผมอยากเนนการใหความสําคัญในสวนของ
การมอนิเตอรริ่งหมอแปลงที่ใชงานอยูใน
ระบบมากกวานะ เพราะหากปลอยใหเกิด
ปญหาขึ้นมาแลวคอยแก มันก็เกิดความ
เสยีหายไปแลว และแนวโนมในตางประเทศ 
ก็เปนแนวนี้เหมือนกัน ก็คือพยายามที่จะ
หาทางปองกันไมใหเกิดปญหาขึ้น ทั้ง    
Diagnostic หรือ DGA ตาง ๆ ก็นาจะสง
ผลดีตอระบบไฟฟาของประเทศโดยรวม

อีกสวนหนึ่งที่ผมอยากจะเห็นในผูผลิตคน
ไทยก็คือการใหความสําคัญในเร่ืองของ
ระบบเอกสาร บางครั้งที่ไปดูงานที่โรงงาน
ของผูผลิตจากตางประเทศ จะเห็นไดวาเคา
มีระบบการจัดการที่ดีมาก งานไปถึงจุด
ไหนตรงไหนจะมีผูรับผิดชอบที่ชัดเจน ถา
งานมีปญหาตรงไหน ใครจะตองรับผิดชอบ
หรือจะตองสงไปใหใคร เคาจะมีบันทึกบอก
ไวหมด ซึ่งถาเราทําตรงนี้ได ผมเชื่อวาจะมี
ประโยชนมาก”

ภาคอุตสาหกรรมและภาคการศึกษา 
ควรมีสวนรวมอยางไร เพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศไทย

“ก็จากที่พานิสิตเขาเยี่ยมชมโรงงานก็อยาก
เนนยํ้าวา ผมอยากเห็นทั้งภาคการผลิต
และภาคการศึกษา เขามามีสวนรวมมือกัน
ใหมากกวานี้ อาจจะไมใชวิศวกรรมไฟฟา
แรงสูงอยางเดียว อาจจะเปนวิศวกรรม
เครื่องกลหรืออุตสาหการ ผมเชื่อวาถึงแม
จะเปนบริษัทผลิตอุปกรณไฟฟา แตก็
สามารถรวมมือกันเพื่อพัฒนานิสิตในคณะ
อื่นไดดวย ผมคิดวาทางผูผลิตก็นาจะมีการ
ติดตอกับสถาบันศึกษาอยางใกลชิด เพราะ
วาสุดทายแลวถาสามารถรวมกันสราง
บุคคลากรที่มีคุณภาพไดแลว ผลประโยชน

ก็ตกอยูกับวงการอุตสาหกรรมการผลิตใน
ประเทศอยูดี ซึ่งก็นาจะเกิดประโยชนตอ
สวนรวมไดมาก ทรัพยากรเงินอาจจะหา
ยากแลว แตผมวาทรัพยากรบุคคลหาได
ยากย่ิงกวานะ 

อีกส่ิงหน่ึงท่ีผมอยากจะฝากไวก็คือ ใน
ปจจุบันน้ีความสนใจของนิสิตเคาจะออกไป
ในทางเทคโนโลยี IT คอนขางเยอะ เพราะ
มันสนุก นิสิตเคาก็ใหความสนใจและก็ทํา
มนัไดด ีจะเหน็ไดวาปจจบุนันีเ้รามคีนเกง ๆ 
ทางดาน IT เยอะมาก แตถาเราสามารถ
ทําเร่ืองวิศวกรรมไฟฟาแรงสูงใหเปนเรื่อง
สนุก นาสนใจ เคาก็จะใหความสําคัญกับ
การศึกษาอยางจริงจัง ก็นาจะชวยพัฒนา 
การเรียนการสอนไดดียิ่งขึ้น ภาคการผลิต
ก็นาจะเปดโอกาสใหเคาไดศึกษา ไดเรียนรู 
ไดเขาไปดงูาน กน็าจะดงึดดูคนเกง ๆ ใหเขา 
ไปทํางานได

สวนตัวผมเองอยูในทางดานงานวิจัยเปน
หลัก ก็อยากจะเห็นความรวมมือกันทั้งสอง
ภาคสวนที่จะไดประโยชนรวมกัน ผมอยาก

จะเห็นการจางคนที่มีความรูความสามารถ
เพื่อทํางานวิจัย ไมไดเปนการคุยกันแบบ
โจทยขอ 1 ก็คุยเรื่องงบประมาณกันกอน
เลย ผมอยากใหคุยกันเรื่องประโยชนที่ได
กอน เชน บรษิทัมปีญหาแตยงัไมมบีคุคลากร 
ทีจ่ะเขามาแกปญหา กต็ดิตอเขามายงัสถาน
ศกึษาเพ่ือขอใหชวยหาทางแกปญหารวมกนั 
อย างนี้ก็จะเกิดประโยชน ทั้ งสองฝ าย 
บริษัทก็มีคนศึกษาหาทางแกปญหา สถาน
ศกึษากไ็ดพัฒนาบคุคลากรในภาคการศกึษา 
และถ าคนพัฒนาได ถึงระดับหนึ่ ง ก็จะ
สามารถตอยอดเพ่ือพัฒนาคนในรุนหลังๆ 
สืบตอไปได

อีกสวนหนึ่งก็คือในดานภาพรวมตอนนี้ 
สถานศึกษาท่ีเก่ียวกับวิศวกรรมไฟฟาแรง
สูงในบานเรายังมีไมเยอะเทาไหร ถามองที่
มหาวิทยาลัยของรัฐตอนนี้ก็มีไมกี่ที่ที่พรอม
ทั้งดานการเรียนการสอนและหองปฏิบัติ
การทดสอบที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ
ตางจังหวัดนี่ยิ่งแทบจะไมมีเลย ถาเราไมมี
การพัฒนาตรงนี้ ผมก็เปนหวงวาอีกสิบป
ขางหนาภาคการศึกษาอาจจะเกิดปญหาใน
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การสรางบุคคลากรเพื่อปอนเขาสูภาคการ
ผลติ เพราะฉะนัน้ในสวนของผมทีอ่ยูในภาค 
การศึกษา หนาที่ของผมก็คือการผลิต 
บุคคลากรที่มีคุณภาพขึ้นมา และตองทําให
เกิดความตอเนื่องสืบไป ปสองปนี้ถาสภาพ
เศรษฐกิจยังไมดี ภาคการผลิตก็อาจจะยัง
ไมตองการบคุคลากรเพ่ิม แตหากเศรษฐกิจ 
ดีขึ้นก็อาจสายเกินไป เพราะบุคคลาการที่มี
คุณภาพก็ตองใชเวลาในการสรางไมใชแคป
สองป ถาถึงตอนนั้นแลว สถานศึกษาซึ่ง
เปนตนทางอาจจะผลิตบุคคลากรไดไมพอ
หรือไมมีคุณภาพ สถานประกอบการก็จะ
เปนผูเสียผลประโยชนเอง ผมจึงอยากให
มองภาพรวมในระยะยาว วาจะรวมมือกัน
ยังไงที่จะชวยเหลือใหสถานศึกษาใหแข็ง 
แกรงขึ้น และสามารถผลิตบุคคลากรปอน
เข าสู ระบบเศรษฐกิจได อย างต อเนื่อง 
เพราะถาสถานประกอบการเปนผูต้ังรับ
ฝายเดียว รอใหสถานศึกษาผลิตคนออกมา
ให ผมเกรงวาจะไมทันการณ

จริง ๆ คือผมอยากใหมีการพูดคุยกันอยาง
ใกลชิด ทั้งสถานศึกษาและสถานประกอบ
การ เพราะทางผมเองก็ไมทราบเหมือนกัน
วาทางสถานประกอบการมีมุมมองตรงนี้ยัง
ไง ถาทั้งสองฝายไดมีโอกาสมาคุยกัน ก็จะ
ไดรูวาภาคอุตสาหกรรมมองภาคการศึกษา
อยางไร อะไรที่มีอยูแลว อะไรที่ยังขาดอยู 
เราจะไดมารวมกนัพฒันาคนไปพรอม ๆ กัน 
อยางเรามาดูงานที่บริษัท เราก็เห็นแค
กระบวนการ แตเราก็ไมทราบถึงปญหาใน
การทํางานจริง ๆ หรือบริษัทมารับสมัคร
นักศึกษา ก็ไมทราบวานักศึกษามีความรู
ความสามารถอยางไร ซึ่งตรงนี้ก็อยากจะ
ฝากใหทางถิรไทยชวยพิจารณาดวย

ปจจุบันผมมองวาเรายังมีชองวางที่หางกัน
มากเกินไป อยางในอดีต ทางจุฬาฯ มีแล็ป
ทดสอบที่ทันสมัย อุปกรณหลายอยางก็
ตองสงมาทดสอบที่นี่ เราก็มีโอกาสไดใกล
ชิดกับภาคอุตสาหกรรม ไดรวมทดสอบ

อุปกรณไฟฟา ไดรับรูปญหารวมกัน แตใน
ปจจุบันสถานประกอบการหลาย ๆ แหงก็
ปรับปรุงหองทดสอบใหทันสมัยและมีความ
พรอมมากย่ิงขึน้ ทาํใหเราตองขาดการตดิตอ 
กันไปพอสมควร ทางผมเองก็พยายามจะ
ไปเย่ียมเยียนเพื่อสรางความสัมพันธกัน
ระหวางนักศึกษากับสถานประกอบการ”

มุมมองของอาจารยที่มีตอการพัฒนา
สินคาไทย เพ่ือใหสามารถแขงขันใน
ตลาดโลกได

“ถาเปนอุปกรณที่ผลิตไดในประเทศ ผมวา
ก็ไมไดดอยกวาตางประเทศนะ ผมเชื่อวาผู
ผลิตในประเทศตอนนี้มันขามจุดที่จะอาศัย
ขอไดเปรียบทางดานราคาไปแลว นาจะให
ความสําคัญทางดานเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น เพื่อ
สามารถขึ้นไปแขงขันในตลาดโลกได 

อีกส่ิงหนึ่งก็คือ ผมเห็นวาอยากใหมีการ
แขงขัน อยากเห็นผูผลิตในประเทศให
มากกวา 1 ราย ก็อาจจะทําใหมีการแขงขัน
เพื่อพัฒนายิ่งขึ้น อยางในรายของถิรไทย ก็
ตองแขงขันกับผูผลิตจากตางประเทศ ก็
จาํเปนตองพฒันาคณุภาพตวัเองใหสามารถ 
แขงขันได แตถามีผูผลิตภายในประเทศขึ้น
มาแขงขันกับถิรไทย ก็ยิ่งทําใหเกิดการ
แขงขันและพัฒนาขึ้นในทุก ๆ ดาน ”

และนี่คือมุมมองที่นาสนใจและมีประโยชน
อยางยิ่งตอการพัฒนาอุตสาหกรรมของ
ประเทศครับ ถิรไทยมีความตั้งใจจริงที่จะ
รวมมือกับภาคการศึกษาในการที่จะพัฒนา
นิสิตนักศึกษา จากสถาบันการศึกษาทั่ว
ประเทศใหมีความรู ความสามารถอยาง
แทจริง และสําเร็จการศึกษาออกมาเปน
บุคคลากรที่มีคุณภาพในภาคอุตสาหกรรม
ตอไป

และหากสถาบันการศึกษาใด หรือสถาน
ประกอบการใดมีความสนใจที่จะเขารวม
ชมกระบวนการผลิตหมอแปลงไฟฟากําลัง
ขนาดใหญ กส็ามารถตดิตอไดทีป่ระชาสัมพนัธ 
ของบริษัทไดเลยครับ ความเห็นของแขกผู
เขาเยี่ยมชมทุกทานถือเปนคําแนะนําอันมี
คุณคา ที่จะชวยกันพัฒนาอุตสาหกรรม
การผลิตหมอแปลงในประเทศใหแข็งแกรง
ขึ้นตอไปครับ

นาเสียดายเหลือเกินครับที่ฉบับนี้คงตองลา
กันแตเพียงเทานี้ ติดตามคอลัมนนี้ใหมใน
ฉบบัหนาครบัวาจะพาทานผูอานไปทาํความ 
รูจักกับองคกรไหนตอไป แตรับรองวาตอง
นาสนใจและนาติดตามมากแนนอนครับ 
สําหรับฉบับนี้ สวัสดีครับ

ที่มาของขอมูล
- http://www.eng.chula.ac.th/node/13
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แปลงถิรไทย ผมก็คิดวานาจะมีประโยชน
มากกวา โดยอาศัยความเปนผูผลิตของคน
ไทย ที่นาจะมีความยืดหยุนหรือการใหการ
บริการที่ดีกวาผูผลิตจากตางประเทศ

ผมอยากเนนการใหความสําคัญในสวนของ
การมอนิเตอรริ่งหมอแปลงที่ใชงานอยูใน
ระบบมากกวานะ เพราะหากปลอยใหเกิด
ปญหาขึ้นมาแลวคอยแก มันก็เกิดความ
เสยีหายไปแลว และแนวโนมในตางประเทศ 
ก็เปนแนวนี้เหมือนกัน ก็คือพยายามท่ีจะ
หาทางปองกันไมใหเกิดปญหาขึ้น ท้ัง    
Diagnostic หรือ DGA ตาง ๆ ก็นาจะสง
ผลดีตอระบบไฟฟาของประเทศโดยรวม

อีกสวนหนึ่งที่ผมอยากจะเห็นในผูผลิตคน
ไทยก็คือการใหความสําคัญในเร่ืองของ
ระบบเอกสาร บางครั้งที่ไปดูงานที่โรงงาน
ของผูผลิตจากตางประเทศ จะเห็นไดวาเคา
มีระบบการจัดการท่ีดีมาก งานไปถึงจุด
ไหนตรงไหนจะมีผูรับผิดชอบที่ชัดเจน ถา
งานมีปญหาตรงไหน ใครจะตองรับผิดชอบ
หรือจะตองสงไปใหใคร เคาจะมีบันทึกบอก
ไวหมด ซึ่งถาเราทําตรงนี้ได ผมเชื่อวาจะมี
ประโยชนมาก”

ภาคอุตสาหกรรมและภาคการศึกษา 
ควรมีสวนรวมอยางไร เพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศไทย

“ก็จากที่พานิสิตเขาเยี่ยมชมโรงงานก็อยาก
เนนยํ้าวา ผมอยากเห็นท้ังภาคการผลิต
และภาคการศึกษา เขามามีสวนรวมมือกัน
ใหมากกวานี้ อาจจะไมใชวิศวกรรมไฟฟา
แรงสูงอยางเดียว อาจจะเปนวิศวกรรม
เครื่องกลหรืออุตสาหการ ผมเชื่อวาถึงแม
จะเปนบริษัทผลิตอุปกรณไฟฟา แตก็
สามารถรวมมือกันเพ่ือพัฒนานิสิตในคณะ
อื่นไดดวย ผมคิดวาทางผูผลิตก็นาจะมีการ
ติดตอกับสถาบันศึกษาอยางใกลชิด เพราะ
วาสุดทายแลวถาสามารถรวมกันสราง
บุคคลากรที่มีคุณภาพไดแลว ผลประโยชน

ก็ตกอยูกับวงการอุตสาหกรรมการผลิตใน
ประเทศอยูดี ซึ่งก็นาจะเกิดประโยชนตอ
สวนรวมไดมาก ทรัพยากรเงินอาจจะหา
ยากแลว แตผมวาทรัพยากรบุคคลหาได
ยากยิ่งกวานะ 

อีกสิ่งหนึ่งท่ีผมอยากจะฝากไวก็คือ ใน
ปจจุบันนี้ความสนใจของนิสิตเคาจะออกไป
ในทางเทคโนโลยี IT คอนขางเยอะ เพราะ
มันสนุก นิสิตเคาก็ใหความสนใจและก็ทํา
มนัไดด ีจะเหน็ไดวาปจจบุนันีเ้รามคีนเกง ๆ 
ทางดาน IT เยอะมาก แตถาเราสามารถ
ทําเรื่องวิศวกรรมไฟฟาแรงสูงใหเปนเร่ือง
สนุก นาสนใจ เคาก็จะใหความสําคัญกับ
การศึกษาอยางจริงจัง ก็นาจะชวยพัฒนา 
การเรียนการสอนไดดียิ่งขึ้น ภาคการผลิต
ก็นาจะเปดโอกาสใหเคาไดศึกษา ไดเรียนรู 
ไดเขาไปดงูาน กน็าจะดงึดดูคนเกง ๆ ใหเขา 
ไปทํางานได

สวนตัวผมเองอยูในทางดานงานวิจัยเปน
หลัก ก็อยากจะเห็นความรวมมือกันทั้งสอง
ภาคสวนที่จะไดประโยชนรวมกัน ผมอยาก

จะเห็นการจางคนที่มีความรูความสามารถ
เพื่อทํางานวิจัย ไมไดเปนการคุยกันแบบ
โจทยขอ 1 ก็คุยเรื่องงบประมาณกันกอน
เลย ผมอยากใหคุยกันเรื่องประโยชนที่ได
กอน เชน บรษิทัมปีญหาแตยงัไมมีบคุคลากร 
ทีจ่ะเขามาแกปญหา กติ็ดตอเขามายงัสถาน
ศกึษาเพือ่ขอใหชวยหาทางแกปญหารวมกนั 
อย างนี้ก็จะเกิดประโยชน  ท้ังสองฝ าย 
บริษัทก็มีคนศึกษาหาทางแกปญหา สถาน
ศกึษากไ็ดพัฒนาบคุคลากรในภาคการศกึษา 
และถ าคนพัฒนาได ถึงระดับหนึ่ งก็จะ
สามารถตอยอดเพื่อพัฒนาคนในรุนหลังๆ 
สืบตอไปได

อีกสวนหนึ่งก็คือในดานภาพรวมตอนนี้ 
สถานศึกษาที่เกี่ยวกับวิศวกรรมไฟฟาแรง
สูงในบานเรายังมีไมเยอะเทาไหร ถามองที่
มหาวิทยาลัยของรัฐตอนนี้ก็มีไมกี่ที่ที่พรอม
ทั้งดานการเรียนการสอนและหองปฏิบัติ
การทดสอบที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ
ตางจังหวัดนี่ยิ่งแทบจะไมมีเลย ถาเราไมมี
การพัฒนาตรงนี้ ผมก็เปนหวงวาอีกสิบป
ขางหนาภาคการศึกษาอาจจะเกิดปญหาใน

DRAWING ROOM

การสรางบุคคลากรเพื่อปอนเขาสูภาคการ
ผลิต เพราะฉะน้ันในสวนของผมทีอ่ยูในภาค 
การศึกษา หนาที่ของผมก็คือการผลิต 
บุคคลากรที่มีคุณภาพขึ้นมา และตองทําให
เกิดความตอเนื่องสืบไป ปสองปนี้ถาสภาพ
เศรษฐกิจยังไมดี ภาคการผลิตก็อาจจะยัง
ไมตองการบุคคลากรเพ่ิม แตหากเศรษฐกิจ 
ดีขึ้นก็อาจสายเกินไป เพราะบุคคลาการที่มี
คุณภาพก็ตองใชเวลาในการสรางไมใชแคป
สองป ถาถึงตอนนั้นแลว สถานศึกษาซึ่ง
เปนตนทางอาจจะผลิตบุคคลากรไดไมพอ
หรือไมมีคุณภาพ สถานประกอบการก็จะ
เปนผูเสียผลประโยชนเอง ผมจึงอยากให
มองภาพรวมในระยะยาว วาจะรวมมือกัน
ยังไงที่จะชวยเหลือใหสถานศึกษาใหแข็ง 
แกรงขึ้น และสามารถผลิตบุคคลากรปอน
เข าสู ระบบเศรษฐกิจได อย างต อเนื่อง 
เพราะถาสถานประกอบการเปนผู ตั้งรับ
ฝายเดียว รอใหสถานศึกษาผลิตคนออกมา
ให ผมเกรงวาจะไมทันการณ

จริง ๆ คือผมอยากใหมีการพูดคุยกันอยาง
ใกลชิด ทั้งสถานศึกษาและสถานประกอบ
การ เพราะทางผมเองก็ไมทราบเหมือนกัน
วาทางสถานประกอบการมีมุมมองตรงนี้ยัง
ไง ถาทั้งสองฝายไดมีโอกาสมาคุยกัน ก็จะ
ไดรูวาภาคอุตสาหกรรมมองภาคการศึกษา
อยางไร อะไรที่มีอยูแลว อะไรที่ยังขาดอยู 
เราจะไดมารวมกนัพฒันาคนไปพรอม ๆ กัน 
อยางเรามาดูงานที่บริษัท เราก็เห็นแค
กระบวนการ แตเราก็ไมทราบถึงปญหาใน
การทํางานจริง ๆ หรือบริษัทมารับสมัคร
นักศึกษา ก็ไมทราบวานักศึกษามีความรู
ความสามารถอยางไร ซึ่งตรงนี้ก็อยากจะ
ฝากใหทางถิรไทยชวยพิจารณาดวย

ปจจุบันผมมองวาเรายังมีชองวางที่หางกัน
มากเกินไป อยางในอดีต ทางจุฬาฯ มีแล็ป
ทดสอบที่ทันสมัย อุปกรณหลายอยางก็
ตองสงมาทดสอบที่นี่ เราก็มีโอกาสไดใกล
ชิดกับภาคอุตสาหกรรม ไดรวมทดสอบ

อุปกรณไฟฟา ไดรับรูปญหารวมกัน แตใน
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ไมมี คําไทย 

ณรงคฤทธิ์ ศรีรัตโนภาส
การศึกษา
ปริญญาตรี นิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การทํางาน
ผูอํานวยการสํานักที่ปรึกษารอยชักสาม
ที่ปรึกษาฝายบริหาร บริษัท ถิรไทย จํากัด (มหาชน)

 

บริหารนอกตํารา
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ในคําพวกนี้
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สมยัหนุมๆ บรษิทัท่ีผมทาํงานอยูไดสงผมไป
เขารับการฝกอบรม ในหลักสูตร “Cross - 
Cultural Management” ของ Dr. Henry 
Holmes ฝรั่งใจดี พูดภาษาไทยเกงกวาผม
พูดภาษาอังกฤษ หลังจากนั้น ผมมีหนาที่
สงชาวตางชาตจิาํนวนหนึง่ทยอยกนัไปเรียน 
หลักสูตรนี้กับ Dr. Henry Holmes เราจึง
สนิทกันตามสมควรในเวลานั้น เวลาสง
สารถึงกัน แกมักใชคําขึ้นตนกับผมอยาง
เปนกันเองวา “My Old Friend” ทั้งที่แก
เปนครผูม และอายหุางจากผมนาจะมากกวา 
1 รอบ!

Dr. Henry Holmes เปนคนอเมริกัน จบ
ปริญญาตรีดานศิลปศาสตรจาก Harvard 
และปริญญาเอกจาก Massachusetts เขา
มาเมืองไทยครั้งแรกราวตนทศวรรษ 1960 
โดยไดรับมอบหมายใหทําหนาที่สอนบรรดา
อาสาสมัคร Peace Corps ที่สหรัฐอเมริกา
สงเขามาทํางานในประเทศไทย ใหมีทักษะ
และความเขาใจในเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรม 
จากนั้นไมนาน แกก็ไดรับการติดตอจากผู
บริหารของบริษัทขามชาติหลายแหงใน
ประเทศไทย ใหสรางหลักสูตรฝกอบรมให
กับทั้งคนไทยและชาวตางชาติที่ทํางานใน
ประเทศไทย เพือ่ใหเกดิการเรยีนรูและเขาใจ 
วฒันธรรมของกนัและกนั ในยคุนัน้ ผูบรหิาร 
ในบริษัทขามชาติแทบทุกคน ไมวาจะเปน
คนไทย หรือคนสัญชาติไหน ลวนตองเคย
เขารวมสัมมนาหลักสูตร “Cross - Cultural 
Management” ของแกทั้งนั้น ทําใหแกมี
ประสบการณอันอุดมสมบูรณเกี่ยวกับ
ความแตกตางระหวางวัฒนธรรมตะวันตก 
กับวัฒนธรรมตะวันออก รวมทั้งวัฒนธรรม
ไทย จนในที่สุดการจัดฝกอบรมเพื่อแลก
เปลี่ยน ทักษะและความเขาใจของคนตาง

วัฒนธรรมก็กลายเปนงานชั่วชีวิตของฝรั่ง
ใจดีผูนี้ไป

ในปลายทศวรรษ 1990 Dr. Henry Holmes 
ไดตีพิมพหนังสือเลมหนึ่งชื่อ “Working 
with the Thais: A Guide to Managing 
in Thailand” โดยเขียนรวมกับ สุชาดา ตั้ง
ทองทวี และ Roy Tomizawa นับเปน
หนังสือขายดีมากที่ชาวตางชาติท่ีเขามา
ทํางานในไทยยุคน้ันทุกคนตองมีไวติดตัว 
จากนั้นแกก็ออกหนังสืออีกเลมชื่อ “ทํางาน
แบบโกอินเตอร” (How to work Interna-
tionally! Thais and Non-Thais under-
stand each other at work) สําหรับใหคน
ไทยที่ตองทํางานกับฝรั่งและญี่ปุนหาซื้อไว
อาน

สมยัผมเรยีนกบัแก ผมไดรบัความรูมากมาย 
เกี่ยวกับวัฒนธรรมตะวันตก รวมทั้งเรื่องที่
คนตะวันตกถือเปนเรื่องสําคัญ ในขณะที่
คนไทยเราเห็นวาไมสําคัญ เชน ถาเขาให
ของขวญั ควรแสดงความต่ืนเตนดใีจ กระท่ัง 

Dr. Henry Holmes

BEYOND MANAGEMENT SCHOOL
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แกะหอของขวัญออกมาดูตอหนาก็ทําได 
ไมถือเปนการเสียมารยาทอะไร หรือถาเขา
ซ้ือของมาฝาก แมเราจะแสดงใหเหน็วาพอใจ 
กับของฝากนั้น แตก็หามถามวาราคาเทาไร 
เพราะเขาจะโกรธและไมพอใจ และถาเขา
จัดงานเลี้ยงที่บาน แลวไมไดเชิญเรา ก็อยา
เสนอหนาไปเปนอันขาด อยาคิดวาไปทํา
เซอรไพรส เพราะเขาจะไมดีใจและไมสนุก
ดวย รวมทั้งเรื่องการตรงตอเวลานัดหมาย 
ซี่งคนตะวันตกถือเปนเรื่องสําคัญมาก 

ยังมีอีกเรื่องที่แกสอนผม และผมจดจํามา
จนทุกวันนี้ แกสอนถึงคําในภาษาอังกฤษ
บางคําที่ไมมีคําในภาษาไทย คําหนึ่งที่ผม
จําไดคือ Assertiveness กับอีกคําคือ    
Accountability จนทุกวันน้ี เวลาผาน
มากวา 20 ปแลวนับจากวันที่ผมเรียนกับ
แก คําสองคํานี้ก็ยังไมมีคําใดในภาษาไทย
มารองรับอยางถูกตองและเปนที่ยอมรับ 
เชนเดียวกับคําวา “เกรงใจ” ในภาษาไทย 
ทุกวันนี้ ฝรั่งก็ยังไมสามารถหาคําภาษา
อังกฤษคําใดมารองรับไดเชนกัน คงเขียน
คํานี้ตามเสียงที่ออกวา “Kreng Jai” 

การที่เราไมมีบางคําในภาษาอังกฤษ และ
ภาษาองักฤษไมมบีางคาํในภาษาเรา กเ็พราะ 
เราตางอยูกันคนละวัฒนธรรม มีความคิด 
คานิยมและประเพณีที่ไมเหมือนกัน คน
ตะวันตกไปรวมพิธีศพของพวกเขาอยาง
เงียบสงบและเครงขรึม ในขณะที่แขกเหรื่อ
ที่ไปในงานศพของไทยเรา มักจับกลุมพูด
คุยหยอกเอินยิ้มหัว บางงานเจาภาพยังจัด
มโหรีปกลอง รวมทั้งระบํารําฟอนมาใหดู
เสยีอกี คานยิมและวฒันธรรมทีแ่ตกตางกนั 
ดังกลาว สงผลใหคําท่ีมีในชาติหน่ึงภาษา
หนึ่ง อาจไมมีในอีกชาติหน่ึงภาษาหน่ึง 
เพราะคํายอมสะทอนความคิดของสังคม
เจาของภาษา หากไมมีความคิดน้ันอยูใน
สังคมนั้น ก็ยอมไมมีคําศัพทน้ันในภาษา
ของสังคมนั้นดวยเชนกัน ดวยเหตุนี้ฝรั่งจึง
มักไมรูจัก “เกรงใจ” ในขณะที่พี่ไทยเราก็

ไมคอยมี “Assertiveness” กับ “Account-
ability”

“Assertiveness” กับ “Accountability” 
คืออะไร? 

Assertiveness หมายถึง พฤติกรรมการ 
กลาแสดงออกอยางถูกตอง เหมาะสม และ
อยางสรางสรรค ไมวาจะเปนการแสดงออก
ในทางการคิด การพูด การกระทํา รวมทั้ง
อารมณความรูสึกที่มีตอสถานการณตางๆ 
เปนพฤติกรรมเชิงรุก (Proactive) ท่ี
แสดงออกมาแลวเปนที่ยอมรับของสังคม
โดยไมไปกาวกายหรือลวงละเมิดสิทธิของผู
อื่น แตก็สามารถยืนหยัดปกปองสิทธิและ
ความคิดเห็นของตนไวไดเมื่อไมเห็นดวย

แมบางคร้ังพฤติกรรมของ Assertiveness 
จะดูคลายกับพฤติกรรมของ Aggression 
(ความกาวราว) จนนักแปลบางคน แปลคํา
วา Assertiveness เปน “อหังการ” หรือ 
“ความอวดดี” ไปโนน ซึ่งไมนาจะถูกตอง 
เพราะ Assertiveness กับ Aggression 
นัน้มคีวามแตกตางกนัอยางมนัียสาํคญั และ 

ระหวาง Assertiveness กับ Aggression 
ก็มีเสนบางๆ คั่นอยูอยางสังเกตเห็นได 
กลาวคือ :

Assertiveness ตั้งอยูบนพื้นฐานของการ
สรางสมดุลระหวางสิทธิและความตองการ
ของตนเองกับสิทธิและความตองการของผู
อื่น คนที่ Assertive จะมีความเชื่อมั่นใน
ตนเองในอันที่จะแสดงออกถึงความคิด
ความตองการของตน และแสวงหาทางออก
ของปญหาอยางสรางสรรคโดยเคารพสิทธิ
และความตองการของผูอื่นไปพรอมกัน 

ในขณะที่ Aggression ตั้งอยูบนพื้นฐาน
ของการเอาชนะ คนที่ Aggressive จะมี
พฤติกรรมท่ีแสดงออกมาในเชิงไมพึงพอใจ 
และทําทุกอยาง แมกระทั่งการกาวราว
ทําราย เพื่อความตองการและผลประโยชน
สูงสุดของตนเอง โดยไมสนใจสิทธิ ความ
ตองการ หรือความรูสึกของผูอื่น

ตัวอยางท่ีหลายคนนิยมยกมาอธิบายให
เห็นความแตกตางระหวาง Assertiveness 
กับ Aggression คือ

คํายอมสะทอนความคิดของสังคมเจาของ
ภาษา หากไมมีความคิดนั้นอยูในสังคมนั้น ก็
ยอมไมมีคําศัพทนั้นในภาษาของสังคมน้ัน
ดวยเชนกัน ดวยเหตุนี้ฝรั่งจึง มักไมรู จัก 
“เกรงใจ” ในขณะที่พี่ไทยเราก็ไมคอยมี    
“Assertiveness” กับ “Accountability”

“

“
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ตัวอยางที่ 1 : ขณะที่คนกําลังเขาแถวรอคิวกด ATM อยู มีชายคนหนึ่งรีบรอนเดินเขา
มารัดคิว โดยที่ตั้งใจหรือไมก็ตาม

พฤติกรรมที่ 1 : ผูหญิงคนหนึ่งเขาไปพูดวา
  “คณุรูจักมารยาทไหม? ไปยนืตอควิขางหลงัโนน หัดเกรงใจคนอืน่บางส”ิ

       อยางนี้เปน Aggression (ความกาวราว) 

พฤติกรรมที่ 2 :  ถาผูหญิงคนนี้เขาไปสะกิด แลวพูดวา
  “มีคนคอยเขาคิวอยูมาก ชวยกรุณาไปตอคิวดวยนะคะ”

  อยางนี้เปน Assertiveness  

ตัวอยางที่ 2 :  หัวหนาสั่งวา เราตองทํารายงานใหเสร็จภายในวันพรุงนี้ ทั้งที่งานนี้ตอง
ใชเวลาอยางนอย 3 วัน

พฤติกรรมที่ 1 :  เราตอบโตหัวหนาไปเลยวา
  “ไมมีทางเสร็จหรอกครับ ใครจะไปทําทัน”

  อยางนี้เปน Aggression (ความกาวราว) 

พฤติกรรมที่ 2 :  เราตอบหัวหนาอยางสุภาพวา
  “งานนี้ถาจะใหเสร็จทัน อาจตองลดรายละเอียดลง หากจะใหผลงาน 
  ดี ผมขอเวลา 3 วันครับ”

  อยางนี้เปน Assertiveness

แนนอนวาในชีวิตประจําวัน เรามักพบเห็น
พฤติกรรมแบบที่ 1 มากกวาแบบที่ 2 ซึ่งมี
นอยมากเพราะไมใชคานิยมของคนไทย 
คนไทยถาไมตอบโตแบบพฤตกิรรมที ่1 แลว 
ก็มักแสดงออกในพฤติกรรมแบบที่ 3 คือ 
“พูดไปสองไพเบี้ย นิ่งเสียตําลึงทอง” ใคร
จะแซงควิ แมไมพอใจกไ็มกลาพดูอะไร หรือ 
“เกรงใจ ไมอยากขัดแยง” รูวาทําไมได ก็
ยังรับปากวา “ครับ” แตแลวก็ทําไมไดอยาง
ที่รับปากไว พฤติกรรมแบบที่ 3 นี้ เปน
พฤติกรรมเชิงรับ (Passivity) ซี่งวาที่จริง
แลว ในหมูคนไทยอาจมีมากกวาพฤติกรรม
แบบที่ 1 เสียอีก

สวน Accountability นั้น เว็บไซต     
Muslimthaipost.com ไดนําขอเขียนเกี่ยว
กบั Accountability ของ Dr. Henry Holmes 
ที่เขียนไวในคูมือวิชา “Cross Cultural 
Management” ของเขา มาลงไว ผมจึงขอ
อนุญาตนําบางตอนมาเผยแพรตอดังนี้

“ACCOUNTABILITY เปนกลุมพฤติกรรม
ที่บุคคลแสดงออกใหเห็นวา ไดยอมรับหนา
ที่หนึ่งๆ และนําไปปฏิบัติดวยความพรอมที่
จะรับทั้งผิดและชอบ
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แกะหอของขวัญออกมาดูตอหนาก็ทําได 
ไมถือเปนการเสียมารยาทอะไร หรือถาเขา
ซือ้ของมาฝาก แมเราจะแสดงใหเหน็วาพอใจ 
กับของฝากนั้น แตก็หามถามวาราคาเทาไร 
เพราะเขาจะโกรธและไมพอใจ และถาเขา
จัดงานเลี้ยงที่บาน แลวไมไดเชิญเรา ก็อยา
เสนอหนาไปเปนอันขาด อยาคิดวาไปทํา
เซอรไพรส เพราะเขาจะไมดีใจและไมสนุก
ดวย รวมทั้งเรื่องการตรงตอเวลานัดหมาย 
ซี่งคนตะวันตกถือเปนเรื่องสําคัญมาก 

ยังมีอีกเรื่องที่แกสอนผม และผมจดจํามา
จนทุกวันนี้ แกสอนถึงคําในภาษาอังกฤษ
บางคําที่ไมมีคําในภาษาไทย คําหนึ่งที่ผม
จําไดคือ Assertiveness กับอีกคําคือ    
Accountability จนทุกวันนี้ เวลาผาน
มากวา 20 ปแลวนับจากวันที่ผมเรียนกับ
แก คําสองคํานี้ก็ยังไมมีคําใดในภาษาไทย
มารองรับอยางถูกตองและเปนที่ยอมรับ 
เชนเดียวกับคําวา “เกรงใจ” ในภาษาไทย 
ทุกวันนี้ ฝรั่งก็ยังไมสามารถหาคําภาษา
อังกฤษคําใดมารองรับไดเชนกัน คงเขียน
คํานี้ตามเสียงที่ออกวา “Kreng Jai” 

การที่เราไมมีบางคําในภาษาอังกฤษ และ
ภาษาองักฤษไมมบีางคาํในภาษาเรา กเ็พราะ 
เราตางอยูกันคนละวัฒนธรรม มีความคิด 
คานิยมและประเพณีท่ีไมเหมือนกัน คน
ตะวันตกไปรวมพิธีศพของพวกเขาอยาง
เงียบสงบและเครงขรึม ในขณะที่แขกเหรื่อ
ที่ไปในงานศพของไทยเรา มักจับกลุมพูด
คุยหยอกเอินยิ้มหัว บางงานเจาภาพยังจัด
มโหรีปกลอง รวมท้ังระบํารําฟอนมาใหดู
เสยีอกี คานยิมและวฒันธรรมทีแ่ตกตางกนั 
ดังกลาว สงผลใหคําท่ีมีในชาติหนึ่งภาษา
หนึ่ง อาจไมมีในอีกชาติหนึ่งภาษาหนึ่ง 
เพราะคํายอมสะทอนความคิดของสังคม
เจาของภาษา หากไมมีความคิดนั้นอยูใน
สังคมนั้น ก็ยอมไมมีคําศัพทนั้นในภาษา
ของสังคมนั้นดวยเชนกัน ดวยเหตุนี้ฝรั่งจึง
มักไมรูจัก “เกรงใจ” ในขณะที่พี่ไทยเราก็

ไมคอยมี “Assertiveness” กับ “Account-
ability”

“Assertiveness” กับ “Accountability” 
คืออะไร? 

Assertiveness หมายถึง พฤติกรรมการ 
กลาแสดงออกอยางถูกตอง เหมาะสม และ
อยางสรางสรรค ไมวาจะเปนการแสดงออก
ในทางการคิด การพูด การกระทํา รวมทั้ง
อารมณความรูสึกที่มีตอสถานการณตางๆ 
เปนพฤติกรรมเชิงรุก (Proactive) ที่
แสดงออกมาแลวเปนที่ยอมรับของสังคม
โดยไมไปกาวกายหรือลวงละเมิดสิทธิของผู
อื่น แตก็สามารถยืนหยัดปกปองสิทธิและ
ความคิดเห็นของตนไวไดเมื่อไมเห็นดวย

แมบางครั้งพฤติกรรมของ Assertiveness 
จะดูคลายกับพฤติกรรมของ Aggression 
(ความกาวราว) จนนักแปลบางคน แปลคํา
วา Assertiveness เปน “อหังการ” หรือ 
“ความอวดดี” ไปโนน ซึ่งไมนาจะถูกตอง 
เพราะ Assertiveness กับ Aggression 
นัน้มคีวามแตกตางกนัอยางมีนยัสาํคญั และ 

ระหวาง Assertiveness กับ Aggression 
ก็มีเสนบางๆ คั่นอยูอยางสังเกตเห็นได 
กลาวคือ :

Assertiveness ตั้งอยูบนพื้นฐานของการ
สรางสมดุลระหวางสิทธิและความตองการ
ของตนเองกับสิทธิและความตองการของผู
อื่น คนที่ Assertive จะมีความเชื่อมั่นใน
ตนเองในอันที่จะแสดงออกถึงความคิด
ความตองการของตน และแสวงหาทางออก
ของปญหาอยางสรางสรรคโดยเคารพสิทธิ
และความตองการของผูอื่นไปพรอมกัน 

ในขณะที่ Aggression ตั้งอยูบนพื้นฐาน
ของการเอาชนะ คนที่ Aggressive จะมี
พฤติกรรมที่แสดงออกมาในเชิงไมพึงพอใจ 
และทําทุกอยาง แมกระทั่งการกาวราว
ทําราย เพื่อความตองการและผลประโยชน
สูงสุดของตนเอง โดยไมสนใจสิทธิ ความ
ตองการ หรือความรูสึกของผูอื่น

ตัวอยางที่หลายคนนิยมยกมาอธิบายให
เห็นความแตกตางระหวาง Assertiveness 
กับ Aggression คือ

คํายอมสะทอนความคิดของสังคมเจาของ
ภาษา หากไมมีความคิดนั้นอยูในสังคมนั้น ก็
ยอมไมมีคําศัพทน้ันในภาษาของสังคมน้ัน
ดวยเชนกัน ดวยเหตุนี้ฝรั่งจึง มักไมรู จัก 
“เกรงใจ” ในขณะที่พี่ไทยเราก็ไมคอยมี    
“Assertiveness” กับ “Accountability”

“

“
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ตัวอยางที่ 1 : ขณะที่คนกําลังเขาแถวรอคิวกด ATM อยู มีชายคนหนึ่งรีบรอนเดินเขา
มารัดคิว โดยที่ตั้งใจหรือไมก็ตาม

พฤติกรรมที่ 1 : ผูหญิงคนหนึ่งเขาไปพูดวา
  “คณุรูจักมารยาทไหม? ไปยืนตอควิขางหลงัโนน หดัเกรงใจคนอืน่บางส”ิ

       อยางนี้เปน Aggression (ความกาวราว) 

พฤติกรรมที่ 2 :  ถาผูหญิงคนนี้เขาไปสะกิด แลวพูดวา
  “มีคนคอยเขาคิวอยูมาก ชวยกรุณาไปตอคิวดวยนะคะ”

  อยางนี้เปน Assertiveness  

ตัวอยางที่ 2 :  หัวหนาสั่งวา เราตองทํารายงานใหเสร็จภายในวันพรุงนี้ ทั้งที่งานนี้ตอง
ใชเวลาอยางนอย 3 วัน

พฤติกรรมที่ 1 :  เราตอบโตหัวหนาไปเลยวา
  “ไมมีทางเสร็จหรอกครับ ใครจะไปทําทัน”

  อยางนี้เปน Aggression (ความกาวราว) 

พฤติกรรมที่ 2 :  เราตอบหัวหนาอยางสุภาพวา
  “งานนี้ถาจะใหเสร็จทัน อาจตองลดรายละเอียดลง หากจะใหผลงาน 
  ดี ผมขอเวลา 3 วันครับ”

  อยางนี้เปน Assertiveness

แนนอนวาในชีวิตประจําวัน เรามักพบเห็น
พฤติกรรมแบบที่ 1 มากกวาแบบที่ 2 ซึ่งมี
นอยมากเพราะไมใชคานิยมของคนไทย 
คนไทยถาไมตอบโตแบบพฤตกิรรมที ่1 แลว 
ก็มักแสดงออกในพฤติกรรมแบบที่ 3 คือ 
“พูดไปสองไพเบี้ย นิ่งเสียตําลึงทอง” ใคร
จะแซงควิ แมไมพอใจกไ็มกลาพดูอะไร หรือ 
“เกรงใจ ไมอยากขัดแยง” รูวาทําไมได ก็
ยังรับปากวา “ครับ” แตแลวก็ทําไมไดอยาง
ที่รับปากไว พฤติกรรมแบบที่ 3 นี้ เปน
พฤติกรรมเชิงรับ (Passivity) ซี่งวาที่จริง
แลว ในหมูคนไทยอาจมีมากกวาพฤติกรรม
แบบที่ 1 เสียอีก

สวน Accountability นั้น เว็บไซต     
Muslimthaipost.com ไดนําขอเขียนเกี่ยว
กบั Accountability ของ Dr. Henry Holmes 
ท่ีเขียนไวในคูมือวิชา “Cross Cultural 
Management” ของเขา มาลงไว ผมจึงขอ
อนุญาตนําบางตอนมาเผยแพรตอดังนี้

“ACCOUNTABILITY เปนกลุมพฤติกรรม
ที่บุคคลแสดงออกใหเห็นวา ไดยอมรับหนา
ที่หนึ่งๆ และนําไปปฏิบัติดวยความพรอมที่
จะรับทั้งผิดและชอบ
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“บุคคลท่ีไดรับมอบหมายงานหนึ่งๆจะถูก
กําหนดใหมีความรับผิดชอบเปนกรณีๆ ไป 
โดยมีการกําหนดขอบขายหนาที่อย าง
ชัดเจน และ เมื่อบุคคลนั้นรับปากยินยอม
ตามที่ตกลง ในวัฒนธรรมตะวันตกจะ
หมายความวา เปนการใหคํามั่นสัญญาออก
ไป หลังจากนั้นเมื่อถึงคราวปฏิบัติ ผลงาน
จะออกมาดีหรือไม อยางไร จะอยูใน
ขอบขายความรับผิดชอบของบุคคลน้ันๆ
ทั้งหมด ชาวอังกฤษเรียกความรับผิดชอบนี้
วา “Stewardship” ซ่ึงหมายถึงความ     
รับผิดชอบการปฏิบัติงานตลอดจนผลลัพธ
ของงานที่บุคคลนั้นไดรับมอบหมาย และได
มอบหมายใหผูอื่นกระทําดวย

“Accountability ครอบคลุมถึงการสื่อความ 
(Communication) บุคคลนั้นๆ จะตองรูจัก
ความรับผิดชอบและสํานึกเสมอวาจะตอง
รายงาน หรือบอกกลาวส่ิงที่เกิดขึ้นใหผู 
บังคับบัญชาทราบตั้งแตเนิ่นๆ รายงานนั้น
ไมจําเปนจะตองเปนเฉพาะเรื่องที่ดีเสมอไป 
อะไรที่เปนปญหาหรือขอผิดพลาดก็ตอง
รายงานใหทราบดวย Accountability 
ตองการผลสะทอนของสิ่งที่เกิดขึ้น (feed-
back) เพื่อใหเกิดประสิทธิผลในการทํางาน

“Accountability ใชวาจะมีความสําคัญใน
เชิงธุรกิจแตอยางเดียว ในสังคมตะวันตก
ใชหลักปฏิบัตินี้ในพฤติกรรมทางสังคมดวย

“ชาวตะวันตกทั่วไปมีความรูสึกเห็นพอง
ตองกันวา เมื่อคนเราใหคํามั่นสัญญาวาจะ
ทาํอะไรแลวไมรักษาคาํพูด ตอไปคาํพดูของ 
บุคคลนั้นจะไมมีนํ้าหนัก และไมมีคุณคา 
เมื่อเปนเชนนั้นเขาจะไดรับความไวเนื้อเชื่อ
ใจนอยลง พรอมทัง้จะไดรบัมอบหมายภาระ 
รับผิดชอบทั้งในดานการงานและทางสังคม
นอยลงดวย

“หลายประเทศในเอเชีย พฤติกรรมของ
ความรับผดิชอบมกัจะรบัปฏิบตักินัเปนกลุม 
บุคคล ซึ่งแตกตางกับแนวความคิดของ

ตะวันตกที่วา Accountability เปนเรื่อง
เฉพาะบุคคล เมื่อบุคคลใดรับวาจะทํางาน
อะไรแลว เขาจะตองดูแลงานของตนโดย
ตลอดจนกระทัง่เสรจ็ส้ิน รวมไปทัง้การคอย 
ควบคุมดูแลผูใตบังคับบัญชาของตนดวย”

จากคําอธิบายของ Dr. Henry Holmes จะ
เห็นว า Accountability นั้นตางจาก       
Responsibil ity ซึ่งหมายเพียงความ
รับผิดชอบในการกระทําของตนเอง แต   
Accountability นั้นคลุมไปถึงความรับผิด
ชอบที่แมไมไดเกิดจากการกระทําโดยตรง
ของตนดวย นอกจากนี้ Accountability ยัง
มีนัยถึงการรักษาคําม่ันสัญญาท่ีจะรับผิด
ชอบตอเรื่องนั้นๆ ท้ังหมด ท้ังโดยตรงและ
โดยออม นักการเมืองและผูบริหารใน
ประเทศที่คนมี Accountability เวลาเกิด
ความผิดพลาดขึ้นในงานท่ีตนไมไดทําเอง 
แตผู อื่นซึ่งอยู ในความรับผิดชอบของตน
เปนผูกระทาํ เขาจะรีบออกมาขอโทษตอ
สังคมและลาออกจากตําแหนง ในขณะที่

นักการเมืองและผูบริหารในประเทศที่คน
ไมรูจักคําวา Accountability อยาวาแต
ความผิดท่ีผูใตบังคับบัญชาทําเลย แมแต
ความผิดที่ตนเองเปนผูกอ ก็พยายามแถไป
ทางโนนทางนี้ โทษโนนโทษนี่ เพื่อปดความ
รับผิดชอบไปจากตน

ในเวลาไลเล่ียกับการเขารับการฝกอบรมใน
หลกัสตูร “Cross - Cultural Management” 
ของ Dr. Henry Holmes นั้น บริษัทยังได
สงผมไปเรียนหลักสูตร “The Managerial 
Grid” ของ Dr. Blake กบั Dr. Mouton ใน
หลกัสตูรหลังนี้ ทําใหผมรูจักคําที่ไมมีใน
ภาษาไทยเพิ่มอีกคํา คือคําวา “Candor” 

Candor หรือ Candour ในภาษาอังกฤษ 
หมายถึงการแสดงออกอยางเปดเผยจริงใจ 
ซึ่งในภาษาไทยไมมีศัพทเฉพาะของคําคํานี้ 
เพราะในสังคมไทย คนไทยสวนใหญไม
กลาแสดงออกซึ่งความคิดเห็นอยางเสรี
และตรงไปตรงมา ไมกลาวิพากษวิจารณ 
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ไมกลาโตแยง หรือแมแตจะพูดในสิ่งที่ตน
ไมเห็นดวย เนื่องจากเกรงวาความเห็นของ
ตนจะไปกระทบความสัมพันธ ในที่ประชุม
ไมพดูตอหนา ชอบพดูลับหลงันอกทีป่ระชมุ 
นี่คือลักษณะพฤติกรรมของคนไทยจํานวน
ไมนอยที่จนทุกวันนี้ก็ยังดํารงอยู จนกลาย
เปน Norms อยางหนึ่งของสังคมไทย และ
จนทําใหคําวา Candor ไมคอยเปนที่รูจัก
และไมมีคําไทยในคําคํานี้

นอกจากนี้ยังมีคําในภาษาอังกฤษที่ไมมีใน
ภาษาไทยอีกหลายคํา แต ณ ที่นี้ มี 2 คํา
สําคัญที่อยากกลาวถึง คําหนึ่งคือ “Com-
mitment” อีกคําหนึ่งคือ “Initiative”

Commitment หมายถึงคํามั่นสัญญาที่จะ
ทําบางสิ่งบางอยางที่รับปากไว หรือที่ตัดสิน
ใจไวแลว หรือที่เชื่อถือและยึดมั่นอยู สังคม
ไทยเราไมคอยใหความสําคัญกับคํามั่น
สัญญา พฤติกรรมที่ “รับปากไปอยางนั้น 
จะทาํไมทาํเปนอกีเรือ่งหนึง่” เปนพฤตกิรรม 
ที่พบบอยมากจนกลายเปนเร่ืองปกติไปใน
สังคม ในวงการการเมือง นักการเมืองเวลา
หาเสียง พูดไวอยางหนึ่ง เวลาไดรับเลือก
ตั้งเขามาแลว ก็ไมทําตามที่พูดไว เลือกตั้ง
ใหมอีกครั้ง ก็ไดกลับเขามาอีก เพราะทั้งผู
สมัครรับเลือกตั้งและผู ลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งตางไมเห็นความสําคัญของคํามั่น
สัญญา ในวงการธุรกิจ การผิดนัดผัดผอน
การสงมอบสินคาและการชําระหนี้ การไม
ตรงตอเวลา รวมทั้งการมาทํางานสาย ลวน
เปนตัวอยางของการไมมี Commitment ที่
คนไทยสวนใหญไมเห็นวาเปนเรื่องสําคัญ
ทั้งสิ้น จนทําให Commitment ไมเปนที่
รูจักและไมมีคําไทยในคําคํานี้

สวน Initiative ซึ่งปจจุบันก็ยังหาคําศัพท
ที่ถูกตองเหมาะสมในภาษาไทยไมไดนั้น 
หมายถึงการรูจักริเร่ิมคิดและทําโดยไมตอง
ใหใครมาบอกหรือสั่ง ผมรูจักคํานี้เมื่อ
เพื่อนชาวอังกฤษคนหนึ่งวิพากษลักษณะ
นิสัยของพนักงานไทยใหผมฟง ขอหนึ่งเขา

บอกวา คนไทย “happy to wait for order” 
คือไมมี Initiative คิดเองทําเองไมเปน 
พอใจที่จะคอยรับคําสั่งมากกวา เรื่องนี้คน
ที่มีผูใตบังคัญชายอมจะซาบซึ้งดีวาลูกนอง
สวนใหญของทานเปนเชนไร คาที่คนไทย
จํานวนไมนอย happy to wait for order 
และขาด Initiative นี่แหละที่ทําใหองคกร
ไมกาวรุดหนาเทาที่ควร ขอที่นาเปนหวงคือ 
ปจจุบันเรากําลังกาวเขาสูยุคอุตสาหกรรม 
4.0 ซึ่งมีจุดเปลี่ยนแปลงสําคัญคือ ทั้ง

เคร่ืองจักรและสินคาสามารถสื่อสารกันเอง
และควบคุมซึ่งกันและกันไดโดยใชระบบ
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศเปน
หัวใจหลักในการควบคุมกระบวนการผลิต 
กลาวโดยสรุปคือมันจะฉลาดมากขึ้น และ
แกปญหาดวยตัวมันเองไดมากขึ้น เมื่อถึง
วันนั้น หากคนของเรายังคิดเองทําเองไม
เปน อีกหนอยเครื่องจักรคงจะทํางานของ
มันไปพลาง นั่งหัวเราะเยาะคนของเราไป
พลางเปนแน!
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“บุคคลที่ไดรับมอบหมายงานหนึ่งๆจะถูก
กําหนดใหมีความรับผิดชอบเปนกรณีๆ ไป 
โดยมีการกําหนดขอบขายหนาที่อย าง
ชัดเจน และ เมื่อบุคคลนั้นรับปากยินยอม
ตามที่ตกลง ในวัฒนธรรมตะวันตกจะ
หมายความวา เปนการใหคํามั่นสัญญาออก
ไป หลังจากนั้นเมื่อถึงคราวปฏิบัติ ผลงาน
จะออกมาดีหรือไม อยางไร จะอยูใน
ขอบขายความรับผิดชอบของบุคคลนั้นๆ
ทั้งหมด ชาวอังกฤษเรียกความรับผิดชอบนี้
วา “Stewardship” ซึ่งหมายถึงความ     
รับผิดชอบการปฏิบัติงานตลอดจนผลลัพธ
ของงานที่บุคคลนั้นไดรับมอบหมาย และได
มอบหมายใหผูอื่นกระทําดวย

“Accountability ครอบคลุมถึงการสื่อความ 
(Communication) บุคคลนั้นๆ จะตองรูจัก
ความรับผิดชอบและสํานึกเสมอวาจะตอง
รายงาน หรือบอกกลาวสิ่งท่ีเกิดขึ้นใหผู
บังคับบัญชาทราบตั้งแตเนิ่นๆ รายงานนั้น
ไมจําเปนจะตองเปนเฉพาะเรื่องท่ีดีเสมอไป 
อะไรที่เปนปญหาหรือขอผิดพลาดก็ตอง
รายงานใหทราบดวย Accountability 
ตองการผลสะทอนของสิ่งที่เกิดขึ้น (feed-
back) เพื่อใหเกิดประสิทธิผลในการทํางาน

“Accountability ใชวาจะมีความสําคัญใน
เชิงธุรกิจแตอยางเดียว ในสังคมตะวันตก
ใชหลักปฏิบัตินี้ในพฤติกรรมทางสังคมดวย

“ชาวตะวันตกท่ัวไปมีความรู สึกเห็นพอง
ตองกันวา เมื่อคนเราใหคํามั่นสัญญาวาจะ
ทาํอะไรแลวไมรกัษาคาํพูด ตอไปคาํพดูของ 
บุคคลนั้นจะไมมีนํ้าหนัก และไมมีคุณคา 
เมื่อเปนเชนนั้นเขาจะไดรับความไวเนื้อเชื่อ
ใจนอยลง พรอมทัง้จะไดรบัมอบหมายภาระ 
รับผิดชอบท้ังในดานการงานและทางสังคม
นอยลงดวย

“หลายประเทศในเอเชีย พฤติกรรมของ
ความรบัผดิชอบมกัจะรบัปฏิบตักินัเปนกลุม 
บุคคล ซึ่งแตกตางกับแนวความคิดของ

ตะวันตกท่ีวา Accountability เปนเร่ือง
เฉพาะบุคคล เมื่อบุคคลใดรับวาจะทํางาน
อะไรแลว เขาจะตองดูแลงานของตนโดย
ตลอดจนกระทัง่เสรจ็ส้ิน รวมไปทัง้การคอย 
ควบคุมดูแลผูใตบังคับบัญชาของตนดวย”

จากคําอธิบายของ Dr. Henry Holmes จะ
เห็นว า Accountability นั้นตางจาก       
Responsibil ity ซึ่งหมายเพียงความ
รับผิดชอบในการกระทําของตนเอง แต   
Accountability นั้นคลุมไปถึงความรับผิด
ชอบท่ีแมไมไดเกิดจากการกระทําโดยตรง
ของตนดวย นอกจากนี้ Accountability ยัง
มีนัยถึงการรักษาคําม่ันสัญญาที่จะรับผิด
ชอบตอเรื่องนั้นๆ ท้ังหมด ท้ังโดยตรงและ
โดยออม นักการเมืองและผูบริหารใน
ประเทศที่คนมี Accountability เวลาเกิด
ความผิดพลาดขึ้นในงานท่ีตนไมไดทําเอง 
แตผู อื่นซึ่งอยู ในความรับผิดชอบของตน
เปนผูกระทาํ เขาจะรีบออกมาขอโทษตอ
สังคมและลาออกจากตําแหนง ในขณะที่

นักการเมืองและผูบริหารในประเทศที่คน
ไมรูจักคําวา Accountability อยาวาแต
ความผิดที่ผูใตบังคับบัญชาทําเลย แมแต
ความผิดที่ตนเองเปนผูกอ ก็พยายามแถไป
ทางโนนทางนี้ โทษโนนโทษนี่ เพื่อปดความ
รับผิดชอบไปจากตน

ในเวลาไลเลี่ยกับการเขารับการฝกอบรมใน
หลกัสตูร “Cross - Cultural Management” 
ของ Dr. Henry Holmes นั้น บริษัทยังได
สงผมไปเรียนหลักสูตร “The Managerial 
Grid” ของ Dr. Blake กบั Dr. Mouton ใน
หลกัสตูรหลังนี้ ทําใหผมรูจักคําที่ไมมีใน
ภาษาไทยเพิ่มอีกคํา คือคําวา “Candor” 

Candor หรือ Candour ในภาษาอังกฤษ 
หมายถึงการแสดงออกอยางเปดเผยจริงใจ 
ซึ่งในภาษาไทยไมมีศัพทเฉพาะของคําคํานี้ 
เพราะในสังคมไทย คนไทยสวนใหญไม
กลาแสดงออกซึ่งความคิดเห็นอยางเสรี
และตรงไปตรงมา ไมกลาวิพากษวิจารณ 
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ไมกลาโตแยง หรือแมแตจะพูดในสิ่งที่ตน
ไมเห็นดวย เนื่องจากเกรงวาความเห็นของ
ตนจะไปกระทบความสัมพันธ ในที่ประชุม
ไมพูดตอหนา ชอบพดูลับหลงันอกทีป่ระชมุ 
นี่คือลักษณะพฤติกรรมของคนไทยจํานวน
ไมนอยที่จนทุกวันนี้ก็ยังดํารงอยู จนกลาย
เปน Norms อยางหนึ่งของสังคมไทย และ
จนทําใหคําวา Candor ไมคอยเปนที่รูจัก
และไมมีคําไทยในคําคํานี้

นอกจากนี้ยังมีคําในภาษาอังกฤษที่ไมมีใน
ภาษาไทยอีกหลายคํา แต ณ ที่นี้ มี 2 คํา
สําคัญที่อยากกลาวถึง คําหนึ่งคือ “Com-
mitment” อีกคําหนึ่งคือ “Initiative”

Commitment หมายถึงคํามั่นสัญญาที่จะ
ทําบางสิ่งบางอยางที่รับปากไว หรือที่ตัดสิน
ใจไวแลว หรือที่เชื่อถือและยึดมั่นอยู สังคม
ไทยเราไมคอยใหความสําคัญกับคํามั่น
สัญญา พฤติกรรมที่ “รับปากไปอยางนั้น 
จะทาํไมทําเปนอกีเรือ่งหนึง่” เปนพฤตกิรรม 
ที่พบบอยมากจนกลายเปนเร่ืองปกติไปใน
สังคม ในวงการการเมือง นักการเมืองเวลา
หาเสียง พูดไวอยางหนึ่ง เวลาไดรับเลือก
ตั้งเขามาแลว ก็ไมทําตามที่พูดไว เลือกตั้ง
ใหมอีกครั้ง ก็ไดกลับเขามาอีก เพราะทั้งผู
สมัครรับเลือกต้ังและผู ลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งตางไมเห็นความสําคัญของคําม่ัน
สัญญา ในวงการธุรกิจ การผิดนัดผัดผอน
การสงมอบสินคาและการชําระหนี้ การไม
ตรงตอเวลา รวมทั้งการมาทํางานสาย ลวน
เปนตัวอยางของการไมมี Commitment ที่
คนไทยสวนใหญไมเห็นวาเปนเร่ืองสําคัญ
ทั้งสิ้น จนทําให Commitment ไมเปนที่
รูจักและไมมีคําไทยในคําคํานี้

สวน Initiative ซึ่งปจจุบันก็ยังหาคําศัพท
ที่ถูกตองเหมาะสมในภาษาไทยไมไดน้ัน 
หมายถึงการรูจักริเริ่มคิดและทําโดยไมตอง
ใหใครมาบอกหรือสั่ง ผมรูจักคํานี้เมื่อ
เพื่อนชาวอังกฤษคนหนึ่งวิพากษลักษณะ
นิสัยของพนักงานไทยใหผมฟง ขอหนึ่งเขา

บอกวา คนไทย “happy to wait for order” 
คือไมมี Initiative คิดเองทําเองไมเปน 
พอใจที่จะคอยรับคําสั่งมากกวา เรื่องนี้คน
ที่มีผูใตบังคัญชายอมจะซาบซึ้งดีวาลูกนอง
สวนใหญของทานเปนเชนไร คาที่คนไทย
จํานวนไมนอย happy to wait for order 
และขาด Initiative นี่แหละที่ทําใหองคกร
ไมกาวรุดหนาเทาที่ควร ขอที่นาเปนหวงคือ 
ปจจุบันเรากําลังกาวเขาสูยุคอุตสาหกรรม 
4.0 ซึ่งมีจุดเปลี่ยนแปลงสําคัญคือ ทั้ง

เครื่องจักรและสินคาสามารถสื่อสารกันเอง
และควบคุมซึ่งกันและกันไดโดยใชระบบ
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศเปน
หัวใจหลักในการควบคุมกระบวนการผลิต 
กลาวโดยสรุปคือมันจะฉลาดมากขึ้น และ
แกปญหาดวยตัวมันเองไดมากขึ้น เมื่อถึง
วันนั้น หากคนของเรายังคิดเองทําเองไม
เปน อีกหนอยเครื่องจักรคงจะทํางานของ
มันไปพลาง นั่งหัวเราะเยาะคนของเราไป
พลางเปนแน!
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นพชัย แดงดีเลิศ 
การศึกษา
ปริญญาตรี โบราณคดี  มหาวิทยาลัยศิลปากร     
ปริญญาโท จารึกภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร

การทํางาน
นักเขียนอิสระ 

THAI ORIGIN

รากไทย
THAI ORIGIN

การเดนิทางของ
กอไก

คนไทยเกิดมาก็เห็นกอไกแลว พอเขาอนุบาล ครูก็ใหอาน
ออกเสียงวา กอเอยกอไก ขอไขในเลา ตอมาเราก็หัดเขียน 
ตอนแรกโยเย แลวคอยๆ ตั้งตรง ในที่สุดก็คลอง เราเขียน
กอไกจนเรียนจบ ทํางานแลวก็ยังใช และเราจะใชตลอดไป 
จนตายจากกัน

กอไกเปนหัวหนาทีมของตัวอักษรไทย ซึ่งประกอบดวยพยัญชนะ 44 ตัว สระ 26 ตัว 
วรรณยุกต 4 ตัว และเครื่องหมายตางๆ อีกจํานวนหนึ่ง ตัวอักษรไทยนี้เราภาคภูมิใจนัก 
เพราะในบรรดาภาษาที่พูดกันในโลก จํานวนมากกวา 1,000 ภาษานั้น มีตัวอักษรใชเขียน
ไมถึง 20 ภาษา

นอกจากเรามีอักษรไทยไวเขียนภาษาไทย
แลว พมา ลาว เขมร 3 ประเทศนี้ ก็มีตัว
อักษรของตนเองให ภูมิใจเช นเดียวกัน 
เพราะประเทศอื่นเกือบทั้งโลกไมมีตัวอักษร
ของตัว ตองไปยืมอักษรโรมันมาเขียน
ภาษาตน ยกเวนประเทศกลุมจีน กลุม
อินเดีย และกลุมอาหรับ

อักษรไทยที่เราอานเขียนกันอยู ทุกวันนี้ 
เปนของเกาโบรํ่าโบราณ ปูยาตายายใชกัน
มาแสนนาน ยอนหลังไปไดตั้ง 732 ป แต
มิใชวาจะเกาแคนั้น เพราะอักษรไทยแปลง
รางมาจากอักษรขอมมอญโบราณ ซึ่งมีอายุ
เกาขึ้นไปอีก และกอนหนานั้น อักษรขอม
มอญโบราณก็พัฒนาจากอักษรอินเดีย

THAI ORIGIN

โบราณ ที่เดินทางมาถึงสุวรรณภูมิเมื่อ 
1,600 ป ที่แลว

อักษรอินเดียที่ข้ึนฝงมาน้ี เปนรุนแรกใน
บานเรา แตเปนรุนหลังในอินเดีย มีอายุ
หางจากอักษรอินเดียรุนแรก 600 ป อักษร
อินเดียรุนแรกไดแบบอยางมาจากอักษร
ของพวกพอคาชาวตะวันออกกลางโบราณ 
สืบเนื่องขึ้นไปถึงชาวฟนิเชียน ที่ใชตัว
อักษรเหลานี้อยางแพรหลายเมื่อ 3,200 ป
ที่แลว รูปรางของตัวอักษรที่ชาวฟนิเชียนใช
นี้ ก็เปนของที่หยิบๆ มาจากตัวอักษรภาพ
ของชาวอียิปตและชาวสุเมเรียน ที่เริ่มใช
กันมาตั้งแต 5,000 ปกอน โอโฮ กอเอยกอ
ไกของเราอายุหาพันป
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ออกเสียงวา กอเอยกอไก ขอไขในเลา ตอมาเราก็หัดเขียน 
ตอนแรกโยเย แลวคอยๆ ตั้งตรง ในที่สุดก็คลอง เราเขียน
กอไกจนเรียนจบ ทํางานแลวก็ยังใช และเราจะใชตลอดไป 
จนตายจากกัน

กอไกเปนหัวหนาทีมของตัวอักษรไทย ซึ่งประกอบดวยพยัญชนะ 44 ตัว สระ 26 ตัว 
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ไมถึง 20 ภาษา

นอกจากเรามีอักษรไทยไวเขียนภาษาไทย
แลว พมา ลาว เขมร 3 ประเทศนี้ ก็มีตัว
อักษรของตนเองให ภูมิใจเช นเดียวกัน 
เพราะประเทศอื่นเกือบทั้งโลกไมมีตัวอักษร
ของตัว ตองไปยืมอักษรโรมันมาเขียน
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อักษรไทยที่เราอานเขียนกันอยู ทุกวันนี้ 
เปนของเกาโบรํ่าโบราณ ปูยาตายายใชกัน
มาแสนนาน ยอนหลังไปไดตั้ง 732 ป แต
มิใชวาจะเกาแคนั้น เพราะอักษรไทยแปลง
รางมาจากอักษรขอมมอญโบราณ ซึ่งมีอายุ
เกาขึ้นไปอีก และกอนหนานั้น อักษรขอม
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โบราณ ท่ีเดินทางมาถึงสุวรรณภูมิเมื่อ 
1,600 ป ที่แลว

อักษรอินเดียท่ีขึ้นฝงมานี้ เปนรุนแรกใน
บานเรา แตเปนรุนหลังในอินเดีย มีอายุ
หางจากอักษรอินเดียรุนแรก 600 ป อักษร
อินเดียรุ นแรกไดแบบอยางมาจากอักษร
ของพวกพอคาชาวตะวันออกกลางโบราณ 
สืบเนื่องขึ้นไปถึงชาวฟนิเชียน ที่ใชตัว
อักษรเหลานี้อยางแพรหลายเมื่อ 3,200 ป
ที่แลว รูปรางของตัวอักษรที่ชาวฟนิเชียนใช
นี้ ก็เปนของที่หยิบๆ มาจากตัวอักษรภาพ
ของชาวอียิปตและชาวสุเมเรียน ที่เร่ิมใช
กันมาตั้งแต 5,000 ปกอน โอโฮ กอเอยกอ
ไกของเราอายุหาพันป
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เราจะเดนิถอยหลงั ทีละกาว เขาไปในอโุมงค 
แหงกาลเวลาอนัมดืมดิ คลาํดรููปรางหนาตา 
ของกอไก ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ไปให
ถึงชาติกําเนิดของตัวอักษรไทย เปนการ
เดินทางยอนกาลเวลา เหมือนนักสํารวจที่
ทวนนํ้าจากปากแมนํ้าเจาพระยา ขึ้นไปถึง
นํา้หยดแรก กลางหบุเขาในจังหวดัเชียงใหม

กอไก ปจจุบัน
กอไกตัวนี้ อยูในเครื่องคอมพิวเตอร ชื่อ
ฟอนต BrowalliaUPC รูปรางหนาตา
สวยงาม เปนรูปโคงยูเทิรน มีจะงอยปากไก
อยูมุมซายบน ฟอนตชุดนี้อานงาย เหมาะ
สําหรับพิมพเนื้อเรื่อง สมัยเปนตัวตะกั่วอยู
ในโรงพิมพ เมื่อ 40 ปกอน หนากวานี้ 
เรียกวาตัวกลางหนาใหม

กอไก ตัวพิมพดีด
ตัวพิมพดีดภาษาไทย มีมาตั้งแตสมัย
รัชกาลที่ 5 ฝรั่งใหชางไทยเขียนแบบตัว
อักษร เอาไปหลอเมืองนอก สงเครื่องพิมพ
ดีดกลับมาขายเมืองไทย พิมพดีดทั้งเครื่อง
มีอยูฟอนตเดียว พอมีคอมพิวเตอร เขา
เก็บแปนอักษรไว แลวโยนเครื่องทิ้ง

กอไก ในหนังสือจดหมายเหตุบางกอก
รีคอรดเดอร พ.ศ.2387
หนังสือภาษาไทยเลมแรก เรื่องคําสอนใน

ศาสนาคริสต พิมพที่ยางกุง เมื่อ พ.ศ.
2360 สมัยรัชกาลที่ 2 แตหนังสือภาษา
ไทยที่พิมพในเมืองไทย คือบัญญัติ 10 
ประการของศาสนาคริสต เมื่อ พ.ศ.2379 
สมัยรัชกาลที่ 3 ตัวพิมพหลอที่กัลกัตตา 
ตอมาหมอบรัดเลยหลอตัวพิมพเองในเมือง
ไทย โดยออกแบบตัวพิมพรวมกับเจาฟา
มงกุฎ ขณะบวชอยูที่วัดบวรนิเวศ

หนังสือจดหมายเหตุบางกอกรีคอรดเดอร 
เปนหนังสือพิมพเลมแรกในประเทศไทย 
เมื่อมีตัวพิมพเกิดขึ้นเปนมาตรฐานแพร
หลายเชนนี้แลว ตัวอักษรไทยก็หยุดความ
เปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเชิง

กอไก ตนกรุงรัตนโกสินทร
จารึกวดัพระเชตุพน ราว พ.ศ.2316-2385

ตวัพมิพตะกัว่ทีใ่ชพมิพหนงัสอืนัน้ เปนอกัษร 
ตัวบรรจง เรียกวาตัวอาลักษณ มีไวสําหรับ
จารึกเอกสารสําคัญสืบตอกันมาแตโบราณ 
ทั้งบนใบลาน บนสมุดไทย และแผนศิลา

ที่วัดพระเชตุพน มีแผนศิลาจารึกสรรพ
วิทยาการจํานวนมาก ใชตัวอักษรแบบ
อาลกัษณเปนมาตรฐาน ใหตวัอกัษรเอนขวา 
เพื่อจารงาย ใบลานไมแตก กอไกตัวนี้ใช
เหล็กจารบนหิน ชางเคาะเสนหนาใหพลิ้ว
ขึ้นไป จนเลยปากไก เกมาก

ตัวอักษรชุดนี้ จะเรียกฟอนตอาลักษณก็ได 
มีอายุ 200 ปแลว เปนบิดาของตัวพิมพทั้ง
ปวง

กอไก สมัยอยุธยาตอนปลาย
จารึกแผนหนิ พระราชวังจนัทรเกษม พ.ศ.
2298

จารึกขึ้นในสมัยพระเจาบรมโกศ กอนเสีย
กรุง 12 ป อายุ 260 ป หนาตาก็เหมือนๆ 
กับลูกหลานในยุครัตนโกสินทร

กอไก สมัยอยุธยาตอนกลาง
พงศาวดารฉบบัหลวงประเสรฐิ พ.ศ.2223

เปนเสนดินสอสีขาว ที่เขียนลงบนสมุดไทย
สีดํา ทําใหเขียนไดอยางอิสระ ไมตองกลัว
ใบลานแตก หรือกลัวหินกะเทาะ มีอายุ 
335 ป

เสนหนาสูง เขียนสองจังหวะ ตามที่ครูบา
อาจารยเคยเขียนกันมา

กอไก สมัยอยุธยาตนๆ
หนังสือออกพระจอมเมืองศรีราชโกษา 
พ.ศ.2164

อายุ 494 ป จะงอยปากไกที่เขียนตอจาก
เสนหนาอยูตํ่าลงมามาก มากกวาที่เคยเห็น
มากอน
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กอไก บนดินแดนสุโขทัย
จารึกฐานพระอิศวร เมืองกําแพงเพชร 
พ.ศ.2053

อายุ 505 ป แลว เมืองกําแพงเพชรเปน
เมืองใหญ สมัยที่อาณาจักรสุโขทัยยาย
ศูนยกลางลงมาอยูพิษณุโลก ในชวงตนๆ 
กรุงศรีอยุธยา

จะงอยปากไกอยูตํ่าลงมาอยางเห็นไดชัด

กอไก สมัยพญาลิไท
จารึกหลักที่ 3 จังหวัดสุโขทัย พ.ศ.1900

อายุ 658 ป เสนที่จะเปนจะงอยปากไกนั้น
อยูตํ่ามาก รูปรางจึงไมเหมือนหัวไก เปน
หัวงูมากกวา

กอไก ของพอขุนรามคําแหง
ศิลาจารึกหลักที่ 1 พ.ศ.1835

เมื่อคนไทยเคล่ือนตัวลงมาจากทางเหนือ 
พบคนมอญโบราณกับขอมโบราณเปน

เจาของบานอยูกอน มีวัฒนธรรมสูง ตอมา
ไมนาน ทั้งสองอาณาจักรนี้ออนแอลง คน
ไทยจึงตั้งตัวขึ้นเปนใหญ ขณะเดียวกันก็รับ
วัฒนธรรมของทั้งสองอาณาจักรนี้มาใชใน
ชีวิตประจําวัน

คนไทยมาแตตัว ไมมีหนังสืออะไรกับเขา 
ชอบพูดไมชอบเขียน เมื่อจะตองจดบันทึก
อะไรเปนภาษาไทย คนไทยกค็งเอาตวัหนงัสอื 
ของคน 2 กลุมนี้ มาลองใชดู ก็ใชได ตอมา
พอขุนรามคําแหงคงเห็นวา ออกแบบใหม
เทกวา จึงใหผูรูจัดทํา จนสําเร็จในป พ.ศ.
1826 พออีก 9 ป ก็ไดฤกษจารึกลงบน
แผนหินชนวน เปนศิลาจารึกหลักที่ 1 ที่เรา
เห็นทุกวันนี้

ตัวอักษรพอขุนรามคําแหง เอาแบบตัว
พยัญชนะจากขอมมอญมา 30 ตัว เสียง
ตรงกันกับภาษาไทย แตไมไดลอกตรงๆ 
จับพลิกไปพลิกมาจนเจาของจําไมได และ
คิดพยัญชนะเพิ่มอีก 5 ตัว ใหพอใช เอา
แบบสระมา 11 ตัว คิดใหม 9 ตัว ที่สําคัญ
คือคิดรูปวรรณยุกต 2 ตัว เพราะภาษาไทย
ไมมีเสียงวรรณยุกตไมได พูดกันไมรูเรื่อง

ตัวอักษรที่ประดิษฐขึ้นใหมนี้ ทุกตัวเขียน
จังหวะเดียวจากหัวถึงหาง ไมตองยกมือ ดู
ตัวอยางกอไกนี่ก็ได

กอไก อักษรมอญโบราณ
จารึกวัดกูกุด จังหวัดลําพูน ระหวาง พ.ศ.
1701-1800

อายุอยูในราว 800 ป ในชวงนั้นกลุมชน
มอญโบราณ ต้ังมัน่อยูทีภ่าคเหนอื ศนูยกลาง 
คือเมืองหริภุญไชย ไดพบศิลาจารึกภาษา
มอญโบราณ แผนใหญๆ ขอความยาวๆ 
จํานวนมาก

อกัษรไทยของพอขนุรามคาํแหง กร็บัอทิธพิล 
มาจากอักษรมอญโบราณดวย

กอไก อักษรขอมโบราณ
จารึกปราสาท จังหวัดสุรินทร พ.ศ.1716

อักษรขอมโบราณตัวนี้ อายุ 822 ป เวลา
นั้นอาณาจักรขอมมีอิทธิพลครอบคลุมเขา
มาถึงดินแดนภาคกลางที่เปนประเทศไทย
ปจจุบัน เห็นไหมมีตั้งหลายจังหวะ ถาเขียน
แขงกันไทยเสร็จกอน 

กอไก อักษรหลังปลลวะ
จารึกเสาแปดเหลี่ยม จังหวัดลพบุรี ราวๆ 
พ.ศ.1350

มีอายุอยูในราว 1,200 ป มาแลว ที่เรียกวา
อักษรหลังปลลวะ ก็เพราะมันไดคลี่คลาย
เปลี่ยนแปลงจากหนาตาที่เปนแขกอินเดีย 
มาเปนลักษณะพื้นเมืองอยางแทจริง เปน
ตัวอักษรที่กลุ มชนขอมโบราณใชเขียน
ภาษาเขมรโบราณ และกลุมชนมอญ
โบราณใชเขียนภาษามอญโบราณ ขณะนั้น 
กลุมมอญมีอยูทั้งในภาคกลาง และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

กอไกรุนนี้ เปนรูปครึ่งวงกลม มีไสกลาง 
เหมือนประตูที่ปดอยู มีผมสองเสน 
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เราจะเดนิถอยหลงั ทลีะกาว เขาไปในอโุมงค 
แหงกาลเวลาอนัมดืมดิ คลาํดรููปรางหนาตา 
ของกอไก ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ไปให
ถึงชาติกําเนิดของตัวอักษรไทย เปนการ
เดินทางยอนกาลเวลา เหมือนนักสํารวจที่
ทวนนํ้าจากปากแมนํ้าเจาพระยา ขึ้นไปถึง
นํา้หยดแรก กลางหบุเขาในจังหวดัเชียงใหม

กอไก ปจจุบัน
กอไกตัวนี้ อยูในเครื่องคอมพิวเตอร ชื่อ
ฟอนต BrowalliaUPC รูปรางหนาตา
สวยงาม เปนรูปโคงยูเทิรน มีจะงอยปากไก
อยูมุมซายบน ฟอนตชุดนี้อานงาย เหมาะ
สําหรับพิมพเนื้อเรื่อง สมัยเปนตัวตะกั่วอยู
ในโรงพิมพ เมื่อ 40 ปกอน หนากวานี้ 
เรียกวาตัวกลางหนาใหม

กอไก ตัวพิมพดีด
ตัวพิมพดีดภาษาไทย มีมาตั้งแตสมัย
รัชกาลที่ 5 ฝรั่งใหชางไทยเขียนแบบตัว
อักษร เอาไปหลอเมืองนอก สงเครื่องพิมพ
ดีดกลับมาขายเมืองไทย พิมพดีดทั้งเครื่อง
มีอยูฟอนตเดียว พอมีคอมพิวเตอร เขา
เก็บแปนอักษรไว แลวโยนเครื่องทิ้ง

กอไก ในหนังสือจดหมายเหตุบางกอก
รีคอรดเดอร พ.ศ.2387
หนังสือภาษาไทยเลมแรก เรื่องคําสอนใน

ศาสนาคริสต พิมพที่ยางกุง เมื่อ พ.ศ.
2360 สมัยรัชกาลที่ 2 แตหนังสือภาษา
ไทยที่พิมพในเมืองไทย คือบัญญัติ 10 
ประการของศาสนาคริสต เมื่อ พ.ศ.2379 
สมัยรัชกาลที่ 3 ตัวพิมพหลอที่กัลกัตตา 
ตอมาหมอบรัดเลยหลอตัวพิมพเองในเมือง
ไทย โดยออกแบบตัวพิมพรวมกับเจาฟา
มงกุฎ ขณะบวชอยูที่วัดบวรนิเวศ

หนังสือจดหมายเหตุบางกอกรีคอรดเดอร 
เปนหนังสือพิมพเลมแรกในประเทศไทย 
เม่ือมีตัวพิมพเกิดขึ้นเปนมาตรฐานแพร
หลายเชนนี้แลว ตัวอักษรไทยก็หยุดความ
เปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเชิง

กอไก ตนกรุงรัตนโกสินทร
จารึกวดัพระเชตุพน ราว พ.ศ.2316-2385

ตวัพมิพตะกัว่ทีใ่ชพมิพหนงัสอืนัน้ เปนอกัษร 
ตัวบรรจง เรียกวาตัวอาลักษณ มีไวสําหรับ
จารึกเอกสารสําคัญสืบตอกันมาแตโบราณ 
ทั้งบนใบลาน บนสมุดไทย และแผนศิลา

ท่ีวัดพระเชตุพน มีแผนศิลาจารึกสรรพ
วิทยาการจํานวนมาก ใชตัวอักษรแบบ
อาลกัษณเปนมาตรฐาน ใหตวัอกัษรเอนขวา 
เพื่อจารงาย ใบลานไมแตก กอไกตัวนี้ใช
เหล็กจารบนหิน ชางเคาะเสนหนาใหพลิ้ว
ขึ้นไป จนเลยปากไก เกมาก

ตัวอักษรชุดนี้ จะเรียกฟอนตอาลักษณก็ได 
มีอายุ 200 ปแลว เปนบิดาของตัวพิมพทั้ง
ปวง

กอไก สมัยอยุธยาตอนปลาย
จารึกแผนหนิ พระราชวังจนัทรเกษม พ.ศ.
2298

จารึกขึ้นในสมัยพระเจาบรมโกศ กอนเสีย
กรุง 12 ป อายุ 260 ป หนาตาก็เหมือนๆ 
กับลูกหลานในยุครัตนโกสินทร

กอไก สมัยอยุธยาตอนกลาง
พงศาวดารฉบบัหลวงประเสรฐิ พ.ศ.2223

เปนเสนดินสอสีขาว ที่เขียนลงบนสมุดไทย
สีดํา ทําใหเขียนไดอยางอิสระ ไมตองกลัว
ใบลานแตก หรือกลัวหินกะเทาะ มีอายุ 
335 ป

เสนหนาสูง เขียนสองจังหวะ ตามที่ครูบา
อาจารยเคยเขียนกันมา

กอไก สมัยอยุธยาตนๆ
หนังสือออกพระจอมเมืองศรีราชโกษา 
พ.ศ.2164

อายุ 494 ป จะงอยปากไกที่เขียนตอจาก
เสนหนาอยูตํ่าลงมามาก มากกวาที่เคยเห็น
มากอน
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กอไก บนดินแดนสุโขทัย
จารึกฐานพระอิศวร เมืองกําแพงเพชร 
พ.ศ.2053

อายุ 505 ป แลว เมืองกําแพงเพชรเปน
เมืองใหญ สมัยที่อาณาจักรสุโขทัยยาย
ศูนยกลางลงมาอยูพิษณุโลก ในชวงตนๆ 
กรุงศรีอยุธยา

จะงอยปากไกอยูตํ่าลงมาอยางเห็นไดชัด

กอไก สมัยพญาลิไท
จารึกหลักที่ 3 จังหวัดสุโขทัย พ.ศ.1900

อายุ 658 ป เสนที่จะเปนจะงอยปากไกนั้น
อยูตํ่ามาก รูปรางจึงไมเหมือนหัวไก เปน
หัวงูมากกวา

กอไก ของพอขุนรามคําแหง
ศิลาจารึกหลักที่ 1 พ.ศ.1835

เมื่อคนไทยเคล่ือนตัวลงมาจากทางเหนือ 
พบคนมอญโบราณกับขอมโบราณเปน

เจาของบานอยูกอน มีวัฒนธรรมสูง ตอมา
ไมนาน ทั้งสองอาณาจักรนี้ออนแอลง คน
ไทยจึงตั้งตัวขึ้นเปนใหญ ขณะเดียวกันก็รับ
วัฒนธรรมของท้ังสองอาณาจักรนี้มาใชใน
ชีวิตประจําวัน

คนไทยมาแตตัว ไมมีหนังสืออะไรกับเขา 
ชอบพูดไมชอบเขียน เมื่อจะตองจดบันทึก
อะไรเปนภาษาไทย คนไทยกค็งเอาตวัหนงัสอื 
ของคน 2 กลุมนี้ มาลองใชดู ก็ใชได ตอมา
พอขุนรามคําแหงคงเห็นวา ออกแบบใหม
เทกวา จึงใหผูรูจัดทํา จนสําเร็จในป พ.ศ.
1826 พออีก 9 ป ก็ไดฤกษจารึกลงบน
แผนหินชนวน เปนศิลาจารึกหลักที่ 1 ที่เรา
เห็นทุกวันนี้

ตัวอักษรพอขุนรามคําแหง เอาแบบตัว
พยัญชนะจากขอมมอญมา 30 ตัว เสียง
ตรงกันกับภาษาไทย แตไมไดลอกตรงๆ 
จับพลิกไปพลิกมาจนเจาของจําไมได และ
คิดพยัญชนะเพิ่มอีก 5 ตัว ใหพอใช เอา
แบบสระมา 11 ตัว คิดใหม 9 ตัว ที่สําคัญ
คือคิดรูปวรรณยุกต 2 ตัว เพราะภาษาไทย
ไมมีเสียงวรรณยุกตไมได พูดกันไมรูเรื่อง

ตัวอักษรที่ประดิษฐขึ้นใหมนี้ ทุกตัวเขียน
จังหวะเดียวจากหัวถึงหาง ไมตองยกมือ ดู
ตัวอยางกอไกนี่ก็ได

กอไก อักษรมอญโบราณ
จารึกวัดกูกุด จังหวัดลําพูน ระหวาง พ.ศ.
1701-1800

อายุอยูในราว 800 ป ในชวงนั้นกลุมชน
มอญโบราณ ต้ังมัน่อยูทีภ่าคเหนอื ศนูยกลาง 
คือเมืองหริภุญไชย ไดพบศิลาจารึกภาษา
มอญโบราณ แผนใหญๆ ขอความยาวๆ 
จํานวนมาก

อกัษรไทยของพอขนุรามคาํแหง กร็บัอทิธพิล 
มาจากอักษรมอญโบราณดวย

กอไก อักษรขอมโบราณ
จารึกปราสาท จังหวัดสุรินทร พ.ศ.1716

อักษรขอมโบราณตัวนี้ อายุ 822 ป เวลา
นั้นอาณาจักรขอมมีอิทธิพลครอบคลุมเขา
มาถึงดินแดนภาคกลางท่ีเปนประเทศไทย
ปจจุบัน เห็นไหมมีตั้งหลายจังหวะ ถาเขียน
แขงกันไทยเสร็จกอน 

กอไก อักษรหลังปลลวะ
จารึกเสาแปดเหลี่ยม จังหวัดลพบุรี ราวๆ 
พ.ศ.1350

มีอายุอยูในราว 1,200 ป มาแลว ที่เรียกวา
อักษรหลังปลลวะ ก็เพราะมันไดคลี่คลาย
เปลี่ยนแปลงจากหนาตาที่เปนแขกอินเดีย 
มาเปนลักษณะพื้นเมืองอยางแทจริง เปน
ตัวอักษรท่ีกลุ มชนขอมโบราณใชเขียน
ภาษาเขมรโบราณ และกลุมชนมอญ
โบราณใชเขียนภาษามอญโบราณ ขณะนั้น 
กลุมมอญมีอยูทั้งในภาคกลาง และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

กอไกรุนนี้ เปนรูปครึ่งวงกลม มีไสกลาง 
เหมือนประตูที่ปดอยู มีผมสองเสน 
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กอไก อักษรปลลวะ
จารึกวัดโพธิ์ราง จังหวัดนครปฐม ราวๆ 
พ.ศ.1150

อักษรนําเขาจากอินเดีย เรียกวาตัวปลลวะ 
อายุประมาณ 1,400 ป มาแลว เปนตัว
อักษรชุดแรก ที่ครูชาวอินเดียใตสอนคนปา
ในแหลมทองใหรูจักเขียนหนังสือ จนเปนที่
ชื่นชอบกันทุกอาณาจักร ทั้งมอญโบราณ 
ขอมโบราณ และจามโบราณ 

กอไกรุนนี้ดูเหมือนนก ปกสั้น หางยาว มี
ผมสองเสน 

กอไก อักษรราชวงศปลลวะ อินเดีย 
พ.ศ.1050

อายุอยูในราวๆ 1,500 ป มาแลว มีใชแพร
หลายอยูในอนิเดยีตอนใต สมยัราชวงศปลลวะ 
ตัวอักษรอินเดียรุนนี้นี่เอง ที่เดินทางขาม
มหาสมทุรอนิเดยี มาดนิแดนสวุรรณภมู ิตัง้
รกรากที่นี่ กลายเปนบรรพบุรุษตนตระกูล 
ของตัวอักษรทั้งปวง ในภาคพื้นเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต

รูปรางหนาตาเปนนกปกส้ันหางยาวผมสอง
เสน เหมือนกอไกที่นครปฐมราวกับพิมพ
เดียวกัน โอ ทานพอ

กอไก อักษรราชวงศปลลวะ อินเดีย 
พ.ศ.950

อายุในราว 1,600 ป พบที่อินเดียตอนใตที่
เดิม แตเวลากอนหนาขึ้นไป 100 ป รูปราง
โดยรวมก็เหมือนกัน แตปกนกไมไดโคง 
หางงอไมมาก ผมเสนเดียว เปนแผนบนหัว

กอไก อักษรราชวงศสาตวาหนะ อนิเดยี 
พ.ศ.750

อายุราว 1,800 ป อยูในกลุมอินเดียใต 
ยอนข้ึนไป 200 ป รูปรางไมใชนก แต
เหมือนไมกางเขน ปลายโคง

กอไก อักษรพราหมี อินเดีย พ.ศ.283-
307

อายุราว 2,250 ป เปนอักษรอินเดียรุนแรก 
ทีไ่ดรบัแบบอยางมาจากพวกตะวนัออกกลาง 
โบราณ นับเปนตนตระกูลตัวอักษรทั้งปวง
ในประเทศอินเดีย ปรากฏในสมัยพระเจา
อโศก ทีม่ศีนูยกลางอยูแถวอนิเดยีตอนเหนอื

พระเจาอโศกหันมานับถือศาสนาพุทธเมื่อ 
พ.ศ.283 โปรดใหจารึกพระธรรมและ
ประกาศเกียรติคุณ ทั่วชมพูทวีป โดยใชตัว
อักษรที่เรียกวาพราหมี มีระบบการเขียนที่
พัฒนาถึงจุดสมบูรณ เขียนรูปสระไวขาง
หนา ขางหลัง ขางบน ขางลาง ของ
พยัญชนะ เหมือนที่ไทยใชปจจุบัน

กอไกของตัวอักษรตนตระกูลอินเดียนี้ 
หนักแนนมั่นคงที่สุด เปนรูปกากบาท

กอไก อักษรแอราเมอิก 450 ป กอน
พุทธกาล

จากอินเดีย เราจะหันหลังใหดวงอาทิตย 
เดินทางผานทะเลทราย ผานอัฟกานิสถาน 
ผานเปอรเซีย ไปถึงชายฝงทะเลเมดิเตอร 
เรเนียน ณ ดินแดนเมโสโปเตเมีย ที่มี
อารยธรรมทับถมยาวนานมา 5,000 ป

เมื่อ 3,000 ป มาแลว ชาวแอราเมอิกเปน
พอคา บันทึกเรื่องราวดวยระบบการเขียน
แบบใหม ทีร่บัแบบอยางมาจากพวกฟนเิชยีน 
แลวแพรกระจายระบบการเขียนแบบนี้ ไป
ยังดินแดนตางๆ ทางทิศตะวันออกอันไกล
โพน

อักษรตัวนี้ออกเสียงเกอะ เหมือนกอไกของ
อักษรพราหมี และเหมือนตัว K ในอักษร
โรมัน รูปรางพิลึก ไมรูจะเปรียบกับอะไร 
เราลองมองใหเห็นเปนนิ้วมือดีไหม
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กอไก อักษรฟนิเชียน 650 ป กอน
พุทธกาล

พวกฟนิเชียนมีถิ่นฐานอยูริมทะเลเมดิเตอร 
เรเนียน ไดชื่อวาเปนชนชาติแรกที่คิดระบบ
ตัวอักษรแทนเสียงขึ้น คือสมมติตัวอักษร
ขึ้นเปนเสียง แลวเอาเสียงตัวอักษรมาผสม
กันเปนคํา มีตัวอักษรแค 22 ตัว ก็เขียน
ขอความไดไมรูจบ ตางจากพวกระบบอกัษร 
ภาพของอียิปตและสุเมเรียน ที่ใชหนึ่งภาพ
แทนหนึ่งคํา เขียนรอยคําตองจํารอยภาพ

ชาวฟนิเชียนแลนเรือคาขายไปท่ัวทะเล
เมดิเตอรเรเนียน ลูกคานิยมชมชอบ รับ
เอาตวัอกัษรและระบบการเขยีนไปใช ลกูคา 
รายใหญคือกรีก เอาไปพัฒนา ใสเสียงสระ
ใหอานงาย สงตอใหพวกโรมัน กลายเปน
ตัว ABC ที่ใชกันอยูทุกวันนี้

อักษรตัวนี้ออกเสียงเกอะ เหมือนกอไก แต
ชาวฟนิเชียนเรียกกัฟ กัฟแปลวาอุ งมือ   
อายุราวๆ 3,200 ป รูปรางเหมือนตัว K 
กลับขาง แตเราจะมองใหเห็นเปนเปนนิ้ว
กางๆ จะไดใกลเคียงกับอุงมือ

กอไก อักษรโปรโต-คานาไนต 950 ป 
กอนพุทธกาล

แตแลวก็มีผูพบหลักฐานใหม บอกวาฟนิ
เชียนไมใชคนแรกท่ีคิดระบบตัวอักษรแทน
เสียง มันคือชาวคานาอาน ที่คิดระบบนี้มา

กอนตั้ง 200 ป ใชตัวอักษร 27 ตัว โดย
หยิบยืมรูปรางมาจากอักษรภาพของอียิปต 
และอักษรภาพของสุเมเรียน ที่มีมากอน
นมนาน

ภาษาคานาอานกบัภาษาฟนเิชียนเปนตระกูล 
เดียวกัน อักษรตัวนี้ชื่อ kappu หมายถึง
อุงมือเหมือนกัน ออกเสียงเกอะเหมือนกอ
ไกเชนกัน มีอายุ 3,400 ป รูปรางเปน
อุงมือเลย

กอไก อักษรภาพฮีโรกลิฟ 2600 ป 
กอนพุทธกาล

อักษรตัวนี้เปนอักษรภาพของชาวสุเมเรียน 
มีอายุราวๆ 5,200 ป เปนอักษรรูปมือ 
อานวาสู แปลวามือ เราจะแตงตั้งอักษรตัว
นี้ใหเปนปูของปูของปู ของกอไก 

การเดินทางของกอไก

สรุปวา กอเอยกอไกถือกําเนิดในดินแดน 
เมโสโปเตเมีย เมื่อหาพันปกอน ตอนแรก
เปนอักษรภาพรูปมือ โบกไปโบกมาอยูแถว
ฝงตะวันออกของทะเลเมดิเตอรเรเนียน ที่
เปนประเทศอิรัก ซีเรีย เลบานอน และ
อิสราเอลปจจุบัน พอชวง 950 ป กอน
พุทธกาล ชาวคานาอานก็เอารูปมือนี้มาใช
แทนเสียงเกอะ ในตัวอักษรแทนเสียงแบบ 

Alphabet  มาถึงชวง 650 ปกอนพุทธกาล 
ชาวฟนิเชียนก็พาเสียงเกอะ ที่เปลี่ยนรูป
เปนน้ิวสีน่ิว้ ตระเวนไปรอบๆ ทะเลเมดเิตอร 
เรเนียน ตอมาในราว 450 ป กอนพุทธกาล 
พวกแอราเมอิกก็แพรขยายเสียงเกอะ ซึ่ง
เปลี่ยนรูปเปนน้ิวงอๆ กระจายมาทางทิศ
ตะวันออก ขามทะเลทราย ผานเปอรเซีย 
อัฟกานิสถาน มาปรากฏตัวอยางยิ่งใหญใน
รูปกากบาท บนแผนศิลาจารึกของพระเจา
อโศก ระหวาง พ.ศ.283-307

เสียงเกอะรูปกากบาทเดินทางลงมาอินเดีย
ตอนใต ใชเวลา 700 ป ยืดตัวกลายเปนนก
ยูง ในเขตอิทธิพลของราชวงศปลลวะ แลว
วันหนึ่งนกยูงก็ลงเรือใบ อาศัยลมมรสุม 
ขามมหาสมุทรอินเดียมาขึ้นบกที่ดินแดน
สุวรรณภูมิ

คนมอญโบราณ เอาตัวอักษรเสียงเกอะรูป
นกยูงนี้ ไปสลักลงบนวงลอพระธรรมจักรที่
นครปฐม สวนพวกขอมโบราณสลักลงแทง
หิน ตั้งไวที่ปากแมนํ้ามูล กอไกก็แผอํานาจ
เหนือแผนดินนี้ ตอมาอีก 700 ป รูปราง
หนาตาคอยๆ เปลีย่นไปตามธรรมชาต ิจาก 

นกยูงหางยาว กลายเปนประตูถํ้าสองบาน

ถงึ พ.ศ.1826 นกัออกแบบฟอนตชาวสโุขทยั 
จับเสน 3 เสนนี้ มาเขียนจังหวะเดียว เริ่ม
จากไสกลางลากลงมา ขมวดไปทางซาย 
ลากขึ้นไป ยูเทิรนกลับลงมา แตคนสุโขทัย
รุนหลังชอบที่จะเขียน 2 จังหวะ ใหเหมือน
หัวงู พอลงมาอยูอยุธยาก็เปนหัวไกปาก
แหลม อยูอยุธยานานเขา ปากเล็กลงทุกที 
เมื่อกรุงแตกก็ยายมากรุงเทพ อยูไดไมถึง
รอยป เขาก็จับไปหลอตะกั่วเปนตัวพิมพ 

จบเลย เปลี่ยนโฉมอีกไมไดแลว

วันนี้กอไกสุขสบายดี นั่งอยูกับฏอปฏัก ปุม
ที่สามแถวที่สาม บนแผงคียบอรด พรอม
กับลูกทีมอีก 45 ปุม  เวลากอไกเจอกับตัว
อักษร K ก็วิ่งเขาไปจับมือ รองวายูกับไอ
เปนพี่นอง พรากจากกันมา 3,200 ป



THAI ORIGIN

กอไก อักษรปลลวะ
จารึกวัดโพธิ์ราง จังหวัดนครปฐม ราวๆ 
พ.ศ.1150

อักษรนําเขาจากอินเดีย เรียกวาตัวปลลวะ 
อายุประมาณ 1,400 ป มาแลว เปนตัว
อักษรชุดแรก ที่ครูชาวอินเดียใตสอนคนปา
ในแหลมทองใหรูจักเขียนหนังสือ จนเปนที่
ชื่นชอบกันทุกอาณาจักร ทั้งมอญโบราณ 
ขอมโบราณ และจามโบราณ 

กอไกรุนนี้ดูเหมือนนก ปกสั้น หางยาว มี
ผมสองเสน 

กอไก อักษรราชวงศปลลวะ อินเดีย 
พ.ศ.1050

อายุอยูในราวๆ 1,500 ป มาแลว มีใชแพร
หลายอยูในอนิเดยีตอนใต สมยัราชวงศปลลวะ 
ตัวอักษรอินเดียรุนนี้นี่เอง ที่เดินทางขาม
มหาสมทุรอนิเดยี มาดนิแดนสวุรรณภมู ิตัง้
รกรากที่นี่ กลายเปนบรรพบุรุษตนตระกูล 
ของตัวอักษรทั้งปวง ในภาคพื้นเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต

รูปรางหนาตาเปนนกปกสั้นหางยาวผมสอง
เสน เหมือนกอไกที่นครปฐมราวกับพิมพ
เดียวกัน โอ ทานพอ

กอไก อักษรราชวงศปลลวะ อินเดีย 
พ.ศ.950

อายุในราว 1,600 ป พบที่อินเดียตอนใตที่
เดิม แตเวลากอนหนาขึ้นไป 100 ป รูปราง
โดยรวมก็เหมือนกัน แตปกนกไมไดโคง 
หางงอไมมาก ผมเสนเดียว เปนแผนบนหัว

กอไก อักษรราชวงศสาตวาหนะ อินเดยี 
พ.ศ.750

อายุราว 1,800 ป อยูในกลุมอินเดียใต 
ยอนขึ้นไป 200 ป รูปรางไมใชนก แต
เหมือนไมกางเขน ปลายโคง

กอไก อักษรพราหมี อินเดีย พ.ศ.283-
307

อายุราว 2,250 ป เปนอักษรอินเดียรุนแรก 
ทีไ่ดรบัแบบอยางมาจากพวกตะวนัออกกลาง 
โบราณ นับเปนตนตระกูลตัวอักษรทั้งปวง
ในประเทศอินเดีย ปรากฏในสมัยพระเจา
อโศก ทีม่ศีนูยกลางอยูแถวอนิเดยีตอนเหนอื

พระเจาอโศกหันมานับถือศาสนาพุทธเมื่อ 
พ.ศ.283 โปรดใหจารึกพระธรรมและ
ประกาศเกียรติคุณ ทั่วชมพูทวีป โดยใชตัว
อักษรที่เรียกวาพราหมี มีระบบการเขียนที่
พัฒนาถึงจุดสมบูรณ เขียนรูปสระไวขาง
หนา ขางหลัง ขางบน ขางลาง ของ
พยัญชนะ เหมือนที่ไทยใชปจจุบัน

กอไกของตัวอักษรตนตระกูลอินเดียนี้ 
หนักแนนมั่นคงที่สุด เปนรูปกากบาท

กอไก อักษรแอราเมอิก 450 ป กอน
พุทธกาล

จากอินเดีย เราจะหันหลังใหดวงอาทิตย 
เดินทางผานทะเลทราย ผานอัฟกานิสถาน 
ผานเปอรเซีย ไปถึงชายฝงทะเลเมดิเตอร 
เรเนียน ณ ดินแดนเมโสโปเตเมีย ที่มี
อารยธรรมทับถมยาวนานมา 5,000 ป

เมื่อ 3,000 ป มาแลว ชาวแอราเมอิกเปน
พอคา บันทึกเรื่องราวดวยระบบการเขียน
แบบใหม ทีร่บัแบบอยางมาจากพวกฟนเิชียน 
แลวแพรกระจายระบบการเขียนแบบนี้ ไป
ยังดินแดนตางๆ ทางทิศตะวันออกอันไกล
โพน

อักษรตัวนี้ออกเสียงเกอะ เหมือนกอไกของ
อักษรพราหมี และเหมือนตัว K ในอักษร
โรมัน รูปรางพิลึก ไมรูจะเปรียบกับอะไร 
เราลองมองใหเห็นเปนนิ้วมือดีไหม

THAI ORIGIN

กอไก อักษรฟนิเชียน 650 ป กอน
พุทธกาล

พวกฟนิเชียนมีถิ่นฐานอยูริมทะเลเมดิเตอร 
เรเนียน ไดชื่อวาเปนชนชาติแรกที่คิดระบบ
ตัวอักษรแทนเสียงขึ้น คือสมมติตัวอักษร
ขึ้นเปนเสียง แลวเอาเสียงตัวอักษรมาผสม
กันเปนคํา มีตัวอักษรแค 22 ตัว ก็เขียน
ขอความไดไมรูจบ ตางจากพวกระบบอกัษร 
ภาพของอียิปตและสุเมเรียน ที่ใชหนึ่งภาพ
แทนหนึ่งคํา เขียนรอยคําตองจํารอยภาพ

ชาวฟนิเชียนแลนเรือคาขายไปท่ัวทะเล
เมดิเตอรเรเนียน ลูกคานิยมชมชอบ รับ
เอาตวัอกัษรและระบบการเขยีนไปใช ลกูคา 
รายใหญคือกรีก เอาไปพัฒนา ใสเสียงสระ
ใหอานงาย สงตอใหพวกโรมัน กลายเปน
ตัว ABC ที่ใชกันอยูทุกวันนี้

อักษรตัวนี้ออกเสียงเกอะ เหมือนกอไก แต
ชาวฟนิเชียนเรียกกัฟ กัฟแปลวาอุ งมือ   
อายุราวๆ 3,200 ป รูปรางเหมือนตัว K 
กลับขาง แตเราจะมองใหเห็นเปนเปนนิ้ว
กางๆ จะไดใกลเคียงกับอุงมือ

กอไก อักษรโปรโต-คานาไนต 950 ป 
กอนพุทธกาล

แตแลวก็มีผูพบหลักฐานใหม บอกวาฟนิ
เชียนไมใชคนแรกท่ีคิดระบบตัวอักษรแทน
เสียง มันคือชาวคานาอาน ที่คิดระบบนี้มา

กอนตั้ง 200 ป ใชตัวอักษร 27 ตัว โดย
หยิบยืมรูปรางมาจากอักษรภาพของอียิปต 
และอักษรภาพของสุเมเรียน ที่มีมากอน
นมนาน

ภาษาคานาอานกบัภาษาฟนเิชยีนเปนตระกลู 
เดียวกัน อักษรตัวนี้ชื่อ kappu หมายถึง
อุงมือเหมือนกัน ออกเสียงเกอะเหมือนกอ
ไกเชนกัน มีอายุ 3,400 ป รูปรางเปน
อุงมือเลย

กอไก อักษรภาพฮีโรกลิฟ 2600 ป 
กอนพุทธกาล

อักษรตัวนี้เปนอักษรภาพของชาวสุเมเรียน 
มีอายุราวๆ 5,200 ป เปนอักษรรูปมือ 
อานวาสู แปลวามือ เราจะแตงตั้งอักษรตัว
นี้ใหเปนปูของปูของปู ของกอไก 

การเดินทางของกอไก

สรุปวา กอเอยกอไกถือกําเนิดในดินแดน 
เมโสโปเตเมีย เมื่อหาพันปกอน ตอนแรก
เปนอักษรภาพรูปมือ โบกไปโบกมาอยูแถว
ฝงตะวันออกของทะเลเมดิเตอรเรเนียน ที่
เปนประเทศอิรัก ซีเรีย เลบานอน และ
อิสราเอลปจจุบัน พอชวง 950 ป กอน
พุทธกาล ชาวคานาอานก็เอารูปมือนี้มาใช
แทนเสียงเกอะ ในตัวอักษรแทนเสียงแบบ 

Alphabet  มาถึงชวง 650 ปกอนพุทธกาล 
ชาวฟนิเชียนก็พาเสียงเกอะ ที่เปลี่ยนรูป
เปนนิว้สีน่ิว้ ตระเวนไปรอบๆ ทะเลเมดเิตอร 
เรเนียน ตอมาในราว 450 ป กอนพุทธกาล 
พวกแอราเมอิกก็แพรขยายเสียงเกอะ ซึ่ง
เปล่ียนรูปเปนนิ้วงอๆ กระจายมาทางทิศ
ตะวันออก ขามทะเลทราย ผานเปอรเซีย 
อัฟกานิสถาน มาปรากฏตัวอยางยิ่งใหญใน
รูปกากบาท บนแผนศิลาจารึกของพระเจา
อโศก ระหวาง พ.ศ.283-307

เสียงเกอะรูปกากบาทเดินทางลงมาอินเดีย
ตอนใต ใชเวลา 700 ป ยืดตัวกลายเปนนก
ยูง ในเขตอิทธิพลของราชวงศปลลวะ แลว
วันหนึ่งนกยูงก็ลงเรือใบ อาศัยลมมรสุม 
ขามมหาสมุทรอินเดียมาขึ้นบกที่ดินแดน
สุวรรณภูมิ

คนมอญโบราณ เอาตัวอักษรเสียงเกอะรูป
นกยูงนี้ ไปสลักลงบนวงลอพระธรรมจักรที่
นครปฐม สวนพวกขอมโบราณสลักลงแทง
หิน ตั้งไวที่ปากแมนํ้ามูล กอไกก็แผอํานาจ
เหนือแผนดินนี้ ตอมาอีก 700 ป รูปราง
หนาตาคอยๆ เปลีย่นไปตามธรรมชาต ิจาก 

นกยูงหางยาว กลายเปนประตูถํ้าสองบาน

ถงึ พ.ศ.1826 นกัออกแบบฟอนตชาวสโุขทยั 
จับเสน 3 เสนนี้ มาเขียนจังหวะเดียว เริ่ม
จากไสกลางลากลงมา ขมวดไปทางซาย 
ลากขึ้นไป ยูเทิรนกลับลงมา แตคนสุโขทัย
รุนหลังชอบที่จะเขียน 2 จังหวะ ใหเหมือน
หัวงู พอลงมาอยูอยุธยาก็เปนหัวไกปาก
แหลม อยูอยุธยานานเขา ปากเล็กลงทุกที 
เม่ือกรุงแตกก็ยายมากรุงเทพ อยูไดไมถึง
รอยป เขาก็จับไปหลอตะกั่วเปนตัวพิมพ 

จบเลย เปลี่ยนโฉมอีกไมไดแลว

วันนี้กอไกสุขสบายดี นั่งอยูกับฏอปฏัก ปุม
ท่ีสามแถวท่ีสาม บนแผงคียบอรด พรอม
กับลูกทีมอีก 45 ปุม  เวลากอไกเจอกับตัว
อักษร K ก็วิ่งเขาไปจับมือ รองวายูกับไอ
เปนพี่นอง พรากจากกันมา 3,200 ป
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ตามตะวัน
การศึกษา
ปริญญาตรี นิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

การทํางาน
นักเขียนอิสระ

 

ยอนรอยหมอแปลง

คานเรือปากนํ้าโพ :

ALONG THE TRANSFORMER SITE

ความฝนของการอยูรวมกัน
ระหวางเกากับใหม

ALONG THE TRANSFORMER SITE

แม “ชุมชน” จะมีคําอธิบาย
ความอันหลากหลาย มีความ
หมายอันหลากมิติ แตถาชุมชน
จะหมายเพียงอาณาบริเวณที่คน
หลายกลุมมาอาศัยอยูร วมกัน 
รวมตัวกันดําเนินชีวิต และ
ประกอบกิจกรรมประจําวันของ
ตน ภายใตกฎกตกิาบางอยางอัน
เปนท่ีรบัรูและยอมรบักนั “คาน
เรอืเหนอื” แหงเมอืงปากนํา้โพ ก็
ถือเปนชุมชนใหญและมีความ
สําคัญมากที่สุดแหงหนึ่งของ
จงัหวดันครสวรรคในเกอืบตลอด
ชวงสองรอยปท่ีผานมา

ปากนํ้าโพในอดีต เปนเมืองสําคัญทั้งทาง 
การทหารและการคา ในสมัยอยุธยา 
ปากนํ้าโพมีฐานะเปนเมืองประชุมพลของ

คานเรือปากนํ้าโพ :

ALONG THE TRANSFORMER SITE

ความฝนของการอยูรวมกัน
ระหวางเกากับใหม

ทหารทัง้ฝายไทยและฝายพมาเน่ืองจากทีต่ัง้
ของเมอืงเปนศนูยกลางการคมนาคมทัง้ทาง
บกและทางน้ํา ครัน้ถงึสมยักรงุธนบุรแีละ
กรงุรตันโกสนิทรเปนตนมา ชาวไทยทาง
ภาคเหนือ ชาวจีนและชาวตะวันตกตาง
ทยอยกันเขามาตั้งถิ่นฐานและทําการคา
เพ่ิมมากขึ้นโดยเฉพาะการคาไมและขาวที่
อาศยัลาํน้ําเปนเสนทางการคา 

ปจจบุนั แมการคมนาคมทางน้ําจะลดความ
สาํคญัลง แตทัว่เมอืงปากน้ําโพยงัคงมรีอง
รอยความเจริญในอดีตของชุมชนริมน้ําให
ไดสมัผสั โดยเฉพาะ “คานเรอื” ชมุชนของ
คนเดินเรือในวันท่ีสายนํ้ายังหลอเลี้ยงวิถี
ชวีติของผูคน

เราพบคณุไพฑรูย ศรแีสงทอง ทายาทของ 
“คานเรอืเหนือ” แหงเมอืงปากน้ําโพในชวง
สายของวันที่แดดกลากลางเดือนตุลาคม

หมอแปลงตนเรื่อง : 
หมอแปลงไฟฟาถิรไทย ขนาด 1250/625/625 kVA 22000 – 315 V จํานวน 1 เครื่อง  
Serial No. 5411793
ผูซื้อ : Gunkul Engineering Co., Ltd.
ใชงานที่ : โครงการ G-Power Source Co., Ltd. ต.ตาสัง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค
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ประกอบกิจกรรมประจําวันของ
ตน ภายใตกฎกตกิาบางอยางอัน
เปนท่ีรับรูและยอมรบักนั “คาน
เรือเหนือ” แหงเมืองปากนํา้โพ ก็
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ทหารทัง้ฝายไทยและฝายพมาเนือ่งจากทีต่ัง้
ของเมอืงเปนศนูยกลางการคมนาคมทัง้ทาง
บกและทางนํา้ ครัน้ถงึสมยักรงุธนบรุแีละ
กรงุรตันโกสนิทรเปนตนมา ชาวไทยทาง
ภาคเหนือ ชาวจีนและชาวตะวันตกตาง
ทยอยกันเขามาตั้งถิ่นฐานและทําการคา
เพ่ิมมากขึ้นโดยเฉพาะการคาไมและขาวที่
อาศยัลาํนํา้เปนเสนทางการคา 

ปจจบุนั แมการคมนาคมทางนํา้จะลดความ
สาํคญัลง แตทัว่เมอืงปากนํา้โพยงัคงมรีอง
รอยความเจริญในอดีตของชุมชนริมนํ้าให
ไดสมัผสั โดยเฉพาะ “คานเรอื” ชมุชนของ
คนเดินเรือในวันท่ีสายนํ้ายังหลอเลี้ยงวิถี
ชวีติของผูคน

เราพบคณุไพฑรูย ศรแีสงทอง ทายาทของ 
“คานเรอืเหนอื” แหงเมอืงปากนํา้โพในชวง
สายของวันท่ีแดดกลากลางเดือนตุลาคม

หมอแปลงตนเรื่อง : 
หมอแปลงไฟฟาถิรไทย ขนาด 1250/625/625 kVA 22000 – 315 V จํานวน 1 เครื่อง  
Serial No. 5411793
ผูซื้อ : Gunkul Engineering Co., Ltd.
ใชงานที่ : โครงการ G-Power Source Co., Ltd. ต.ตาสัง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค
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จากการแนะนาํของคณุถนอมศกัดิ ์ ลมิปลปิ
การ ผูจดัการฝายกจิการพลาซาของแฟรี่
แลนดสรรพสนิคา หางสรรพสนิคาเกาแกที่
คนนครสวรรครกัและรูจกัดี คณุไพฑรูยกบั
คณุแมมณ ี มารดาของคณุไพฑรูยรวมทัง้
เครอืญาติอกีสองสามคน ไดกรณุาใหความ
รูเกี่ยวกับคานเรือและยอนรอยชีวิตของคน
คานเรอืใหเราฟงทีบ่านพกับรเิวณเดยีวกบัที่
เคยเปนคานเรอื ตลอดสายจรดเทีย่งวนันัน้ 
คนสีห่าคนนัง่คยุกนัถงึเรือ่งราวในอดตีอยาง
เงยีบๆ บนเกาะยม ตรงมมุทีเ่คยพลกุพลาน
ไปดวยผูคนนบัรอยในแตละวนั

คานเรอื คอืทาซอมเรอืทีร่ัว่หรอืไมเรอืเริม่ผุ 
ทั้งยังเปนทาบํารุงรักษาเรือและตอเรือใหม 
การนําเรือข้ึนคานเพื่อซอมแซมและบํารุง
รกัษา แบงเปน คานนํา้ กบั คานป 

คานนํา้ จะขึน้คานเพยีง 1-2 วนั เพือ่รมไฟ
ฆาเพรยีง ยาชนั และทานํา้มนัยาง เรอืลาํ
หนึง่จะมาขึน้คานนํา้ทุกๆ สองเดอืน 

สวนคานป จะขึน้คานครัง้ละ 15-20 วนั 

เปนการซอมใหญปละครัง้ มกีารตอกหมนั
อดุรอยแตกของไมกอนทานํา้มนัยาง

สาํหรบัเรอืเหลก็จะขึน้คานปละคร้ัง ยกเวน
เรอืขบัเคลือ่นจะซอมตอเมือ่มปีญหา

บรเิวณคานเรอืจะมรีางเหลก็คลายทางรถไฟ 
2 รางคู มหีมอนรองโดยตลอด ตอจากบน
พืน้ดนิลงไปถงึในนํา้ เวลาเรือจะเขาซอมก็
จอดเรือใหตรงรางน้ีแลวคนงานก็จะใชรอก

คุณไพฑูรย ศรีแสงทอง

คุณถนอมศักดิ์ ลิมปลิปการ 

ALONG THE TRANSFORMER SITE

อันใหญและลวดสลิงดึงเรือขึ้นมาบนสาลี่
หรอืแครรบัเรอืทีอ่ยูบนรางอีกท ีโดยมเีครือ่ง 
กวานเรือขับดวยมอเตอรไฟฟาชวยดึงลาก
เรือไป จากนั้นก็นําเรือขึ้นวางบนคานไมที่
ตัง้ไวมากมายบรเิวณคานเรอื ปจจบุนัคาน
ไมเหลานีย้งัมรีองรอยใหเหน็บรเิวณคานเรอื
เหนอืทีเ่รานัง่คยุกนั

คานเรือเหนือแหงนี้มีมากวาสองรอยปแลว 
คุณตากับคุณยายของคุณไพฑูรยซึ่งเปนคน

อยธุยาซือ้ตอมาจากเจาของเดมิเมือ่รอยกวา
ปที่ผานมา เวลานั้นคานเรือเหนือถือเปนอู
ตอเรอืใหญตัง้อยูบนเกาะยม เรอืจากทาง
เหนือหรือทางภาคกลางสวนใหญลวนมาใช
บรกิารของคานเรอืแหงน้ีทัง้สิน้ ครัน้ถึงยคุ
คณุพอของคณุไพฑูรย คอื สบิโท สนุทร ศรี
แสงทอง กิจการคานเรือเหนือยิ่งเจริญ
รุงเรอืงขึน้ไปอีก เน่ืองจากผูหมูสนุทรทานนี้
เปนทหารชาง จงึใชองคความรูและทกัษะ
การชางของทานพัฒนาเทคโนโลยีและ
เครือ่งมอืตางๆ ท่ีใชในกจิการของคานเรอื 
เปนตนวา มกีารทาํเครือ่งปนไฟฟาใชเอง 
ทําใหสามารถทํางานไดยาวนานกวาเดิม 
เพราะโรงไฟฟานํ้าแข็งจายไฟเฉพาะชวงหก
โมงเยน็ถงึเทีย่งคนืเทาน้ัน 

“เวลานั้นที่น่ีมีแมคามาจอดเรือขายของกัน
เยอะแยะ เดินกนัขวักไขวทัง้ชาวเรอื ชาง 
คนงาน เปนรอยๆ คน เปนชมุชนทีเ่จรญิ
ทีส่ดุในปากน้ําโพ” คณุแมมณีฟนความหลงั

“และยงัมีโทรศพัทดวย เบอร 056 – 222 
173” คณุไพฑรูยเสรมิ “สมยัน้ันใครๆ กม็า

“เวลาน้ันทีน่ีม่แีมคา

มาจอดเรอืขายของกนั

เยอะแยะ เดนิกนั

ขวกัไขวทัง้ชาวเรือ 

ชาง คนงาน เปนรอยๆ 

คน เปนชมุชนทีเ่จรญิ

ทีส่ดุในปากนํา้โพ” 

คุณแมมณี ศรีแสงทอง

รองรอยคานเรือเกา
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จากการแนะนาํของคณุถนอมศกัดิ ์ ลมิปลปิ
การ ผูจดัการฝายกจิการพลาซาของแฟรี่
แลนดสรรพสนิคา หางสรรพสนิคาเกาแกที่
คนนครสวรรครกัและรูจักด ี คณุไพฑรูยกบั
คณุแมมณ ี มารดาของคณุไพฑรูยรวมทัง้
เครอืญาตอิกีสองสามคน ไดกรณุาใหความ
รูเกี่ยวกับคานเรือและยอนรอยชีวิตของคน
คานเรือใหเราฟงทีบ่านพกับริเวณเดยีวกบัที่
เคยเปนคานเรอื ตลอดสายจรดเทีย่งวนันัน้ 
คนสีห่าคนนัง่คยุกนัถงึเรือ่งราวในอดตีอยาง
เงยีบๆ บนเกาะยม ตรงมมุทีเ่คยพลกุพลาน
ไปดวยผูคนนบัรอยในแตละวนั

คานเรอื คอืทาซอมเรอืทีร่ัว่หรอืไมเรอืเริม่ผุ 
ทั้งยังเปนทาบํารุงรักษาเรือและตอเรือใหม 
การนําเรือขึ้นคานเพื่อซอมแซมและบํารุง
รกัษา แบงเปน คานนํา้ กบั คานป 

คานนํา้ จะขึน้คานเพยีง 1-2 วนั เพือ่รมไฟ
ฆาเพรยีง ยาชนั และทานํา้มนัยาง เรอืลาํ
หนึง่จะมาขึน้คานนํา้ทกุๆ สองเดอืน 

สวนคานป จะขึน้คานครัง้ละ 15-20 วนั 

เปนการซอมใหญปละครัง้ มกีารตอกหมนั
อดุรอยแตกของไมกอนทานํา้มนัยาง

สาํหรบัเรอืเหลก็จะขึน้คานปละคร้ัง ยกเวน
เรอืขบัเคลือ่นจะซอมตอเมือ่มปีญหา

บรเิวณคานเรอืจะมรีางเหลก็คลายทางรถไฟ 
2 รางคู มหีมอนรองโดยตลอด ตอจากบน
พืน้ดนิลงไปถงึในนํา้ เวลาเรือจะเขาซอมก็
จอดเรือใหตรงรางน้ีแลวคนงานก็จะใชรอก

คุณไพฑูรย ศรีแสงทอง

คุณถนอมศักดิ์ ลิมปลิปการ 
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อันใหญและลวดสลิงดึงเรือขึ้นมาบนสาลี่
หรอืแครรบัเรอืทีอ่ยูบนรางอีกท ีโดยมเีครือ่ง 
กวานเรือขับดวยมอเตอรไฟฟาชวยดึงลาก
เรือไป จากนั้นก็นําเรือขึ้นวางบนคานไมที่
ตัง้ไวมากมายบรเิวณคานเรอื ปจจบุนัคาน
ไมเหลานีย้งัมรีองรอยใหเหน็บรเิวณคานเรอื
เหนอืทีเ่รานัง่คยุกนั

คานเรือเหนือแหงนี้มีมากวาสองรอยปแลว 
คุณตากับคุณยายของคุณไพฑูรยซึ่งเปนคน

อยธุยาซือ้ตอมาจากเจาของเดมิเมือ่รอยกวา
ปที่ผานมา เวลานั้นคานเรือเหนือถือเปนอู
ตอเรอืใหญตัง้อยูบนเกาะยม เรอืจากทาง
เหนือหรือทางภาคกลางสวนใหญลวนมาใช
บรกิารของคานเรอืแหงนีท้ัง้สิน้ คร้ันถงึยคุ
คณุพอของคณุไพฑูรย คอื สบิโท สนุทร ศรี
แสงทอง กิจการคานเรือเหนือยิ่งเจริญ
รุงเรอืงขึน้ไปอกี เนือ่งจากผูหมูสนุทรทานนี้
เปนทหารชาง จงึใชองคความรูและทกัษะ
การชางของทานพัฒนาเทคโนโลยีและ
เครือ่งมอืตางๆ ทีใ่ชในกจิการของคานเรอื 
เปนตนวา มกีารทาํเครือ่งปนไฟฟาใชเอง 
ทําใหสามารถทํางานไดยาวนานกวาเดิม 
เพราะโรงไฟฟานํ้าแข็งจายไฟเฉพาะชวงหก
โมงเยน็ถงึเทีย่งคนืเทานัน้ 

“เวลานั้นท่ีนี่มีแมคามาจอดเรือขายของกัน
เยอะแยะ เดนิกนัขวกัไขวทัง้ชาวเรอื ชาง 
คนงาน เปนรอยๆ คน เปนชมุชนทีเ่จรญิ
ทีส่ดุในปากนํา้โพ” คณุแมมณฟีนความหลงั

“และยงัมโีทรศพัทดวย เบอร 056 – 222 
173” คณุไพฑรูยเสรมิ “สมยันัน้ใครๆ กม็า

“เวลาน้ันทีน่ีมี่แมคา

มาจอดเรอืขายของกนั

เยอะแยะ เดินกนั

ขวกัไขวทัง้ชาวเรือ 

ชาง คนงาน เปนรอยๆ 

คน เปนชมุชนทีเ่จริญ

ท่ีสดุในปากนํา้โพ” 

คุณแมมณี ศรีแสงทอง

รองรอยคานเรือเกา
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ขอใชโทรศพัทท่ีนี.่.. โรงแรมแถวภเูกต็ก็ซือ้
เรอืจากทีน่ีไ่ป กวยเตีย๋วเรอืรงัสติหลายลาํก็
ตอไปจากท่ีนี ่ บางรายไมมเีงนิ ใชหนีด้วย
การใหไปกนิกวยเต๋ียวแทนกม็”ี คุณไพฑรูย
เลาอยางอารมณดี

“สมยัสงครามโลกครัง้ที ่ 2 พอเสยีงหวอมา 
คนอยูนํา้กค็วํา่เรอื หลบใตทองเรอื” คณุแม
มณเีลาตอ “เวลานัน้ญีปุ่นมาตัง้คายอยู
เหนอืสถานรีถไฟ คนท่ีนีไ่มชอบญีปุ่นเพราะ
ทารณุเชลยศกึ ฉันกบัพอเขาแอบเอาเสบยีง
อาหารไปใหฝรั่งที่ถูกจับเปนเชลยกินเปน
ประจาํ”

ในอดตี ปากนํา้โพมถีนนอยูสายเดยีวจาก
อําเภอมาสิ้นสุดที่ตลาด จากตลาดไปก็เปน
ทีข่องกรมชลประทาน ไมมถีนนไปตอ มแีต
ทางเดนิ บานเรอืนทัว่ไปจะตัง้อยูรมินํา้เปน
สวนใหญ การสัญจรไปมาจึงเปนทางนํ้า
เกือบทั้งนั้น ขาวเปลือกก็จะขนดวยเรือ
เอี้ยมจุนขนาดใหญซึ่งมีใหเห็นอยูทั่วไป เรือ
สนิคาจะพวงตอๆ กนัหลายลํา เรยีกวา 
“เรอืพวง” มเีรอืยนตเปนเรอืลากจงู ถาเปน
เรือสินคาขนาดใหญจะขนขาวไดลําละ 
1,000 กระสอบ ถาพวง 10 ลาํ เรอืพวงหนึง่
กจ็ะขนไดถงึ 10,000 กระสอบ ในขณะทีร่ถ
สิบลอคนัหน่ึงขนไดเพยีงครัง้ละ 250 กระสอบ 
เทานัน้ การขนสงทางนํา้ซึง่แมจะไปไดชา 

แตกข็นของไดมากกวา สิน้เปลอืงเชือ้เพลงิ
นอยกวา และการเคลือ่นไหวในลาํนํา้ ยงั
ชวยใหมกีารถายเทของออกซเิจน ทาํใหนํา้
สะอาดไมเนาเสยี ลาํนํา้ไมตืน้เขนิ การ
คมนาคมทางนํา้เชนนี ้ ชวยใหกจิการคาน
เรอืในปากนํา้โพเวลานัน้ซึง่มถีงึ 4 แหง คือ 
คานเรอืเหนอื คานเรอืใต คานเรอืตานอย 
และคานเรอืตระกลูสขุเอม เจรญิรุงเรอืง
เปนอยางยิง่ เฉพาะทีค่านเรือเหนอืมเีรอืมา
ขึน้คานนํา้ไมตํา่กวา 20 ลาํตอวนั สวนเรือ
ทีม่าขึน้คานปมถีงึปละ 250 ลาํ เรยีกวาบน
คานไมเคยวางเวนเรือท่ีมาคอยรับการบํารุง
รกัษา

แตก็ดังท่ีชีวิตไดพิสูจนสัจธรรมใหเห็นครั้ง
แลวครัง้เลา “สรรพสิง่ลวนเปลีย่นแปลง” 
ป พ.ศ. 2526 รฐับาลมนีโยบายสราง
ทาเรอืนํา้ลกึ จงึใหบรษิทัอติาเลีย่นไทยมา
ลอกรองนํา้ โดยมกีารตอกรอไวในแมนํา้
ตัง้แตหนาศาลากลางจงัหวดัเพือ่หวงัใหรอง
นํา้ตรง แตในทีส่ดุกท็าํไมสาํเรจ็ เรอืขนสง
สนิคาลมลงเปนจาํนวนมาก เนือ่งจากวิง่ไป
ชนรอทีอ่ยูใตนํา้ ทาํใหทยอยเลกิเดนิเรอื
กันไปทีละเจาสองเจาเนื่องจากทนแบกรับ
คาซอมเรอืไมไหว ประกอบกบัถนนเริม่
ขยายเขามามากขึน้ การขนสงทัง้คนและ
สนิคาจงึหนัไปใชถนนแทน การพยายาม
เปลีย่นแปลงธรรมชาตทิีท่าํไมสาํเรจ็ ทาํให

ALONG THE TRANSFORMER SITE

ชวีติบนนถนนทีร่บีเรง เขามาแทนทีช่วีติรมิ
ลํานํ้าที่คอยเปนคอยไป รถสิบลอเขามา
แทนทีเ่รอืพวง แมนํา้เริม่ตืน้เขนิ พรอมกบั
คาใชจายดานพลงังานเพือ่การขนสง การ
ซอมถนน และมลภาวะทีเ่พิม่มากขึน้

และเมือ่เรอืเลกิลอง คานเรอืกเ็ริม่ปดตัวลง
ทลีะเจาๆ ไมเวนแมคานเรอืเหนอื ชมุชนคน
เดนิเรอืทีใ่หญทีส่ดุแหงปากนํา้โพ 

“กอนอติาเลีย่นไทยมาตอกรอ ญีปุ่นเคยมา
ขอเชาคานเรอืเหนอืทัง้สองขาง คอืขางเหนอื 
กบัขางใต ใหคาเชาปละ 3 ลานบาท” คณุ
ไพฑรูยเลา  

“แตพอบอกใหเชาไดเพยีงขางเดยีว เพราะ
ตองเก็บครึ่งหนึ่งไวซอมเรือใหลูกคาเกาๆ 
นอกจากลูกคาเอกชนที่ใช บริการกันมา
ยาวนานแลว ยงัมลีกูคาจากทางราชการ 
เชน กรมเจาทา ดบัเพลงิ องคการปาไม 
เทศบาล และกรมชลประทาน”

คานเรอืเหนอืปดตวัลงในป พ.ศ. 2538 
โดยมีการซอมเรือของทางราชการอีกเล็ก
นอย จากนัน้ป พ.ศ. 2540 จงึปดกจิการ
อยางถาวร 

คุณไพฑูรยหันไปจับอาชีพว่ิงรถทัวรและรถ
รบัสงพนกังาน เขาไมไดฟมูฟายผดิหวงักบั

“โลกใบนีค้วรมกีาร

ผสมผสานระหวาง

เกา-กลาง-ใหม ถาของ

ใหมไมมา ของเกากไ็ม

เกดิ ถาไมมขีองใหม 

คนกจ็ะไมโหยหาของ

เกา”

คุณแมมณี กับ คุณพอสุนทร ศรีแสงทอง



ALONG THE TRANSFORMER SITE

ขอใชโทรศพัททีน่ี.่.. โรงแรมแถวภเูกต็ก็ซือ้
เรอืจากทีน่ีไ่ป กวยเตีย๋วเรอืรงัสติหลายลาํก็
ตอไปจากทีน่ี ่ บางรายไมมเีงนิ ใชหนีด้วย
การใหไปกนิกวยเตีย๋วแทนกม็”ี คุณไพฑรูย
เลาอยางอารมณดี

“สมยัสงครามโลกครัง้ที ่ 2 พอเสยีงหวอมา 
คนอยูนํา้กค็วํา่เรอื หลบใตทองเรอื” คุณแม
มณเีลาตอ “เวลานัน้ญีปุ่นมาตัง้คายอยู
เหนอืสถานรีถไฟ คนทีน่ีไ่มชอบญีปุ่นเพราะ
ทารณุเชลยศกึ ฉนักบัพอเขาแอบเอาเสบยีง
อาหารไปใหฝรั่งที่ถูกจับเปนเชลยกินเปน
ประจาํ”

ในอดตี ปากนํา้โพมถีนนอยูสายเดยีวจาก
อําเภอมาสิ้นสุดท่ีตลาด จากตลาดไปก็เปน
ทีข่องกรมชลประทาน ไมมถีนนไปตอ มแีต
ทางเดนิ บานเรอืนทัว่ไปจะตัง้อยูรมินํา้เปน
สวนใหญ การสัญจรไปมาจึงเปนทางนํ้า
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เทานัน้ การขนสงทางนํา้ซึง่แมจะไปไดชา 
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คานเรอืเหนอื คานเรอืใต คานเรอืตานอย 
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เปนอยางยิง่ เฉพาะทีค่านเรือเหนอืมเีรอืมา
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รกัษา

แตก็ดังที่ชีวิตไดพิสูจนสัจธรรมใหเห็นครั้ง
แลวครัง้เลา “สรรพสิง่ลวนเปลีย่นแปลง” 
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ขยายเขามามากขึน้ การขนสงท้ังคนและ
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เปลีย่นแปลงธรรมชาตท่ีิทาํไมสาํเรจ็ ทาํให

ALONG THE TRANSFORMER SITE

ชวิีตบนนถนนทีร่บีเรง เขามาแทนทีช่วีติรมิ
ลํานํ้าที่คอยเปนคอยไป รถสิบลอเขามา
แทนทีเ่รอืพวง แมนํา้เริม่ตืน้เขนิ พรอมกบั
คาใชจายดานพลงังานเพือ่การขนสง การ
ซอมถนน และมลภาวะทีเ่พิม่มากขึน้

และเมือ่เรอืเลกิลอง คานเรอืกเ็ริม่ปดตัวลง
ทลีะเจาๆ ไมเวนแมคานเรอืเหนอื ชมุชนคน
เดนิเรอืทีใ่หญทีส่ดุแหงปากนํา้โพ 

“กอนอติาเลีย่นไทยมาตอกรอ ญีปุ่นเคยมา
ขอเชาคานเรอืเหนอืท้ังสองขาง คอืขางเหนอื 
กบัขางใต ใหคาเชาปละ 3 ลานบาท” คณุ
ไพฑรูยเลา  

“แตพอบอกใหเชาไดเพยีงขางเดยีว เพราะ
ตองเก็บครึ่งหนึ่งไวซอมเรือใหลูกคาเกาๆ 
นอกจากลูกคาเอกชนที่ใช บริการกันมา
ยาวนานแลว ยงัมลีกูคาจากทางราชการ 
เชน กรมเจาทา ดบัเพลงิ องคการปาไม 
เทศบาล และกรมชลประทาน”

คานเรอืเหนอืปดตวัลงในป พ.ศ. 2538 
โดยมีการซอมเรือของทางราชการอีกเล็ก
นอย จากนัน้ป พ.ศ. 2540 จงึปดกจิการ
อยางถาวร 

คุณไพฑูรยหันไปจับอาชีพวิ่งรถทัวรและรถ
รบัสงพนกังาน เขาไมไดฟมูฟายผดิหวงักบั

“โลกใบนีค้วรมกีาร

ผสมผสานระหวาง

เกา-กลาง-ใหม ถาของ

ใหมไมมา ของเกากไ็ม

เกดิ ถาไมมขีองใหม 

คนกจ็ะไมโหยหาของ

เกา”

คุณแมมณี กับ คุณพอสุนทร ศรีแสงทอง
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การเปลี่ยนแปลงท่ีทําใหกิจการของตระกูล
ที่สืบทอดมา 3 ชั่วรุนคนตองสิ้นสุดลง เขา
พรอมเผชิญความจริงดวยความเชื่อมั่นวา
โลกใบน้ีควรมีการผสมผสานระหวางเกา-
กลาง-ใหม ถาของใหมไมมา ของเกาก็ไม
เกิด ถาไมมีของใหม คนก็จะไมโหยหาของ
เกา ปจจุบัน เมื่อมีสะพานขามแมนํ้าปงมา
ที่เกาะยมเมื่อ 4-5 ปที่ผานมา คนก็รูจัก
คานเรือเหนือมากขึ้น ทุกวันนี้ กําลังมีการ
สรางถนนจากเกาะยมขามแมนํ้านานไปจน
จรดบึงบอระเพ็ด จะทําใหคนมาที่เกาะยม
มากขึ้นไปอีก คุณไพฑูรยฝนที่จะดัดแปลง
คานเรือใหกลายเปนสถานท่ีทองเท่ียวยอน
ยุค มีที่พักใหนักเดินทาง และแนนอน 

สถานท่ีนีจ้ะตัง้ชือ่เปนอ่ืนใดไปไมได นอกจาก 
จะชื่อ “คานเรือหมูทร” บิดาผูเปนไอดอล
ของคุณไพฑูรยนั่นเอง

เราออกจากเกาะยม จากคานเรือเหนือมา
ในชวงตนของบายท่ีแดดยังแรงเหมือนเดิม 
การมาคานเรือครั้งนี้ ทําใหเราพกพาความ
รูสึกดีๆ บางอยางกลับไป โดยเฉพาะ ความ
รูสึกที่วา... 

“อะไรที่เกิดขึ้นแลวลวนดีทั้งนั้น 
ถาสิ่งเกากับส่ิงใหมพยายามหา
จดุดีๆ  ของกนัและกนั แลวอยู
รวมกนัใหไดตอไป”

ครอบครัวคานเรือเหนือ

ALONG THE TRANSFORMER SITE

กอนจะมาเปน คานเรือปากนํ้าโพ : 
ความฝนของการอยูรวมกันระหวางเกากับใหม

สารคดีเรือ่งนี ้ไมอาจสาํเร็จไดหากไมไดรบัความชวยเหลือทีส่าํคญัจาก

คณุสนัต ิ คณุาวงศ กรรมการผูจดัการ บรษิทั แฟรีแ่ลนดสรรพสนิคา จาํกดั หางสรรพ
สนิคาเกาแกคูเมอืงนครสวรรค ทีย่งัคงยนืหยดัใหบรกิารลกูคาทามกลางการขยายตวัเขาไป
ของหางใหญจากเมอืงกรงุ คณุสนัตไิดอทุศิชัน้ที ่ 5 ทัง้ช้ันของหางซ่ึงเคยเปนพืน้ทีท่าํเงินให
อยางมาก มาทาํเปน “พิพิธภณัฑยอนอดตี เมอืงปากน้ําโพ” เพือ่ใหประชาชนและคนรุน
หลงัสามารถสบืคนความเปนมาของเมอืงทีต่นอยูอาศยัในมิตติางๆ ไดอยางคอนขางครบถวน 
โดยทีย่งัไมเคยมหีนวยงานใดในจงัหวดันครสวรรคทาํไดมากอน 

คณุถนอมศกัดิ ์ ลมิปลปิการ ผูจดัการฝายกจิการพลาซา ทีก่รณุาพาชม “พิพธิภณัฑยอน
อดตี เมอืงปากนํา้โพ” บนชัน้ 5 ของหางสรรพสนิคาแฟร่ีแลนด รวมทัง้พาไปรูจกักบัเจาของ
คานเรอืเหนอืแหงเมอืงปากนํา้โพ



ALONG THE TRANSFORMER SITE

การเปลี่ยนแปลงท่ีทําใหกิจการของตระกูล
ที่สืบทอดมา 3 ชั่วรุนคนตองสิ้นสุดลง เขา
พรอมเผชิญความจริงดวยความเช่ือม่ันวา
โลกใบนี้ควรมีการผสมผสานระหวางเกา-
กลาง-ใหม ถาของใหมไมมา ของเกาก็ไม
เกิด ถาไมมีของใหม คนก็จะไมโหยหาของ
เกา ปจจุบัน เมื่อมีสะพานขามแมนํ้าปงมา
ที่เกาะยมเมื่อ 4-5 ปที่ผานมา คนก็รูจัก
คานเรือเหนือมากขึ้น ทุกวันนี้ กําลังมีการ
สรางถนนจากเกาะยมขามแมนํ้านานไปจน
จรดบึงบอระเพ็ด จะทําใหคนมาที่เกาะยม
มากขึ้นไปอีก คุณไพฑูรยฝนที่จะดัดแปลง
คานเรือใหกลายเปนสถานท่ีทองเที่ยวยอน
ยุค มีท่ีพักใหนักเดินทาง และแนนอน 

สถานทีน่ีจ้ะตัง้ชือ่เปนอ่ืนใดไปไมได นอกจาก 
จะชื่อ “คานเรือหมูทร” บิดาผูเปนไอดอล
ของคุณไพฑูรยนั่นเอง

เราออกจากเกาะยม จากคานเรือเหนือมา
ในชวงตนของบายที่แดดยังแรงเหมือนเดิม 
การมาคานเรือครั้งนี้ ทําใหเราพกพาความ
รูสึกดีๆ บางอยางกลับไป โดยเฉพาะ ความ
รูสึกที่วา... 

“อะไรที่เกิดขึ้นแลวลวนดีทั้งน้ัน 
ถาสิ่งเกากับส่ิงใหมพยายามหา
จุดดีๆ ของกนัและกนั แลวอยู
รวมกนัใหไดตอไป”

ครอบครัวคานเรือเหนือ

ALONG THE TRANSFORMER SITE

กอนจะมาเปน คานเรือปากนํ้าโพ : 
ความฝนของการอยูรวมกันระหวางเกากับใหม

สารคดีเรือ่งนี ้ไมอาจสาํเรจ็ไดหากไมไดรบัความชวยเหลือทีส่าํคญัจาก

คณุสนัต ิ คณุาวงศ กรรมการผูจดัการ บรษิทั แฟรีแ่ลนดสรรพสนิคา จาํกดั หางสรรพ
สนิคาเกาแกคูเมอืงนครสวรรค ทีย่งัคงยนืหยดัใหบรกิารลกูคาทามกลางการขยายตวัเขาไป
ของหางใหญจากเมอืงกรงุ คณุสนัตไิดอทุศิชัน้ที ่ 5 ทัง้ช้ันของหางซึง่เคยเปนพืน้ทีท่าํเงนิให
อยางมาก มาทาํเปน “พิพิธภณัฑยอนอดตี เมอืงปากนํา้โพ” เพือ่ใหประชาชนและคนรุน
หลงัสามารถสบืคนความเปนมาของเมอืงทีต่นอยูอาศยัในมิตติางๆ ไดอยางคอนขางครบถวน 
โดยทีย่งัไมเคยมหีนวยงานใดในจงัหวดันครสวรรคทาํไดมากอน 

คณุถนอมศกัดิ ์ ลมิปลปิการ ผูจดัการฝายกจิการพลาซา ทีก่รุณาพาชม “พิพธิภณัฑยอน
อดตี เมอืงปากนํา้โพ” บนชัน้ 5 ของหางสรรพสนิคาแฟร่ีแลนด รวมทัง้พาไปรูจกักบัเจาของ
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ON BEHALF OF VIRTUE

ในนามของความดี

นํ้าเนาใตเงาจันทร
การศึกษา
ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง

การทํางาน
บริษัท ถิรไทย จํากัด (มหาชน)

ON BEHALF OF VIRTUE

นับวายังคงอยู ในความสนใจเกี่ยวกับเหตุการณวางระบิด
สังหาร ณ แยกราชประสงค เมื่อเย็นวันที่ 17 สิงหาคม 2558 
ซึ่งนํามาสูความสูญเสียทั้งชีวิต ทรัพยสิน รวมไปถึงความเชื่อ
มั่นดานความปลอดภัยในสายตานานาประเทศ

ชวงเวลาแหงความวุนวายดูเหมือนจะคอยๆ เคลื่อนผานไป ทามกลางความพยายามจะ
คลี่คลายปมตางๆ ที่ยังหาความชัดเจนไดไมหมด แตสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้น และรับรูไดในโลก
กวางก็คือ ภาพที่สะทอนถึงวีรกรรมแหงการอุทิศแรงกาย แรงใจ เขาชวยเหลือเหยื่อ  
ระเบิดอยางไมคิดถึงชีวิตตนเองของคนไทยกลุมหนึ่ง จนเปนที่ยืนยันใหโลกเห็นอีกครั้งถึง 
“นํ้าใจคนไทย” ที่ไมเคยเหือดแหงไปจากใจ

ON BEHALF OF VIRTUE
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ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง

การทํางาน
บริษัท ถิรไทย จํากัด (มหาชน)

ON BEHALF OF VIRTUE

นับวายังคงอยู ในความสนใจเกี่ยวกับเหตุการณวางระบิด
สังหาร ณ แยกราชประสงค เมื่อเย็นวันที่ 17 สิงหาคม 2558 
ซึ่งนํามาสูความสูญเสียทั้งชีวิต ทรัพยสิน รวมไปถึงความเชื่อ
มั่นดานความปลอดภัยในสายตานานาประเทศ

ชวงเวลาแหงความวุนวายดูเหมือนจะคอยๆ เคล่ือนผานไป ทามกลางความพยายามจะ
คล่ีคลายปมตางๆ ท่ียังหาความชัดเจนไดไมหมด แตสิ่งหนึ่งท่ีเกิดขึ้น และรับรูไดในโลก
กวางก็คือ ภาพที่สะทอนถึงวีรกรรมแหงการอุทิศแรงกาย แรงใจ เขาชวยเหลือเหยื่อ  
ระเบิดอยางไมคิดถึงชีวิตตนเองของคนไทยกลุมหนึ่ง จนเปนที่ยืนยันใหโลกเห็นอีกครั้งถึง 
“นํ้าใจคนไทย” ที่ไมเคยเหือดแหงไปจากใจ
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เราไดเห็นนํ้าใจคนไทยที่ใหความชวยเหลือ 
ทกุรปูแบบ เทาท่ีจะทําได ทัง้ในชวงระหวาง 
เกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ 

ภาพที่ปรากฎตามหนาหนังสือพิมพ และ
ตามเวปไซคตางๆ เราจะคุนกับภาพชาย
คนหนึ่งกําลังแบกรางหญิงสาวที่โดนสะเก็ด 
ระเบิด ขณะเดินอยูบนสกายวอลกสี่แยก
ราชประสงค ทัง้ท่ีแคเดนิผานมา ไมรูจกักนั 
แตก็พยายามพาเธอไปสงที่โรงพยาบาล
ตํารวจ

แมกระทัง่จดุฐานศาลพระพรหม จะมผีูบาดเจบ็ 
มากมาย แตก็จะพบเห็นภาพคนรีบวิ่งเขาไป 
ชวยเหลอืโดยไมมใีครกลวัวา จะเกดิระเบดิซํา้ 
ขึ้นอีกหรือไม

น่ันคือจุดเริ่มตนท่ีทําใหผูเขียนตองมาท่ีนี่ สี่
แยกราชประสงค เรามีนัดมาพบกับตัวแทน 
วีรบุรุษราชประสงคทานหนึ่ง ฮีโรเสื้อกั๊กสดุ
หลอประจําวินราชประสงค TMB นั่นเอง

เขาคือ คุณเอก ฉิมขํา เจาของเสื้อวินเบอร 
6 วินสี่แยกราชประสงค TMB

วีรบุรุษ วินเบอร 6 คนนี้ เปนพลเมืองดี 
ชวยเหลือผูบาดเจ็บ นอกจากเขาแลวยังมี
เพือ่นๆ ทีป่ระกอบอาชพีอืน่ๆ ทีร่วมคล่ีคลาย 
สถานการณท่ีคับขันในขณะนั้น จนภาพขาว
เหลานั้นไดถูกเผยแพรไปทั่วโลก ไดกลาวถงึ 
วาคนไทยมีนํา้ใจ พรอมชวยเหลอืเพ่ือนมนษุย 
ดวยกัน จนสุดความสามารถ

สวัสดีครับ คุณเอก ไมทราบวาขณะ
เกิดเหตุคุณเอก อยูที่ไหน และปกติจะ
เริ่มมาทํางานกี่โมง ถึงกี่โมง
“อยูตรงวนิเลยครบั ปกตวินินีม้ทีัง้หมด 12-13 
คน” คุณเอกตอบ

“ตอนเชาจะสงลกูไปโรงเรยีนกอน จะมาถึง 
ที่วิน ประมาณ แปดโมงครึ่ง ถึง เกาโมง ก็
จะอยูจนถงึ สามทุม แลวคอยกลบับาน เปน 
อยางนี้ทุกวัน”

ทํามากี่ป
“ทํามา 13 ปแลว แตอยูวินนี้ได ปกวาๆ 
กอนหนานี้อยูท่ีวินอีกฝง ทางฝง Central 
World”

เคยเจอเหตุการณแบบนี้มากอนหรือ
เปลา
“ครัง้แรกเลยครบั ปกตเิปนคนทีไ่มชอบเรือ่ง 

คุณเอก ฉิมขํา
ฮีโรเสื้อกั๊ก แหงแยกราชประสงค
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แบบนี้อยูแลว ตอนชุมนุมก็ไมเคยเขามายุง
เลย”

ขอใหคณุเอกเลาเหตกุารณในวนันัน้  
อีกที
“ผมกลบัจากสงผูโดยสาร ประมาณ 6 โมง 
กวาๆ จอดรถ และยืนอยูขางๆ ระหวางเสา
ไฟฟา กบัมอเตอรไซค จากนัน้กจ็ะเหน็แสง 
ไฟ และมเีสยีงระเบดิออกมา ตามดวยเศษ
แกว เศษกระจกกระจายเตม็ไปหมด เหมอืน 
กับฝนตกลงมา ผมหลบอยูหลังเสาไฟฟา 
ก็รูสึกวาซ็อคไปสักระยะหนึ่ง พอตั้งสติได 
ก็โทรบอกภรรยาทันทีว ามี เหตุระเบิด 
ภรรยาบอกใหรีบกลับมาเลย จากนั้นก็วาง
สายกับภรรยา ตั้งสติไดก็วิ่งไปหนาพระ
พรหม เพื่อชวยเหลือคนเจ็บ ก็มาเจอกับ
ผูชายเกาหลกีบัผูหญงินาจะเปนคนจนีวยัรุน 
นอนรองโอดโอยอยู คนเกาหลีนอนจมกอง 
เลือด อยูหนาพระพรหม ก็ชวยกันปฐม 
พยาบาลดูแลเบื้องตน พอดีชวงนั้นมีพี่ที่
เปนอาสา มาชวยพรอมกบัมีเปลมา โดยทีต่วั 
แกใหญกวาผม ก็ชวยกันใสเปลขึ้นรถไป
โรงพยาบาล จากนั้นผมก็ไปชวยผูหญิง  
ซึ่งกอนหนามีผูชายอีกคนหนึ่งชวยอยู จน
ผูชายคนนั้นบอกวาใหไปชวยเด็กเถอะ ซึ่ง 
เปนวยัรุนขาหกันอนอยู เปนคนขีม่อเตอรไซค 
คันที่ไฟไหม ก็ชวยกันสงตึกฉุกเฉิน”

จากจุดที่เกิดเหตุกับที่คุณเอกอยูหาง
กันไมกี่เมตร ตัวคุณเอกโดนอะไรไหม
“โดนเศษแกวเหมือนกันครับ แตไมมาก ที่
วินตอนนั้นอยูกัน 2-3 คน”

วินาทีที่เขาไปชวย รูสึกยังไง
“รูสึกยังไง เอาเปนวาหลังจากเกิดเหตุผม
นอนไมหลบัมาหลายคนื ภาพมนัตดิตา ขณะ
ทีผ่มเดนิไปชวยเขา ผมไมรูวาผมเหยยีบอะไร 
ของใครไปบาง มนัเกลือ่นถนนไปหมด แรง 
ระเบิดรุนแรงมาก ขนาดที่วา มีชิ้นเนื้อ 
โดนระเบิดกระเด็นมาติดสายไฟฟา ที่หนา
ธนาคารฝงที่ผมอยูเลย”

การที่จะเปนพลเมืองที่ดี การเขาไปชวย
เหลือ ตองเตรียมตัวอยางไรบาง
“อันดับแรกตองมีสติกอน สถานการณใน
ขณะนั้นมันสับสนไปหมด คนวิ่งหนีเอาชีวิต 
รอดก็เยอะ คนที่อยูในละแวกนั้นเขาไปชวย
ก็มีหลายคน มาชวยกัน บังเอิญวาวันเสาร 
อาทิตย ผมไปเรียน กศน.ที่เขตบางซื่อ จะมี
ทางสภากาชาดไทยมาอบรม มาสอนการ
ปฐมพยาบาล การชวยชีวิต ซึ่งพึ่งจะมา
อบรมผมกอนหนานั้น 2 อาทิตยเอง ก็เลยมี
ความรูมาใชในเหตุการณวันนั้นได”

อยูชวยนานแคไหนกวาจะไดกลับบาน
“เริ่มจากพอระเบิดเสร็จ มีคนเจ็บ ผมเขาไป 
ชวย จากนั้นพี่ๆ อาสาก็เขามา ทหารก็ตาม
มา และตํารวจกช็วยกนัอะไรทีท่าํใหหนกัเปน 
เบาได ก็ชวยกันอยูประมาณ 2-3 ชั่วโมง 
จากนั้นผมก็กลับบาน “

ความรูสึกที่ไดชวยเหลือคน
“รูสึกดีที่ไดชวย แตก็รูสึกแยคือภาพที่เห็น 
บางทีมันรับไมได คนไทย คนตางประเทศ
เขามาเที่ยว มาไหวพระ มาหาความสุข แต
เขาไมไดรับกลับไปเลย”

สี่แยกราชประสงคบริเวณโรงแรมเอราวัณ  
ปจจุบันอยูในระหวางซอมแซม

ในสวนคนทํามาหากินมีผลกระทบ
อะไรไหม
“ผมวายังมีผลกระทบอยู กอนหนานั้นเคย
มีรายได 500 – 800 บาท พอหลังจาก
เกิดเหตุใหม วิ่งตั้งแตเชา ไดแค 300 บาท 
ตอนนีด้ขีึน้มาบาง แตกย็งัไมกลบัไปเหมอืน 
เดิม ทัวรจีนที่เคยมามากก็ไมมากเหมือน
กอน ที่มีก็มาไหว มาถายรูปแลวก็รีบกลับ 
ก็หวังวาในอนาคตสถานการณ คงกลับมา 
เหมือนปกติโดยเร็วดวยครับ”
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เราไดเห็นนํ้าใจคนไทยท่ีใหความชวยเหลือ 
ทกุรปูแบบ เทาท่ีจะทําได ท้ังในชวงระหวาง 
เกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ 

ภาพที่ปรากฎตามหนาหนังสือพิมพ และ
ตามเวปไซคตางๆ เราจะคุนกับภาพชาย
คนหนึ่งกําลังแบกรางหญิงสาวที่โดนสะเก็ด 
ระเบิด ขณะเดินอยูบนสกายวอลกสี่แยก
ราชประสงค ทัง้ทีแ่คเดนิผานมา ไมรูจกักนั 
แตก็พยายามพาเธอไปสงท่ีโรงพยาบาล
ตํารวจ

แมกระทัง่จดุฐานศาลพระพรหม จะมผีูบาดเจบ็ 
มากมาย แตก็จะพบเห็นภาพคนรีบวิ่งเขาไป 
ชวยเหลอืโดยไมมใีครกลวัวา จะเกดิระเบดิซํา้ 
ขึ้นอีกหรือไม

นั่นคือจุดเริ่มตนท่ีทําใหผูเขียนตองมาที่น่ี ส่ี
แยกราชประสงค เรามีนัดมาพบกับตัวแทน 
วีรบุรุษราชประสงคทานหนึ่ง ฮีโรเสื้อกั๊กสดุ
หลอประจําวินราชประสงค TMB นั่นเอง

เขาคือ คุณเอก ฉิมขํา เจาของเสื้อวินเบอร 
6 วินสี่แยกราชประสงค TMB

วีรบุรุษ วินเบอร 6 คนนี้ เปนพลเมืองดี 
ชวยเหลือผูบาดเจ็บ นอกจากเขาแลวยังมี
เพือ่นๆ ทีป่ระกอบอาชพีอืน่ๆ ทีร่วมคล่ีคลาย 
สถานการณท่ีคับขันในขณะนั้น จนภาพขาว
เหลานั้นไดถูกเผยแพรไปทั่วโลก ไดกลาวถงึ 
วาคนไทยมีนํา้ใจ พรอมชวยเหลอืเพือ่นมนษุย 
ดวยกัน จนสุดความสามารถ

สวัสดีครับ คุณเอก ไมทราบวาขณะ
เกิดเหตุคุณเอก อยูที่ไหน และปกติจะ
เริ่มมาทํางานกี่โมง ถึงกี่โมง
“อยูตรงวนิเลยครบั ปกติวนิน้ีมีท้ังหมด 12-13 
คน” คุณเอกตอบ

“ตอนเชาจะสงลกูไปโรงเรยีนกอน จะมาถึง 
ที่วิน ประมาณ แปดโมงครึ่ง ถึง เกาโมง ก็
จะอยูจนถงึ สามทุม แลวคอยกลบับาน เปน 
อยางนี้ทุกวัน”

ทํามากี่ป
“ทํามา 13 ปแลว แตอยูวินนี้ได ปกวาๆ 
กอนหนานี้อยูที่วินอีกฝง ทางฝง Central 
World”

เคยเจอเหตุการณแบบนี้มากอนหรือ
เปลา
“ครัง้แรกเลยครบั ปกติเปนคนท่ีไมชอบเร่ือง 

คุณเอก ฉิมขํา
ฮีโรเสื้อกั๊ก แหงแยกราชประสงค
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แบบนี้อยูแลว ตอนชุมนุมก็ไมเคยเขามายุง
เลย”

ขอใหคณุเอกเลาเหตกุารณในวันนัน้  
อีกที
“ผมกลบัจากสงผูโดยสาร ประมาณ 6 โมง 
กวาๆ จอดรถ และยืนอยูขางๆ ระหวางเสา
ไฟฟา กบัมอเตอรไซค จากนัน้กจ็ะเหน็แสง 
ไฟ และมเีสยีงระเบดิออกมา ตามดวยเศษ
แกว เศษกระจกกระจายเตม็ไปหมด เหมอืน 
กับฝนตกลงมา ผมหลบอยูหลังเสาไฟฟา 
ก็รูสึกวาซ็อคไปสักระยะหนึ่ง พอตั้งสติได 
ก็โทรบอกภรรยาทันทีว ามี เหตุระเบิด 
ภรรยาบอกใหรีบกลับมาเลย จากนั้นก็วาง
สายกับภรรยา ตั้งสติไดก็วิ่งไปหนาพระ
พรหม เพื่อชวยเหลือคนเจ็บ ก็มาเจอกับ
ผูชายเกาหลกีบัผูหญงินาจะเปนคนจนีวยัรุน 
นอนรองโอดโอยอยู คนเกาหลีนอนจมกอง 
เลือด อยูหนาพระพรหม ก็ชวยกันปฐม 
พยาบาลดูแลเบื้องตน พอดีชวงน้ันมีพี่ที่
เปนอาสา มาชวยพรอมกบัมีเปลมา โดยทีต่วั 
แกใหญกวาผม ก็ชวยกันใสเปลขึ้นรถไป
โรงพยาบาล จากนั้นผมก็ไปชวยผูหญิง  
ซึ่งกอนหนามีผูชายอีกคนหนึ่งชวยอยู จน
ผูชายคนนั้นบอกวาใหไปชวยเด็กเถอะ ซึ่ง 
เปนวัยรุนขาหักนอนอยู เปนคนข่ีมอเตอรไซค 
คันที่ไฟไหม ก็ชวยกันสงตึกฉุกเฉิน”

จากจุดที่เกิดเหตุกับที่คุณเอกอยูหาง
กันไมกี่เมตร ตัวคุณเอกโดนอะไรไหม
“โดนเศษแกวเหมือนกันครับ แตไมมาก ที่
วินตอนนั้นอยูกัน 2-3 คน”

วินาทีที่เขาไปชวย รูสึกยังไง
“รูสึกยังไง เอาเปนวาหลังจากเกิดเหตุผม
นอนไมหลบัมาหลายคนื ภาพมนัตดิตา ขณะ
ทีผ่มเดินไปชวยเขา ผมไมรูวาผมเหยยีบอะไร 
ของใครไปบาง มนัเกลือ่นถนนไปหมด แรง 
ระเบิดรุนแรงมาก ขนาดที่วา มีชิ้นเนื้อ 
โดนระเบิดกระเด็นมาติดสายไฟฟา ที่หนา
ธนาคารฝงที่ผมอยูเลย”

การที่จะเปนพลเมืองที่ดี การเขาไปชวย
เหลือ ตองเตรียมตัวอยางไรบาง
“อันดับแรกตองมีสติกอน สถานการณใน
ขณะนั้นมันสับสนไปหมด คนวิ่งหนีเอาชีวิต 
รอดก็เยอะ คนท่ีอยูในละแวกนั้นเขาไปชวย
ก็มีหลายคน มาชวยกัน บังเอิญวาวันเสาร 
อาทิตย ผมไปเรียน กศน.ที่เขตบางซื่อ จะมี
ทางสภากาชาดไทยมาอบรม มาสอนการ
ปฐมพยาบาล การชวยชีวิต ซึ่งพ่ึงจะมา
อบรมผมกอนหนานั้น 2 อาทิตยเอง ก็เลยมี
ความรูมาใชในเหตุการณวันนั้นได”

อยูชวยนานแคไหนกวาจะไดกลับบาน
“เริ่มจากพอระเบิดเสร็จ มีคนเจ็บ ผมเขาไป 
ชวย จากนั้นพ่ีๆ อาสาก็เขามา ทหารก็ตาม
มา และตํารวจกช็วยกนัอะไรทีท่าํใหหนกัเปน 
เบาได ก็ชวยกันอยูประมาณ 2-3 ชั่วโมง 
จากนั้นผมก็กลับบาน “

ความรูสึกที่ไดชวยเหลือคน
“รูสึกดีที่ไดชวย แตก็รูสึกแยคือภาพที่เห็น 
บางทีมันรับไมได คนไทย คนตางประเทศ
เขามาเที่ยว มาไหวพระ มาหาความสุข แต
เขาไมไดรับกลับไปเลย”

สี่แยกราชประสงคบริเวณโรงแรมเอราวัณ  
ปจจุบันอยูในระหวางซอมแซม

ในสวนคนทํามาหากินมีผลกระทบ
อะไรไหม
“ผมวายังมีผลกระทบอยู กอนหนานั้นเคย
มีรายได 500 – 800 บาท พอหลังจาก
เกิดเหตุใหม วิ่งตั้งแตเชา ไดแค 300 บาท 
ตอนนีด้ขีึน้มาบาง แตกย็งัไมกลบัไปเหมอืน 
เดิม ทัวรจีนท่ีเคยมามากก็ไมมากเหมือน
กอน ที่มีก็มาไหว มาถายรูปแลวก็รีบกลับ 
ก็หวังวาในอนาคตสถานการณ คงกลับมา 
เหมือนปกติโดยเร็วดวยครับ”
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หลังจากท่ีไดคุยกับฮีโรมอเตอรไซครับจาง
แลว แนนอนกต็องมาไหวพระพรหมดวย ซึง่ 
ปกติถามีโอกาสเขากรุงเทพกับเขาสักครั้ง
ก็จะมากราบไหวสักการะทานอยูเสมอไม
รวมวาขับรถผานหรือโดยสารรถอื่นๆมา 
หากไมไดแวะก็ตองยกมือไหวทานทุกคร้ัง
ที่ผานแยกราชประสงคแหงนี้ จนผูเขียนได
มีโอกาสไดพูดคุยกับ พ่ีที่อยูในเหตุการณ
อีกทานหนึ่ง และถือวาอยูใกลกวาคุณเอก 
นัน่คืออยูในศาลพระพรหมเลย และกม็คีาํถาม 
ทีอ่ยากถามกบัผูท่ีประสบเหตกุารณนีเ้ชนกนั

“สวัสดีครับพ่ี ผมขอซื้อดอกไม 1 ชุดครับ” 
แนนอน ผูเขียนกําลังจะไปคุยกับพี่ที่ขาย
ดอกไมบูชาพระพรหมอยู

หลังจากจายสตางคคาดอกไมและแนะนํา 
ตัวกอนวามาจากที่ใด หนังสือเลมไหน 
วตัถปุระสงคของหนงัสอืเราคอือะไร และตอง 
การมาทําอะไร เสร็จแลว จึงเริ่มการสนทนา
ทันที

“พี่ชื่อทอง ขายดอกไมบูชาพระพรหมที่นี่มา
นานแลว” พี่ทองแนะนําตัว

รานพ่ีทองต้ังอยูขางศาลานางราํ หางจาก 
จุดเกิดเหตุไมถึง 5 เมตรเลย
“ตอนเกิดเหตุ ก็อยูในเหตุการณ เสียงดัง
มาก สักพักก็มีเสียงคนรอง คนเจ็บ ใกลๆ นี้
ก็มีคนเสียชีวิตหลายคน” พ่ีทองชี้มือไปไม
ไกลจากจุดที่ผูเขียนยืนอยู

“ตอนนัน้ส่ิงท่ีทําไดกค็อื ตองเขาไปชวยเหลอื 
คนเจ็บตามท่ีเราจะทําได ชวยกันหามสง
โรงพยาบาล” พี่ทองใหขอมูลเพิ่มเติม

พีค่ดิวาสิง่ศกัด์ิสทิธิท์านทาวมหาพรหม 
ชวยคุมครองพีไ่หม พีถ่งึไมเปนอะไร ? 
ผูเขียนยิงคําถามที่สนใจใครรูทันที
“ในใจเราคิดวาทานชวยไวนะ เนื่องจากเรา
ขายมานาน ขายดอกไมบูชาทาน ในราน
ไมเปนอะไรเลย แตบริเวณอื่นๆสิ แตกหัก
หลายสวนนะ ไมใชแตเฉพาะทางเราที่ขาย
อยูขางใน บังเอิญหรือเปลาไมรู วันที่เกิด
เหตุเปนวันจันทร ซึ่งปกติ กทม.จะหาม
ขายของบริเวณทางเทา ผูขายพวงมาลัย
ดานนอกที่ปกติจะขายบนทางเทาใกลกับ
จุดเกิดเหตุมากกวาพ่ีอีก วันนั้นหลายคน
ไมไดมา หลายคนเปลี่ยนมาเรขายนักทอง
เที่ยวแทน ก็ปลอดภัยกันนะ”

พี่ทอง 
เจาของรานขายดอกไม
ภายในศาลพระพรหม
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สดุทายพีค่ดิวาการทีท่างภาครฐักระตุน 
การทองเที่ยวโดยการใหดาราดังของ
ฮองกงอยาง เยิ่นตะหัว กับหมีเซี๊ยะ 
มาสักการะทานทาวมหาพรหม พี่คิด
วาจะชวยใหนักทองเที่ยวโดยเฉพาะ
ชาวจีนกลับมาเหมือนเดิมไหม
“ตอนนีย้งัตอบอะไรไมได เทาทีด่กูเ็ริม่กลบั 
มาแลว แตระยะยาวหากมีการกระตุนกัน
เรือ่ยๆ กน็าจะไดผล” พีท่องอีกหนึง่พลเมือง 
ดีใหความเห็น

ขณะเดียวกัน ยังมีบุคคลอีกกลุมหนึ่ง ซึ่ง 
ถาไมไดเอยถึงพวกทานในครั้งนี้ บทความ 
“ในนามของความดี” ฉบับนี้คงจบลงแบบ
สมบูรณไมได นั่นคือการขอคารวะแก 
หัวใจของทีมแพทยและพยาบาลกลุ ม
หนึ่ง ที่พรอมใจ – มีจิตอาสา ยื่นมือเขา
ชวยเหลือโดยไมตองรอการรองขอ เปน
วีรบุรุษและวีรสตรีที่แทจริง ที่ยอมเสีย
สละแรงกาย แรงใจ ทํางานอยางไม รูจัก
เหน็ดเหนื่อยแขงกับเวลา เพื่อที่จะรักษา
ชีวิตของผูอ่ืนใหอยูรอดปลอดภัย เพียง
แคหวังวา จะไดเห็นครอบครัวกลับมาอยู
พรอมหนาพรอมตา ถึงแมวาตนเองจะ
ตองเหน็ดเหน่ือยอดหลับอดนอนท้ังคืน
ก็ตาม ขอกราบขอบคุณในหัวใจที่ยิ่งใหญ
ของพวกทานทุกคนจริงๆ

เหตุระเบิดที่ราชประสงคคร้ังนี้ที่ความ
วุนวายคลี่คลายลงอยางรวดเร็วนั้น นอก 
จากการอุทิศตนเขาชวยเหลือผูประสบภัย
อยางมีนํ้าใจแลว ส่ิงหนึ่งที่นับวาเปนสวน
สาํคญัใหการชวยเหลอืในคร้ังนีร้วดเรว็ ก็คอื 
ระบบโซเชียลมีเดีย (Social Media) ตั้งแต
การระดมขอความชวยเหลือ การขออาสา
สมัครลามเพื่อส่ือสารกับนักทองเที่ยวที่
ประสบเหตุ รวมไปถึงการบริจาคโลหิต แม
กระทั่งขั้นตอนการเสาะหามือวางระเบิด
จากนักสืบโซเชียล ที่รวมแรงรวมใจกัน 
รวมไปถึงแคมเปญที่รณรงค ของรัฐบาล 
“OUR HOME OUR COUNTRY 

STRONGER TOGETHER” เพื่อตองการ
ใหคนไทยสามัคคีกันเพื่อผานพนวิกฤตการ
ตางๆ ไปดวยกัน

เหตุการณระเบิดในคร้ังนี้ นับเปนบทเรียน 
ร า ค า แพ ง ที่ ต  อ ง ถู ก จ า รึ ก ไ ว  ใ นหน  า
ประวัติศาสตรของชาติไทย ที่คนไทยและ
รัฐบาลไทยจะตองนํามาใชใหเปนประโยชน 
อยางนอยก็ไมทําใหความสูญเสียในคร้ังนี้
ผานไปอยางไรคา ที่สําคัญการจับตัวคนผิด
โดยเฉพาะผูบงการมาสอบสวนและดําเนิน 
ดคีก็เปนสิ่งสําคัญที่เจาหนาที่ตํารวจ และ
รัฐบาลตองไมปลอยใหกาลเวลาผานเลยไป
โดยไมสามารถจับมือใครดมได

เยน็ยํา่ของวนัทีน่ัง่คยุกบัพ่ีทอง คนขายดอกไม 
ขางศาล ผูเขียนไดเดินมานั่งอยูที่จุดเกิดเหตุ 
เปนเกาอีอ้ลัลอยทีม่าตัง้วางไวทีเ่ดมิ ขณะนัน้ 
ใกลเวลา 1 ทุมแลว เวลาเดียวกับที่ระเบิด
ลูกนั้นทํางาน ผูคนมากมายตางยังคงมา 
กราบไหวทานทาวมหาพรหม สวนใหญก็ตอง 
มีการถายภาพไวเปนที่ระลึก นอกเหนือจาก
คนไทยแลว คนตางชาติหลายชาติพันธุก็มา 
กราบไหวองคทานทาวมหาพรหม ณ แยก

ภาพทีมแพทยที่ชวยเหลือผูบาดเจ็บ ปรากฎตามสื่อทั่วไป

ราชประสงคแหงน้ี..... แยกราชประสงคที่ 
บันทึกเรื่องราวมากมายของการต อสู 
ทางการเมอืง..... แยกราชประสงคทีอ่บอวล 
ดวยควันธูปและควันปน เสียงระเบิดและ
ควันไฟ 

วันนี้ผูอยูในเหตุการณที่รอดชีวิต ยังคงเลา 
เรื่องราวถึงความนาสะพรึงกลัว นาเลวราย 
แตในขณะเดียวกัน พวกเขาก็ยังมีเรื่องดีๆ 
ใหไดจดจํา นั่นคือนํ้าใจของเพื่อนมนุษยที่
เอื้อเฟอ ชวยเหลือกัน แมวาเขาเหลานั้น
ไมเคยรูจักกันมากอนก็ตาม...“ในนามของ
ความด”ี ฉบับน้ี จงึขอยกยองบุคคลทัง้หมด 
ในนํ้าใจและวีรกรรมท่ีพวกทานกระทําตอ
เพื่อนมนุษย ด วยกันด วยความเคารพ  

อยางยิ่ง
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หลังจากท่ีไดคุยกับฮีโรมอเตอรไซครับจาง
แลว แนนอนกต็องมาไหวพระพรหมดวย ซึง่ 
ปกติถามีโอกาสเขากรุงเทพกับเขาสักครั้ง
ก็จะมากราบไหวสักการะทานอยูเสมอไม
รวมวาขับรถผานหรือโดยสารรถอ่ืนๆมา 
หากไมไดแวะก็ตองยกมือไหวทานทุกคร้ัง
ที่ผานแยกราชประสงคแหงนี้ จนผูเขียนได
มีโอกาสไดพูดคุยกับ พ่ีท่ีอยูในเหตุการณ
อีกทานหนึ่ง และถือวาอยูใกลกวาคุณเอก 
นัน่คอือยูในศาลพระพรหมเลย และกม็คีาํถาม 
ทีอ่ยากถามกบัผูทีป่ระสบเหตกุารณนีเ้ชนกนั

“สวัสดีครับพ่ี ผมขอซื้อดอกไม 1 ชุดครับ” 
แนนอน ผูเขียนกําลังจะไปคุยกับพี่ที่ขาย
ดอกไมบูชาพระพรหมอยู

หลังจากจายสตางคคาดอกไมและแนะนํา 
ตัวกอนวามาจากที่ใด หนังสือเลมไหน 
วตัถุประสงคของหนงัสอืเราคอือะไร และตอง 
การมาทําอะไร เสร็จแลว จึงเริ่มการสนทนา
ทันที

“พี่ชื่อทอง ขายดอกไมบูชาพระพรหมที่นี่มา
นานแลว” พี่ทองแนะนําตัว

รานพ่ีทองตัง้อยูขางศาลานางราํ หางจาก 
จุดเกิดเหตุไมถึง 5 เมตรเลย
“ตอนเกิดเหตุ ก็อยูในเหตุการณ เสียงดัง
มาก สักพักก็มีเสียงคนรอง คนเจ็บ ใกลๆ นี้
ก็มีคนเสียชีวิตหลายคน” พ่ีทองชี้มือไปไม
ไกลจากจุดที่ผูเขียนยืนอยู

“ตอนนัน้ส่ิงทีท่าํไดกค็อื ตองเขาไปชวยเหลือ 
คนเจ็บตามที่เราจะทําได ชวยกันหามสง
โรงพยาบาล” พี่ทองใหขอมูลเพิ่มเติม

พีค่ดิวาสิง่ศกัด์ิสทิธิท์านทาวมหาพรหม 
ชวยคุมครองพีไ่หม พ่ีถงึไมเปนอะไร ? 
ผูเขียนยิงคําถามที่สนใจใครรูทันที
“ในใจเราคิดวาทานชวยไวนะ เนื่องจากเรา
ขายมานาน ขายดอกไมบูชาทาน ในราน
ไมเปนอะไรเลย แตบริเวณอื่นๆสิ แตกหัก
หลายสวนนะ ไมใชแตเฉพาะทางเราที่ขาย
อยูขางใน บังเอิญหรือเปลาไมรู วันที่เกิด
เหตุเปนวันจันทร ซึ่งปกติ กทม.จะหาม
ขายของบริเวณทางเทา ผูขายพวงมาลัย
ดานนอกที่ปกติจะขายบนทางเทาใกลกับ
จุดเกิดเหตุมากกวาพี่อีก วันนั้นหลายคน
ไมไดมา หลายคนเปลี่ยนมาเรขายนักทอง
เที่ยวแทน ก็ปลอดภัยกันนะ”

พี่ทอง 
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ON BEHALF OF VIRTUE
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เอื้อเฟอ ชวยเหลือกัน แมวาเขาเหลานั้น
ไมเคยรูจักกันมากอนก็ตาม...“ในนามของ
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อยางยิ่ง
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28 ป ถิรไทย กับ

ยอนหลังไปเม่ือสิงหาคม 2530 หรือเมื่อ 28 ปที่แลว ถิรไทย กาํเนดิขึน้มาดวยความรกั ความ
ศรัทธาของกลุมผูบรหิาร พนกังาน ตออตุสาหกรรมหมอแปลงไฟฟา จากวนันัน้ ถงึวันนี ้ กบับท
พิสูจน ถึงวิสัยทัศน ความเชี่ยวชาญในธุรกิจ ความอดทน มุงมั่นจนกลายเปนบริษัทยักษใหญของ
คนไทยที่ดําเนินธุรกิจมาจนครบรอบ 28  ปของการกอตั้ง กาวตอไปของถิรไทย จึงพรอมกาวตอ
ไปอยางยั่งยืน โดยมอบนโยบายในการสรางความยั่งยืนทั่วทั้งองคกร พนักงาน สังคม 

TIRATHAI & SOCIETY

การ“ãË Œ”ที่ไมมีวันสิ้นสุด

ถิรไทยกับสังคม

การศึกษา
ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ การโฆษณา มหาวิทยาลัยรามคําแหง

การทํางาน
ผูจัดการสวนทรัพยากรมนุษย  บริษัท ถิรไทย จํากัด (มหาชน) 

รัฐพล เกษมวงศจิตร 

TIRATHAI & SOCIETY

ในโอกาสครบรอบ 28 ป ถิรไทย ไดเปดตัว
โครงการ “28 ป ถิรไทย การใหที่ไมมีวัน
สิ้นสุด / Give for Sustainability”  โดย
มีแนวคิดวาในโอกาสที่ถิรไทย เติบโตมาจน
ครบ 28 ป ในป 2558 และไดสานตอ
แนวคิดของการสรางเครือขายรากฐานทาง
สงัคมโดยเฉพาะสังคมในครอบครัวพนกังาน 
ตลอดจนสงัคมโดยรวม โดยการสรางคานยิม 
ทางสงัคมเพือ่ คนถริไทย นัน่คอื การ “ให” 
นั่นเอง

จึงเปนที่มาของการจัดงาน “28 ป ถิรไทย 
การใหที่ไมมีวันส้ินสุด” โดยจัดข้ึนในวันที่ 
19 สิงหาคม 2558 ณ.บริเวณลาน
กิจกรรม ถิรไทย ในนิคมอุตาหกรรมบางปู 
งานในวันดังกลาวนอกเหนือจากผูบริหาร
และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯแลว  
ยั ง ได รับเกียรติจากท านผู  อํานวยการ
สํานักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู ทาน
ประทีป เองฉวน รวมทั้งตัวแทนจากชมรม

TIRATHAI & SOCIETY

อุตสาหกรรมบางปู, ตัวแทนจากโรงงานใน
เขตนคิมอตุสาหกรรมบางปู, ทานเจาอาวาส 
วัดศรีจันทรประดิษฐ พระมหาสมิธ โชติโก 
รวมทั้งผูแทนจากชุมชนใกลเคียง ใหเกียรติ
เขารวมงาน และเขารวมชมนิทรรศการ 
โดยบริษัทไดจัดนิทรรศการแสดงเรื่องราว
ตางๆของถิรไทยดังนี้

นิทรรศการ 28 ป ถิรไทย การใหที่
ไมมีวันสิ้นสุด

- นิทรรศการสโมสรถิรไทย

- นิทรรศการโครงการรินนํ้าใจใสถนน

- นิทรรศการ 10 ป คานิยมถิรไทย

- นิทรรศการ ถิรไทย ใจอาสา           

โดย Concept การจัดงานในครั้งนี้ แบงการ
ใหเปน 3 สวนหลกั ตามแนว Concept

“3 Big Give for Sustainability”
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Big Give No.1st 
“Give Happiness”

การ “ให” สโมสรถิรไทย (TIRATHAI 
CLUB)

จากจุดเริ่มตนเมื่อปที่แลว บริษัทมีโครงการ
ในการจัดตั้งสโมสรถิรไทย (TIRATHAI 
CLUB) ในการเปนศนูยกลางกจิกรรมทีเ่ปน 
ประโยชนตอพนักงาน ครอบครัวของพนักงาน 
และสังคม ภายใตแนวคิด “ประชาคมคนดี
ทีอ่ทุศิตน” โดยการจดังานในวนันีน้บัวาเปน 
การเปดตัว “สโมสรถิรไทย” อยางเปน
ทางการ

และถือวาเปน Theme ของการจัดงานใน
ครั้งนี้ตามแนวคิดของสโมสร เพื่อเปนการ
แสดงความมุ งมั่นในการอุทิศตนของคน  
ถิรไทย
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Big Give No.2nd 
“Give Heart”

การ “ให” ความมีนํ้าใจบนทองถนน 
ดวยโครงการรินนํ้าใจ ใสถนน

โครงการรินนํ้าใจใสถนน เปนโครงการที่ 
ถริไทย รเิริม่ขึน้มาในนคิมอตุสาหกรรมบางปู 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรแนวคิดใน
การใชรถ ใชถนน อยางมนีํา้ใจ เอ้ือเฟอเผือ่แผ 
โดยไดทําการปฐมนิเทศสมาชิกโครงการ
รุนที่ 1 ไปกอนหนานี้ ตามดวยการติดปาย
แยกมารยาทด ีบรเิวณซอย 8D หนาถริไทย 
เพื่อเตือนสติผูขับรถที่ผานแยกนี้ใหขับรถ
อยางมีมารยาท มีนํ้าใจกัน

สําหรับกิจกรรมบนเวที ทางทีมงานไดเชิญ
ตัวแทนสมาชิก 3 คนขึ้นมาเลาเร่ืองราว 
ประสบการณและผลลัพธที่ได จากการ
ปฏิบัติตามแนวคิด รินนํ้าใจใสถนน

พระมหาสมิธ โชติโก และผูใหญเกรียงไกร ชูไสว ผูใหญบาน ม.2 ต.บางปูใหม รวมบรรยายในหัวขอ ธรรมกับใชรถใชถนน
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Big Give No.1st 
“Give Happiness”

การ “ให” สโมสรถิรไทย (TIRATHAI 
CLUB)

จากจุดเริ่มตนเมื่อปที่แลว บริษัทมีโครงการ
ในการจัดตั้งสโมสรถิรไทย (TIRATHAI 
CLUB) ในการเปนศนูยกลางกจิกรรมทีเ่ปน 
ประโยชนตอพนกังาน ครอบครัวของพนักงาน 
และสังคม ภายใตแนวคิด “ประชาคมคนดี
ทีอ่ทุศิตน” โดยการจดังานในวนันีน้บัวาเปน 
การเปดตัว “สโมสรถิรไทย” อยางเปน
ทางการ

และถือวาเปน Theme ของการจัดงานใน
ครั้งนี้ตามแนวคิดของสโมสร เพื่อเปนการ
แสดงความมุ งมั่นในการอุทิศตนของคน  
ถิรไทย
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Big Give No.2nd 
“Give Heart”

การ “ให” ความมีนํ้าใจบนทองถนน 
ดวยโครงการรินนํ้าใจ ใสถนน

โครงการรินนํ้าใจใสถนน เปนโครงการที่ 
ถิรไทย รเิริม่ขึน้มาในนคิมอตุสาหกรรมบางปู 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรแนวคิดใน
การใชรถ ใชถนน อยางมีนํา้ใจ เอือ้เฟอเผือ่แผ 
โดยไดทําการปฐมนิเทศสมาชิกโครงการ
รุนที่ 1 ไปกอนหนานี้ ตามดวยการติดปาย
แยกมารยาทด ีบรเิวณซอย 8D หนาถริไทย 
เพื่อเตือนสติผูขับรถที่ผานแยกน้ีใหขับรถ
อยางมีมารยาท มีนํ้าใจกัน

สําหรับกิจกรรมบนเวที ทางทีมงานไดเชิญ
ตัวแทนสมาชิก 3 คนขึ้นมาเลาเรื่องราว 
ประสบการณและผลลัพธที่ได จากการ
ปฏิบัติตามแนวคิด รินนํ้าใจใสถนน

พระมหาสมิธ โชติโก และผูใหญเกรียงไกร ชูไสว ผูใหญบาน ม.2 ต.บางปูใหม รวมบรรยายในหัวขอ ธรรมกับใชรถใชถนน
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Big Give No.3rd 
“Give Helping Hand”

การ “ให” ความชวยเหลือสังคมใน 
โครงการ ถิรไทย ใจอาสา

ตลอดเวลากวา 2 ทศวรรษทีผ่านมา ถริไทย 
ยึดมั่นในการดํารงตนเปนสมาชิกที่ดีของ
สังคม พรอมสนับสนุนกิจกรรมตางๆ อยาง
ตอเนื่อง ทั้งในกิจการศาสนา กีฬา การ
ศึกษา และการบริจาค สนับสนุนกิจกรรม
ตางๆ อยางสมํ่าเสมอตลอดมา

โดยกิจกรรมในปนี้ ถิรไทย ไดจัดโครงการ 
“ถิรไทย ใจอาสา” ในการจัดกิจกรรมการ  
“ให” ในหลายรูปแบบ โดยผูบริหารรวมกับ
พนักงานไดใชเวลาในชวงบายของงานในวัน
ดังกลาว รวมถึงกิจกรรมในเดือนสิงหาคม 
ในการกระจายไปทาํกจิกรรมตางๆ โดยการ 
รับบริจาคสิ่งของ เงิน จากพนักงาน รวม
กับการสนับสนุนจากบริษัทสวนหนึ่ง นําไป
มอบแกองคกรตางๆ ดังนี้

-  มูลนิธิบานเด็กเรรอน สมุทรปราการ บริจาคสิ่งของพรอมเงินจํานวน 18,582.- 
นําโดยคุณสุนันท สันติโชตินันท ผูจัดการฝายทรัพยากรมนุษยและบริหารสํานักงาน

-  มูลนิธิบานตะวันใหม  บริจาคสิ่งของพรอมเงินจํานวน 20,000.- นําโดยคุณสมศักดิ์  
คูอมรพัฒนะ ผูจัดการฝายวิศวกรรม และคุณชูเกียรติ  นิมมานิตย ที่ปรึกษาบริษัท

-  ปรับปรุงภูมิทัศน โครงการหนาบานนา
มองใน บมจ.ถิรไทย นําโดยคุณอวยชัย  
ศิริวจนา ผูจัดการฝายขาย

TIRATHAI & SOCIETY

   มูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียร เลี้ยงอาหารกลางวันพรอมบริจาคเงิน 
สิ่งของ 7,200.- นําโดยคุณอวยชัย ศิริวจนา ผูจัดการฝายขาย

-  มลูนธิศินูยเมอรซี ่(ครูนาง) บริจาคสิง่ของพรอมเงนิจาํนวน 
11,000.- นาํโดยคุณจนัทนา เขยีวสุข ผูจัดการสวนธรุการและบรกิาร

-  ทาํความสะอาดวดัสบิสองธนัวา นําโดยคณุสนัุนท สนัตโิชตนัินท 
ผูจัดการฝายทรัพยากรมนุษยและบริหารสํานักงาน

   

-  ปลูกปาชายเลน บริเวณสถานตากอากาศบางปู -  บริจาคโลหิต ณ.สถานตากอากาศบางปู
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พนักงานไดใชเวลาในชวงบายของงานในวัน
ดังกลาว รวมถึงกิจกรรมในเดือนสิงหาคม 
ในการกระจายไปทาํกจิกรรมตางๆ โดยการ 
รับบริจาคสิ่งของ เงิน จากพนักงาน รวม
กับการสนับสนุนจากบริษัทสวนหนึ่ง นําไป
มอบแกองคกรตางๆ ดังนี้

-  มูลนิธิบานเด็กเรรอน สมุทรปราการ บริจาคสิ่งของพรอมเงินจํานวน 18,582.- 
นําโดยคุณสุนันท สันติโชตินันท ผูจัดการฝายทรัพยากรมนุษยและบริหารสํานักงาน

-  มูลนิธิบานตะวันใหม  บริจาคสิ่งของพรอมเงินจํานวน 20,000.- นําโดยคุณสมศักดิ์  
คูอมรพัฒนะ ผูจัดการฝายวิศวกรรม และคุณชูเกียรติ  นิมมานิตย ที่ปรึกษาบริษัท

-  ปรับปรุงภูมิทัศน โครงการหนาบานนา
มองใน บมจ.ถิรไทย นําโดยคุณอวยชัย  
ศิริวจนา ผูจัดการฝายขาย

TIRATHAI & SOCIETY

   มูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียร เลี้ยงอาหารกลางวันพรอมบริจาคเงิน 
สิ่งของ 7,200.- นําโดยคุณอวยชัย ศิริวจนา ผูจัดการฝายขาย

-  มลูนธิศูินยเมอรซี ่(ครูนาง) บริจาคสิง่ของพรอมเงนิจาํนวน 
11,000.- นาํโดยคุณจนัทนา เขยีวสุข ผูจัดการสวนธุรการและบรกิาร

-  ทาํความสะอาดวดัสบิสองธนัวา นาํโดยคณุสนุนัท สนัตโิชตนินัท 
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รวมมพีนกังานเขารวมโครงการ ถริไทย ใจอาสา 
เกือบ 200 ชีวิตที่รวมไปกระจายบุญในครั้งนี้

งานครบรอบ 28 ป ถิรไทย การใหที่ไมมีวันสิ้น
สุดในครั้งนี้ เปนเพียงบทเริ่มตนของกิจกรรม
ภายใต แนวทางการดาํเนินงานของ สโมสรถริไทย 
ที่ยึดมั่นในการเปนประชาคมคนดีที่อุทิศตน 
และไมหวังผลตอบแทน

อยางนอยที่สุด งานในคร้ังนี้ก็สอนใหพวกเรา 
“คนถิรไทย” รูวา เพียงแคเรารูจักการใหโดยไม
หวังผลตอบแทน ความ “ปติ” ที่เรียกวา ความ
สุขแท ก็จะอยูในหัวใจเรามิเสื่อมคลาย

การใหเพื่อนมนุษยในสังคมที่ชีวิตเปนอยูดอย
กวาเรา

การดูแลผูสูงอายุ คนดอยโอกาส ทั้งที่ไมใช
ญาติเรา

การทาํนุบาํรงุพระศาสนา เพือ่ใหเปนศาสนสถาน 
คูบานเรา

การบริจาคโลหิตแกเพื่อนมนุษยเหมือนเรา

การคืนความเปนธรรมชาตใิหกบัทองทะเลบานเรา

ฯลฯ

นี่แคเปนงานแรกของพวกเรา

ยังมีหนทางอีกมากมายสําหรับคําว า 
“ให” และ “การใหไมมีวันจน” ครับ
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ที่ยึดมั่นในการเปนประชาคมคนดีท่ีอุทิศตน 
และไมหวังผลตอบแทน
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กวาเรา
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คูบานเรา
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การคนืความเปนธรรมชาตใิหกบัทองทะเลบานเรา

ฯลฯ

นี่แคเปนงานแรกของพวกเรา

ยังมีหนทางอีกมากมายสําหรับคําวา 
“ให” และ “การใหไมมีวันจน” ครับ



เมื่อความทะเยอทะยานสิ้นสุดลง ความสุขก็เร�่มตนข�้น

Amikor ambíció vége, boldogság kezdődik.

เปนประเทศในยุโรปกลางที่ไมมีทางออกสูทะเล อาณาเขตทิศเหนือจดประเทศสโลวาเกีย ทิศตะวันออกจดประเทศยูเครนและประเทศโรมาเนีย ทิศใตจด 
ประเทศเซอรเบียและประเทศโครเอเชีย ทิศตะวันตกเฉียงใตจดประเทศสโลวีเนีย และทิศตะวันตกจดประเทศออสเตรีย ชื่อประเทศฮังการีในภาษา 
ฮังการี แปลวา "ประเทศของชาวม็อยาโรค” (Country of the Magyars / Hungarian : Magyarok) เมืองที่ใหญที่สุดและเปนเมืองหลวงของประเทศคือ 
เมืองบูดาเปสต   

ประเทศฮังการีมีพื้นที่ 93,030 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมีอาณาเขตเพียงรอยละ 28 ของพื้นที่ราชอาณาจักรฮังการีเดิมกอนสงครามโลกครั้งที่ 1 ลักษณะ 
ภูมิประเทศสวนใหญเปนท่ีราบ มีประชากรราว 10 ลานคน สวนใหญเปนชาวม็อยาโรค ใชภาษาฮังการีเปนภาษาราชการซ่ึงเปนหน่ึงในภาษาทางการไมก่ีภาษา 
ของสหภาพยุโรป ที่ไมไดมีตนกำเนิดในกลุมภาษาอินโด-ยูโรเปยน 

เศรษฐกิจของฮังการีเติบโตไดจากสินคาออกและการลงทุนของบริษัทขนาดใหญภายในประเทศ แมเศรษฐกิจโดยรวมยังคงอยูในสภาพยากจน ท้ังยังมีทรัพยากร 
ธรรมชาตินอยเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบานอีกหลายประเทศ แตหากคุณมองยอนกลับไปในอดีต หรือหากมีโอกาสนั่งคุยกับคนฮังการี คุณจะตองอดทึ่ง 
ไมไดวา ประเทศที่มีพื้นที่นอยกวาเรา 6 เทา ประชากรนอยกวาเรา 7 เทา แตกลับมีนักวิทยาศาตรและ วิศวกร ผูสรางนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐคิดคน 
มากมายไวบนโลกอยางแทบไมนาเชื่อ 

คุณทราบหรือไมวา ปากกาลูกลื่นที่เขามาแทนที่ปากกาหมึกซึมและปากกาคอแรง ซึ่งทำใหวิถีการเขียนหนังสือของคนเปลี่ยนไปตั้งแตป ค.ศ. 1938 
เปนนวัตกรรมของคนฮังการี ของเลนที่หลายคนคุนเคยอยางลูกบาศกรูบิกที่เผยแพรไปทั่วโลก กลองสองทางไกล และ กลองสำหรับดูละครโอเปรา ที่ทำให 
เราสามารถชมละครเวทีจากที่นั่งไกลๆ ไดชัดขึ้น ก็มาจากมันสมองของคนฮังการี เครื่องทำน้ำโซดา มอรเตอรไฟฟา คารบูเรเตอร หลอดรังสีแคโทดสมัยใหม 
ทีวีสี ทีวีพลาสมา และทีวีจอแบน ก็คือผลงานการประดิษฐคิดคนของคนฮังการี ยิ่งไปกวานั้น การคนพบวิตามินซี ของ Albert Szent-Györgyi จนไดรับ 
รางวัลโนเบลในป ค.ศ. 1937 และการคิดคนกระบวนการสรางภาพสามมิติดวยเทคนิคแสง (Holography) ของ Dennis Gabor จนไดรับรางวัลโนเบล 
ในปค.ศ. 1971 ลวนยืนยันคุณูปการแหงการประดิษฐคิดคนของคนฮังการีทั้งสิ้น

ในดานการสื่อสารและคมนาคม เราหลายคนคงเคยไดยินคำวา “รถโคช” การประดิษฐรถมา ซึ่งเปนที่มาของคำวา “coach” ในภาษาอังกฤษ ก็มีที่มาจาก 
คำวา “kocsi” ในภาษาฮังการี ซึ่งหมายถึง “รถจาก Kocs” อันเปนชื่อหมูบานแหงหนึ่งในฮังการีที่ประดิษฐรถชนิดนี้ขึ้นเปนครั้งแรกของโลก นอกจากนี้ 
คนฮังการีอีกคนที่ชื่อ Oszkár Asbóth ก็ไดรับการยกยองวาเปนคนแรกที่ประดิษฐเฮลิคอปเตอรเครื่องแรกของโลกในป ค.ศ. 1928 ในทามกลางผูที่พยายาม 
ประดิษฐเฮลิคอปเตอรอีกหลายคนในเวลานั้น การออกแบบรถโฟลคเตา (Volkswagen Beetle)ขั้นพื้นฐานอยูภายใตความรับผิดชอบของคนฮังการีคนหนึ่ง 
ในขณะที่การออกแบบรถยนต ฟอรด ที โมเดล (Ford T Model)ก็เปนฝมือของคนฮังการีที่อพยพเขาไปอยูในสหรัฐอเมริกาอีกคนหนึ่ง ซึ่งเขาผูนี้ยังมีสวน 
รวมในการพัฒนาสายการประกอบรถยนตฟอรดอีกดวย และหากมองยอนกลับไปในทศวรรษ 1870 Tivadar Puskás  ก็ไดคิดคนระบบชุมสายโทรศัพทท่ีชวย 
ใหเราติดตอถึงกันไดสะดวกมากข้ึนเปนคร้ังแรก และในทศวรรษ 1890 Kálmán Kandó  “บิดาแหงรถจักรไฟฟา” (Father of the Electric Train)  ไดประดิษฐ 
หัวรถจักรไฟฟาที่ใชมอเตอรกระแสสลับแบบ 3 เฟสขึ้นเปนครั้งแรก

ในดานคอมพิวเตอร คนฮังการีก็มีสวนในการสรางสรรคผลงานฝากไวมากมาย รวมทั้งการประดิษฐคอมพิวเตอรดิจิตอล การคิดคนการเขียนโปรแกรม 
ภาษา BASIC และมีสวนสำคัญในการสรางโปรแกรม Word กับ Excel ใหกับ Microsoft

ลาสุดคนฮังการียังไดคิดคนเครื่องสแกนฝามือโดยใชเทคโนโลยีชีวภาพ (Biometric Technology Palm Scanner) ที่สามารถบงชี้อัตลักษณของบุคคลไดมี 
ประสิทธิภาพกวาเครื่องมือใดๆ นี่ยังไมพูดถึงสิ่งประดิษฐที่ไมสูสรางสรรคอยางระเบิดไฮโดรเจน และระเบิดปรมาณู รวมทั้งเตาปฏิกรณปรมาณู ซึ่งเปน 
ผลงานการคิดคนที่แยกไมออกจากมันสมองของคนฮังการี 

และแนนอนวา ในประวัติศาสตรวงการอุตสาหกรรมหมอแปลงไฟฟา คนฮังการี 3 คน คือ Ottó Bláthy, Miksa Déri และ Károly Zipernowsky 
ก็มีบทบาทสำคัญยิ่งในการพัฒนาหมอแปลงไฟฟาสมัยใหมขึ้นในป ค.ศ. 1885 ซึ่งรูจักกันดีในนาม “หมอแปลงไฟฟา ZDB”    

ฮังการ� (Hungary)

When ambition ends, happiness begins.

Hungarian proverb

ภาษิตฮังการ�


