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TIRATHAI JOURNAL ฉบับนี้ นําเสนอ
ความพรอมของหองปฏิบัติการทดสอบ
หมอแปลงไฟฟาของถิรไทย ที่พรอมจะ
รองรับความตองการท่ีเพิ่มมากขึ้นของ
ลูกคาทั้งในประเทศและในกลุมประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 

ที่ผ านมาถิรไทยใหความสําคัญกับการ
ทดสอบหมอแปลงไฟฟามาโดยตลอด 
เพราะเปนหนึ่งในกระบวนการสําคัญในการ
ตัดสินคุณภาพของหมอแปลงไฟฟา ซึ่ง
ปจจุบนัหองทดสอบของเรา สามารถทดสอบ 
ไดมาตรฐานระดับประเทศและระดับสากล 
โดยไดรับการรับรองความสามารถหอง
ปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบตาม
มาตรฐานตางๆ รวมทั้งไดรับการรับรอง
มาตรฐาน ISO/IEC 17025  และกําลัง
เพิ่มขีดความสามารถในการทดสอบไปถึง
ระดับแรงดัน 500 kV ในเร็วๆ นี้  

ณรงคฤทธิ์ ศรีรัตโนภาส

คอลัมน “วิศวกรรมไฟฟา” ฉบับนี้ จึงนํา
เสนอบทความถึง 3 เรื่อง เพื่อใหทานผูอาน
ไดรับรูและเกิดความเช่ือมั่นในหองปฏิบัติ
การทดสอบของเราที่พร อมก าวสู  เวที
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยางมั่นใจ 
โดยเริ่มจากเรื่อง “ความพรอมหองปฏิบัติ
การทดสอบ สู AEC”, “ระบบการสอบกลับ
ได” และ “ความจําเปนที่ตองลงทุน... หอง
ปฏิบัติการทดสอบไฟฟาแรงสูง”

ฉบบัน้ี เราเพิม่หนาวารสารออกไปอกีประมาณ 
30 หนา เพื่อรองรับสารคดีพิเศษในคอลัมน 
“ยอนรอยหมอแปลง” ซึ่งผูเขียนลงพื้นที่ไป
หาขอมูลยังจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อนํา
มาเขียนสารคดีชุด “สมเด็จพระเจาตากสิน
มหาราช ในมุมที่คุณอาจไมเคยรู” สารคดี
ชุดนี้เปนการประมวลเรื่องราวชวงบั้นปลาย
พระชนมชีพของสมเด็จพระเจาตากสิน
มหาราชที่บันทึกและพูดถึงกันในที่ตางๆ 

EDITOR’S NOTE

หมายเหตุบรรณาธิการ

อยางกระจัดกระจายใหเปนระบบที่สามารถ
ทําความเขาใจไดงายขึ้น พรอมทั้งนําเสนอ
เร่ืองราวบางมุมที่บางทานอาจไมเคยทราบ
มากอน ทั้งที่บันทึกอยูในเอกสารทาง
ประวัติศาสตรที่หาอานยากบางฉบับ และที่
เปนประวัติศาสตรบอกเลาท่ีมีหลักฐานทาง
โบราณคดีรองรับ หลายเรื่องในสารคดีชุดนี้
อาจกลาวไดวาไมเคยเผยแพรในสื่อฉบับใด
อยางตรงไปตรงมาและมากเทานี้มากอน
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ปริญญาโท  คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย  สาขาเทคโนโลยีการจัดการ  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา)

การทํางาน
ผูจัดการคุณภาพหองปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ 
บริษัท ถิรไทย จํากัด ( มหาชน )
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ความพรอมหองปฏิบัติการ
ทดสอบ สู  
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ในป 2558 เปนปท่ีมคีวามสาํคัญสาํหรบั 10 ประเทศในภมูภิาคอาเซยีน 
ในการรวมตัวกันเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เปนการนําอาเซียน
ไปสูการเปนตลาดและฐานการผลิตรวมกัน ( Single Market and 
Production Base) การเปน AEC  มีผลตอกิจการพลังงานโดยภาษีนํา
เขาจะเปนศูนย การคาในอาเซียนจะเปนเสรีมากขึ้นซึ่งประเทศไทยจะ
เปนสวนหนึ่งของตลาดและฐานการผลิตรวม AEC  จะสรางโอกาส
มหาศาลในธุรกิจและการลงทุนตางๆ  ทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียนจะเติบโต
ไปพรอมๆกันในทุกๆดาน  ซึ่งในการพัฒนาประเทศในกลุมประเทศใน
ภูมิภาคอาเซียนจะมีความตองใชไฟฟามากข้ึนอยางตอเนื่องและสูงขึ้น
เรื่อยๆในอนาคต  ดังแสดงในรูปที่1. 

และการเขาสู AEC ทําใหเกิดอัตราการขยายตัวของความตองการใช
พลังงานในประเทศอาเซียนดังนี้

รูปที่1: แสดงความตองการใชไฟฟาในกลุมประเทศอาเซียนโดยรวม
ที่มา : WWW2.egat.co.th/ASEAN Power Grid

AEC
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พลังงานไฟฟาระหวางประเทศจะถูกเช่ือม
โยงกัน เพื่อเกิดการจัดการการใชพลังงาน
ไฟฟาอยางเหมาะสมและมั่นคงภายใตโครง
ขายพลงังานไฟฟาอาเซยีน ( ASEAN Power 
Grid ) ทําใหประเทศสมาชิกสามารถใช
พลังงานไฟฟาอยางทั่วถึง ปจจุบันจํานวน
ประชากรในกลุมประเทศสมาชิก มี 600 
ลานคน แตมีถึง 160 ลานคน ที่ยังไม
สามารถเขาถึงไฟฟาและจะเหลือเพียง 63 
ลานคนในป 2030 ภายใตการดําเนินโครง
ขายพลงังานไฟฟาอาเซยีน ( ASEAN Power 
Grid )

ถิรไทยมองเห็นถึงโอกาสในการขยายฐาน
ในกลุมลูกคาในกลุมประชาคมเศรษฐกิจ 
อาเซียน ตาม วิสัยทัศน “ เปนผูนําในการ
ผลิต จําหนายและใหบริการครบวงจร
เกี่ยวกับหมอแปลงไฟฟาในภาคพื้นเอเชีย
และโอเชียเนีย รวมทั้งแสวงหาโอกาส
รวมลงทุนในธุรกิจพลังงานท่ีเกี่ยวเน่ือง
ดวยผลงานคุณภาพที่ตอบสนองความ
ตองการลูกคา โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
พรอมทั้งสรางสรรคสิ่งดีงานตอสังคม ”

ในชวง 5 ปที่ผานมา (2011-2015) บริษัทฯ
มีการเตรียมความพรอมในหลายๆดานท่ีจะ
มุงสูตลาดในกลุมภาคพื้นเอเชียและโอเชีย
เนีย โดยมีจุดแข็งและจุดขายบริษัทฯ คือ

1 ) มีความสามารถในการผลิตหมอแปลง 
ไฟฟาที่มีขนาดใหญที่สุดที่สามารถผลิตได
ในประเทศไทย ณ ขณะนี้ คือ ขนาด 300 
MVA 3 Ph 50 Hz 230 kV  และกําลัง
พัฒนาถึงระดับแรงดัน 500 kV เพื่อใหมี
ศักยภาพครอบคลุมครบทุกแรงดันของ
ระบบไฟฟา ASEAN Power Grids

2 ) สามารถผลิตหมอแปลงตามคําสั่งซื้อ  
( Made to order ) สามารถผลิตไดหลาก
หลายโดยการนําความรูและเทคโนโลยีจาก
สองมุมโลกมาประยุกตใช คือจากประเทศ
ญี่ปุน และจากยุโรป เพื่อใหเกิดความรูใหม 
ที่เปนของคนไทยท่ีไดรับความเชื่อถือและ
การยอมรับทัดเทียมผูผลิตชั้นนําระดับโลก   
ในป 2559 บริษัทฯ จะเริ่มดําเนินการผลิต
หมอแปลงระบบจําหนาย (Distribution 
Transformer ) ท่ีโรงงานแหงใหม ซึ่งจะ
สามารถผลติไดถงึขนาด 50 MVA ( Power 

Transformer ) เพือ่เพิม่กาํลงัการผลติรองรบั 
ตลาดที่มีขนาดใหญขึ้น

3 ) มีประสบการณดานหมอแปลงมานาน
เกือบ 30 ป สามารถเขาไปรวมมือกับ
ลูกคาในการใชความรู ทางดานวิศวกรรม
การออกแบบไฟฟารวมกับลูกคาเพื่อใหได
หมอแปลงท่ีมีคุณลักษณะและคุณสมบัติ
ตรงกับความตองการของลูกคาพรอมมี
ประสิทธิภาพในการใชงาน ตลอดระยะ
เวลาที่ผานมา บริษัทฯ มุงเนนความเปน
เลศิทางดานคณุภาพ การบรหิารตนทนุอยาง 
มปีระสทิธภิาพ กาํหนดราคาทีย่ตุธิรรม และ 
ใหความสําคัญในการสงมอบผลิตภัณฑที่
ตรงตอเวลา จนไดรับการยอมรับ ทั้งจาก
กลุมลูกคารัฐวิสาหกิจ การไฟฟาฝายผลิต 
การไฟฟาภูมิภาค การไฟฟานครหลวงและ
กลุ มลูกคาเอกชนทั้งในประเทศและตาง
ประเทศ

4 ) มีการปรับปรุงพัฒนาและมีการลงทุน
ในดานตางๆ เพือ่รองรบัการขยายตวัทัง้ตลาด 
ในประเทศและตางประเทศ อาทิเชน การ
เพ่ิมตัวแทนและชองทางการตลาดในตลาด

ประเทศ อัตราการขยายตัว ( % )

บรูไน 1.2

กัมพูชา 9.9

อินโดนีเซียน 3.9

ลาว 7.7

มาเลเซีย 4.5

พมา 9.0

ฟลิปปนส 4.5

สิงคโปร 4.2

ไทย 4.9

เวียดนาม 6.7

ที่มา : Outlook พลังงานอาเซียน

ปจจุบันจํานวนประชากรใน
กลุมประเทศสมาชิก มี 600 
ลานคน แตมีถึง 160 ลานคน 
ที่ยังไมสามารถเขาถึงไฟฟา
และจะเหลือเพียง 63 ลาน
คนในป 2030 ภายใตการ
ดําเนินโครงขายพลงังานไฟฟา
อาเซยีน    ( ASEAN Power Grid )

“

“
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ตางประเทศ การเพิ่มประสิทธิภาพดานโลจิ
สตกิส การพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
การพัฒนาทักษะของบุคลากร ( Key Suc-
cess Person ) การพัฒนากระบวนการ
ออกแบบ กระบวนการผลิต รวมถึง
กระบวนการทดสอบคุณภาพ

จากการพัฒนาในดานตางๆ หากกระบวน 
การยืนยันคุณภาพสินคาและผลิตภัณฑไม
เกิดการยอมรับหรือเชื่อมั่น การลงทุนและ
การพัฒนาก็คงไมสงผลตอภาพรวมของ
ผลิตภัณฑเทาใดนัก ดังนั้นในสวนนี้จึงขอ
มุงเนนการนําเสนอขอมูลดานการพัฒนา
หองปฏิบัติการทดสอบของบริษัทฯ เพื่อ
แสดงใหเห็นถึงความสําคัญและจําเปนของ
กระบวนการทดสอบในการยืนยันคุณภาพ
และการไดรับการยอมรับในระดับสากล

ความสามารถในการทดสอบหมอแปลงซึ่ง
ถือเปนกระบวนการที่สําคัญในการตัดสิน
คุณภาพของหมอแปลงไฟฟา ปจจุบันหอง
ทดสอบของถิรไทย สามารถทดสอบไดตาม 
มาตรฐานระดับประเทศและมาตราฐาน
ระดับสากล อาทิ เชน IEC, IEEE, ANSI 
,TIS เปนตน สามารถทดสอบไดถึง ขนาด 
300 MVA 3 Ph 50 Hz 230 kV  และ 
กําลังเพิ่มขีดความสามารถในการทดสอบ
ใหสามารถทดสอบไดถึง ระดับแรงดัน 500 
kV  โดยหมอแปลงถิรไทยที่ผลิตขึ้นทุกใบ
จะตองไดรับการพิสูจนกอนถูกนําใชงาน 
เพราะเราเชื่อวา “ ความเชื่อมั่นของลูกคา

จะเพิ่มขึ้นเมื่อลูกคารู วาหมอแปลงนั้นถูก

ประเมินอยางถี่ถวนโดยหองปฏิบัติการที่มี

ความสามารถตามมาตรฐานสากล  การ

ยอมรับในหมอแปลงนั้นก็จะเกิดขึ้นไมวาจะ

เปนลูกคาในประเทศหรือตางประเทศ

ก็ตาม จะยอมรับบนมาตรฐานเดียวกัน ”

บริษัทฯไดตระหนักถึงความสําคัญในสราง
ความเชื่อมั่นและการยอมรับจากลูกคาเปน
อยางดีจึงไดจัดทําและขอรับการรับรอง
ความสามารถหองปฎิบัติการทดสอบและ

ส อบ เ ที ย บ กั บ สํ า นั ก ง า นม า ต ร ฐ า น
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ( สมอ.) โดยเริ่ม
ตั้งแตกอนป 2543 ตามมาตรฐาน ISO/
IEC Guide 25-1990 : General require-
ment for the competence of testing 
and calibration laboratory   จนถึง
มาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005      
General requirement for competence 
of testing and calibration laboratory         
( มอก.17025-2548 ) บริษัทฯยังรักษา
มาตรฐานรวมถึงขยายขอบขายการรับรอง
ความสามารถในการทดสอบและสอบเทียบ 
ไดรับการรับรองอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน 
ขอบขายที่ไดรับการรับรองมีดังนี้

หองปฏิบัติการสอบเทียบ

ไดรับการรับรองครั้งแรกเมื่อ  28 กันยายน  
2547  หมายเลขการรับรองที่ สอบเทียบ 
0068

ความเชื่อมั่นของลูกคาจะเพิ่ม
ขึ้นเมื่อลูกคารูวาหมอแปลงนั้น
ถูกประเมินอยางถี่ถ วนโดย
ห  อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร ที่ มี ค ว า ม
สามารถตามมาตรฐานสากล 
การยอมรับในหมอแปลงนั้นก็
จะเกิดขึ้นไมวาจะเปนลูกคาใน
ประเทศหรือตางประเทศก็ตาม 
จะยอมรบับนมาตรฐาน เดียวกนั

“

“

ไดรับการรับรองเมื่อ 14 มกราคม 2557   
สิ้นสุดเมื่อ 13 มกราคม 2560 

โดยหองปฏิบัติการสอบเทียบ มีความ
สามารถรองรับการสอบเทียบเครื่องมือ
ทดสอบของหองปฏิบัติการทดสอบไฟฟา 
ในรายการเครื่องมือวัด สาขาไฟฟา 

Measuring Instrument  :  Parameter   
AC Voltage , AC Current , DC Voltage 
, DC Current , DC Resistance , High 
Resistance , Frequency , AC Voltage 
Ratio , AC power  

Generating Instrument : Parameter   
AC Voltage , AC Current , DC Voltage 
, DC Current , DC Resistance 

นอกจากสอบเทียบภายในแลวยังใหบริการ
รับสอบเทียบลูกคาภายนอก สําหรับ
ขอบขายโดยละเอียดสามารถเขาไปดูเพิ่ม
เติมไดที่ www.tisi.go.th หรือสอบถามราย
ละเอียดได ที่ห องปฏิบัติการสอบเทียบ    
02 7697699 ตอ 1816
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พลังงานไฟฟาระหวางประเทศจะถูกเช่ือม
โยงกัน เพื่อเกิดการจัดการการใชพลังงาน
ไฟฟาอยางเหมาะสมและม่ันคงภายใตโครง
ขายพลงังานไฟฟาอาเซยีน ( ASEAN Power 
Grid ) ทําใหประเทศสมาชิกสามารถใช
พลังงานไฟฟาอยางทั่วถึง ปจจุบันจํานวน
ประชากรในกลุมประเทศสมาชิก มี 600 
ลานคน แตมีถึง 160 ลานคน ที่ยังไม
สามารถเขาถึงไฟฟาและจะเหลือเพียง 63 
ลานคนในป 2030 ภายใตการดําเนินโครง
ขายพลงังานไฟฟาอาเซยีน ( ASEAN Power 
Grid )

ถิรไทยมองเห็นถึงโอกาสในการขยายฐาน
ในกลุมลูกคาในกลุมประชาคมเศรษฐกิจ 
อาเซียน ตาม วิสัยทัศน “ เปนผูนําในการ
ผลิต จําหนายและใหบริการครบวงจร
เกี่ยวกับหมอแปลงไฟฟาในภาคพื้นเอเชีย
และโอเชียเนีย รวมทั้งแสวงหาโอกาส
รวมลงทุนในธุรกิจพลังงานท่ีเกี่ยวเนื่อง
ดวยผลงานคุณภาพที่ตอบสนองความ
ตองการลูกคา โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
พรอมทั้งสรางสรรคสิ่งดีงานตอสังคม ”

ในชวง 5 ปที่ผานมา (2011-2015) บริษัทฯ
มีการเตรียมความพรอมในหลายๆดานที่จะ
มุงสูตลาดในกลุมภาคพื้นเอเชียและโอเชีย
เนีย โดยมีจุดแข็งและจุดขายบริษัทฯ คือ

1 ) มีความสามารถในการผลิตหมอแปลง 
ไฟฟาที่มีขนาดใหญที่สุดที่สามารถผลิตได
ในประเทศไทย ณ ขณะนี้ คือ ขนาด 300 
MVA 3 Ph 50 Hz 230 kV  และกําลัง
พัฒนาถึงระดับแรงดัน 500 kV เพื่อใหมี
ศักยภาพครอบคลุมครบทุกแรงดันของ
ระบบไฟฟา ASEAN Power Grids

2 ) สามารถผลิตหมอแปลงตามคําสั่งซื้อ  
( Made to order ) สามารถผลิตไดหลาก
หลายโดยการนําความรูและเทคโนโลยีจาก
สองมุมโลกมาประยุกตใช คือจากประเทศ
ญี่ปุน และจากยุโรป เพื่อใหเกิดความรูใหม 
ท่ีเปนของคนไทยท่ีไดรับความเช่ือถือและ
การยอมรับทัดเทียมผูผลิตชั้นนําระดับโลก   
ในป 2559 บริษัทฯ จะเริ่มดําเนินการผลิต
หมอแปลงระบบจําหนาย (Distribution 
Transformer ) ท่ีโรงงานแหงใหม ซึ่งจะ
สามารถผลติไดถงึขนาด 50 MVA ( Power 

Transformer ) เพือ่เพิม่กาํลงัการผลติรองรบั 
ตลาดที่มีขนาดใหญขึ้น

3 ) มีประสบการณดานหมอแปลงมานาน
เกือบ 30 ป สามารถเขาไปรวมมือกับ
ลูกคาในการใชความรู ทางดานวิศวกรรม
การออกแบบไฟฟารวมกับลูกคาเพื่อใหได
หมอแปลงที่มีคุณลักษณะและคุณสมบัติ
ตรงกับความตองการของลูกคาพรอมมี
ประสิทธิภาพในการใชงาน ตลอดระยะ
เวลาที่ผานมา บริษัทฯ มุงเนนความเปน
เลศิทางดานคณุภาพ การบรหิารตนทนุอยาง 
มปีระสทิธภิาพ กาํหนดราคาท่ียติุธรรม และ 
ใหความสําคัญในการสงมอบผลิตภัณฑที่
ตรงตอเวลา จนไดรับการยอมรับ ทั้งจาก
กลุมลูกคารัฐวิสาหกิจ การไฟฟาฝายผลิต 
การไฟฟาภูมิภาค การไฟฟานครหลวงและ
กลุ มลูกคาเอกชนทั้งในประเทศและตาง
ประเทศ

4 ) มีการปรับปรุงพัฒนาและมีการลงทุน
ในดานตางๆ เพือ่รองรบัการขยายตวัทัง้ตลาด 
ในประเทศและตางประเทศ อาทิเชน การ
เพิ่มตัวแทนและชองทางการตลาดในตลาด

ประเทศ อัตราการขยายตัว ( % )

บรูไน 1.2

กัมพูชา 9.9

อินโดนีเซียน 3.9

ลาว 7.7

มาเลเซีย 4.5

พมา 9.0

ฟลิปปนส 4.5

สิงคโปร 4.2

ไทย 4.9

เวียดนาม 6.7

ที่มา : Outlook พลังงานอาเซียน

ปจจุบันจํานวนประชากรใน
กลุมประเทศสมาชิก มี 600 
ลานคน แตมีถึง 160 ลานคน 
ที่ยังไมสามารถเขาถึงไฟฟา
และจะเหลือเพียง 63 ลาน
คนในป 2030 ภายใตการ
ดําเนินโครงขายพลงังานไฟฟา
อาเซยีน    ( ASEAN Power Grid )

“

“
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ตางประเทศ การเพิ่มประสิทธิภาพดานโลจิ
สตกิส การพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
การพัฒนาทักษะของบุคลากร ( Key Suc-
cess Person ) การพัฒนากระบวนการ
ออกแบบ กระบวนการผลิต รวมถึง
กระบวนการทดสอบคุณภาพ

จากการพัฒนาในดานตางๆ หากกระบวน 
การยืนยันคุณภาพสินคาและผลิตภัณฑไม
เกิดการยอมรับหรือเชื่อมั่น การลงทุนและ
การพัฒนาก็คงไมสงผลตอภาพรวมของ
ผลิตภัณฑเทาใดนัก ดังนั้นในสวนนี้จึงขอ
มุงเนนการนําเสนอขอมูลดานการพัฒนา
หองปฏิบัติการทดสอบของบริษัทฯ เพื่อ
แสดงใหเห็นถึงความสําคัญและจําเปนของ
กระบวนการทดสอบในการยืนยันคุณภาพ
และการไดรับการยอมรับในระดับสากล

ความสามารถในการทดสอบหมอแปลงซ่ึง
ถือเปนกระบวนการที่สําคัญในการตัดสิน
คุณภาพของหมอแปลงไฟฟา ปจจุบันหอง
ทดสอบของถิรไทย สามารถทดสอบไดตาม 
มาตรฐานระดับประเทศและมาตราฐาน
ระดับสากล อาทิ เชน IEC, IEEE, ANSI 
,TIS เปนตน สามารถทดสอบไดถึง ขนาด 
300 MVA 3 Ph 50 Hz 230 kV  และ 
กําลังเพิ่มขีดความสามารถในการทดสอบ
ใหสามารถทดสอบไดถึง ระดับแรงดัน 500 
kV  โดยหมอแปลงถิรไทยที่ผลิตขึ้นทุกใบ
จะตองไดรับการพิสูจนกอนถูกนําใชงาน 
เพราะเราเชื่อวา “ ความเชื่อมั่นของลูกคา

จะเพิ่มขึ้นเมื่อลูกคารู วาหมอแปลงนั้นถูก

ประเมินอยางถี่ถวนโดยหองปฏิบัติการที่มี

ความสามารถตามมาตรฐานสากล  การ

ยอมรับในหมอแปลงนั้นก็จะเกิดขึ้นไมวาจะ

เปนลูกคาในประเทศหรือตางประเทศ

ก็ตาม จะยอมรับบนมาตรฐานเดียวกัน ”

บริษัทฯไดตระหนักถึงความสําคัญในสราง
ความเชื่อมั่นและการยอมรับจากลูกคาเปน
อยางดีจึงไดจัดทําและขอรับการรับรอง
ความสามารถหองปฎิบัติการทดสอบและ

ส อบ เ ที ย บ กั บ สํ า นั ก ง า นม า ต ร ฐ า น
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ( สมอ.) โดยเริ่ม
ตั้งแตกอนป 2543 ตามมาตรฐาน ISO/
IEC Guide 25-1990 : General require-
ment for the competence of testing 
and calibration laboratory   จนถึง
มาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005      
General requirement for competence 
of testing and calibration laboratory         
( มอก.17025-2548 ) บริษัทฯยังรักษา
มาตรฐานรวมถึงขยายขอบขายการรับรอง
ความสามารถในการทดสอบและสอบเทียบ 
ไดรับการรับรองอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน 
ขอบขายที่ไดรับการรับรองมีดังนี้

หองปฏิบัติการสอบเทียบ

ไดรับการรับรองครั้งแรกเมื่อ  28 กันยายน  
2547  หมายเลขการรับรองที่ สอบเทียบ 
0068

ความเช่ือมั่นของลูกคาจะเพ่ิม
ข้ึนเม่ือลูกคารูวาหมอแปลงนั้น
ถูกประเมินอยางถี่ถ วนโดย
ห  อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร ท่ี มี ค ว า ม
สามารถตามมาตรฐานสากล 
การยอมรับในหมอแปลงน้ันก็
จะเกิดขึ้นไมวาจะเปนลูกคาใน
ประเทศหรือตางประเทศก็ตาม 
จะยอมรบับนมาตรฐาน เดียวกนั

“

“

ไดรับการรับรองเมื่อ 14 มกราคม 2557   
สิ้นสุดเมื่อ 13 มกราคม 2560 

โดยหองปฏิบัติการสอบเทียบ มีความ
สามารถรองรับการสอบเทียบเครื่องมือ
ทดสอบของหองปฏิบัติการทดสอบไฟฟา 
ในรายการเครื่องมือวัด สาขาไฟฟา 

Measuring Instrument  :  Parameter   
AC Voltage , AC Current , DC Voltage 
, DC Current , DC Resistance , High 
Resistance , Frequency , AC Voltage 
Ratio , AC power  

Generating Instrument : Parameter   
AC Voltage , AC Current , DC Voltage 
, DC Current , DC Resistance 

นอกจากสอบเทียบภายในแลวยังใหบริการ
รับสอบเทียบลูกคาภายนอก สําหรับ
ขอบขายโดยละเอียดสามารถเขาไปดูเพิ่ม
เติมไดที่ www.tisi.go.th หรือสอบถามราย
ละเอียดได  ท่ีห องปฏิบัติการสอบเทียบ    
02 7697699 ตอ 1816
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หองปฏิบัติการทดสอบไฟฟา
โรงงาน 1 

ไดรับการรบัรองครัง้แรกเมือ่ 16 พฤศจกิายน 
2558 หมายเลขการรับรองที่ ทดสอบ 
0429

ไดรับการรับรองเมื่อ 16 พฤศจิกายน 
2558 สิ้นสุดเมื่อ 16 พฤศจิกายน 2561 

สําหรับหองปฎิบัติการทดสอบไฟฟาโรงงาน 
1  เปนการขอการรบัรองหมอแปลงไฟฟาชนดิ 
นํา้มนัทีม่แีรงดนัไฟฟาสงูสุดสาํหรบับรภิณัฑ 
33 kVA ขนาด 1 kVA ขึ้นไปถึง 5 MVA 
สาํหรบัหมอแปลง 1 เฟส และ ขนาด 5 kVA  
ขึ้นไปถึง 5 MVA สําหรับหมอแปลง 3 เฟส
ในรายการทดสอบ ความตานทานของขดลวด  
การวดั อัตราสวนแรงดันและการตรวจสอบ
การ กระจัดเฟส การวัดอิมพีแดนซลัดวงจร
และวัดความสูญเสียมีโหลด การวัดความ
สูญเสียไมมีโหลดและกระแสไมมีโหลด 
การทดสอบอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น Insulation 
resistance test  การวัดอิมพีแดนซลําดับ
ศูนยของหมอแปลง 3 เฟส  ตามมาตรฐาน 
มอก. 384-2543  IEC 60076-1  IEC 
60076-2  IEEE Std C57.12.90  
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หองปฏิบัติการทดสอบไฟฟา
โรงงาน 2

ไดรับการรบัรองครัง้แรกเมือ่  5 พฤศจกิายน 
2547 หมายเลขการรับรองที่ ทดสอบ 
0140

ไดรับการรับรองเมื่อ 8 มิถุนายน 2558       
สิ้นสุดเมื่อ 27 กุมภาพันธ 2560

ในป 2558 เปนการขอการรบัรองหมอแปลง 
ไฟฟาชนดินํา้มนัทีม่แีรงดันไฟฟาสูงสดุสําหรับ 
บริภัณฑ 115 kVA ขนาด 1 kVA ขึ้นไปถึง 
33 MVA  สําหรับหมอแปลง 1 เฟส และ
ขนาด 5 kVA ขึ้นไปถึง 100 MVA สําหรับ
หมอแปลง  3  เฟส  ไดขอการรบัรองการ
ขยายขอบขาย เพิ่มในรายการทดสอบ การ
ทดสอบความทนตอแรงดันตามความถี่
กําลังไฟฟาของตัวจายอื่น  การทดสอบ
ความทนตอแรงดันเหนี่ยวนําเกิน การ
ทดสอบฟาผาคลื่นเต็ม ตามมาตรฐาน 
มอก. 384-2543, IEC 60076-3 Edition 
3.0 2013-07 และไดรับการรับรองการ
ขยายขอบขายเพิ่ม เมื่อ 8 มิถุนายน 2558 
ซึ่งถือวาสามารถทดสอบหมอแปลงที่ขนาด
ใหญและรายการทดสอบที่มากที่ สุดที่ได 
รับการรับรอง ISO/IEC 17025 ใน
ประเทศไทย ณ. ขณะนี้

นอกจากนีห้องปฏบิตักิารทดสอบของถริไทย 
ไดรับการแตงตั้งจากสํานักงานมาตรฐาน
ผลติภณัฑในการเปนหองปฏบิตักิารทดสอบ 
กลาง (Third Party) ในดานทดสอบหมอแปลง 
ใหกับผูผลิตรายอื่นๆ หรือทดสอบอุปกรณ
ใหกับผูผลิตอุปกรณไฟฟา เชน  Power 
Cable ซึ่งใชหองทดสอบนี้ในการยืนยันผล
การทดสอบได 

คุณสัมพันธ วงษปาน กรรมการผูจัดการ 
บริษัท ถิรไทย จํากัด ( มหาชน )ไดเขารับ
มอบใบรับรองความสามารถหองปฏิบัติการ
ทดสอบไฟฟาโรงงาน1 และ การขยายขอบขาย 
หองปฏบิตักิารทดสอบไฟฟาโรงงาน 2 จาก

ทานเลขาธกิารสํานกังานมาตรฐานผลติภัณฑ 
อุตสาหกรรม ทานธวัช ผลความดี ในวันที่ 
12 กุมภาพันธ 2559 ณ. สํานักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

การพัฒนาความพรอมของหองปฏิบัติการ
ทดสอบ รวมถึงการไดรับการรับรองความ
สามารถของหองปฏิบัติการตาม ISO/IEC 
17025:2005 จะสามารถใชในการสราง
โอกาสในการกาวสูเวทีการการแขงขันใน
กลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC ได
หรือไม  ขอนําเสนอโดยผานมุมมองทานผู
อํ านวยการสํ านักงานคณะกรรมการ
มาตรฐานแหงชาติ (สก.) ทาน ญาณพฒัน 
อูทองทรัพย
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หองปฏิบัติการทดสอบไฟฟา
โรงงาน 1 

ไดรับการรบัรองครัง้แรกเมือ่ 16 พฤศจิกายน 
2558 หมายเลขการรับรองท่ี ทดสอบ 
0429

ไดรับการรับรองเม่ือ 16 พฤศจิกายน 
2558 สิ้นสุดเมื่อ 16 พฤศจิกายน 2561 

สําหรับหองปฎิบัติการทดสอบไฟฟาโรงงาน 
1  เปนการขอการรับรองหมอแปลงไฟฟาชนดิ 
นํา้มนัทีม่แีรงดนัไฟฟาสงูสุดสําหรบับรภิณัฑ 
33 kVA ขนาด 1 kVA ขึ้นไปถึง 5 MVA 
สาํหรับหมอแปลง 1 เฟส และ ขนาด 5 kVA  
ขึ้นไปถึง 5 MVA สําหรับหมอแปลง 3 เฟส
ในรายการทดสอบ ความตานทานของขดลวด  
การวัด อัตราสวนแรงดันและการตรวจสอบ
การ กระจัดเฟส การวัดอิมพีแดนซลัดวงจร
และวัดความสูญเสียมีโหลด การวัดความ
สูญเสียไมมีโหลดและกระแสไมมีโหลด 
การทดสอบอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น Insulation 
resistance test  การวัดอิมพีแดนซลําดับ
ศูนยของหมอแปลง 3 เฟส  ตามมาตรฐาน 
มอก. 384-2543  IEC 60076-1  IEC 
60076-2  IEEE Std C57.12.90  
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หองปฏิบัติการทดสอบไฟฟา
โรงงาน 2

ไดรับการรบัรองครัง้แรกเมือ่  5 พฤศจกิายน 
2547 หมายเลขการรับรองที่ ทดสอบ 
0140

ไดรับการรับรองเมื่อ 8 มิถุนายน 2558       
สิ้นสุดเมื่อ 27 กุมภาพันธ 2560

ในป 2558 เปนการขอการรบัรองหมอแปลง 
ไฟฟาชนดิน้ํามันท่ีมีแรงดนัไฟฟาสงูสดุสาํหรับ 
บริภัณฑ 115 kVA ขนาด 1 kVA ขึ้นไปถึง 
33 MVA  สําหรับหมอแปลง 1 เฟส และ
ขนาด 5 kVA ขึ้นไปถึง 100 MVA สําหรับ
หมอแปลง  3  เฟส  ไดขอการรบัรองการ
ขยายขอบขาย เพิ่มในรายการทดสอบ การ
ทดสอบความทนตอแรงดันตามความถี่
กําลังไฟฟาของตัวจายอื่น  การทดสอบ
ความทนตอแรงดันเหนี่ยวนําเกิน การ
ทดสอบฟาผาคลื่นเต็ม ตามมาตรฐาน 
มอก. 384-2543, IEC 60076-3 Edition 
3.0 2013-07 และไดรับการรับรองการ
ขยายขอบขายเพิ่ม เมื่อ 8 มิถุนายน 2558 
ซึ่งถือวาสามารถทดสอบหมอแปลงที่ขนาด
ใหญและรายการทดสอบที่มากที่ สุดที่ได 
รับการรับรอง ISO/IEC 17025 ใน
ประเทศไทย ณ. ขณะนี้

นอกจากนีห้องปฏบิติัการทดสอบของถริไทย 
ไดรับการแตงตั้งจากสํานักงานมาตรฐาน
ผลติภณัฑในการเปนหองปฏบิตักิารทดสอบ 
กลาง (Third Party) ในดานทดสอบหมอแปลง 
ใหกับผูผลิตรายอื่นๆ หรือทดสอบอุปกรณ
ใหกับผูผลิตอุปกรณไฟฟา เชน  Power 
Cable ซึ่งใชหองทดสอบนี้ในการยืนยันผล
การทดสอบได 

คุณสัมพันธ วงษปาน กรรมการผูจัดการ 
บริษัท ถิรไทย จํากัด ( มหาชน )ไดเขารับ
มอบใบรับรองความสามารถหองปฏิบัติการ
ทดสอบไฟฟาโรงงาน1 และ การขยายขอบขาย 
หองปฏบัิตกิารทดสอบไฟฟาโรงงาน 2 จาก

ทานเลขาธกิารสาํนกังานมาตรฐานผลติภัณฑ 
อุตสาหกรรม ทานธวัช ผลความดี ในวันที่ 
12 กุมภาพันธ 2559 ณ. สํานักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

การพัฒนาความพรอมของหองปฏิบัติการ
ทดสอบ รวมถึงการไดรับการรับรองความ
สามารถของหองปฏิบัติการตาม ISO/IEC 
17025:2005 จะสามารถใชในการสราง
โอกาสในการกาวสูเวทีการการแขงขันใน
กลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC ได
หรือไม  ขอนําเสนอโดยผานมุมมองทานผู
อํ านวยการสํ านักงานคณะกรรมการ
มาตรฐานแหงชาติ (สก.) ทาน ญาณพฒัน 
อูทองทรัพย
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วันที่ 8 มีนาคม 2559 บริษัท ถิรไทย 
จํากัด ( มหาชน ) ไดรับเกรียติจาก ทาน 
ญาณพัฒน อูทองทรัพย ผูอํานวยการ
สาํนกังานคณะกรรมการมาตรฐานแหงชาติ 
(สก.)  ใหทางบริษัทฯเขาสัมภาษณ เรื่อง
การ “การ รับรองมาตรฐาน ISO /IEC 
17025 หองปฏิบัติการทดสอบสามารถ
สรางโอกาสในการกาวสูประชาคมเศรษฐกจิ 
อาเซียนไดอยางไร “ ณ.  สาํนกังานมาตรฐาน 
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ( สมอ.)

การไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO /
IEC 17025 หองปฏบัิตกิารทดสอบ กับ 
การกาวสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
เกี่ยวของกันอยางไร

คุณ ญาณพัฒน  : โดยทั่วไปเราทุกคนตาง
ตระหนกัวาปจจยัท่ีจะทําใหเราสามารถแขงขัน 
ไดมีอยูอยางนอยมี 3 ประเด็นหลักๆ คือ มี
คุณภาพ ราคาเหมาะสม รวดเร็ว ปจจุบัน
ประเด็นที่จะเปนโอกาสในการแขงขัน คง
ตองใหความสําคัญเรื่องคุณภาพ เพื่อการ
สรางความเชื่อมั่น คุณภาพที่วาก็คือสินคา
ตองไดตามมาตรฐาน ในการยนืยนัคณุภาพ 
ของหมอแปลงใหไดมาตรฐานในระดบัสากล 
ก็คือ มาตรฐาน IEC , IEEE สาํนกังาน
มาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรม (สมอ.) 
ก็ไดมีการนํามาตรฐานดังกลาวมาใชในการ

กําหนดมาตรฐานของ สมอ. เราจะรูได
อยางไรวา  สินคาของเราดี สินคาของเราก็
ตองไดรับการตรวจสอบ การตรวจสอบ
ดวยตนเอง ก็อาจจะสรางหองปฏิบัติการ  
ขึ้นมา ออกใบรับรองผลการทดสอบ แตจะ
รับประกันคุณภาพของผลการทดสอบนั้น
ไดอยางไร คําถามตามมาคุณตรวจเองจะ
เชื่อมั่นไดแคไหนตอบวาการตรวจสอบของ
หองปฏิบัติการ ก็ตองไดรับการยอมรับจาก
บุคคลที่ 3 ซึ่งหองปฏิบัติการของถิรไทย
ก็ไดรับการรับรอง ISO/IEC 17025 จาก 
สมอ. โดยที่ สมอ. ไดรับการยอมรับใน
ระดับระหวางประเทศ ILAC นับเปนการ
สรางความเช่ือมั่นตอความถูกตองของผล
การทดสอบใหกับลูกคาได สําหรับกลุม
ประเทศอาเซียนเมื่อเห็นครื่องหมายการ
รับรอง จะไมมีคําถามหรือขอสงสัยใดๆ กับ
ขอมูลในรายงานผลดังกลาว เครื่องหมาย 
ILAC เปนที่รูจักไปทั่วโลก ทุกประเทศตอง
ยอมรับ ดังนั้นการแสดงเครื่องหมายของ   
ILAC , IAF นั้นยากมากเพราะผูที่จะแสดง
ไดตองสามารถแสดงถึงความเทาเทียบกัน
ในทางวิชาการ ประเทศไทยกไ็ดเปนหนึง่ใน
ประเทศสมาชิกท่ีมีความสามารถดังกลาว 
ดังนั้นในใบรับรองรายงานผลของถิรไทย
สามารถแสดงคูกับเครื่องหมาย ILAC ได 
เมื่อรายงานผลของเราเปนท่ียอมรับไดไป
ทั่วโลก อาเซียนเองก็เปนสวนหนึ่งทาง

สังคมโลก ยอมไมมีขอปญหาใดๆ ที่จะมีตอ 
รายงานผลของทางถิรไทย นั้นก็หมายความ 
วาถิรไทยพรอมท่ีจะกาวสู ตลาดอาเซียน
อยางสงาผาเผย  

การไดรับการรับรองความสามารถ
หองปฏบัิติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 
17025 สรางโอกาสในการแขงขันได
อยางไร

คุณ ญาณพัฒน : การที่เราเขาไปอยูใน
แวดวงของการยอมรบั มาตรฐาน ISO /IEC 
17025 จะเปนตัวชี้บงความเปนหองปฏิบัติ
การที่ดี โอกาสของเราคือการเขาไปอยูใน
ตลาดไดโดยไมยากลําบาก เพราะเรามีการ
ลงทุนและมีการเตรียมความพรอมอยางตอ
เนื่อง ไมวาจะเปนดานบุคลากร เครื่องมือ 
วิธีการทดสอบ ถือเปนการลงทุนที่คุมคา 
แรกเริ่มอาจจะเหนื่อย เนื่องจากสมัยกอน
มาตรฐาน ISO /IEC 17025 อาจยังไม
แพรหลาย ตลาดอาจยังไมตองการ แตขอ
ไดเปรียบ คือ เรามีเวลาที่จะไมถูกบีบหรือ

คุณ ญาณพัฒน อูทองทรัพย 

ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ
มาตรฐานแหงชาติ (สก.)

สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม ( สมอ.)

บทสัมภาษณพิเศษ

ซึ่งหองปฏิบัติการของถิรไทย
ก็ไดรับการรับรอง ISO/IEC 
17025 จาก สมอ. โดยที่ สมอ. 
ไ ด  รั บ ก า ร ย อ ม รั บ ใ น ร ะ ดั บ
ระหวางประเทศ ILAC นับ
เปนการสรางความเช่ือมั่นตอ
ความถูกต องของผลการ
ทดสอบใหกับลูกคาได สําหรับ
กลุมประเทศอาเซียนเมื่อเห็น
ครื่องหมายการรับรอง จะไมมี
คําถามหรือขอสงสัยใดๆ กับ
ขอมูลในรายงานผลดังกลาว

“

“
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เรงรัด อุปสรรค อาจจะไมมีตนแบบ ซึ่งถา
เปรียบเทียบกับปจจุบันมีความแตกตางมี
ความเขาใจกันมากขึ้น แตพอถึงชวงที่
ตลาดมีความตองการ มักจะโดนบีบคั้นทาง
ดานเวลา เวลาจะถูกบีบใหสั้นลง แต
สําหรับเราเมื่อไดรับการยอมรับแลวเหลานี้
จึงไมใชปญหา  ยิ่งฐานองคความรูเดิมของ
เราแนนก็จะยิ่งแนนมากขึ้น การตอยอด
จากฐานเดิมยอมทําไดงาย นอกจากฐาน
ความรูแลว บุคลากรที่ผานการฝกใหคิดให
เปนระบบ ทําใหคนมองเห็นปญหา ไมกลัว
ปญหา แกปญหาอยางเปนระบบ มีมุมมอง
จาก Negative Thinking เปลี่ยนเปน Posi-
tive Thinking นั่นคือ มาตรฐานชวยใน
การนําคนใหเกิดการคิดอยางเปนระบบ  
ถาคนของเราสามารถคิดไดอยางเปนระบบ 
ถือเปนเรื่องที่ดีสําหรับองคกร ดังประโยคที่
วา “ความขาดแคลนใดๆ ยอมทําใหโลก
พัฒนาขึ้น ความอุดมสมบรูณเปนกับดักที่
สําคัญที่ทําใหเกิดความเกลียดคลาน” 

นอกเหนือจากโอกาสแลวเราคงหนีไม
พนทีจ่ะตองเจอกบัอุปสรรคการเตรียม 
ความพรอมในการรบัมือ ผูอาํนวยการฯ 
มีขอแนะนําอยางไร

คุณ ญาณพัฒน : การไดแชมปถือวายาก 
การรักษาแชมปยากกวา ดังนั้นจําเปนตอง
มีการลงทุน  หลายคนมักมองเรื่องของหอง
ปฏิบัติการเปนคาใชจาย ประเด็นนี้ตองขอ
ชี้ใหชัด กลาวคือหากทุกคนทําโดยไมรูจุด
มุงหมายวาทําไปเพื่ออะไร ก็คงหนีไมพน 
คือ เรื่องคาใชจายสิ้นเปลือง แตหากเรารูวา
เราทําเพื่ออะไร เพื่อไดอะไร สิ่งนั้นก็คือ
การลงทุน การลงทุนตองไดรับผลตอบแทน 
แตผลตอบแทนอาจตองใชเวลานาน คณุภาพ 
ตองสรางขึน้ทกุวนัเราจะ ละเลยไมไดแมแต
วนัเดยีว เพราะผลลัพธที่ไมไดคุณภาพหาก
เกิดขึ้นอาจมีผลเสียหายมากมายมหาศาล 
เราจึงจําเปนตองรักษาไว การรักษาอาจจะ
นาเบื่อ แตเราก็ปฏิเสธไมไดวาสิ่งนี้เราจะ

ตองลงทุน ผมขอยกตัวอยางจากบทความ
เร่ืองที่มีการสัมภาษณพนักงานญ่ีปุนทาน
หนึ่งที่ทํางานอยูในโรงงานผลิตปากกา ซึ่ง
เรื่องนานมาหลายปแลว ผูสัมภาษณสังเกต
วาพนักงานบรรจุปลอกปากการมีการทํา
อยางประณีต จึงเอยถามพนักงานทานนั้น
วา “ ทาํไมคุณถงึไดบรรจงใสไสปากกาอยาง 
ประณีตจังเลย ” พนักงานคนนั้นตอบกลับ  
“ เรามีความรูสึกที่อยากใหผูใชปากกาใชได
อยางสะดวกที่สุด ” จากคําตอบนั้น มัน
ทําใหเราเห็นไดวาทําไมคนญ่ีปุนจึงเปนคน
ทีม่คีณุภาพของโลก สิง่ทีเ่กดิขึน้นีไ้มใชเรือ่ง 
บังเอิญ แตเปนการลงทุนเรื่องคุณภาพจน
ทําใหคุณภาพเขาสูพฤติกรรมของคนญี่ปุน 
สะทอนถึงคุณภาพของสินคา ปจจุบันสินคา
ญี่ปุนนับเปนสินคาชั้นดีของโลก

ความคิดเห็นของทานผูอํานวยการฯ
เกีย่วกบัหองปฏบิตักิารทดสอบถิรไทย 

คุณ ญาณพัฒน : ผมเคยไปเยี่ยมโรงงาน
ถริไทยแตนานมากแลว จงึไมทราบถึงสถานะ 
การณบริษัทฯ วาจะเจริญเติบโตอยางไร 
แต จากการมองผ านบุคลากรของห อง
ปฏิบัติการและการแลกเปลี่ยนข อมูล 
ขาวสาร ทานผูบริหาร เจาหนาที่ของหอง
ปฎิบัติการ  ผมคิดวาถิรไทยมีการกาวเดิน
ที่มีความมั่นคง กาวเดินดวยความมั่นใจ 
โดยเฉพาะในเร่ืองมาตรฐานถิรไทยมีความ
มั่นใจยอมนําองคกรถึงหลักชัยแนนอน แต
หลักชัยนั้นจะถึงไดหรือไมเมื่อไร ผมคง

ตอบใหไมได คงตองขึ้นอยูกับคนทั้งองคกร
เปนผูกําหนดและกาวเดินไปตามเปาหมาย
ที่วางไว

จ ากบทสัมภาษณ ท  านผู  อํ านวยการ
สาํนักงานคณะกรรมการมาตรฐานแหงชาติ 
(สก.) คุณญาณพัฒน อูทองทรัพย เราคง
ตองยอมรับวา การไดรับการรับรองหอง
ปฏิบัติการ ISO /IEC 17025 ถือเปนสิ่ง
สําคัญในการสรางการยอมรับระหวาง
ประเทศ อยางไรก็ตามทุกโอกาสยอมมี
อุปสรรคความมานะพยายามไมยอมแพน้ัน
เปนการลงทุน ซึ่งผลตอบแทนอาจจะตอง
ใชระยะเวลาดังนั้นสิ่งเหลานี้ ถือเปนหนึ่ง
ความทาทาย ที่จะตองเตรียมพรอมรับมือ 

วารสาร “ถิรไทย” ขอขอบพระคุณ คุณ
ญาณพัฒน อูทองทรัพย ผูอํานวยการ
สาํนักงานคณะกรรมการมาตรฐานแหงชาติ 
(สก.) เปนอยางสูงที่ไดใหเกียรติ และสละ
เวลาอันมีคาใหสัมภาษณกับวารสารถิรไทย
ฉบับนี้ ซึ่งบทสัมภาษณของทานถือเปนประ
โยขนและไดแงคิดเปนอยางมาก

จากบทสรุปทั้งหมดที่กลาวมาการไดรับการ
รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ถือ
เปนการยืนยันความนาเชื่อถือของระบบ
หองปฏิบัติการวามีความสามารถยอมรับได
บนพื้นฐานเดียวกัน ระบบการสอบกลับได
ของการวัด (Traceability System)  ซึ่ง
ถืออีกหนึ่งปจจัยสําคัญที่ชวยในการยืนยัน
ความเชื่อถือนั้น เพื่อใหเกิดความเขาใจมาก
ขึ้นจะขอนําเสนอรายละเอียด ระบบการ
สอบกลับไดของการวัด (Traceability  
System) ในสวนตอไป 
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มาตรฐานชวยในการนําคนให
เกิดการคิดอยางเปนระบบ  ถา
คนของเราสามารถคิด ได 
อยางเปนระบบ ถือเปนเรื่องที่
ดีสําหรับองคกร
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วันที่ 8 มีนาคม 2559 บริษัท ถิรไทย 
จํากัด ( มหาชน ) ไดรับเกรียติจาก ทาน 
ญาณพัฒน อูทองทรัพย ผูอํานวยการ
สาํนกังานคณะกรรมการมาตรฐานแหงชาติ 
(สก.)  ใหทางบริษัทฯเขาสัมภาษณ เรื่อง
การ “การ รับรองมาตรฐาน ISO /IEC 
17025 หองปฏิบัติการทดสอบสามารถ
สรางโอกาสในการกาวสูประชาคมเศรษฐกจิ 
อาเซยีนไดอยางไร “ ณ.  สาํนกังานมาตรฐาน 
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ( สมอ.)

การไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO /
IEC 17025 หองปฏบัิติการทดสอบ กับ 
การกาวสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
เกี่ยวของกันอยางไร

คุณ ญาณพัฒน  : โดยทั่วไปเราทุกคนตาง
ตระหนกัวาปจจยัทีจ่ะทําใหเราสามารถแขงขนั 
ไดมีอยูอยางนอยมี 3 ประเด็นหลักๆ คือ มี
คุณภาพ ราคาเหมาะสม รวดเร็ว ปจจุบัน
ประเด็นที่จะเปนโอกาสในการแขงขัน คง
ตองใหความสําคัญเรื่องคุณภาพ เพื่อการ
สรางความเชื่อมั่น คุณภาพที่วาก็คือสินคา
ตองไดตามมาตรฐาน ในการยนืยนัคณุภาพ 
ของหมอแปลงใหไดมาตรฐานในระดบัสากล 
ก็คือ มาตรฐาน IEC , IEEE สาํนกังาน
มาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรม (สมอ.) 
ก็ไดมีการนํามาตรฐานดังกลาวมาใชในการ

กําหนดมาตรฐานของ สมอ. เราจะรูได
อยางไรวา  สินคาของเราดี สินคาของเราก็
ตองไดรับการตรวจสอบ การตรวจสอบ
ดวยตนเอง ก็อาจจะสรางหองปฏิบัติการ  
ขึ้นมา ออกใบรับรองผลการทดสอบ แตจะ
รับประกันคุณภาพของผลการทดสอบน้ัน
ไดอยางไร คําถามตามมาคุณตรวจเองจะ
เชื่อมั่นไดแคไหนตอบวาการตรวจสอบของ
หองปฏิบัติการ ก็ตองไดรับการยอมรับจาก
บุคคลที่ 3 ซึ่งหองปฏิบัติการของถิรไทย
ก็ไดรับการรับรอง ISO/IEC 17025 จาก 
สมอ. โดยที่ สมอ. ไดรับการยอมรับใน
ระดับระหวางประเทศ ILAC นับเปนการ
สรางความเช่ือมั่นตอความถูกตองของผล
การทดสอบใหกับลูกคาได สําหรับกลุม
ประเทศอาเซียนเมื่อเห็นครื่องหมายการ
รับรอง จะไมมีคําถามหรือขอสงสัยใดๆ กับ
ขอมูลในรายงานผลดังกลาว เครื่องหมาย 
ILAC เปนที่รูจักไปทั่วโลก ทุกประเทศตอง
ยอมรับ ดังนั้นการแสดงเครื่องหมายของ   
ILAC , IAF นั้นยากมากเพราะผูที่จะแสดง
ไดตองสามารถแสดงถึงความเทาเทียบกัน
ในทางวิชาการ ประเทศไทยกไ็ดเปนหนึง่ใน
ประเทศสมาชิกท่ีมีความสามารถดังกลาว 
ดังนั้นในใบรับรองรายงานผลของถิรไทย
สามารถแสดงคูกับเครื่องหมาย ILAC ได 
เม่ือรายงานผลของเราเปนท่ียอมรับไดไป
ท่ัวโลก อาเซียนเองก็เปนสวนหน่ึงทาง

สังคมโลก ยอมไมมีขอปญหาใดๆ ที่จะมีตอ 
รายงานผลของทางถิรไทย นั้นก็หมายความ 
วาถิรไทยพรอมท่ีจะกาวสู ตลาดอาเซียน
อยางสงาผาเผย  

การไดรับการรับรองความสามารถ
หองปฏบิตักิารตามมาตรฐาน ISO/IEC 
17025 สรางโอกาสในการแขงขันได
อยางไร

คุณ ญาณพัฒน : การที่เราเขาไปอยูใน
แวดวงของการยอมรบั มาตรฐาน ISO /IEC 
17025 จะเปนตัวชี้บงความเปนหองปฏิบัติ
การที่ดี โอกาสของเราคือการเขาไปอยูใน
ตลาดไดโดยไมยากลําบาก เพราะเรามีการ
ลงทุนและมีการเตรียมความพรอมอยางตอ
เนื่อง ไมวาจะเปนดานบุคลากร เครื่องมือ 
วิธีการทดสอบ ถือเปนการลงทุนที่คุมคา 
แรกเริ่มอาจจะเหนื่อย เนื่องจากสมัยกอน
มาตรฐาน ISO /IEC 17025 อาจยังไม
แพรหลาย ตลาดอาจยังไมตองการ แตขอ
ไดเปรียบ คือ เรามีเวลาที่จะไมถูกบีบหรือ

คุณ ญาณพัฒน อูทองทรัพย 

ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ
มาตรฐานแหงชาติ (สก.)

สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม ( สมอ.)

บทสัมภาษณพิเศษ

ซ่ึงหองปฏิบัติการของถิรไทย
ก็ไดรับการรับรอง ISO/IEC 
17025 จาก สมอ. โดยที่ สมอ. 
ไ ด  รั บ ก า ร ย อ ม รั บ ใ น ร ะ ดั บ
ระหวางประเทศ ILAC นับ
เปนการสรางความเช่ือมั่นตอ
ความถูกต องของผลการ
ทดสอบใหกับลูกคาได สําหรับ
กลุ มประเทศอาเซียนเมื่อเห็น
ครื่องหมายการรับรอง จะไมมี
คําถามหรือขอสงสัยใดๆ กับ
ขอมูลในรายงานผลดังกลาว
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เรงรัด อุปสรรค อาจจะไมมีตนแบบ ซึ่งถา
เปรียบเทียบกับปจจุบันมีความแตกตางมี
ความเขาใจกันมากขึ้น แตพอถึงชวงที่
ตลาดมีความตองการ มักจะโดนบีบคั้นทาง
ดานเวลา เวลาจะถูกบีบใหส้ันลง แต
สําหรับเราเมื่อไดรับการยอมรับแลวเหลานี้
จึงไมใชปญหา  ยิ่งฐานองคความรูเดิมของ
เราแนนก็จะยิ่งแนนมากขึ้น การตอยอด
จากฐานเดิมยอมทําไดงาย นอกจากฐาน
ความรูแลว บุคลากรที่ผานการฝกใหคิดให
เปนระบบ ทําใหคนมองเห็นปญหา ไมกลัว
ปญหา แกปญหาอยางเปนระบบ มีมุมมอง
จาก Negative Thinking เปลี่ยนเปน Posi-
tive Thinking นั่นคือ มาตรฐานชวยใน
การนําคนใหเกิดการคิดอยางเปนระบบ  
ถาคนของเราสามารถคิดไดอยางเปนระบบ 
ถือเปนเรื่องที่ดีสําหรับองคกร ดังประโยคที่
วา “ความขาดแคลนใดๆ ยอมทําใหโลก
พัฒนาขึ้น ความอุดมสมบรูณเปนกับดักที่
สําคัญที่ทําใหเกิดความเกลียดคลาน” 

นอกเหนือจากโอกาสแลวเราคงหนีไม
พนทีจ่ะตองเจอกบัอปุสรรคการเตรยีม 
ความพรอมในการรบัมือ ผูอาํนวยการฯ 
มีขอแนะนําอยางไร

คุณ ญาณพัฒน : การไดแชมปถือวายาก 
การรักษาแชมปยากกวา ดังนั้นจําเปนตอง
มีการลงทุน  หลายคนมักมองเรื่องของหอง
ปฏิบัติการเปนคาใชจาย ประเด็นนี้ตองขอ
ชี้ใหชัด กลาวคือหากทุกคนทําโดยไมรูจุด
มุงหมายวาทําไปเพื่ออะไร ก็คงหนีไมพน 
คือ เรื่องคาใชจายสิ้นเปลือง แตหากเรารูวา
เราทําเพื่ออะไร เพื่อไดอะไร สิ่งนั้นก็คือ
การลงทุน การลงทุนตองไดรับผลตอบแทน 
แตผลตอบแทนอาจตองใชเวลานาน คณุภาพ 
ตองสรางขึน้ทุกวนัเราจะ ละเลยไมไดแมแต
วนัเดยีว เพราะผลลัพธที่ไมไดคุณภาพหาก
เกิดขึ้นอาจมีผลเสียหายมากมายมหาศาล 
เราจึงจําเปนตองรักษาไว การรักษาอาจจะ
นาเบื่อ แตเราก็ปฏิเสธไมไดวาสิ่งนี้เราจะ

ตองลงทุน ผมขอยกตัวอยางจากบทความ
เร่ืองที่มีการสัมภาษณพนักงานญี่ปุ นทาน
หนึ่งที่ทํางานอยูในโรงงานผลิตปากกา ซึ่ง
เรื่องนานมาหลายปแลว ผูสัมภาษณสังเกต
วาพนักงานบรรจุปลอกปากการมีการทํา
อยางประณีต จึงเอยถามพนักงานทานนั้น
วา “ ทาํไมคณุถงึไดบรรจงใสไสปากกาอยาง 
ประณีตจังเลย ” พนักงานคนนั้นตอบกลับ  
“ เรามีความรูสึกที่อยากใหผูใชปากกาใชได
อยางสะดวกที่สุด ” จากคําตอบนั้น มัน
ทําใหเราเห็นไดวาทําไมคนญี่ปุนจึงเปนคน
ทีม่คีณุภาพของโลก สิง่ทีเ่กดิขึน้นีไ้มใชเรือ่ง 
บังเอิญ แตเปนการลงทุนเรื่องคุณภาพจน
ทําใหคุณภาพเขาสูพฤติกรรมของคนญี่ปุน 
สะทอนถึงคุณภาพของสินคา ปจจุบันสินคา
ญี่ปุนนับเปนสินคาชั้นดีของโลก

ความคิดเห็นของทานผูอํานวยการฯ
เกีย่วกบัหองปฏบัิติการทดสอบถริไทย 

คุณ ญาณพัฒน : ผมเคยไปเยี่ยมโรงงาน
ถริไทยแตนานมากแลว จงึไมทราบถึงสถานะ 
การณบริษัทฯ วาจะเจริญเติบโตอยางไร 
แต จากการมองผ านบุคลากรของห อง
ปฏิบัติการและการแลกเปล่ียนข อมูล 
ขาวสาร ทานผูบริหาร เจาหนาที่ของหอง
ปฎิบัติการ  ผมคิดวาถิรไทยมีการกาวเดิน
ที่มีความมั่นคง กาวเดินดวยความมั่นใจ 
โดยเฉพาะในเร่ืองมาตรฐานถิรไทยมีความ
มั่นใจยอมนําองคกรถึงหลักชัยแนนอน แต
หลักชัยนั้นจะถึงไดหรือไมเม่ือไร ผมคง

ตอบใหไมได คงตองขึ้นอยูกับคนทั้งองคกร
เปนผูกําหนดและกาวเดินไปตามเปาหมาย
ที่วางไว

จ ากบทสัมภาษณ ท  าน ผู  อํ านวยการ
สาํนกังานคณะกรรมการมาตรฐานแหงชาติ 
(สก.) คุณญาณพัฒน อูทองทรัพย เราคง
ตองยอมรับวา การไดรับการรับรองหอง
ปฏิบัติการ ISO /IEC 17025 ถือเปนสิ่ง
สําคัญในการสร างการยอมรับระหวาง
ประเทศ อยางไรก็ตามทุกโอกาสยอมมี
อุปสรรคความมานะพยายามไมยอมแพน้ัน
เปนการลงทุน ซึ่งผลตอบแทนอาจจะตอง
ใชระยะเวลาดังนั้นสิ่งเหลานี้ ถือเปนหนึ่ง
ความทาทาย ที่จะตองเตรียมพรอมรับมือ 

วารสาร “ถิรไทย” ขอขอบพระคุณ คุณ
ญาณพัฒน อูทองทรัพย ผูอํานวยการ
สาํนกังานคณะกรรมการมาตรฐานแหงชาติ 
(สก.) เปนอยางสูงที่ไดใหเกียรติ และสละ
เวลาอันมีคาใหสัมภาษณกับวารสารถิรไทย
ฉบับนี้ ซึ่งบทสัมภาษณของทานถือเปนประ
โยขนและไดแงคิดเปนอยางมาก

จากบทสรุปท้ังหมดท่ีกลาวมาการไดรับการ
รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ถือ
เปนการยืนยันความนาเชื่อถือของระบบ
หองปฏิบัติการวามีความสามารถยอมรับได
บนพื้นฐานเดียวกัน ระบบการสอบกลับได
ของการวัด (Traceability System)  ซึ่ง
ถืออีกหนึ่งปจจัยสําคัญที่ชวยในการยืนยัน
ความเชื่อถือนั้น เพื่อใหเกิดความเขาใจมาก
ขึ้นจะขอนําเสนอรายละเอียด ระบบการ
สอบกลับไดของการวัด (Traceability  
System) ในสวนตอไป 

แหลงขอมูลและเอกสารอางอิง

1. Tirathai Journal ฉบับที่ 10 ปที่ 4 สิงหาคม 2557 

วิศวกรรมไฟฟา หนา  5-17

2. อนาคตประเทศไทย บนเสนทางประชาคมอาเซียน ไทย

โพสต (Th) Wednesday, March 20,2013 ดร.คงชติ ชนิสญัจน 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย ราชภัฎพระนคร

มาตรฐานชวยในการนําคนให
เกิดการคิดอยางเปนระบบ  ถา
คนของเราสามารถคิด ได 
อยางเปนระบบ ถือเปนเรื่องที่
ดีสําหรับองคกร

“

“
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เฉลิมศักดิ์ วุฒิเศลา
การศึกษา
ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร สาขาไฟฟากาํลงั 
มหาวทิยาลยัราชมงคลอสีาน วทิยาเขตนครราชสีมา

การทํางาน
ผูจัดการสวนทดสอบไฟฟา บริษัท ถิรไทย จํากัด (มหาชน)
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การวัดและการทดสอบท่ีมีความถูกตองและแมนยําเปน
หลักประกันทางเทคนิคที่สําคัญที่สุดสําหรับแสดงว า
ผลิตภัณฑเปนไปตามขอกําหนดทางคุณภาพ ความสําคัญ
ของการวัดและทดสอบไดรับการยอมรับและถือเปนขอ
กําหนดของมาตรฐานการประกันคุณภาพที่สําคัญๆ เชน 
ISO 9000, ISO 14000 และ ISO/IEC 17025  เปนตน 
อยางไรก็ตาม การยืนยันความถูกตอง และแมนยําของการ

วัดก็ตองอาศัยหลักประกันที่เปนเอกสารที่สามารถทําใหเกิด
ความเช่ือถือในความถูกตองและความแมนยําที่อางถึงไดเชน
เดียวกัน และหลักประกันดังกลาวก็คือ ใบรับรองการสอบ
เทียบเครื่องมือวัดที่แสดงผลการวัด และความไมแนนอนของ
การวัดที่สามารถสอบกลับไดสูหนวยวัด SI Units ที่ทําใหเปน
จริง (Realised) และรักษาไวในฐานะที่เปนมาตรฐานการวัด
แหงชาติ ซึ่งรักษาไวโดยสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ
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ความเช่ือถือในความถูกตองและความแมนยําท่ีอางถึงไดเชน
เดียวกัน และหลักประกันดังกลาวก็คือ ใบรับรองการสอบ
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ในที่นี้จะอธิบายถึงระบบการสอบกลับได
ของการวัด และบทบาทของสถาบันมาตร
วิทยาแหงชาติทั้งในฐานะเปนหนวยงาน
ของชาติที่รับผิดชอบตอการรักษาและ
ถายทอดมาตรฐานการวัด และการทําให
เกิดการยอมรับของมาตรฐานการวัดแหง
ชาติในระดับสากล

ปจจัยหลักของความสามารถ
สอบกลับได

ความสามารถสอบกลับไดของการวัดจะ
ตองประกอบไปดวยสิ่งตอไปนี้

-  สอบเทียบอยางตอเนื่องเปนลูกโซ จากผู
ใชงานเครื่องมือวัดกลับไปมาตรฐานที่ผู 
เกีย่วของยอมรบั ซึง่โดยทัว่ไปคอื มาตรฐาน 
ระหวางประเทศหรือมาตรฐานแหงชาติ

-  มีความไมแนนอนของการวัด ความไม
แนนอนของการวัดในแตละข้ันตอนของ
ความสามารถสอบกลับได จะตองคํานวณ
ตามวิธีที่กําหนดและรายงานคา เพื่อให
สามารถคํานวณความไมแนนอนรวมของ
ทุกขั้นตอนได

-  ทําเปนเอกสาร การสอบเทียบจะตองทํา
ตามวิธีดําเนินการที่เปนเอกสาร และเปนที่
ยอมรบัโดยทัว่ไป อีกทัง้ผลของการสอบเทยีบ 
ก็ตองทําเปนเอกสารเชนกัน

-  มคีวามสามารถ หองปฏบัิตกิารหรอืองคกร 
ทีท่าํการสอบเทยีบในขัน้ตอนหนึง่ หรอืมาก 
กวาของหวงโซการสอบกลบัได จะตองแสดง 
ใหเห็นถึงความสามารถทางเทคนิค (เชน 
แสดงด วยการได  รับการรับรองความ
สามารถตาม ISO/IEC 17025)

-  อางถึงหนวยวัด SI หวงโซของการสอบ
เทยีบ ถาเปนไปไดจะตองสิน้สดุลงทีม่าตรฐาน 
ขัน้ปฐมภมู ิทีท่าํใหเปนจรงิของหนวยวดั SI

-  ชวงระยะเวลาระหวางการสอบเทยีบ การ 
สอบเทียบจะตองกระทําซํ้าตามชวงเวลาที่
เหมาะสม และระยะของชวงเวลานี้จะขึ้น
อยูกับหลายๆ ตัวแปร (เชน ความไม
แนนอนที่ตองการ ความถ่ีของการใชงาน 
การนําไปใชความเสถียรของเครื่องมือ)

ลําดับขั้นของการสอบเทียบ

1. การสอบเทียบระดับระหวางประเทศ

ความม่ันใจในความถูกตองหรือความเทา
เทียมกันในมาตรฐานการวัดแหงชาติของ
แตละประเทศ ไดมาจากการเปรียบเทียบ
ผลการวัดระหว างประเทศท้ังในระดับ
ทวิภาคีและพหุภาคีแทนการสอบเทียบท่ี
กระทํากันตามปกติทั่วไป ในระดับระหวาง
ชาติหรือระหวางประเทศนั้น มาตรฐาน
ปฐมภูมิ (Primary Standards) ไดมาจาก
การทําใหเปนจริง (Realisation) จากนิยาม

ของหนวยวัด SI ซึ่งไดรับการรับรองจากที่
ประชุมทั่วไปวาดวยการชั่ง ตวง วัด ซึ่ง
หนวยงานที่รับผิดชอบในการดําเนินการให
มีการเปรียบเทียบผลการวัดระหว  าง
ประเทศในระดับที่มีความถูกตองสูงสุด คือ 
สํานักงาน ชั่ง ตวง วัด ระหวางประเทศ

2. การสอบเทยีบระดบัสถาบนัมาตรวทิยา 
แหงชาติ

สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติของแต ละ
ประเทศเปนหนวยงานที่มีหนาที่ รักษา
มาตรฐานทางมาตรวิทยาขั้นสูงสุดของ
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ประเทศ เปนแหลงที่มาของความสอบกลับ
ไดสําหรับปริมาณทางฟสิกสท่ีเก่ียวของของ
ประเทศนั้นๆ ในกรณีที่สถาบันมาตรวิทยา
แหงชาติมีความสามารถถึงขั้นที่นําเอา
หนวยวัด SI จากนิยามมาทําใหเปนจริงได
นัน้ มาตรฐานแหงชาตินัน้ถอืไดวาเทียบเทา 
มาตรฐานปฐมภูมิหรือสามารถสอบกลับได
โดยตรงกับหนวยวัด SI อยางไรก็ดีในกรณี
ที่สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติยังไมมีความ
สามารถถึงขั้นที่จะนําเอานิยามมาทําใหเปน
จริงได การทําใหมั่นใจวาสามารถสอบกลับ
ไดถึงหนวยวัด SI จะกระทําโดยการถาย 
ทอดจากมาตรฐานปฐมภูมิของประเทศอื่น

สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ มีหนาที่หลัก
ในการรักษามาตรฐานขั้นปฐมภูมิของ
หนวยวัด SI ของประเทศ รวมทั้งการวิจัย
และพัฒนามาตรฐานการวัด และวิธีการวัด
ใหมีความถูกตองแมนยํามากยิ่งข้ึนตาม
ความกาวหนาทางวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 
การสอบเทียบที่กระทําโดยสถาบันมาตร
วิทยาแหงชาติตามปกติแลวจะจํากัดอยูท่ี
การสอบเทียบเพื่อถายทอดมาตรฐานของ
หนวยวัด SI ในระดับปฐมภูมิของชาติสู
มาตรฐานระดับทุติยภูมิของหองปฏิบัติการ
สอบเทียบในอุตสาหกรรมเทานั้น

3. หองปฏิบตักิารสอบเทยีบทีไ่ดรบัการรับ 
รองความสามารถ

หองปฏิบัติการสอบเทียบที่ไดรับการรับรอง
โดยองคกรใหการรบัรองความสามารถอยาง 
เปนทางการของแตละประเทศ สําหรับ
หนวยงานใหการรับรองอยางเปนทางการ
ของประเทศไทยก็คือ สวนงานรับรองหอง
ปฏิบัติการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม (สมอ.) หองปฏิบัติการที่
ผานการรับรองโดยการตรวจประเมินความ
สามารถทางเทคนคิตามขอกาํหนดมาตรฐาน 
ISO/IEC 17025 แลว จะไดรับใบรับรอง
ความสามารถของการวัดพรอมกับความไม
แนนอนนอยที่สุดที่หองปฏิบัติการสามารถ

กระทําได

หองปฏิบัติการสอบเทียบที่ไดรับการรับรอง
ความสามารถจะทําการสอบเทียบเครื่องมือ
วัดจากภาคอุตสาหกรรม เพื่อถายทอด
ความถูกตองจากหนวยวัด SI โดยใช
มาตรฐานอางอิง หรือมาตรฐานถายทอดที่
ผานการสอบเทียบแลวจากมาตรฐานแหง
ชาติ หรือหองปฏิบัติการสอบเทียบที่ไดรับ
การรับรองความสามารถในระดับสูงกวา

4.การสอบเทียบท่ีกระทําภายในภาค
อุตสาหกรรม

การสอบเทียบที่กระทําขึ้นเองภายในภาค
อุตสาหกรรม เพื่อทําใหมั่นใจวาเครื่องมือ
ตรวจ และทดสอบทัง้หมดทีม่ผีลตอคณุภาพ 
ของผลิตภัณฑที่ไดรับการสอบเทียบกับ
มาตรฐานอางอิงภายในโรงงาน โดยที่
มาตรฐานอางอิงนั้นจะตองไดรับการสอบ
เทียบกับมาตรฐานของสถาบันมาตรวิทยา
แหงชาติแลวแตกรณีซึ่งความสามารถใน
การทําการสอบเทียบภายในโรงงาน จะตอง
คํานึงถึงความสามารถของผู ปฏิบัติการ 

(การศึกษา การฝกอบรม ความชํานาญ 
และประสบการณ) วิธีการในการวัด เครื่อง
มือวัดและมาตรฐานการวัด หองปฏิบัติการ 
(สภาวะแวดลอม) ตลอดจนระบบการ
บนัทกึผล เพือ่ใหมัน่ใจในความถกูตอง และ 
แมนยําของการวัด

เมื่อเปนไปไมไดที่จะสอบกลับผล
การวัดสูหนวยวัด SI

ในบางกรณี การสอบกลับไดของการวัดสู
หนวยวัด SI ไมสามารถเปนไปไดหรือไม
สมเหตุสมผล หองปฏิบัติการ ลูกคา และผู
เกี่ยวของอาจตกลงกันที่จะใชวัสดุอางอิงที่
ไดรับการรับรองแลว (Certified Refer-
ence Material : CRM) จากผูสงมอบที่มี
ความสามารหรือการใชวิธีบงชี้เฉพาะ และ/
หรือ การใชมาตรฐานที่ตกลงยอมรับรวม
กันของผูเกี่ยวของทั้งหมด

- วัสดุอางอิงที่ไดรับการรับรองแลว (Cer-
tified reference material)
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ในที่นี้จะอธิบายถึงระบบการสอบกลับได
ของการวัด และบทบาทของสถาบันมาตร
วิทยาแหงชาติทั้งในฐานะเปนหนวยงาน
ของชาติที่รับผิดชอบตอการรักษาและ
ถายทอดมาตรฐานการวัด และการทําให
เกิดการยอมรับของมาตรฐานการวัดแหง
ชาติในระดับสากล

ปจจัยหลักของความสามารถ
สอบกลับได

ความสามารถสอบกลับไดของการวัดจะ
ตองประกอบไปดวยสิ่งตอไปนี้

-  สอบเทียบอยางตอเนื่องเปนลูกโซ จากผู
ใชงานเครื่องมือวัดกลับไปมาตรฐานท่ีผู 
เกีย่วของยอมรบั ซึง่โดยทัว่ไปคอื มาตรฐาน 
ระหวางประเทศหรือมาตรฐานแหงชาติ

-  มีความไมแนนอนของการวัด ความไม
แนนอนของการวัดในแตละขั้นตอนของ
ความสามารถสอบกลับได จะตองคํานวณ
ตามวิธีที่กําหนดและรายงานคา เพ่ือให
สามารถคํานวณความไมแนนอนรวมของ
ทุกขั้นตอนได

-  ทําเปนเอกสาร การสอบเทียบจะตองทํา
ตามวิธีดําเนินการที่เปนเอกสาร และเปนที่
ยอมรบัโดยทัว่ไป อีกทัง้ผลของการสอบเทยีบ 
ก็ตองทําเปนเอกสารเชนกัน

-  มคีวามสามารถ หองปฏบัิติการหรอืองคกร 
ทีท่าํการสอบเทยีบในขัน้ตอนหนึง่ หรอืมาก 
กวาของหวงโซการสอบกลบัได จะตองแสดง 
ใหเห็นถึงความสามารถทางเทคนิค (เชน 
แสดงด วยการได รับการรับรองความ
สามารถตาม ISO/IEC 17025)

-  อางถึงหนวยวัด SI หวงโซของการสอบ
เทยีบ ถาเปนไปไดจะตองสิน้สดุลงทีม่าตรฐาน 
ขัน้ปฐมภมู ิทีท่าํใหเปนจรงิของหนวยวดั SI

-  ชวงระยะเวลาระหวางการสอบเทยีบ การ 
สอบเทียบจะตองกระทําซํ้าตามชวงเวลาที่
เหมาะสม และระยะของชวงเวลานี้จะขึ้น
อยูกับหลายๆ ตัวแปร (เชน ความไม
แนนอนท่ีตองการ ความถ่ีของการใชงาน 
การนําไปใชความเสถียรของเครื่องมือ)

ลําดับขั้นของการสอบเทียบ

1. การสอบเทียบระดับระหวางประเทศ

ความมั่นใจในความถูกตองหรือความเทา
เทียมกันในมาตรฐานการวัดแหงชาติของ
แตละประเทศ ไดมาจากการเปรียบเทียบ
ผลการวัดระหว างประเทศท้ังในระดับ
ทวิภาคีและพหุภาคีแทนการสอบเทียบที่
กระทํากันตามปกติทั่วไป ในระดับระหวาง
ชาติหรือระหวางประเทศนั้น มาตรฐาน
ปฐมภูมิ (Primary Standards) ไดมาจาก
การทําใหเปนจริง (Realisation) จากนิยาม

ของหนวยวัด SI ซึ่งไดรับการรับรองจากที่
ประชุมทั่วไปวาดวยการชั่ง ตวง วัด ซึ่ง
หนวยงานที่รับผิดชอบในการดําเนินการให
มีการเปรียบเทียบผลการวัดระหว  าง
ประเทศในระดับที่มีความถูกตองสูงสุด คือ 
สํานักงาน ชั่ง ตวง วัด ระหวางประเทศ

2. การสอบเทยีบระดบัสถาบนัมาตรวทิยา 
แหงชาติ

สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติของแต ละ
ประเทศเปนหนวยงานที่มีหนาที่ รักษา
มาตรฐานทางมาตรวิทยาขั้นสูงสุดของ
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ประเทศ เปนแหลงที่มาของความสอบกลับ
ไดสําหรับปริมาณทางฟสิกสท่ีเก่ียวของของ
ประเทศนั้นๆ ในกรณีที่สถาบันมาตรวิทยา
แหงชาติมีความสามารถถึงข้ันที่ นําเอา
หนวยวัด SI จากนิยามมาทําใหเปนจริงได
นัน้ มาตรฐานแหงชาตินัน้ถอืไดวาเทียบเทา 
มาตรฐานปฐมภูมิหรือสามารถสอบกลับได
โดยตรงกับหนวยวัด SI อยางไรก็ดีในกรณี
ที่สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติยังไมมีความ
สามารถถึงขั้นท่ีจะนําเอานิยามมาทําใหเปน
จริงได การทําใหมั่นใจวาสามารถสอบกลับ
ไดถึงหนวยวัด SI จะกระทําโดยการถาย 
ทอดจากมาตรฐานปฐมภูมิของประเทศอื่น

สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ มีหนาที่หลัก
ในการรักษามาตรฐานขั้นปฐมภูมิของ
หนวยวัด SI ของประเทศ รวมทั้งการวิจัย
และพัฒนามาตรฐานการวัด และวิธีการวัด
ใหมีความถูกตองแมนยํามากย่ิงข้ึนตาม
ความกาวหนาทางวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 
การสอบเทียบที่กระทําโดยสถาบันมาตร
วิทยาแหงชาติตามปกติแลวจะจํากัดอยูท่ี
การสอบเทียบเพื่อถายทอดมาตรฐานของ
หนวยวัด SI ในระดับปฐมภูมิของชาติสู
มาตรฐานระดับทุติยภูมิของหองปฏิบัติการ
สอบเทียบในอุตสาหกรรมเทานั้น

3. หองปฏิบตักิารสอบเทยีบท่ีไดรบัการรับ 
รองความสามารถ

หองปฏิบัติการสอบเทียบที่ไดรับการรับรอง
โดยองคกรใหการรบัรองความสามารถอยาง 
เปนทางการของแตละประเทศ สําหรับ
หนวยงานใหการรับรองอยางเปนทางการ
ของประเทศไทยก็คือ สวนงานรับรองหอง
ปฏิบัติการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม (สมอ.) หองปฏิบัติการที่
ผานการรับรองโดยการตรวจประเมินความ
สามารถทางเทคนิคตามขอกาํหนดมาตรฐาน 
ISO/IEC 17025 แลว จะไดรับใบรับรอง
ความสามารถของการวัดพรอมกับความไม
แนนอนนอยที่สุดที่หองปฏิบัติการสามารถ

กระทําได

หองปฏิบัติการสอบเทียบท่ีไดรับการรับรอง
ความสามารถจะทําการสอบเทียบเครื่องมือ
วัดจากภาคอุตสาหกรรม เพ่ือถายทอด
ความถูกตองจากหนวยวัด SI โดยใช
มาตรฐานอางอิง หรือมาตรฐานถายทอดที่
ผานการสอบเทียบแลวจากมาตรฐานแหง
ชาติ หรือหองปฏิบัติการสอบเทียบที่ไดรับ
การรับรองความสามารถในระดับสูงกวา

4.การสอบเทียบที่กระทําภายในภาค
อุตสาหกรรม

การสอบเทียบที่กระทําขึ้นเองภายในภาค
อุตสาหกรรม เพื่อทําใหมั่นใจวาเครื่องมือ
ตรวจ และทดสอบทัง้หมดทีม่ผีลตอคณุภาพ 
ของผลิตภัณฑท่ีไดรับการสอบเทียบกับ
มาตรฐานอางอิงภายในโรงงาน โดยท่ี
มาตรฐานอางอิงนั้นจะตองไดรับการสอบ
เทียบกับมาตรฐานของสถาบันมาตรวิทยา
แหงชาติแลวแตกรณีซึ่งความสามารถใน
การทําการสอบเทียบภายในโรงงาน จะตอง
คํานึงถึงความสามารถของผู ปฏิบัติการ 

(การศึกษา การฝกอบรม ความชํานาญ 
และประสบการณ) วิธีการในการวัด เครื่อง
มือวัดและมาตรฐานการวัด หองปฏิบัติการ 
(สภาวะแวดลอม) ตลอดจนระบบการ
บนัทกึผล เพือ่ใหมัน่ใจในความถกูตอง และ 
แมนยําของการวัด

เมื่อเปนไปไมไดที่จะสอบกลับผล
การวัดสูหนวยวัด SI

ในบางกรณี การสอบกลับไดของการวัดสู
หนวยวัด SI ไมสามารถเปนไปไดหรือไม
สมเหตุสมผล หองปฏิบัติการ ลูกคา และผู
เกี่ยวของอาจตกลงกันที่จะใชวัสดุอางอิงที่
ไดรับการรับรองแลว (Certified Refer-
ence Material : CRM) จากผูสงมอบที่มี
ความสามารหรือการใชวิธีบงชี้เฉพาะ และ/
หรือ การใชมาตรฐานท่ีตกลงยอมรับรวม
กันของผูเกี่ยวของทั้งหมด

- วัสดุอางอิงที่ไดรับการรับรองแลว (Cer-
tified reference material)
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มาตรฐานทีใ่ชโดยความตกลงระหวางองคกร 
ที่เปนคูสัญญากัน เมื่อไมมีมาตรฐานแหง
ชาติ

การแสดงใหเห็นถงึความสามารถ 
สอบกลับไดของการวัด

ในการขอรับการรับรองระบบคุณภาพ ISO 
9000 Series หรอืการรับรองความสามารถ 
ตาม ISO/IEC 17025 ทั้งผูสงมอบและ
ห องปฏิบัติการต างก็ต องแสดงความ
สามารถสอบกลับไดของการวัดแกผูตรวจ
ประเมินดวยกันทั้งนั้น แตดวยความเขาใจ
ที่แตกตางกันของความหมายของประเด็น
ตางๆ ที่เกี่ยวของกับการตรวจประเมิน เชน 
การสอบเทียบ ความสามารถสอบกลับได 
มาตรฐานแหงชาติ และความไมแนนอน
ของการวัด เปนตน เปนผลใหเกิดความคิด

วัสดุอางอิงที่ไดรับการรับรองแลว คือ วัสดุ
อางอิงที่มีใบรับรองกํากับ มีคาสมบัติหนึ่ง
อยางหรือมากกวา ที่ไดรับการรับรองโดย
วิธีดําเนินการซึ่งทําใหสอบกลับไดสูหนวย
วัดที่ทําใหเป นจริงไดอยางถูกตองที่ค า
สมบัติที่แสดง ซึ่งคารับรองแตละคาจะ
กํากับดวยความไมแนนอนที่ระดับความ
เชื่อมั่นอันหนึ่ง (A reference material, 
accompanied by a certificate, one or 
more of whose property values are 
certified by a procedure which estab-
lished traceability to an accurate reali-
zation of the unit in which the property 
values are expressed, and for which 
each certified value is accompanied by 
an uncertainty at a stated level of con-
fidence)

- วัสดุอางอิง (Reference material)

วัสดุอางอิง คือ วัสดุหรือสารที่มีคาสมบัติ
อยางหนึ่งหรือมากกวา ที่มีความเปนเนื้อ
เดยีวกนั และถกูจดัเตรยีมมาอยางดสีาํหรบั 
ใชสอบเทียบอุปกรณสําเร็จ (apparatus) 
ใชประเมินวิธีวัด หรือกําหนดคาใหกับวัสดุ 
(Material or substance one or more of 
whose property values are sufficiently 
homogeneous and well established to 
be used for calibration of an apparatus, 
the assessment of measurement meth-
od, or for assigning values to materi-
als)

หมายเหตุ วัสดุอางอิงอาจอยูในรูปของกาซ
บริสุทธ หรือกาซผสม ของเหลว หรือ
ของแข็ง

- มาตรฐานที่เปนที่ยอมรับระหวางกัน 
(Consensus standard)

มาตรฐานที่เปนที่ยอมรับระหวางกัน คือ 

เห็นที่ขัดแยงกัน จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่
ท้ังสองฝายจะตองทําความเขาใจกับความ
หมาย และความเปนจริงท่ียอมรับไดของ
ความสามารถสอบกลับได ทั้งที่ไดจาก
มาตรฐานแหงชาติของการวัด โดยผานหอง
ปฏิบัติการที่ไดรับการับรองความสามารถ 
และมาตรฐานท่ีเป น ท่ียอมรับร วมกัน 
(Consensus Standards) ในกลุม
อุตสาหกรรมเดียวกัน โดยผานหองปฏิบัติ
การที่ไมไดรับการรับรองความสามารถ

    

ตอไปนี้คือตัวอยางของการพิจารณายอมรับ
ความสามารถสอบกลับไดของการวัด เมื่อ
การสอบเทียบไมไดกระทําโดยหองปฏิบัติ
การที่ไดรับการรับรองความสามารถ

1. พารามเิตอรทีย่งัไมไดรบัการสถาปนาและ 
รักษาไวในฐานะมาตรฐานแหงชาติ เชน 
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แมเหล็ก ความแข็ง ความเจาะลึก ความ
เพีย้นของสญัญณ เปนตน ทําใหทัง้ผูสงมอบ 
และผูตรวจประเมนิเกดิปญหาวาจะสามารถ 
สอบกลับไปสู หน วยวัด ท่ีรักษาไว  โดย
มาตรฐานแหงชาติไดอยางไร ความเชื่อมั่น
ในความสามารถสอบกลับไดอาจตองอาศัย
ประจักษพยานจากการเปรียบเทียบผลการ
วัดระหวางหองปฏิบัติการหรือการทดสอบ
ความชํานาญของหองปฏิบัติการเปนองค
ประกอบในการพิจารณา

2. ใบรับรองการสอบเทียบ ควรจะชี้บงการ
สอบกลับไดสูมาตรฐานแหงชาติรวมไปถึง
การบอกถึงความไมแนนอนของการวัดที่
รายงานดวย

3. มีประจักษพยานที่ชัดเจนของการตรวจ
ประเมินหองปฏิบัติการตามเกณฑกําหนด
ของระบบคุณภาพ โดยผูสงมอบเองหรือ

บุคคลที่สาม

4. การสอบกลับไดของการวัด โดยอาศัย
คาคงที่ธรรมชาติทางกายภาพ (Natural 
Physical Constants) ที่รักษาไวโดยผูสง
มอบเอง จะกระทําไดตองอาศัยการยืนยัน
ความถูกตองของการเปรียบเทียบผลการ
วัดระหวางหองปฏิบัติการหรือกับมาตรฐาน
แหงชาติกอน

5. วัสดุอางอิงที่ใชในการสอบเทียบ และ
ทวนสอบอุปกรณการวัดจะตองมีใบรับรอง
กํากับ และใหมั่นใจวาผลการวัดที่รายงาน
ในใบรับรองความสามารถสอบกลับไดสู 
มาตรฐานของหนวยวัด SI และวิธีวิเคราะห
ทดสอบที่ใชเปนวิธีที่เปนที่ยอมรับในระดับ
นานาชาติ

ดังนั้นหองปฏิบัติการสอบเทียบและทดสอบ 
ที่ทําหน าที่ถ ายทอดความถูกต องของ
มาตรฐานการวัดจากสถาบันมาตรวิทยา
แหงชาติสูผูใชงาน จะยืนยันผลการวัดและ
ความถูกตองของการตรวจ วัด และทดสอบ 
ทีก่าํกับไปกบัสินคา ใหเปนไปตามมาตรฐาน 
หรือขอกําหนดของประเทศคูคา 

การที่หองปฏิบัติการสอบเทียบและทดสอบ
ที่ไดรับการรับรองความสามารถตาม ISO/
IEC 17025 นั้นจะเปนสิ่งยืนยันความถูก
ตองของผลการวัดไดเปนอยางดี เพื่อเปน
หลักประกันคุณภาพของผลิตภัณฑใหเปน
ที่ยอมรับในระดับนานาชาติได

ที่มา: เน้ือหาสําคัญในขอเขียนนี้อางอิงจากสมาคม
มาตรวิทยาแหงประเทศไทย (Metrology Society of 

Thailand)
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มาตรฐานทีใ่ชโดยความตกลงระหวางองคกร 
ที่เปนคูสัญญากัน เมื่อไมมีมาตรฐานแหง
ชาติ

การแสดงใหเห็นถงึความสามารถ 
สอบกลับไดของการวัด

ในการขอรับการรับรองระบบคุณภาพ ISO 
9000 Series หรอืการรับรองความสามารถ 
ตาม ISO/IEC 17025 ทั้งผูสงมอบและ
ห องปฏิบัติการต างก็ต องแสดงความ
สามารถสอบกลับไดของการวัดแกผูตรวจ
ประเมินดวยกันทั้งนั้น แตดวยความเขาใจ
ท่ีแตกตางกันของความหมายของประเด็น
ตางๆ ที่เกี่ยวของกับการตรวจประเมิน เชน 
การสอบเทียบ ความสามารถสอบกลับได 
มาตรฐานแหงชาติ และความไมแนนอน
ของการวัด เปนตน เปนผลใหเกิดความคิด

วัสดุอางอิงที่ไดรับการรับรองแลว คือ วัสดุ
อางอิงที่มีใบรับรองกํากับ มีคาสมบัติหนึ่ง
อยางหรือมากกวา ที่ไดรับการรับรองโดย
วิธีดําเนินการซึ่งทําใหสอบกลับไดสูหนวย
วัดที่ทําใหเป นจริงไดอยางถูกตองท่ีค า
สมบัติที่แสดง ซึ่งคารับรองแตละคาจะ
กํากับดวยความไมแนนอนท่ีระดับความ
เชื่อมั่นอันหนึ่ง (A reference material, 
accompanied by a certificate, one or 
more of whose property values are 
certified by a procedure which estab-
lished traceability to an accurate reali-
zation of the unit in which the property 
values are expressed, and for which 
each certified value is accompanied by 
an uncertainty at a stated level of con-
fidence)

- วัสดุอางอิง (Reference material)

วัสดุอางอิง คือ วัสดุหรือสารที่มีคาสมบัติ
อยางหนึ่งหรือมากกวา ที่มีความเปนเนื้อ
เดยีวกนั และถกูจดัเตรยีมมาอยางดสีาํหรบั 
ใชสอบเทียบอุปกรณสําเร็จ (apparatus) 
ใชประเมินวิธีวัด หรือกําหนดคาใหกับวัสดุ 
(Material or substance one or more of 
whose property values are sufficiently 
homogeneous and well established to 
be used for calibration of an apparatus, 
the assessment of measurement meth-
od, or for assigning values to materi-
als)

หมายเหตุ วัสดุอางอิงอาจอยูในรูปของกาซ
บริสุทธ หรือกาซผสม ของเหลว หรือ
ของแข็ง

- มาตรฐานที่เปนที่ยอมรับระหวางกัน 
(Consensus standard)

มาตรฐานท่ีเปนท่ียอมรับระหวางกัน คือ 

เห็นที่ขัดแยงกัน จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่
ทั้งสองฝายจะตองทําความเขาใจกับความ
หมาย และความเปนจริงที่ยอมรับไดของ
ความสามารถสอบกลับได ทั้งที่ไดจาก
มาตรฐานแหงชาติของการวัด โดยผานหอง
ปฏิบัติการที่ไดรับการับรองความสามารถ 
และมาตรฐานที่ เป น ท่ียอมรับร วมกัน 
(Consensus Standards) ในกลุม
อุตสาหกรรมเดียวกัน โดยผานหองปฏิบัติ
การที่ไมไดรับการรับรองความสามารถ

    

ตอไปน้ีคือตัวอยางของการพิจารณายอมรับ
ความสามารถสอบกลับไดของการวัด เมื่อ
การสอบเทียบไมไดกระทําโดยหองปฏิบัติ
การที่ไดรับการรับรองความสามารถ

1. พารามเิตอรทีย่งัไมไดรบัการสถาปนาและ 
รักษาไวในฐานะมาตรฐานแหงชาติ เชน 
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แมเหล็ก ความแข็ง ความเจาะลึก ความ
เพีย้นของสญัญณ เปนตน ทําใหทัง้ผูสงมอบ 
และผูตรวจประเมนิเกดิปญหาวาจะสามารถ 
สอบกลับไปสู หน วยวัด ท่ีรักษาไว  โดย
มาตรฐานแหงชาติไดอยางไร ความเชื่อมั่น
ในความสามารถสอบกลับไดอาจตองอาศัย
ประจักษพยานจากการเปรียบเทียบผลการ
วัดระหวางหองปฏิบัติการหรือการทดสอบ
ความชํานาญของหองปฏิบัติการเปนองค
ประกอบในการพิจารณา

2. ใบรับรองการสอบเทียบ ควรจะชี้บงการ
สอบกลับไดสูมาตรฐานแหงชาติรวมไปถึง
การบอกถึงความไมแนนอนของการวัดที่
รายงานดวย

3. มีประจักษพยานที่ชัดเจนของการตรวจ
ประเมินหองปฏิบัติการตามเกณฑกําหนด
ของระบบคุณภาพ โดยผูสงมอบเองหรือ

บุคคลที่สาม

4. การสอบกลับไดของการวัด โดยอาศัย
คาคงที่ธรรมชาติทางกายภาพ (Natural 
Physical Constants) ที่รักษาไวโดยผูสง
มอบเอง จะกระทําไดตองอาศัยการยืนยัน
ความถูกตองของการเปรียบเทียบผลการ
วัดระหวางหองปฏิบัติการหรือกับมาตรฐาน
แหงชาติกอน

5. วัสดุอางอิงท่ีใชในการสอบเทียบ และ
ทวนสอบอุปกรณการวัดจะตองมีใบรับรอง
กํากับ และใหมั่นใจวาผลการวัดที่รายงาน
ในใบรับรองความสามารถสอบกลับไดสู 
มาตรฐานของหนวยวัด SI และวิธีวิเคราะห
ทดสอบที่ใชเปนวิธีที่เปนที่ยอมรับในระดับ
นานาชาติ

ดังนั้นหองปฏิบัติการสอบเทียบและทดสอบ 
ที่ทําหน าที่ถ ายทอดความถูกต องของ
มาตรฐานการวัดจากสถาบันมาตรวิทยา
แหงชาติสูผูใชงาน จะยืนยันผลการวัดและ
ความถูกตองของการตรวจ วัด และทดสอบ 
ทีก่าํกับไปกบัสินคา ใหเปนไปตามมาตรฐาน 
หรือขอกําหนดของประเทศคูคา 

การที่หองปฏิบัติการสอบเทียบและทดสอบ
ที่ไดรับการรับรองความสามารถตาม ISO/
IEC 17025 นั้นจะเปนสิ่งยืนยันความถูก
ตองของผลการวัดไดเปนอยางดี เพื่อเปน
หลักประกันคุณภาพของผลิตภัณฑใหเปน
ที่ยอมรับในระดับนานาชาติได

ที่มา: เนื้อหาสําคัญในขอเขียนนี้อางอิงจากสมาคม
มาตรวิทยาแหงประเทศไทย (Metrology Society of 

Thailand)
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ศราวุธ สอนอุไร
การศึกษา
ปรญิญาตร ีสาขาวศิวกรรมศาสตร (อเิล็กทรอนกิสและโทรคมนาคม)
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบรุี

การทํางาน
วิศวกรระดับ9 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

วิศวกรรมไฟฟา
ELECTRICAL ENGINEERING

ความจําเปนที่ตองลงทุน...

หองปฏิบัติการ
ทดสอบไฟฟาแรงสูง
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เมือ่ชวงปลายป  2557 หลงัจากมนีโยบาย 
ของรัฐบาลใหม คณะอนกุรรมการพยากรณ 
และจัดทําแผนพัฒนา กําลังผลิตไฟฟา
ของประเทศจงึไดมีการพิจารณาจดัทาํแผน 
พัฒนากําลังผลิตไฟฟาของประเทศไทย
ชุดใหม  เนื่องจากแนวโนมการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจของไทยที่ปรับตัวและแผน 
การลงทุนโครงสรางพื้นฐานตามนโยบาย
รัฐบาลรวมทั้ งการเตรียมการเข  า สู 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 
Economic Community: AEC) ในป 
2558 ที่ผานมา ซึ่งจะสงผลตอการใช
ไฟฟาของประเทศไทยโดยรวม แผน 
PDP2015 ไดเนนการเสริมความมั่นคง
ระบบไฟฟา ดวยการกระจายเชื้อเพลิงใน
การผลิตไฟฟา การลดการพึ่งพากาซ
ธรรมชาติ การเพิ่มสัดสวนการผลิตไฟฟา
จากถานหินเทคโนโลยีสะอาดการจัดหา
ไฟฟาจากตางประเทศเพิ่มขึ้น การเพิ่ม

สดัสวนการผลติไฟฟาจากพลงังานหมนุเวยีน 
รวมทั้งการพัฒนาระบบสงไฟฟา ระบบ
จําหนายไฟฟา เพื่อรองรับการพัฒนา
พลังงานทดแทน และการเขาสูประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

ระบบการสงจายพลังงานไฟฟาของประเทศ 
ไทย ทีด่าํเนนิการโดยการไฟฟาฝายผลติแหง 
ประเทศไทย (กฟผ.) ดําเนินการสงจาย
ดวยระดับแรงดันไฟฟามาตรฐาน ประกอบ
ดวยระดับแรงดัน 500kV 230 kV 132 kV 
115 kV และ 69 kV ที่ความถี่ 50Hz และ
ความสามารถในการจายไฟฟา (พิกัด
หมอแปลง) รวมทั้งสิ้น 88,461.44 MVA  
ระบบการสงจายไฟฟาที่ดีจะตองมีความ
มั่นคงเชื่อถือได มีแรงดันระบบอยูภายใน
ขอบเขตท่ีกาํหนด มปีระสทิธภิาพเสถยีรภาพ 
และความปลอดภัยสูง ดงันัน้หมอแปลงไฟฟา 
เซอรกิตเบรคเกอร อุปกรณวัดกระแสและ

แรงดันสงู หรืออปุกรณอืน่ๆทีใ่ชงานในระบบ 
สงจายไฟฟาแรงสงู จะตองมีคณุสมบตัคิงทน 
ตอแรงดันไฟฟาในทุกสภาวะแวดลอม หาก
เกิดจากความผิดพรองทางไฟฟาและทาง
กล จะตองไมเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดความ
เสียหายตอระบบการสงจายพลังงานไฟฟา  
การที่จะเชื่อมั่นไดวา  อุปกรณไฟฟาแรงสูง
ที่กลาวมาเหลานั้น มีคุณสมบัติและ
คุณภาพไดมาตรฐาน จําเปนตองทดสอบ
วัสดุอุปกรณเหลานั้นในหองปฏิบัติการ
ไฟฟาแรงสูงกอนนําไปติดตั้งใชงาน

จากแผนการพัฒนาระบบสงตามแผน PDP 
2015 สงผลทางตรงตอการจดัหาหมอแปลง 
ไฟฟา โดยเฉพาะหมอแปลงทีม่รีะดบัแรงดัน 
500kV และ 230 kV ผูผลิตหมอแปลง
ภายในประเทศ เชน บริษัทถิรไทย, บริษัท 
เอบีบี และ บริษัทไดเฮน หากตองการยื่น
ประมูลประกวดราคาหมอแปลงระดับแรง
ดันดังกลาว จําเปนตองพัฒนาและเพ่ิม
ศักยภาพดานหองปฎิบัติการทดสอบไฟฟา
แรงสูง เพื่อใหสามารถทดสอบหมอแปลง
ตามมาตรฐานสากลได การผลิตหมอแปลง
หากดําเนนิการผลติหมอแปลงเสรจ็เรยีบรอย 
แลวจําเปนตองทดสอบหมอแปลงเพื่อมั่นใจ
ว าหม อแปลงที่ส งมอบมีประสิทธิภาพ 
มอีายกุารใชงานไดยาวนาน และเปนไปตาม 
ขอกําหนดของลูกคา การที่บริษัทผูผลิต
หมอแปลงจะสงหมอแปลงเขาทดสอบที่
หองปฏิบัติการทดสอบภายนอก มีความยุง
ยาก คอนขางไมสะดวกและเสียคาใชจาย
ในการขนสงและทดสอบเปนเงินจํานวน
มาก ดังนั้นบริษัทผลิตหมอแปลงจึงจําเปน
ตองตัดสินใจลงทุนหองปฏิบัติการทดสอบฯ
ของตนเองซึ่งมีมูลคาหลายรอยลานบาท  
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การทํางาน
วิศวกรระดับ9 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

วิศวกรรมไฟฟา
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ความจําเปนที่ตองลงทุน...

หองปฏิบัติการ
ทดสอบไฟฟาแรงสูง
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เมือ่ชวงปลายป  2557 หลงัจากมนีโยบาย 
ของรัฐบาลใหม คณะอนกุรรมการพยากรณ 
และจัดทําแผนพัฒนา กําลังผลิตไฟฟา
ของประเทศจงึไดมีการพิจารณาจดัทาํแผน 
พัฒนากําลังผลิตไฟฟาของประเทศไทย
ชุดใหม  เนื่องจากแนวโนมการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจของไทยที่ปรับตัวและแผน 
การลงทุนโครงสรางพื้นฐานตามนโยบาย
รัฐบาลรวมท้ังการเตรียมการเข  า สู 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 
Economic Community: AEC) ในป 
2558 ที่ผานมา ซึ่งจะสงผลตอการใช
ไฟฟาของประเทศไทยโดยรวม แผน 
PDP2015 ไดเนนการเสริมความมั่นคง
ระบบไฟฟา ดวยการกระจายเชื้อเพลิงใน
การผลิตไฟฟา การลดการพึ่งพากาซ
ธรรมชาติ การเพิ่มสัดสวนการผลิตไฟฟา
จากถานหินเทคโนโลยีสะอาดการจัดหา
ไฟฟาจากตางประเทศเพิ่มขึ้น การเพิ่ม

สดัสวนการผลติไฟฟาจากพลงังานหมนุเวยีน 
รวมทั้งการพัฒนาระบบสงไฟฟา ระบบ
จําหนายไฟฟา เพื่อรองรับการพัฒนา
พลังงานทดแทน และการเขาสูประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

ระบบการสงจายพลังงานไฟฟาของประเทศ 
ไทย ทีด่าํเนนิการโดยการไฟฟาฝายผลติแหง 
ประเทศไทย (กฟผ.) ดําเนินการสงจาย
ดวยระดับแรงดันไฟฟามาตรฐาน ประกอบ
ดวยระดับแรงดัน 500kV 230 kV 132 kV 
115 kV และ 69 kV ที่ความถี่ 50Hz และ
ความสามารถในการจายไฟฟา (พิกัด
หมอแปลง) รวมทั้งสิ้น 88,461.44 MVA  
ระบบการสงจายไฟฟาที่ดีจะตองมีความ
มั่นคงเชื่อถือได มีแรงดันระบบอยูภายใน
ขอบเขตท่ีกาํหนด มปีระสทิธภิาพเสถยีรภาพ 
และความปลอดภยัสูง ดงันัน้หมอแปลงไฟฟา 
เซอรกิตเบรคเกอร อุปกรณวัดกระแสและ

แรงดันสงู หรืออปุกรณอืน่ๆท่ีใชงานในระบบ 
สงจายไฟฟาแรงสงู จะตองมีคณุสมบตัคิงทน 
ตอแรงดันไฟฟาในทุกสภาวะแวดลอม หาก
เกิดจากความผิดพรองทางไฟฟาและทาง
กล จะตองไมเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดความ
เสียหายตอระบบการสงจายพลังงานไฟฟา  
การที่จะเชื่อมั่นไดวา  อุปกรณไฟฟาแรงสูง
ท่ีกลาวมาเหลานั้น มีคุณสมบัติและ
คุณภาพไดมาตรฐาน จําเปนตองทดสอบ
วัสดุอุปกรณเหลานั้นในหองปฏิบัติการ
ไฟฟาแรงสูงกอนนําไปติดตั้งใชงาน

จากแผนการพัฒนาระบบสงตามแผน PDP 
2015 สงผลทางตรงตอการจดัหาหมอแปลง 
ไฟฟา โดยเฉพาะหมอแปลงทีม่รีะดบัแรงดัน 
500kV และ 230 kV ผูผลิตหมอแปลง
ภายในประเทศ เชน บริษัทถิรไทย, บริษัท 
เอบีบี และ บริษัทไดเฮน หากตองการยื่น
ประมูลประกวดราคาหมอแปลงระดับแรง
ดันดังกลาว จําเปนตองพัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพดานหองปฎิบัติการทดสอบไฟฟา
แรงสูง เพ่ือใหสามารถทดสอบหมอแปลง
ตามมาตรฐานสากลได การผลิตหมอแปลง
หากดาํเนนิการผลติหมอแปลงเสร็จเรียบรอย 
แลวจําเปนตองทดสอบหมอแปลงเพื่อมั่นใจ
ว าหม อแปลงท่ีส งมอบมีประสิทธิภาพ 
มอีายกุารใชงานไดยาวนาน และเปนไปตาม 
ขอกําหนดของลูกคา การที่บริษัทผูผลิต
หมอแปลงจะสงหมอแปลงเขาทดสอบที่
หองปฏิบัติการทดสอบภายนอก มีความยุง
ยาก คอนขางไมสะดวกและเสียคาใชจาย
ในการขนสงและทดสอบเปนเงินจํานวน
มาก ดังนั้นบริษัทผลิตหมอแปลงจึงจําเปน
ตองตัดสินใจลงทุนหองปฏิบัติการทดสอบฯ
ของตนเองซึ่งมีมูลคาหลายรอยลานบาท  
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เพือ่ใหเกดิความเขาใจเก่ียวกบัหองปฏบิตักิาร 
ทดสอบไฟฟาแรงสูง บทความนี้จะกลาวถึง
พื้นฐานการทดสอบไฟฟาแรงสูงและหอง
ปฏิบัติการทดสอบไฟฟาแรงสูงพอสังเขป
ดังนี้

ประเภทของการทดสอบไฟฟา
แรงสูง

ตามมาตรฐาน IEC 60060-1 (High Volt-
age Test Techniques, Part 1 : General 
definition and test techniques) ได
กําหนดประเภทของการทดสอบ ดังนี้

1. แรงดันทดสอบแตกสลาย (disruptive 
test voltage) เปนการทดสอบแบบทาํลาย 
(Destructive Test) ที่ทําใหไดอิเลคตริก
ของฉนวนแตกสลายหรือเสียสภาพ ซึ่งเกิด
ขึ้นกับฉนวนในลักษณะสปารค เจาะผาน
ทะลุซึ่งจะทําใหทราบไดวาวัสดุหรืออุปกรณ
นั้นสามารถทนแรงดันไดสูงสุดเทาใด จาก
ความเครียดสนามไฟฟา (electric field 
stress) ท่ีเกิดจากแรงดันท่ีปอนทดสอบ
เมื่อเกิดดีสชารจแตกสลายจะทําใหแรงดัน
ระหวางอิเลคโตรดจะลดตํ่าลงเปนศูนยหรือ
เกือบศูนย และมีกระแสไหลผานเพิ่มขึ้น
มากมาย การเกิดดีสชารจแตกสลายมี
ลักษณะดังตอไปนี้

1.1 วาบไฟตามผิว  (flashover) เปนการ
เกิดดิสชารจบนผิวฉนวนแข็งที่ล อมรอบ
ดวยฉนวนกาซหรือฉนวนเหลว จะทําให
เสียสภาพการฉนวนชั่ววูบ

  

1.2 สปารคผาน (spark over) เปนการเกิด
เบรคดาวนผานฉนวนกาซหรือของเหลวท่ี
คั่นระหวางอิเลคโตรด ทําใหเสียสภาพการ
ฉนวนชั่วครู

  

1.3 เจาะทะลุผาน (puncture) เปนการเกิด
เบรคดาวนผานฉนวนแข็ง ทําใหเสียสภาพ
การฉนวนอยางถาวร

  

2. การทดสอบความคงทนอยูไดตอแรงดนั 
(withstand voltage test) เปนการ
ทดสอบแบบไมทําลาย (Nondestructive 
Test) เพื่อดูวาฉนวนหรือการฉนวนของ
อุปกรณจะสามารถคงทนตอแรงดันไดหรือ
ไม ซึ่งแบงออกเปน 2 ชนิด 

2.1 การทดสอบความคงทนอยูไดระยะสั้น
ดวยแรงดันกระแสตรงหรือแรงดันกระแส 
สลบัความถีพ่ลงังานหรอืความถีต่ํา่ (50-200 
Hz) โดยปอนแรงดันตามที่กําหนดใน
มาตรฐาน เปนเวลา 1 นาที ซึ่งจะสูงกวา
แรงดันใชงาน เปนการเลียนแบบแรงดัน
เกินท่ีอาจจะเกิดขึ้นในระบบ หลังจาก
ทดสอบแลวตัวอยางทดสอบนั้นจะไมเกิด
รองรอยแตกสลายใด ๆ 

2.2 การทดสอบความคงทนอยูไดดวยแรง 
ดันอิมพัลส เพื่อดูความคงทนตอแรงดัน 
อิมพัลสอันเกิดจากฟาผา (lightning im-
pulse) หรือแรงดันที่เกิดจากการสวิตซของ
ระบบสงไฟฟาแรงสงูเรยีกวา แรงดนัสวติชิง่ 
(switching surge) ซึ่งเปนลักษณะของแรง
ดันที่เพิ่มขึ้นโดยฉับพลัน

3. การทดสอบความทนทาน (endurance 
test) เปนการทดสอบแบบไมทําลาย 
(Nondestructive Test) เพื่อทดสอบอายุ
การใชงานของการฉนวน อุปกรณที่ตองรับ
ความเครียดสนามไฟฟาอยูตลอดเวลา ซึ่ง
จะทดสอบดวยแรงดันกระแสสลบัความถีต่ํา่ 
(50 Hz) ขนาดแรงดันทดสอบเทากับแรง
ดันสูงสุดของระบบใชงาน โดยวัดอุณหภูมิ
ที่เพิ่มขึ้น วัดพลังงานสูญเปลา และระดับ
แรงดันที่โคโรนาเริ่มเกิดหรือ วัดการเกิด
ดีสชารจบางสวน

4. ทดสอบการฉนวนภายนอก (external 
insulation) และการฉนวนภายใน (inter-
nal insulation) การฉนวนภายนอก คือ 
ฉนวนอากาศกับฉนวนแข็งของอุปกรณที่
รับสภาวะบรรยากาศ นั่นคือ ฉนวนจะตอง
ทนตอความเครียดสนามไฟฟาและผลของ
สภาพดินฟาอากาศ เชน ความชื้น และสิ่ง
เปรอะเปอนทั้งหลาย สวนการฉนวนภายใน 
ซึ่งประกอบดวยฉนวนแข็งกับฉนวนเหลว
หรือกาซฉนวนภายในจะอยูในถังในสิ่งหอ
หุมมิใหรับสัมผัสกับสภาวะบรรยากาศ การ
ฉนวนของวัสดุและอุปกรณจะทนตอแรงดันรูปที่ 1: แสดงการเกิด Flashover ลูกถวยฉนวน

รูปที่ 2: แสดงการเกิด Spark over ระหวางทดสอบ
อุปกรณไฟฟา

รูปที่ 3: แสดงการเกิด puncture ลูกถวยฉนวน
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ไฟฟาไดมากหรือนอยขึ้นอยู กับลักษณะ
และสภาพของฉนวนกําหนดดวย

4.1 ระยะรั่ว (leakage distance or creep-
age distance) หมายถึง ระยะที่สั้นที่สุดระ
หวางอิเลคโตรดหรือโลหะประกอบติดลูก
ถวยฉนวน โดยวดัไปตามผิวฉนวนภายนอก

4.2 ระยะอารค (arcing distance) หมาย
ถึง ระยะตามแนวที่เกิดอารคหรือ สปารค
ผาน นั่นคือ ระยะที่สั้นที่สุดที่วัดระหวาง 
อิเลคโตรดหรือโลหะที่ประกอบติดลูกถวย 
โดยวัดผานไปในอากาศหรือฉนวนกาซหรือ
ฉนวนเหลวที่ลอมรอบฉนวนแข็ง ในสภาพ
แหงระยะอารคจะยาวกวาในสภาพเปยก
หรือสภาพเปอน

4.3 สภาพแหง (dry conditions) หมายถึง 
ตัวอยางที่ทดสอบอยู ในสภาพแหงและ
สะอาด โดยมเีงือ่นไขเปนไปตามทีม่าตรฐาน 
กําหนด

4.4 สภาพเปยก (wet conditions) หมาย
ถึง ตัวอยางทดสอบที่เลียนแบบสภาวะการ
ใชงานในสภาพเปยกฝน เพื่อทดสอบผล 
กระทบจากฝนตกธรรมชาติที่มีต อการ
ฉนวนภายนอก ลักษณะนํ้าฝนจําลอง
กําหนดดวยความตานทานจําเพาะอัตรา
การตก แนวและทิศทางการตกของฝนที่ผิว
ฉนวนภายนอก

มาตรฐานการทดสอบ

การทดสอบจําเปนตองมีมาตรฐานอางอิง 
เพือ่ใชในการตรวจรับโดยใชเกณฑมาตรฐาน 
ตัดสินวาอุปกรณไฟฟาแรงสูงสามารถผลิต
ไดตามมาตรฐานหรือไม โดยทั่วไปแตละ
ประเทศจะมีการกําหนดการใชมาตรฐาน
ไมเหมอืนกนั ดงันัน้กอนดาํเนินการทดสอบ 
จะตองทําความเขาใจและขอตกลงกันกอน

วาจะใชมาตรฐานใดเปนเกณฑอางอิง สําหรับมาตรฐานอางอิงประเทศไทยจะเกี่ยวของกับ
มาตรฐานหลายประเทศ ตามตัวอยางมาตรฐานตางๆดังนี้

IEC: International Electrotechnical Commission

VDE: Verband Deutscher Electrotechniker

ANSI: American National Standard Institute

BS: British Standard

JIS: Japanese Industrial Standard

IEEE: Institute of Electrical and Electronics Engineers

ขนาดแรงดันทดสอบ

ขนาดแรงดันทดสอบที่ใชทดสอบวัสดุทดสอบ (Test object) ขึ้นอยูกับจะนําวัสดุอุปกรณ
ไฟฟาแรงสูงไปใชระดับแรงดันเทาใด ซึ่งหมายถึงแรงดันระหวางเฟส โดยทั่วไปแรงดัน
ระบบใชงานจะตํ่ากวาแรงดันระบบสูงสุด (Um) ตามตาราง 1.1 หากแรงดันใชงานจะ
เปลี่ยนไปเทาใดดวยเหตุผลใดก็ตามจะตองไมเกินแรงดันสูงสุดที่มาตรฐานกําหนด   
ตัวอยางเชนแรงดันใชงาน 69 kV ใหเลือกแรงดันสูงสุด 72.5 kV จะไดคาแรงดันทดสอบ
ความคงทนตอแรงดัน AC 1นาที 140 kV แรงดันทดสอบความคงทนตอแรงดันอิมพัลส 
325 kV

อนึ่งขนาดแรงดันทดสอบที่กําหนดใน IEC ที่แสดงในตารางที่ 1.1 และ 1.2นั้นเปนคาแรง
ดันทดสอบความคงทนอยูไดตอแรงดัน (withstand voltage test) ของวัสดุทดสอบ ถาจะ
ทดสอบใหเกิดวาบไฟตามผิวหรือเกิดเบรกดาวนหรือเจาะทะลุ จะตองใชแรงดันทดสอบสูง
กวาคาแรงดันคงทนอยูได และเมื่อคํานึงถึงประสิทธิภาพและอายุการใชงานของอุปกรณ
ทดสอบ แรงดันที่กําหนดของอุปกรณทดสอบ ควรจะตองเลือกใหสูงกวาคาแรงดันทดสอบ
ตามระดับแรงดันสูงสุด  
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เพือ่ใหเกดิความเขาใจเกีย่วกบัหองปฏิบตักิาร 
ทดสอบไฟฟาแรงสูง บทความนี้จะกลาวถึง
พื้นฐานการทดสอบไฟฟาแรงสูงและหอง
ปฏิบัติการทดสอบไฟฟาแรงสูงพอสังเขป
ดังนี้

ประเภทของการทดสอบไฟฟา
แรงสูง

ตามมาตรฐาน IEC 60060-1 (High Volt-
age Test Techniques, Part 1 : General 
definition and test techniques) ได
กําหนดประเภทของการทดสอบ ดังนี้

1. แรงดันทดสอบแตกสลาย (disruptive 
test voltage) เปนการทดสอบแบบทาํลาย 
(Destructive Test) ที่ทําใหไดอิเลคตริก
ของฉนวนแตกสลายหรือเสียสภาพ ซึ่งเกิด
ขึ้นกับฉนวนในลักษณะสปารค เจาะผาน
ทะลุซึ่งจะทําใหทราบไดวาวัสดุหรืออุปกรณ
นั้นสามารถทนแรงดันไดสูงสุดเทาใด จาก
ความเครียดสนามไฟฟา (electric field 
stress) ที่เกิดจากแรงดันท่ีปอนทดสอบ
เมื่อเกิดดีสชารจแตกสลายจะทําใหแรงดัน
ระหวางอิเลคโตรดจะลดตํ่าลงเปนศูนยหรือ
เกือบศูนย และมีกระแสไหลผานเพ่ิมขึ้น
มากมาย การเกิดดีสชารจแตกสลายมี
ลักษณะดังตอไปนี้

1.1 วาบไฟตามผิว  (flashover) เปนการ
เกิดดิสชารจบนผิวฉนวนแข็งท่ีลอมรอบ
ดวยฉนวนกาซหรือฉนวนเหลว จะทําให
เสียสภาพการฉนวนชั่ววูบ

  

1.2 สปารคผาน (spark over) เปนการเกิด
เบรคดาวนผานฉนวนกาซหรือของเหลวที่
คั่นระหวางอิเลคโตรด ทําใหเสียสภาพการ
ฉนวนชั่วครู

  

1.3 เจาะทะลุผาน (puncture) เปนการเกิด
เบรคดาวนผานฉนวนแข็ง ทําใหเสียสภาพ
การฉนวนอยางถาวร

  

2. การทดสอบความคงทนอยูไดตอแรงดนั 
(withstand voltage test) เปนการ
ทดสอบแบบไมทําลาย (Nondestructive 
Test) เพ่ือดูวาฉนวนหรือการฉนวนของ
อุปกรณจะสามารถคงทนตอแรงดันไดหรือ
ไม ซึ่งแบงออกเปน 2 ชนิด 

2.1 การทดสอบความคงทนอยูไดระยะสั้น
ดวยแรงดันกระแสตรงหรือแรงดันกระแส 
สลบัความถีพ่ลงังานหรอืความถีต่ํา่ (50-200 
Hz) โดยปอนแรงดันตามที่กําหนดใน
มาตรฐาน เปนเวลา 1 นาที ซึ่งจะสูงกวา
แรงดันใชงาน เปนการเลียนแบบแรงดัน
เกินที่อาจจะเกิดข้ึนในระบบ หลังจาก
ทดสอบแลวตัวอยางทดสอบนั้นจะไมเกิด
รองรอยแตกสลายใด ๆ 

2.2 การทดสอบความคงทนอยูไดดวยแรง 
ดันอิมพัลส เพื่อดูความคงทนตอแรงดัน 
อิมพัลสอันเกิดจากฟาผา (lightning im-
pulse) หรือแรงดันที่เกิดจากการสวิตซของ
ระบบสงไฟฟาแรงสงูเรยีกวา แรงดนัสวิตชิง่ 
(switching surge) ซึ่งเปนลักษณะของแรง
ดันที่เพิ่มขึ้นโดยฉับพลัน

3. การทดสอบความทนทาน (endurance 
test) เปนการทดสอบแบบไมทําลาย 
(Nondestructive Test) เพื่อทดสอบอายุ
การใชงานของการฉนวน อุปกรณที่ตองรับ
ความเครียดสนามไฟฟาอยูตลอดเวลา ซึ่ง
จะทดสอบดวยแรงดันกระแสสลบัความถีต่ํา่ 
(50 Hz) ขนาดแรงดันทดสอบเทากับแรง
ดันสูงสุดของระบบใชงาน โดยวัดอุณหภูมิ
ที่เพิ่มขึ้น วัดพลังงานสูญเปลา และระดับ
แรงดันที่โคโรนาเริ่มเกิดหรือ วัดการเกิด
ดีสชารจบางสวน

4. ทดสอบการฉนวนภายนอก (external 
insulation) และการฉนวนภายใน (inter-
nal insulation) การฉนวนภายนอก คือ 
ฉนวนอากาศกับฉนวนแข็งของอุปกรณที่
รับสภาวะบรรยากาศ นั่นคือ ฉนวนจะตอง
ทนตอความเครียดสนามไฟฟาและผลของ
สภาพดินฟาอากาศ เชน ความชื้น และสิ่ง
เปรอะเปอนทั้งหลาย สวนการฉนวนภายใน 
ซ่ึงประกอบดวยฉนวนแข็งกับฉนวนเหลว
หรือกาซฉนวนภายในจะอยูในถังในสิ่งหอ
หุมมิใหรับสัมผัสกับสภาวะบรรยากาศ การ
ฉนวนของวัสดุและอุปกรณจะทนตอแรงดันรูปที่ 1: แสดงการเกิด Flashover ลูกถวยฉนวน

รูปที่ 2: แสดงการเกิด Spark over ระหวางทดสอบ
อุปกรณไฟฟา

รูปที่ 3: แสดงการเกิด puncture ลูกถวยฉนวน
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ไฟฟาไดมากหรือนอยข้ึนอยูกับลักษณะ
และสภาพของฉนวนกําหนดดวย

4.1 ระยะรั่ว (leakage distance or creep-
age distance) หมายถึง ระยะที่สั้นที่สุดระ
หวางอิเลคโตรดหรือโลหะประกอบติดลูก
ถวยฉนวน โดยวดัไปตามผิวฉนวนภายนอก

4.2 ระยะอารค (arcing distance) หมาย
ถึง ระยะตามแนวที่เกิดอารคหรือ สปารค
ผาน นั่นคือ ระยะที่สั้นที่สุดที่วัดระหวาง 
อิเลคโตรดหรือโลหะที่ประกอบติดลูกถวย 
โดยวัดผานไปในอากาศหรือฉนวนกาซหรือ
ฉนวนเหลวที่ลอมรอบฉนวนแข็ง ในสภาพ
แหงระยะอารคจะยาวกวาในสภาพเปยก
หรือสภาพเปอน

4.3 สภาพแหง (dry conditions) หมายถึง 
ตัวอยางที่ทดสอบอยู ในสภาพแหงและ
สะอาด โดยมเีงือ่นไขเปนไปตามทีม่าตรฐาน 
กําหนด

4.4 สภาพเปยก (wet conditions) หมาย
ถึง ตัวอยางทดสอบที่เลียนแบบสภาวะการ
ใชงานในสภาพเปยกฝน เพื่อทดสอบผล 
กระทบจากฝนตกธรรมชาติที่มีต อการ
ฉนวนภายนอก ลักษณะน้ําฝนจําลอง
กําหนดดวยความตานทานจําเพาะอัตรา
การตก แนวและทิศทางการตกของฝนที่ผิว
ฉนวนภายนอก

มาตรฐานการทดสอบ

การทดสอบจําเปนตองมีมาตรฐานอางอิง 
เพือ่ใชในการตรวจรบัโดยใชเกณฑมาตรฐาน 
ตัดสินวาอุปกรณไฟฟาแรงสูงสามารถผลิต
ไดตามมาตรฐานหรือไม โดยทั่วไปแตละ
ประเทศจะมีการกําหนดการใชมาตรฐาน
ไมเหมอืนกนั ดงันัน้กอนดําเนินการทดสอบ 
จะตองทําความเขาใจและขอตกลงกันกอน

วาจะใชมาตรฐานใดเปนเกณฑอางอิง สําหรับมาตรฐานอางอิงประเทศไทยจะเกี่ยวของกับ
มาตรฐานหลายประเทศ ตามตัวอยางมาตรฐานตางๆดังนี้

IEC: International Electrotechnical Commission

VDE: Verband Deutscher Electrotechniker

ANSI: American National Standard Institute

BS: British Standard

JIS: Japanese Industrial Standard

IEEE: Institute of Electrical and Electronics Engineers

ขนาดแรงดันทดสอบ

ขนาดแรงดันทดสอบที่ใชทดสอบวัสดุทดสอบ (Test object) ขึ้นอยูกับจะนําวัสดุอุปกรณ
ไฟฟาแรงสูงไปใชระดับแรงดันเทาใด ซึ่งหมายถึงแรงดันระหวางเฟส โดยทั่วไปแรงดัน
ระบบใชงานจะตํ่ากวาแรงดันระบบสูงสุด (Um) ตามตาราง 1.1 หากแรงดันใชงานจะ
เปลี่ยนไปเทาใดดวยเหตุผลใดก็ตามจะตองไมเกินแรงดันสูงสุดท่ีมาตรฐานกําหนด   
ตัวอยางเชนแรงดันใชงาน 69 kV ใหเลือกแรงดันสูงสุด 72.5 kV จะไดคาแรงดันทดสอบ
ความคงทนตอแรงดัน AC 1นาที 140 kV แรงดันทดสอบความคงทนตอแรงดันอิมพัลส 
325 kV

อนึ่งขนาดแรงดันทดสอบที่กําหนดใน IEC ที่แสดงในตารางที่ 1.1 และ 1.2นั้นเปนคาแรง
ดันทดสอบความคงทนอยูไดตอแรงดัน (withstand voltage test) ของวัสดุทดสอบ ถาจะ
ทดสอบใหเกิดวาบไฟตามผิวหรือเกิดเบรกดาวนหรือเจาะทะลุ จะตองใชแรงดันทดสอบสูง
กวาคาแรงดันคงทนอยูได และเมื่อคํานึงถึงประสิทธิภาพและอายุการใชงานของอุปกรณ
ทดสอบ แรงดันที่กําหนดของอุปกรณทดสอบ ควรจะตองเลือกใหสูงกวาคาแรงดันทดสอบ
ตามระดับแรงดันสูงสุด  
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Test conversion factors for range I

ตาราง 1.1 แสดงระดับการฉนวนมาตรฐานชวงที่ 1(Standard insulation levels for 
range I) (1 kV < Um ≤ 245 kV) 
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ตาราง 1.2 แสดงระดับการฉนวนมาตรฐานชวงที่ 2 (Standard insulation levels for range II) 
(Um > 245 kV)

Test conversion factors for range II
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Test conversion factors for range I

ตาราง 1.1 แสดงระดับการฉนวนมาตรฐานชวงที่ 1(Standard insulation levels for 
range I) (1 kV < Um ≤ 245 kV) 
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ตาราง 1.2 แสดงระดับการฉนวนมาตรฐานชวงที่ 2 (Standard insulation levels for range II) 
(Um > 245 kV)

Test conversion factors for range II
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อุปกรณหองทดสอบไฟฟา
แรงสูง

ในหองทดสอบไฟฟาแรงสูงโดยทั่วไป มัก
จะติดตั้งอุปกรณทดสอบไฟฟาแรงสูงให
สามารถทําการทดสอบไดทั้ง 3 ประเภท   
คือ การทดสอบแบบแตกสลาย การ
ทดสอบความคงทนอยูไดตอแรงดัน และ 
การทดสอบความทนทาน (endurance 
test) สวนการทดสอบประเภทที่ 4 จะตอง
เปนหองปฏิบัติการทดสอบเฉพาะเทานั้น 
อุปกรณหลักไดแก

1. หมอแปลงไฟฟากระแสสลับความถ่ีต่ํา
หรือความถี่พลังงาน

  

รูปที่ 4. แสดงหมอแปลงชวยทดสอบ (Auxiliary 
Transformer)

2. อุปกรณทดสอบแรงดันสูงกระแสสลับ
ความถี่ตํ่า(50 Hz)

   

รูปที่ 5. แสดงหมอแปลงทดสอบแรงดันสูง

3. เครื่องกําเนิดแรงดันอิมพัลส Impulse 
Voltage Generator,  Multiple Chopping 
Gap     

รูปที่ 6. แสดงเครื่องกําเนิดแรงดันอิมพัลสและ Multiple 
Chopping Gap

4. อุปกรณสรางแรงดันสูงความถี่สูง    
Motor-Generator ปจจุบันนิยมใช Static 
frequency converter  

รูปที่ 7. แสดง Motor-Generator Set

5. ชุดอุปกรณการวัดคาทดสอบหมอแปลง 
ไฟฟา

  

รูปที่ 8. Transformer Measuring System

6. อุปกรณวัดแรงดันและกระแสสูง  

รูปที่ 9. แสดงเครื่องแรงดันอิมพัลส
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แนวคิดในการออกแบบหองทดสอบไฟฟาแรงสูง

1. อาคาร

ลักษณะของอาคารที่ใชเปนอาคารทดสอบ
ตองสามารถทดสอบได ทุกสภาวะของ
บรรยากาศ โดยมีขอกําหนดคาความชื้นใน
บรรยากาศตองไมเกิน 90%RH โดยไมมี
อุปสรรคจากสภาพแวดลอมและสภาวะของ
อากาศ เชนคลื่นรบกวน ฝนตก หมอก 
นํ้าคางและความสกปรกในบรรยากาศ โดย
เปนอาคารท่ีปกปดมิดชิดเพื่อปองกันผล 
กระทบจากสภาวะดินฟาอากาศ ภายใน
อาคารทดสอบจําเปนตองควบคุมและปอง
กับคลื่นรบกวนดวยการใชระบบชีลดแบบ
ฟาราเดย

ตัวอยาง การเลือกขนาดของอาคารปฏิบัติ
การไฟฟาแรงสูง ควรดูจากแรงดันสูงสุด
ของระบบสงจายไฟฟาของประเทศนั้นๆ 
ในประเทศไทยใชแรงดัน 500 kV ซึ่งเปน
แรงดันสูงสุดในการสงจาย ตามมาตรฐาน
การทดสอบวัสดุอุปกรณที่ใชกับระบบแรง
ดันสูงพิเศษ (สูงกวา 245 kV) จะตอง
ทําการทดสอบดวยแรงดันสวิตช่ิงอิมพัลส 
จึงเปนกําหนดระยะชองวางในอากาศที่ใช
ทดสอบแรงดันสวิตชิ่งอิมพัลส  

คาแรงดันเกินสวิตชิ่งของระบบสูงสุด 525 
kV มีคาถึง 2.74 หนวยของคายอดแรงดัน
เฟส และเมื่อตองการทดสอบใหเกิดวาบไฟ
ตามผิวหรือเบรคดาวนระหว างขั้วของ     
เซอรกิตเบรคเกอรหรือสวิทซตัดตอน  อาจ
จําเปนตองใชแรงดันสูงถึง 1,700 kV ดังนั้น
ชองวางในอากาศโดยวัดจากสวนที่มีไฟฟา
แรงสูงของวงจรทดสอบไปยังฝาผนัง หรือ
เพดานสามารถคํ านวณได จากความ
สัมพันธ

S =  4 X U2

S = ระยะชองวางในอาคาร หนวยเปนเมตร
U = แรงดันทดสอบเปน MV

ดังนั้นแรงดันทดสอบสวิตชิ่ง 1,700 kV จะ
ตองมีชองวางในอากาศเปนวงรัศมีภายใน
อาคารไมนอยกวา 12 เมตร 

เคร่ืองกําเนิดแรงดันอิมพัลสที่ใชสรางแรง 
ดันสวิตชิ่งขนาดแรงดัน 3,600 kV มีความ
สูงประมาณ 13 เมตร

ดานบนมีอิเลคโทรดเปนวง วางแนวระดับ
ขนาดเสนผาศูนยกลางประมาณ 4 เมตร 
และตามคูมือประจําเคร่ืองระบุชองวางใน
อากาศเทากับ 12 เมตร (สําหรับทดสอบ  
สวติช่ิง 1,700 kV) ดงันัน้สวนสูงของอาคาร 
จนถึงเพดานตองสูง 25 เมตร สวนขนาด
ความกวางของหองอยางนอยตองมีระยะ 
28 เมตร สวนความยาวของตัวอาคารตอง
คํานึงถึง การทดสอบเซอรกิตเบรกเกอร 
ซึ่งตองทดสอบแรงดันอิมพัลสชอบ ตองมี
พื้นที่ความยาวถึง 40 เมตร

นอกจากหองที่ ใช ทดสอบอุปกรณแล ว
จําเปนตองมีหองบังคับการเพื่อปฏิบัติการ
ควบคุมการทดสอบ

อุปกรณในหองโถงใหญ รวมถึงตองมีหอง
สําหรับที่ตั้ง Motor-Generator set   เพื่อ
ใชสรางแรงดันทดสอบเหน่ียวนําความถี่ 
200 Hz และเปนที่ตั้งระบบสวิตซเกียร 
เร็คกูเลเตอร  คาปาซิเตอรและรีแอคเตอร
แบบเหนี่ยวนําเพื่อชดเชยกําลังไฟฟาใหกับ
หมอแปลงทดสอบ

การเคลื่อนยายวัสดุและอุปกรณทดสอบ
ภายในอาคาร ซึ่งมีนํ้าหนักมากจําเปนตอง
ติดตั้งเครนเพื่อความสะดวก ปลอดภัยใน
การขนยายและถาน้ําหนักเกินขีดความ
สามารถของเครนก็จะเคล่ือนยายดวยการ
ใชหมอนลม (Air cushion) 

รูปที่ 10. แสดงการใชหมอนลมในหองทดสอบ
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อุปกรณหองทดสอบไฟฟา
แรงสูง

ในหองทดสอบไฟฟาแรงสูงโดยท่ัวไป มัก
จะติดต้ังอุปกรณทดสอบไฟฟาแรงสูงให
สามารถทําการทดสอบไดทั้ง 3 ประเภท   
คือ การทดสอบแบบแตกสลาย การ
ทดสอบความคงทนอยูไดตอแรงดัน และ 
การทดสอบความทนทาน (endurance 
test) สวนการทดสอบประเภทที่ 4 จะตอง
เปนหองปฏิบัติการทดสอบเฉพาะเทานั้น 
อุปกรณหลักไดแก

1. หมอแปลงไฟฟากระแสสลับความถี่ตํ่า
หรือความถี่พลังงาน

  

รูปที่ 4. แสดงหมอแปลงชวยทดสอบ (Auxiliary 
Transformer)

2. อุปกรณทดสอบแรงดันสูงกระแสสลับ
ความถี่ตํ่า(50 Hz)

   

รูปที่ 5. แสดงหมอแปลงทดสอบแรงดันสูง

3. เครื่องกําเนิดแรงดันอิมพัลส Impulse 
Voltage Generator,  Multiple Chopping 
Gap     

รูปที่ 6. แสดงเครื่องกําเนิดแรงดันอิมพัลสและ Multiple 
Chopping Gap

4. อุปกรณสรางแรงดันสูงความถี่สูง    
Motor-Generator ปจจุบันนิยมใช Static 
frequency converter  

รูปที่ 7. แสดง Motor-Generator Set

5. ชุดอุปกรณการวัดคาทดสอบหมอแปลง 
ไฟฟา

  

รูปที่ 8. Transformer Measuring System

6. อุปกรณวัดแรงดันและกระแสสูง  

รูปที่ 9. แสดงเครื่องแรงดันอิมพัลส
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แนวคิดในการออกแบบหองทดสอบไฟฟาแรงสูง

1. อาคาร

ลักษณะของอาคารที่ใชเปนอาคารทดสอบ
ตองสามารถทดสอบได ทุกสภาวะของ
บรรยากาศ โดยมีขอกําหนดคาความชื้นใน
บรรยากาศตองไมเกิน 90%RH โดยไมมี
อุปสรรคจากสภาพแวดลอมและสภาวะของ
อากาศ เชนคลื่นรบกวน ฝนตก หมอก 
นํ้าคางและความสกปรกในบรรยากาศ โดย
เปนอาคารท่ีปกปดมิดชิดเพื่อปองกันผล 
กระทบจากสภาวะดินฟาอากาศ ภายใน
อาคารทดสอบจําเปนตองควบคุมและปอง
กับคลื่นรบกวนดวยการใชระบบชีลดแบบ
ฟาราเดย

ตัวอยาง การเลือกขนาดของอาคารปฏิบัติ
การไฟฟาแรงสูง ควรดูจากแรงดันสูงสุด
ของระบบสงจายไฟฟาของประเทศนั้นๆ 
ในประเทศไทยใชแรงดัน 500 kV ซึ่งเปน
แรงดันสูงสุดในการสงจาย ตามมาตรฐาน
การทดสอบวัสดุอุปกรณที่ใชกับระบบแรง
ดันสูงพิเศษ (สูงกวา 245 kV) จะตอง
ทําการทดสอบดวยแรงดันสวิตชิ่งอิมพัลส 
จึงเปนกําหนดระยะชองวางในอากาศที่ใช
ทดสอบแรงดันสวิตชิ่งอิมพัลส  

คาแรงดันเกินสวิตชิ่งของระบบสูงสุด 525 
kV มีคาถึง 2.74 หนวยของคายอดแรงดัน
เฟส และเมื่อตองการทดสอบใหเกิดวาบไฟ
ตามผิวหรือเบรคดาวนระหว างข้ัวของ     
เซอรกิตเบรคเกอรหรือสวิทซตัดตอน  อาจ
จําเปนตองใชแรงดันสูงถึง 1,700 kV ดังนั้น
ชองวางในอากาศโดยวัดจากสวนที่มีไฟฟา
แรงสูงของวงจรทดสอบไปยังฝาผนัง หรือ
เพดานสามารถคํ านวณได จากความ
สัมพันธ

S =  4 X U2

S = ระยะชองวางในอาคาร หนวยเปนเมตร
U = แรงดันทดสอบเปน MV

ดังนั้นแรงดันทดสอบสวิตชิ่ง 1,700 kV จะ
ตองมีชองวางในอากาศเปนวงรัศมีภายใน
อาคารไมนอยกวา 12 เมตร 

เครื่องกําเนิดแรงดันอิมพัลสท่ีใชสรางแรง 
ดันสวิตชิ่งขนาดแรงดัน 3,600 kV มีความ
สูงประมาณ 13 เมตร

ดานบนมีอิเลคโทรดเปนวง วางแนวระดับ
ขนาดเสนผาศูนยกลางประมาณ 4 เมตร 
และตามคูมือประจําเครื่องระบุชองวางใน
อากาศเทากับ 12 เมตร (สําหรับทดสอบ  
สวติช่ิง 1,700 kV) ดงันัน้สวนสูงของอาคาร 
จนถึงเพดานตองสูง 25 เมตร สวนขนาด
ความกวางของหองอยางนอยตองมีระยะ 
28 เมตร สวนความยาวของตัวอาคารตอง
คํานึงถึง การทดสอบเซอรกิตเบรกเกอร 
ซึ่งตองทดสอบแรงดันอิมพัลสชอบ ตองมี
พื้นที่ความยาวถึง 40 เมตร

นอกจากหองท่ีใช ทดสอบอุปกรณแล ว
จําเปนตองมีหองบังคับการเพ่ือปฏิบัติการ
ควบคุมการทดสอบ

อุปกรณในหองโถงใหญ รวมถึงตองมีหอง
สําหรับที่ตั้ง Motor-Generator set   เพื่อ
ใชสรางแรงดันทดสอบเหนี่ยวนําความถี่ 
200 Hz และเปนที่ตั้งระบบสวิตซเกียร 
เร็คกูเลเตอร  คาปาซิเตอรและรีแอคเตอร
แบบเหนี่ยวนําเพ่ือชดเชยกําลังไฟฟาใหกับ
หมอแปลงทดสอบ

การเคลื่อนยายวัสดุและอุปกรณทดสอบ
ภายในอาคาร ซึ่งมีนํ้าหนักมากจําเปนตอง
ติดตั้งเครนเพื่อความสะดวก ปลอดภัยใน
การขนยายและถานํ้าหนักเกินขีดความ
สามารถของเครนก็จะเคลื่อนยายดวยการ
ใชหมอนลม (Air cushion) 

รูปที่ 10. แสดงการใชหมอนลมในหองทดสอบ
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2. ระบบชิลดและระบบสายดิน

หองทดสอบไฟฟาแรงสูงจําเปนตองมีชิลด
เปนแบบกรงฟาราเดยเพ่ือทําหนาที่ปองกัน
คล่ืนแมเหล็กไฟฟารบกวนจากภายนอก
อาคารเขาไปรบกวนการทดสอบ และใน
ทางกลับกันก็จะปองกันคล่ืนแมเหล็กไฟฟา
ที่เกิดข้ึนจากการทดสอบภายในอาคารออก
ไปรบกวนระบบสื่อสารภายนอกอาคาร ซึ่ง
เมื่อทําการวัด PD ตองมี Background 
noise นอยกวา 1pc ตาม IEC 60270 จึง
ตองจัดทําชิลดติดผนังและเพดานภายใน
อาคารโดยรอบดวยตาขายเหล็กชุบสังกะสี 
ที่พื้นจะปูตาขายทองแดงเปนรูปขนมเปยก
ปูนใตพื้นคอนกรีตไมเกิน 10 เซนติเมตร 
และเชื่อมตอเขากับตาขายเหล็ก

 

รูปที่ 11. แสดงหองทดสอบระบบชีลดฟาราเดย

ระบบสายดินเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งสําหรับ
อาคารปฏิบัติการไฟฟาแรงสูง โดยเฉพาะ
การทดสอบแรงดันอิมพัลส ซึ่งมีการ
เปล่ียนแปลงของรูปคลื่นแรงดันอย าง
รวดเร็ว เมื่อการทดสอบเกิดกระแสไหลใน
สายดินจะตองไมใหเกิดแรงดันตกครอม
หรือความตางศักดิ์ในสายดินของเครื่อง
กําเนิดแรงดันสูง กับระดับสายดินอางอิง
ของระบบเครื่องวัดแรงดันที่อยูหางกัน หาก
เกิดแรงดันตกครอมขึ้นมีแนวโนมทําให
ระบบเครื่ อง วัด เกิดความเสียหายได  
สายดินของหองทดสอบโยท่ัวไปจะใชแถบ
ทองแดงหนา 1/8 นิ้ว กวาง 1 ½ นิ้ว วาง
ประกอบเปนตารางสี่เหล่ียมจัตุรัสขนาด  

5 x 5 ตารางเมตร เหนือตาขายทองแดง
ยื่นออกไปนอกอาคารดานละ 1.5 เมตร 
และทุกจุดท่ีแถบทองแดงตัดกันจะเชื่อมตอ
กันทางไฟฟาเขากับแทงทองแดงกลมขนาด
เสนผาศูนยกลาง 5/8 นิ้ว ยาว 10 ฟุต ฝง
ลึกในแนวดิ่งเพ่ือใหคาความตานทานของ
สายดินทั้งระบบมีคาตํ่า โดยมาตรฐานควร
มีคาตํ่ากวา 1 โอมห  สําหรับที่ใตฐานราก
ที่ตั้งหมอแปลงทดสอบ ที่ตั้งเครื่องกําเนิด
แรงดันอิมพัลส และหองบังคับการ ควรฝง
สายดินลึกในแนวดิ่ งทํ าด  วยกระบอก
ทองแดงขนาดเสนผาศูนยกลาง 2 ½  นิ้ว 
หนา ¼ นิ้ว ยาว 20 ฟุต ที่หัวบนแทง
กระบอกทองแดงเ ช่ือมต อเข ากับแท ง
ตาขายทองแดงและแถบทองแดง

ELECTRICAL ENGINEERING

3. ระบบสายควบคุม สายเคเบิล และสาย
ปอนกําลังไฟฟา

ควรเดินอยูในทอเหล็กอาบสังกะสี ฝงใน
แนวระดับใตพื้นตาขายทองแดงและทอ
เหลานี้จะตองเช่ือมโยงทางไฟฟาเขากับ
ระบบสายดิน

จากรายละเอียดห องปฏิบัติการ
ทดสอบจะเห็นไดวาการจัดทําหอง
ปฏิบัติการทดสอบ เปนการลงทุนที่
คอนขางมาก และหากหองปฏิบัติ
การทดสอบใดที่ขอการรับรองและ
จัดทําระบบการทดสอบใหไดตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 17025 จะตอง
เพิ่มตนทุนในการขอและรักษาระบบ
เพิ่มเติมอีกดวย ดวยเหตุผลความ
จําเปนดังกลาวทําให บริษัทฯผูผลิต
หมอแปลงตองมีภาระตนทุนในการ
ดําเนินการเพ่ิมข้ึนโดยหลีกเล่ียงไมได 
ดังนั้นหากหองปฏิบัติการทดสอบ
ไฟฟาแรงสูง สามารถใชศักยภาพ
ของบุคลากรและหองปฏิบัติการทด
สอบฯ  ในการศึกษาคันควาวิจัยและ
พัฒนาในดานการฉนวนของวัสดุ
อุปกรณไฟฟาแรงสูง จนสามารถ
ผลิตค นคิดนวัตกรรมด านการ
ฉนวนหมอแปลง จะยังประโยชนและ
จะชวยลดตนทนุในการผลติหมอแปลง 
ในอนาคต

เอกสารอางอิง

[1] แผนกําลังผลิตของไฟฟาประเทศไทย (PDP 2015) 

สํานักนโยบายและแผน กระทรวงพลังงาน

[2] วิศวกรรมไฟฟาแรงสูง ดร.สํารวย  สังขสะอาด

[3] วิกิพีเดีย (th.m.wikipedia.org)

ELECTRICAL ENGINEERING



ELECTRICAL ENGINEERING

2. ระบบชิลดและระบบสายดิน

หองทดสอบไฟฟาแรงสูงจําเปนตองมีชิลด
เปนแบบกรงฟาราเดยเพ่ือทําหนาท่ีปองกัน
คลื่นแมเหล็กไฟฟารบกวนจากภายนอก
อาคารเขาไปรบกวนการทดสอบ และใน
ทางกลับกันก็จะปองกันคลื่นแมเหล็กไฟฟา
ที่เกิดข้ึนจากการทดสอบภายในอาคารออก
ไปรบกวนระบบสื่อสารภายนอกอาคาร ซึ่ง
เมื่อทําการวัด PD ตองมี Background 
noise นอยกวา 1pc ตาม IEC 60270 จึง
ตองจัดทําชิลดติดผนังและเพดานภายใน
อาคารโดยรอบดวยตาขายเหล็กชุบสังกะสี 
ที่พื้นจะปูตาขายทองแดงเปนรูปขนมเปยก
ปูนใตพื้นคอนกรีตไมเกิน 10 เซนติเมตร 
และเชื่อมตอเขากับตาขายเหล็ก

 

รูปที่ 11. แสดงหองทดสอบระบบชีลดฟาราเดย

ระบบสายดินเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งสําหรับ
อาคารปฏิบัติการไฟฟาแรงสูง โดยเฉพาะ
การทดสอบแรงดันอิมพัลส ซ่ึงมีการ
เปลี่ยนแปลงของรูปคลื่นแรงดันอย าง
รวดเร็ว เมื่อการทดสอบเกิดกระแสไหลใน
สายดินจะตองไมใหเกิดแรงดันตกครอม
หรือความตางศักดิ์ในสายดินของเครื่อง
กําเนิดแรงดันสูง กับระดับสายดินอางอิง
ของระบบเครื่องวัดแรงดันที่อยูหางกัน หาก
เกิดแรงดันตกครอมขึ้นมีแนวโนมทําให
ระบบเครื่ อง วัด เกิดความเสียหายได  
สายดินของหองทดสอบโยท่ัวไปจะใชแถบ
ทองแดงหนา 1/8 นิ้ว กวาง 1 ½ นิ้ว วาง
ประกอบเปนตารางสี่เหล่ียมจัตุรัสขนาด  

5 x 5 ตารางเมตร เหนือตาขายทองแดง
ยื่นออกไปนอกอาคารดานละ 1.5 เมตร 
และทุกจุดที่แถบทองแดงตัดกันจะเชื่อมตอ
กันทางไฟฟาเขากับแทงทองแดงกลมขนาด
เสนผาศูนยกลาง 5/8 นิ้ว ยาว 10 ฟุต ฝง
ลึกในแนวดิ่งเพื่อใหคาความตานทานของ
สายดินทั้งระบบมีคาตํ่า โดยมาตรฐานควร
มีคาตํ่ากวา 1 โอมห  สําหรับที่ใตฐานราก
ที่ตั้งหมอแปลงทดสอบ ที่ตั้งเครื่องกําเนิด
แรงดันอิมพัลส และหองบังคับการ ควรฝง
สายดินลึกในแนวดิ่ ง ทําด วยกระบอก
ทองแดงขนาดเสนผาศูนยกลาง 2 ½  นิ้ว 
หนา ¼ นิ้ว ยาว 20 ฟุต ที่หัวบนแทง
กระบอกทองแดงเ ช่ือมต อเข ากับแท ง
ตาขายทองแดงและแถบทองแดง
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3. ระบบสายควบคุม สายเคเบิล และสาย
ปอนกําลังไฟฟา

ควรเดินอยูในทอเหล็กอาบสังกะสี ฝงใน
แนวระดับใตพื้นตาขายทองแดงและทอ
เหลานี้จะตองเชื่อมโยงทางไฟฟาเขากับ
ระบบสายดิน

จากรายละเอียดห องปฏิบัติการ
ทดสอบจะเห็นไดวาการจัดทําหอง
ปฏิบัติการทดสอบ เปนการลงทุนที่
คอนขางมาก และหากหองปฏิบัติ
การทดสอบใดที่ขอการรับรองและ
จัดทําระบบการทดสอบใหไดตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 17025 จะตอง
เพิ่มตนทุนในการขอและรักษาระบบ
เพิ่มเติมอีกดวย ดวยเหตุผลความ
จําเปนดังกลาวทําให บริษัทฯผูผลิต
หมอแปลงตองมีภาระตนทุนในการ
ดําเนินการเพิ่มขึ้นโดยหลีกเลี่ยงไมได 
ดังนั้นหากหองปฏิบัติการทดสอบ
ไฟฟาแรงสูง สามารถใชศักยภาพ
ของบุคลากรและหองปฏิบัติการทด
สอบฯ  ในการศึกษาคันควาวิจัยและ
พัฒนาในดานการฉนวนของวัสดุ
อุปกรณไฟฟาแรงสูง จนสามารถ
ผลิตค นคิดนวัตกรรมด านการ
ฉนวนหมอแปลง จะยังประโยชนและ
จะชวยลดตนทนุในการผลติหมอแปลง 
ในอนาคต

เอกสารอางอิง

[1] แผนกําลังผลิตของไฟฟาประเทศไทย (PDP 2015) 

สํานักนโยบายและแผน กระทรวงพลังงาน

[2] วิศวกรรมไฟฟาแรงสูง ดร.สํารวย  สังขสะอาด

[3] วิกิพีเดีย (th.m.wikipedia.org)
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Abstract
This research aimed to establish power transformer fault 
management system by applying SIME method. This 
research was based on electrical and chemical test as 
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well as can be further used in planning power trans-
former maintenance. The main target of state owned 
organizations, public agencies, and private companies’ 
power transformer. The research found that power 
transformer fault management system, by SIME method 
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1. บทนํา (Introduction)  

ในปจจุบันระบบไฟฟามีความสําคัญตอภาค
อุตสาหกรรม และภาคครัวเรือนภายใน
ประเทศเปนอยางมาก  หากเกิดไฟฟาดับ 
หรือเกิดการชํารุดเสียหายของอุปกรณ
ไฟฟาในระบบสง จนเปนเหตุใหไฟฟาดับจะ
สงผลกระทบไปยังภาคอุตสาหกรรม และ 
ภาคครัวเรือนโดยตรง ดังนั้นการที่จะทําให
ระบบไฟฟามีเสถียรภาพก็ตองมีการจัดการ
ดูแลอุปกรณไฟฟาตางๆที่มีอยู ในระบบ 
ไฟฟาใหทํางานใหไดอยางปกติ  โดยเฉพาะ
หมอแปลงไฟฟากําลัง ซึ่งเปนอุปกรณไฟฟา
ทีส่าํคญั และมรีาคาสงูมากเมือ่เปรยีบเทยีบ 
กับอุปกรณไฟฟาอื่นๆ  ถึงแมจะมีการดูแล
เปนอยางดีแลวก็ตาม ยังมีโอกาสที่จะเกิด
ความเสียหายตอหมอแปลงไฟฟากําลัง 
และระบบไฟฟา ซึ่งอาจเกิดขึ้นไดจากหลาย
สาเหต ุ เชน  ความผดิพรองของตวัอุปกรณ  
ความผิดพรองของระบบไฟฟา ความผิด
พรองเหลานี้จะสงผลกระทบกับโอกาสทาง
ธุรกิจของผูจําหนายไฟฟา และผูใชไฟฟา 
ซึ่งคิดเปนมูลคาตอหนวย เวลาคอนขางสูง
มาก ฉะน้ันผูทําวจิยัจงึสรางระบบการบรหิาร 
จัดการความเสียหายของหมอแปลงไฟฟา
กําลัง โดยการนําหลักการทางการจัดการ
อตุสาหกรรม ทางดานเศษฐกจิ ดานสังคม  
และสิ่งแวดลอม  รวมกับหลักการทางดาน
วิศวกรรม คอื การทดสอบหมอแปลงไฟฟา 
กาํลังใหผานตามเกณฑทีม่าตราฐานกาํหนด  
มารวบรวมประยุกตใชงานดวยกนั สราง
อยางเปนระบบดังแสดงไว ใน FLOW 
CHART  ดังนั้นวัตถุประสงคของงานวจิยันี้
มีวัตถุประสงคที่จะสรางระบบการจัดการ
ความเสียหายของหมอแปลงไฟฟากําลัง  
ทั้งที่เกิดจากระบบไฟฟาและเหตุเสียทาง
กลดวยวิธีการบริหารจัดการความเสียหาย
หม  อ แปล ง ไฟฟ  า กํ า ลั ง ด  ว ย วิ ธี ก า ร  

วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมอยาง
ยั่งยืน เพ่ือลดปญหาความซับซอนในการ
แกไข, ลดความผิดพลาดในการแกไข, ลด
ตนทุนและเวลา กลุมเปาหมายหลักท่ีให
ความสําคัญจะเปนหมอแปลงไฟฟากําลัง
ของหนวยงานรัฐวิสาหกิจ และหนวยงาน
เอกชน เชน โรงไฟฟา โรงงานอุตสาหกรรม  
โรงเรียน โรงพยาบาล เปนตน  ผลการวิจัย
คาดวาจะทําใหกระบวนแกไขอาการชํารุด
เสียหายของหมอแปลงไฟฟากําลังมีลําดับ
ข้ันตอนและกระบวนการในการจัดการ
ความเสียหายอยางเปนระบบ ซึ่งจะเปน
ประโยชนตอผูที่สนใจที่จะนําไปประยุกตใช
งานไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะนําไปสู
การแกไขอาการชาํรดุเสยีหายไดอยางรวดเร็ว 
ถูกตองและประหยัดคาใชจาย สามารถนํา
หมอแปลงไฟฟากําลังกลับเขาสูระบบการ
จายไฟฟาไดอยางรวดเร็ว ทําใหระบบ
ไฟฟาภายในประเทศมีเสถียรภาพมากขึ้น 
ตลอดจนลดการเสียโอกาสในการขาย
ไฟฟาของกลุมโรงไฟฟาเอกชน เพื่อความ
ย่ังยืนทางธุรกิจอีกดวย 

2. วิธีวิจัย (Research Metho 
dology) 

ข้ันตอนการวิจัยตามวิธีการบริหารจัดการ
ความเสียหายของหมอแปลงไฟฟากําลัง 
อยางยั่งยืน (SIME) แบงออกเปน 5 ขั้น
ตอน ไดแก

2.1 กําหนดขอบเขตของหมอแปลงไฟฟา
กําลังของงานวิจัย งานวิจัยนี้วิจัยเหตุ
เสียหมอแปลงไฟฟากําลังขนาด 30/40/50 
MVA ระดับแรงดัน 115-23.1 kV บริษัท 
ถิรไทย จํากัด (มหาชน) 

2.2 การกําหนดการทดสอบทางไฟฟา 
ประกอบดวยรายการทดสอบดังนี้ 
 
2.2.1 Measurement Voltage Ratio and 
Check phase displacement, 
 
2.2.2 Single phase low voltage Exciting 
Measurement. 
  
2.2.3 Single phase leakage impedance. 
 
2.2.4 Three phase short circuit imped-
ance Measurement.     

2.2.5 Sweep frequency responds anal-
ysis 
 
2.2.6 Insulation resistance test. 
 
2.2.7 Insulation power factor test. 
 
2.2.8 Winding resistance measurement 
test. 

2.2.9 Dielectric breakdown test 
 

2.3 การทดสอบทางเคมี ประกอบดวย
รายการทดสอบ  

2.3.1 DGA. 
  
2.3.2 Moisture content. 
    

2.4 นําผลการทดสอบทางไฟฟาเคมี มา
เทียบกับคาเกณฑการยอมรับตามมาตรา
ฐานการทดสอบ  
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ตารางที่ 1 คาเกณฑการยอมรับของมาตราฐานการทดสอบทางไฟฟา

หัวขอการทดสอบ มาตราฐานอางอิง เกณฑการยอมรับ

1. Measurement Voltage Ratio and Check phase displacement IEEE Std62-1995 Within 0.5% of the nameplate

2. Single phase low voltage Exciting Measurement IEEE Std62-1995 Compare with data base

3. Single phase leakage impedance  Manufacturer Deviation within 3%  (3 phase)

4. Three phase short circuit impedance Measurement IEEE Std62-1995 Not more than +- 3% From Nameplate

5. Sweep frequency respond analysis IEEE PC57.149/D1 Compare base line and previous data

6. Insulation resistance test IEEE Std62-1995 Compare with data base

7. Insulation power factor test IEEE Std62-1995 ≤ 0.5%

8. Winding resistance measurement test IEEE Std62-1995 Within 5% compare with data base

9. Dielectric breakdown test ASTM D1816 26 kV / 1mm.

ตารางที่ 2 คาเกณฑการยอมรับของการทดสอบทางเคมี

หัวขอการทดสอบ มาตราฐาน เกณฑการยอมรับ

1. Moisture content ASTM D1533-12 ≤ 10 ppm.

2. DGA TEST 

- CO*(CARBON MONOXIDE)

- H2*(HYDROGEN)

- CH4*(METHANE)

- C2H6(Ethane)

- CO2(CARBON DIOXID)

- C2H4*(ETHYLENE)

- C2H2 (ACETYLENE)

- TCG (TOTAL COMBUSIBLE GAS)

ASTM D3612

≤ 350 ppm.

≤ 100 ppm.

≤ 120 ppm.

≤ 65 ppm.

≤ 2500 ppm.

≤ 50 ppm.

≤ 35 ppm.

≤ 750 ppm.

2.5 วินิจฉัยผลการทดสอบทางไฟฟาและทางเคมี ตามหลักการการบริหารจัดการเหตุเสียหมอแปลงไฟฟากําลังดวยวิธีวิศวกรรมการ
จัดการอยางยั่งยืน(SIME) ซึ่งผลการวิจัยจะไดผลลัพธ 4 กรณี คือ 

1. หมอแปลงสามารถจายไฟไดตามปกติ  
2. หมอแปลงพบปญหาที่ขดลวด  
3. หมอแปลงพบปญหาที่แกนเหล็ก  
4. หมอแปลงพบปญหาที่สวนประกอบอื่นๆ 
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1. บทนํา (Introduction)  

ในปจจุบันระบบไฟฟามีความสําคัญตอภาค
อุตสาหกรรม และภาคครัวเรือนภายใน
ประเทศเปนอยางมาก  หากเกิดไฟฟาดับ 
หรือเกิดการชํารุดเสียหายของอุปกรณ
ไฟฟาในระบบสง จนเปนเหตุใหไฟฟาดับจะ
สงผลกระทบไปยังภาคอุตสาหกรรม และ 
ภาคครัวเรือนโดยตรง ดังนั้นการที่จะทําให
ระบบไฟฟามีเสถียรภาพก็ตองมีการจัดการ
ดูแลอุปกรณไฟฟาตางๆท่ีมีอยู ในระบบ 
ไฟฟาใหทํางานใหไดอยางปกติ  โดยเฉพาะ
หมอแปลงไฟฟากําลัง ซึ่งเปนอุปกรณไฟฟา
ทีส่าํคญั และมรีาคาสงูมากเมือ่เปรยีบเทยีบ 
กับอุปกรณไฟฟาอื่นๆ  ถึงแมจะมีการดูแล
เปนอยางดีแลวก็ตาม ยังมีโอกาสที่จะเกิด
ความเสียหายตอหมอแปลงไฟฟากําลัง 
และระบบไฟฟา ซึ่งอาจเกิดขึ้นไดจากหลาย
สาเหต ุ เชน  ความผดิพรองของตวัอุปกรณ  
ความผิดพรองของระบบไฟฟา ความผิด
พรองเหลานี้จะสงผลกระทบกับโอกาสทาง
ธุรกิจของผูจําหนายไฟฟา และผูใชไฟฟา 
ซึ่งคิดเปนมูลคาตอหนวย เวลาคอนขางสูง
มาก ฉะนัน้ผูทาํวจิยัจงึสรางระบบการบรหิาร 
จัดการความเสียหายของหมอแปลงไฟฟา
กําลัง โดยการนําหลักการทางการจัดการ
อตุสาหกรรม ทางดานเศษฐกจิ ดานสังคม  
และสิ่งแวดลอม  รวมกับหลักการทางดาน
วศิวกรรม คอื การทดสอบหมอแปลงไฟฟา 
กาํลังใหผานตามเกณฑทีม่าตราฐานกาํหนด  
มารวบรวมประยุกตใชงานดวยกนั สราง
อยางเปนระบบดังแสดงไว ใน FLOW 
CHART  ดังนั้นวัตถุประสงคของงานวจิยันี้
มีวัตถุประสงคท่ีจะสรางระบบการจัดการ
ความเสียหายของหมอแปลงไฟฟากําลัง  
ทั้งที่เกิดจากระบบไฟฟาและเหตุเสียทาง
กลดวยวิธีการบริหารจัดการความเสียหาย
หม  อ แปล ง ไฟฟ  า กํ า ลั ง ด  ว ย วิ ธี ก า ร  

วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมอยาง
ยั่งยืน เพ่ือลดปญหาความซับซอนในการ
แกไข, ลดความผิดพลาดในการแกไข, ลด
ตนทุนและเวลา กลุมเปาหมายหลักที่ให
ความสําคัญจะเปนหมอแปลงไฟฟากําลัง
ของหนวยงานรัฐวิสาหกิจ และหนวยงาน
เอกชน เชน โรงไฟฟา โรงงานอุตสาหกรรม  
โรงเรียน โรงพยาบาล เปนตน  ผลการวิจัย
คาดวาจะทําใหกระบวนแกไขอาการชํารุด
เสียหายของหมอแปลงไฟฟากําลังมีลําดับ
ขั้นตอนและกระบวนการในการจัดการ
ความเสียหายอยางเปนระบบ ซึ่งจะเปน
ประโยชนตอผูที่สนใจที่จะนําไปประยุกตใช
งานไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะนําไปสู
การแกไขอาการชาํรดุเสยีหายไดอยางรวดเร็ว 
ถูกตองและประหยัดคาใชจาย สามารถนํา
หมอแปลงไฟฟากําลังกลับเขาสูระบบการ
จายไฟฟาไดอยางรวดเร็ว ทําใหระบบ
ไฟฟาภายในประเทศมีเสถียรภาพมากข้ึน 
ตลอดจนลดการเสียโอกาสในการขาย
ไฟฟาของกลุมโรงไฟฟาเอกชน เพื่อความ
ยั่งยืนทางธุรกิจอีกดวย 

2. วิธีวิจัย (Research Metho 
dology) 

ขั้นตอนการวิจัยตามวิธีการบริหารจัดการ
ความเสียหายของหมอแปลงไฟฟากําลัง 
อยางยั่งยืน (SIME) แบงออกเปน 5 ขั้น
ตอน ไดแก

2.1 กําหนดขอบเขตของหมอแปลงไฟฟา
กําลังของงานวิจัย งานวิจัยน้ีวิจัยเหตุ
เสียหมอแปลงไฟฟากําลังขนาด 30/40/50 
MVA ระดับแรงดัน 115-23.1 kV บริษัท 
ถิรไทย จํากัด (มหาชน) 

2.2 การกําหนดการทดสอบทางไฟฟา 
ประกอบดวยรายการทดสอบดังนี้ 
 
2.2.1 Measurement Voltage Ratio and 
Check phase displacement, 
 
2.2.2 Single phase low voltage Exciting 
Measurement. 
  
2.2.3 Single phase leakage impedance. 
 
2.2.4 Three phase short circuit imped-
ance Measurement.     

2.2.5 Sweep frequency responds anal-
ysis 
 
2.2.6 Insulation resistance test. 
 
2.2.7 Insulation power factor test. 
 
2.2.8 Winding resistance measurement 
test. 

2.2.9 Dielectric breakdown test 
 

2.3 การทดสอบทางเคมี ประกอบดวย
รายการทดสอบ  

2.3.1 DGA. 
  
2.3.2 Moisture content. 
    

2.4 นําผลการทดสอบทางไฟฟาเคมี มา
เทียบกับคาเกณฑการยอมรับตามมาตรา
ฐานการทดสอบ  
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ตารางที่ 1 คาเกณฑการยอมรับของมาตราฐานการทดสอบทางไฟฟา

หัวขอการทดสอบ มาตราฐานอางอิง เกณฑการยอมรับ

1. Measurement Voltage Ratio and Check phase displacement IEEE Std62-1995 Within 0.5% of the nameplate

2. Single phase low voltage Exciting Measurement IEEE Std62-1995 Compare with data base

3. Single phase leakage impedance  Manufacturer Deviation within 3%  (3 phase)

4. Three phase short circuit impedance Measurement IEEE Std62-1995 Not more than +- 3% From Nameplate

5. Sweep frequency respond analysis IEEE PC57.149/D1 Compare base line and previous data

6. Insulation resistance test IEEE Std62-1995 Compare with data base

7. Insulation power factor test IEEE Std62-1995 ≤ 0.5%

8. Winding resistance measurement test IEEE Std62-1995 Within 5% compare with data base

9. Dielectric breakdown test ASTM D1816 26 kV / 1mm.

ตารางที่ 2 คาเกณฑการยอมรับของการทดสอบทางเคมี

หัวขอการทดสอบ มาตราฐาน เกณฑการยอมรับ

1. Moisture content ASTM D1533-12 ≤ 10 ppm.

2. DGA TEST 

- CO*(CARBON MONOXIDE)

- H2*(HYDROGEN)

- CH4*(METHANE)

- C2H6(Ethane)

- CO2(CARBON DIOXID)

- C2H4*(ETHYLENE)

- C2H2 (ACETYLENE)

- TCG (TOTAL COMBUSIBLE GAS)

ASTM D3612

≤ 350 ppm.

≤ 100 ppm.

≤ 120 ppm.

≤ 65 ppm.

≤ 2500 ppm.

≤ 50 ppm.

≤ 35 ppm.

≤ 750 ppm.

2.5 วินิจฉัยผลการทดสอบทางไฟฟาและทางเคมี ตามหลักการการบริหารจัดการเหตุเสียหมอแปลงไฟฟากําลังดวยวิธีวิศวกรรมการ
จัดการอยางยั่งยืน(SIME) ซ่ึงผลการวิจัยจะไดผลลัพธ 4 กรณี คือ 

1. หมอแปลงสามารถจายไฟไดตามปกติ  
2. หมอแปลงพบปญหาที่ขดลวด  
3. หมอแปลงพบปญหาที่แกนเหล็ก  
4. หมอแปลงพบปญหาที่สวนประกอบอื่นๆ 
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ขั้นตอนแสดงวิธีวิจัยตามระบบการบริหารจัดการเหตุเสียของหมอแปลงไฟฟากําลัง
ดวยวิธีการจัดการอุตสาหกรรมอยางยั่งยืน

RECOMMENDED THESIS

จากขอมูลขางตนจะเห็นไดวา หากใชวิธีการบริหารจัดการเหตุเสียหมอแปลงไฟฟากําลัง
ดวยวิธีการจัดการอุตสาหกรรมอยาง ยั่งยืน จะทําใหไดขอมูลหรือผลลัพทธอยางเพียงพอ 
และเชือ่ถอืไดเพือ่มาตดัสนิใจแกไขเหตเุสยีไดอยางถกูตองและเหมาะสม กบัตนทนุและเวลา

กราฟแสดงผลการวิธี
เปรียบเทียบดานตนทุน
การจัดการก อน-หลัง 
ก า รจั ดทํ า ร ะบบการ
จั ด ก า ร เ หตุ เ สี ย ข อ ง
หมอแปลงไฟฟากําลัง
ด  ว ย วิ ธี ก า ร จั ด ก า ร
อุตสาหกรรมอยางยั่งยืน

ตารางที่ 4 แสดงระยะเวลาในการแกไขเหตุเสีย กอน-หลัง จัดทําระบบการบริหารจัดการ
หมอแปลงไฟฟากําลังดวยวิธี วิศวกรรมการจัดการอยางยั่งยื่น

No. Rated (MVA) During time for Repair Condition

1 30/40/50 60 วัน กอนทําระบบ

2 30/40/50 12 วัน หลังทําระบบ

3 30/40/50 9 วัน หลังทําระบบ

4 30/40/50 7 วัน หลังทําระบบ

3. ผลการวิจัย (Results)  

ผลการวิจัยระบบการบริหารจัดการเหตเุสีย
หมอแปลงไฟฟากําลังด วยด วยวิธีการ
จัดการอุตสาหกรรมอยางยั่งยืน(SIME) 
ขนาดหมอแปลงไฟฟากําลัง 30/40/50 
MVA (ในทีน่ีข้อยกตัวอยางหมอแปลงจาํนวน 
4 เครื่อง)

อธิบายผล 

กอนจัดทําระบบ จากตารางที่ 3 พบวา มี
การทดสอบทางไฟฟาเพียง  5 รายการ
เทานั้น  และทดสอบทางเคมี 2 รายการ  
ปรากฎวาพบส่ิงผิดปกติในผลการทดสอบ
ทางเคมี คือ การทดสอบ DGA มีคา C2H2 
(ACETYLENE) สูงกวามาตราฐานโรงงาน
ผู ผลิตจึงตัดสินใจนําหมอแปลงกลับเขา
โรงงานเพื่อทําการซอมจะมีผลทําใหสูญ
เสียเวลาไปกับการดําเนินการรื้อถอน 
หมอแปลง  การขนสงกลับโรงงาน แกไข
เหตุเสีย ทดสอบ ขนสงกลับมาติดตั้งใหม 

หลังจัดทําระบบการบริหารจัดการเหตุเสีย
หมอแปลงไฟฟากําลังดวยวิธีการจัดการ
อตุสาหกรรมอยางยัง่ยนื  จากผลการทดสอบ 
ตามตารางที่ 3 พบวา มีการทดสอบทาง
ไฟฟา 9 รายการ ซึ่งครอบคลุมอุปกรณ
ภายในหม อแปลงไฟฟ ากําลั งทั้ งหมด 
ประกอบดวย ขดลวด แกนเหล็ก และสวน
ประกอบอื่นๆ ภายในหมอแปลงไฟฟากําลัง 
จึงทําใหเช่ือถือไดวาไมเกิดความผิดปกติ 
ขึ้นกับสวนประกอบทางไฟฟา ถึงแมผลการ
ทดสอบทางเคมี 2 รายการ จะปรากฎวา
พบสิ่งผิดปกติในผลการทดสอบ 1 รายการ 
คือ การทดสอบ DGA มีคา C2H2 (ACET-
YLENE) สูงกวามาตราฐานจึงทําใหโรงงาน
ผูผลิตจึงตัดสินใจซอมเหตุเสียที่เกิดขึ้นกับ 
หมอแปลงไฟฟากําลังที่หนา Site งาน จะ
ทําใหใชเวลานอยกวาการนํากลับไปแกไขที่
โรงงานผูผลิต 

ตารางที่ 3 แสดงผลกอนจัดทําระบบ – หลังการจัดทําระบบบริหารจัดการเหตุเสีย
หมอแปลงไฟฟากําลังดวยวิธีการจัดการอุตสาหกรรมอยางยั่งยืน (SIME)  

หมายเหตุ  o ผานตามมาตราฐานการทดสอบ  x ไมผานตามมาตราฐานการทดสอบ  - ไมไดทําการทดสอบ
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ขั้นตอนแสดงวิธีวิจัยตามระบบการบริหารจัดการเหตุเสียของหมอแปลงไฟฟากําลัง
ดวยวิธีการจัดการอุตสาหกรรมอยางยั่งยืน
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จากขอมูลขางตนจะเห็นไดวา หากใชวิธีการบริหารจัดการเหตุเสียหมอแปลงไฟฟากําลัง
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และเชือ่ถอืไดเพือ่มาตดัสนิใจแกไขเหตเุสยีไดอยางถูกตองและเหมาะสม กบัตนทนุและเวลา

กราฟแสดงผลการวิธี
เปรียบเทียบดานตนทุน
การจัดการก อน-หลัง 
ก า รจั ดทํ า ร ะบบการ
จั ด ก า ร เ หตุ เ สี ย ข อ ง
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จากตารางที่ 4  สามารถลดเวลาในการแกไขเหตุเสียไดถึง    

สามารถลดเวลาได = จํานวนวันกอนการปรับปรุง – จํานวนวันหลังจัดทําระบบ  X 100%                                                             

 

   = 60 - 7 x 100% = 88.33 %        

   = 88.33 %

จํานวนวันหลังการปรับปรุง

กราฟแสดงผลเปรียบเทียบระยะเวลาการ
จัดการ กอน-หลัง การจัดทําระบบการ
จัดการเหตุเสียของหมอแปลงไฟฟากําลัง 
ดวยวิธีการจัดการอุตสาหกรรมอยางยั่งยืน

4. อภิปรายผล (Discussion)  

4.1 ดานการจัดการวิศวกรรม 

จากการที่ไดนําระบบการบริหารจัดการ
ความเสียหายของหมอแปลงไฟฟากําลัง
ดวยวิธีการจัดการอุตสาหกรรมอยางยั่งยืน
เขาจดัระบบการแกไขเหตเุสยีของหมอแปลง 
ไฟฟากําลัง โดยนําวิธีการทดสอบทางไฟฟา
และทางเคมี ที่มองตัวแปรของเหตุเสีย
อยางรอบดาน ที่มีเกณฑการยอมรับที่
ชัดเจน ถูกตองตามหลักการทางวิศวกรรม
มาปรับปรุงกระบวนการอยางเปนข้ันตอน 
และเทียบผลการทดสอบกับมาตราฐาน
การทดสอบตามหลักสากล(IEEE) จึงทํา 
ใหผลลัพธสามารถเชื่อถือได  

4.2 การจัดการดานเวลา 

จากการที่ไดนําระบบการบริหารจัดการ

60

ความเสียหายของหมอแปลงไฟฟากําลัง
ดวยวิธีการจัดการอุตสาหกรรมอยางยั่งยืน
เขาจดัระบบการแกไขเหตเุสยีของหมอแปลง 
ไฟฟากําลัง พบวาใชเวลามากสุดเพียง 12  
วัน สามารถนําหมอแปลงไฟฟากําลังกลับ 
เขาใชงานในระบบไดอยางปกติ และลด
โอกาสการสูญเสียรายไดจากการขายไฟฟา
อีกดวย 

4.3 การจัดการดานตนทุน 

จากการที่ไดนําระบบการบริหารจัดการ
ความเสียหายของหมอแปลงไฟฟากําลัง
ดวยวิธีการจัดการอุตสาหกรรมอยางยั่งยืน
เขาจดัระบบการแกไขเหตเุสยีของหมอแปลง 
ไฟฟากาํลงั  พบวา ตนทนุในการแกไขตํา่มาก 

ระบบการบริหารจัดการเหตุเสียหมอแปลง 
ไฟฟากําลังดวยวิธีการจัดการอุตสาหกรรม
อยางยั่งยืน จะทําใหมีความม่ันใจในการ 
ตัดสินใจในการแกไขเหตุเสียของหมอ 
แปลงไฟฟากําลังไดอยางถูกตอง และลดขอ
ผิดพลาดจากการตัดสินใจแบบเดิม(ไมมี 
ระบบ) สามารถชวยลดเวลาในการแกไข 
เหตุเสีย ลดตนทุนในการจัดการแกไขเหตุ
เสีย ตรงตามวัตถุประสงคของงานวิจัย 
 

5. สรุปผล (Conclusion)  

จากงานวิจัยของบทความนี้ไดจัดทําระบบ
การบริหารจัดการความเสียหายหมอแปลง 
ไฟฟากําลังดวยวิธีวิศวกรรมการจัดการ 
อตุสาหกรรมอยางยัง่ยนื  สามารถลดความ 

ผิดพลาดในการวิเคราะหเหตุเสียที่เกิดข้ึน
กับหมอแปลงไฟฟากําลังได และสามารถ 
ลดเวลาการแก ไขเหตุเสียที่ เ กิดขึ้นกับ
หมอแปลงไฟฟากําลังไดสูงสุด 88.33 
เปอรเซ็นต  ตลอดจนการลดตนทุนในการ
บริหารจัดการความเสียของหมอแปลงไฟ
ฟากําลังได 68.68 เปอรเซ็นต ซึ่งตรงตาม
วตัถปุระสงคของงานวจัิยนี ้  สาํหรบัผูทีส่นใจ 
จะนําไปใชประโยชนในเชิงธุรกิจ สามารถ
นําแนวทางท่ีไดจากการวิจัยไปประยุกตใช
ตัดสินใจในการแกไขเหตุเสียของหมอแปลง 
ไฟฟากําลังท่ีใชงานอยูในระบบปจจุบันได
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ตอไป  สวนผูที่สนใจบทความนี้สามารถนํา
ขอมูลที่ได จากงานวิจัยในบทความนี้ไป 
ศึกษากระบวนการแก  ไขเหตุ เสียของ
หมอแปลงไฟฟากําลังในขนาดพิกัดไฟฟาที่
ใหญกวา เพื่อนําความรูที่ไดมาใชประโยชน
ในการรักษาเสถียรภาพของระบบไฟฟาให
มีความยั่งยืนสืบตอไป.
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การทดสอบตามหลักสากล(IEEE) จึงทํา 
ใหผลลัพธสามารถเชื่อถือได  

4.2 การจัดการดานเวลา 

จากการที่ไดนําระบบการบริหารจัดการ
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ความเสียหายของหมอแปลงไฟฟากําลัง
ดวยวิธีการจัดการอุตสาหกรรมอยางยั่งยืน
เขาจดัระบบการแกไขเหตเุสยีของหมอแปลง 
ไฟฟากําลัง พบวาใชเวลามากสุดเพียง 12  
วัน สามารถนําหมอแปลงไฟฟากําลังกลับ 
เขาใชงานในระบบไดอยางปกติ และลด
โอกาสการสูญเสียรายไดจากการขายไฟฟา
อีกดวย 

4.3 การจัดการดานตนทุน 

จากการที่ไดนําระบบการบริหารจัดการ
ความเสียหายของหมอแปลงไฟฟากําลัง
ดวยวิธีการจัดการอุตสาหกรรมอยางยั่งยืน
เขาจดัระบบการแกไขเหตเุสยีของหมอแปลง 
ไฟฟากาํลงั  พบวา ตนทนุในการแกไขตํา่มาก 

ระบบการบริหารจัดการเหตุเสียหมอแปลง 
ไฟฟากําลังดวยวิธีการจัดการอุตสาหกรรม
อยางยั่งยืน จะทําใหมีความม่ันใจในการ 
ตัดสินใจในการแกไขเหตุเสียของหมอ 
แปลงไฟฟากําลังไดอยางถูกตอง และลดขอ
ผิดพลาดจากการตัดสินใจแบบเดิม(ไมมี 
ระบบ) สามารถชวยลดเวลาในการแกไข 
เหตุเสีย ลดตนทุนในการจัดการแกไขเหตุ
เสีย ตรงตามวัตถุประสงคของงานวิจัย 
 

5. สรุปผล (Conclusion)  

จากงานวิจัยของบทความนี้ไดจัดทําระบบ
การบริหารจัดการความเสียหายหมอแปลง 
ไฟฟากําลังดวยวิธีวิศวกรรมการจัดการ 
อตุสาหกรรมอยางยัง่ยนื  สามารถลดความ 

ผิดพลาดในการวิเคราะหเหตุเสียที่เกิดข้ึน
กับหมอแปลงไฟฟากําลังได และสามารถ 
ลดเวลาการแก ไขเหตุเสียที่ เ กิดขึ้นกับ
หมอแปลงไฟฟากําลังไดสูงสุด 88.33 
เปอรเซ็นต  ตลอดจนการลดตนทุนในการ
บริหารจัดการความเสียของหมอแปลงไฟ
ฟากําลังได 68.68 เปอรเซ็นต ซึ่งตรงตาม
วตัถปุระสงคของงานวจัิยนี ้  สาํหรบัผูทีส่นใจ 
จะนําไปใชประโยชนในเชิงธุรกิจ สามารถ
นําแนวทางที่ไดจากการวิจัยไปประยุกตใช
ตัดสินใจในการแกไขเหตุเสียของหมอแปลง 
ไฟฟากําลังที่ใชงานอยูในระบบปจจุบันได
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ตอไป  สวนผูที่สนใจบทความนี้สามารถนํา
ขอมูลที่ได จากงานวิจัยในบทความนี้ไป 
ศึกษากระบวนการแก  ไขเหตุ เสียของ
หมอแปลงไฟฟากําลังในขนาดพิกัดไฟฟาที่
ใหญกวา เพื่อนําความรูที่ไดมาใชประโยชน
ในการรักษาเสถียรภาพของระบบไฟฟาให
มีความยั่งยืนสืบตอไป.
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แหงหนึ่งของประเทศ นั่นคือ “การไฟฟา
นครหลวง” นั่นเองครับ ซึ่งผูจัดทําวารสาร
ถิรไทยก็เช่ือวาทานผูอานหลายทานคงจะ
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ประวัติศาสตร ของการเริ่มใช ไฟฟาใน
ประเทศไทย ซึ่งก็ตองเริ่มตนถึงในสมัยลน
เกลารัชกาลที่ 5 เลยครับ เกริ่นมาแคนี้ 
ผมเช่ือวาทานผูอานนาจะสนใจและใครรูถึง
ความเปนมาของการไฟฟาในประเทศไทย
ขึ้นมาแลวใชมั้ยครับ เพื่อไมใหเปนการเสีย
เวลา เรามาทําเรียนรูประวัติศาสตรกันได
เลยครับ



38   TIRATHAI JOURNAL     APRIL - JULY 2016

DRAWING ROOM

ความเปนมาของการไฟฟาใน
ประเทศไทย

เมืองไทยเราสมัยปูยาตาทวด นอกจากจะ
อาศัยแสงสวางจากดวงอาทิตยแลว ก็มี
เทียนไขและตะเกียงชนิดตาง ๆ บางทีก็เอา
หญาปลองมาแซะเอาไสออก แลวผึ่งแดดไว
ใหแหงเพื่อเอาไปทําไสตะเกียง สวนผูที่มี
ฐานะดีสักหนอยก็ใชตะเกียงน้ํามันกาด 
เปนโคมที่มีหูหิ้ว เรียกวา “ตะเกียงรั้ว” ที่
เรยีกกนัเชนนีเ้พราะเมือ่แรกสัง่เขามาใชนัน้ 
เอามาจุดประดับตามรั้วเวลามีงาน รอบ
ตะเกียงรั้วมีโปะแกวกันลมได ตะเกียงอีก
ชนิดหนึ่งเรียกวา “ตะเกียงแมงดา” มี
ลักษณะกลม ๆ  นูนเลก็นอยและคอนขางแบน 
คลายรูปแมงดา เปนหมอมีนํ้ามันกาดบรรจุ
อยู มีทอเล็ก ๆ ตอจากหมอนํ้ามันลงมาที่
ปลายทอ มีรเูลก็ ๆ ท่ีเรยีกวา “นมหน”ู เมือ่ 
นํ้ามันหยดลงมาจากตะเกียงก็จะสวางข้ึน 
นอกจากนี้ยังมีตะเกียงที่ไขลานใหหมุน
ใบพัด เปาลมใหเปลวไฟตั้งตรง ทําใหแสง
ไฟไมวูบวาบ เย็นตา และไมมีควัน สวน
ตะเกียงเจาพายุก็มีใชกันอยูทั่วไป

ไฟฟาในเมืองไทยเริ่มครั้งแรกเมื่อสมัย
จอมพลและมหาอํามาตยเอกเจาพระยา
สุรศักดิ์มนตรี (เจิม แสง - ชูโต) ครั้งยัง
เปนจมื่นไวยวรนาถ เปนอุปทูตไดเดินทาง
ไปยุโรปกับเจาพระยาภาสกรวงศ และได
เห็นกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศสสวางไสวไป
ดวยไฟฟา เมื่อกลับมาเมืองไทยจึงนึกถึงวา
เมืองไทยนาจะมีไฟฟาใช แบบเดียวกับ
อารยประเทศ และการที่จะทําใหสําเร็จได
คงตองเร่ิมภายในพระบรมมหาราชวังและ
บานเจานายกอน จึงไดนําความขึ้นกราบทูล
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 
แตมีพระราชดํารัสวา “ไฟฟา หลังคาตัด 
ขาไมเชื่อ”

จมื่นไวยวรนาถ ไดมาพิจารณาที่ทองพระ
โรงในพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทในขณะที่มี
งานพิธี ตองใชเทียนไขจุดหลายรอยแทง

บนโคมไฟระยา ซึ่งกวางานจะเลิกก็ตอง
เปลี่ยนถึง 2-3 ครั้ง และเปลี่ยนยากมาก
เพราะโคมอยูสูง ถึงตอมามีการเปลี่ยน
เปนการใชโคมไฟนํ้ามันกาด ก็ยังคงยุงยาก
อยูเพราะตองมีปูนขาวเตรียมไวดับไฟ จมื่น
ไวยวรนาถจึงเห็นวาถามีโคมไฟฟาใชก็จะดี

มาก แตครัน้จะกราบบงัคมทลูขอพระกรณุา 
ใหมีการใชโคมไฟฟา ก็คงไมสําเร็จ

เมื่อเปนเชนนี้ จมื่นไวยวรนาถตระหนักวา
กอนที่จะเริ่มดําเนินการ จําเปนตองหาวิธี
จูงใจใหผูที่ไมเคยเห็น ไมเคยใชไฟฟาเกิด
ความนิยมขึ้นมากอน จึงนําความไปกราบ
บงัคมทลู สมเดจ็พระนางเจาพระบรมราชเทวี 
ใหทรงรับซื้อที่ดินซึ่งไดรับมรดกจากบิดา ณ 
ตําบลวัดละมุด บางออ ไดเปนเงิน 180 ชั่ง 
หรือประมาณ 14,400 บาท ปรากฏวาเปน
ผลสําเร็จ แลวใหนายมาโยลา ซึ่งเปนนาย
ทหารชาวอิตาเลียน ที่มารับราชการเปนครู
ฝกทหารหนาเดินทางไปซื้อเคร่ืองจักรและ
เครื่องไฟฟาท่ีประเทศอังกฤษ เมื่อ พ.ศ.
2427 โดยใหซื้อเครื่องกําเนิดไฟฟามาสอง
เครื่องเพื่อจะไดผลัดเปลี่ยนกันได และซื้อ
สายเคเบิลสําหรับฝงสายใตดินจากโรง
ทหารหนา (ปจจุบันคือ กระทรงกลาโหม) 
ไปจนถึงพระบรมมหาราชวังและจัดซื้อโคม
ไฟชนดิตาง ๆ รวมทัง้หลอดไฟสําหรบัใชกับ 
โคมกิ่งระยา สําหรับใชในพระที่นั่งจักรีมหา
ปราสาทและในทองพระวัง

เมื่อกลับมาถึงบางกอกแลว จมื่นไวยวรนาถ

จอมพลและมหาอํามาตยเอกเจาพระยาสุรศักดิ์มนตรี
(เจิม แสง-ชูโต) ผูริเริ่มนําไฟฟามาใชในประเทศไทย

พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท

DRAWING ROOM

จึงไดใหนายเลียว นาดี ชาวอเมริกัน ซึ่ง
เปนนายทหารติดตั้งเครื่อง เดินสายโคม
ไฟฟา และเดินเครื่องติดไฟฟาใหเห็นเปน
ตัวอยางที่โรงทหารกอน โดยคืนแรกที่เปด
การทดลองเดินเครื่องไฟฟาใหแสงสวางนั้น 
ชาวบานชาวเมืองตางแหกันมาดูอยาง
แนนขนัดเพื่อชมแสงไฟประหลาด และเมื่อ
คนทัง้หลายเหน็วาไฟฟาใชการไดดี สวางไสว 
และมีความนิยมเกิดขึ้นแลว ในที่สุดก็ไดตอ
ไฟฟาเขาไปในพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท 
โดยไดเดินเคร่ืองปลอยกระแสไฟฟาเปน
ครั้งแรก ในวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2427 
ซึ่งเป นวันคล ายวันพระราชสมภพของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 

ตอมาเมื่อปรากฏวาไฟฟาเปนที่นิยมกัน
อยางแพรหลายทั้งในราชสํานัก วังเจานาย 
และชาวบานผูมีอันจะกิน จมื่นไวยวรนาถ
จึงวางแผนที่จะสรางโรงไฟฟาขนาดใหญ
และวางระบบจายไฟฟาเพื่อใหประชาชนใน
กรุงเทพฯ ไดใชไฟฟา แตเกิดมีราชการ
สงครามตองไปปราบกบฏฮอทางภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนืออยูเปนเวลานาน เรื่องนี้จึง
ตองถูกระงับไวกอน

แตทวานายเลียว นาดี ผูซึ่งเปนกําลังสําคัญ
ของจมืน่ไวยวรนาถ และเปนผูทีรู่แบบแปลน 
มีตําราจัดการจัดทําไฟฟา เมื่อเห็นจมื่น
ไวยวรนาถตองไปนําทัพตอสูฮอ จึงไดไป
ปรึกษากับนายแฉลม ซึ่งเคยรับราชการใน
ตําแหนงหลวงพินิจจักรภัณฑ และในเวลา
นั้นยังวางงานอยู

นายแฉลมซึ่งพอรูเรื่องไฟฟามาจากบิดาคือ
พระยากษาปนกิจโกศลบางแลว จึงเห็นวา
กิจการไฟฟานาจะเปนประโยชนและยึด
เปนอาชีพได จึงตกลงตั้งบริษัท บางกอก  
อิเล็กตริกไลท ซินดิเคต (Bangkok Elec-
tric Light Syndicate) ในป พ.ศ.2440 
โดยบานของนายแฉลมอยูตรงขามวัดเลียบ 
ฉะนั้น เมื่อจะตั้งโรงไฟฟาจึงไดขอเชาที่ดิน
วดัซึง่ยงัวางอยูสรางโรงงานติดตัง้เคร่ืองจักร 

ผลิตกระแสไฟฟา เรียกวา “โรงไฟฟาวัด
เลียบ”

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 
ไดทรงพิถีพิถันเอาพระทัยใสอยูเปนอันมาก 
เพราะพระองคทรงรูวาไฟฟาเปนของใหม 
คนไทยยังไมคอยมีความเขาใจ ปดเปด   
สวิทซก็ยังไมเปน บางทีเปดไฟท้ิงไวตลอด
คืนก็มี ทําใหหมดเปลืองพระราชทรัพยไป
โดยเปลาประโยชน  การติดไฟตามถนนจึง
ตองรูวาถนนใดคนเดินมากเดินนอย

เรือ่งเกีย่วกบัไฟฟานี ้ทรงมพีระราชหัตถเลขา 
ถึงเจาพระยาวรพงศพิพัฒน  ครั้งยังเปน
จมื่นเสมอใจ ฉบับแรกไดตรัสถามถึงการ
ติดไฟฟามีขอความตอนหนึ่งวา “ไฟฟาควร

จะมีแตเพียงตะพานเทเวศน ไปตะพานกิม

เซงหลี ถนนตะวันไปถึงถนนเบญจมาศ 

ถนนดวงเดือนนอก ถนนดาวรวง วนถนน

คอเสื้อแลปลายพฤฒิบาศ ถามีก็ได แตจะ

ตองรอดูสักหนอยกอน พอใหมีเคาคนเดิน 

เพราะเหตุที่ถนนหนาวัดโสมนัสไมมีไฟฟา

รอไวตั้งแตครึ่งปก็ได” พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงกลาวถึงคาไฟฟา
และการใชไฟฟา “เรื่องไฟฟานั้นจะตอง

วินิจฉัยตอภายหลังเวลานี้ทําอะไรไมเปลือง 

แตเกิดมาเปนคนไทยไมรูจักปด รูจกัเปด 

จะไปเลนกบัไฟฟาคดิเปนยนูติ มนักฉ็บิหาย 

อยางเดียวเทานั้น ขอซึ่งไดกลาววา จัดคน

ไวใหคอยเปดคอยปดอะไรเปลาทั้งนั้น สั่ง

มัน ๆ ก็รับแตวามันไมไดทํา ไฟติดอยูวัน

ยันคํ่า ถนนรนแคมแดงโรอยูเสมอ รายไป

กวาที่จุดตามเรือน ซึ่งคงไมปดเหมือนกัน

สักแหงเดียว เพราะไมมีเครื่องที่จะแบงปด

ได ปดก็ตองปดทั้งหมด ถาจะใหเจาของ

เรือนทั้งปวงรูสึกเสียดาย แลวจะจายเปน

เงินพระราชทานเสียคาไฟฟาเสียวันละ

เทานั้น ๆ แลวแตจะใชมากใชนอยกันเปน

เรือนดีกวา เหลือเงินไปมากนอยเทาใด 

เจาของอยากจุดก็ใหเสียเงินเอง เจาตั้งบิล

ไปเรียกเอา แตขอสําคัญจะตองติดที่ดับไว 

ใหเขาผอนใชไดมากบางนอยบางตาม

สมควร แตสวนถนนแลพลับพลานั้นจะ

ตองกําหนดวาจุด 12 ชั่วโมง เทาไหรยูนิต 

ถาคิดราคามันเกิน 12 ชั่วโมง เทาใดตอง

ใหใชเจา ถาหากวาเปนเชนนี้ไฟจึงจะดับได 

ความฉิบหายเรื่องไมดับไฟนี้ สุขาภิบาลทั้ง 

2 กรม เห็นจะทําใหเงินแผนดินเสียเปลา

มากโดยไมเอื้อเฟอ”

คาไฟฟาสาํหรบัใชตามถนนและในพระราชวงั 
ในสมัยนั้น คงจะสิ้นพระราชทรัพยปหนึ่ง ๆ 
มิใชนอย ยิ่งเมื่อสรางสวนดุสิต พระราชวัง
ดุสิตกับพระที่นั่งอนันตสมาคม ตลอดจน

โรงไฟฟาวัดเลียบ



DRAWING ROOM

ความเปนมาของการไฟฟาใน
ประเทศไทย

เมืองไทยเราสมัยปูยาตาทวด นอกจากจะ
อาศัยแสงสวางจากดวงอาทิตยแลว ก็มี
เทียนไขและตะเกียงชนิดตาง ๆ บางทีก็เอา
หญาปลองมาแซะเอาไสออก แลวผึ่งแดดไว
ใหแหงเพื่อเอาไปทําไสตะเกียง สวนผูที่มี
ฐานะดีสักหนอยก็ใชตะเกียงนํ้ามันกาด 
เปนโคมที่มีหูหิ้ว เรียกวา “ตะเกียงรั้ว” ที่
เรยีกกนัเชนนีเ้พราะเมือ่แรกสัง่เขามาใชนัน้ 
เอามาจุดประดับตามรั้วเวลามีงาน รอบ
ตะเกียงรั้วมีโปะแกวกันลมได ตะเกียงอีก
ชนิดหนึ่งเรียกวา “ตะเกียงแมงดา” มี
ลกัษณะกลม ๆ  นนูเลก็นอยและคอนขางแบน 
คลายรูปแมงดา เปนหมอมีนํ้ามันกาดบรรจุ
อยู มีทอเล็ก ๆ ตอจากหมอนํ้ามันลงมาที่
ปลายทอ มีรเูลก็ ๆ ทีเ่รยีกวา “นมหน”ู เมือ่ 
นํ้ามันหยดลงมาจากตะเกียงก็จะสวางข้ึน 
นอกจากนี้ยังมีตะเกียงท่ีไขลานใหหมุน
ใบพัด เปาลมใหเปลวไฟตั้งตรง ทําใหแสง
ไฟไมวูบวาบ เย็นตา และไมมีควัน สวน
ตะเกียงเจาพายุก็มีใชกันอยูทั่วไป

ไฟฟาในเมืองไทยเริ่มครั้งแรกเมื่อสมัย
จอมพลและมหาอํามาตยเอกเจาพระยา
สุรศักดิ์มนตรี (เจิม แสง - ชูโต) ครั้งยัง
เปนจมื่นไวยวรนาถ เปนอุปทูตไดเดินทาง
ไปยุโรปกับเจาพระยาภาสกรวงศ และได
เห็นกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศสสวางไสวไป
ดวยไฟฟา เมื่อกลับมาเมืองไทยจึงนึกถึงวา
เมืองไทยนาจะมีไฟฟาใช แบบเดียวกับ
อารยประเทศ และการที่จะทําใหสําเร็จได
คงตองเร่ิมภายในพระบรมมหาราชวังและ
บานเจานายกอน จึงไดนําความขึ้นกราบทูล
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 
แตมีพระราชดํารัสวา “ไฟฟา หลังคาตัด 
ขาไมเช่ือ”

จมื่นไวยวรนาถ ไดมาพิจารณาที่ทองพระ
โรงในพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทในขณะท่ีมี
งานพิธี ตองใชเทียนไขจุดหลายรอยแทง

บนโคมไฟระยา ซึ่งกวางานจะเลิกก็ตอง
เปลี่ยนถึง 2-3 ครั้ง และเปลี่ยนยากมาก
เพราะโคมอยูสูง ถึงตอมามีการเปลี่ยน
เปนการใชโคมไฟนํ้ามันกาด ก็ยังคงยุงยาก
อยูเพราะตองมีปูนขาวเตรียมไวดับไฟ จมื่น
ไวยวรนาถจึงเห็นวาถามีโคมไฟฟาใชก็จะดี

มาก แตครัน้จะกราบบงัคมทูลขอพระกรณุา 
ใหมีการใชโคมไฟฟา ก็คงไมสําเร็จ

เมื่อเปนเชนนี้ จมื่นไวยวรนาถตระหนักวา
กอนที่จะเริ่มดําเนินการ จําเปนตองหาวิธี
จูงใจใหผูที่ไมเคยเห็น ไมเคยใชไฟฟาเกิด
ความนิยมขึ้นมากอน จึงนําความไปกราบ
บงัคมทลู สมเดจ็พระนางเจาพระบรมราชเทวี 
ใหทรงรับซื้อที่ดินซึ่งไดรับมรดกจากบิดา ณ 
ตําบลวัดละมุด บางออ ไดเปนเงิน 180 ชั่ง 
หรือประมาณ 14,400 บาท ปรากฏวาเปน
ผลสําเร็จ แลวใหนายมาโยลา ซึ่งเปนนาย
ทหารชาวอิตาเลียน ที่มารับราชการเปนครู
ฝกทหารหนาเดินทางไปซื้อเครื่องจักรและ
เครื่องไฟฟาที่ประเทศอังกฤษ เมื่อ พ.ศ.
2427 โดยใหซื้อเครื่องกําเนิดไฟฟามาสอง
เครื่องเพื่อจะไดผลัดเปลี่ยนกันได และซื้อ
สายเคเบิลสําหรับฝงสายใตดินจากโรง
ทหารหนา (ปจจุบันคือ กระทรงกลาโหม) 
ไปจนถึงพระบรมมหาราชวังและจัดซื้อโคม
ไฟชนดิตาง ๆ รวมท้ังหลอดไฟสําหรับใชกับ 
โคมกิ่งระยา สําหรับใชในพระที่นั่งจักรีมหา
ปราสาทและในทองพระวัง

เมื่อกลับมาถึงบางกอกแลว จมื่นไวยวรนาถ

จอมพลและมหาอํามาตยเอกเจาพระยาสุรศักดิ์มนตรี
(เจิม แสง-ชูโต) ผูริเริ่มนําไฟฟามาใชในประเทศไทย

พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท

DRAWING ROOM

จึงไดใหนายเลียว นาดี ชาวอเมริกัน ซึ่ง
เปนนายทหารติดตั้งเครื่อง เดินสายโคม
ไฟฟา และเดินเครื่องติดไฟฟาใหเห็นเปน
ตัวอยางที่โรงทหารกอน โดยคืนแรกที่เปด
การทดลองเดินเคร่ืองไฟฟาใหแสงสวางนั้น 
ชาวบานชาวเมืองตางแหกันมาดูอยาง
แนนขนัดเพื่อชมแสงไฟประหลาด และเมื่อ
คนทัง้หลายเหน็วาไฟฟาใชการไดดี สวางไสว 
และมีความนิยมเกิดขึ้นแลว ในที่สุดก็ไดตอ
ไฟฟาเขาไปในพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท 
โดยไดเดินเครื่องปลอยกระแสไฟฟาเปน
ครั้งแรก ในวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2427 
ซึ่งเป นวันคล ายวันพระราชสมภพของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 

ตอมาเมื่อปรากฏวาไฟฟาเปนที่นิยมกัน
อยางแพรหลายทั้งในราชสํานัก วังเจานาย 
และชาวบานผูมีอันจะกิน จมื่นไวยวรนาถ
จึงวางแผนที่จะสรางโรงไฟฟาขนาดใหญ
และวางระบบจายไฟฟาเพื่อใหประชาชนใน
กรุงเทพฯ ไดใชไฟฟา แตเกิดมีราชการ
สงครามตองไปปราบกบฏฮอทางภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนืออยูเปนเวลานาน เรื่องนี้จึง
ตองถูกระงับไวกอน

แตทวานายเลียว นาดี ผูซึ่งเปนกําลังสําคัญ
ของจมืน่ไวยวรนาถ และเปนผูทีรู่แบบแปลน 
มีตําราจัดการจัดทําไฟฟา เม่ือเห็นจม่ืน
ไวยวรนาถตองไปนําทัพตอสูฮอ จึงไดไป
ปรึกษากับนายแฉลม ซึ่งเคยรับราชการใน
ตําแหนงหลวงพินิจจักรภัณฑ และในเวลา
นั้นยังวางงานอยู

นายแฉลมซึ่งพอรูเร่ืองไฟฟามาจากบิดาคือ
พระยากษาปนกิจโกศลบางแลว จึงเห็นวา
กิจการไฟฟานาจะเปนประโยชนและยึด
เปนอาชีพได จึงตกลงตั้งบริษัท บางกอก  
อิเล็กตริกไลท ซินดิเคต (Bangkok Elec-
tric Light Syndicate) ในป พ.ศ.2440 
โดยบานของนายแฉลมอยูตรงขามวัดเลียบ 
ฉะนั้น เมื่อจะตั้งโรงไฟฟาจึงไดขอเชาที่ดิน
วัดซึง่ยงัวางอยูสรางโรงงานติดตัง้เคร่ืองจกัร 

ผลิตกระแสไฟฟา เรียกวา “โรงไฟฟาวัด
เลียบ”

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 
ไดทรงพิถีพิถันเอาพระทัยใสอยูเปนอันมาก 
เพราะพระองคทรงรูวาไฟฟาเปนของใหม 
คนไทยยังไมคอยมีความเขาใจ ปดเปด   
สวิทซก็ยังไมเปน บางทีเปดไฟท้ิงไวตลอด
คืนก็มี ทําใหหมดเปลืองพระราชทรัพยไป
โดยเปลาประโยชน  การติดไฟตามถนนจึง
ตองรูวาถนนใดคนเดินมากเดินนอย

เรือ่งเกีย่วกบัไฟฟานี ้ทรงมพีระราชหตัถเลขา 
ถึงเจาพระยาวรพงศพิพัฒน  ครั้งยังเปน
จมื่นเสมอใจ ฉบับแรกไดตรัสถามถึงการ
ติดไฟฟามีขอความตอนหนึ่งวา “ไฟฟาควร

จะมีแตเพียงตะพานเทเวศน ไปตะพานกิม

เซงหลี ถนนตะวันไปถึงถนนเบญจมาศ 

ถนนดวงเดือนนอก ถนนดาวรวง วนถนน

คอเสื้อแลปลายพฤฒิบาศ ถามีก็ได แตจะ

ตองรอดูสักหนอยกอน พอใหมีเคาคนเดิน 

เพราะเหตุที่ถนนหนาวัดโสมนัสไมมีไฟฟา

รอไวตั้งแตครึ่งปก็ได” พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงกลาวถึงคาไฟฟา
และการใชไฟฟา “เรื่องไฟฟานั้นจะตอง

วินิจฉัยตอภายหลังเวลานี้ทําอะไรไมเปลือง 

แตเกิดมาเปนคนไทยไมรูจักปด รูจกัเปด 

จะไปเลนกบัไฟฟาคดิเปนยนูติ มนักฉ็บิหาย 

อยางเดียวเทานั้น ขอซึ่งไดกลาววา จัดคน

ไวใหคอยเปดคอยปดอะไรเปลาทั้งนั้น สั่ง

มัน ๆ ก็รับแตวามันไมไดทํา ไฟติดอยูวัน

ยันคํ่า ถนนรนแคมแดงโรอยูเสมอ รายไป

กวาที่จุดตามเรือน ซึ่งคงไมปดเหมือนกัน

สักแหงเดียว เพราะไมมีเครื่องที่จะแบงปด

ได ปดก็ตองปดทั้งหมด ถาจะใหเจาของ

เรือนทั้งปวงรูสึกเสียดาย แลวจะจายเปน

เงินพระราชทานเสียคาไฟฟาเสียวันละ

เทานั้น ๆ แลวแตจะใชมากใชนอยกันเปน

เรือนดีกวา เหลือเงินไปมากนอยเทาใด 

เจาของอยากจุดก็ใหเสียเงินเอง เจาตั้งบิล

ไปเรียกเอา แตขอสําคัญจะตองติดที่ดับไว 

ใหเขาผอนใชไดมากบางนอยบางตาม

สมควร แตสวนถนนแลพลับพลานั้นจะ

ตองกําหนดวาจุด 12 ชั่วโมง เทาไหรยูนิต 

ถาคิดราคามันเกิน 12 ชั่วโมง เทาใดตอง

ใหใชเจา ถาหากวาเปนเชนนี้ไฟจึงจะดับได 

ความฉิบหายเรื่องไมดับไฟนี้ สุขาภิบาลทั้ง 

2 กรม เห็นจะทําใหเงินแผนดินเสียเปลา

มากโดยไมเอื้อเฟอ”

คาไฟฟาสาํหรบัใชตามถนนและในพระราชวงั 
ในสมัยนั้น คงจะสิ้นพระราชทรัพยปหนึ่ง ๆ 
มิใชนอย ยิ่งเมื่อสรางสวนดุสิต พระราชวัง
ดุสิตกับพระที่นั่งอนันตสมาคม ตลอดจน

โรงไฟฟาวัดเลียบ
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โครงการประปา ความจําเปนตองใชไฟฟาก็
ทวีมากขึ้นอีกหลายเทา แตจะไปซื้อไฟฟา
อีกบริษัทหนึ่งก็ไมไหว และทางบริษัทเองก็
ไมสามารถเปดบริการได ทางกระทรวง
นครบาลจึงไดกราบบังคมทูล ซึ่งในที่สุด
ก็ไดรับพระบรมาราชานุญาตใหจัดทําไฟฟา
ขึ้น องคการที่ดําเนินกิจการไฟฟาในระยะ
แรกนี้มี 2 แหง 

แหงแรก คือ การไฟฟากรุงเทพ โดยเมื่อ 
พ.ศ. 2430  รัฐบาลไดใหสัมปทานเดินรถ
รางแกนายจอหน ลอฟตัส กับนาย เอ. ดู
เปลซี เดอ ริเชอเลียว เนื่องจากยังไมมี
ไฟฟาจึงตองใชมาลาก เปดดําเนินการอยู
พักหนึ่งแตขาดทุนจึงตองโอนกิจการให
บริษัท เดนมารก เมื่อป พ.ศ. 2437 ขณะ
นั้นประเทศสวนใหญในยุโรปยังไมมีรถราง
ไฟฟา แมแตกรุงโตเกียว เมืองหลวงของ
ประเทศญี่ปุน กวาจะมีรถรางไฟฟาใชก็
หลังเมืองไทยรวมสิบป

ในป พ.ศ.2443 บริษัทเดนมารก ขาย
กิจการใหแกบริษัท บางกอก อีเล็คทริคซิตี้ 
โลท ซินดิเคท แตกิจการไมเจริญเทาที่ควร 
จึงไดโอนกิจการใหแกบริษัท ไฟฟาสยาม 
จํากัด มีชาวเดนมารกชื่อนายออก เวสเดน
โฮลส เปนผูดําเนินการ ตั้งสํานักงานอยูที่
วัดเลียบ จนกระทั่งป พ.ศ.2482 จึงได
เปลีย่นช่ือเปนบรษิทั ไฟฟาไทย คอรปอเรชัน่ 
จาํกดั ตอมาเมื่อหมดสัมปทานในป พ.ศ. 
2493 รัฐบาลจึงไดเขาดําเนินงานแทนและ
เปลี่ยนชื่อเปนการไฟฟากรุงเทพ เปนหนวย
งานหนึ่งในสังกัดกระทรวงมหาดไทย  ทํา
หนาที่ผลิตและจําหนายกระแสไฟฟาใหแก
ประชาชนที่อาศัยอยูในบริเวณตอนใตของ
คลองบางกอกนอยและคลองบางลําภู

แหงที่สอง กองการไฟฟาหลวงสามเสน 
กําเนิดข้ึนจากพระราชดํารัสของพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ที่ทรง
ตระหนักถึงความสําคัญของพลังงานไฟฟา
และสายพระเนตรอันยาวไกลของพระองค 

วาตอไปบานเมืองจะเจริญขึ้นไปทางดาน
เหนือของพระนคร จึงทรงพระกรุณาโปรด
เกลาฯ ใหสรางพระราชวงัดสุติเปนทีป่ระทบั 
โดยทีพ่ระท่ีนัง่อนนัตสมาคมเปนทองพระโรง 
เพ่ือใหไดกําลังไฟฟาราคาถูกและสะดวกใน
การเดินเครื่องสูบนํ้าของการประปา ดวย
ทรงโปรดเกลาฯ ใหเจาพระยายมราช (ปน 
สุขุม) เสนาบดีกระทรวงนครบาล และผู
บังคับบัญชากรมสุขาภิบาลในขณะนั้น 
ดําเนินการสรางโรงไฟฟาเพื่อผลิตกระแส
ไฟฟาจําหนายใหแกประชาชน โดยใหมีการ
จัดการ เชน การคาขายท่ัวไป หรือ
รัฐวิสาหกิจในปจจุบัน 

เจาพระยายมราชจึงกูเงินจากกระทรวงการ
คลังจํานวน 1,000,000 บาทโดยเสียดอก
เบี้ยรอยละ 4 ตอป เพื่อเปนคาใชจายใน
การสรางโรงไฟฟาและดําเนินการผลิต 
จําหนายกระแสไฟฟา และขอโอนนาย 
เอฟ. บี.ชอว นายชางไฟฟาชาวอังกฤษ 
จากกรมโยธาธิการมาเปนผูควบคุมการ
กอสรางโรงไฟฟา ใชวิธีเรียกประกวดราคา 
และบริษัท อัลเกไมเน อิเลคตริซิเตทส เก
เซ็ลชาฟท (Allgameine Elektricitats-Ge-
sellschaft) หรือที่รูจักกันดีในปจจุบันนี้ใน

นามบริษัท AEG จากประเทศเยอรมันนี
เปนผูประมูลไดและทําการกอสราง จน
กระทั่งวันที่ 20 ธันวาคม 2450 กองไฟฟา
หลวงสามเสนจึงไดเริ่มทดลองเดินเคร่ือง 
จักรผลิตกระแสไฟฟาเปนครั้งแรก และเริ่ม
จําหนายกระแสไฟฟาใหแกประชาชนอยาง
เปนทางการ ราวตนป พ.ศ.2457 โดยมี
เขตจําหนายอยูบริเวณตอนเหนือของคลอง
บางกอกนอยและคลองบางลําภู 

ตอมาวันที่ 1 สิงหาคม 2501 รัฐบาลได
รวมกิจการไฟฟากรุงเทพและกองไฟฟา
หลวงสามเสน เปนรัฐวิสาหกิจ โดยใชชื่อ 
“การไฟฟานครหลวง” ซึง่ถอืเปนวนัสถาปนา 
การไฟฟานครหลวง อยางเปนทางการ โดย
ในปจจบุนั การไฟฟานครหลวง มวีสิยัทศันวา 
“เปนองคกรชั้นนําดานธุรกิจพลังงานไฟฟา
ในระดับสากล”

และในวันที่ 3 ธันวาคม 2558 ที่ผานมา 
บริษัท ถิรไทย จํากัด (มหาชน) ไดรับ
เกียรติจาก คุณสมชาย หอมกลิ่นแกว ผู
อํานวยการฝายวางแผนระบบไฟฟา การ
ไฟฟานครหลวง ไดนําคณะวิศวกรจากการ
ไฟฟานครหลวงกวา 10 ทานเขาชม

การไฟฟาหลวงสามเสน
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กระบวนการผลิตหมอแปลงไฟฟากําลัง 
และกระบวนการทดสอบหมอแปลงไฟฟา 
ณ โรงงานของบริษัท นอกจากนั้นยังไดให
เกียรติสัมภาษณกับทีมงานของวารสาร  
ถิรไทยดวย ดังนี้

ในฐานะที่การไฟฟานครหลวง เปนผูใช
หมอแปลงไฟฟาโดยตรงมาเปนระยะ
เวลายาวนาน อยากทราบมุมมองของ
ทานที่มีตออุตสาหกรรมหมอแปลง
ของไทยในปจจุบัน และทานอยากจะ
เห็นอุตสาหกรรมหมอแปลงไฟฟาของ
ไทย พัฒนาไปในทิศทางใดบาง

“ผมคิดว  า ผู  ผ ลิตหม อแปลงไฟฟ  า ใน
ประเทศไทยในปจจุบันมีจํานวนมาก และมี

ขีดความสามารถที่ไดรับการยอมรับกัน
อยางกวางขวาง เทียบกับในอดีตเมื่อ 20-
30 ปที่แลวที่มีอยูเพียงไมกี่ราย ซึ่งก็นับ
เปนเรื่องที่ดีตออุตสาหกรรมในบานเรา ไม
เฉพาะแตเพียงอุตสาหกรรมหมอแปลง
เทานั้น แตผมคิดวาสงผลตออุตสาหกรรม
ของประเทศโดยรวม เพราะผูผลิตหมอแปลง 
แตละรายก็ตองแขงกันพัฒนาคุณภาพ
หมอแปลง ซึ่งก็จะสงผลตอผูบริโภคที่จะได
รับหมอแปลงที่มีคุณภาพในราคาที่เป น
ธรรม 

สวนในเรื่องของการพัฒนาตอ ผมเห็นวา
ควรมุงเนนไปที่การสงออกไปจําหนายยัง
ตางประเทศ โดยเฉพาะการขยายตลาดใน
แถบเอเชียตะวันออกเฉียงใตหรือ AEC   
ซึ่งผมเห็นวาเรามีความไดเปรียบผู ผลิต 

จากประเทศอื่น ๆ ในหลายดาน ทั้งในแง
ของเทคโนโลยีการผลิต และโดยเฉพาะ
ภูมิประเทศท่ีไดเปรียบในแงของการขนสง
หมอแปลงตาง ๆ  ผมอยากใหผูผลติหมอแปลง 
มุงแขงกันในตลาดตางประเทศมากกวานะ 
เพราะอุตสาหกรรมในประเทศอาจจะเล็ก
เกินกวาที่จะมาแยงลูกคากันแลว“

 

จากการที่ กฟน. ไดสนับสนุนผูผลิต
หมอแปลงไฟฟาภายในประเทศมา  
โดยตลอด ทานมีความเห็นอยางไรตอ
ผลิตภัณฑหมอแปลงไฟฟาที่ผลิตโดย
คนไทย

“ผมคิดวาปจจุบันหมอแปลงไฟฟาที่ผลิต
โดยคนไทยก็พัฒนาข้ึนจากอดีตเยอะมาก 
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โครงการประปา ความจําเปนตองใชไฟฟาก็
ทวีมากขึ้นอีกหลายเทา แตจะไปซื้อไฟฟา
อีกบริษัทหนึ่งก็ไมไหว และทางบริษัทเองก็
ไมสามารถเปดบริการได ทางกระทรวง
นครบาลจึงไดกราบบังคมทูล ซึ่งในที่สุด
ก็ไดรับพระบรมาราชานุญาตใหจัดทําไฟฟา
ขึ้น องคการที่ดําเนินกิจการไฟฟาในระยะ
แรกนี้มี 2 แหง 

แหงแรก คือ การไฟฟากรุงเทพ โดยเมื่อ 
พ.ศ. 2430  รัฐบาลไดใหสัมปทานเดินรถ
รางแกนายจอหน ลอฟตัส กับนาย เอ. ดู
เปลซี เดอ ริเชอเลียว เนื่องจากยังไมมี
ไฟฟาจึงตองใชมาลาก เปดดําเนินการอยู
พักหนึ่งแตขาดทุนจึงตองโอนกิจการให
บริษัท เดนมารก เมื่อป พ.ศ. 2437 ขณะ
นั้นประเทศสวนใหญในยุโรปยังไมมีรถราง
ไฟฟา แมแตกรุงโตเกียว เมืองหลวงของ
ประเทศญี่ปุน กวาจะมีรถรางไฟฟาใชก็
หลังเมืองไทยรวมสิบป

ในป พ.ศ.2443 บริษัทเดนมารก ขาย
กิจการใหแกบริษัท บางกอก อีเล็คทริคซิตี้ 
โลท ซินดิเคท แตกิจการไมเจริญเทาที่ควร 
จึงไดโอนกิจการใหแกบริษัท ไฟฟาสยาม 
จํากัด มีชาวเดนมารกชื่อนายออก เวสเดน
โฮลส เปนผูดําเนินการ ตั้งสํานักงานอยูที่
วัดเลียบ จนกระทั่งป พ.ศ.2482 จึงได
เปล่ียนช่ือเปนบรษิทั ไฟฟาไทย คอรปอเรชัน่ 
จาํกดั ตอมาเมื่อหมดสัมปทานในป พ.ศ. 
2493 รัฐบาลจึงไดเขาดําเนินงานแทนและ
เปลี่ยนชื่อเปนการไฟฟากรุงเทพ เปนหนวย
งานหนึ่งในสังกัดกระทรวงมหาดไทย  ทํา
หนาที่ผลิตและจําหนายกระแสไฟฟาใหแก
ประชาชนที่อาศัยอยูในบริเวณตอนใตของ
คลองบางกอกนอยและคลองบางลําภู

แหงที่สอง กองการไฟฟาหลวงสามเสน 
กําเนิดข้ึนจากพระราชดํารัสของพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ที่ทรง
ตระหนักถึงความสําคัญของพลังงานไฟฟา
และสายพระเนตรอันยาวไกลของพระองค 

วาตอไปบานเมืองจะเจริญขึ้นไปทางดาน
เหนือของพระนคร จึงทรงพระกรุณาโปรด
เกลาฯ ใหสรางพระราชวงัดสุติเปนทีป่ระทบั 
โดยท่ีพระท่ีนัง่อนนัตสมาคมเปนทองพระโรง 
เพ่ือใหไดกําลังไฟฟาราคาถูกและสะดวกใน
การเดินเครื่องสูบนํ้าของการประปา ดวย
ทรงโปรดเกลาฯ ใหเจาพระยายมราช (ปน 
สุขุม) เสนาบดีกระทรวงนครบาล และผู
บังคับบัญชากรมสุขาภิบาลในขณะนั้น 
ดําเนินการสรางโรงไฟฟาเพื่อผลิตกระแส
ไฟฟาจําหนายใหแกประชาชน โดยใหมีการ
จัดการ เชน การคาขายท่ัวไป หรือ
รัฐวิสาหกิจในปจจุบัน 

เจาพระยายมราชจึงกูเงินจากกระทรวงการ
คลังจํานวน 1,000,000 บาทโดยเสียดอก
เบี้ยรอยละ 4 ตอป เพื่อเปนคาใชจายใน
การสรางโรงไฟฟาและดําเนินการผลิต 
จําหนายกระแสไฟฟา และขอโอนนาย 
เอฟ. บี.ชอว นายชางไฟฟาชาวอังกฤษ 
จากกรมโยธาธิการมาเปนผูควบคุมการ
กอสรางโรงไฟฟา ใชวิธีเรียกประกวดราคา 
และบริษัท อัลเกไมเน อิเลคตริซิเตทส เก
เซ็ลชาฟท (Allgameine Elektricitats-Ge-
sellschaft) หรือที่รูจักกันดีในปจจุบันนี้ใน

นามบริษัท AEG จากประเทศเยอรมันนี
เปนผูประมูลไดและทําการกอสราง จน
กระทั่งวันที่ 20 ธันวาคม 2450 กองไฟฟา
หลวงสามเสนจึงไดเริ่มทดลองเดินเครื่อง 
จักรผลิตกระแสไฟฟาเปนครั้งแรก และเริ่ม
จําหนายกระแสไฟฟาใหแกประชาชนอยาง
เปนทางการ ราวตนป พ.ศ.2457 โดยมี
เขตจําหนายอยูบริเวณตอนเหนือของคลอง
บางกอกนอยและคลองบางลําภู 

ตอมาวันที่ 1 สิงหาคม 2501 รัฐบาลได
รวมกิจการไฟฟากรุงเทพและกองไฟฟา
หลวงสามเสน เปนรัฐวิสาหกิจ โดยใชชื่อ 
“การไฟฟานครหลวง” ซึง่ถอืเปนวนัสถาปนา 
การไฟฟานครหลวง อยางเปนทางการ โดย
ในปจจบุนั การไฟฟานครหลวง มีวสิยัทศันวา 
“เปนองคกรชั้นนําดานธุรกิจพลังงานไฟฟา
ในระดับสากล”

และในวันที่ 3 ธันวาคม 2558 ที่ผานมา 
บริษัท ถิรไทย จํากัด (มหาชน) ไดรับ
เกียรติจาก คุณสมชาย หอมกลิ่นแกว ผู
อํานวยการฝายวางแผนระบบไฟฟา การ
ไฟฟานครหลวง ไดนําคณะวิศวกรจากการ
ไฟฟานครหลวงกวา 10 ทานเขาชม

การไฟฟาหลวงสามเสน
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กระบวนการผลิตหมอแปลงไฟฟากําลัง 
และกระบวนการทดสอบหมอแปลงไฟฟา 
ณ โรงงานของบริษัท นอกจากนั้นยังไดให
เกียรติสัมภาษณกับทีมงานของวารสาร  
ถิรไทยดวย ดังนี้

ในฐานะที่การไฟฟานครหลวง เปนผูใช
หมอแปลงไฟฟาโดยตรงมาเปนระยะ
เวลายาวนาน อยากทราบมุมมองของ
ทานท่ีมีตออุตสาหกรรมหมอแปลง
ของไทยในปจจุบัน และทานอยากจะ
เห็นอุตสาหกรรมหมอแปลงไฟฟาของ
ไทย พัฒนาไปในทิศทางใดบาง

“ผมคิดว  าผู  ผลิตหม อแปลงไฟฟ  า ใน
ประเทศไทยในปจจุบันมีจํานวนมาก และมี

ขีดความสามารถที่ไดรับการยอมรับกัน
อยางกวางขวาง เทียบกับในอดีตเมื่อ 20-
30 ปที่แลวที่มีอยูเพียงไมกี่ราย ซึ่งก็นับ
เปนเรื่องที่ดีตออุตสาหกรรมในบานเรา ไม
เฉพาะแตเพียงอุตสาหกรรมหมอแปลง
เทานั้น แตผมคิดวาสงผลตออุตสาหกรรม
ของประเทศโดยรวม เพราะผูผลิตหมอแปลง 
แตละรายก็ต องแขงกันพัฒนาคุณภาพ
หมอแปลง ซึ่งก็จะสงผลตอผูบริโภคที่จะได
รับหมอแปลงที่มีคุณภาพในราคาที่เป น
ธรรม 

สวนในเรื่องของการพัฒนาตอ ผมเห็นวา
ควรมุงเนนไปที่การสงออกไปจําหนายยัง
ตางประเทศ โดยเฉพาะการขยายตลาดใน
แถบเอเชียตะวันออกเฉียงใตหรือ AEC   
ซึ่งผมเห็นวาเรามีความไดเปรียบผู ผลิต 

จากประเทศอื่น ๆ ในหลายดาน ทั้งในแง
ของเทคโนโลยีการผลิต และโดยเฉพาะ
ภูมิประเทศท่ีไดเปรียบในแงของการขนสง
หมอแปลงตาง ๆ  ผมอยากใหผูผลติหมอแปลง 
มุงแขงกันในตลาดตางประเทศมากกวานะ 
เพราะอุตสาหกรรมในประเทศอาจจะเล็ก
เกินกวาที่จะมาแยงลูกคากันแลว“

 

จากการที่ กฟน. ไดสนับสนุนผูผลิต
หมอแปลงไฟฟาภายในประเทศมา  
โดยตลอด ทานมีความเห็นอยางไรตอ
ผลิตภัณฑหมอแปลงไฟฟาที่ผลิตโดย
คนไทย

“ผมคิดวาปจจุบันหมอแปลงไฟฟาที่ผลิต
โดยคนไทยก็พัฒนาข้ึนจากอดีตเยอะมาก 
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มีมาตรฐานและคุณภาพที่ยอมรับไดไม
นอยหนาผูผลิตหมอแปลงจากตางประเทศ  
โดยเฉพาะหมอแปลงไฟฟากําลังขนาดใหญ 
ซึ่งกอนหนานี้เราตองซื้อจากตางประเทศ
เทานั้น ก็ถือเปนเรื่องที่นายินดีที่คนไทย
สามารถผลิตไดแลว

แตนอกเหนือจากเรื่องคุณภาพการผลิตที่
ไดมาตรฐานระดับโลกแลว ผมเห็นวาอีกสิ่ง
หนึ่งที่ผู ผลิตภายในประเทศไดเปรียบคือ
ความเปนผูผลติของคนไทย เวลาหมอแปลง 
มีปญหาก็สามารถติดตอใหมาบํารุงรักษา
ไดอยางรวดเร็วทันใจ ซึ่งในสวนนี้ ผมคิดวา
ผูผลิตจากตางประเทศยังไมสามารถตอบ
สนองคนไทยได“

ตามที่ กฟน. มีนโยบายจะนําสายไฟฟา
ลงใตดนิในอนาคต อยากทราบแนวทาง 
การใชหมอแปลงไฟฟาวาจะเปลี่ยน 
แปลงไปอยางไร

“ถาเปนหมอแปลงที่จะตองนําสายไฟฟาฝง
ลงไปอยูใตดิน เราจะเรียกวาเปนหมอแปลง
ชนิด “Power Unit Substation” ซึ่งจะเปน
หมอแปลงพิเศษที่จะติดตั้งอยู ภายในตู 

ควบคุม ดังนั้นหมอแปลงชนิดนี้จะตองมี
ขนาดที่เล็กลงกวาหมอแปลงปกติเพ่ือท่ีจะ
ใหสามารถติดต้ังอยู ภายในตูควบคุมได 
และอีกสวนหนึ่งก็คือหมอแปลงชนิดนี้จะ
ตองมีการระบายความรอนที่ดีกวา เนื่อง 
จากหมอแปลงปกติจะติดตั้งอยูภายนอกซึ่ง
จะสามารถระบายความรอนไดดี แตถานํา
หมอแปลงเขาไปอยูภายในตูควบคุม ก็จะมี
ขีดจํากัดในเรื่องของการระบายความรอนท่ี
จะสูหมอแปลงชนิดปกติไมได ดังนั้น หมอ 
แปลงชนิดนี้จะตองไดรับการออกแบบเปน
พเิศษ เนือ่งจากวามนัจะโดนลดความสามารถ 
ในการระบายความรอนลงไป เนื่องจากมี
ขนาดที่เล็กลงและตองการการระบายความ
รอนที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งทั้งนี้ก็ตองขึ้นอยูกับ
คุณสมบัติของตูควบคุมดวย” 

จากการเขาสู AEC ในฐานะที่ทานเปนผู

มีประสบการณในการใชหมอแปลง 
ไฟฟา อยากขอคําแนะนําจากทานวา
อุตสาหกรรมหมอแปลงไฟฟาของไทย 
ควรจะพัฒนาอยางไรเพื่อใหสามารถ
แขงขันกับผูผลิตจากตางประเทศได

“ในเรื่องของคุณภาพและมาตรฐานการ
ผลิต ผมเชื่อวาเราไมดอยไปกวาผูผลิตจาก
ตางประเทศแนนอน นอกจากนั้นก็คือใน
เรือ่งของมาตรฐานของหองทดสอบหมอแปลง 
กค็วรจะเปนแลป็ท่ีนาเชือ่ถอืและไดมาตรฐาน 
เพื่อใหมั่นใจไดว าหมอแปลงที่ผ านการ
ทดสอบที่มีมาตรฐาน จะเปนหมอแปลงที่มี
คุณภาพสูง 

ในส วนของห องทดสอบหมอแปลงที่มี
มาตรฐานนี้ ผมเห็นวาเปนเรื่องสําคัญและ
จาํเปนมาก เพราะจะเปนตวัควบคมุคณุภาพ 
ของหมอแปลงไดเปนอยางดี ซึ่งหากวาเรา
สามารถพฒันาเร่ืองนีไ้ด ผมวาอตุสาหกรรม 
หมอแปลงของไทยจะเปนผูนําในภูมิภาคนี้
ไดอยางแนนอน”

ในฐานะที่การไฟฟานครหลวง เปนผูใช
หมอแปลงไฟฟาโดยตรงมาเปนระยะ
เวลายาวนาน อยากทราบมุมมอง ของ
ทานท่ีมีตออุตสาหกรรมหมอแปลง
ของไทยในปจจุบัน และทานอยากจะ
เห็นอุตสาหกรรมหมอแปลงไฟฟาของ
ไทย พัฒนาไปในทิศทางใดบาง

“ผมคิดวาผูผลิตหมอแปลงไฟฟาในประเทศ 
ไทยในปจจุบันมีจํานวนมาก และมีขีดความ
สามารถท่ีไดรับการยอมรับกันอยางกวาง
ขวาง เทียบกับในอดีตเมื่อ 20-30 ปที่แลว
ที่มีอยูเพียงไมกี่ราย ซึ่งก็นับเปนเรื่องที่ดีตอ
อุตสาหกรรมในบานเรา ไมเฉพาะแตเพียง
อุตสาหกรรมหมอแปลงเทานั้น แตผมคิด
วาสงผลตออุตสาหกรรมของประเทศโดย
รวม เพราะผูผลติหมอแปลงแตละรายกต็อง หมอแปลงชนิด Power Unit Substation
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แขงกันพัฒนาคุณภาพหมอแปลง ซึ่งก็จะ
สงผลตอผูบริโภคที่จะไดรับหมอแปลงที่มี
คุณภาพในราคาที่เปนธรรม 

สวนในเรื่องของการพัฒนาตอ ผมเห็นวา
ควรมุงเนนไปที่การสงออกไปจําหนายยัง
ตางประเทศ โดยเฉพาะการขยายตลาดใน
แถบเอเชียตะวันออกเฉียงใตหรือ AEC ซึ่ง
ผมเห็นวาเรามีความไดเปรียบผูผลิตจาก
ประเทศอื่น ๆ ในหลายดาน ทั้งในแงของ
เทคโนโลยีการผลิต และโดยเฉพาะ
ภูมิประเทศที่ไดเปรียบในแงของการขนสง
หมอแปลงตาง ๆ ผมอยากใหผูผลิตหมอ 
แปลงมุงแขงกันในตลาดตางประเทศมาก 
กวานะ เพราะอุตสาหกรรมในประเทศอาจ
จะเล็กเกินกวาที่จะมาแยงลูกคากันแลว”

สุดทายนี ้ทานอยากจะฝากอะไรถึงทาน 
ผูอานวารสารถิรไทยบาง

“ผมดีใจที่เห็นประเทศไทยมีวารสารที่มี
เนื้อหาเกี่ยวกับพลังงานโดยเฉพาะพลังงาน
ไฟฟานะ ซึ่งบานเรายังมีวารสารที่มีเนื้อหา
ทางดานนีอ้ยูนอยมาก กอ็ยากใหรักษาวารสาร 
ฉบับนี้ไปนาน ๆ” 

บริษัท ถิรไทย จํากัด (มหาชน) ตองของ
ขอบพระคุณคุณสมชาย หอมกลิ่นแกว ผู
อํานวยการฝายวางแผนระบบไฟฟา การ
ไฟฟานครหลวงอีกครั้งนะครับ ที่ไดสละ
เวลาอันมีคาใหเกียรติพูดคุยกับทีมงาน
วารสารถิรไทยในวันนี้ ซึ่งความเห็นและคํา
แนะนําของทานถือไดวามีคากับทางบริษัทฯ 
เปนอยางมากครับ

สําหรับวันนี้พื้นที่หมดแลว คงตองขอลาทุก
ทานไปกอนครับ และหากสถาบันหรือ
หนวยงานองคกรใดตองการเขาเยี่ยมชมถิร
ไทย ก็สามารถติดตอที่บริษัทฯ ไดตลอด
เวลาครับ ถิรไทยมีความยินดีเปนอยางยิ่งที่
จะไดรับเกียรติจากทุกทานครับ สําหรับ
ฉบับนี้ของลาไปกอน สวัสดีครับ

ที่มาขอมูล

- www.mea.or.th
- หนังสือ “111 ป ไฟฟาไทย” โดยการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย
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มีมาตรฐานและคุณภาพท่ียอมรับไดไม
นอยหนาผูผลิตหมอแปลงจากตางประเทศ  
โดยเฉพาะหมอแปลงไฟฟากําลังขนาดใหญ 
ซึ่งกอนหนานี้เราตองซื้อจากตางประเทศ
เทานั้น ก็ถือเปนเรื่องท่ีนายินดีท่ีคนไทย
สามารถผลิตไดแลว

แตนอกเหนือจากเรื่องคุณภาพการผลิตที่
ไดมาตรฐานระดับโลกแลว ผมเห็นวาอีกสิ่ง
หนึ่งที่ผู ผลิตภายในประเทศไดเปรียบคือ
ความเปนผูผลติของคนไทย เวลาหมอแปลง 
มีปญหาก็สามารถติดตอใหมาบํารุงรักษา
ไดอยางรวดเร็วทันใจ ซึ่งในสวนนี้ ผมคิดวา
ผูผลิตจากตางประเทศยังไมสามารถตอบ
สนองคนไทยได“

ตามที่ กฟน. มีนโยบายจะนําสายไฟฟา
ลงใตดนิในอนาคต อยากทราบแนวทาง 
การใชหมอแปลงไฟฟาวาจะเปลี่ยน 
แปลงไปอยางไร

“ถาเปนหมอแปลงท่ีจะตองนําสายไฟฟาฝง
ลงไปอยูใตดิน เราจะเรียกวาเปนหมอแปลง
ชนิด “Power Unit Substation” ซึ่งจะเปน
หมอแปลงพิเศษท่ีจะติดต้ังอยู ภายในตู 

ควบคุม ดังนั้นหมอแปลงชนิดนี้จะตองมี
ขนาดท่ีเล็กลงกวาหมอแปลงปกติเพื่อที่จะ
ใหสามารถติดต้ังอยู ภายในตูควบคุมได 
และอีกสวนหนึ่งก็คือหมอแปลงชนิดนี้จะ
ตองมีการระบายความรอนที่ดีกวา เนื่อง 
จากหมอแปลงปกติจะติดตั้งอยูภายนอกซ่ึง
จะสามารถระบายความรอนไดดี แตถานํา
หมอแปลงเขาไปอยูภายในตูควบคุม ก็จะมี
ขีดจํากัดในเรื่องของการระบายความรอนที่
จะสูหมอแปลงชนิดปกติไมได ดังนั้น หมอ 
แปลงชนิดนี้จะตองไดรับการออกแบบเปน
พเิศษ เนือ่งจากวามนัจะโดนลดความสามารถ 
ในการระบายความรอนลงไป เนื่องจากมี
ขนาดท่ีเล็กลงและตองการการระบายความ
รอนที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งทั้งนี้ก็ตองขึ้นอยูกับ
คุณสมบัติของตูควบคุมดวย” 

จากการเขาสู AEC ในฐานะที่ทานเปนผู

มีประสบการณในการใชหมอแปลง 
ไฟฟา อยากขอคําแนะนําจากทานวา
อุตสาหกรรมหมอแปลงไฟฟาของไทย 
ควรจะพัฒนาอยางไรเพื่อใหสามารถ
แขงขันกับผูผลิตจากตางประเทศได

“ในเร่ืองของคุณภาพและมาตรฐานการ
ผลิต ผมเชื่อวาเราไมดอยไปกวาผูผลิตจาก
ตางประเทศแนนอน นอกจากนั้นก็คือใน
เรือ่งของมาตรฐานของหองทดสอบหมอแปลง 
กค็วรจะเปนแลป็ทีน่าเชือ่ถอืและไดมาตรฐาน 
เพื่อใหมั่นใจไดว าหมอแปลงที่ผ านการ
ทดสอบที่มีมาตรฐาน จะเปนหมอแปลงที่มี
คุณภาพสูง 

ในส วนของห องทดสอบหมอแปลงที่มี
มาตรฐานนี้ ผมเห็นวาเปนเรื่องสําคัญและ
จาํเปนมาก เพราะจะเปนตัวควบคมุคณุภาพ 
ของหมอแปลงไดเปนอยางดี ซึ่งหากวาเรา
สามารถพฒันาเร่ืองนีไ้ด ผมวาอตุสาหกรรม 
หมอแปลงของไทยจะเปนผูนําในภูมิภาคนี้
ไดอยางแนนอน”

ในฐานะที่การไฟฟานครหลวง เปนผูใช
หมอแปลงไฟฟาโดยตรงมาเปนระยะ
เวลายาวนาน อยากทราบมุมมอง ของ
ทานที่มีตออุตสาหกรรมหมอแปลง
ของไทยในปจจุบัน และทานอยากจะ
เห็นอุตสาหกรรมหมอแปลงไฟฟาของ
ไทย พัฒนาไปในทิศทางใดบาง

“ผมคิดวาผูผลิตหมอแปลงไฟฟาในประเทศ 
ไทยในปจจุบันมีจํานวนมาก และมีขีดความ
สามารถที่ไดรับการยอมรับกันอยางกวาง
ขวาง เทียบกับในอดีตเมื่อ 20-30 ปที่แลว
ที่มีอยูเพียงไมกี่ราย ซึ่งก็นับเปนเรื่องที่ดีตอ
อุตสาหกรรมในบานเรา ไมเฉพาะแตเพียง
อุตสาหกรรมหมอแปลงเทานั้น แตผมคิด
วาสงผลตออุตสาหกรรมของประเทศโดย
รวม เพราะผูผลติหมอแปลงแตละรายกต็อง หมอแปลงชนิด Power Unit Substation
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แขงกันพัฒนาคุณภาพหมอแปลง ซึ่งก็จะ
สงผลตอผูบริโภคที่จะไดรับหมอแปลงที่มี
คุณภาพในราคาที่เปนธรรม 

สวนในเรื่องของการพัฒนาตอ ผมเห็นวา
ควรมุงเนนไปที่การสงออกไปจําหนายยัง
ตางประเทศ โดยเฉพาะการขยายตลาดใน
แถบเอเชียตะวันออกเฉียงใตหรือ AEC ซึ่ง
ผมเห็นวาเรามีความไดเปรียบผูผลิตจาก
ประเทศอื่น ๆ ในหลายดาน ทั้งในแงของ
เทคโนโลยีการผลิต และโดยเฉพาะ
ภูมิประเทศที่ไดเปรียบในแงของการขนสง
หมอแปลงตาง ๆ ผมอยากใหผูผลิตหมอ 
แปลงมุงแขงกันในตลาดตางประเทศมาก 
กวานะ เพราะอุตสาหกรรมในประเทศอาจ
จะเล็กเกินกวาที่จะมาแยงลูกคากันแลว”

สดุทายนี ้ทานอยากจะฝากอะไรถงึทาน 
ผูอานวารสารถิรไทยบาง

“ผมดีใจที่เห็นประเทศไทยมีวารสารที่มี
เน้ือหาเก่ียวกับพลังงานโดยเฉพาะพลังงาน
ไฟฟานะ ซึ่งบานเรายังมีวารสารที่มีเนื้อหา
ทางดานนีอ้ยูนอยมาก กอ็ยากใหรกัษาวารสาร 
ฉบับนี้ไปนาน ๆ” 

บริษัท ถิรไทย จํากัด (มหาชน) ตองของ
ขอบพระคุณคุณสมชาย หอมกลิ่นแกว ผู
อํานวยการฝายวางแผนระบบไฟฟา การ
ไฟฟานครหลวงอีกครั้งนะครับ ที่ไดสละ
เวลาอันมีคาใหเกียรติพูดคุยกับทีมงาน
วารสารถิรไทยในวันนี้ ซึ่งความเห็นและคํา
แนะนําของทานถือไดวามีคากับทางบริษัทฯ 
เปนอยางมากครับ

สําหรับวันนี้พื้นที่หมดแลว คงตองขอลาทุก
ทานไปกอนครับ และหากสถาบันหรือ
หนวยงานองคกรใดตองการเขาเยี่ยมชมถิร
ไทย ก็สามารถติดตอที่บริษัทฯ ไดตลอด
เวลาครับ ถิรไทยมีความยินดีเปนอยางยิ่งที่
จะไดรับเกียรติจากทุกทานครับ สําหรับ
ฉบับนี้ของลาไปกอน สวัสดีครับ

ที่มาขอมูล

- www.mea.or.th
- หนังสือ “111 ป ไฟฟาไทย” โดยการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย
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ณรงคฤทธิ์ ศรีรัตโนภาส
การศึกษา
ปริญญาตรี นิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การทํางาน
ผูอํานวยการสํานักที่ปรึกษารอยชักสาม
ที่ปรึกษาฝายบริหาร บริษัท ถิรไทย จํากัด (มหาชน)

 

บริหารนอกตํารา
BEYOND MANAGEMENT SCHOOL

Think globally, 
act locally

BEYOND MANAGEMENT SCHOOL

สมัยผมเริ่มทํางานใหมๆ CEO และผู
บริหารจากบริษัทแมในบริษัทขามชาติ
แหงหนึ่งซึ่งสวนใหญเปนคนยุโรป มัก
สอนพวกเราคนไทยเสมอวา ใหเรา
รูจัก “Think globally, act locally” 
ตอนนั้นพวกเราคนไทยก็เขาใจบาง ไม
เขาใจบาง act locally ก็จะแยอยูแลว 
ยังจะใหไป think globally กันอีก
หรือ?

Think globally, act locally หรือที่อาจ
ถอดความเปนภาษาไทยวา “คิดในระดับ
โลก ทําในระดับทองถิ่น” นั้น ในภาษา
อังกฤษถือวาเปน paradox อยางหนึ่ง  

Paradox หมายถึง อะไรบางอยางที่เกี่ยว
เนื่องกับของ 2 สิ่งที่อยูตรงขามกันหรือขัด
แยงกัน หรืออะไรบางอยางที่เปนไปไมได 
แตแทจริงแลวมันไปดวยกันได หรือเปนไป
ได ยกตัวอยางเชน เวลาคนกําลังโมโห
ฉุนเฉียว หากเขาไดนั่งลงจิบนํ้าชา “รอนๆ” 
สักถวย อาจทําใหเขาใจ “เย็น” ลงได

นํ้าชารอนๆ ทําใหคนใจเย็น นี่คือ Paradox

ตัวอยางของ Paradox ที่มีชื่อเสียงและเปน
ทีย่กมาอางอิงกนัทัว่โลกคอื คาํพดูตอนหน่ึง 
ในสุนทรพจนยามสงครามของ วินสตัน 
เชอรชิลล อดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษ เมื่อ
วันที่ 20 สิงหาคม ค.ศ. 1940 ที่สดุดี
วีรกรรมของทหารอากาศอังกฤษซึ่ งมี
จํานวนนอยมากเมื่อเทียบกับทหารเยอรมัน 
แตไดตอสู กับทหารเยอรมันจนสามารถ
ปกปองชีวิตคนอังกฤษจํานวนมากไมให
เครื่องบินรบเยอรมันถลมอังกฤษไดใน
ระหวางสงครามโลกครั้งที่ 2 คําพูดของ 
เชอรชิลลที่ภายหลังกลายเปน Paradox 
อันมีชื่อเสียง คือ

“Never in the field of human conflict 
was so much owed by so many to so 
few”

(ในความขัดแยงของมนุษยที่ผานมา คน
สวนมากไมเคยเปนหนี้คนสวนนอยมากเทา
นี้มากอน)

วินสตัน เชอรชิลล อดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษ
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เชอรชิลล อดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษ เมื่อ
วันที่ 20 สิงหาคม ค.ศ. 1940 ที่สดุดี
วีรกรรมของทหารอากาศอังกฤษซึ่ งมี
จํานวนนอยมากเม่ือเทียบกับทหารเยอรมัน 
แตไดตอสู กับทหารเยอรมันจนสามารถ
ปกปองชีวิตคนอังกฤษจํานวนมากไมให
เครื่องบินรบเยอรมันถลมอังกฤษไดใน
ระหวางสงครามโลกครั้งท่ี 2 คําพูดของ 
เชอรชิลลท่ีภายหลังกลายเปน Paradox 
อันมีชื่อเสียง คือ

“Never in the field of human conflict 
was so much owed by so many to so 
few”

(ในความขัดแยงของมนุษยท่ีผานมา คน
สวนมากไมเคยเปนหนี้คนสวนนอยมากเทา
นี้มากอน)

วินสตัน เชอรชิลล อดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษ
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Think globally, act locally เปน paradox 
ที่สอนใหเราขยายวิสัยทัศนออกไปใหกวาง 
แมในความเปนจริงเราเองจะใชชีวิตอยูใน
ขอบเขตที่แคบ เปนวลีที่กระตุนใหคนคํานึง
ถึงผลกระทบที่จะมีตอโลกที่เราอาศัยอยู
ร วมกันท้ังใบกอนที่จะลงมือทําอะไรใน
ชุมชนหรือในเมืองที่ตนอาศัยอยู 

แมวาจะยังไมชัดเจนวาใครคือผูริเริ่มใชวลี 
Think globally, act locally เปนคนแรก 
แตแนวคิดนี้ เป นที่ยอมรับกันว ามาจาก   
Patrick Geddes นักวางผังเมืองในสก็อต
แลนดแมวาเขาจะไมไดใสวลีน้ีไวในหนังสือ    
“Cities in Evolution” ของเขาที่ตีพิมพในป 
ค.ศ. 1915 ก็ตาม

ขณะเดียวกัน แนวคิด Think globally, act 
locally ยังมีใหเห็นจากการที่ผูคนในชุมชน
รวมมือกันเพื่อปกปองธรรมชาติและสิ่งมี
ชีวิตที่อยู ในธรรมชาติโดยรอบที่อยูอาศัย
ของตน เปนความพยายามรักษาผืนปาและ
ธรรมชาติของผูคนในระดับรากหญาโดยมี
อาสาสมัครในชุมชนเปนหัวเรี่ยวหัวแรง 
กอนที่รัฐบาลจะออกกฎหมายคุ มครอง
สภาพแวดลอมเสียอีก ซึ่งตอมา ไมเพียง
แตอาสาสมัครในชุมชนเทานั้นที่สนใจใน
การพิทักษรักษาสิ่งแวดลอม สถาบันการ
ศึกษา หนวยงานราชการ และสถาน
ประกอบการ ตางใหความสนใจ จนสิ่งนี้
กลายเปนแนวความคิดในระดับโลกในเวลา
ตอมา

และแนนอนวา ในระบอบทนุนยิมโลกาภวิตัน 
ทุนขนาดใหญของโลกยอมไมพลาดที่จะมี
เอี่ยวกับวลีนี้ดวยเชนกัน Think globally, 
act locally ถูกนํามาใชเพื่อใหบริษัทลูกที่
กระจายอยูท่ัวโลกปฏิบัติตามทิศทางและ
นโยบายของบริษทัแม โดยคาํนึงถงึกฎหมาย 
และคานยิมในทองถิน่ของบรษิทัลกู ซึง่ไมใช 
เรื่องไมดี แตทุนขนาดใหญมักเนนใชวลีนี้
ไปในดานความสัมพันธ ระหวางคนกับ
คนในกระบวนการผลิต โดยเฉพาะการ

แบงปนโภคทรัพยใหคนในทองถิ่น จากนี้ 
ผลลัพธสําคัญท่ีทุนขามชาติไดรับคือ ผล
งานในระดบัสงูตามมาตรฐานโลกจากคาแรง
ในระดับต่ําของทองถิ่น ตอมาเนื่องจาก

ความตื่นตัวของประชาชนในภูมิภาคตางๆ 
ที่ทุนขามชาติเขาไปลงทุนมีมากขึ้น มีการ
ตอสูใหยกระดับคาจางแรงงานของบุคลากร
ในทองถิ่น และที่สําคัญมีแรงกดดันทั้ง

และแนนอนวา ในระบอบทุนนิยมโลกาภิวัตน 
ทุนขนาดใหญของโลกยอมไมพลาดที่จะมี
เอี่ยวกับวลีนี้ดวยเชนกัน Think globally, act 
locally ถูกนํามาใชเพื่อใหบริษัทลูกที่กระจาย
อยูทั่วโลกปฏิบัติตามทิศทางและนโยบายของ
บริษัทแม โดยคํานึงถึงกฎหมายและคานิยม
ในทองถิ่นของบริษัทลูก ซึ่งไมใชเรื่องไมดี แต
ทุนขนาดใหญมักเนนใชวลีนี้ไปในดานความ
สัมพันธระหวางคนกับคนในกระบวนการ
ผลิต โดยเฉพาะการแบงปนโภคทรัพยใหคน 
ในทองถิ่น จากนี้ ผลลัพธสําคัญที่ทุนขาม
ชาตไิดรบัคือ ผลงานในระดบัสูงตามมาตรฐาน 
โลกจากคาแรงในระดับตํ่าของทองถิ่น

“

“
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จากภาครัฐและภาคประชาสังคมตอปญหา
สภาพแวดลอมและมลพิษจากการดําเนิน
ธุรกิจของทุนขามชาติ แนวคิดเรื่อง Think 
globally, act locally จึงถูกทาทาย มีการ
ผลักดันใหมีทั้ง Think globally, act locally 
กับ Think locally, act globally ไปพรอม
กัน Globalisation กับ Localisation ถูก
หลอมรวมใหกลายเปน “GLOCALISATION” 
อันหมายถึงการดําเนินธุรกิจที่สอดคลอง
และคํานึงถึงประโยชนที่จะไดรับทั้งในระดับ
โลกและระดับทองถิ่น ซึ่งขณะนี้กําลังเปน
แนวโนมที่ไดรับการเผยแพรออกไปมากขึ้น
ทุกทีในขอบเขตที่เริ่มจากญี่ปุน แลวกาวไป
ยังหลายประเทศในดินแดนทางตะวันตก
ของโลก

อยางไรก็ดี ถาทุนนิยมโลกาภิวัตน ไมนํา
แนวคิด Think globally, act locally ไปใช
อยางสามานยแลว แนวคิด Think globally, 
act locally โดยตัวมันเองก็มีสิ่งดีๆ อยูมาก 
ทั้งสามารถเปนแนวทางนําไปประยุกตใช
และทําความเขาใจในอีกหลายเร่ือง และ
หลายมิติ เปนตนวา 

ในมิติทางธุรกิจ ในการวางแผนกลยุทธ 
Global คือ วิสัยทัศนและพันธกิจของ
องคการ Local คือ แผนปฏิบัติการที่แตละ
หนวยงานยอยในองคการตองรับไปดําเนิน
งาน ใหสอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจ
ที่วางไว มิใชสรางแผนงานอะไรไมรูขึ้นมา
ทําโดยไมคํานึงถึงแผนกลยุทธที่องคการ
วางไว

ในกลุมบริษัท บริษัทยอยตอง Act locally 
เพื่อใหบรรลุภาพรวมทางธุรกิจที่บริษัทแม 
Think globally ไว มิใชทํางานตามอําเภอใจ
โดยไมสนใจนโยบายและภาพรวมทางธุรกิจ
ของบริษัทแม 

ในมิติทางสังคม และทางการเมือง ประเทศ
ชาติก็คือ Global ตัวเรา ชุมชนของเรา 
พวกพองของเรา หรือพรรคการเมืองของ

เรา เปนเพียง Local สวนตนจึงตองขึ้นตอ
สวนรวม สวนเล็กตองขึ้นตอสวนใหญ ผล
ประโยชนของประชาชน ชุมชน พวกพอง 
หรือพรรคการเมือง ตองขึ้นตอประโยชน
สงูสดุของประเทศชาต ิกลาวในมติินี ้แนวคิด 
Think globally, act locally จึงสอนให
ประชาชนรูจักนึกถึงผลประโยชนของสวน
รวม โดยแตละคนทําหนาที่ของตนเองภาย
ใตความเปนพลเมืองใหดีที่สุด เพื่อผลักดัน
ประโยชนสูงสุดใหบังเกิดแกประเทศชาติ

ในมิติของการเมืองระหวางประเทศ Think 
globally, act locally เปนเพียงคําหวานที่
หยอดใสกันเวลาผูนําประเทศมหาอํานาจ
พดูกบัผูนาํประเทศเลก็ๆ ทีห่วังใหเปนบริวาร 
ของตน เพราะในการเมืองระหวางประเทศ 
ไมมีประเทศมหาอํานาจชาติไหน มีแนวคิด
แบบ Globalism ที่คํานึงถึงผลกระทบเชิง
ลบอันจะเกิดกับประเทศอื่นจากการรักษา
ผลประโยชนของประเทศตน พวกเขาแต

แรงกดดันทั้งจากภาครัฐและภาคประชา
สังคมตอปญหาสภาพแวดลอมและมลพิษ
จากการดําเนินธุรกิจของทุนขามชาติ แนวคิด
เรื่อง Think globally, act locally จึงถูก
ทาทาย มกีารผลกัดนัใหมีทัง้ Think globally, 
act locally กับ Think locally, act globally 
ไปพรอมกัน Globalisation กับ Localisation 
ถกูหลอมรวมใหกลายเปน “GLOCALISATION” 
อันหมายถึงการดําเนินธุรกิจที่สอดคลองและ
คํานึงถึงประโยชนท่ีจะไดรับทั้งในระดับโลก
และระดับทองถิ่น

“

“
ไหนแตไรมา ก็เปนพวกที่คิดแบบ Isola-
tionism ที่ถือผลประโยชนของประเทศตน
เทานั้นที่จะตองมากอน โดยไมเคยสนใจถึง
สิ่งที่พวกเขาควรตองกระทําใหเหมาะสมใน
ระหวางการดาํเนนิกจิกรรมระหวางประเทศ 
แตอยางใด สหรัฐอเมริกาคือตัวอยางที่เห็น
ไดชัดที่สุดสําหรับกรณีนี้
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Think globally, act locally เปน paradox 
ที่สอนใหเราขยายวิสัยทัศนออกไปใหกวาง 
แมในความเปนจริงเราเองจะใชชีวิตอยูใน
ขอบเขตที่แคบ เปนวลีที่กระตุนใหคนคํานึง
ถึงผลกระทบที่จะมีตอโลกที่เราอาศัยอยู
ร วมกันทั้งใบกอนที่จะลงมือทําอะไรใน
ชุมชนหรือในเมืองที่ตนอาศัยอยู 

แมวาจะยังไมชัดเจนวาใครคือผูริเริ่มใชวลี 
Think globally, act locally เปนคนแรก 
แตแนวคิดนี้ เป นท่ียอมรับกันวามาจาก   
Patrick Geddes นักวางผังเมืองในสก็อต
แลนดแมวาเขาจะไมไดใสวลีนี้ไวในหนังสือ    
“Cities in Evolution” ของเขาที่ตีพิมพในป 
ค.ศ. 1915 ก็ตาม

ขณะเดียวกัน แนวคิด Think globally, act 
locally ยังมีใหเห็นจากการที่ผูคนในชุมชน
รวมมือกันเพ่ือปกปองธรรมชาติและสิ่งมี
ชีวิตที่อยู ในธรรมชาติโดยรอบท่ีอยู อาศัย
ของตน เปนความพยายามรักษาผืนปาและ
ธรรมชาติของผูคนในระดับรากหญาโดยมี
อาสาสมัครในชุมชนเปนหัวเรี่ยวหัวแรง 
กอนที่รัฐบาลจะออกกฎหมายคุ มครอง
สภาพแวดลอมเสียอีก ซึ่งตอมา ไมเพียง
แตอาสาสมัครในชุมชนเทานั้นที่สนใจใน
การพิทักษรักษาสิ่งแวดลอม สถาบันการ
ศึกษา หนวยงานราชการ และสถาน
ประกอบการ ตางใหความสนใจ จนสิ่งนี้
กลายเปนแนวความคิดในระดับโลกในเวลา
ตอมา

และแนนอนวา ในระบอบทนุนยิมโลกาภวิตัน 
ทุนขนาดใหญของโลกยอมไมพลาดที่จะมี
เอี่ยวกับวลีนี้ดวยเชนกัน Think globally, 
act locally ถูกนํามาใชเพื่อใหบริษัทลูกที่
กระจายอยูท่ัวโลกปฏิบัติตามทิศทางและ
นโยบายของบริษทัแม โดยคาํนึงถงึกฎหมาย 
และคานยิมในทองถิน่ของบรษิทัลกู ซึง่ไมใช 
เรื่องไมดี แตทุนขนาดใหญมักเนนใชวลีนี้
ไปในดานความสัมพันธระหวางคนกับ
คนในกระบวนการผลิต โดยเฉพาะการ

แบงปนโภคทรัพยใหคนในทองถิ่น จากนี้ 
ผลลัพธสําคัญท่ีทุนขามชาติไดรับคือ ผล
งานในระดบัสงูตามมาตรฐานโลกจากคาแรง
ในระดับตํ่าของทองถิ่น ตอมาเนื่องจาก

ความตื่นตัวของประชาชนในภูมิภาคตางๆ 
ที่ทุนขามชาติเขาไปลงทุนมีมากขึ้น มีการ
ตอสูใหยกระดับคาจางแรงงานของบุคลากร
ในทองถิ่น และที่สําคัญมีแรงกดดันทั้ง

และแนนอนวา ในระบอบทุนนิยมโลกาภิวัตน 
ทุนขนาดใหญของโลกยอมไมพลาดที่จะมี
เอี่ยวกับวลีนี้ดวยเชนกัน Think globally, act 
locally ถูกนํามาใชเพื่อใหบริษัทลูกที่กระจาย
อยูทั่วโลกปฏิบัติตามทิศทางและนโยบายของ
บริษัทแม โดยคํานึงถึงกฎหมายและคานิยม
ในทองถิ่นของบริษัทลูก ซึ่งไมใชเรื่องไมดี แต
ทุนขนาดใหญมักเนนใชวลีน้ีไปในดานความ
สัมพันธระหวางคนกับคนในกระบวนการ
ผลิต โดยเฉพาะการแบงปนโภคทรัพยใหคน 
ในทองถิ่น จากนี้ ผลลัพธสําคัญที่ทุนขาม
ชาตไิดรบัคอื ผลงานในระดบัสงูตามมาตรฐาน 
โลกจากคาแรงในระดับตํ่าของทองถิ่น

“

“
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จากภาครัฐและภาคประชาสังคมตอปญหา
สภาพแวดลอมและมลพิษจากการดําเนิน
ธุรกิจของทุนขามชาติ แนวคิดเรื่อง Think 
globally, act locally จึงถูกทาทาย มีการ
ผลักดันใหมีทั้ง Think globally, act locally 
กับ Think locally, act globally ไปพรอม
กัน Globalisation กับ Localisation ถูก
หลอมรวมใหกลายเปน “GLOCALISATION” 
อันหมายถึงการดําเนินธุรกิจที่สอดคลอง
และคํานึงถึงประโยชนที่จะไดรับทั้งในระดับ
โลกและระดับทองถิ่น ซึ่งขณะนี้กําลังเปน
แนวโนมที่ไดรับการเผยแพรออกไปมากขึ้น
ทุกทีในขอบเขตที่เริ่มจากญี่ปุน แลวกาวไป
ยังหลายประเทศในดินแดนทางตะวันตก
ของโลก

อยางไรก็ดี ถาทุนนิยมโลกาภิวัตน ไมนํา
แนวคิด Think globally, act locally ไปใช
อยางสามานยแลว แนวคิด Think globally, 
act locally โดยตัวมันเองก็มีสิ่งดีๆ อยูมาก 
ทั้งสามารถเปนแนวทางนําไปประยุกตใช
และทําความเขาใจในอีกหลายเรื่อง และ
หลายมิติ เปนตนวา 

ในมิติทางธุรกิจ ในการวางแผนกลยุทธ 
Global คือ วิสัยทัศนและพันธกิจของ
องคการ Local คือ แผนปฏิบัติการที่แตละ
หนวยงานยอยในองคการตองรับไปดําเนิน
งาน ใหสอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจ
ที่วางไว มิใชสรางแผนงานอะไรไมรูขึ้นมา
ทําโดยไมคํานึงถึงแผนกลยุทธที่องคการ
วางไว

ในกลุมบริษัท บริษัทยอยตอง Act locally 
เพื่อใหบรรลุภาพรวมทางธุรกิจที่บริษัทแม 
Think globally ไว มิใชทํางานตามอําเภอใจ
โดยไมสนใจนโยบายและภาพรวมทางธุรกิจ
ของบริษัทแม 

ในมิติทางสังคม และทางการเมือง ประเทศ
ชาติก็คือ Global ตัวเรา ชุมชนของเรา 
พวกพองของเรา หรือพรรคการเมืองของ

เรา เปนเพียง Local สวนตนจึงตองขึ้นตอ
สวนรวม สวนเล็กตองขึ้นตอสวนใหญ ผล
ประโยชนของประชาชน ชุมชน พวกพอง 
หรือพรรคการเมือง ตองขึ้นตอประโยชน
สงูสดุของประเทศชาต ิกลาวในมติินี ้แนวคิด 
Think globally, act locally จึงสอนให
ประชาชนรูจักนึกถึงผลประโยชนของสวน
รวม โดยแตละคนทําหนาที่ของตนเองภาย
ใตความเปนพลเมืองใหดีที่สุด เพื่อผลักดัน
ประโยชนสูงสุดใหบังเกิดแกประเทศชาติ

ในมิติของการเมืองระหวางประเทศ Think 
globally, act locally เปนเพียงคําหวานที่
หยอดใสกันเวลาผูนําประเทศมหาอํานาจ
พดูกบัผูนาํประเทศเลก็ๆ ทีห่วังใหเปนบริวาร 
ของตน เพราะในการเมืองระหวางประเทศ 
ไมมีประเทศมหาอํานาจชาติไหน มีแนวคิด
แบบ Globalism ท่ีคํานึงถึงผลกระทบเชิง
ลบอันจะเกิดกับประเทศอ่ืนจากการรักษา
ผลประโยชนของประเทศตน พวกเขาแต

แรงกดดันทั้งจากภาครัฐและภาคประชา
สังคมตอปญหาสภาพแวดลอมและมลพิษ
จากการดําเนินธุรกิจของทุนขามชาติ แนวคิด
เรื่อง Think globally, act locally จึงถูก
ทาทาย มีการผลักดนัใหมีทัง้ Think globally, 
act locally กับ Think locally, act globally 
ไปพรอมกัน Globalisation กับ Localisation 
ถกูหลอมรวมใหกลายเปน “GLOCALISATION” 
อันหมายถึงการดําเนินธุรกิจที่สอดคลองและ
คํานึงถึงประโยชนที่จะไดรับท้ังในระดับโลก
และระดับทองถิ่น

“

“
ไหนแตไรมา ก็เปนพวกที่คิดแบบ Isola-
tionism ที่ถือผลประโยชนของประเทศตน
เทานั้นที่จะตองมากอน โดยไมเคยสนใจถึง
สิ่งท่ีพวกเขาควรตองกระทําใหเหมาะสมใน
ระหวางการดาํเนนิกจิกรรมระหวางประเทศ 
แตอยางใด สหรัฐอเมริกาคือตัวอยางที่เห็น
ไดชัดที่สุดสําหรับกรณีนี้
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นพชัย แดงดีเลิศ 
การศึกษา
ปริญญาตรี โบราณคดี  มหาวิทยาลัยศิลปากร     
ปริญญาโท จารึกภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร

การทํางาน
นักเขียนอิสระ 

THAI ORIGIN

รากไทย
THAI ORIGIN

พ.ศ. 2600
คนไท 40 ลาน
ภาษาไทลมืสนทิ

ถามีใครบอกวา “คนไทยจะเลิกพูดภาษาไทย” เราคงถาม
กลับวาเลิกทําไม จะเลิกไดอยางไร เกิดเปนคนไทยก็ตองพูด
ภาษาไทย ภาษาไทยเปนตัวตน มันคือจิตวิญญาณ จะใหเลิก
พูดตองมาตัดลิ้นกอน หรือตัดคอไปเลยมั้ย  วาแลวก็ของขึ้น

ภาษาไทยเปนสาขาหนึ่งในภาษาตระกูลไท 
ภาษาลาวก็เปนสาขาหนึ่งในภาษาตระกูล
ไท ปจจุบันมี 2 ประเทศเทานั้น ที่ใช
ภาษาตระกูลไทเป นภาษาประจํ าชาติ 
คือประเทศไทยกับประเทศลาว นับเปนหัว
ไดเกือบ 80 ลานคน

สวนคนที่พูดภาษาตระกูลไท แตอาศัยอยู
ในประเทศอื่น เราจะเรียกวาคนไทนอก
ประเทศ ภาษาที่เขาพูดนั้น เราก็จะเรียกวา
ภาษาไท ไมมียอยักษ จะเปนไทดํา ไทลื้อ 
ไทใหญ อะไรก็วาไป  คนไทนอกประเทศที่
มีภาษาไทเปนตัวตนดังกลาวนี้ มีอยู 
ประมาณ 40 ลานคน รวมไทยกับลาวแลว
ก็กลาวไดวา ในโลกเวลานี้ มีคนพูดภาษา
ตระกูลไททั้งวันทั้งคืน ประมาณ 120 ลาน
คน มิใชนอย

ภาษาตระกูลไทเปนภาษาคําโดด หนึ่งคํา
หนึ่งพยางค พูดเรียงคําแบบประธานกริยา 

THAI ORIGIN

เชน เขากิน หรือประธานกริยากรรม เชน 
เขากินขาว ถามีคําขยายก็จะพูดทีหลัง เชน
เขาใหญ เวลาพูดถึงจํานวน ก็จะมีคํา
ลักษณะนาม เชน เขาสามลูก ภาษาตระกูล
ไทใชเสยีงวรรณยกุตแยกความหมายของคาํ 
เชน เขา เขา เขา เปนตน  ลักษณะเหลานี้
ทําใหภาษาตระกูลไทแตกตางจากภาษา
ตระกูลอื่นในโลก

ภาษาไทยนารัก มีเสนห เวลาเรานั่งคุยกัน 
พวกแขกจะเอียงคอฟงยิ้มๆ บอกวาเหมือน
พวกเรากําลังรองเพลง  

เมือ่ 150 ปกอน อังกฤษกบัฝรัง่เศสรวมกนั 
ตัดประเทศอาเซียนออกจากอินเดียกับจีน 
จดัการซอยใหเปน พมา ลาว เวยีดนาม ไทย 
เขมร มลาย ู แลวกล็อมรัว้แตละประเทศให
ชดัเจน เปนกิจจะลกัษณะดงูามตา ตอไปนี้
ใครจะเดนิไปเดนิมาอยางเมือ่กอนไมได ตอง
อยูแตในรั้วของตน จะไปบานคนอ่ืนตอง
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ภาษาไทยเปนสาขาหนึ่งในภาษาตระกูลไท 
ภาษาลาวก็เปนสาขาหนึ่งในภาษาตระกูล
ไท ปจจุบันมี 2 ประเทศเทานั้น ท่ีใช
ภาษาตระกูลไทเป นภาษาประจํ าชาติ 
คือประเทศไทยกับประเทศลาว นับเปนหัว
ไดเกือบ 80 ลานคน

สวนคนที่พูดภาษาตระกูลไท แตอาศัยอยู
ในประเทศอื่น เราจะเรียกวาคนไทนอก
ประเทศ ภาษาที่เขาพูดนั้น เราก็จะเรียกวา
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ไทใชเสยีงวรรณยกุตแยกความหมายของคาํ 
เชน เขา เขา เขา เปนตน  ลักษณะเหลานี้
ทําใหภาษาตระกูลไทแตกตางจากภาษา
ตระกูลอื่นในโลก

ภาษาไทยนารัก มีเสนห เวลาเรานั่งคุยกัน 
พวกแขกจะเอียงคอฟงยิ้มๆ บอกวาเหมือน
พวกเรากําลังรองเพลง  

เมือ่ 150 ปกอน องักฤษกบัฝร่ังเศสรวมกนั 
ตัดประเทศอาเซียนออกจากอินเดียกับจีน 
จดัการซอยใหเปน พมา ลาว เวยีดนาม ไทย 
เขมร มลาย ู แลวกล็อมรัว้แตละประเทศให
ชดัเจน เปนกิจจะลกัษณะดงูามตา ตอไปน้ี
ใครจะเดนิไปเดนิมาอยางเมือ่กอนไมได ตอง
อยูแตในรั้วของตน จะไปบานคนอื่นตอง
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เคาะประตขูออนุญาตกอน ถาแอบปนรัว้ยิง
ไดเลย เรยีกอาการแบบนีว้ารฐัชาตสิมยัใหม

หลังจากลอมรั้ว ก็เห็นชัดวามีคนพูดภาษา
ตระกูลไท กระจายตัวอาศัยอยูในดินแดน
ตางๆ  6 ประเทศ คือ ไทย ลาว เวียดนาม 
จีน พมา และอินเดีย  การแผซานไปทั่ว
อาณาบริเวณอันไพศาลเชนนี้ ทําใหเกิด
คําถามวา ภาษาตระกูลไทมีตนกําเนิดอยู
หนใด เกาแกแคไหน  นักโบราณคดีไมรู 
นักประวัติศาสตรไมตอบ แตนักภาษา 
ศาสตรบอกได

ถิ่นเดิมภาษาไท  สองพันหารอยป

แหลงใดก็ตาม ที่ภาษาเดียวกัน มีความ
แตกตางกันอยางมาก ยอมไดชื่อวา เปน
แหลงกําเนิดของภาษานั้น

ที่เรียกวาภาษาเดียวกัน ก็เพราะมีคํารวม
เชื้อสายเดียวกัน

คํารวมเชื้อสาย หมายถึงคําพื้นๆ ที่ใชใน
ชีวิตประจําวัน เชนคําเรียกญาติพี่นอง คํา
เรียกอวัยวะตางๆ ในรางกาย หรือคําเรียก
เครื่องมือเคร่ืองใชในครัวเรือน รวมถึงคํา
เรียกพชืพนัธุและสตัวเลีย้งรอบๆ ตวั เปนตน

นักภาษาศาสตรระบุวา ถิ่นเดิมของภาษา
ตระกูลไท อยูตรงบริเวณตอนใตของจีนตอ
เนื่องกับบริเวณตอนเหนือของเวียดนาม 
แถบลุมนํ้าดําและลุมนํ้าแดง โดยการหาคา
ความแตกตางของคํารวมเชื้อสาย จาก
ภาษาตระกูลไททุกแหลง ตามหลักวิชา
ภาษาศาสตร และสามารถกําหนดอายุของ
ภาษาตระกูลไทนี้ไดวา อยูในระยะเวลาโดย
ประมาณ 2500 ป

คํารวมเชื้อสายของภาษาตระกูลไทบอกได
วา เจาของภาษาตนกําเนิดมีอาชีพทํานา 
อยูในเขตรอนชุมชื้น หลอเลี้ยงชีวิตดวย
สายนํ้า

การเดินทางของคําวา
พอ แม พี่ นอง ลุง ปา นา อา ปู ยา 
ตา ยาย

เมื่อ 2500 ปมาแลว ภาษาไทไดกําเนิดขึ้น 
ในหุบเขาลับแลแหงหนึ่ง ทามกลางเทือก
เขาสูงเบียดแนนเปนแผนหนา กวางใหญ
ไพศาล บริเวณที่ภายหลังถูกกําหนดใหเปน
เสนแบงเขตแดน ระหวางประเทศจีนกับ
เวียดนาม

คําวา พอแมพี่นอง หนาตาแขนขา หมูหมา
กาไก มีดพราจอบเสียม เกิดขึ้นที่นี่

ในระหวาง 1300 ปแรก ภาษาไทเคลื่อนไหว
อยูตามหุบเขาลับแล กระจายตัวเขายึด
ครองทุกหุบเขา ครอบคลุมทั่วผืนแผนเทือก

เขาสูงเบียดแนนแหงนี้ อยางเงียบๆ ไมมี
ใครรูไมมีใครเห็น

พอถึงพุทธศตวรรษที่ 13 คือประมาณ พ.ศ.
1201 ถึง พ.ศ.1299 ภาษาไทก็เริ่มกระจาย
ตัวขึ้นไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ แผ
ซานไปตามหุบเขา ครอบคลุมบริเวณที่เปน
มณฑลกวางสีไปจนถึงมณฑลกวางตุ  ง 
ภาษาไทกลุมนี้เปล่ียนแปลงตามระยะเวลา
และระยะทาง แตกตางไปจากตนกําเนิด 
นักภาษาศาสตรสมมติชื่อวา ภาษาไทกลุม
เหนือ ไดแก ภาษาจวงเหนือ วูหมิง เจียง
เจียง เซเฮง หลิงหยุน ซีหลิน เทียนโจว โป
อาย เปนตน

อีก 400 ปตอมา ราวพุทธศตวรรษที่ 17 
ประมาณ พ.ศ.1601 ถึง พ.ศ.1699 ก็เกิด
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ความเคลื่อนไหวขนานใหญ ภาษาไทเดิน
ทางออกจากถิ่นเดิม เปนสายยาวไปทางทิศ
ตะวันตก ผานเทือกเขาสลับซับซอน พบ
หุบเขาลับแลเงียบๆ ตรงไหน ก็พอใจหยุด
ตั้งหลักแหลง ที่ยังไมพอใจก็เดินทางตอไป 
จากดินแดนที่เปนมณฑลยูนนาน ผานพมา 
ไปจนถึงรัฐอัสสัมในอินเดีย ยิ่งไกลยิ่ง
เปลี่ยน ยิ่งนานยิ่งแปลก นับเปนภาษาไท
กลุมตะวันตก ไดแก ภาษาไทลื้อ ไทยวน 
ไทใหญ ไทใตคง และไทอาหม ไทผาแก ไท
คําตี ไทอายตน เปนตน

ในเวลาเดียวกัน ก็มีภาษาไทอีกสวนหนึ่ง
ออกเดินทางจากถิ่นเดิม ลงมาตามแนว
ตะวันตกเฉียงใต เปนสายยาวเชนเดียวกัน 
ผานหุบเขาไหนก็หยุดตั้งหลักแหลง ที่เหลือ
ก็ลองนํ้าตอไป ผานเวียดนาม ผานลาว 
แลวขามแมนํ้าโขง โผลหนาเขามายังที่ราบ
ลุมแมนํ้าอันกวางใหญ ดีใจมาก จึงกระจาย

ตัวแผเต็มลุมนํ้าแมกลอง ลุมนํ้าทาจีน ลุม
นํ้าเจาพระยา และลุมนํ้าบางปะกง พุงลงไป
ถึงปลายแหลมทอง นักภาษาศาสตรเรียก
วา ภาษาไทกลุมตะวันตกเฉียงใต ไดแก 
ภาษาไทดํา ไทแดง ไทขาว เปนตน รวมทั้ง 
ภาษาลาว และภาษาไทยดวย

ภาษาไทเคลื่อนตัวอยางออนนุม จากถิ่น
กําเนิดออกไปรอบตัว เอิบอาบเหมือนนํ้า 
แมตองเปลี่ยนสีตามทองฟา ตองปรับรูป
ตามความคดเคี้ยวของฝง แตยังรักษา
ลักษณะสําคัญของตนไว ซาบซานเปนผืน
ใหญ แผคลุมจากแควนอัสสัมถึงอาวตังเกี๋ย 
จากมณฑลกวางสีถึงแหลมมลายู

ถานิยามวา คนไทยคือคนที่มีภาษาไทยติด
อยูที่ปาก คราวนี้ปญหาที่เถียงกันวา คน
ไทยมาจากไหน ถิ่นเดิมของไทยอยูตรงไหน 
ก็มีคําตอบแลว  

สิบสองจุไท
แหลงกําเนิดภาษาไท 

เสนแบงเขตจีนกับเวียดนาม ยาว 728 
กิโลเมตร เปนเสนหยักไปหยักมา ดีดดิ้น
ตามจังหวะยอดสูงของเทือกเขาสลับซับ
ซอนเบียดแนน ภูมิประเทศอันทุรกันดาร

เชนนี้ ไมนามีมนุษยเล็ดลอดเขามาอาศัย
อยู  แตทามกลางรอยนูนสีเขียวเขมนั้น ก็มี
หลุมสีนํ้าตาลเล็กๆ

เมื่อเขาไปใกล หลุมเล็กสีนํ้าตาลกลายเปน
ทุงราบกลางหุบเขา เมื่อใกลเขาไป ทุงราบสี
นํ้าตาลก็กลายเปนนาขาวสีทองเหลือง
อราม มีเสนลําหวยสะทอนแสงสีคราม 
สองฝงหวยมีกลุมหลังคาบาน เมื่อมองมุม
เฉียงก็เห็นหลังคาทรงจั่วครอบเรือนเอาไว 
เรือนมีใตถุนสูง เต็มไปดวยเสา ผูกควายไว 
มีความเคลื่อนไหว มีเสียงขลุยนํ้าเตาวิเวก
เศราสรอย มีเสียงขับเกี้ยวพาราสีของหนุม
สาว แชมชา เยือกเย็น ออนหวาน ทั้ง
ถอยคําและทํานองชางเหมือนกับกลอนลํา
สองฝงโขงไทยลาว  นีค่อืดินแดนสบิสองจไุท 

มองจากแผนที่ คือบริเวณภาคตะวันตก
เฉียงเหนือของเวียดนาม เลยขึ้นไปในเขต
จีนตอนใต มีแมนํ้าแดงจากยูนนานเปนเสน
เฉียง พาดผานไปลงทะเลที่อาวตังเกี๋ย  
สองขางโตรกผาแมน้ําแดงมีหุบเขาลับแล 
16 หุบ เรียกวาสิบหกเจาไท หมายถึงเมือง
ไท 16 เมือง นับรวมเปนหนึ่งแควน ที่จริง
ไมใชแควน เพราะตางคนตางอยู หุบใคร
หุบมัน ไมยุงกับใคร ไมอยากใหใครมายุง  
มหาอํานาจจีนกับญวนก็ไมอยากลวงล้ํา
เขาไป ขี้เกียจปนเขา ยุงชุมกัดเจ็บ

ตอมาฝรั่งเศสแบงใหจีน 6 หุบ เหลือใน
เวียดนาม 10 หุบ จึงเพิ่มหุบเล็กๆ อีก 2 
หุบ รวมเปน 12 หุบ เรียกวาสิบสองหุบ
ไทย ขออภัย เรียกวาสิบสองจุไท ไดแก 
เมืองสอ เมืองไล เมืองแถน เมืองมวย 
เมืองลา เมืองมวก เมืองวาด เมืองสาง 
เมืองควาย เมืองเติก เมืองลอ และเมือง
ถาน  มีเมืองแถนเปนศูนยกลาง

สิบสองจุไทปจจุบัน มีคนไทดํา ไทแดง ไท
ขาว อาศัยอยูฝงซายแมนํ้าแดง 1 ลานคน 
และมีพวกไทโททางฝงขวาแมนํ้าแดง อีก 
1.2 ลานคน
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เคาะประตขูออนญุาตกอน ถาแอบปนรัว้ยิง
ไดเลย เรยีกอาการแบบนีว้ารฐัชาตสิมยัใหม

หลังจากลอมรั้ว ก็เห็นชัดวามีคนพูดภาษา
ตระกูลไท กระจายตัวอาศัยอยูในดินแดน
ตางๆ  6 ประเทศ คือ ไทย ลาว เวียดนาม 
จีน พมา และอินเดีย  การแผซานไปทั่ว
อาณาบริเวณอันไพศาลเชนนี้ ทําใหเกิด
คําถามวา ภาษาตระกูลไทมีตนกําเนิดอยู
หนใด เกาแกแคไหน  นักโบราณคดีไมรู 
นักประวัติศาสตรไมตอบ แตนักภาษา 
ศาสตรบอกได

ถิ่นเดิมภาษาไท  สองพันหารอยป

แหลงใดก็ตาม ที่ภาษาเดียวกัน มีความ
แตกตางกันอยางมาก ยอมไดชื่อวา เปน
แหลงกําเนิดของภาษานั้น

ที่เรียกวาภาษาเดียวกัน ก็เพราะมีคํารวม
เชื้อสายเดียวกัน

คํารวมเชื้อสาย หมายถึงคําพื้นๆ ที่ใชใน
ชีวิตประจําวัน เชนคําเรียกญาติพี่นอง คํา
เรียกอวัยวะตางๆ ในรางกาย หรือคําเรียก
เครื่องมือเคร่ืองใชในครัวเรือน รวมถึงคํา
เรยีกพชืพนัธุและสตัวเลีย้งรอบๆ ตวั เปนตน

นักภาษาศาสตรระบุวา ถิ่นเดิมของภาษา
ตระกูลไท อยูตรงบริเวณตอนใตของจีนตอ
เนื่องกับบริเวณตอนเหนือของเวียดนาม 
แถบลุมนํ้าดําและลุมนํ้าแดง โดยการหาคา
ความแตกตางของคํารวมเชื้อสาย จาก
ภาษาตระกูลไททุกแหลง ตามหลักวิชา
ภาษาศาสตร และสามารถกําหนดอายุของ
ภาษาตระกูลไทนี้ไดวา อยูในระยะเวลาโดย
ประมาณ 2500 ป

คํารวมเช้ือสายของภาษาตระกูลไทบอกได
วา เจาของภาษาตนกําเนิดมีอาชีพทํานา 
อยูในเขตรอนชุมชื้น หลอเลี้ยงชีวิตดวย
สายนํ้า

การเดินทางของคําวา
พอ แม พี่ นอง ลุง ปา นา อา ปู ยา 
ตา ยาย

เมื่อ 2500 ปมาแลว ภาษาไทไดกําเนิดขึ้น 
ในหุบเขาลับแลแหงหนึ่ง ทามกลางเทือก
เขาสูงเบียดแนนเปนแผนหนา กวางใหญ
ไพศาล บริเวณที่ภายหลังถูกกําหนดใหเปน
เสนแบงเขตแดน ระหวางประเทศจีนกับ
เวียดนาม

คําวา พอแมพี่นอง หนาตาแขนขา หมูหมา
กาไก มีดพราจอบเสียม เกิดขึ้นที่นี่

ในระหวาง 1300 ปแรก ภาษาไทเคลื่อนไหว
อยูตามหุบเขาลับแล กระจายตัวเขายึด
ครองทุกหุบเขา ครอบคลุมทั่วผืนแผนเทือก

เขาสูงเบียดแนนแหงนี้ อยางเงียบๆ ไมมี
ใครรูไมมีใครเห็น

พอถึงพุทธศตวรรษที่ 13 คือประมาณ พ.ศ.
1201 ถึง พ.ศ.1299 ภาษาไทก็เริ่มกระจาย
ตัวขึ้นไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ แผ
ซานไปตามหุบเขา ครอบคลุมบริเวณที่เปน
มณฑลกวางสีไปจนถึงมณฑลกวางตุ  ง 
ภาษาไทกลุมนี้เปลี่ยนแปลงตามระยะเวลา
และระยะทาง แตกตางไปจากตนกําเนิด 
นักภาษาศาสตรสมมติชื่อวา ภาษาไทกลุม
เหนือ ไดแก ภาษาจวงเหนือ วูหมิง เจียง
เจียง เซเฮง หลิงหยุน ซีหลิน เทียนโจว โป
อาย เปนตน

อีก 400 ปตอมา ราวพุทธศตวรรษที่ 17 
ประมาณ พ.ศ.1601 ถึง พ.ศ.1699 ก็เกิด
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ความเคลื่อนไหวขนานใหญ ภาษาไทเดิน
ทางออกจากถิ่นเดิม เปนสายยาวไปทางทิศ
ตะวันตก ผานเทือกเขาสลับซับซอน พบ
หุบเขาลับแลเงียบๆ ตรงไหน ก็พอใจหยุด
ตั้งหลักแหลง ที่ยังไมพอใจก็เดินทางตอไป 
จากดินแดนที่เปนมณฑลยูนนาน ผานพมา 
ไปจนถึงรัฐอัสสัมในอินเดีย ย่ิงไกลย่ิง
เปลี่ยน ยิ่งนานยิ่งแปลก นับเปนภาษาไท
กลุมตะวันตก ไดแก ภาษาไทลื้อ ไทยวน 
ไทใหญ ไทใตคง และไทอาหม ไทผาแก ไท
คําตี ไทอายตน เปนตน

ในเวลาเดียวกัน ก็มีภาษาไทอีกสวนหนึ่ง
ออกเดินทางจากถิ่นเดิม ลงมาตามแนว
ตะวันตกเฉียงใต เปนสายยาวเชนเดียวกัน 
ผานหุบเขาไหนก็หยุดตั้งหลักแหลง ที่เหลือ
ก็ลองนํ้าตอไป ผานเวียดนาม ผานลาว 
แลวขามแมนํ้าโขง โผลหนาเขามายังที่ราบ
ลุมแมนํ้าอันกวางใหญ ดีใจมาก จึงกระจาย

ตัวแผเต็มลุมนํ้าแมกลอง ลุมนํ้าทาจีน ลุม
นํ้าเจาพระยา และลุมนํ้าบางปะกง พุงลงไป
ถึงปลายแหลมทอง นักภาษาศาสตรเรียก
วา ภาษาไทกลุมตะวันตกเฉียงใต ไดแก 
ภาษาไทดํา ไทแดง ไทขาว เปนตน รวมทั้ง 
ภาษาลาว และภาษาไทยดวย

ภาษาไทเคล่ือนตัวอยางออนนุม จากถ่ิน
กําเนิดออกไปรอบตัว เอิบอาบเหมือนนํ้า 
แมตองเปล่ียนสีตามทองฟา ตองปรับรูป
ตามความคดเคี้ยวของฝง แตยังรักษา
ลักษณะสําคัญของตนไว ซาบซานเปนผืน
ใหญ แผคลุมจากแควนอัสสัมถึงอาวตังเกี๋ย 
จากมณฑลกวางสีถึงแหลมมลายู

ถานิยามวา คนไทยคือคนที่มีภาษาไทยติด
อยูที่ปาก คราวนี้ปญหาที่เถียงกันวา คน
ไทยมาจากไหน ถิ่นเดิมของไทยอยูตรงไหน 
ก็มีคําตอบแลว  

สิบสองจุไท
แหลงกําเนิดภาษาไท 

เสนแบงเขตจีนกับเวียดนาม ยาว 728 
กิโลเมตร เปนเสนหยักไปหยักมา ดีดดิ้น
ตามจังหวะยอดสูงของเทือกเขาสลับซับ
ซอนเบียดแนน ภูมิประเทศอันทุรกันดาร

เชนนี้ ไมนามีมนุษยเล็ดลอดเขามาอาศัย
อยู  แตทามกลางรอยนูนสีเขียวเขมนั้น ก็มี
หลุมสีนํ้าตาลเล็กๆ

เมื่อเขาไปใกล หลุมเล็กสีนํ้าตาลกลายเปน
ทุงราบกลางหุบเขา เมื่อใกลเขาไป ทุงราบสี
นํ้าตาลก็กลายเปนนาขาวสีทองเหลือง
อราม มีเสนลําหวยสะทอนแสงสีคราม 
สองฝงหวยมีกลุมหลังคาบาน เมื่อมองมุม
เฉียงก็เห็นหลังคาทรงจั่วครอบเรือนเอาไว 
เรือนมีใตถุนสูง เต็มไปดวยเสา ผูกควายไว 
มีความเคลื่อนไหว มีเสียงขลุยนํ้าเตาวิเวก
เศราสรอย มีเสียงขับเกี้ยวพาราสีของหนุม
สาว แชมชา เยือกเย็น ออนหวาน ทั้ง
ถอยคําและทํานองชางเหมือนกับกลอนลํา
สองฝงโขงไทยลาว  นีค่อืดนิแดนสบิสองจไุท 

มองจากแผนท่ี คือบริเวณภาคตะวันตก
เฉียงเหนือของเวียดนาม เลยขึ้นไปในเขต
จีนตอนใต มีแมนํ้าแดงจากยูนนานเปนเสน
เฉียง พาดผานไปลงทะเลที่อาวตังเกี๋ย  
สองขางโตรกผาแมนํ้าแดงมีหุบเขาลับแล 
16 หุบ เรียกวาสิบหกเจาไท หมายถึงเมือง
ไท 16 เมือง นับรวมเปนหนึ่งแควน ที่จริง
ไมใชแควน เพราะตางคนตางอยู หุบใคร
หุบมัน ไมยุงกับใคร ไมอยากใหใครมายุง  
มหาอํานาจจีนกับญวนก็ไมอยากลวงลํ้า
เขาไป ขี้เกียจปนเขา ยุงชุมกัดเจ็บ

ตอมาฝรั่งเศสแบงใหจีน 6 หุบ เหลือใน
เวียดนาม 10 หุบ จึงเพิ่มหุบเล็กๆ อีก 2 
หุบ รวมเปน 12 หุบ เรียกวาสิบสองหุบ
ไทย ขออภัย เรียกวาสิบสองจุไท ไดแก 
เมืองสอ เมืองไล เมืองแถน เมืองมวย 
เมืองลา เมืองมวก เมืองวาด เมืองสาง 
เมืองควาย เมืองเติก เมืองลอ และเมือง
ถาน  มีเมืองแถนเปนศูนยกลาง

สิบสองจุไทปจจุบัน มีคนไทดํา ไทแดง ไท
ขาว อาศัยอยูฝงซายแมนํ้าแดง 1 ลานคน 
และมีพวกไทโททางฝงขวาแมนํ้าแดง อีก 
1.2 ลานคน
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ไทดํา
ในหุบเขาเมืองแถน

เมืองแถน อยูทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ของเวียดนาม ติดชายแดนลาว เปนเมือง
สําคัญของแควนสิบสองจุไท คนสวนใหญ
เปนกลุมผูไท หรือไทดํา ปลูกขาวเกง

ตํานานของไทดํากลาววา ถิ่นกําเนิดของไท
ดําอยูที่เมืองลอ  ขุนลอคํามีลูก 7 คน ให
ไปแสวงหาที่ตั้งเมือง ลูกสุดทองชื่อ ปูเจา
ลานเจือง พาผูคนไปพบทุงเมืองแถน จึงตั้ง
ถิ่นฐานอยูที่นั่น

เดิมเมืองแถนขึ้นกับหลวงพระบาง สมัย
ธนบุรีขึ้นกับสยาม พอถึงสมัยรัชกาลที่ 5 
มีพวกฮอจากเมืองจีนมายึดครอง ไทยสง
กําลังไปปราบได แตฝรั่งเศสอางวาเปนของ
ญวน เปลี่ยนชื่อเปนเดียนเบียนฟู ตอมาใน
ป 2496 เปนสมรภูมิฝรั่งเศสกับญวนรบ
กันเอง ฝรั่งเศสแพ ญวนเปนอิสรภาพก็
เพราะชัยชนะอันเหลือเชื่อที่เมืองนี้  ตอมา
เวียดนามเปนคอมมิวนิสต รัฐบาลสงคน
เขามาอยู ตั้งบานเรือนคาขายตามริมถนน
และริมแมนํ้า พวกไทดําตองรนไปอยูที่ลึกๆ 
ตอนนี้คนเวียดนามมีจํานวนมากเทากับคน
ไทดําแลว

ปจจุบันภาษาไทดํามีผูพูดทั้งหมด 763,700 
คน อาศัยอยูแถบแมนํ้าแดงและแมนํ้าดํา 
699,000 คน อยูในแขวงคํามวนประเทศ
ลาว 50,000 คน

ถาเราพูดภาษาลาวได เราก็คุยกับคนไทดํา
รูเรื่อง ที่สําคัญคือ คนไทดํายังรักษาเสียง
คําโบราณ ที่เขียนดวยสระใอไมมวน ขณะ
ที่คนไทยออกเสียงไมเปนแลว ออกเปน
เสียงสระไอไมมลายหมด

พอเราทองวา ผูใหญ หาผาใหม ใหสะใภ 
ใชคลองคอ  เขาบอกวาไมใช ตองแบบนี้ ผู
หญาอื่อ หาผาหมาอื่อ หาอื้อสะภาอื๊อ ชา
อื๊อคลองคอ  ยี่สิบมวนจําจงดี

ไทจวง
ในหุบเขากวางสีจวง 

มณฑลกวางสีตอนใต เปนแนวยาวจาก
ตะวันตกไปทางตะวันออก จรดมณฑล
กวางตุง มีคนพูดภาษาไทกลุมกลาง และ
ภาษาไทกลุมเหนือ อาศัยอยูเฉพาะแถบที่
สูงตามหุบเขา ไมยุงเกี่ยวกับชาวจีนพื้นราบ 
จีนเรียกรวมวาพวกจวง แตเขาเรียกตัวเอง
วาไต ประกอบดวยคนไทมากมายหลาย

เผา มีจํานวน 16 ลานคน นับเปนกลุม
ชาติพันธุกลุมใหญที่สุดของจีน ยังพูดมึงพูด
กูอยู

เมือ่คนไทยไปเยีย่มคนจวง เขากดี็ใจ ชวนไป
กนิขาวทีบ่าน ชีใ้หดเูครือ่งมอืเคร่ืองใช เตาไฟ
เตาฟน หมอชามรามไห แตเขาฟงเราพดูไมรู
เรือ่ง เนือ่งจากภาษาไทยแตละประโยคมคีาํ
แปลกประหลาดปนอยูครึง่หนึง่ เปนคาํยมืจาก
บาลสีนัสกฤตมอญเขมร คนจวงไมเคยไดยนิ

THAI ORIGIN

ไทลื้อ
ในหุบเขาเมืองเชียงรุง
สิบสองพันนา

เชียงรุงเปนหุบเขาเมืองลับแล มีแมนํ้าโขง
ไหลผาน อยูในมณฑลยูนนานตอนใตสุด 
ติดกับพมา ไทลื้อเขามาตั้งหลักแหลงใน
ราวพุทธศตวรรษที่ 17 บางตํานานวา ทาว
ฮุงเปนผูสรางเมืองเชียงฮุง เมื่อ พ.ศ.1723 
แทนที่คนเผาเดิม ที่ชื่อ ขาสีแสนหมอนมา

เมืองเชียงรุง นามเดิม เมืองหอคําเชียงรุง 
แควนสิบสองพันนาโบราณ เปนเมืองสอง
ฝายฟา ตองสงบรรณาการใหจีนและพมา 
ใชตัวอักษรธรรมจากลานนา

เมื่ออังกฤษแบงพมากับจีน สิบสองพันนา
อยูในเขตประเทศจีน พอถึงสมัยเปลี่ยน
ระบอบเปนคอมมิวนิสต ราชสํานักเวียงผา
ครางอันมีกษัตริยสืบเนื่องมา 45 รัชกาลก็
สูญสิ้น หมอมเจาคําลือ กษัตริยองค
สุดทาย ถูกปลดเปนสามัญชน  แตกอนสิบ
สองพันนามี 12 เมือง ปจจุบันเปนเพียง 3 
อําเภอ คือ เมืองเชียงรุง เมืองอาย และ
เมืองลา

คนที่นี่ยังพูดภาษาไทลื้อ เหมือนกับคนไท
ลื้อในจังหวัดนาน แตภาษาไทลื้ออยูในกลุม
ตะวันตก เลิกใสลมในเสียงพยัญชนะแลว 
ขณะที่เราพูดวา พอ คาง ทูม คนไทลื้อจะ
พูดวา ปอ กาง ตูม  

ไทเขิน
ในหุบเขาเมืองเชียงตุง

เมืองเชียงตุง ตั้งอยูชายแดนฝงตะวันออก
ของพมา ติดกับยูนนานของจีน จากเชียง
ตุงเดินไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือไม
ถึง 200 กิโลเมตร ก็ถึงเชียงรุงสิบสองพัน
นา ถาเดินจากเชียงตุงลงมาทางใตระยะ
พอๆ กัน ก็ถึงเชียงราย เมืองเชียงตุงมี
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ไทดํา
ในหุบเขาเมืองแถน

เมืองแถน อยูทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ของเวียดนาม ติดชายแดนลาว เปนเมือง
สําคัญของแควนสิบสองจุไท คนสวนใหญ
เปนกลุมผูไท หรือไทดํา ปลูกขาวเกง

ตํานานของไทดํากลาววา ถิ่นกําเนิดของไท
ดําอยูที่เมืองลอ  ขุนลอคํามีลูก 7 คน ให
ไปแสวงหาที่ตั้งเมือง ลูกสุดทองชื่อ ปูเจา
ลานเจือง พาผูคนไปพบทุงเมืองแถน จึงตั้ง
ถิ่นฐานอยูที่นั่น

เดิมเมืองแถนขึ้นกับหลวงพระบาง สมัย
ธนบุรีขึ้นกับสยาม พอถึงสมัยรัชกาลที่ 5 
มีพวกฮอจากเมืองจีนมายึดครอง ไทยสง
กําลังไปปราบได แตฝรั่งเศสอางวาเปนของ
ญวน เปลี่ยนชื่อเปนเดียนเบียนฟู ตอมาใน
ป 2496 เปนสมรภูมิฝรั่งเศสกับญวนรบ
กันเอง ฝรั่งเศสแพ ญวนเปนอิสรภาพก็
เพราะชัยชนะอันเหลือเชื่อที่เมืองนี้  ตอมา
เวียดนามเปนคอมมิวนิสต รัฐบาลสงคน
เขามาอยู ตั้งบานเรือนคาขายตามริมถนน
และริมแมนํ้า พวกไทดําตองรนไปอยูที่ลึกๆ 
ตอนนี้คนเวียดนามมีจํานวนมากเทากับคน
ไทดําแลว

ปจจุบันภาษาไทดํามีผูพูดทั้งหมด 763,700 
คน อาศัยอยูแถบแมนํ้าแดงและแมนํ้าดํา 
699,000 คน อยูในแขวงคํามวนประเทศ
ลาว 50,000 คน

ถาเราพูดภาษาลาวได เราก็คุยกับคนไทดํา
รูเรื่อง ที่สําคัญคือ คนไทดํายังรักษาเสียง
คําโบราณ ที่เขียนดวยสระใอไมมวน ขณะ
ที่คนไทยออกเสียงไมเปนแลว ออกเปน
เสียงสระไอไมมลายหมด

พอเราทองวา ผูใหญ หาผาใหม ใหสะใภ 
ใชคลองคอ  เขาบอกวาไมใช ตองแบบนี้ ผู
หญาอื่อ หาผาหมาอื่อ หาอื้อสะภาอื๊อ ชา
อื๊อคลองคอ  ยี่สิบมวนจําจงดี

ไทจวง
ในหุบเขากวางสีจวง 

มณฑลกวางสีตอนใต เปนแนวยาวจาก
ตะวันตกไปทางตะวันออก จรดมณฑล
กวางตุง มีคนพูดภาษาไทกลุมกลาง และ
ภาษาไทกลุมเหนือ อาศัยอยูเฉพาะแถบที่
สูงตามหุบเขา ไมยุงเกี่ยวกับชาวจีนพื้นราบ 
จีนเรียกรวมวาพวกจวง แตเขาเรียกตัวเอง
วาไต ประกอบดวยคนไทมากมายหลาย

เผา มีจํานวน 16 ลานคน นับเปนกลุม
ชาติพันธุกลุมใหญที่สุดของจีน ยังพูดมึงพูด
กูอยู

เมือ่คนไทยไปเยีย่มคนจวง เขากด็ใีจ ชวนไป
กนิขาวทีบ่าน ชีใ้หดเูครือ่งมือเครือ่งใช เตาไฟ
เตาฟน หมอชามรามไห แตเขาฟงเราพูดไมรู
เรือ่ง เนือ่งจากภาษาไทยแตละประโยคมคีาํ
แปลกประหลาดปนอยูครึง่หน่ึง เปนคาํยืมจาก
บาลสีนัสกฤตมอญเขมร คนจวงไมเคยไดยนิ
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ไทลื้อ
ในหุบเขาเมืองเชียงรุง
สิบสองพันนา

เชียงรุงเปนหุบเขาเมืองลับแล มีแมนํ้าโขง
ไหลผาน อยูในมณฑลยูนนานตอนใตสุด 
ติดกับพมา ไทลื้อเขามาตั้งหลักแหลงใน
ราวพุทธศตวรรษที่ 17 บางตํานานวา ทาว
ฮุงเปนผูสรางเมืองเชียงฮุง เมื่อ พ.ศ.1723 
แทนที่คนเผาเดิม ที่ชื่อ ขาสีแสนหมอนมา

เมืองเชียงรุง นามเดิม เมืองหอคําเชียงรุง 
แควนสิบสองพันนาโบราณ เปนเมืองสอง
ฝายฟา ตองสงบรรณาการใหจีนและพมา 
ใชตัวอักษรธรรมจากลานนา

เมื่ออังกฤษแบงพมากับจีน สิบสองพันนา
อยูในเขตประเทศจีน พอถึงสมัยเปลี่ยน
ระบอบเปนคอมมิวนิสต ราชสํานักเวียงผา
ครางอันมีกษัตริยสืบเนื่องมา 45 รัชกาลก็
สูญสิ้น หมอมเจาคําลือ กษัตริยองค
สุดทาย ถูกปลดเปนสามัญชน  แตกอนสิบ
สองพันนามี 12 เมือง ปจจุบันเปนเพียง 3 
อําเภอ คือ เมืองเชียงรุง เมืองอาย และ
เมืองลา

คนที่นี่ยังพูดภาษาไทลื้อ เหมือนกับคนไท
ลื้อในจังหวัดนาน แตภาษาไทลื้ออยูในกลุม
ตะวันตก เลิกใสลมในเสียงพยัญชนะแลว 
ขณะที่เราพูดวา พอ คาง ทูม คนไทลื้อจะ
พูดวา ปอ กาง ตูม  

ไทเขิน
ในหุบเขาเมืองเชียงตุง

เมืองเชียงตุง ตั้งอยูชายแดนฝงตะวันออก
ของพมา ติดกับยูนนานของจีน จากเชียง
ตุงเดินไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือไม
ถึง 200 กิโลเมตร ก็ถึงเชียงรุงสิบสองพัน
นา ถาเดินจากเชียงตุงลงมาทางใตระยะ
พอๆ กัน ก็ถึงเชียงราย เมืองเชียงตุงมี
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หนองตุง ที่เชียงรายมีดอยตุง ตุงคือธง

หุบเขาเชียงตุงมีที่ราบกวาง มีแมนํ้าขืนไหล
ผาน ประวัติกลาววา แตเดิมเปนที่อาศัย
ของชาวลัวะ ตอมาพญามังรายแหง
เชียงใหม สงหลานชื่อเจานํ้าทวมมาครอง  
คนไทที่อยูที่นี่เรียกวาไทขืน หรือไทเขิน  
สมัยบุเรงนองทั้งเชียงตุงและเชียงใหมตก
เปนของพมา เปนเวลา 200 ป จากนั้น
เชียงใหมมาขึ้นกับสยาม แตเชียงตุงยังขึ้น
กับพมา

เชียงตุงมีเจาฟาปกครองมา 33 พระองค 
องคสุดทายถูกนายพลเนวินของพมาปราบ
ปรามถอนรากถอนโคน ปจจุบันมีคนไทอยู
รวมกัน 5 เผา คือ ไทเขิน ไทเหนือ ไทลื้อ 
ไทหลอย และไทใหญ โดยเชียงตุงเปนเมือง
สําคัญของรัฐฉาน รัฐฉานมีประชากร 3-4 
ลานคน แตเมืองหลวงของรัฐฉานคือเมือง
ตองยี  ไทใหญบางสวนอาศัยอยูบริเวณ
ดอยไตแลง ชายแดนไทยพมา กําลังรบพุง
เพื่อประกาศอิสรภาพ

ถาเราพูดภาษาเชียงใหมได เราก็พูดกับไท
ใหญในรัฐฉานรูเรื่อง และถาเราพูดภาษา
ไทใหญได เราก็พูดกับคนไทในแควนอัสสัม
รูเรื่อง

ไทอาหม
แหงลุมนํ้าพรหมบุตร
รัฐอัสสัม

บริเวณที่ราบลุมแมนํ้าพรหมบุตร ในรัฐอัส
สัมของอินเดียปจจุบัน เปนดินแดนที่ยื่น
เขาไปในวงลอมของ 3 ประเทศคือ ภูฏาน
ทางเหนือ บังคลาเทศทางใต และพมาทาง
ตะวันออก

ประวัติกลาววา ประมาณ พ.ศ.1758 กลุม
ชนพูดภาษาไท นับถือผี พวกเดียวกับไท
ใหญ จากเมืองเมาหลวง ลุมแมนํ้าเมา 

ชายแดนจีนกับพมา นําโดยเสือกาฟา หรือ
เจาฟาเสือกา พาผูคนเดินทางขามภูเขา
ปาดไก เขาไปในที่ราบลุมแมนํ้าพรหมบุตร 
อันเปนแควนกามรูปของอินเดีย ตอสูกับ
เจาของถิ่นเดิม ใชเวลา 38 ป จึงตั้งตัวขึ้น
เปนใหญ มีเมืองเจรายดอยเปนเมืองหลวง 
เรียกวาแควนอัสสัม อัสสัมมาจากคําวา
อาหม อาหมมาจากฉาม ฉามก็คือสยาม
หรือฉาน คําเดียวกันหมด

ตอมาก็มีคนไทกลุมอื่นๆ เดินทางเขามาตั้ง
หลักแหลงอาศัยอยูดวย เชนไทผาแก ไทคํา
ตี ไทอายตน ไทคํายัง และไทตุรุง เปนตน 
พวกนี้นับถือศาสนาพุทธแลว

ราว พ.ศ. 2070 พวกอินเดียสมัยราชวงศ
โมกุลเขามารุกราน และทําสงครามตอสูกัน
ยาวนาน 175 ป ก็เอาชนะไทอาหมไมได 
ขณะนั้นไทอาหมรับวัฒนธรรมอินเดีย สมัย

เจาเสือหมเมืองเลิกถือผี ไปนับถือฮินดู 
แลวก็ชื่นชอบภาษาแขก

ราว พ.ศ. 2300 พมาบุกเขาไปตี เหมือนตี
กรุงศรีอยุธยา ไทอาหมหมดอํานาจสิ้นเชิง 
ราชวงศอาหมทีม่กีษตัรยิสบืมา 41 พระองค 
ก็ลมสลาย ตกอยูภายใตการปกครองของ
พมา แลวกต็กเปนรฐัใตอารกัขาขององักฤษ 
ตั้งแต พ.ศ. 2385  พอหลังสงครามโลก
ครั้งท่ี 2 แควนอัสสัมถูกรวมเขาเปน
ประเทศอินเดีย ชาวไทอาหมอยูในวรรณะ
จัณฑาล 

ปจจุบันมีชาวไทอาหมอยูราว 745,000 คน 
บางก็วา 2 ลานคน บางแหงบอก 8 ลาน
คน จะกี่คนก็ชาง ไทอาหมเลิกพูดภาษาไท
มาสองรอยปแลว ไมทราบบีบคั้นอะไรหนัก
หนา ถึงกับทิ้งตัวตนของตัว มีพงศาวดารที่
ตัวเองจารึกไว ก็อานไมออก คนไทยไปอาน
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ใหฟง ก็ฟงไมรูเรื่อง ตองแปลเปนอังกฤษ
กอน

ไมเหมือนคนไทกลุมเล็กๆ ที่อยูดวยกัน
แทๆ อยางไทผาแก ไทคําตี หรือไทอายตน 
เปนตน ประมาณ 2 แสนคน ยังถามเราวา 
ไปไหนมา กินขาวกินปลาหรือยัง มากิน
เหลากันไหม

คนไททิ้งภาษา 

เมื่ออังกฤษกับฝรั่งเศสเจากี้เจาการตีเสน
แบงประเทศให เปนเวียดนาม ลาว พมา 
อินเดีย ไทย และมลายานั้น ก็ทําใหคนพูด
ภาษามลายูติดอยู ในประเทศไทยภาคใต 
และมีคนพูดภาษาเขมรติดอยูในประเทศ 
ไทยภาคตะวันออก  ในทํานองเดียวกัน ก็
ทําให คนพูดภาษาไทติดอยู  ในประเทศ
เวียดนาม ในประเทศจีน ในประเทศพมา 
แมแตในประเทศอินเดีย

คนไทพูดภาษาไทท่ีตกเปนพลเมืองชั้นสวะ
ของประเทศเหลานั้น ก็ตองมีชีวิตอยูตอไป
ในบานคนอื่น ตองปรับตัวใหเขากับเจาของ
บาน ตองพูดจากับเขาดวยภาษาของเขา 
ตองอานประกาศภาษารัฐบาลของเขาให
ออก

ตอนแรกๆ ก็ยังเหนียวแนน จับกลุมคุย
กันเองในหมูบาน  แตแลวก็มีถนนตัดเขา
มา สายไฟพาดเขามา มีโทรทัศนมาตั้งอยู
ในบาน นั่งดูละครนํ้าเนาทุกคืน ลูกๆ ก็ตอง
ไปเรียนหนังสือกับเขา ภาษาไทจึงคอยๆ 
จืดจาง

หนักที่สุดก็คือวันนี้ เทคโนโลยีการสื่อสาร
รุดหนาฉับพลัน ภาษาไทชะงักงันทันที เด็ก
ไทคุยมือถือกับเพื่อนที่เปนเจาของบาน เลน
ไลนกันงอมแงม ภาษาไทถูกภาษาเจาของ
ประเทศครอบงําสิ้นเชิง ตอนนี้เด็กเกิดใหม
ไมตองพูดภาษาของตนแลว เมื่อเด็กรุนนี้
โตขึ้นแลวมีลูกหลานตอไป ภายในสองชั่ว

อายุคน ภาษาไทของเขาก็หมดความจําเปน
ไปตลอดกาล ชั่วนิจนิรันดร

เมื่อ 150 ปกอน คนไทนั่งเฉยๆ อยูในบาน
ของตนแทๆ  อยูๆ ก็ถูกจับใหขึ้นทะเบียน
เปนพลเมืองของเขา รัฐบาลเวียดนาม จีน 
พมา อินเดีย ตางชี้หนาตะคอกวา เอ็งเปน
ใครไมรู แตบานเอ็งอยูในรั้วขาแลว แควน
ของเอ็งเปนเรื่องโบราณ ตอนนี้มันคือ
ประเทศของขา อยูบานขา ก็ตองพูดภาษา
ขา เขาใจไหม ไอชาวเขาปาเถื่อน

คนไทสมัยรุ นปูรู สึกขุ นแคน คนรุนพอ
ขัดขืนในใจ ถึงรุนเราเริ่มผอนปรน แตพอ
ถึงรุนลูกกลับเห็นดีเห็นงาม ตอไปรุนหลาน
คงพออกพอใจเปนอันมาก

พ.ศ. 2600 ถาไปถามเด็กหนุมไทลื้อรุนลูก
ของหลาน ที่เมืองเชียงรุงสิบสองพันนา วา
พูดไทไดไหม

เขาตอบวา ผมคนจีนครับ ไทคืออะไรหรือ
ครับ.  
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หนองตุง ที่เชียงรายมีดอยตุง ตุงคือธง

หุบเขาเชียงตุงมีที่ราบกวาง มีแมนํ้าขืนไหล
ผาน ประวัติกลาววา แตเดิมเปนที่อาศัย
ของชาวลัวะ ตอมาพญามังรายแหง
เชียงใหม สงหลานชื่อเจานํ้าทวมมาครอง  
คนไทที่อยูที่นี่เรียกวาไทขืน หรือไทเขิน  
สมัยบุเรงนองท้ังเชียงตุงและเชียงใหมตก
เปนของพมา เปนเวลา 200 ป จากนั้น
เชียงใหมมาขึ้นกับสยาม แตเชียงตุงยังขึ้น
กับพมา

เชียงตุงมีเจาฟาปกครองมา 33 พระองค 
องคสุดทายถูกนายพลเนวินของพมาปราบ
ปรามถอนรากถอนโคน ปจจุบันมีคนไทอยู
รวมกัน 5 เผา คือ ไทเขิน ไทเหนือ ไทลื้อ 
ไทหลอย และไทใหญ โดยเชียงตุงเปนเมือง
สําคัญของรัฐฉาน รัฐฉานมีประชากร 3-4 
ลานคน แตเมืองหลวงของรัฐฉานคือเมือง
ตองยี  ไทใหญบางสวนอาศัยอยูบริเวณ
ดอยไตแลง ชายแดนไทยพมา กําลังรบพุง
เพื่อประกาศอิสรภาพ

ถาเราพูดภาษาเชียงใหมได เราก็พูดกับไท
ใหญในรัฐฉานรูเรื่อง และถาเราพูดภาษา
ไทใหญได เราก็พูดกับคนไทในแควนอัสสัม
รูเรื่อง

ไทอาหม
แหงลุมนํ้าพรหมบุตร
รัฐอัสสัม

บริเวณที่ราบลุมแมนํ้าพรหมบุตร ในรัฐอัส
สัมของอินเดียปจจุบัน เปนดินแดนท่ียื่น
เขาไปในวงลอมของ 3 ประเทศคือ ภูฏาน
ทางเหนือ บังคลาเทศทางใต และพมาทาง
ตะวันออก

ประวัติกลาววา ประมาณ พ.ศ.1758 กลุม
ชนพูดภาษาไท นับถือผี พวกเดียวกับไท
ใหญ จากเมืองเมาหลวง ลุมแมนํ้าเมา 

ชายแดนจีนกับพมา นําโดยเสือกาฟา หรือ
เจาฟาเสือกา พาผูคนเดินทางขามภูเขา
ปาดไก เขาไปในที่ราบลุมแมนํ้าพรหมบุตร 
อันเปนแควนกามรูปของอินเดีย ตอสูกับ
เจาของถิ่นเดิม ใชเวลา 38 ป จึงตั้งตัวขึ้น
เปนใหญ มีเมืองเจรายดอยเปนเมืองหลวง 
เรียกวาแควนอัสสัม อัสสัมมาจากคําวา
อาหม อาหมมาจากฉาม ฉามก็คือสยาม
หรือฉาน คําเดียวกันหมด

ตอมาก็มีคนไทกลุมอื่นๆ เดินทางเขามาตั้ง
หลักแหลงอาศัยอยูดวย เชนไทผาแก ไทคํา
ตี ไทอายตน ไทคํายัง และไทตุรุง เปนตน 
พวกนี้นับถือศาสนาพุทธแลว

ราว พ.ศ. 2070 พวกอินเดียสมัยราชวงศ
โมกุลเขามารุกราน และทําสงครามตอสูกัน
ยาวนาน 175 ป ก็เอาชนะไทอาหมไมได 
ขณะนั้นไทอาหมรับวัฒนธรรมอินเดีย สมัย

เจาเสือหมเมืองเลิกถือผี ไปนับถือฮินดู 
แลวก็ชื่นชอบภาษาแขก

ราว พ.ศ. 2300 พมาบุกเขาไปตี เหมือนตี
กรุงศรีอยุธยา ไทอาหมหมดอํานาจสิ้นเชิง 
ราชวงศอาหมทีม่กีษตัรยิสบืมา 41 พระองค 
ก็ลมสลาย ตกอยูภายใตการปกครองของ
พมา แลวกต็กเปนรฐัใตอารกัขาขององักฤษ 
ตั้งแต พ.ศ. 2385  พอหลังสงครามโลก
ครั้งที่ 2 แควนอัสสัมถูกรวมเขาเปน
ประเทศอินเดีย ชาวไทอาหมอยูในวรรณะ
จัณฑาล 

ปจจุบันมีชาวไทอาหมอยูราว 745,000 คน 
บางก็วา 2 ลานคน บางแหงบอก 8 ลาน
คน จะกี่คนก็ชาง ไทอาหมเลิกพูดภาษาไท
มาสองรอยปแลว ไมทราบบีบคั้นอะไรหนัก
หนา ถึงกับทิ้งตัวตนของตัว มีพงศาวดารที่
ตัวเองจารึกไว ก็อานไมออก คนไทยไปอาน

THAI ORIGIN

ใหฟง ก็ฟงไมรูเรื่อง ตองแปลเปนอังกฤษ
กอน

ไมเหมือนคนไทกลุมเล็กๆ ที่อยูดวยกัน
แทๆ อยางไทผาแก ไทคําตี หรือไทอายตน 
เปนตน ประมาณ 2 แสนคน ยังถามเราวา 
ไปไหนมา กินขาวกินปลาหรือยัง มากิน
เหลากันไหม

คนไททิ้งภาษา 

เมื่ออังกฤษกับฝรั่งเศสเจากี้เจาการตีเสน
แบงประเทศให เปนเวียดนาม ลาว พมา 
อินเดีย ไทย และมลายานั้น ก็ทําใหคนพูด
ภาษามลายูติดอยู ในประเทศไทยภาคใต 
และมีคนพูดภาษาเขมรติดอยูในประเทศ 
ไทยภาคตะวันออก  ในทํานองเดียวกัน ก็
ทําให คนพูดภาษาไทติดอยู  ในประเทศ
เวียดนาม ในประเทศจีน ในประเทศพมา 
แมแตในประเทศอินเดีย

คนไทพูดภาษาไทท่ีตกเปนพลเมืองชั้นสวะ
ของประเทศเหลานั้น ก็ตองมีชีวิตอยูตอไป
ในบานคนอื่น ตองปรับตัวใหเขากับเจาของ
บาน ตองพูดจากับเขาดวยภาษาของเขา 
ตองอานประกาศภาษารัฐบาลของเขาให
ออก

ตอนแรกๆ ก็ยังเหนียวแนน จับกลุมคุย
กันเองในหมูบาน  แตแลวก็มีถนนตัดเขา
มา สายไฟพาดเขามา มีโทรทัศนมาตั้งอยู
ในบาน นั่งดูละครนํ้าเนาทุกคืน ลูกๆ ก็ตอง
ไปเรียนหนังสือกับเขา ภาษาไทจึงคอยๆ 
จืดจาง

หนักที่สุดก็คือวันนี้ เทคโนโลยีการสื่อสาร
รุดหนาฉับพลัน ภาษาไทชะงักงันทันที เด็ก
ไทคุยมือถือกับเพื่อนที่เปนเจาของบาน เลน
ไลนกันงอมแงม ภาษาไทถูกภาษาเจาของ
ประเทศครอบงําสิ้นเชิง ตอนนี้เด็กเกิดใหม
ไมตองพูดภาษาของตนแลว เมื่อเด็กรุนนี้
โตขึ้นแลวมีลูกหลานตอไป ภายในสองชั่ว

อายุคน ภาษาไทของเขาก็หมดความจําเปน
ไปตลอดกาล ชั่วนิจนิรันดร

เมื่อ 150 ปกอน คนไทนั่งเฉยๆ อยูในบาน
ของตนแทๆ  อยูๆ ก็ถูกจับใหขึ้นทะเบียน
เปนพลเมืองของเขา รัฐบาลเวียดนาม จีน 
พมา อินเดีย ตางชี้หนาตะคอกวา เอ็งเปน
ใครไมรู แตบานเอ็งอยูในรั้วขาแลว แควน
ของเอ็งเปนเรื่องโบราณ ตอนนี้มันคือ
ประเทศของขา อยูบานขา ก็ตองพูดภาษา
ขา เขาใจไหม ไอชาวเขาปาเถื่อน

คนไทสมัยรุ นปูรู สึกขุ นแคน คนรุนพอ
ขัดขืนในใจ ถึงรุนเราเริ่มผอนปรน แตพอ
ถึงรุนลูกกลับเห็นดีเห็นงาม ตอไปรุนหลาน
คงพออกพอใจเปนอันมาก

พ.ศ. 2600 ถาไปถามเด็กหนุมไทลื้อรุนลูก
ของหลาน ที่เมืองเชียงรุงสิบสองพันนา วา
พูดไทไดไหม

เขาตอบวา ผมคนจีนครับ ไทคืออะไรหรือ
ครับ.  
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สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช

ALONG THE TRANSFORMER SITE

ยอนรอยหมอแปลง
ALONG THE TRANSFORMER SITE

ตามตะวัน
การศึกษา
ปริญญาตรี นิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

การทํางาน
นักเขียนอิสระ

 

6 เมษายนปนี้ เปนวันครบรอบ 234 ปของการกอตั้งกรุงรัตนโกสินทร 

ตลอดเวลากวาสองรอยปในวันดังกลาว ขณะที่คนไทยหลายรุนคนรวมกันรําลึกถึงพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริยแหงราชวงศจักรี ที่ทรงสรางกรุงรัตนโกสินทรขึ้นเปน
เมืองหลวงของประเทศ เราหลายคนยังคงอดไมไดที่จะคิดถึงขอสงสัยเดิมๆ ที่ยังคางคาอยูในใจวา 

“เกิดอะไรขึ้นกับประเทศของเราเมื่อกวาสองรอยปที่ผานมา?”

เรื่องราวของการผลัดแผนดินเมื่อ 234 ปในครั้งกระโนน หรือเมื่อ พ.ศ. 2325 ดูมีความสับสน ไมชัดเจน แตกตาง 
กระทั่งขัดแยงกัน สุดแตเราจะอานจากบันทึกสํานวนไหน คําถามที่ยังคงเคลือบแคลงใจเราหลายคนมาตลอดคือ 
เกิดอะไรขึ้นในปลายรัชสมัยของสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช? พระองคทานทรงมีพระสติฟนเฟอน, ทรงถูกสําเร็จ

โทษ หรือทรงวางแผนใหมีการผลัดแผนดินเพื่อแกปญหาหนี้สินของประเทศที่มีตอจีน...หรือ ฯลฯ ?

สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช
ในมุมที่คุณอาจไมเคยรู

หมอแปลงตนเรื่อง : 
หมอแปลงไฟฟาถิรไทยขนาด 7.5/10 MVA  3   33000 – 6600 V  Conservator tank with 

radiator fins จํานวน 1 เครื่อง Serial No. 5710503  
ผูซื้อ : MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES CO., LTD.
ใชงานที่ : โครงการ KEGCO อ. ขนอม จ. นครศรีธรรมราช
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“ ฝายการแผนดินขางกรุงธนบุรีนั้นก็ผันแปรตางๆ เหตุพระเจาแผน

ดินเสียพระจริตฟนเฟอนไป ฝายพุทธจักรอาณาจักรทั้งปวงเลา ก็

แปรปรวนไปเปนหมูๆ มิไดเปนปกติเหมือนแตกอน เหตุพระเจาแผน

ดินนั้นทรงนั่งอูรุพัทธ โดยพระกรรมฐานสมาธิ และจะยังภิกษุทั้งปวง

ใหคารวะเคารพนบนมัสการแกพระองค ฝายการในอากาศเลา ก็

วิปริตตางๆ คือมีอุกาบาตและประทุมกาษบันดาลตก เปนตน ณวัน

เสาร เดือน ๔ แรม ๑๑ คํ่า จุลศักราช ๑๑๔๓ ปฉลูตรีศก ไพรพล

เมืองกําเริบ คิดพรอมกันจะยุทธนาการปลนเอาเมือง ดวยพระเจา

แผนดินมิไดตั้งอยูในทศพิธราชธรรม ๑๐ ประการ ใหนัยแกคนพาล

ใหฟองรองขาทูลละอองฯ ใหญนอย ขางหนาขางใน อาณาประชา

ราษฎรทั้งหลาย วาขายขาว, ขายเกลือ ขายนอ, งา, เนื้อไม สิ่งของ

ตองหามทั้งปวง ไมขายวาขาย ไมลักวาลัก แตพวกโจทก ถึง ๓๓๓ 

คน มีพันศรีพันลาเปนตน เอาฟองมายื่นแกโยธาบดี ๆ บังคมทูล

พระเจาแผนดิน ๆ พิพากษากลับเท็จเปนจริง บังคับวาถาโจทก

สาบานได ใหปรับไหมลงเอาเงินแกจําเลยตามโจทกหามากแลนอย 

ถาจําเลยมิรับ ใหเฆี่ยนขับตบตอยบางตายบางลําบากเปนอันมาก 

แลวลอลวงใหลุกะโทษตามมีแลยากฝายขาราชการแลราษฎรกลัว

ภัยคิดรับลุกะโทษเปลาๆ......

1. พระเจาตากสินในพงศาวดารไทย 4 ฉบับ

เหตุการณชวงปลายรัชสมัยของสมเด็จพระเจาตากสิน
มหาราช มีการบันทึกไวในพระราชพงศาวดารไทย 4 ฉบับ 
คือ 1.ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) 2.ฉบับบริติชมิวเซียม 
3.ฉบับหมอบรัดเล และ 4.ฉบับพระราชหัตถเลขา 

สองฉบับแรกชําระข้ึนในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอด
ฟาจุฬาโลกมหาราช โดยฉบับแรกพระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟาจุฬาโลกมหาราชไดทรงชําระพระราชพงศาวดาร
ฉบับกรุงเกา และทรงแตงเติมบางสวนเมื่อป พ.ศ. 2338 
สวนฉบับที่สอง หรือ ฉบับบริติชมิวเซียม พระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหลานภาลัย เมื่อครั้งยังทรงเปนกรมพระราช
วังบวรฯ ทรงชําระขึ้นทูลเกลาฯ ถวายพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ในป พ.ศ. 2350 

สําหรับฉบับที่สามนั้น ชําระขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระ
นั่งเกลาเจาอยูหัว โดยสมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรสแต
ครั้งยังทรงดํารงพระยศเปนกรมหมื่นนุชิตชิโนรส สวนฉบับ
ที่สี่ ชําระขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 
โดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงชวยแกไข
ตนฉบับที่กรมหลวงวงษาธิราชสนิทชําระข้ึนในป พ.ศ. 
2398 

ในพระราชพงศาวดารทั้งส่ีฉบับไดกลาวถึงวาระสุดทายของ
สมเด็จพระเจาตากสินมหาราชไปในทํานองเดียวกันวา 
พระองคทานทรงถูกสําเร็จโทษอันเน่ืองมาจากทรงมีพระสติ
ฟนเฟอนจนถึงแก “สัญญาวิปลาส” จนเปนภัยตอ
พระพุทธศาสนาและไมอาจปกครองบานเมืองรวมทั้งอาณา
ประชาราษฎรใหเกิดความสงบสุขรมเย็นได ตัวอยางเชน 

พระราชพงศาวดารกรุงธนบุรี ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) 
ซึ่งเชื่อกันวาเปนตนฉบับของการชําระพระราชพงศาวดารที่
บันทึกเรื่องราวสมัยกรุงธนบุรีอีก 3 ฉบับในเวลาตอมา ได
บันทึกเรื่องราวกอนและหลังเหตุการณการกอความไมสงบ
ที่กรุงเกาที่ “ไพรพลเมืองกําเริบ คิดพรอมกันจะยุทธนาการ
ปลนเอาเมอืง” ซึง่เปนเหตใุหสมเดจ็พระเจาตากสนิมหาราช 
ทรงสงพระยาสรรคขึน้ไปปราบปราม แตสดุทายพระยาสรรค 
กลับไปเขากับฝายกอความไมสงบ ยกทัพกลับมาลอม
กรุงธนบุรีไววา
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“....... อาศัยเหตุอาสัจอาธรรมบังเกิดมีดังนี้ นายบานนายอําเภอไพรพลเมือง จึงคิดควบคุมกันเปนหมวดเปนกอง

พรอมกันฆาอายวิชิตณรงคผูรักษา ซึ่งพระเจาแผนดินใหไปพิจารณาเงินจีนนั้น จึงเอาพระยาสรรคซึ่งรับสั่งใชขึ้นไป

พิจารณาเอาตัวผูรายนั้นเปนแมทัพยกลงมาตีเอาเมืองธนบุรี ณ เพลา ๑๐ ทุมเขาลอมกําแพงวังไวรอบ พระยาสรรคตั้ง

อยู ณ บานกรมเมือง พระเจาแผนดินรูเหตุ ก็เกณฑคนขึ้นรักษาหนาที่ไว ครั้นรุงขึ้นณวัน ๑๔ คํ่าใหพระราชาคณะออกมา

เจรจาความเมือง สารภาพวาผิดขอชีวิตจะบรรพชาตอพระยาสรรค ในวันนั้นเพลา ๓ ทุม พระเจาแผนดินก็ทรงพระ

ผนวชณพัทธเสมาวัดแจง อยูในราชสมบัติ ๑๕ ป พระยาสรรคจึงแตงทหารไปพิทักษรักษาไว แลวก็เขาอยูในทองพระ

โรงกับหลวงเทพนองชาย จึงจับกรมขุนอนุรักษสงครามหลานเธอจําไว แลวเอาเงินในทองพระคลังแจก ทแกลวทหาร 

กรมฝายในฝายหนา....”

สวนการตดัสนิโทษสมเดจ็พระเจาตากสินมหาราช ภายหลงัพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟาจฬุาโลกมหาราช 
ขณะทรงดํารงพระยศเปนสมเด็จเจาพระยามหากษัตริยศึก (หลักฐานบางแหงช้ีวา พระยศตอนน้ันคือ 
เจาพระยาจักรี) ทรงยกทัพกลับจากเสียมราบมายังกรุงธนบุรีแลวนั้น พระราชพงศาวดารกรุงธนบุรี ฉบับพัน
จันทนุมาศ (เจิม) ไดบันทึกไวเพียงสั้นๆ วา

“ณวัน ๗๕ คํ่า เพลาเชา ๒ โมง เสด็จพระราชดําเนินทัพมาจาก เสียมราบ ประทับณพลับพลาหนาวัดโพธาราม ฝายขา

ทูลละอองฯ ผูใหญผูนอยพรอมกันไปเชิญเสด็จลงเรือพระที่นั่งกราบ ขามมาพระราชวังสถิตณศาลาลูกขุน มีหมูพฤฒา

มาตยราชกุลกวีมุขเฝาพรอมกัน จึ่งมีพระราชบริหารดํารัสปรึกษาวา เมื่อพระเจาแผนดินอาสัจ ละสุจริตธรรมเสีย 

ประพฤติการทุจริตฉะนี้ ก็เห็นวาเปนเสี้ยนหนามหลักตออันใหญอยูในแผนดิน จะละไวมิได ขอใหปริวัตรออกประหาร

เสีย ฝายทแกลว ทหารทั้งปวงมีใจเจ็บแคนเปนอันมาก ก็นําเอาพระเจาแผนดินและพวกโจทกทั้งปวงนั้นไปสําเร็จณปอม

ทายเมืองในทันใดนั้น แลวสมณะชีพราหมณเสนาพฤฒามาตยราษฎรทั้งปวง ก็ทูลอาราธนาวิงวอนอัญเชิญเสด็จขึ้น

ปราบดาภิเษก เปนอิศวรภาพผานพิภพสืบไป พระเจาอยูหัวจึงไปนมัสการพระแกวมรกต แลวเสด็จประทับแรมณ

พลับพลาหนาหอพระนั้น....”

ปอมทายเมือง (ปอมวิไชยประสิทธิ์)



ALONG THE TRANSFORMER SITE

“ ฝายการแผนดินขางกรุงธนบุรีนั้นก็ผันแปรตางๆ เหตุพระเจาแผน

ดินเสียพระจริตฟนเฟอนไป ฝายพุทธจักรอาณาจักรทั้งปวงเลา ก็

แปรปรวนไปเปนหมูๆ มิไดเปนปกติเหมือนแตกอน เหตุพระเจาแผน

ดินนั้นทรงนั่งอูรุพัทธ โดยพระกรรมฐานสมาธิ และจะยังภิกษุทั้งปวง

ใหคารวะเคารพนบนมัสการแกพระองค ฝายการในอากาศเลา ก็

วิปริตตางๆ คือมีอุกาบาตและประทุมกาษบันดาลตก เปนตน ณวัน

เสาร เดือน ๔ แรม ๑๑ คํ่า จุลศักราช ๑๑๔๓ ปฉลูตรีศก ไพรพล

เมืองกําเริบ คิดพรอมกันจะยุทธนาการปลนเอาเมือง ดวยพระเจา

แผนดินมิไดตั้งอยูในทศพิธราชธรรม ๑๐ ประการ ใหนัยแกคนพาล

ใหฟองรองขาทูลละอองฯ ใหญนอย ขางหนาขางใน อาณาประชา

ราษฎรทั้งหลาย วาขายขาว, ขายเกลือ ขายนอ, งา, เนื้อไม สิ่งของ

ตองหามทั้งปวง ไมขายวาขาย ไมลักวาลัก แตพวกโจทก ถึง ๓๓๓ 

คน มีพันศรีพันลาเปนตน เอาฟองมายื่นแกโยธาบดี ๆ บังคมทูล

พระเจาแผนดิน ๆ พิพากษากลับเท็จเปนจริง บังคับวาถาโจทก

สาบานได ใหปรับไหมลงเอาเงินแกจําเลยตามโจทกหามากแลนอย 

ถาจําเลยมิรับ ใหเฆี่ยนขับตบตอยบางตายบางลําบากเปนอันมาก 

แลวลอลวงใหลุกะโทษตามมีแลยากฝายขาราชการแลราษฎรกลัว

ภัยคิดรับลุกะโทษเปลาๆ......

1. พระเจาตากสินในพงศาวดารไทย 4 ฉบับ

เหตุการณชวงปลายรัชสมัยของสมเด็จพระเจาตากสิน
มหาราช มีการบันทึกไวในพระราชพงศาวดารไทย 4 ฉบับ 
คือ 1.ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) 2.ฉบับบริติชมิวเซียม 
3.ฉบับหมอบรัดเล และ 4.ฉบับพระราชหัตถเลขา 

สองฉบับแรกชําระข้ึนในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอด
ฟาจุฬาโลกมหาราช โดยฉบับแรกพระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟาจุฬาโลกมหาราชไดทรงชําระพระราชพงศาวดาร
ฉบับกรุงเกา และทรงแตงเติมบางสวนเมื่อป พ.ศ. 2338 
สวนฉบับที่สอง หรือ ฉบับบริติชมิวเซียม พระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหลานภาลัย เมื่อครั้งยังทรงเปนกรมพระราช
วังบวรฯ ทรงชําระขึ้นทูลเกลาฯ ถวายพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ในป พ.ศ. 2350 

สําหรับฉบับที่สามนั้น ชําระขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระ
นั่งเกลาเจาอยูหัว โดยสมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรสแต
ครั้งยังทรงดํารงพระยศเปนกรมหมื่นนุชิตชิโนรส สวนฉบับ
ที่สี่ ชําระขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 
โดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงชวยแกไข
ตนฉบับที่กรมหลวงวงษาธิราชสนิทชําระขึ้นในป พ.ศ. 
2398 

ในพระราชพงศาวดารท้ังสี่ฉบับไดกลาวถึงวาระสุดทายของ
สมเด็จพระเจาตากสินมหาราชไปในทํานองเดียวกันวา 
พระองคทานทรงถูกสําเร็จโทษอันเนื่องมาจากทรงมีพระสติ
ฟนเฟอนจนถึงแก “สัญญาวิปลาส” จนเปนภัยตอ
พระพุทธศาสนาและไมอาจปกครองบานเมืองรวมทั้งอาณา
ประชาราษฎรใหเกิดความสงบสุขรมเย็นได ตัวอยางเชน 

พระราชพงศาวดารกรุงธนบุรี ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) 
ซึ่งเชื่อกันวาเปนตนฉบับของการชําระพระราชพงศาวดารที่
บันทึกเรื่องราวสมัยกรุงธนบุรีอีก 3 ฉบับในเวลาตอมา ได
บันทึกเรื่องราวกอนและหลังเหตุการณการกอความไมสงบ
ที่กรุงเกาที่ “ไพรพลเมืองกําเริบ คิดพรอมกันจะยุทธนาการ
ปลนเอาเมอืง” ซึง่เปนเหตใุหสมเดจ็พระเจาตากสนิมหาราช 
ทรงสงพระยาสรรคขึน้ไปปราบปราม แตสดุทายพระยาสรรค 
กลับไปเขากับฝายกอความไมสงบ ยกทัพกลับมาลอม
กรุงธนบุรีไววา

ALONG THE TRANSFORMER SITE

“....... อาศัยเหตุอาสัจอาธรรมบังเกิดมีดังนี้ นายบานนายอําเภอไพรพลเมือง จึงคิดควบคุมกันเปนหมวดเปนกอง

พรอมกันฆาอายวิชิตณรงคผูรักษา ซึ่งพระเจาแผนดินใหไปพิจารณาเงินจีนนั้น จึงเอาพระยาสรรคซึ่งรับสั่งใชขึ้นไป

พิจารณาเอาตัวผูรายนั้นเปนแมทัพยกลงมาตีเอาเมืองธนบุรี ณ เพลา ๑๐ ทุมเขาลอมกําแพงวังไวรอบ พระยาสรรคตั้ง

อยู ณ บานกรมเมือง พระเจาแผนดินรูเหตุ ก็เกณฑคนขึ้นรักษาหนาที่ไว ครั้นรุงขึ้นณวัน ๑๔ คํ่าใหพระราชาคณะออกมา

เจรจาความเมือง สารภาพวาผิดขอชีวิตจะบรรพชาตอพระยาสรรค ในวันนั้นเพลา ๓ ทุม พระเจาแผนดินก็ทรงพระ

ผนวชณพัทธเสมาวัดแจง อยูในราชสมบัติ ๑๕ ป พระยาสรรคจึงแตงทหารไปพิทักษรักษาไว แลวก็เขาอยูในทองพระ

โรงกับหลวงเทพนองชาย จึงจับกรมขุนอนุรักษสงครามหลานเธอจําไว แลวเอาเงินในทองพระคลังแจก ทแกลวทหาร 

กรมฝายในฝายหนา....”

สวนการตดัสนิโทษสมเดจ็พระเจาตากสนิมหาราช ภายหลงัพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟาจฬุาโลกมหาราช 
ขณะทรงดํารงพระยศเปนสมเด็จเจาพระยามหากษัตริยศึก (หลักฐานบางแหงชี้วา พระยศตอนนั้นคือ 
เจาพระยาจักรี) ทรงยกทัพกลับจากเสียมราบมายังกรุงธนบุรีแลวนั้น พระราชพงศาวดารกรุงธนบุรี ฉบับพัน
จันทนุมาศ (เจิม) ไดบันทึกไวเพียงสั้นๆ วา

“ณวัน ๗๕ คํ่า เพลาเชา ๒ โมง เสด็จพระราชดําเนินทัพมาจาก เสียมราบ ประทับณพลับพลาหนาวัดโพธาราม ฝายขา

ทูลละอองฯ ผูใหญผูนอยพรอมกันไปเชิญเสด็จลงเรือพระที่นั่งกราบ ขามมาพระราชวังสถิตณศาลาลูกขุน มีหมูพฤฒา

มาตยราชกุลกวีมุขเฝาพรอมกัน จึ่งมีพระราชบริหารดํารัสปรึกษาวา เมื่อพระเจาแผนดินอาสัจ ละสุจริตธรรมเสีย 

ประพฤติการทุจริตฉะนี้ ก็เห็นวาเปนเสี้ยนหนามหลักตออันใหญอยูในแผนดิน จะละไวมิได ขอใหปริวัตรออกประหาร

เสีย ฝายทแกลว ทหารทั้งปวงมีใจเจ็บแคนเปนอันมาก ก็นําเอาพระเจาแผนดินและพวกโจทกทั้งปวงนั้นไปสําเร็จณปอม

ทายเมืองในทันใดนั้น แลวสมณะชีพราหมณเสนาพฤฒามาตยราษฎรทั้งปวง ก็ทูลอาราธนาวิงวอนอัญเชิญเสด็จขึ้น

ปราบดาภิเษก เปนอิศวรภาพผานพิภพสืบไป พระเจาอยูหัวจึงไปนมัสการพระแกวมรกต แลวเสด็จประทับแรมณ

พลับพลาหนาหอพระนั้น....”

ปอมทายเมือง (ปอมวิไชยประสิทธิ์)
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ALONG THE TRANSFORMER SITE

“ครั้นณวันเสารเดือนเจ็ดขึ้นสิบหาคํ่า สมเด็จพระพุทธเจาอยูหัว ทรงเครื่องใหญ ครั้นเสด็จแลวทรงสองพระฉายทอด

พระเนตรเห็นพระเกศาเหนือพระกรรฐเบื้องซายยังเหลืออยูเสนหนึ่ง ก็ทรงพระพิโรธเจาพนักงานชาวพระมาลาภูษาซึ่ง

ทรงเครื่องนั้นวา แกลงทําประจานพระองคเลน จึงดํารัสถามพระเจาลูกเธอกรมขุนอินทรพิทักษวาโทษคนเหลานี้จะเปน

ประการใด กรมขุนอินทรพิทักษกราบทูลวาเห็นจะไมทันพิจารณา พระเกศาจึงหลงเหลืออยูเสนหนึ่ง ซึ่งจะแกลงทํา

ประจานพระองคเลนนั้นเห็นจะไมเปนแท สมเด็จพระพุทธเจาอยูหัวทรงพระพิโรธพระเจาลูกเธอเปนกําลัง ดํารัสวาเขา

กันกับผูผิด กลาวแกกัน แกลงใหเขาทําประจานพอดูเลนไดไมเจ็บแคนดวย จึงใหลงพระราชอาญาเฆี่ยนพระเจาลูกเธอ

กรมขุนอินทรพิทักษรอยที แลวจําไว ใหเอาตัวชาวพระมาลาภูษาซึ่งทรงเครื่องทั้งสองคน กับทั้งพระยาอุทัยธรรม

จางวางวาไมดูแลตรวจตรากํากับ เอาไปประหารชีวิตเสียทั้งสามคน....

“ฝายราชการกรุงธนบุรีนั้นผันแปรตางๆ เหตุพระเจาแผนดินทรงนั่งกรรมฐานเสียพระสติ พระจริตนั้นก็ฟนเฟอนไป ฝาย

พระพุทธจักร และ อาณาจักรทั้งปวงเลา ก็แปรปรวนวิปริตมิไดปกติเหมือนแตกอน......

“ครั้นถึงณวันอาทิตยเดือนเกาแรมหกคํ่า สมเด็จพระพุทธเจาอยูหัวเสด็จออกณโรงพระแกว ใหประชุมพระราชาคณะ

พรอมกัน และพระองคมีพระสติฟนเฟอนถึงสัญญาวิปลาส สําคัญพระองควาไดโสดาปตติผล จึงดํารัสถามพระราชา

คณะวา พระสงฆบุถุชนจะไหวนบเคารพคฤหัสถ ซึ่งเปนพระโสดาบันบุคคลนั้น จะไดหรือมิไดประการใด และพระราชา

คณะที่มีสันดานโลเล มิไดถือมั่นในพระบาลีบรมพุทโธวาท เกรงพระราชอาชญา เปนคนประสมประสาน จะเจรจาให

ชอบพระอัธยาศัยนั้นมีเปนอันมาก มี พระพุทธโฆษาจารยวัดบางวาใหญ พระโพธิวงศ พระรัตนมุนีวัดหงส เปนตนนั้น 

ถวายพระพรวา พระสงฆบุถุชน ควรจะไหวนบคฤหัสถ ซึ่งเปนโสดาบันนั้นได แตสมเด็จพระสังฆราชวัดบางวาใหญ พระ

พุทธาจารยวัดบางวานอย พระพิมลธรรมวัดโพธาราม สามพระองคนี้สันดานมั่นคงคือพระพุทธวจนะโดยแท มิไดเปน

คนสอพลอประสมประสาน จึงถวายพระพรวา ถึงมาตรวาคฤหัสถเปนพระโสดาบันก็ดีแตเปนหีนเพศตํ่า อันพระสงฆถึง

เปนบุถุชน ก็ตั้งอยูในอุดมเพศอันสูง เหตุทรงผากาสาวพัสตร และพระจตุปาริสุทธศีลอันประเสริฐซึ่งจะไหวนบ คฤหัสถ

อันเปนพระโสดาบันนั้นมิบังควร สมเด็จพระเจาแผนดินก็ทรงพระพิโรธวา ถวายพระพรผิดจากพระบาลี ดวยพวกที่วา

ควรนั้นเปนอันมาก วาไมควร แตสามองคเทานี้ จึงดํารัสใหพระโพธิวงศพระพุทธโฆษา เอาตัว สมเด็จพระสังฆราช พระ

พุทธาจารย พระพิมลธรรม กับฐานาเปรียญอันดับ ซึ่งเปนอันเตวาสิก สัทธิงวิหาริก แหงพระราชาคณะ ทั้งสามนั้น ไปลง

ขอความที่บันทึกไวในพระราชพงศาวดารกรุงธนบุรี 
ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) ขางตนนี้ สอดคลองตองกัน
กับที่บันทึกไวในพระราชพงศาวดารกรุงสยาม ฉบับ
บริติชมิวเซียม ที่ชําระขึ้นหลังจากนั้นอีก 12 ป เกือบ
ทุกตัวอักษร ซึ่งตางจากพระราชพงศาวดารกรุงธนบุรี 
ฉบับหมอบรัดเล และโดยเฉพาะอยางยิ่งฉบับพระราช
หัตถเลขา ทีช่าํระข้ึนในสมยัพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา 
เจาอยูหัว ที่มีการเพิ่มเติมรายละเอียดของเหตุการณ
ตางๆ มากขึ้นเพื่อยืนยันถึงภาวะ “พระสติฟนเฟอนถึง
สัญญาวิปลาส” ของสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช 
เปนตนวา

ALONG THE TRANSFORMER SITE

ทัณฑกรรมณวัดหงสทั้งสิ้น แตพวกพระราชาคณะ ใหตีหลังองคละรอยที พระฐานาเปรียญใหตีหลังองคละหาสิบที พระ

สงฆอันดับใหตีหลังองคละสามสิบที แตพระสงฆซึ่งตั้งอยูในศีลในสัตยพวกวาไหวไมไดนั้นทั้งสามพระอาราม เปนพระ

สงฆถึงหารอยรูป ตองโทษถูกตีทั้งสิ้น และพวกพระสงฆทุศีล อาสัตยอาธรรมวาไหวได มีมากกวามากทุกๆ อาราม และ

พระราชาคณะทั้งสามพระองค กับพระสงฆ อันเตวาสิกซึ่งเปนโทษทั้งหารอยนั้น ใหไปขนอาจมชําระเว็จกุฎีวัดหงสทั้ง

สิ้นดวยกัน แลวใหถอดพระราชาคณะทั้งสามนั้น จากสมณฐานันดรศักดิ์ลงเปนอนุจร จึงตั้งพระโพธิวงศ เปนสมเด็จ 

พระสังฆราช พระพุทธโฆษาจารย เปนพระวันรัต ครั้นนั้นมหาภัย พิบัติบังเกิดในพระพุทธศาสนาควรจะสังเวชยิ่งนัก 

บรรดาคนทั้งหลาย ซึ่งเปนสัมมาทิฏฐิ นับถือพระรัตนตรัยนั้น ชวนกันสลดจิตตคิดสงสารพระพุทธศานา มีหนานองไป

ดวยนํ้าตาเปนอันมาก ที่มีศรัทธาเขารับโทษใหตีหลังตนแทนพระสงฆนั้นก็มี และเสียงรองไหระงมไปทั่วทั้งเมืองเวนแต

พวกมีมิจฉาทิฏฐิ ตั้งแตนั้นมาพระราชาคณะพวกอลัชชีมีสันดานบาปที่วาไหวคฤหัสถไดนั้น ก็เขาเฝากราบถวายบังคม

หมอบกรานเหมือนขาราชการฆราวาส.....” 

สวนการตัดสินโทษสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชนั้น พระราชพงศาวดารกรุงธนบุรี ฉบับพระราชหัตถเลขา 
ไดบันทกึไวอยางละเอียด โดยบรรยายไปถงึบญุญาภนิหิาร และความชอบธรรมของพระบาทสมเดจ็พระพทุธ
ยอดฟาจุฬาโลกมหาราชในการตัดสินพระทัยสําเร็จโทษสมเด็จพระเจาตากสนิมหาราช ถอยคาํทีใ่ชในพระราช
พงศาวดารชวงนี้ ไดลดพระเกียรติยศของสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชลง โดยแทนที่จะเรียกพระนาม
พระองคทานวา “สมเด็จพระพุทธเจาอยูหัว” ตามที่เคยบันทึกไวในชวงตน กลับเปลี่ยนเปนคําวา “เจาตาก” 
และใชคําวา “ถึงแกพิราไลย” ซึ่งเปนราชาศัพทที่ใชกับเจาประเทศราช หรือสมเด็จเจาพระยา แทนที่จะใชคํา
วา “เสด็จสวรรคต” อันเปนราชาศัพทที่ใชกับพระมหากษัตริย นอกจากนี้ในพระราชพงศาวดารฉบับนี้ยัง
บันทึกไวชัดเจนวา การสําเร็จโทษกระทําดวยวิธีการตัดพระเศียรที่หนาปอมวิไชยประสิทธิ์ มิใชการทุบดวย
ทอนจันทนอยางที่คนไทยรุนหลังมักจําและพูดตอๆ กันมา... 

“แลวสมเด็จเจาพระยามหากษัตริยศึก ใหตรวจเตรียมพลโยธาหาญพรอมแลว ใหเอาชางเขาเทียบเกย แลวขึ้นบนเกย

จะขี่ชาง

“ในเวลานั้นบังเกิดศุภนิมิตรเปนมหัศจรรย ปรากฏแกตาโลกย เพื่อพระราชกฤษฎีกาเดชานุภาพพระบารมี จะถึงมหา

เสวตรราชาฉัตร บันดานใหพระรัศมีโชติ์ชวง แผออกจากพระกายโดยรอบ เห็นประจักษทั่วทั้งกองทัพ บันดารี้พลนาย

ไพรทั้งผูใหญผูนอย ชวนกันยกมือขึ้นถวายบังคมพรอมกัน แลวเจรจากันวา เจานายเราคงมีบุญเปนแท กลับเขาไปครั้งนี้

จะไดผานพิภพเปนมั่นคง สมเด็จเจาพระยามหากษัตริยศึก ก็ทรงชางแลวยกทัพชางมารี้พลคนประมาณ ๕๐๐๐ เศษ 

ดําเนินทัพมาทางดานพระจาฤกมาถึงเมืองปราจิณ แลวขามแมนํ้าเมืองปราจิณ เมืองนครนายก ตัดทางมาลงทองทุง

แสนแสบ

“ขณะนั้นชาวพระนครรูขาววา สมเด็จเจาพระยามหากษัตริยศึก ยกทัพกลับมาก็ชวนกันมีความยินดีถวนทุกคน ยกมือขึ้น

ถวายบังคมแลวกลาววา ครั้งนี้การยุคเข็ญจะสงบแลว แผนดินจะราบคาบ บานเมืองจะอยูเย็นเปนศุขสืบไป จึ่งหลวง     

สรวิชิตนายดานเมืองอุไทยธานีลงมาอยูณกรุง ก็ขึ้นมาออกไปรับถึงทุงแสนแสบ นําทัพเขามายังพระนคร



ALONG THE TRANSFORMER SITE

“ครั้นณวันเสารเดือนเจ็ดขึ้นสิบหาคํ่า สมเด็จพระพุทธเจาอยูหัว ทรงเครื่องใหญ ครั้นเสด็จแลวทรงสองพระฉายทอด

พระเนตรเห็นพระเกศาเหนือพระกรรฐเบื้องซายยังเหลืออยูเสนหนึ่ง ก็ทรงพระพิโรธเจาพนักงานชาวพระมาลาภูษาซึ่ง

ทรงเครื่องนั้นวา แกลงทําประจานพระองคเลน จึงดํารัสถามพระเจาลูกเธอกรมขุนอินทรพิทักษวาโทษคนเหลานี้จะเปน

ประการใด กรมขุนอินทรพิทักษกราบทูลวาเห็นจะไมทันพิจารณา พระเกศาจึงหลงเหลืออยูเสนหนึ่ง ซึ่งจะแกลงทํา

ประจานพระองคเลนนั้นเห็นจะไมเปนแท สมเด็จพระพุทธเจาอยูหัวทรงพระพิโรธพระเจาลูกเธอเปนกําลัง ดํารัสวาเขา

กันกับผูผิด กลาวแกกัน แกลงใหเขาทําประจานพอดูเลนไดไมเจ็บแคนดวย จึงใหลงพระราชอาญาเฆี่ยนพระเจาลูกเธอ

กรมขุนอินทรพิทักษรอยที แลวจําไว ใหเอาตัวชาวพระมาลาภูษาซึ่งทรงเครื่องทั้งสองคน กับทั้งพระยาอุทัยธรรม

จางวางวาไมดูแลตรวจตรากํากับ เอาไปประหารชีวิตเสียทั้งสามคน....

“ฝายราชการกรุงธนบุรีนั้นผันแปรตางๆ เหตุพระเจาแผนดินทรงนั่งกรรมฐานเสียพระสติ พระจริตนั้นก็ฟนเฟอนไป ฝาย

พระพุทธจักร และ อาณาจักรทั้งปวงเลา ก็แปรปรวนวิปริตมิไดปกติเหมือนแตกอน......

“ครั้นถึงณวันอาทิตยเดือนเกาแรมหกคํ่า สมเด็จพระพุทธเจาอยูหัวเสด็จออกณโรงพระแกว ใหประชุมพระราชาคณะ

พรอมกัน และพระองคมีพระสติฟนเฟอนถึงสัญญาวิปลาส สําคัญพระองควาไดโสดาปตติผล จึงดํารัสถามพระราชา

คณะวา พระสงฆบุถุชนจะไหวนบเคารพคฤหัสถ ซึ่งเปนพระโสดาบันบุคคลนั้น จะไดหรือมิไดประการใด และพระราชา

คณะที่มีสันดานโลเล มิไดถือมั่นในพระบาลีบรมพุทโธวาท เกรงพระราชอาชญา เปนคนประสมประสาน จะเจรจาให

ชอบพระอัธยาศัยนั้นมีเปนอันมาก มี พระพุทธโฆษาจารยวัดบางวาใหญ พระโพธิวงศ พระรัตนมุนีวัดหงส เปนตนนั้น 

ถวายพระพรวา พระสงฆบุถุชน ควรจะไหวนบคฤหัสถ ซึ่งเปนโสดาบันนั้นได แตสมเด็จพระสังฆราชวัดบางวาใหญ พระ

พุทธาจารยวัดบางวานอย พระพิมลธรรมวัดโพธาราม สามพระองคนี้สันดานมั่นคงคือพระพุทธวจนะโดยแท มิไดเปน

คนสอพลอประสมประสาน จึงถวายพระพรวา ถึงมาตรวาคฤหัสถเปนพระโสดาบันก็ดีแตเปนหีนเพศตํ่า อันพระสงฆถึง

เปนบุถุชน ก็ตั้งอยูในอุดมเพศอันสูง เหตุทรงผากาสาวพัสตร และพระจตุปาริสุทธศีลอันประเสริฐซึ่งจะไหวนบ คฤหัสถ

อันเปนพระโสดาบันนั้นมิบังควร สมเด็จพระเจาแผนดินก็ทรงพระพิโรธวา ถวายพระพรผิดจากพระบาลี ดวยพวกที่วา

ควรนั้นเปนอันมาก วาไมควร แตสามองคเทานี้ จึงดํารัสใหพระโพธิวงศพระพุทธโฆษา เอาตัว สมเด็จพระสังฆราช พระ

พุทธาจารย พระพิมลธรรม กับฐานาเปรียญอันดับ ซึ่งเปนอันเตวาสิก สัทธิงวิหาริก แหงพระราชาคณะ ทั้งสามนั้น ไปลง

ขอความท่ีบันทึกไวในพระราชพงศาวดารกรุงธนบุรี 
ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) ขางตนนี้ สอดคลองตองกัน
กับที่บันทึกไวในพระราชพงศาวดารกรุงสยาม ฉบับ
บริติชมิวเซียม ที่ชําระขึ้นหลังจากนั้นอีก 12 ป เกือบ
ทุกตัวอักษร ซึ่งตางจากพระราชพงศาวดารกรุงธนบุรี 
ฉบับหมอบรัดเล และโดยเฉพาะอยางยิ่งฉบับพระราช
หตัถเลขา ทีช่าํระขึน้ในสมยัพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา 
เจาอยูหัว ที่มีการเพิ่มเติมรายละเอียดของเหตุการณ
ตางๆ มากขึ้นเพื่อยืนยันถึงภาวะ “พระสติฟนเฟอนถึง
สัญญาวิปลาส” ของสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช 
เปนตนวา

ALONG THE TRANSFORMER SITE

ทัณฑกรรมณวัดหงสทั้งสิ้น แตพวกพระราชาคณะ ใหตีหลังองคละรอยที พระฐานาเปรียญใหตีหลังองคละหาสิบที พระ

สงฆอันดับใหตีหลังองคละสามสิบที แตพระสงฆซึ่งตั้งอยูในศีลในสัตยพวกวาไหวไมไดนั้นทั้งสามพระอาราม เปนพระ

สงฆถึงหารอยรูป ตองโทษถูกตีทั้งสิ้น และพวกพระสงฆทุศีล อาสัตยอาธรรมวาไหวได มีมากกวามากทุกๆ อาราม และ

พระราชาคณะทั้งสามพระองค กับพระสงฆ อันเตวาสิกซึ่งเปนโทษทั้งหารอยนั้น ใหไปขนอาจมชําระเว็จกุฎีวัดหงสทั้ง

สิ้นดวยกัน แลวใหถอดพระราชาคณะทั้งสามนั้น จากสมณฐานันดรศักดิ์ลงเปนอนุจร จึงตั้งพระโพธิวงศ เปนสมเด็จ 

พระสังฆราช พระพุทธโฆษาจารย เปนพระวันรัต ครั้นนั้นมหาภัย พิบัติบังเกิดในพระพุทธศาสนาควรจะสังเวชยิ่งนัก 

บรรดาคนทั้งหลาย ซึ่งเปนสัมมาทิฏฐิ นับถือพระรัตนตรัยนั้น ชวนกันสลดจิตตคิดสงสารพระพุทธศานา มีหนานองไป

ดวยนํ้าตาเปนอันมาก ที่มีศรัทธาเขารับโทษใหตีหลังตนแทนพระสงฆนั้นก็มี และเสียงรองไหระงมไปทั่วทั้งเมืองเวนแต

พวกมีมิจฉาทิฏฐิ ตั้งแตนั้นมาพระราชาคณะพวกอลัชชีมีสันดานบาปที่วาไหวคฤหัสถไดนั้น ก็เขาเฝากราบถวายบังคม

หมอบกรานเหมือนขาราชการฆราวาส.....” 

สวนการตัดสินโทษสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชนั้น พระราชพงศาวดารกรุงธนบุรี ฉบับพระราชหัตถเลขา 
ไดบันทึกไวอยางละเอียด โดยบรรยายไปถงึบญุญาภนิหิาร และความชอบธรรมของพระบาทสมเดจ็พระพทุธ
ยอดฟาจุฬาโลกมหาราชในการตัดสินพระทัยสําเร็จโทษสมเด็จพระเจาตากสนิมหาราช ถอยคาํทีใ่ชในพระราช
พงศาวดารชวงนี้ ไดลดพระเกียรติยศของสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชลง โดยแทนที่จะเรียกพระนาม
พระองคทานวา “สมเด็จพระพุทธเจาอยูหัว” ตามที่เคยบันทึกไวในชวงตน กลับเปลี่ยนเปนคําวา “เจาตาก” 
และใชคําวา “ถึงแกพิราไลย” ซึ่งเปนราชาศัพทที่ใชกับเจาประเทศราช หรือสมเด็จเจาพระยา แทนที่จะใชคํา
วา “เสด็จสวรรคต” อันเปนราชาศัพทที่ใชกับพระมหากษัตริย นอกจากนี้ในพระราชพงศาวดารฉบับนี้ยัง
บันทึกไวชัดเจนวา การสําเร็จโทษกระทําดวยวิธีการตัดพระเศียรที่หนาปอมวิไชยประสิทธิ์ มิใชการทุบดวย
ทอนจันทนอยางที่คนไทยรุนหลังมักจําและพูดตอๆ กันมา... 

“แลวสมเด็จเจาพระยามหากษัตริยศึก ใหตรวจเตรียมพลโยธาหาญพรอมแลว ใหเอาชางเขาเทียบเกย แลวขึ้นบนเกย

จะขี่ชาง

“ในเวลานั้นบังเกิดศุภนิมิตรเปนมหัศจรรย ปรากฏแกตาโลกย เพื่อพระราชกฤษฎีกาเดชานุภาพพระบารมี จะถึงมหา

เสวตรราชาฉัตร บันดานใหพระรัศมีโชติ์ชวง แผออกจากพระกายโดยรอบ เห็นประจักษทั่วทั้งกองทัพ บันดารี้พลนาย

ไพรทั้งผูใหญผูนอย ชวนกันยกมือขึ้นถวายบังคมพรอมกัน แลวเจรจากันวา เจานายเราคงมีบุญเปนแท กลับเขาไปครั้งนี้

จะไดผานพิภพเปนมั่นคง สมเด็จเจาพระยามหากษัตริยศึก ก็ทรงชางแลวยกทัพชางมารี้พลคนประมาณ ๕๐๐๐ เศษ 

ดําเนินทัพมาทางดานพระจาฤกมาถึงเมืองปราจิณ แลวขามแมนํ้าเมืองปราจิณ เมืองนครนายก ตัดทางมาลงทองทุง

แสนแสบ

“ขณะนั้นชาวพระนครรูขาววา สมเด็จเจาพระยามหากษัตริยศึก ยกทัพกลับมาก็ชวนกันมีความยินดีถวนทุกคน ยกมือขึ้น

ถวายบังคมแลวกลาววา ครั้งนี้การยุคเข็ญจะสงบแลว แผนดินจะราบคาบ บานเมืองจะอยูเย็นเปนศุขสืบไป จึ่งหลวง     

สรวิชิตนายดานเมืองอุไทยธานีลงมาอยูณกรุง ก็ขึ้นมาออกไปรับถึงทุงแสนแสบ นําทัพเขามายังพระนคร
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“ครั้นณวันเสารเดือนหาแรมเกาคํ่าเวลาเชา ๒ โมงเศษ ทัพหลวงมาถึงกรุงธนบุรีฟากตะวันออก พระยาสุริยอไภยจึ่งให

ปลูกพลับพลารับเสด็จริมสะพานทาวัดโพธาราม แลวใหแตงเรือพระที่นั่งกราบขามมาคอยรับเสด็จแลทาวทรงกันดาน

ทองมอญซึ่งเปนใหญอยูในพระราชวัง ก็ลงเรือพระที่นั่งมาคอยรับเสด็จดวย จึ่งเสด็จทรงชางพระที่นั่งกรีธาพลทัพ

หลวงเขามาในกําแพงเมือง ดําเนินพลชางมาแลพลเดินเทาแหมาทางถนนหวางวัดโพธาราม เสด็จลงจากชางหยุดประ

ทับอยูณพลับพลานาวัด แลวทาวทรงกันดานกราบถวายบังคมทูลเชิญเสด็จลงเรือพระที่นั่ง แลพระยาสุริยอไภยกับ

ขาราชการทั้งปวงก็ขามมาคอยรับเสด็จเปนอันมาก แลวกราบทูลขอราชการแผนดินทั้งปวง จึ่งเสด็จลงเรือพระที่นั่งขาม

ไปเขาพระราชวังเสด็จขึ้นประทับบนศาลาลูกขุนมหาดไทย ขาราชการทั้งหลายก็มาเฝาถวายบังคม

“ฝายพระยาสรรค แลพกัพวกกก็ลวัพระเดชานภุาพเปนกาํลงัมิรูทีจ่ะหนจีะสูประการใด กม็าเฝากราบถวายบงัคมพรอม

ดวยขนุนางทัง้ปวง จึง่ตรสัปฤกษาดวยมขุมนตรทีัง้หลายวา เม่ือพระเจาแผนดนิเปนอาสัตยอาธรรมดัง่นีแ้ลว ทานทัง้ปวง

จะคดิอานประการใด มขุมนตรทีัง้หลายพรอมกนักราบทลูวา พระเจาแผนดนิละสจุรติธรรมเสยี ประพฤตกิารทจุรติฉนี ้ก็

เหน็วาเปนเสีย้นหนามหลกัตออนัใหญอยูในแผนดนิ จะละไวมไิดควรจะใหสาํเร็จโทษเสยี จึง่รบัสัง่ใหมกีระทูถาม

พระเจาตากสนิแผนดนิผูทจุรติวา ตวัเปนเจาแผนดนิ ใชเราไปกระทาํการสงคราม ไดรบัความลาํบากกนิเหือ่ตางนํา้ เรา

อษุาหกระทาํศกึมไิดอาไลยแกชวีติร คดิแตจะทาํนบุาํรงุแผนดนิใหสิน้เสีย้นหนามจะใหสณะพราหมณาจารยิ แลไพรฟา

ประชากรใหอยูเยน็เปนศขุสิน้ดวยกนั กเ็หตุไฉนอยูภายหลงั ตวัจึง่เอาบตุรภรรยาเรามาจองจาํทาํโทษ แลวโบยตพีระภกิษุ

สงฆ แลลงโทษแกขาราชการ แลอาณาประชาราษฎร เรงรดัเอาทรพัยสนิโดยพลการ ดวยหาความผดิมไิด กระทาํใหแผน

ดนิเดอืดรอนทกุเสนหญา ทัง้พระพทุธศาสนากเ็สือ่มทรดุเศราหมองดจุเมอืงมจิฉาทฤฐฉินี ้ โทษตวัจะมปีระการใด จง

ใหการไปใหแจง แลวเจาตากสนิก็รบัผดิทัง้สิน้ทกุประการ จึง่มรีบัสัง่ใหเอาไปประหารชีวติรสาํเรจ็โทษเสยี เพช็ฌฆาฎกบัผู

คมุ กล็ากเอาตวัขึน้แครหามไป กบัทัง้สงัขลกิพนัธนาการ เจาตากสนิจึง่วาแกผูคมุเพช็ฌฆาฎวา ตวัเรากส็ิน้บญุจะถงึทีต่าย

แลว ชวยพาเราแวะเขาไปหาทานผูสาํเรจ็ราชการ จะขอเจรจาดวยสกั๒,๓คํา ผูคมุกใ็หหามเขามา ครัน้ไดทอดพระเนตร

เหน็จึง่โบกพระหตัถมใิหนาํเฝา ผูคมุแลเพช็ฌฆาฎหามออกไปนอกพระราชวงั ถงึนาปอมวิไชยประสทิธิ ์กป็ระหารชวีติรตดั

ศษีะเสยี ถงึแกพริาไลย จึง่รบัสัง่ใหเอาศพไปฝงไวณวดับางยีเ่รอืใต แลเจาตากสนิขณะเมือ่สิน้บญุถงึทาํลายชพีนัน้อายไุด 

๔๘ ป”

สมเด็จเจาพระยามหากษัตริยศึก

ALONG THE TRANSFORMER SITE

2. พระเจาตากสินในพงศาวดารกัมพูชาและในจดหมายเหตุโหรฉบับรามัญ

ในพระราชพงศาวดารกรุงกัมพูชา มีบันทึก
ตอนหนึ่งกลาวถึงพระราชดํารัสสุดทายของ
สมเด็จพระเจาตากสินมหาราชไวอยางนา
สนใจวา

“กูวิตกแตศัตรูมาแตประเทศเมืองไกล แตเดี๋ยว

นี้ไซลูกหลานของกูเอง วากูคิดเปนบาเปนบอ

แลวดังนี้ จะใหพอบวชก็ดี ฤาจะใสตรวนพอก็ดี 

พอจะยอมรับทําตามใจลูกบังคับทั้งสิ้น”

ขอความในพระราชพงศาวดารกรุงกัมพูชา
ขางตนนี้ ดูเหมือนจะขัดแยงกันอยางมาก
กับที่บันทึกไวในพระราชพงศาวดารไทยทั้ง 
4 ฉบับที่ระบุวาพระองคทานทรงมี “พระ
สติฟนเฟอนถึงสัญญาวิปลาส” 

สวนในจดหมายเหตุโหรฉบับรามัญ ได
บันทึก เกี่ยวกับวาระสุดทายของสมเด็จ
พระเจาตากสินมหาราชไวสอดคลองกับใน
พระราชพงศาวดารไทยท้ัง 4 ฉบบั กลาวคอื

“พระยาจักรีกลับจากเมืองญวนเข าเมือง

บางกอกแลวฆาพระเจาแผนดินเกาเสีย อยูมา

สัก ๑๐ วันก็ฆาพระยาสรรคเสียอีก”

3. พระเจาตากสินในวรรณกรรมไทย 4 เรื่อง

ขณะที่พระราชพงศาวดารไทยสอดประสาน
เสียงไปในทิศทางเดียวกันวา ในบั้นปลาย
รัชกาลสมเด็จพระเจ าตากสินมหาราช 
พระองคทานทรงมี “พระสติฟนเฟอนถึง
สัญญาวิปลาส” และทรงถูกสําเร็จโทษที่
หนาปอมวิไชยประสิทธิ์ ภายหลังจากที่
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก
มหาราชไดทรง “ตรัสปฤกษาดวยมุขมนตรี
ทั้งหลาย” แลวนั้น ในวงวรรณกรรมไทยก็
เกิดงานเขียนทั้ งประเภทสารคดีและ
ประเภทบันเทิงคดีอิงประวัติศาสตรหลาย
เรื่อง ที่มีเนื้อหาทั้งที่สอดคลองและที่ขัด
แยงกับพระราชพงศาวดารไทย แตสวน
ใหญแลวจะเนนการเชิดชูนํ้าพระทัยของ
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก

มหาราช และสรุปวาเปนการประหารชีวิต 
“พระองคปลอม” เปนตนวา

1. เรื่องสั้น “ใครฆาพระเจากรุงธน” ของ 
หลวงวิจิตรวาทการ (พ.ศ. 2494) 

เรื่องสั้นเรื่องนี้เขียนทํานองวา การตัดสิน
โทษสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชเปน
เรื่องของที่ประชุมขุนนาง พระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชมิไดทรง
เกี่ยวของดวย ซึ่งขัดแยงกับที่บันทึกไวใน
พระราชพงศาวดารไทยที่วา พระบาท
สมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช
ทรง “มีรับสั่งใหเอาไปประหารชีวิตรสําเร็จ
โทษเสีย” โดยความตอนหนึ่งในเรื่องสั้น
เรื่องนี้กลาววา
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“ครั้นณวันเสารเดือนหาแรมเกาคํ่าเวลาเชา ๒ โมงเศษ ทัพหลวงมาถึงกรุงธนบุรีฟากตะวันออก พระยาสุริยอไภยจึ่งให

ปลูกพลับพลารับเสด็จริมสะพานทาวัดโพธาราม แลวใหแตงเรือพระที่นั่งกราบขามมาคอยรับเสด็จแลทาวทรงกันดาน

ทองมอญซึ่งเปนใหญอยูในพระราชวัง ก็ลงเรือพระที่นั่งมาคอยรับเสด็จดวย จึ่งเสด็จทรงชางพระที่นั่งกรีธาพลทัพ

หลวงเขามาในกําแพงเมือง ดําเนินพลชางมาแลพลเดินเทาแหมาทางถนนหวางวัดโพธาราม เสด็จลงจากชางหยุดประ

ทับอยูณพลับพลานาวัด แลวทาวทรงกันดานกราบถวายบังคมทูลเชิญเสด็จลงเรือพระที่นั่ง แลพระยาสุริยอไภยกับ

ขาราชการทั้งปวงก็ขามมาคอยรับเสด็จเปนอันมาก แลวกราบทูลขอราชการแผนดินทั้งปวง จึ่งเสด็จลงเรือพระที่นั่งขาม

ไปเขาพระราชวังเสด็จขึ้นประทับบนศาลาลูกขุนมหาดไทย ขาราชการทั้งหลายก็มาเฝาถวายบังคม

“ฝายพระยาสรรค แลพกัพวกกก็ลวัพระเดชานภุาพเปนกาํลงัมิรูทีจ่ะหนจีะสูประการใด กม็าเฝากราบถวายบงัคมพรอม

ดวยขนุนางทัง้ปวง จึง่ตรสัปฤกษาดวยมขุมนตรทีัง้หลายวา เมือ่พระเจาแผนดนิเปนอาสัตยอาธรรมดัง่นีแ้ลว ทานทัง้ปวง

จะคดิอานประการใด มขุมนตรทีัง้หลายพรอมกนักราบทลูวา พระเจาแผนดนิละสจุรติธรรมเสยี ประพฤตกิารทจุรติฉนี ้ก็

เหน็วาเปนเสีย้นหนามหลกัตออนัใหญอยูในแผนดนิ จะละไวมไิดควรจะใหสาํเร็จโทษเสยี จึง่รบัสัง่ใหมกีระทูถาม

พระเจาตากสนิแผนดนิผูทจุรติวา ตวัเปนเจาแผนดนิ ใชเราไปกระทาํการสงคราม ไดรบัความลาํบากกนิเหือ่ตางนํา้ เรา

อษุาหกระทาํศกึมไิดอาไลยแกชวีติร คดิแตจะทาํนบุาํรงุแผนดนิใหสิน้เสีย้นหนามจะใหสณะพราหมณาจารยิ แลไพรฟา

ประชากรใหอยูเยน็เปนศขุสิน้ดวยกนั กเ็หตุไฉนอยูภายหลงั ตวัจึง่เอาบตุรภรรยาเรามาจองจาํทาํโทษ แลวโบยตพีระภกิษุ

สงฆ แลลงโทษแกขาราชการ แลอาณาประชาราษฎร เรงรดัเอาทรพัยสนิโดยพลการ ดวยหาความผดิมไิด กระทาํใหแผน

ดนิเดอืดรอนทกุเสนหญา ทัง้พระพทุธศาสนากเ็สือ่มทรดุเศราหมองดจุเมอืงมจิฉาทฤฐฉินี ้ โทษตวัจะมปีระการใด จง

ใหการไปใหแจง แลวเจาตากสนิก็รับผดิทัง้สิน้ทกุประการ จึง่มรีบัสัง่ใหเอาไปประหารชีวติรสาํเรจ็โทษเสยี เพช็ฌฆาฎกบัผู

คมุ กล็ากเอาตวัขึน้แครหามไป กบัทัง้สงัขลกิพนัธนาการ เจาตากสนิจึง่วาแกผูคมุเพช็ฌฆาฎวา ตวัเรากส็ิน้บญุจะถงึทีต่าย

แลว ชวยพาเราแวะเขาไปหาทานผูสาํเรจ็ราชการ จะขอเจรจาดวยสกั๒,๓คํา ผูคมุกใ็หหามเขามา ครัน้ไดทอดพระเนตร

เหน็จึง่โบกพระหตัถมใิหนาํเฝา ผูคุมแลเพช็ฌฆาฎหามออกไปนอกพระราชวงั ถงึนาปอมวไิชยประสทิธิ ์กป็ระหารชวีติรตดั

ศษีะเสยี ถงึแกพริาไลย จึง่รบัสัง่ใหเอาศพไปฝงไวณวดับางยีเ่รอืใต แลเจาตากสนิขณะเมือ่สิน้บญุถงึทาํลายชพีนัน้อายไุด 

๔๘ ป”

สมเด็จเจาพระยามหากษัตริยศึก

ALONG THE TRANSFORMER SITE

2. พระเจาตากสินในพงศาวดารกัมพูชาและในจดหมายเหตุโหรฉบับรามัญ

ในพระราชพงศาวดารกรุงกัมพูชา มีบันทึก
ตอนหนึ่งกลาวถึงพระราชดํารัสสุดทายของ
สมเด็จพระเจาตากสินมหาราชไวอยางนา
สนใจวา

“กูวิตกแตศัตรูมาแตประเทศเมืองไกล แตเดี๋ยว

นี้ไซลูกหลานของกูเอง วากูคิดเปนบาเปนบอ

แลวดังนี้ จะใหพอบวชก็ดี ฤาจะใสตรวนพอก็ดี 

พอจะยอมรับทําตามใจลูกบังคับทั้งสิ้น”

ขอความในพระราชพงศาวดารกรุงกัมพูชา
ขางตนนี้ ดูเหมือนจะขัดแยงกันอยางมาก
กับที่บันทึกไวในพระราชพงศาวดารไทยทั้ง 
4 ฉบับที่ระบุวาพระองคทานทรงมี “พระ
สติฟนเฟอนถึงสัญญาวิปลาส” 

สวนในจดหมายเหตุโหรฉบับรามัญ ได
บันทึก เกี่ยวกับวาระสุดทายของสมเด็จ
พระเจาตากสินมหาราชไวสอดคลองกับใน
พระราชพงศาวดารไทยท้ัง 4 ฉบบั กลาวคอื

“พระยาจักรีกลับจากเมืองญวนเข าเ มือง

บางกอกแลวฆาพระเจาแผนดินเกาเสีย อยูมา

สัก ๑๐ วันก็ฆาพระยาสรรคเสียอีก”

3. พระเจาตากสินในวรรณกรรมไทย 4 เรื่อง

ขณะที่พระราชพงศาวดารไทยสอดประสาน
เสียงไปในทิศทางเดียวกันวา ในบั้นปลาย
รัชกาลสมเด็จพระเจ าตากสินมหาราช 
พระองคทานทรงมี “พระสติฟนเฟอนถึง
สัญญาวิปลาส” และทรงถูกสําเร็จโทษที่
หนาปอมวิไชยประสิทธิ์ ภายหลังจากที่
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก
มหาราชไดทรง “ตรัสปฤกษาดวยมุขมนตรี
ทั้งหลาย” แลวนั้น ในวงวรรณกรรมไทยก็
เกิดงานเขียนทั้ งประเภทสารคดีและ
ประเภทบันเทิงคดีอิงประวัติศาสตรหลาย
เรื่อง ที่มีเนื้อหาทั้งที่สอดคลองและที่ขัด
แยงกับพระราชพงศาวดารไทย แตสวน
ใหญแลวจะเนนการเชิดชูนํ้าพระทัยของ
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก

มหาราช และสรุปวาเปนการประหารชีวิต 
“พระองคปลอม” เปนตนวา

1. เรื่องสั้น “ใครฆาพระเจากรุงธน” ของ 
หลวงวิจิตรวาทการ (พ.ศ. 2494) 

เรื่องสั้นเรื่องนี้เขียนทํานองวา การตัดสิน
โทษสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชเปน
เรื่องของที่ประชุมขุนนาง พระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชมิไดทรง
เกี่ยวของดวย ซึ่งขัดแยงกับที่บันทึกไวใน
พระราชพงศาวดารไทยที่วา พระบาท
สมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช
ทรง “มีรับสั่งใหเอาไปประหารชีวิตรสําเร็จ
โทษเสีย” โดยความตอนหนึ่งในเรื่องสั้น
เรื่องนี้กลาววา
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“สวนทางสมเด็จเจาพระยามหากษัตริยศึก

นัน้ ไดต้ังใจแนวแนอยูแลววาจะไมเกีย่วของ 

กับเรื่องนี้  จึงมอบหมายหนาที่ใหที่ประชุม

ขาราชการชําระ โดยไมตองมีอะไรพาดพิง

มาถึงตวัทาน จะชาํระกนัอยางไร จะพิพากษา 

วากระไร มีผิดจะลงโทษอยางไร ไมผิดจะ

ทําอยางไร สมเด็จเจาพระยามหากษัตริย

ศึกไมปรารถนาจะเกี่ยวของ  ตองการจะให

เปนไปตามความเห็นของที่ประชุม เมื่อ

เห็นคนพาหลวงอาสาศึกซึ่งเขาใจวาเปน

สมเด็จพระเจากรงุธนบรุเีขามาหา สมเดจ็ 

เจาพระยามหากษัตริยศึกก็โบกมือใหพา

ออกไป ความมุงหมายในการที่โบกมือนั้น 

ก็เพียงแตวาไมขอเกี่ยวของ จะขออยูใน

อุเบกขา จะชําระกันอยางไร ก็สุดแตที่

ประชุม เสนามาตยขาราชการ แตพวกที่

ควบคุมไปนั้นจะเขาใจวาอยางไรก็ตามที 

เลยพาตัวไปประหารชีวิตเสียที่หนาปอม

วิชัยประสิทธิ์”

อยางไรก็ตาม แมตัวบทวรรณกรรมเรื่อง
สั้นเรื่อง “ใครฆาพระเจากรุงธน” จะแสดง
ใหเห็นวาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟา

จุฬาโลกมหาราชมิไดทรงตัดสินพระทัยลง
พระอาญาดวยพระองคเอง แตทรงรับรูวาผู
ที่ถูกประหารท่ีปอมวิไชยประสิทธิ์นั้นเปน
สมเด็จพระเจาตากสินมหาราชพระองคจริง 
ผูแตงจึงไดนําเสนอตอไปวาสมเด็จพระเจา 
ตากสินมหาราชพระองคจริงน้ันสามารถ
หลบหนี ไป เมืองนครศรี ธรรมราชได  
เน่ืองจากหลวงอาสาศึก นายทหารท่ีรบ
เคียงบาเคียงไหลกับสมเด็จพระเจาตากสิน
มหาราช และมีรูปรางหนาตา ตลอดจนนํ้า
เสียงคลายสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช 
ตัดสินใจเปลี่ยนตัวเขาแดนประหารแทน
เพื่อใหสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชทรง
หนีไปได ผูที่ถูกประหารชีวิตครั้งนั้นจึงเปน 
“พระองคปลอม” ไมใชสมเดจ็พระเจาตากสนิ 
มหาราชพระองคจริง 

วาทกรรมเรื่องสําเร็จโทษ “พระองคปลอม” 
นี้ ยังปรากฏในวรรณกรรมที่มีการอางอิง
กันบอยๆ อีก 2 เรื่อง คือ นวนิยายเรื่อง “ผู
อยูเหนือเงื่อนไข” ของ สุภา ศิริมานนท 
(พ.ศ. 2545) และ สารคดีเรื่อง “ดวง
พระเจาตากไมถูกประหาร” ของ อ. เล็ก 
พลูโต (บุญสม ขอหิรัญ)(2551)

2. นวนิยายเรื่อง “ผูอยูเหนือเงื่อนไข” 
ของ สุภา ศิริมานนท (พ.ศ. 2545) 

นวนิยายเรื่องนี้ผูแตงไดสรางคําอธิบายชุด
ใหมวา ผูที่วางแผนใหมีการประหารชีวิต 
“พระองคปลอม” คือหลวงสรวิชิต หรือ
เจาพระยาพระคลัง (หน) ในสมัยรัชกาลที่ 
1 โดยผูแตงนําเสนอวา 

“หลวงอาสาศึกตัดสินใจเสียสละชีวิตครั้งน้ี

โดยไมตองการที่จะใหทานรูเลยดวยซํ้า  

เขาบอกพวกเราอยางเดียววา  ถาเขาถูก

ตัดสินประหารในนามของทาน เขาจะขอ

เขาพบสมเด็จเจาพระยาสักเล็กนอย แต

ผมคิดว าหลวงอาสาศึกคงจะไม ได รับ

โอกาสนั้นแนนอน หลวงสรวิชิตเขารูแกใจ

ของเขาดีวาเรื่องจริงๆ เปนมาอยางไร และ

บุรุษในนามเจาตากคนนั้นคือใคร ซึ่งเขา

ก็ยอมไมปรารถนาจะใหสมเด็จเจาพระยา

ตองรู เรื่องที่เขาจัดการไปโดยพลการนั้น

ดวย   หลวงสรวิชิตรูดีวาผูที่จะขอเขาพบ

มูลนายของเขาน้ันเปนเจากรุงธนตัวปลอม 

ความมันอาจจะแตกขึ้น เรื่องก็จะไปกัน

ไกล อันลวนแตกลายเปนขอซึ่งพิสูจนถึง

ความไมสามารถของเขา  ทั้งๆ ที่ความจริง

เขาสามารถสังหารเสียไดทั้งเจากรุงธน   

ตัวจริงและตัวปลอมดวยซํ้า.... ขอหนึ่งซึ่ง

สําคัญมากก็คือ  หลวงสรวิชิตรูวาทานกับ

มูลนายของเขาเปนสหายศึกรวมใจกันมา

นาน มีความเกี่ยวดองกันในชั้นลูกหลาน

หลายชั้น...   ถาหากมีการพูดจารูเรื่องกัน

ขึ้น โดยอาจจะรําลึกถึงความสัมพันธใน

อดีต... ผมจึงคิดวาหลวงอาสาศึกคงไมได

รับโอกาสใหพบสมเด็จเจ าพระยาอยาง

เด็ดขาด หลวงสรวิชิตยอมจะตองกีดกัน

ไวลวงหนาแลวทุกๆ ทาง หรือมิฉะนั้นอีก

แงหนึ่งสมเด็จ เจาพระยาเขาอาจจะรูความ

จริงโดยถี่ถวนหมดแลวจากหลวงสรวิชิต 

จึงไมยอมที่จะใหเจากรุงธนตัวปลอมเขา

พบก็เปนได”

ALONG THE TRANSFORMER SITE

3. สารคดีเรื่อง “ดวงพระเจาตากไมถูก
ประหาร” ของ อ. เล็ก พลูโต (บุญสม 
ขอหิรัญ) (พ.ศ. 2551) 

สารคดีเรื่องนี้เขียนขึ้นโดยอาศัยขอมูลดาน
โหราศาสตร มีเนื้อหาที่ปฏิเสธวาพระบาท
สมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช 
มิได ทรงสั่ งลงพระอาญาประหารชีวิต
สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช ผานการนํา
เสนอเรื่องสมเด็จพระเจาตากสิน “พระองค
ปลอม” ขึ้น แตที่นาสนใจคือ การใชขอมูล
ดานโหราศาสตรจากดวงพระชะตาของ
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก
มหาราช มานําเสนอดังนี้   

“อาทิตย (๑) ของรัชกาลที่ ๑ เปนดาวเจา

เรือนมรณะอยูในภพสหัชชะ จึงเปนเหตุ

ทําใหพระองคตองสั่งประหารชีวิตพระเจา 

ตากสิน (องคปลอม) ดวยความจําเปน 

และพระเจาตากสิน (พระองคจริง) ก็ตองลี้

ภัยการเมือง  ตองสูญสิ้นทุกสิ่งทุกอยาง 

ไมตายก็เหมือนตาย พระเจาตากสินเสด็จ

สวรรคตไปพรอมกับคุณงามความดี  แต

ลนเกลาฯ รัชกาลที่ ๑ กลับเสด็จสวรรคต

ไปพรอมคําครหาอยางมากมาย  นั่นเปน

เพราะดวงชะตาลิขิตไว”

สารคดีเรื่องนี้ ยังเนนยํ้าถึงความเสียสละ
ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬา
โลกมหาราช และพยายามสื่อสารไปถึงผูที่
มีอคติตอพระองควา

“เมื่อทองฟาสวาง ความมืดมัวก็หมดไป 

เหลือแตความจริงท่ีกระจ างชัดถึงพระ

เกียรติคุณอันยิ่งใหญ  ทรงไวซึ่งความดี

และความเสียสละไมนอยไปกวาพระเจา 

ตากสิน  ใครที่เคยมีอคติตอลนเกลาฯ 

รัชกาลที่ ๑ ในเรื่องตางๆ เชน แยงชิงราช

บัลลังก ฆาเจานาย และพวกพองที่รบทัพ

จับศึกดวยกันมา ฯลฯ ก็ควรที่จะคิดเสีย

ใหม”

4. นวนิยายเรื่อง “ตากสินมหาราช ชาติ
นักรบ” ของ Claire Keefe-Fox แปลโดย 
กลวยไม แกวสนธิ (พ.ศ. 2549) 

นวนิยายเรื่องนี้ไม ได นําวาทกรรมเรื่อง
สําเร็จโทษ “พระองคปลอม” มาเขียน แต
ได อ างอิงเนื้อความตามพงศาวดารว า 
สมเด็จพระเจ าตากสินมหาราชทรงถูก
ประหารที่ปอมวิไชยประสิทธิ์ ที่ตางจาก
พงศาวดารคือ ตัวบทวรรณกรรมไดนํา
เสนอวา พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟา
จุฬาโลกมหาราชทรงถวายพระเกียรติยศ
ดวยการรับสั่งใหสําเร็จโทษตามโบราณราช
ประเพณีสมพระเกียรติยศของพระมหา
กษัตริย โดยเดินเรื่องวา

“กฎมนเทียรบาลถูกนํามาใชในการสําเร็จ

โทษพระเจาตากสินเชนเดียวกับครั้งกรม

หมื่นเทพพิพิธ...

“ขุนนางบางคนไมอยากถวายพระเกียรติ

ดังนี้จะใหประหารแบบคนทรยศ... แต

รัชกาลที่ ๑ ทรงตัดสินใหประหารชีวิต

พระเจาตากสินเยี่ยงกษัตริย... ทรง

พิจารณาเห็นวา การที่ราชอาณาจักรสยาม

ยังตั้งอยูได ก็เพราะพระเจาตากสิน... เจา

หนาที่ถอดโซที่ลามอดีตกษัตริยออก ให

พระองคทรงภูษาสีแดง ใหทรงนั่งคุกเขา 

มัดพระหัตถกับพระบาท จากนั้นจึงคลุมถุง

กํามะหยี่สีแดง.... เพชฌฆาตยกทอนไม

จันทนขึ้นฟาดแรงๆ ซํ้าแลวซํ้าเลา จนพระ

วรกายไมขยับ และพระโลหิตเปอนถุงเปน

ปนดํา ไมมีเสียงครวญครางใดๆ อีก...” 

ขอที่นาสังเกตคือ นวนิยายเรื่องนี้มิไดนํา
เสนอวาสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชทรง
ถูกสําเร็จโทษดวยการตัดพระเศียรเหมือน
ที่บันทึกไวในพระราชพงศาวดาร แตเปน 
การถูกสําเร็จโทษดวยการคลุมถุงกํามะหย่ี
สีแดง แลวใชทอนจันทนทุบ เหมือนที่คน
ไทยสวนใหญจดจําและเลาตอๆ กันมา                                                                              

จากตัวบทวรรณกรรมทั้ง 4 บทขางตน แม
จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับวาระสุดทายของ
สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช แตกตาง
กันไปบาง แตสิ่งที่เหมือนกันคือ ทุกเรื่อง
ลวนปกปองพระเกียรติยศของลนเกลาฯ 
รัชกาลที่ 1 และยํ้าใหเห็นถึงความพยายาม
ของพระองคที่ทรงปฏิบัติตอสมเด็จพระเจา 
ตากสินมหาราชเยี่ยงกษัตริยที่ทรงมีความ
ผูกพันกันมาแตครั้งอดีต 
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“สวนทางสมเด็จเจาพระยามหากษัตริยศึก

นัน้ ไดตัง้ใจแนวแนอยูแลววาจะไมเกีย่วของ 

กับเรื่องนี้  จึงมอบหมายหนาที่ใหที่ประชุม

ขาราชการชําระ โดยไมตองมีอะไรพาดพิง

มาถงึตวัทาน จะชาํระกนัอยางไร จะพิพากษา 

วากระไร มีผิดจะลงโทษอยางไร ไมผิดจะ

ทําอยางไร สมเด็จเจาพระยามหากษัตริย

ศึกไมปรารถนาจะเกี่ยวของ  ตองการจะให

เปนไปตามความเห็นของที่ประชุม เมื่อ

เห็นคนพาหลวงอาสาศึกซึ่งเขาใจวาเปน

สมเด็จพระเจากรงุธนบรุเีขามาหา สมเดจ็ 

เจาพระยามหากษัตริยศึกก็โบกมือใหพา

ออกไป ความมุงหมายในการที่โบกมือนั้น 

ก็เพียงแตวาไมขอเกี่ยวของ จะขออยูใน

อุเบกขา จะชําระกันอยางไร ก็สุดแตที่

ประชุม เสนามาตยขาราชการ แตพวกที่

ควบคุมไปน้ันจะเขาใจวาอยางไรก็ตามที 

เลยพาตัวไปประหารชีวิตเสียที่หนาปอม

วิชัยประสิทธิ์”

อยางไรก็ตาม แมตัวบทวรรณกรรมเรื่อง
สั้นเรื่อง “ใครฆาพระเจากรุงธน” จะแสดง
ใหเห็นวาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟา

จุฬาโลกมหาราชมิไดทรงตัดสินพระทัยลง
พระอาญาดวยพระองคเอง แตทรงรับรูวาผู
ท่ีถูกประหารท่ีปอมวิไชยประสิทธิ์น้ันเปน
สมเด็จพระเจาตากสินมหาราชพระองคจริง 
ผูแตงจึงไดนําเสนอตอไปวาสมเด็จพระเจา 
ตากสินมหาราชพระองคจริงน้ันสามารถ
หลบหนี ไป เมืองนครศรี ธรรมราชได  
เนื่องจากหลวงอาสาศึก นายทหารที่รบ
เคียงบาเคียงไหลกับสมเด็จพระเจาตากสิน
มหาราช และมีรูปรางหนาตา ตลอดจนนํ้า
เสียงคลายสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช 
ตัดสินใจเปลี่ยนตัวเขาแดนประหารแทน
เพื่อใหสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชทรง
หนีไปได ผูที่ถูกประหารชีวิตครั้งนั้นจึงเปน 
“พระองคปลอม” ไมใชสมเดจ็พระเจาตากสนิ 
มหาราชพระองคจริง 

วาทกรรมเรื่องสําเร็จโทษ “พระองคปลอม” 
นี้ ยังปรากฏในวรรณกรรมที่มีการอางอิง
กันบอยๆ อีก 2 เรื่อง คือ นวนิยายเรื่อง “ผู
อยูเหนือเงื่อนไข” ของ สุภา ศิริมานนท 
(พ.ศ. 2545) และ สารคดีเรื่อง “ดวง
พระเจาตากไมถูกประหาร” ของ อ. เล็ก 
พลูโต (บุญสม ขอหิรัญ)(2551)

2. นวนิยายเรื่อง “ผูอยูเหนือเงื่อนไข” 
ของ สุภา ศิริมานนท (พ.ศ. 2545) 

นวนิยายเร่ืองน้ีผูแตงไดสรางคําอธิบายชุด
ใหมวา ผูที่วางแผนใหมีการประหารชีวิต 
“พระองคปลอม” คือหลวงสรวิชิต หรือ
เจาพระยาพระคลัง (หน) ในสมัยรัชกาลที่ 
1 โดยผูแตงนําเสนอวา 

“หลวงอาสาศึกตัดสินใจเสียสละชีวิตครั้งน้ี

โดยไมตองการที่จะใหทานรู เลยดวยซ้ํา  

เขาบอกพวกเราอยางเดียววา  ถาเขาถูก

ตัดสินประหารในนามของทาน เขาจะขอ

เขาพบสมเด็จเจาพระยาสักเล็กนอย แต

ผมคิดว าหลวงอาสาศึกคงจะไม ได รับ

โอกาสนั้นแนนอน หลวงสรวิชิตเขารูแกใจ

ของเขาดีวาเรื่องจริงๆ เปนมาอยางไร และ

บุรุษในนามเจาตากคนนั้นคือใคร ซึ่งเขา

ก็ยอมไมปรารถนาจะใหสมเด็จเจาพระยา

ตองรู เรื่องที่เขาจัดการไปโดยพลการนั้น

ดวย   หลวงสรวิชิตรูดีวาผูที่จะขอเขาพบ

มูลนายของเขานั้นเปนเจากรุงธนตัวปลอม 

ความมันอาจจะแตกขึ้น เรื่องก็จะไปกัน

ไกล อันลวนแตกลายเปนขอซึ่งพิสูจนถึง

ความไมสามารถของเขา  ทั้งๆ ที่ความจริง

เขาสามารถสังหารเสียไดทั้งเจากรุงธน   

ตัวจริงและตัวปลอมดวยซํ้า.... ขอหนึ่งซึ่ง

สําคัญมากก็คือ  หลวงสรวิชิตรูวาทานกับ

มูลนายของเขาเปนสหายศึกรวมใจกันมา

นาน มีความเกี่ยวดองกันในชั้นลูกหลาน

หลายชั้น...   ถาหากมีการพูดจารูเรื่องกัน

ขึ้น โดยอาจจะรําลึกถึงความสัมพันธใน

อดีต... ผมจึงคิดวาหลวงอาสาศึกคงไมได

รับโอกาสใหพบสมเด็จเจ าพระยาอยาง

เด็ดขาด หลวงสรวิชิตยอมจะตองกีดกัน

ไวลวงหนาแลวทุกๆ ทาง หรือมิฉะนั้นอีก

แงหนึ่งสมเด็จ เจาพระยาเขาอาจจะรูความ

จริงโดยถี่ถวนหมดแลวจากหลวงสรวิชิต 

จึงไมยอมที่จะใหเจากรุงธนตัวปลอมเขา

พบก็เปนได”

ALONG THE TRANSFORMER SITE

3. สารคดีเรื่อง “ดวงพระเจาตากไมถูก
ประหาร” ของ อ. เล็ก พลูโต (บุญสม 
ขอหิรัญ) (พ.ศ. 2551) 

สารคดีเรื่องนี้เขียนขึ้นโดยอาศัยขอมูลดาน
โหราศาสตร มีเนื้อหาที่ปฏิเสธวาพระบาท
สมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช 
มิได ทรงสั่ งลงพระอาญาประหารชีวิต
สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช ผานการนํา
เสนอเรื่องสมเด็จพระเจาตากสิน “พระองค
ปลอม” ขึ้น แตที่นาสนใจคือ การใชขอมูล
ดานโหราศาสตรจากดวงพระชะตาของ
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก
มหาราช มานําเสนอดังนี้   

“อาทิตย (๑) ของรัชกาลที่ ๑ เปนดาวเจา

เรือนมรณะอยูในภพสหัชชะ จึงเปนเหตุ

ทําใหพระองคตองสั่งประหารชีวิตพระเจา 

ตากสิน (องคปลอม) ดวยความจําเปน 

และพระเจาตากสิน (พระองคจริง) ก็ตองลี้

ภัยการเมือง  ตองสูญสิ้นทุกสิ่งทุกอยาง 

ไมตายก็เหมือนตาย พระเจาตากสินเสด็จ

สวรรคตไปพรอมกับคุณงามความดี  แต

ลนเกลาฯ รัชกาลที่ ๑ กลับเสด็จสวรรคต

ไปพรอมคําครหาอยางมากมาย  นั่นเปน

เพราะดวงชะตาลิขิตไว”

สารคดีเรื่องนี้ ยังเนนยํ้าถึงความเสียสละ
ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬา
โลกมหาราช และพยายามสื่อสารไปถึงผูที่
มีอคติตอพระองควา

“เมื่อทองฟาสวาง ความมืดมัวก็หมดไป 

เหลือแตความจริงท่ีกระจ างชัดถึงพระ

เกียรติคุณอันยิ่งใหญ  ทรงไวซึ่งความดี

และความเสียสละไมนอยไปกวาพระเจา 

ตากสิน  ใครท่ีเคยมีอคติตอลนเกลาฯ 

รัชกาลที่ ๑ ในเรื่องตางๆ เชน แยงชิงราช

บัลลังก ฆาเจานาย และพวกพองที่รบทัพ

จับศึกดวยกันมา ฯลฯ ก็ควรที่จะคิดเสีย

ใหม”

4. นวนิยายเรื่อง “ตากสินมหาราช ชาติ
นักรบ” ของ Claire Keefe-Fox แปลโดย 
กลวยไม แกวสนธิ (พ.ศ. 2549) 

นวนิยายเรื่องนี้ไม ได นําวาทกรรมเรื่อง
สําเร็จโทษ “พระองคปลอม” มาเขียน แต
ได อ างอิงเนื้อความตามพงศาวดารว า 
สมเด็จพระเจ าตากสินมหาราชทรงถูก
ประหารที่ปอมวิไชยประสิทธิ์ ที่ตางจาก
พงศาวดารคือ ตัวบทวรรณกรรมไดนํา
เสนอวา พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟา
จุฬาโลกมหาราชทรงถวายพระเกียรติยศ
ดวยการรับสั่งใหสําเร็จโทษตามโบราณราช
ประเพณีสมพระเกียรติยศของพระมหา
กษัตริย โดยเดินเรื่องวา

“กฎมนเทียรบาลถูกนํามาใชในการสําเร็จ

โทษพระเจาตากสินเชนเดียวกับครั้งกรม

หมื่นเทพพิพิธ...

“ขุนนางบางคนไมอยากถวายพระเกียรติ

ดังนี้จะใหประหารแบบคนทรยศ... แต

รัชกาลที่ ๑ ทรงตัดสินใหประหารชีวิต

พระเจาตากสินเย่ียงกษัตริย... ทรง

พิจารณาเห็นวา การที่ราชอาณาจักรสยาม

ยังตั้งอยูได ก็เพราะพระเจาตากสิน... เจา

หนาที่ถอดโซที่ลามอดีตกษัตริยออก ให

พระองคทรงภูษาสีแดง ใหทรงนั่งคุกเขา 

มัดพระหัตถกับพระบาท จากนั้นจึงคลุมถุง

กํามะหยี่สีแดง.... เพชฌฆาตยกทอนไม

จันทนขึ้นฟาดแรงๆ ซํ้าแลวซํ้าเลา จนพระ

วรกายไมขยับ และพระโลหิตเปอนถุงเปน

ปนดํา ไมมีเสียงครวญครางใดๆ อีก...” 

ขอที่นาสังเกตคือ นวนิยายเรื่องนี้มิไดนํา
เสนอวาสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชทรง
ถูกสําเร็จโทษดวยการตัดพระเศียรเหมือน
ที่บันทึกไวในพระราชพงศาวดาร แตเปน 
การถูกสําเร็จโทษดวยการคลุมถุงกํามะหยี่
สีแดง แลวใชทอนจันทนทุบ เหมือนที่คน
ไทยสวนใหญจดจําและเลาตอๆ กันมา                                                                              

จากตัวบทวรรณกรรมทั้ง 4 บทขางตน แม
จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับวาระสุดทายของ
สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช แตกตาง
กันไปบาง แตสิ่งที่เหมือนกันคือ ทุกเรื่อง
ลวนปกปองพระเกียรติยศของลนเกลาฯ 
รัชกาลที่ 1 และยํ้าใหเห็นถึงความพยายาม
ของพระองคที่ทรงปฏิบัติตอสมเด็จพระเจา 
ตากสินมหาราชเยี่ยงกษัตริยที่ทรงมีความ
ผูกพันกันมาแตครั้งอดีต 
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4. พระเจาตากสินในคําบอกเลาของ 3 ผูทรงศีล

1. คําบอกเลาของภิกษุณีวรมัย กบิลสิงห

ในนวนิยายเรื่อง “ใครฆาพระเจาตากสนิ?” 
ของ ภิกษุณีวรมัย กบิลสิงห (พ.ศ. 2516) 
เขียนจากการเขาฌานสัมภาษณพระเจา 
ตากสิน โดยพระเจาตากสินทรงบอกวา 
การประหารชีวิตพระองคนั้นเปนการจัด
ฉากรวมกันระหวางพระองคกับเจาพระยา
จักรี เพื่อหวังลางหนี้ที่ติดประเทศจีนอยู มี
การอางอิงเรื่องราวในพระราชพงศาวดาร
กรุงธนบุรี ฉบับพระราชหัตถเลขา ตอนที่
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก
มหาราช กับ กรมพระราชวังบวรมหาสุร
สิงหนาท ทรงลงพระราชอาญาพวกเจาจอม
ขางในทั้งพระราชวังหลวงและวังหนาที่ชวน
กันร องห มร องไห อาลัยอาวรณสมเด็จ
พระเจาตากสินมหาราชในพิธีขุดพระศพ
ทานขึ้นมาพระราชทานเพลิง โดยนวนิยาย
กลาววา ที่ทรงพิโรธและลงอาญาเพราะศพ
ที่ขุดขึ้นมาทําพิธีนั้น “ไมใชพระศพ” หาก 
“เปนเพียงศพคุณมั่น” เนื่องจากไมมีการ
สําเร็จโทษสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช
พระองคจริง นวนิยายเขียนวา

“แตเมื่อเรารูความจริงแลววา ทานขุดศพ

คุณมั่นผูกตัญูกตเวทีขึ้นมาเผา เผาเพื่อ

อุทิศสวนกุศลใหคุณมั่น วีรบุรุษอยางหนึ่ง 

อีกอย างหน่ึงเพื่อให คนที่ฝ กใฝ ในองค

สมเด็จพระเจาตากสินมหาราชจะไดเห็น

จริงวาสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชเสด็จ

สวรรคตแลว จะไดเลิกคิดเรื่องการเมืองตอ

ไป และอยางนอยก็เพื่อใหคนทั้งหลายเห็น

นํ้าพระทัยวา ทานยังระลึกถึงอยูจึงขุดศพ

มาเผาให แตเสียงรองไหนั้นคงทําใหทาน

รําคาญเพราะไมใชพระศพ เปนเพียงศพ

คุณมั่นตางหาก”

 

2. คําบอกเลาของหลวงพอจรัญ ฐิตธัมโม

ใน “ความหลงในสงสาร” (พ.ศ. 2549) 
ซึ่งอยูในธรรมนิยายชุดสัตวโลกยอมเปนไป
ตามกรรม ของ สุทัสสา ออนคอม ได
อางอิงคําบอกเลาของพระธรรมสิงหบุรา
จารย หรือ หลวงพอจรัญ ฐิตธัมโม อดีต
เจาอาวาสวัดอัมพวัน อําเภอพรหมบุรี 
จังหวัดสิงหบุรี ที่ไดสนทนากับพระภิกษุเจา
ตาก และหลวงปูเทพโลกอุดร กับ พระบัว
เฮียว ที่มาในรูปของพลังงาน (กายทิพย) 
เมื่อประมาณป พ.ศ. 2528 เวลาสองยาม
ตรงที่โบสถวัดปามะมวง

ในการสนทนาพระภิกษุตากสินกลาววา 

“ประวัติศาสตรกรุงธน ผิดเพี้ยนไปจาก

ความจริงมากไมมีผูใดรูเร่ืองน้ีนอกจากเรา

กับสหายรวมสาบาน....เราไมอยากใหมี

การเขาใจราชวงศจักรีผิดๆ ทุกวันนี้มีคนจีน

จํานวนมากที่ยังเชื่อวาเราถูกสําเร็จโทษโดย

สหายรวมสาบานของเราเปนผูบงการ... มี

การสําเร็จโทษดวยทอนจันทนจริงเพียงแต

คนที่ถูกสําเร็จโทษเปนสหายอีกคนหนึ่งซึ่ง

มีความจงรักภักดีตอเราถึงขนาดยอมสละ

ชีวิตของตัวเองเพื่อรักษาชีวิตเราไว บังเอิญ

วาเขารูปรางหนาตาคลายคลึงกับเรามาก 

ทั้งที่มิไดเปนญาติสืบสายโลหิตกัน.. 

“สหายคนที่หนาตาเหมือนเรา (หลวงอาสา

ศึก) รับอาสาตายแทน คนที่รูความจริงใน

เรื่องนี้มีเพียง 2 คนคือสหายของเราและ

นองชายของเขา เพราะไดวางแผนไวลวง

หนาแลว วนัน้ันตรงกบัวนัที ่5 เมย. 2325”

พระภิกษุตากสินยังไดอธิบายถึงสาเหตุที่
ทานถูกกลาวหาวาสัญญาวิปลาส วา

“คนที่เคยทําอะไรอยางหน่ึงเปนปกตินิสัย

แลวจูๆ ก็เปลี่ยนไปทําในสิ่งตรงกันขาม คน

เขาก็ตองคิดวาคนๆ น้ันผิดปกติใชไหม 

เหมือนอยางเรา เราเคยถือดาบออกรบ

ปองกันบานเมือง กูอิสรภาพใหกับชาติไทย 

ใครๆก็เห็นเราเปนนักรบผูเกงกาจสามารถ 

เปนวีรบุรุษ แลวอยูๆ เราก็วางดาบไมจับ

ดาบอีกเลย เอาแตเจริญวิปสสนาถายเดียว 

คนเขาก็เลยวาเราบา” 
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สวนเรื่องราวของการผลัดแผนดินนั้น ทาน
ยืนยันวาเปนแผนของทานที่ตองการแก
ปญหาหนี้สินที่มีตอประเทศจีน...

“เราเปนกษตัรยิทีอ่าภพัทีส่ดุในประวัตศิาสตร 

ชาติไทย ตอนเราขึ้นครองราชยเงินในทอง

พระคลังไมมีเลย เราตองเปนหนี้ชาวจีนถึง

หกหม่ืนตําลึงซึ่ งถ า คิดเป นเงินสมัยนี ้

(๒๕๒๘) ก็เทากับ ๒๔๐,๐๐๐ บาท สมัย

กอนเงินหมื่นตําลึงมีคามาก ถาเขาจะให

เราผอนใช เราก็พอจะหามาผอนใหได แต

นี่เขาคิดจะยึดประเทศเราไปเปนของเขา 

เขาจึงเรงรัดจะเอาเงินจํานวนนี้ใหได เรา

กับสหายรวมสาบานก็เลยตองชวยกันคิด

วาจะแกไขปญหาเฉพาะหนาอยางไร แลว

เราก็คิดออกวา การผลัดแผนดินเปนการ

ลางหนี้ที่ดีที่สุด ทานอยาคิดวาเราตั้งใจจะ

โกง แตในเมื่อเขาคิดไมดีกับเรา เราจึงตอง

ใชเลหกลกับเขา อีกประการหนึ่ง ตั้งแตเรา

รับกรรมฐานจากหลวงพอในปา (หมายถึง

หลวงปูเทพโลกอุดร ซึ่งเคยมาปรากฏกาย

ใหทานเห็นในดึกคืนหนึ่งขณะที่ทานตั้งคาย

อยูในปา และขอบิณฑบาตดาบจากทาน 

เพื่อใหทานหันเขาหาทางธรรม – หมายเหตุ

ของผูเขียน) เราก็ไมมีแกใจจะครองราชย

อีกตอไปแลว เราอยากตัดความหลงใน

สงสารใหเด็ดขาด เราสมเพชตนเองที่เปน

กษัตริยยากจนเข็ญใจเปนกษัตริยพระองค

เดียวที่ไมมีเบญจราชกกุธภัณฑ”

พระภิกษุตากสินยังกลาวกับ “สหายรวม
สาบาน” ของทานดวยวา

“ดวงเวลานี้ขาเปนหนี้ชาวจีนอยู ๖๐,๐๐๐ 

ตําลึง... เมื่อขาพนจากความเปนพระเจา

แผนดินเสียแลว เจาก็ไมจําเปนตองรับผิด

ชอบหนี้สินนี้แทนขา เพราะเปนคนละคน

กัน... แตการที่จะเปนพระเจาแผนดินนั้น 

จูๆจะยกใหเจาเปน แลวขาสละราชสมบัติ

อยางนั้นทําไมได เพราะเขาจะรูเทาทัน

แผนการของเรา เราจึงตองใชกุศโลบายที่

แยบยล เวลานี้เมืองเขมรเกิดจลาจลขาจะ

ใหเจากับเจัาพระยาสุรสีหนองชายเจายก

ทัพไปปราบเมืองเขมร แลวเวลาที่เจาไป ก็

ใหเอาลูกชายขาไปดวย ถาตีเมืองเขมรได

เมื่อไรก็ใหลูกชายขาครองเมืองที่นั่น แลว

ขาอยูทางนี้ก็จะทําเปนวิกลจริต แลวก็จะ

แนะใหขาราชการบางคนท่ีนี่จับขาบวชเสีย 

ขากจ็ะทาํเปนบาไมสามารถปกครองประเทศ 

ตอไปไดเมื่อเจามาก็ใหทําพิธีปราบดาภิเษก

เถลิงราชสมบัติเปนพระเจาแผนดินแลว

เนรเทศขาไปอยูหัวเมืองเสีย เรื่องมันก็

หมดเทานี้เรื่องหนี้สินตางๆก็เปนอันวา

หมดไป”

พระภิกษุตากสินยังเลาถึงการละสังขารของ
ทานวา เมื่อทานมาอยูเมืองนครฯ ได 2 ป 
ก็อยากจะไปอยูเมืองเพชรบุรี ในตอนแรก
เจาพระยานครศรีธรรมราช (พัฒน) ไม
อยากใหไป แตเมื่อทานยืนยันที่จะไป 
เจาพระยานครศรีธรรมราช (พัฒน) จึงให
คนติดตามไปดวย 2 คน และใหอยูในถํ้า
แหงหนึ่ง พระภิกษุตากสินไดเจริญวิปสสนา
กรรมฐานอยูในถํ้าไมนานนัก ก็ “ตัดความ
หลงในสงสาร” ได เพราะหลวงปูเทพโลก
อุดรเมตตาสอนกรรมฐานอยางใกลชิด วัน
หนึ่งขณะที่ทานกําลังดูดดื่มอยูในวิมุติสุข ก็
ถูกชายฉกรรจ 2 คนใชไมคมแฝกกระหนํ่า
ฟาดทีศ่รีษะอยางนบัไมถวน จนทานละสังขาร 
และคนรายยังไดฆาปดปากผูติดตามทั้ง 2 
คนอีกดวย ทั้งนี้เพื่อหวังเอาความดีความ
ชอบ แตในที่สุดกรรมก็ตามทัน เกิดกบฏ
ซอนกบฏ ฆากันเองตายตกไปตามกัน

สวนการสําเร็จโทษลูกหลานของทาน โดย
จับลงเรือแลวลอยไปลมที่ปากอาวนั้น พระ
ภิกษุตากสินกลาววา

“คนก็พากันเขาใจวาเปนการกระทําของ

สหายของเราและนองชายของเขา ซึ่งความ

จริงแลวสหายของเรามิไดมีเจตนาเชนนั้น 

แตที่คนหลายกลุมที่มักใหญใฝสูงตองการ

เปนใหญ เลยเกิดกบฏซอนกบฏ (มีผูคิด

กบฏตอร. ๑) วุนวายกันไปหมด อางคําสั่ง

ของร.๑ ใหนําลูกหลานเราไปลอยแพและ

ฆาเสียท้ังท่ีทรงตั้งพระทัยจะใหลูกหลาน

เราอพยพไปอยูที่นครศรีธรรมราชซึ่งเราไป

บวชที่นั่น”

คําบอกเลาของหลวงพอจรัญ ฐิตธัมโม ที่
สุทัสสา ออนคอม ถายทอดลงใน “ความ
หลงในสงสาร” สรุปแลวจึงกลายเปนวา 
การผลัดแผนดินในป พ.ศ. 2325 เปนการ
วางแผนของสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช 
ใหพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬา
โลกมหาราชข้ึนเปนกษัตริยแทนพระองค 
เพื่อหวังลางหนี้ 60,000 ตําลึงที่กูจีนมา 
โดยหลวงอาสาศกึยอมเปน “พระองคปลอม” 
เขาสูแดนประหารแทน สวนการสําเร็จโทษ
ลูกหลานของพระองคทานนั้น เปนฝมือของ
พวกมักใหญ ใฝ สู งที่หวั งประจบเอาใจ
ลนเกลาฯ รัชกาลที่ 1 เทานั้นเอง

3. คําบอกเลาของหลวงพอฤาษีลิงดํา

กอนหนาจะมีการเผยแพรคําบอกเลาของ
หลวงพอจรัญ ฐิตธัมโม มีคําบอกเลาจาก
หลวงพอฤาษีลิงดําจากเทปบันทึกเสียงของ
พระราชพรหมยาน หรือ หลวงพอฤาษีลิงดํา 
แหงวัดทาซุง จังหวัดอุทัยธานี และจาก
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4. พระเจาตากสินในคําบอกเลาของ 3 ผูทรงศีล

1. คําบอกเลาของภิกษุณีวรมัย กบิลสิงห

ในนวนิยายเรื่อง “ใครฆาพระเจาตากสนิ?” 
ของ ภิกษุณีวรมัย กบิลสิงห (พ.ศ. 2516) 
เขียนจากการเขาฌานสัมภาษณพระเจา 
ตากสิน โดยพระเจาตากสินทรงบอกวา 
การประหารชีวิตพระองคนั้นเปนการจัด
ฉากรวมกันระหวางพระองคกับเจาพระยา
จักรี เพื่อหวังลางหนี้ที่ติดประเทศจีนอยู มี
การอางอิงเรื่องราวในพระราชพงศาวดาร
กรุงธนบุรี ฉบับพระราชหัตถเลขา ตอนที่
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก
มหาราช กับ กรมพระราชวังบวรมหาสุร
สิงหนาท ทรงลงพระราชอาญาพวกเจาจอม
ขางในทั้งพระราชวังหลวงและวังหนาที่ชวน
กันร องห มร องไห อาลัยอาวรณสมเด็จ
พระเจาตากสินมหาราชในพิธีขุดพระศพ
ทานขึ้นมาพระราชทานเพลิง โดยนวนิยาย
กลาววา ที่ทรงพิโรธและลงอาญาเพราะศพ
ที่ขุดขึ้นมาทําพิธีนั้น “ไมใชพระศพ” หาก 
“เปนเพียงศพคุณมั่น” เนื่องจากไมมีการ
สําเร็จโทษสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช
พระองคจริง นวนิยายเขียนวา

“แตเมื่อเรารูความจริงแลววา ทานขุดศพ

คุณมั่นผูกตัญูกตเวทีขึ้นมาเผา เผาเพื่อ

อุทิศสวนกุศลใหคุณมั่น วีรบุรุษอยางหนึ่ง 

อีกอยางหน่ึงเพื่อให คนที่ฝ กใฝ ในองค

สมเด็จพระเจาตากสินมหาราชจะไดเห็น

จริงวาสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชเสด็จ

สวรรคตแลว จะไดเลิกคิดเรื่องการเมืองตอ

ไป และอยางนอยก็เพื่อใหคนทั้งหลายเห็น

นํ้าพระทัยวา ทานยังระลึกถึงอยูจึงขุดศพ

มาเผาให แตเสียงรองไหนั้นคงทําใหทาน

รําคาญเพราะไมใชพระศพ เปนเพียงศพ

คุณมั่นตางหาก”

 

2. คําบอกเลาของหลวงพอจรัญ ฐิตธัมโม

ใน “ความหลงในสงสาร” (พ.ศ. 2549) 
ซึ่งอยูในธรรมนิยายชุดสัตวโลกยอมเปนไป
ตามกรรม ของ สุทัสสา ออนคอม ได
อางอิงคําบอกเลาของพระธรรมสิงหบุรา
จารย หรือ หลวงพอจรัญ ฐิตธัมโม อดีต
เจาอาวาสวัดอัมพวัน อําเภอพรหมบุรี 
จังหวัดสิงหบุรี ที่ไดสนทนากับพระภิกษุเจา
ตาก และหลวงปูเทพโลกอุดร กับ พระบัว
เฮียว ที่มาในรูปของพลังงาน (กายทิพย) 
เมื่อประมาณป พ.ศ. 2528 เวลาสองยาม
ตรงที่โบสถวัดปามะมวง

ในการสนทนาพระภิกษุตากสินกลาววา 

“ประวัติศาสตรกรุงธน ผิดเพี้ยนไปจาก

ความจริงมากไมมีผูใดรูเร่ืองน้ีนอกจากเรา

กับสหายรวมสาบาน....เราไมอยากใหมี

การเขาใจราชวงศจักรีผิดๆ ทุกวันนี้มีคนจีน

จํานวนมากท่ียังเชื่อวาเราถูกสําเร็จโทษโดย

สหายรวมสาบานของเราเปนผูบงการ... มี

การสําเร็จโทษดวยทอนจันทนจริงเพียงแต

คนที่ถูกสําเร็จโทษเปนสหายอีกคนหนึ่งซึ่ง

มีความจงรักภักดีตอเราถึงขนาดยอมสละ

ชีวิตของตัวเองเพื่อรักษาชีวิตเราไว บังเอิญ

วาเขารูปรางหนาตาคลายคลึงกับเรามาก 

ทั้งที่มิไดเปนญาติสืบสายโลหิตกัน.. 

“สหายคนที่หนาตาเหมือนเรา (หลวงอาสา

ศึก) รับอาสาตายแทน คนที่รูความจริงใน

เรื่องนี้มีเพียง 2 คนคือสหายของเราและ

นองชายของเขา เพราะไดวางแผนไวลวง

หนาแลว วนัน้ันตรงกบัวนัที ่5 เมย. 2325”

พระภิกษุตากสินยังไดอธิบายถึงสาเหตุที่
ทานถูกกลาวหาวาสัญญาวิปลาส วา

“คนท่ีเคยทําอะไรอยางหนึ่งเปนปกตินิสัย

แลวจูๆ ก็เปลี่ยนไปทําในสิ่งตรงกันขาม คน

เขาก็ตองคิดวาคนๆ นั้นผิดปกติใชไหม 

เหมือนอยางเรา เราเคยถือดาบออกรบ

ปองกันบานเมือง กูอิสรภาพใหกับชาติไทย 

ใครๆก็เห็นเราเปนนักรบผูเกงกาจสามารถ 

เปนวีรบุรุษ แลวอยูๆ เราก็วางดาบไมจับ

ดาบอีกเลย เอาแตเจริญวิปสสนาถายเดียว 

คนเขาก็เลยวาเราบา” 
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สวนเรื่องราวของการผลัดแผนดินนั้น ทาน
ยืนยันวาเปนแผนของทานที่ตองการแก
ปญหาหนี้สินที่มีตอประเทศจีน...

“เราเปนกษตัรยิทีอ่าภัพทีส่ดุในประวตัศิาสตร 

ชาติไทย ตอนเราขึ้นครองราชยเงินในทอง

พระคลังไมมีเลย เราตองเปนหนี้ชาวจีนถึง

หกหม่ืนตําลึงซึ่ งถ า คิดเป นเงินสมัยนี้ 

(๒๕๒๘) ก็เทากับ ๒๔๐,๐๐๐ บาท สมัย

กอนเงินหมื่นตําลึงมีคามาก ถาเขาจะให

เราผอนใช เราก็พอจะหามาผอนใหได แต

นี่เขาคิดจะยึดประเทศเราไปเปนของเขา 

เขาจึงเรงรัดจะเอาเงินจํานวนนี้ใหได เรา

กับสหายรวมสาบานก็เลยตองชวยกันคิด

วาจะแกไขปญหาเฉพาะหนาอยางไร แลว

เราก็คิดออกวา การผลัดแผนดินเปนการ

ลางหนี้ที่ดีที่สุด ทานอยาคิดวาเราตั้งใจจะ

โกง แตในเมื่อเขาคิดไมดีกับเรา เราจึงตอง

ใชเลหกลกับเขา อีกประการหนึ่ง ตั้งแตเรา

รับกรรมฐานจากหลวงพอในปา (หมายถึง

หลวงปูเทพโลกอุดร ซึ่งเคยมาปรากฏกาย

ใหทานเห็นในดึกคืนหนึ่งขณะที่ทานต้ังคาย

อยูในปา และขอบิณฑบาตดาบจากทาน 

เพื่อใหทานหันเขาหาทางธรรม – หมายเหตุ

ของผูเขียน) เราก็ไมมีแกใจจะครองราชย

อีกตอไปแลว เราอยากตัดความหลงใน

สงสารใหเด็ดขาด เราสมเพชตนเองที่เปน

กษัตริยยากจนเข็ญใจเปนกษัตริยพระองค

เดียวที่ไมมีเบญจราชกกุธภัณฑ”

พระภิกษุตากสินยังกลาวกับ “สหายรวม
สาบาน” ของทานดวยวา

“ดวงเวลานี้ขาเปนหนี้ชาวจีนอยู ๖๐,๐๐๐ 

ตําลึง... เมื่อขาพนจากความเปนพระเจา

แผนดินเสียแลว เจาก็ไมจําเปนตองรับผิด

ชอบหนี้สินนี้แทนขา เพราะเปนคนละคน

กัน... แตการที่จะเปนพระเจาแผนดินนั้น 

จูๆจะยกใหเจาเปน แลวขาสละราชสมบัติ

อยางนั้นทําไมได เพราะเขาจะรูเทาทัน

แผนการของเรา เราจึงตองใชกุศโลบายที่

แยบยล เวลานี้เมืองเขมรเกิดจลาจลขาจะ

ใหเจากับเจัาพระยาสุรสีหนองชายเจายก

ทัพไปปราบเมืองเขมร แลวเวลาที่เจาไป ก็

ใหเอาลูกชายขาไปดวย ถาตีเมืองเขมรได

เมื่อไรก็ใหลูกชายขาครองเมืองที่นั่น แลว

ขาอยูทางนี้ก็จะทําเปนวิกลจริต แลวก็จะ

แนะใหขาราชการบางคนท่ีน่ีจับขาบวชเสีย 

ขากจ็ะทาํเปนบาไมสามารถปกครองประเทศ 

ตอไปไดเมื่อเจามาก็ใหทําพิธีปราบดาภิเษก

เถลิงราชสมบัติเปนพระเจาแผนดินแลว

เนรเทศขาไปอยูหัวเมืองเสีย เรื่องมันก็

หมดเทานี้เรื่องหนี้สินตางๆก็เปนอันวา

หมดไป”

พระภิกษุตากสินยังเลาถึงการละสังขารของ
ทานวา เมื่อทานมาอยูเมืองนครฯ ได 2 ป 
ก็อยากจะไปอยูเมืองเพชรบุรี ในตอนแรก
เจาพระยานครศรีธรรมราช (พัฒน) ไม
อยากใหไป แตเมื่อทานยืนยันที่จะไป 
เจาพระยานครศรีธรรมราช (พัฒน) จึงให
คนติดตามไปดวย 2 คน และใหอยูในถํ้า
แหงหนึ่ง พระภิกษุตากสินไดเจริญวิปสสนา
กรรมฐานอยูในถํ้าไมนานนัก ก็ “ตัดความ
หลงในสงสาร” ได เพราะหลวงปูเทพโลก
อุดรเมตตาสอนกรรมฐานอยางใกลชิด วัน
หนึ่งขณะที่ทานกําลังดูดดื่มอยูในวิมุติสุข ก็
ถูกชายฉกรรจ 2 คนใชไมคมแฝกกระหนํ่า
ฟาดทีศ่รีษะอยางนบัไมถวน จนทานละสังขาร 
และคนรายยังไดฆาปดปากผูติดตามทั้ง 2 
คนอีกดวย ทั้งนี้เพื่อหวังเอาความดีความ
ชอบ แตในที่สุดกรรมก็ตามทัน เกิดกบฏ
ซอนกบฏ ฆากันเองตายตกไปตามกัน

สวนการสําเร็จโทษลูกหลานของทาน โดย
จับลงเรือแลวลอยไปลมที่ปากอาวนั้น พระ
ภิกษุตากสินกลาววา

“คนก็พากันเขาใจวาเปนการกระทําของ

สหายของเราและนองชายของเขา ซึ่งความ

จริงแลวสหายของเรามิไดมีเจตนาเชนน้ัน 

แตที่คนหลายกลุมที่มักใหญใฝสูงตองการ

เปนใหญ เลยเกิดกบฏซอนกบฏ (มีผูคิด

กบฏตอร. ๑) วุนวายกันไปหมด อางคําสั่ง

ของร.๑ ใหนําลูกหลานเราไปลอยแพและ

ฆาเสียทั้งที่ทรงต้ังพระทัยจะใหลูกหลาน

เราอพยพไปอยูที่นครศรีธรรมราชซึ่งเราไป

บวชที่นั่น”

คําบอกเลาของหลวงพอจรัญ ฐิตธัมโม ที่
สุทัสสา ออนคอม ถายทอดลงใน “ความ
หลงในสงสาร” สรุปแลวจึงกลายเปนวา 
การผลัดแผนดินในป พ.ศ. 2325 เปนการ
วางแผนของสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช 
ใหพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬา
โลกมหาราชข้ึนเปนกษัตริยแทนพระองค 
เพื่อหวังลางหนี้ 60,000 ตําลึงที่กูจีนมา 
โดยหลวงอาสาศกึยอมเปน “พระองคปลอม” 
เขาสูแดนประหารแทน สวนการสําเร็จโทษ
ลูกหลานของพระองคทานนั้น เปนฝมือของ
พวกมักใหญ ใฝ สู ง ท่ีหวังประจบเอาใจ
ลนเกลาฯ รัชกาลที่ 1 เทานั้นเอง

3. คําบอกเลาของหลวงพอฤาษีลิงดํา

กอนหนาจะมีการเผยแพรคําบอกเลาของ
หลวงพอจรัญ ฐิตธัมโม มีคําบอกเลาจาก
หลวงพอฤาษีลิงดําจากเทปบันทึกเสียงของ
พระราชพรหมยาน หรือ หลวงพอฤาษีลิงดํา 
แหงวัดทาซุง จังหวัดอุทัยธานี และจาก
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หนังสือ “ตายไมสูญแลวไปไหน” (พ.ศ. 
2544) ของทาน ซึ่งเลาวาไดพูดคุยกับ “ผี
พระเจาตากสิน” ขณะไปนอนพักรักษาตัวที่
กรมแพทยทหารเรือ ซึ่งปจจุบันคือโรง
พยาบาลสมเด็จพระปนเกลา “เมื่อ พ.ศ. 
2500... ตั้งแตสี่ทุมเศษๆ ถึงตีหาครึ่ง” โดย 
“ไมตองหลับตา ไมตองเขาฌาน” 

เนื้อหาในเทปบันทึกเสียงสวนใหญ คลาย 
คลึงกับคําบอกเลาของหลวงพอจรัญ ฐิตธัม
โม โดยเฉพาะตอนที่รับสั่งให “สมเด็จ 
เจาพระยามหากษัตริยศึก” เขาเฝาเพื่อ
ขอรองใหเปนพระเจาแผนดินแทนพระองค
ดวยหวังลางหนี้ที่มีกับประเทศจีน สวนใน
หนังสือ “ตายไมสูญแลวไปไหน” ของหลวง
พอฤาษีลิงดํา ซึ่งคณะลูกศิษยของทาน
รวบรวมจัดพิมพขึ้นจากคําบอกเลาของทาน 
ที่บอกวาไดพูดคุยกับ “ผีพระเจาตากสิน” 
นั้น มีเนื้อหาทั้งที่เหมือนและตางจากคํา
บอกเลาของหลวงพอจรัญ ฐิตธัมโม กลาว
คือ 

“คุยกันตั้งแต 4 ทุมเศษๆ ถึงตี 5 ครึ่ง คุย

กันเรื่องในอดีต ความเปนมาของสมเด็จ

พระเจาตากสินมหาราช ตั้งแตเปนเด็กชาย

สินไวหางเปย จนกระทั่งถึงขั้น วางแผนให

รัชกาลที่ 1 เปนพระมหากษัตริย เปนการ

ยนืยนัวาพระองคไมไดถูกรชักาลท่ี 1 ประหาร 

ชีวิต เมื่อรัชกาลที่ 1 ขึ้นเถลิงราชสมบัติ

แลว ก็นําสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช 

ทานบวชเปนพระแลวนั่งคานหามไปสง

ออกทางปากทอ ตอนกลางคืน ไปสงที่ถํ้า

ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ลูกชายของ

ทานมีสองคน คนพี่ใหเปนเจาเมือง

นครศรีธรรมราชจะไดบํารุงพอ คนนองก็ให

ทนุเปนพอคาสาํเภา เปนการหาทรพัยสิน 

เขาเมือง เปนการยืนยันวา สมเด็จพระเจา 

ตากสินมหาราช กอนจะสวรรคตเปนพระ

สงฆ ไมไดถูกฆาตาย พระองคสวรรคตที่

นครศรีธรรมราช ถํ้าที่ทานพักก็ยังอยู”

หลวงพอฤาษีลิงดํายังเลาอีกวา

“กอนทานจะลากลับ อาตมาถามวา “ขอ

หวยสัก 2 ตัวไดไหม” ทานบอกวา “สมัย

ผมมีแตหวยจับยี่กี หวยแบบเลขทาย 3 ตัว 

2 ตัว แบบนี้ไมมี เรื่องหวยนี่ผมไมรูหรอก 

แตเวลานี้ผมมีสตางคติดกระเปามาเพียง 

แค 25 สตางค ผมขอถวายหมด” พูดแลว

ทานก็หยิบเหรียญโยนไปใตเตียงเห็นเลข 

25 ใสแจว พอตอนเชาบรรดาพยาบาล 

และนายทหารประจําตึกมาถามวา “เมื่อคืน

มีอะไรบางครับ” ก็เลยเลาใหฟงวาเมื่อคืน

สมเด็จพระเจาตากสินมหาราชมาเยี่ยม ขอ 

หวยทาน ทานบอกวาไมมี มีแตเงินเหรียญ 

25 สตางค แลวทานก็โยนเหรียญไปใต

เตียง ปรากฎวาภายในวันนั้นขาวกระจาย

ไปทั่วกรมอู ทุกคนเลนเลขทาย 2 ตัว 

ถูกกันมาก”

5. สรุปพัฒนาการของการเผยแพรเรื่องราว
ในชวงบั้นปลายพระชนมชีพของพระเจาตากสิน

การเผยแพร  เ ร่ืองราวในช วงบั้นปลาย
พระชนมชีพของสมเด็จพระเจาตากสิน
มหาราชที่มีหลักฐานบันทึกไวอยางเปน
ทางการครั้งแรก นาจะเกิดขึ้นหลังการขึ้น
ครองราชยของพระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟาจุฬาโลกมหาราชได 13 ป ซึ่งก็คือ 
การชําระพระราชพงศาวดารกรุงธนบุรี 
ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) ในป พ.ศ. 2338 
ซ่ึงตามมาดวยพระราชพงศาวดารอีก 3 ฉบบั 
ดังกลาวไวแลวขางตน 

จากป พ.ศ. 2338 ถึงป พ.ศ. 2398 ซึ่งก็
คือชวง 60 ปแรกของการนําเสนอเรื่องราว
ในชวงบั้นปลายพระชนมชีพของสมเด็จ

พระเจาตากสินมหาราชผานพงศาวดาร
ไทยทั้ง 4 ฉบับ ที่อยูในชวงรัชสมัยของ
ลนเกลาฯ รัชกาลที่ 1 ถึงลนเกลาฯ รัชกาล
ที่ 4 นั้น ประเด็นสําคัญของการนําเสนอ
คือ สมเด็จพระเจาตากสินมหาราชทรงนั่ง
กรรมฐานจนมีพระสติฟนเฟอนถึงสัญญา
วิปลาส บริหารบานเมืองไปในทางอาสัจ
อาธรรม ทาํใหทัง้พระพุทธจกัรและอาณาจักร 
แปรปรวนวิปริตมิไดปกติเหมือนแตกอน 
เปนเหตุใหเกิดการจลาจลวุนวายขึ้นท่ัวไป
ทั้งในกรุงธนบุรีและที่กรุงเกา จนสมเด็จ 
เจาพระยามหากษัตริยศึกตองยกทัพกลับ
จากเมืองเสียมราบ และภายหลังจากที่ได 
“ตรัสปฤกษาดวยมุขมนตรีทั้งหลาย” แลว 

“จึ่งมีรับสั่งใหเอา” สมเด็จพระเจาตากสิน
มหาราช “ไปประหารชีวิตรสําเร็จโทษเสีย”

จะเห็นไดวาพงศาวดารทั้ง 4 ฉบับที่ชําระ
ขึ้นในชวงตนกรุงรัตนโกสินทรนั้น มุงเนน
การบรรยายถึงเหตุผลความชอบธรรมที่
สมเด็จเจาพระยามหากษัตริยศึกจําเปน
ต องสําเร็จโทษสมเด็จพระเจ าตากสิน
มหาราช และปราบดาภิเษกขึ้นเปนพระ
มหากษัตริยองคตอไป และหากสังเกตใหดี
พงศาวดารทั้ง 4 ฉบับไดระบุชัดเจนวา 
สมเด็จเจาพระยามหากษัตริยศึก ไดทรง
ปรึกษากับเหลามุขมนตรีทั้งหลายแลว “จึ่ง
มรีบัสัง่ใหเอาไปประหารชีวิตรสาํเรจ็โทษเสยี”
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จําเนียรกาลผานมาเกือบรอยป จะดวย
เหตผุลกลใดไมแจง เกดิมกีระแสวรรณกรรม 
อิงประวัติศาสตรออกมานําเสนอวา สมเด็จ 
เจาพระยามหากษตัรยิศกึมไิดทรงสาํเรจ็โทษ 
สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช เนื่องจาก
การสําเร็จโทษในป พ.ศ. 2325 นั้น เปน
เพียงการประหารชีวิตพระเจ าตากสิน 
“พระองคปลอม” เริ่มจากเรื่องสั้น “ใครฆา
พระเจากรุงธน” ของ หลวงวิจิตรวาทการ 
(พ.ศ. 2494) ตามมาดวย นวนิยายเรื่อง 
“ใครฆาพระเจาตากสนิ?” ของ ภิกษณุวีรมัย 
กบิลสิงห (พ.ศ. 2516) นวนิยายเรื่อง “ผู
อยูเหนือเงื่อนไข” ของ สุภา ศิริมานนท 
(พ.ศ. 2545) และ สารคดีเรื่อง “ดวง
พระเจาตากไมถูกประหาร” ของ อ. เล็ก 
พลโูต (บญุสม ขอหิรัญ)(2551) วรรณกรรม 
สวนใหญรังสรรคไปในทางปกปองพระ
เกียรติยศของพระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟาจุฬาโลกมหาราช วามิไดทรงสั่ง
ประหารสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช ที่
ทรงเปนทั้งเจาเหนือหัวและพระสหายเกา 
ซึ่งเปนการนําเสนอที่สวนทางกับที่บันทึกไว
ในพงศาวดารชวงตนกรุงรัตนโกสินทรโดย
สิ้นเชิง 

ในเรื่องสั้น “ใครฆาพระเจากรุงธน” ของ 
หลวงวิจิตรวาทการ ซึ่งเปนตนธารของวาท
กรรมเรื่องการสําเร็จโทษพระเจาตากสิน 
“พระองคปลอม” ยังถึงกับนําเสนอวา การ
ตัดสินโทษสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช
เปนเรื่องของที่ประชุมขุนนาง พระบาท
สมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช
มิไดทรงเกี่ยวของดวย สวนในนวนิยายเรื่อง 

“ตากสินมหาราช ชาตินักรบ” ของ Claire 
Keefe-Fox แปลโดย กลวยไม แกวสนธิ 
(พ.ศ. 2549) ไดนําเสนอวา พระบาท
สมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช
ทรงถวายพระเกียรติยศดวยการรับสั่งให
สําเร็จโทษตามโบราณราชประเพณีสมพระ
เกยีรตยิศของพระมหากษัตรยิ การนาํเสนอ 
เร่ืองราวในชวงบั้นปลายพระชนมชีพของ
สมเด็จพระเจาตากสินมหาราชผานตัวบท
วรรณกรรมตลอดชวงเวลาเกือบ 60 ปที่
เริ่มจาก พ.ศ. 2494 ถึง พ.ศ. 2551 นี้ จึง
ลวนมีเนื้อหาในเชิงปกปองพระเกียรติยศ
ของลนเกลาฯ รัชกาลที่ 1 และยํ้าใหเห็นถึง
ความพยายามของพระองคที่ทรงปฏิบัติตอ
สมเ ด็จพระเจ  าตากสินมหาราชเ ยี่ยง
กษัตริยที่ทรงมีความผูกพันกันมาแตคร้ัง
อดีต

ถ าเ ร่ืองราวของสมเด็จพระเจ าตากสิน
มหาราชที่บันทึกไวในพระราชพงศาวดาร
ไทยทั้ง 4 ฉบับ ในชวงตนกรุงรัตนโกสินทร 
ถือเปน “version ดั้งเดิม” เรื่องราวของ
สมเด็จพระเจาตากสินมหาราชท่ีบันทึก
ผานตัวบทวรรณกรรมไทย ในชวง 100  
ถึง 160 ปตอมา ก็อาจเรียกไดวาเปน 
พระเจาตากสนิ “version พระองคปลอม”

พัฒนาการของการเผยแพรเรื่องราวในชวง
บั้นปลายพระชนมชีพของสมเด็จพระเจา 
ตากสินมหาราช กาวเขาสู version ลาสุด 
ซึ่งอาจเรียกไดวาเปน พระเจาตากสิน   
“version ลางหนี้จีน” ซึ่งเปนการตอยอด
จาก version พระองคปลอม โดยมีการ

รังสรรคเรื่องราวของการวางแผนรวมกัน
ระหวางพระเจาตากสินกับเจาพระยาจักรี
เพื่อลางหนี้ที่มีอยูกับประเทศจีน version 
ลางหนี้จีนนี้ เผยแพรมาจากผูทรงศีล 3 
ทาน กลาวคือมาจากการเขาฌานสัมภาษณ
พระเจาตากสินของแมชีวรมัย กบิลสิงห 
(พ.ศ. 2516) คําบอกเลาของหลวงพอฤาษี
ลิงดํา (พ.ศ. 2544) และคําบอกเลาของ
หลวงพอจรัญ ฐิตธัมโม (พ.ศ. 2549) ซึ่ง
หลวงพอทั้งสอง ไดบอกกับลูกศิษยลูกหา
ของทานวาไดพบปะพูดคุยกับพระภิกษุ
ตากสินในป พ.ศ. 2500 กับ ป พ.ศ. 2528 
ตามลําดับ และพระภิกษุตากสินบอกวา
ทานไมไดถูกสมเด็จเจาพระยามหากษัตริย
ศึกสําเร็จโทษ แตทานทรงวางแผนและทรง
ขอรองใหสมเด็จเจาพระยามหากษัตริยศึก
ปราบดาภิเษกข้ึนครองราชยตอจากทาน 
โดยทานจะทรงแสรงทําเปนวิกลจริตไม
สามารถปกครองประเทศได เพื่อลางหนี้สิน
ของประเทศท่ีทานไปกูจนีมา 60,000 ตาํลงึ 
สวนคนที่ถูกสําเร็จโทษนั้นเปน “พระองค
ปลอม” ในคําบอกเลาของหลวงพอฤาษีลิง
ดํายังกลาวดวยวา ลูกหลานของสมเด็จ
พระเจาตากสินมหาราชที่ถูกสําเร็จโทษ
ตามมานั้น ก็ลวนเปน “พระองคปลอม”  
ทั้งสิ้น 

ทั้งพระเจาตากสิน “version พระองค
ปลอม” และ “version ลางหนี้จีน” เมื่อ
ไมมีการสําเร็จโทษพระองคจริง สวนใหญ
จึงนําเสนอวาพระองคทานเสด็จพระราช 
ดํ า เนินไปประทับที่ นครศรี ธรรมราช     
สวนเสด็จสวรรคตที่ไหนน้ัน บางวาที่
นครศรีธรรมราช บางวาที่ เพชรบุรี

6. ขอสงสัยที่ยังตองหาคําตอบ

เร่ืองราวในชวงบั้นปลายพระชนมชีพของ
สมเด็จพระเจ าตากสินมหาราชที่มีการ
พัฒนาและเผยแพรตอเนื่องกันมาถึง 3 

versions นี้ ยังคงไมเพียงแตไมสามารถ
สรางความชัดเจนและยุติขอสงสัยที่มีแต
เดิมได หากการรังสรรคเร่ืองราวของ

พระเจาตากสินใหดูพิศดารมากข้ึนเทาไร 
ผูคนก็ยิ่งเกิดความสงสัยมากขึ้นเทานั้น นัก
ประวัติศาสตรและผู สนใจประวัติศาสตร
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หนังสือ “ตายไมสูญแลวไปไหน” (พ.ศ. 
2544) ของทาน ซึ่งเลาวาไดพูดคุยกับ “ผี
พระเจาตากสิน” ขณะไปนอนพักรักษาตัวที่
กรมแพทยทหารเรือ ซึ่งปจจุบันคือโรง
พยาบาลสมเด็จพระปนเกลา “เมื่อ พ.ศ. 
2500... ตั้งแตสี่ทุมเศษๆ ถึงตีหาครึ่ง” โดย 
“ไมตองหลับตา ไมตองเขาฌาน” 

เนื้อหาในเทปบันทึกเสียงสวนใหญ คลาย 
คลึงกับคําบอกเลาของหลวงพอจรัญ ฐิตธัม
โม โดยเฉพาะตอนที่รับสั่งให “สมเด็จ 
เจาพระยามหากษัตริยศึก” เขาเฝาเพื่อ
ขอรองใหเปนพระเจาแผนดินแทนพระองค
ดวยหวังลางหนี้ที่มีกับประเทศจีน สวนใน
หนังสือ “ตายไมสูญแลวไปไหน” ของหลวง
พอฤาษีลิงดํา ซึ่งคณะลูกศิษยของทาน
รวบรวมจัดพิมพขึ้นจากคําบอกเลาของทาน 
ที่บอกวาไดพูดคุยกับ “ผีพระเจาตากสิน” 
นั้น มีเนื้อหาทั้งที่เหมือนและตางจากคํา
บอกเลาของหลวงพอจรัญ ฐิตธัมโม กลาว
คือ 

“คุยกันตั้งแต 4 ทุมเศษๆ ถึงตี 5 ครึ่ง คุย

กันเรื่องในอดีต ความเปนมาของสมเด็จ

พระเจาตากสินมหาราช ตั้งแตเปนเด็กชาย

สินไวหางเปย จนกระทั่งถึงขั้น วางแผนให

รัชกาลที่ 1 เปนพระมหากษัตริย เปนการ

ยนืยนัวาพระองคไมไดถกูรชักาลที ่1 ประหาร 

ชีวิต เมื่อรัชกาลที่ 1 ขึ้นเถลิงราชสมบัติ

แลว ก็นําสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช 

ทานบวชเปนพระแลวนั่งคานหามไปสง

ออกทางปากทอ ตอนกลางคืน ไปสงที่ถํ้า

ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ลูกชายของ

ทานมีสองคน คนพี่ใหเปนเจาเมือง

นครศรีธรรมราชจะไดบํารุงพอ คนนองก็ให

ทนุเปนพอคาสาํเภา เปนการหาทรพัยสิน 

เขาเมือง เปนการยืนยันวา สมเด็จพระเจา 

ตากสินมหาราช กอนจะสวรรคตเปนพระ

สงฆ ไมไดถูกฆาตาย พระองคสวรรคตที่

นครศรีธรรมราช ถํ้าที่ทานพักก็ยังอยู”

หลวงพอฤาษีลิงดํายังเลาอีกวา

“กอนทานจะลากลับ อาตมาถามวา “ขอ

หวยสัก 2 ตัวไดไหม” ทานบอกวา “สมัย

ผมมีแตหวยจับยี่กี หวยแบบเลขทาย 3 ตัว 

2 ตัว แบบนี้ไมมี เรื่องหวยนี่ผมไมรูหรอก 

แตเวลานี้ผมมีสตางคติดกระเปามาเพียง 

แค 25 สตางค ผมขอถวายหมด” พูดแลว

ทานก็หยิบเหรียญโยนไปใตเตียงเห็นเลข 

25 ใสแจว พอตอนเชาบรรดาพยาบาล 

และนายทหารประจําตึกมาถามวา “เมื่อคืน

มีอะไรบางครับ” ก็เลยเลาใหฟงวาเมื่อคืน

สมเด็จพระเจาตากสินมหาราชมาเยี่ยม ขอ 

หวยทาน ทานบอกวาไมมี มีแตเงินเหรียญ 

25 สตางค แลวทานก็โยนเหรียญไปใต

เตียง ปรากฎวาภายในวันนั้นขาวกระจาย

ไปทั่วกรมอู ทุกคนเลนเลขทาย 2 ตัว 

ถูกกันมาก”

5. สรุปพัฒนาการของการเผยแพรเรื่องราว
ในชวงบั้นปลายพระชนมชีพของพระเจาตากสิน

การเผยแพร  เรื่องราวในช วง บ้ันปลาย
พระชนมชีพของสมเด็จพระเจาตากสิน
มหาราชที่มีหลักฐานบันทึกไวอยางเปน
ทางการครั้งแรก นาจะเกิดขึ้นหลังการขึ้น
ครองราชยของพระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟาจุฬาโลกมหาราชได 13 ป ซึ่งก็คือ 
การชําระพระราชพงศาวดารกรุงธนบุรี 
ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) ในป พ.ศ. 2338 
ซึง่ตามมาดวยพระราชพงศาวดารอีก 3 ฉบบั 
ดังกลาวไวแลวขางตน 

จากป พ.ศ. 2338 ถึงป พ.ศ. 2398 ซึ่งก็
คือชวง 60 ปแรกของการนําเสนอเรื่องราว
ในชวงบั้นปลายพระชนมชีพของสมเด็จ

พระเจาตากสินมหาราชผานพงศาวดาร
ไทยทั้ง 4 ฉบับ ที่อยูในชวงรัชสมัยของ
ลนเกลาฯ รัชกาลที่ 1 ถึงลนเกลาฯ รัชกาล
ที่ 4 นั้น ประเด็นสําคัญของการนําเสนอ
คือ สมเด็จพระเจาตากสินมหาราชทรงนั่ง
กรรมฐานจนมีพระสติฟนเฟอนถึงสัญญา
วิปลาส บริหารบานเมืองไปในทางอาสัจ
อาธรรม ทาํใหทัง้พระพุทธจกัรและอาณาจักร 
แปรปรวนวิปริตมิไดปกติเหมือนแตกอน 
เปนเหตุใหเกิดการจลาจลวุนวายข้ึนทั่วไป
ทั้งในกรุงธนบุรีและที่กรุงเกา จนสมเด็จ 
เจาพระยามหากษัตริยศึกตองยกทัพกลับ
จากเมืองเสียมราบ และภายหลังจากที่ได 
“ตรัสปฤกษาดวยมุขมนตรีทั้งหลาย” แลว 

“จึ่งมีรับสั่งใหเอา” สมเด็จพระเจาตากสิน
มหาราช “ไปประหารชีวิตรสําเร็จโทษเสีย”

จะเห็นไดวาพงศาวดารทั้ง 4 ฉบับที่ชําระ
ขึ้นในชวงตนกรุงรัตนโกสินทรนั้น มุงเนน
การบรรยายถึงเหตุผลความชอบธรรมที่
สมเด็จเจาพระยามหากษัตริยศึกจําเปน
ต องสําเร็จโทษสมเด็จพระเจ าตากสิน
มหาราช และปราบดาภิเษกขึ้นเปนพระ
มหากษัตริยองคตอไป และหากสังเกตใหดี
พงศาวดารทั้ง 4 ฉบับไดระบุชัดเจนวา 
สมเด็จเจาพระยามหากษัตริยศึก ไดทรง
ปรึกษากับเหลามุขมนตรีทั้งหลายแลว “จึ่ง
มรีบัสัง่ใหเอาไปประหารชีวิตรสาํเร็จโทษเสีย”
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จําเนียรกาลผานมาเกือบรอยป จะดวย
เหตผุลกลใดไมแจง เกดิมกีระแสวรรณกรรม 
อิงประวัติศาสตรออกมานําเสนอวา สมเด็จ 
เจาพระยามหากษัตรยิศกึมไิดทรงสาํเรจ็โทษ 
สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช เนื่องจาก
การสําเร็จโทษในป พ.ศ. 2325 นั้น เปน
เพียงการประหารชีวิตพระเจ าตากสิน 
“พระองคปลอม” เริ่มจากเรื่องสั้น “ใครฆา
พระเจากรุงธน” ของ หลวงวิจิตรวาทการ 
(พ.ศ. 2494) ตามมาดวย นวนิยายเรื่อง 
“ใครฆาพระเจาตากสนิ?” ของ ภิกษณุวีรมัย 
กบิลสิงห (พ.ศ. 2516) นวนิยายเรื่อง “ผู
อยูเหนือเงื่อนไข” ของ สุภา ศิริมานนท 
(พ.ศ. 2545) และ สารคดีเรื่อง “ดวง
พระเจาตากไมถูกประหาร” ของ อ. เล็ก 
พลูโต (บุญสม ขอหิรญั)(2551) วรรณกรรม 
สวนใหญรังสรรคไปในทางปกปองพระ
เกียรติยศของพระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟาจุฬาโลกมหาราช วามิไดทรงสั่ง
ประหารสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช ที่
ทรงเปนทั้งเจาเหนือหัวและพระสหายเกา 
ซึ่งเปนการนําเสนอที่สวนทางกับที่บันทึกไว
ในพงศาวดารชวงตนกรุงรัตนโกสินทรโดย
สิ้นเชิง 

ในเรื่องสั้น “ใครฆาพระเจากรุงธน” ของ 
หลวงวิจิตรวาทการ ซึ่งเปนตนธารของวาท
กรรมเรื่องการสําเร็จโทษพระเจาตากสิน 
“พระองคปลอม” ยังถึงกับนําเสนอวา การ
ตัดสินโทษสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช
เปนเรื่องของที่ประชุมขุนนาง พระบาท
สมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช
มิไดทรงเกี่ยวของดวย สวนในนวนิยายเรื่อง 

“ตากสินมหาราช ชาตินักรบ” ของ Claire 
Keefe-Fox แปลโดย กลวยไม แกวสนธิ 
(พ.ศ. 2549) ไดนําเสนอวา พระบาท
สมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช
ทรงถวายพระเกียรติยศดวยการรับสั่งให
สําเร็จโทษตามโบราณราชประเพณีสมพระ
เกยีรตยิศของพระมหากษัตรยิ การนาํเสนอ 
เรื่องราวในชวงบ้ันปลายพระชนมชีพของ
สมเด็จพระเจาตากสินมหาราชผานตัวบท
วรรณกรรมตลอดชวงเวลาเกือบ 60 ปที่
เริ่มจาก พ.ศ. 2494 ถึง พ.ศ. 2551 นี้ จึง
ลวนมีเน้ือหาในเชิงปกปองพระเกียรติยศ
ของลนเกลาฯ รัชกาลที่ 1 และยํ้าใหเห็นถึง
ความพยายามของพระองคท่ีทรงปฏิบัติตอ
สมเด็จพระเจ  าตากสินมหาราชเ ยี่ยง
กษัตริยที่ทรงมีความผูกพันกันมาแตครั้ง
อดีต

ถ าเรื่องราวของสมเด็จพระเจ าตากสิน
มหาราชท่ีบันทึกไวในพระราชพงศาวดาร
ไทยทั้ง 4 ฉบับ ในชวงตนกรุงรัตนโกสินทร 
ถือเปน “version ดั้งเดิม” เรื่องราวของ
สมเด็จพระเจาตากสินมหาราชท่ีบันทึก
ผานตัวบทวรรณกรรมไทย ในชวง 100  
ถึง 160 ปตอมา ก็อาจเรียกไดวาเปน 
พระเจาตากสนิ “version พระองคปลอม”

พัฒนาการของการเผยแพรเรื่องราวในชวง
บ้ันปลายพระชนมชีพของสมเด็จพระเจา 
ตากสินมหาราช กาวเขาสู version ลาสุด 
ซ่ึงอาจเรียกไดวาเปน พระเจาตากสิน   
“version ลางหนี้จีน” ซึ่งเปนการตอยอด
จาก version พระองคปลอม โดยมีการ

รังสรรคเรื่องราวของการวางแผนรวมกัน
ระหวางพระเจาตากสินกับเจาพระยาจักรี
เพื่อลางหนี้ที่มีอยูกับประเทศจีน version 
ลางหนี้จีนนี้ เผยแพรมาจากผูทรงศีล 3 
ทาน กลาวคือมาจากการเขาฌานสัมภาษณ
พระเจาตากสินของแมชีวรมัย กบิลสิงห 
(พ.ศ. 2516) คําบอกเลาของหลวงพอฤาษี
ลิงดํา (พ.ศ. 2544) และคําบอกเลาของ
หลวงพอจรัญ ฐิตธัมโม (พ.ศ. 2549) ซึ่ง
หลวงพอทั้งสอง ไดบอกกับลูกศิษยลูกหา
ของทานวาไดพบปะพูดคุยกับพระภิกษุ
ตากสินในป พ.ศ. 2500 กับ ป พ.ศ. 2528 
ตามลําดับ และพระภิกษุตากสินบอกวา
ทานไมไดถูกสมเด็จเจาพระยามหากษัตริย
ศึกสําเร็จโทษ แตทานทรงวางแผนและทรง
ขอรองใหสมเด็จเจาพระยามหากษัตริยศึก
ปราบดาภิเษกขึ้นครองราชยตอจากทาน 
โดยทานจะทรงแสรงทําเปนวิกลจริตไม
สามารถปกครองประเทศได เพื่อลางหนี้สิน
ของประเทศทีท่านไปกูจนีมา 60,000 ตาํลึง 
สวนคนที่ถูกสําเร็จโทษนั้นเปน “พระองค
ปลอม” ในคําบอกเลาของหลวงพอฤาษีลิง
ดํายังกลาวดวยวา ลูกหลานของสมเด็จ
พระเจาตากสินมหาราชท่ีถูกสําเร็จโทษ
ตามมานั้น ก็ลวนเปน “พระองคปลอม”  
ทั้งสิ้น 

ทั้งพระเจาตากสิน “version พระองค
ปลอม” และ “version ลางหนี้จีน” เมื่อ
ไมมีการสําเร็จโทษพระองคจริง สวนใหญ
จึงนําเสนอวาพระองคทานเสด็จพระราช 
ดํ า เนินไปประทับที่ นครศรี ธรรมราช     
สวนเสด็จสวรรคตท่ีไหนนั้น บางวาที่
นครศรีธรรมราช บางวาที่ เพชรบุรี

6. ขอสงสัยที่ยังตองหาคําตอบ

เรื่องราวในชวงบั้นปลายพระชนมชีพของ
สมเด็จพระเจ าตากสินมหาราชที่มีการ
พัฒนาและเผยแพรตอเน่ืองกันมาถึง 3 

versions นี้ ยังคงไมเพียงแตไมสามารถ
สรางความชัดเจนและยุติขอสงสัยท่ีมีแต
เดิมได หากการรังสรรคเรื่องราวของ

พระเจาตากสินใหดูพิศดารมากขึ้นเทาไร 
ผูคนก็ยิ่งเกิดความสงสัยมากขึ้นเทานั้น นัก
ประวัติศาสตรและผูสนใจประวัติศาสตร
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ตางพากันศึกษาคนควา จนเกิดเปน
ประเด็นคําถามอื่นๆ เพิ่มขึ้นมากมาย 
เปนตนวา กรุงธนบุรีถูกยึดไดอยางงายดาย
จากกองกําลังเล็กๆ ของพระยาสรรคกับขุน
แกวนองชาย ที่รวมมือกับพรรคพวกของ
นายบุญมากกับขุนสุระที่กอกบฏอยูที่กรุง
เกาเทานั้นหรือ? หรือ การประหารชีวิต
พระยาสรรคมีเหตุผลอื่นไหม นอกจากขอ
กลาวหาที่ว าพระยาสรรคคิดจะยึดราช
บัลลังกไวเปนของตนเอง? ท้ังน้ีเพราะ
พระยาสรรคไมนาคิดเชนนั้น เนื่องจากกอง
กําลังของพระยาสรรคไมอาจเทียบไดกับ
กองทัพของเจาพระยาจักรี (สมเด็จ 
เจาพระยามหากษัตริยศึก) ที่มีทั้งกองทัพ
ของเจาพระยาสุรสีหผูเปนนอง และพระยา
สุริยอภัยผูเปนหลาน สนับสนุนอยู ฯลฯ

อยางไรก็ดี สารคดีเรื่องนี้ไมประสงคจะ
ขยายความไปถึงประเด็นความสงสัยเหลา
นั้น หากแตตองการกลับมาหาคําตอบให
กับคําถามเดิมๆ ที่ยังคงเคลือบแคลงใจเรา
หลายคนมาตลอดคือ 

1. สมเดจ็พระเจาตากสนิมหาราชทรงมพีระ
สติฟ นเฟอนถึงสัญญาวิปลาสจริงหรือ? 
หรือ

2. ทรงวางแผนใหมกีารผลดัแผนดนิเพือ่แก 
ปญหาหนี้สินของประเทศที่มีตอจีน? หรือ

3. ทรงถูกสําเร็จโทษที่หน าป อมวิไชย
ประสิทธิ์? หรือ

4. ทรงลีภ้ยัไปอยูทีน่ครศรธีรรมราช? 

ในประเด็นเรื่องทรง “เสียพระจริตฟนเฟอน
ไป” หรือทรงมี “พระสติฟนเฟอนถึงสัญญา
วิปลาส” นั้น นอกจากปรากฏในพระราช
พงศาวดารไทยทั้ง 4 ฉบับ อันมีที่มาสําคัญ
เกี่ยวพันกับการนั่งวิปสสนากรรมฐานแลว 
ยังมีปรากฏใน “จดหมายเหตุความทรงจํา
ของกรมหลวงนรินทรเทวี” ซึ่งเปนพระนอง
นางเธอตางพระชนนี ในพระบาทสมเด็จ

พระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ที่กลาว
ถึ งพระอาการเสียพระทัยของสมเด็จ
พระเจาตากสินมหาราชจนถึงขั้นจะตาย
ตามหมอมอุบลที่พระองค ท านทรงสั่ ง
ประหารชีวิตอยางทารุณ แลวมาทรงคิดถึง
หมอมอุบลวามีครรภอยู 2 เดือน โดยใน
จดหมายเหตุดังกลาวระบุวา สมเด็จ
พระเจาตากสินมหาราชทรงโปรดหมอม
อุบลกับหม อมฉิมเป นพิ เศษถึ งขั้น ให  
“ประทมอยูคนละขาง” หมอมอุบลนั้นเปน
พระธิ ดา ในกรมหมื่ น เทพพิพิ ธซึ่ งถู ก
พระเจาตากสินสําเร็จโทษในคราวศึกพิมาย 
สวนหมอมฉิมเปนพระธิดาของเจาฟาจีดกับ
เจาฟาหญิงเทพ เจาฟาจีดนั้นถูกเจาพระยา
พิษณุโลกจับถวงนํ้าโทษฐานคิดยึดเมือง
พิษณุโลกกอนกรุงศรีอยุธยาแตกเล็กนอย 
สวนเจาฟาหญิงเทพเปนพระราชธิดาของ
สมเด็จพระเจาอยูหัวทายสระ

การประหารชีวิตหมอมอุบลท่ีกรมหลวง 
นรินทรเทวีบันทึกไวในจดหมายเหตุความ
ทรงจําวาเปนเหตุใหสมเด็จพระเจาตากสิน
มหาราชทรงเสียพระทัยจนมีพระสติฟ น
เฟอนนั้น เรื่องราวมีอยูวาสมเด็จพระเจา 
ตากสินมหาราชรับสั่งใหนายชิดภูบาล กับ 
นายชาญภูเบศร ฝรั่ง 2 คน เขามาไลจับ
หนูที่เขามากัดพระวิสูตร ตอมาเจาประทุม
ทูลวาฝร่ังทั้งสองเปนชูกับหมอมอุบลและ
หมอมฉิม รวมทั้งคนรําอีก 4 คน เปน 6 
คนดวยกัน สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช
จึงรับสั่งถาม หมอมฉิมยอมรับ แตหมอม
อุบลไมรับ หมอมฉิมจึงพูดขึ้นวา

“ยงัจะอยูเปนมเหสขีีซ้อนหรอื มาตายตามเจา

พอเถดิ” 

สมเด็จพระเจาตากสินมหาราชทรงกริ้ว
มาก จึงรับสั่งใหลงโทษอยางทารุณ โดยใน
จดหมายเหตุความทรงจําบันทึกไววา

“ใหเฆีย่นเอานํา้เกลอืรด ทาํประจานดวยแสน

สาหสั ประหารชวีติ ผาอกเอาเกลอืทา ตดัมอื

ตดัเทา

“สาํเรจ็โทษเสรจ็แลวไมสบายพระทยั คดิถงึ

หมอมอบุลวามคีรรภอยู ๒ เดอืน ตรสัวาจะ

ตายตามหมอมอบุล วาใครจะตายกบักบูาง เสม

เมยีกรมหมืน่เทพพพิธิวาจะตามเสดจ็ หมอม

ทองจนัทร หมอมเกศ สัง่บษุบา จะตามเสดจ็

ดวย ประทานเงนิคนละ ๑ ชัง่ ใหบงัสกุลุตวั ทอง

คนละ ๑ บาท ใหทาํพระแลวใหนัง่ในแพหยวก 

นมินตพระเขามาบงัสกุลุ แลวจะประหารชีวิตคน

ทีย่อมตามเสดจ็นัน้กอน แลวทานจะแทง

พระองคทานตามไปอยูดวยกนัเจาขา พระสตฟิน

เฟอน”

อยางไรก็ดี หากพิจารณาวาทั้งพระราช
พงศาวดารและจดหมายเหตุ ลวนเปน
เอกสารท่ีผลติข้ึนในสมยัตนกรงุรตันโกสนิทร 
และที่สําคัญโดยฝายที่ข้ึนมาครองแผนดิน
แทน นํ้าหนักความนาเชื่อถือจึงอาจดูลด
นอยลงเปนธรรมดา และเมื่อพิจารณาจาก
พระราชพงศาวดารกรุงกัมพูชาท่ีบันทึก
พระราชดํารัสของสมเด็จพระเจาตากสิน
มหาราชในชวงนั้นที่ทรงตรัสวา “กูวิตกแต
ศัตรูมาแตประเทศเมืองไกล แตเดี๋ยวนี้ไซ
ลูกหลานของกูเอง วากูคิดเปนบาเปนบอ
แลวดังนี้ จะใหพอบวชก็ดี ฤาจะใสตรวน
พอก็ดี พอจะยอมรับทําตามใจลูกบังคับทั้ง
สิ้น” แลว จึงนาสงสัยวา พระองคทาน 
“ทรงมีพระสติฟนเฟอน” จริงหรือ? หรือ
เปนเพียงแค “ถูกมองวาทรงมีพระสติฟน
เฟอน” กันแน? ยิ่งเมื่อพิจารณาถึงบันทึก
ทางประวัติศาสตรอีกหลายฉบับที่ระบุวา 
สมเด็จพระเจาตากสินมหาราชทรงปฏิบัติ
ภารกิจในการบริหารบานเมืองอยูจวบจน
วาระสุดทาย และทรงมีพระจริยวัตรเรียบ
งาย ทรงประกอบพระราชกรณียกิจผิด
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แปลกไปจากพระมหากษตัริยกรุงศรีอยธุยา 
ตัวอยางเชนในประชุมพงศาวดารภาคที่ 39 
เรื่อง “จดหมายเหตุของพวกคณะบาด
หลวงฝร่ังเศส ซึ่งเขามาตั้งคร้ังกรุงศรี 
อยุธยาตอนแผนดินพระเจาเอกทัศ กับครั้ง
กรุงธนบุรีแลคร้ังกรุงรัตนโกสินทรตอนตน 
ภาค 6” ไดบันทกึจดหมายของมองเซนเยอร 
เลอบอง ที่มีถึงผู อํานวยการคณะตาง
ประเทศ ไววา

“บรรดาคนทั้งหลายเรียกพระเจาตากวาพระเจา

แผนดนิ แตพระเจาตากเองวาเปนแตเพยีงผู

รกัษากรงุเทานัน้ พระเจาตากหาไดทรงประพฤติ

เหมอืนอยางพระเจาแผนดนิกอน ๆ ไม และใน

ธรรมเนียมของพระเจาแผนดินฝายทิศตะวัน

ออกที่ไมเสด็จออกใหราษฎรเห็นพระองคดวย

กลวัจะเสือ่มเสยีพระเกยีรตยิศนัน้ พระเจาตาก

ไมทรงเหน็ชอบดวยเลย พระเจาตากทรงพระ

ปรชีาสามารถยิง่กวาคนธรรมดา เพราะฉะนัน้จงึ

ไมทรงเกรงวาถาเสด็จออกใหราษฎรพลเมือง

เหน็พระองค และถาจะมรีบัสัง่ดวยแลวจะทาํให

เสียพระราชอํานาจลงแตอยางใด เพราะ

พระองคมพีระราชประสงคทอดพระเนตรการทัง้

ปวงดวยพระเนตรของพระองคเอง และจะทรง

ฟงการทั้งหลายดวยพระกรรณของพระองคเอง

ทัง้สิน้”

การที่สมเด็จพระเจาตากสินมหาราชทรงมี
พระจริยวัตรเรียบงาย และทรงประกอบ
พระราชกรณียกิจผิดแปลกไปจากพระมหา
กษัตริยองคกอนๆ ในสมัยกรุงศรีอยุธยา
เชนน้ี ทาํใหพระองคทรงถกูมองวาไมเคารพ 
ตอขนบธรรมเนียมดั้งเดิม และถูกกลุม
ชนชั้นสูงในเวลานั้นสวนหนึ่งที่ตอตานทาน 
พากันพูดวาทานเสียพระสติ ขอกลาวหาที่
วาพระองคทานทรงมี “พระสติฟนเฟอนถึง
สัญญาวิปลาส” จึงยิ่งชวนใหสงสัยวา
พระองคทานเปนเชนนั้นจริงๆ หรือ?  

นีย่งัไมพดูถงึคําบอกเลาของ 3 ผูทรงศลี ที่
กลาววา “ผพีระเจาตากสนิ” หรอื “พระภิกษุ
ตากสิน” มาบอกวาทานไมไดบา ซึ่งหลัก
ฐานจากคาํบอกเลาดงักลาวนี ้ คงตองขึน้กบั
วจิารณญาณและความศรทัธาของแตละทาน

สวนประเด็นเรื่องสมเด็จพระเจาตากสิน
มหาราชทรงวางแผนใหมีการผลัดแผนดิน
เพื่อแกปญหาหนี้สินของประเทศที่มีตอจีน
นั้น จากคําบอกเลาของ 2 หลวงพอกับ 1 
ภิกษุณี ยืนยันวาพระองคทานทรงคิดแผน
นี้ขึ้นมา และขอรองใหสมเด็จเจาพระยา
มหากษัตริยศึกปราบดาภิเษกขึ้นเปนพระ
มหากษัตริยแทน เพื่อหวังลางหนี้ที่ไปกูจีน
มา ซึ่งในคําบอกเลาของหลวงพอจรัญ ฐิต
ธัมโม ระบุวาเปนหนี้จีนอยู 60,000 ตําลึง 
และเกรงวาจีนจะหาเหตุยึดกรุงธนบุรีไป
เปนของเขาเนื่องจากพระเจาตากสินหาเงิน
มาใชหนี้ไมทัน การผลัดแผนดินจะทําให
พระมหากษัตริยพระองคใหมไมตองรับผิด
ชอบใชหนี้ อยางไรก็ดี เมื่อสืบคนเอกสาร
ทางประวัติศาสตรกลับพบเรื่องราวที่ตรง
กันขาม

จริงอยูในชวงตนรัชกาล บานเมืองเสียหาย
ถูกเผาทําลายและปลนสะดม ประชาชน
อดอยากยากแคน สมเด็จพระเจาตากสิน
มหาราช ทรงพยายามแกไขปญหาทาง
เศรษฐกิจถึงข้ันรับสั่งใหขุดกรุตามวัดเพื่อ
นําสมบัติมาขาย นําเงินมาทํานุบํารุงและ
ฟนฟูประเทศชาติ ในชั้นแรกพระองคทาน
รับสั่งใหบรรทุกสินคาไปขายยังเมืองจีน 
ปรากฏวาทางจีนไมยอมรับ ดวยเขาใจวา
เจาเมืองกําแพงเพชรคนนี้เปนกบฏ มิใช
เชื้อสายกษัตริย (กอนกรุงศรีอยุธยาแตก 
พระเจาเอกทัศนทรงโปรดเกลาฯ แตงตั้งให
พระยาวชิรปราการหรือพระยาตากเปนเจา
เมอืงกาํแพงเพชร) กระท่ังเมือ่เตียวอองปาด 
ผูเปนตาของเจาจอมมารดาปราง ซึง่ประเทศ 
จนียอมรบั ไปชีแ้จงใหทางจนีทราบวาสมเด็จ 
พระเจาตากสินมหาราชคือผูที่รวบรวมคน
ไทยตอสูกอบกูเอกราชกลับคืนมาจากการ
เสียกรุงใหพมา ทางจีนจึงยอมคาขายดวย 
และจากนั้นพระองคท านจึงแตงสําเภา
บรรทุกสินคาไปคาขายกับจีนเรื่อยมา

ฮวงซุยของเตียวอองปาด ที่นครศรีธรรมราช
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ตางพากันศึกษาคนควา จนเกิดเปน
ประเด็นคําถามอื่นๆ เพ่ิมขึ้นมากมาย 
เปนตนวา กรุงธนบุรีถูกยึดไดอยางงายดาย
จากกองกําลังเล็กๆ ของพระยาสรรคกับขุน
แกวนองชาย ที่รวมมือกับพรรคพวกของ
นายบุญมากกับขุนสุระท่ีกอกบฏอยูท่ีกรุง
เกาเทานั้นหรือ? หรือ การประหารชีวิต
พระยาสรรคมีเหตุผลอื่นไหม นอกจากขอ
กลาวหาที่ว าพระยาสรรคคิดจะยึดราช
บัลลังกไวเปนของตนเอง? ท้ังนี้เพราะ
พระยาสรรคไมนาคิดเชนนั้น เนื่องจากกอง
กําลังของพระยาสรรคไมอาจเทียบไดกับ
กองทัพของเจาพระยาจักรี (สมเด็จ 
เจาพระยามหากษัตริยศึก) ที่มีทั้งกองทัพ
ของเจาพระยาสุรสีหผูเปนนอง และพระยา
สุริยอภัยผูเปนหลาน สนับสนุนอยู ฯลฯ

อยางไรก็ดี สารคดีเรื่องนี้ไมประสงคจะ
ขยายความไปถึงประเด็นความสงสัยเหลา
นั้น หากแตตองการกลับมาหาคําตอบให
กับคําถามเดิมๆ ที่ยังคงเคลือบแคลงใจเรา
หลายคนมาตลอดคือ 

1. สมเดจ็พระเจาตากสนิมหาราชทรงมพีระ
สติฟ นเฟอนถึงสัญญาวิปลาสจริงหรือ? 
หรือ

2. ทรงวางแผนใหมกีารผลดัแผนดนิเพือ่แก 
ปญหาหนี้สินของประเทศที่มีตอจีน? หรือ

3. ทรงถูกสําเร็จโทษที่หน าป อมวิไชย
ประสิทธิ์? หรือ

4. ทรงลีภ้ยัไปอยูทีน่ครศรธีรรมราช? 

ในประเด็นเรื่องทรง “เสียพระจริตฟนเฟอน
ไป” หรือทรงมี “พระสติฟนเฟอนถึงสัญญา
วิปลาส” นั้น นอกจากปรากฏในพระราช
พงศาวดารไทยทั้ง 4 ฉบับ อันมีที่มาสําคัญ
เกี่ยวพันกับการนั่งวิปสสนากรรมฐานแลว 
ยังมีปรากฏใน “จดหมายเหตุความทรงจํา
ของกรมหลวงนรินทรเทวี” ซึ่งเปนพระนอง
นางเธอตางพระชนนี ในพระบาทสมเด็จ

พระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ที่กลาว
ถึ งพระอาการเสียพระทัยของสมเด็จ
พระเจาตากสินมหาราชจนถึงขั้นจะตาย
ตามหมอมอุบลที่พระองค ท านทรงสั่ ง
ประหารชีวิตอยางทารุณ แลวมาทรงคิดถึง
หมอมอุบลวามีครรภอยู 2 เดือน โดยใน
จดหมายเหตุดังกลาวระบุวา สมเด็จ
พระเจาตากสินมหาราชทรงโปรดหมอม
อุบลกับหม อมฉิมเป นพิ เศษถึ งขั้น ให  
“ประทมอยูคนละขาง” หมอมอุบลนั้นเปน
พระธิ ดา ในกรมหมื่ น เทพพิพิ ธซึ่ งถู ก
พระเจาตากสินสําเร็จโทษในคราวศึกพิมาย 
สวนหมอมฉิมเปนพระธิดาของเจาฟาจีดกับ
เจาฟาหญิงเทพ เจาฟาจีดนั้นถูกเจาพระยา
พิษณุโลกจับถวงนํ้าโทษฐานคิดยึดเมือง
พิษณุโลกกอนกรุงศรีอยุธยาแตกเล็กนอย 
สวนเจาฟาหญิงเทพเปนพระราชธิดาของ
สมเด็จพระเจาอยูหัวทายสระ

การประหารชีวิตหมอมอุบลท่ีกรมหลวง 
นรินทรเทวีบันทึกไวในจดหมายเหตุความ
ทรงจําวาเปนเหตุใหสมเด็จพระเจาตากสิน
มหาราชทรงเสียพระทัยจนมีพระสติฟ น
เฟอนนั้น เรื่องราวมีอยูวาสมเด็จพระเจา 
ตากสินมหาราชรับสั่งใหนายชิดภูบาล กับ 
นายชาญภูเบศร ฝรั่ง 2 คน เขามาไลจับ
หนูที่เขามากัดพระวิสูตร ตอมาเจาประทุม
ทูลวาฝรั่งทั้งสองเปนชูกับหมอมอุบลและ
หมอมฉิม รวมทั้งคนรําอีก 4 คน เปน 6 
คนดวยกัน สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช
จึงรับสั่งถาม หมอมฉิมยอมรับ แตหมอม
อุบลไมรับ หมอมฉิมจึงพูดขึ้นวา

“ยงัจะอยูเปนมเหสขีีซ้อนหรอื มาตายตามเจา

พอเถดิ” 

สมเด็จพระเจาตากสินมหาราชทรงกริ้ว
มาก จึงรับสั่งใหลงโทษอยางทารุณ โดยใน
จดหมายเหตุความทรงจําบันทึกไววา

“ใหเฆีย่นเอานํา้เกลอืรด ทาํประจานดวยแสน

สาหสั ประหารชวีติ ผาอกเอาเกลอืทา ตัดมอื

ตดัเทา

“สาํเรจ็โทษเสรจ็แลวไมสบายพระทยั คดิถงึ

หมอมอบุลวามคีรรภอยู ๒ เดอืน ตรสัวาจะ

ตายตามหมอมอบุล วาใครจะตายกบักบูาง เสม

เมยีกรมหมืน่เทพพพิธิวาจะตามเสดจ็ หมอม

ทองจนัทร หมอมเกศ สัง่บษุบา จะตามเสดจ็

ดวย ประทานเงินคนละ ๑ ชัง่ ใหบงัสกุลุตวั ทอง

คนละ ๑ บาท ใหทาํพระแลวใหนัง่ในแพหยวก 

นมินตพระเขามาบงัสกุลุ แลวจะประหารชีวิตคน

ทีย่อมตามเสดจ็นัน้กอน แลวทานจะแทง

พระองคทานตามไปอยูดวยกนัเจาขา พระสตฟิน

เฟอน”

อยางไรก็ดี หากพิจารณาวาท้ังพระราช
พงศาวดารและจดหมายเหตุ ลวนเปน
เอกสารทีผ่ลติข้ึนในสมัยตนกรงุรตันโกสนิทร 
และที่สําคัญโดยฝายที่ข้ึนมาครองแผนดิน
แทน นํ้าหนักความนาเชื่อถือจึงอาจดูลด
นอยลงเปนธรรมดา และเมื่อพิจารณาจาก
พระราชพงศาวดารกรุงกัมพูชาท่ีบันทึก
พระราชดํารัสของสมเด็จพระเจาตากสิน
มหาราชในชวงนั้นที่ทรงตรัสวา “กูวิตกแต
ศัตรูมาแตประเทศเมืองไกล แตเดี๋ยวนี้ไซ
ลูกหลานของกูเอง วากูคิดเปนบาเปนบอ
แลวดังนี้ จะใหพอบวชก็ดี ฤาจะใสตรวน
พอก็ดี พอจะยอมรับทําตามใจลูกบังคับทั้ง
สิ้น” แลว จึงนาสงสัยวา พระองคทาน 
“ทรงมีพระสติฟนเฟอน” จริงหรือ? หรือ
เปนเพียงแค “ถูกมองวาทรงมีพระสติฟน
เฟอน” กันแน? ยิ่งเมื่อพิจารณาถึงบันทึก
ทางประวัติศาสตรอีกหลายฉบับที่ระบุวา 
สมเด็จพระเจาตากสินมหาราชทรงปฏิบัติ
ภารกิจในการบริหารบานเมืองอยูจวบจน
วาระสุดทาย และทรงมีพระจริยวัตรเรียบ
งาย ทรงประกอบพระราชกรณียกิจผิด
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แปลกไปจากพระมหากษตัรยิกรงุศรอียธุยา 
ตัวอยางเชนในประชุมพงศาวดารภาคที่ 39 
เรื่อง “จดหมายเหตุของพวกคณะบาด
หลวงฝรั่งเศส ซึ่งเขามาตั้งครั้งกรุงศรี 
อยุธยาตอนแผนดินพระเจาเอกทัศ กับครั้ง
กรุงธนบุรีแลครั้งกรุงรัตนโกสินทรตอนตน 
ภาค 6” ไดบันทึกจดหมายของมองเซนเยอร 
เลอบอง ที่มีถึงผู อํานวยการคณะตาง
ประเทศ ไววา

“บรรดาคนทั้งหลายเรียกพระเจาตากวาพระเจา

แผนดนิ แตพระเจาตากเองวาเปนแตเพยีงผู

รกัษากรงุเทานัน้ พระเจาตากหาไดทรงประพฤติ

เหมอืนอยางพระเจาแผนดนิกอน ๆ ไม และใน

ธรรมเนียมของพระเจาแผนดินฝายทิศตะวัน

ออกที่ไมเสด็จออกใหราษฎรเห็นพระองคดวย

กลวัจะเสือ่มเสยีพระเกยีรตยิศนัน้ พระเจาตาก

ไมทรงเหน็ชอบดวยเลย พระเจาตากทรงพระ

ปรชีาสามารถยิง่กวาคนธรรมดา เพราะฉะนัน้จงึ

ไมทรงเกรงวาถาเสด็จออกใหราษฎรพลเมือง

เห็นพระองค และถาจะมรีบัสัง่ดวยแลวจะทาํให

เสียพระราชอํานาจลงแตอยางใด เพราะ

พระองคมพีระราชประสงคทอดพระเนตรการทัง้

ปวงดวยพระเนตรของพระองคเอง และจะทรง

ฟงการทั้งหลายดวยพระกรรณของพระองคเอง

ทัง้สิน้”

การที่สมเด็จพระเจาตากสินมหาราชทรงมี
พระจริยวัตรเรียบงาย และทรงประกอบ
พระราชกรณียกิจผิดแปลกไปจากพระมหา
กษัตริยองคกอนๆ ในสมัยกรุงศรีอยุธยา
เชนน้ี ทาํใหพระองคทรงถกูมองวาไมเคารพ 
ตอขนบธรรมเนียมดั้งเดิม และถูกกลุม
ชนชั้นสูงในเวลานั้นสวนหน่ึงที่ตอตานทาน 
พากันพูดวาทานเสียพระสติ ขอกลาวหาที่
วาพระองคทานทรงมี “พระสติฟนเฟอนถึง
สัญญาวิปลาส” จึงย่ิงชวนใหสงสัยวา
พระองคทานเปนเชนนั้นจริงๆ หรือ?  

นีย่งัไมพดูถงึคําบอกเลาของ 3 ผูทรงศลี ที่
กลาววา “ผีพระเจาตากสนิ” หรอื “พระภิกษุ
ตากสิน” มาบอกวาทานไมไดบา ซึ่งหลัก
ฐานจากคาํบอกเลาดงักลาวนี ้ คงตองขึน้กบั
วจิารณญาณและความศรทัธาของแตละทาน

สวนประเด็นเรื่องสมเด็จพระเจาตากสิน
มหาราชทรงวางแผนใหมีการผลัดแผนดิน
เพื่อแกปญหาหนี้สินของประเทศท่ีมีตอจีน
นั้น จากคําบอกเลาของ 2 หลวงพอกับ 1 
ภิกษุณี ยืนยันวาพระองคทานทรงคิดแผน
นี้ขึ้นมา และขอรองใหสมเด็จเจาพระยา
มหากษัตริยศึกปราบดาภิเษกขึ้นเปนพระ
มหากษัตริยแทน เพื่อหวังลางหนี้ที่ไปกูจีน
มา ซึ่งในคําบอกเลาของหลวงพอจรัญ ฐิต
ธัมโม ระบุวาเปนหนี้จีนอยู 60,000 ตําลึง 
และเกรงวาจีนจะหาเหตุยึดกรุงธนบุรีไป
เปนของเขาเนื่องจากพระเจาตากสินหาเงิน
มาใชหนี้ไมทัน การผลัดแผนดินจะทําให
พระมหากษัตริยพระองคใหมไมตองรับผิด
ชอบใชหนี้ อยางไรก็ดี เมื่อสืบคนเอกสาร
ทางประวัติศาสตรกลับพบเรื่องราวที่ตรง
กันขาม

จริงอยูในชวงตนรัชกาล บานเมืองเสียหาย
ถูกเผาทําลายและปลนสะดม ประชาชน
อดอยากยากแคน สมเด็จพระเจาตากสิน
มหาราช ทรงพยายามแกไขปญหาทาง
เศรษฐกิจถึงขั้นรับสั่งใหขุดกรุตามวัดเพื่อ
นําสมบัติมาขาย นําเงินมาทํานุบํารุงและ
ฟนฟูประเทศชาติ ในชั้นแรกพระองคทาน
รับสั่งใหบรรทุกสินคาไปขายยังเมืองจีน 
ปรากฏวาทางจีนไมยอมรับ ดวยเขาใจวา
เจาเมืองกําแพงเพชรคนนี้เปนกบฏ มิใช
เชื้อสายกษัตริย (กอนกรุงศรีอยุธยาแตก 
พระเจาเอกทัศนทรงโปรดเกลาฯ แตงตั้งให
พระยาวชิรปราการหรือพระยาตากเปนเจา
เมอืงกาํแพงเพชร) กระท่ังเมือ่เตียวอองปาด 
ผูเปนตาของเจาจอมมารดาปราง ซึง่ประเทศ 
จนียอมรบั ไปชีแ้จงใหทางจนีทราบวาสมเด็จ 
พระเจาตากสินมหาราชคือผูที่รวบรวมคน
ไทยตอสูกอบกูเอกราชกลับคืนมาจากการ
เสียกรุงใหพมา ทางจีนจึงยอมคาขายดวย 
และจากน้ันพระองคท านจึงแตงสําเภา
บรรทุกสินคาไปคาขายกับจีนเรื่อยมา

ฮวงซุยของเตียวอองปาด ที่นครศรีธรรมราช
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กอนเหตุการณผลัดแผนดินเพียงไมก่ีเดือน 
สมเด็จพระเจาตากสินมหาราชยังทรงสง
ทูตคณะใหญ พรอมเรือกวาสิบลํา บรรทุก
เคร่ืองราชบรรณาการไปจิ้มกองพระเจา
เฉยีนหลงเปนมลูคากวา 3,900,000 ตาํลงึ!

ในขอเขียน “สมเด็จพระเจากรุงธนบุรีกับ
จักรพรรดิจีน” ที่ ประพฤทธิ์ ศุกลรัตนเมธี 
แปลจากตนฉบับของ ตวน ลี เชิง ระบุวา

“ครั้นในปที่ ๔๖ แหงรัชกาลเฉียนหลง 

(พ.ศ. ๒๓๒๔) สมเด็จพระเจากรุงธนบุรี

ไดทรงจัดสงคณะทูตคณะใหญ โดยมี

พระยาสุนทรอภัยเปนราชทูตไปเมืองจีน 

คณะทูตนี้โดยสารเรือถึง ๑๑ ลํา บรรทุก

งาชาง นอแรด ฝาง และเริ่มเดินทางเดือน 

๕ ถึงกวางตุงเดือน ๗” 

และพูดถึงเครื่องราชบรรณาการรวมทั้งการ
ขออนุญาตขายสินคาที่นําไปและซื้อสินคา
กลับมาวา 

“ในสํานวนเอกสารราชการ ของราชสํานัก

ชิงปรากฎวา กอนที่คณะทูตจากกรุงธนบุรี

จะเดินทางไปถึง ไดมีเรือบรรทุกเครื่องราช

บรรณาการจํานวน ๒ ลํา ไปถึงอําเภอ

หนานไฮ (ปจจุบันคือเมืองกวางเจา – ผู

แปล) มณฑลกวางตุงเมื่อเดือน ๖ โดยนํา

พระราชสาสนมา ๒ ฉบับ พระราชสาสน

ฉบับหนึ่งกราบทูลวา ไดจัดสงทูตมาถวาย

เครื่องราชบรรณาการ ซึ่งมีชางพลายและ

ชางพังอยางละหนึ่งเชือกและสินคาพื้น

เมือง..... พระราชสาสนอีกฉบับหนึ่ง

กราบทูลว าเรือที่บรรทุกสิ่ งของเครื่อง

บรรณาการ มี ๔ ลํา เรือสินคา ๗ ลํา 

นอกจากนั้น ไดนําฝางและงาชาง เปน

สิ่งของนอกบรรณาการ .......... อนึ่ง ยังมี

ฝางและไมแดง ซึ่งขอมอบใหกระทรวง

พิธีการและสํานักขาหลวงรวมทั้งของขวัญที่

มอบใหนายหางพาณิชยดวย ขอไดมี

พระบรมราชานุญาตใหนําสินคานอกจาก

นั้นขายไปเพื่อเปนคาใชจายในการเดินทาง

ของคณะทูต นอกจากนั้น ยังไดกลาวถึงวา

ขอซื้อถาดทองแดง เตาทองแดง และขอ

ปลอยเรือเปลากลับไปกอนดวย..........

“คณะทูตจากสยามเดินทางถึงปกกิ่ง เมื่อ

เดือนอ ายของป รุ  งขึ้นภายใต การดูแล

คุ มครองของขุนนางกวางตุ งจักรพรรดิ

เฉียนหลงไดจัดงานเล้ียงรับรองคณะทูตท่ี

หอง ซันเกาสุยฉาง ครั้นถึงเดือนสาม 

พระยาสุนทรอภัยราชทูตไดถึงแกกรรม

อยางปจจุบันทันดวน ณ ที่กรุงปกกิ่ง ราช

สํานักชิงไดเปนเจาภาพงานศพ ตอมาหลวง

พิชัยเสนหาอุปทูตไดนําคณะทูตกลับเมือง

ไทย เมื่อเดือน ๗ หลังจากที่ไดกระทํา

หนาที่เสร็จเรียบรอยแลว เมื่อคณะทูตกลับ

ถึงเมืองไทย ปรากฎวาสมเด็จพระเจา

กรุงธนบุรีไดถูกสําเร็จโทษแลว แผนดินได

เปลี่ยนไปแลว จากกรุงธนบุรี เปนกรุง

รัตนโกสินทร วัสดุและอุปกรณการกอสราง

ที่ซื้อกลับมา จึงไดใชในการสรางพระราชวัง

แหงใหม”

จากเอกสารหลักฐานทางประวัติศาสตร
เหลานี้ จึงไมนาเปนไปไดวาสมเด็จพระเจา 
ตากสินมหาราชจะไมสามารถใชหนี้แค 

60,000 ตําลึง จนถึงกับตองวางแผนใหมี
การผลัดแผนดินเพื่อลางหนี้จากเจาหนี้ ซึ่ง
ไมเปนผลดีตอท้ังพระเกียรติยศและชื่อ
เสียงของประเทศไทย และที่สําคัญหาก
เปนการวางแผนรวมมือกับเจาพระยาจักรี
แลว ไฉนเลยจึงตองมีการสําเร็จโทษลูก
หลานของสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช
จนหมด คงเหลือเพียงเจาฟาเหม็นซึ่งเปน
หลานปูของเจาพระยาจักรี ซึ่งตอมาก็    
ถูกสําเร็จโทษดวยข อหากบฏภายหลัง
ลนเกลาฯ รัชกาลที่ 1 เสด็จสวรรคตได
เพียง 7 วัน ยิ่งเมื่อพิจารณาคําบอกเลาของ
หลวงพอฤาษีลิงดํา ที่เลาวาไดเอยปากขอ
หวย 2 ตัวจากพระเจาตากสิน แลว
พระเจาตากสินทรงตอบวาสมัยพระองค
ทานมีแตหวยจับยี่กี หวยแบบเลขทาย 3 
ตัว 2 ตัว ไมมี พรอมทั้งโยนเหรียญ 25 
สตางคมาให ทําใหงวดนั้นคนถูกหวยกันทั้ง
โรงพยาบาลดวยแลว ย่ิงทาํให พระเจาตากสิน 
“version ลางหนี้จีน” ขาดความนาเชื่อถือ
ลงไปอีก ทั้งนี้เพราะคําบอกเลาทอนนี้ขัด
แยงกบัขอเทจ็จรงิในประวติัศาตรโดยสิน้เชงิ 
กลาวคือ
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ประการแรก การพนันสมัยกรุงธนบุรีมีแค
ถั่วกับโป ยังไมมีหวย ไมวาจะเปนหวย
จับยี่กี หรือ หวย ก.ข. เนื่องจากหวยนั้น
ตามที่บันทึกไวในประชุมพงศาวดารภาค 
17 ตํานานเรื่องเลิกหวยแลบอนเบี้ยในกรุง
สยาม สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ 
ทรงนิพนธวา 

“ไดความในหนังสือชื่อ ยังวา หวยเปนของ

เพิ่งคิดขึ้นในแผนดินพระเจ าเตากวาง 

รัชกาลที่ ๖ ในราชวงศใตเชง เสวยราชย

แตปมะเส็ง พ.ศ. ๒๓๖๔ จนปจอ พ.ศ. 

๒๓๙๔ (ตรงกับรัชกาลที่ ๒ ตอรัชกาลที่ 

๓ กรุงรัตนโกสินทรนี้)”

เมื่อหวยเกิดขึ้นในเมืองจีนไมนาน ก็เขามา
ถึงเมืองไทยในสมัยลนเกลาฯ รัชกาลที่ 3 
โดยมูลเหตุที่เกิดการเลนหวย มีคําอธิบาย
ในพระราชนิพนธ ของพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกลาเจาอยูหัว วา 

“เมื่อครั้งแผนดินพระบาทสมเด็จพระนั่ง

เกลาเจาอยูหัว เมื่อปเถาะ (พ.ศ. ๒๓๗๔) 

นํ้ามาก เมื่อปมะโรง (พ.ศ. ๒๓๗๕) นํ้า

นอยขาวแพงถึงตองซื้อขาวตางประเทศมา

จายขาย คนก็ไมมีเงินจะซื้อขาวกิน ตองมา

รับจางทํางานคิดเอาขาวเปนคาจาง เจา

ภาษีนายอากรก็ไมมีเงินจะสงตองเอาสินคา

ใชคาเงินหลวง ที่สุดจนจีนผูกเบี้ยก็ไมมีเงิน

จะให ตองเขารับทํางานในกรุงฯ จึงทรง

พระราชดําริลงไปวา เงินตราบัว เงินตรา

ครุฑ เงินตราปราสาทไดทําใชออกไปก็มาก 

หายไปเสียหมด ทรงสงสัยวาคนจะเอาเงิน

ไปซื้อฝนมาเก็บไวขายในนี้ จึงโปรดฯใหจับ

ฝนเผาฝนเสียเปนอันมาก ตัวเงินก็ไมมีขึ้น

มา และจีนหงพระศรีไชยบาน จึงกราบทูล

วาเงินนั้นตกไปอยูที่ราษฎรเก็บฝงดินไว

มากไมเอาออกใช ถาอยางนี้ที่เมืองจีนตั้ง

หวยขึ้นจึงมีเงินมา จึงโปรดฯ ใหจีนหงตั้ง

หวยขึ้นเปนอากรอีกอยาง ๑”

อีกประการหนึ่ง สมัยกรุงธนบุรียังไมมี
เหรียญ 25 สตางค เนื่องจากเหรียญ
กษาปณเริ่มผลิตครั้งแรกในสมัยพระบาท
สมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว หากพบ “ผี
พระเจาตากสิน” ในป พ.ศ. 2500 มี
เหรียญ 25 สตางคได ใครพบ “ผี
พระเจาตากสิน” ใน พ.ศ. นี้ คงเห็นทาน
พกสมารทโฟน หรือไมก็คงคุยกันผานไลน
โดยไมตองเขาฌานเปนแน

สําหรับประเด็นสุดทายเรื่องทรงถูกสําเร็จ
โทษหรือทรงลี้ภัยไปอยูท่ีนครศรีธรรมราช
กันแนนั้น แมในพระราชพงศาวดารไทยทั้ง 
4 ฉบับ บันทึกตรงกันวาทรงถูกสําเร็จโทษ
ที่หนาปอมวิไชยประสิทธิ์ ทั้งยังมีการ
ตอกยํ้าอีกครั้งดวยการขุดพระศพข้ึนมา
ฌาปนกิจที่วัดบางยี่เรือใตในป พ.ศ. 2327 
เพื่อประกาศใหประชาราษฎรและหัวเมือง
ใหญนอยรับรูและยอมรับถึงการสิ้นสุดของ
แผนดินเกาและการเริ่มตนแผนดินใหม แต
ดูเหมือนวาสังคมไทยในระยะตอมากลับ
ไมมีใครเชื่อ การเผยแพรเรื่องราวการ
สําเร็จโทษพระเจาตากสิน “พระองค
ปลอม” โดยพระเจาตากสินพระองคจริง
ทรงสามารถหลบหนีไปอยูนครศรีธรรมราช
ได ไมวาจะดวยเจตนาใด ดําเนินไปอยาง
ตอเนื่องยาวนานทั้งในรูปบทวรรณกรรม
และคําบอกเลาของผูทรงศีลที่เชื่อกันวามี
ญาณพิเศษ อยางไรก็ดี ตํานานเรื่อง
พระเจาตากสินพระองคจริงทรงลี้ภัยไปอยู
นครศรีธรรมราชกลับตรงกับเรื่องเลาที่
ถายทอดกันภายในสายสกุล ณ นคร รวม
ทั้ งในสายสกุลอื่นที่สัมพันธ กับสมเด็จ
พระเจาตากสินมหาราช โดยมีหลักฐานทั้ง
ทางประวัติศาสตรและทางโบราณคดีที่สอด
รับกันอยางนาสนใจยิ่ง  

7. ประวัติศาสตรบอกเลา เรื่องราวพระเจาตากสิน

เชนเดียวกับเรื่องเลาภายในสกุลเกาแกบาง
สกุล ที่มีเนื้อความสวนทางกับเรื่องราวที่
บันทึกอยูในหนาประวัติศาสตร เชน เรื่อง
เลาในสกุลอมาตยกุล เกี่ยวกับพระปรีชา
กลการ (สําอาง อมาตยกุล) ขุนนางหนุม
สยามสมัยรัชกาลที่ 5 ที่ถูกลงโทษประหาร
ชีวิต กับ นางแฟนนี่ น็อกซ บุตรสาวคนโต
ของกงสุลใหญแหงอังกฤษผูเปนภรรยาที่
หายสาบสูญไปในหนาประวัติศาสตรของ
ไทยภายหลังการประหารชีวิตสามีของเธอ 

หรือเรื่องเลาในชุมชนชาวไทยเชื้อสายญวน
ริมนํ้าจันทบูร เกี่ยวกับเรื่องราวที่คณะแมชี
แหงคณะรักกางเขนชวยกันรักษาพยาบาล
พระมารดาของสมเด็จพระเจ าตากสิน
มหาราชที่ปวยหนักดวยไขปาจนหายเมื่อ
คราวที่พระองคทานทรงยกทัพมาตีจันทบุรี 
เรื่องราวของสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช
ที่ ส วนทางกับ เ รื่ อ ง ราวที่ บั นทึ ก ไว  ใน
พงศาวดารและในเอกสารทางประวตัศิาสตร 
ที่เปนทางการทั้งหลายก็เชนกัน ยังคงเลา

ขานตอๆ กันมาจากรุนสูรุนภายในสายสกุล 
ณ นคร รวมทั้งในสายสกุลอื่นๆ ที่สัมพันธ
กับพระองคทาน เปนประวัติศาสตรบอก
เลา ที่เลาตอกันมาจากผูอยูในเหตุการณ 
ถายทอดลงสูรุนลูกหลานเหลนโหลนที่ยังมี
ตัวตน เรื่องราวในประวัติศาสตรบอกเลา
เหลานี้นาใหความสนใจไมนอยไปกวาเรื่อง
ราวในหนาประวัติศาสตรที่เปนทางการ ซึ่ง
บางครั้งเราก็ไมทราบเหมือนกันวาใครคือผู
เขียน
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กอนเหตุการณผลัดแผนดินเพียงไมก่ีเดือน 
สมเด็จพระเจาตากสินมหาราชยังทรงสง
ทูตคณะใหญ พรอมเรือกวาสิบลํา บรรทุก
เคร่ืองราชบรรณาการไปจิ้มกองพระเจา
เฉยีนหลงเปนมลูคากวา 3,900,000 ตาํลงึ!

ในขอเขียน “สมเด็จพระเจากรุงธนบุรีกับ
จักรพรรดิจีน” ที่ ประพฤทธิ์ ศุกลรัตนเมธี 
แปลจากตนฉบับของ ตวน ลี เชิง ระบุวา

“ครั้นในปที่ ๔๖ แหงรัชกาลเฉียนหลง 

(พ.ศ. ๒๓๒๔) สมเด็จพระเจากรุงธนบุรี

ไดทรงจัดสงคณะทูตคณะใหญ โดยมี

พระยาสุนทรอภัยเปนราชทูตไปเมืองจีน 

คณะทูตนี้โดยสารเรือถึง ๑๑ ลํา บรรทุก

งาชาง นอแรด ฝาง และเริ่มเดินทางเดือน 

๕ ถึงกวางตุงเดือน ๗” 

และพูดถึงเครื่องราชบรรณาการรวมท้ังการ
ขออนุญาตขายสินคาท่ีนําไปและซื้อสินคา
กลับมาวา 

“ในสํานวนเอกสารราชการ ของราชสํานัก

ชิงปรากฎวา กอนที่คณะทูตจากกรุงธนบุรี

จะเดินทางไปถึง ไดมีเรือบรรทุกเครื่องราช

บรรณาการจํานวน ๒ ลํา ไปถึงอําเภอ

หนานไฮ (ปจจุบันคือเมืองกวางเจา – ผู

แปล) มณฑลกวางตุงเมื่อเดือน ๖ โดยนํา

พระราชสาสนมา ๒ ฉบับ พระราชสาสน

ฉบับหนึ่งกราบทูลวา ไดจัดสงทูตมาถวาย

เครื่องราชบรรณาการ ซึ่งมีชางพลายและ

ชางพังอยางละหนึ่งเชือกและสินคาพื้น

เมือง..... พระราชสาสนอีกฉบับหนึ่ง

กราบทูลว าเ รือที่บรรทุกส่ิงของเคร่ือง

บรรณาการ มี ๔ ลํา เรือสินคา ๗ ลํา 

นอกจากนั้น ไดนําฝางและงาชาง เปน

สิ่งของนอกบรรณาการ .......... อนึ่ง ยังมี

ฝางและไมแดง ซึ่งขอมอบใหกระทรวง

พิธีการและสํานักขาหลวงรวมทั้งของขวัญที่

มอบใหนายหางพาณิชยดวย ขอไดมี

พระบรมราชานุญาตใหนําสินคานอกจาก

นั้นขายไปเพื่อเปนคาใชจายในการเดินทาง

ของคณะทูต นอกจากนั้น ยังไดกลาวถึงวา

ขอซื้อถาดทองแดง เตาทองแดง และขอ

ปลอยเรือเปลากลับไปกอนดวย..........

“คณะทูตจากสยามเดินทางถึงปกกิ่ง เมื่อ

เดือนอ ายของป รุ  งขึ้นภายใต การดูแล

คุ มครองของขุนนางกวางตุ งจักรพรรดิ

เฉียนหลงไดจัดงานเล้ียงรับรองคณะทูตท่ี

หอง ซันเกาสุยฉาง ครั้นถึงเดือนสาม 

พระยาสุนทรอภัยราชทูตไดถึงแกกรรม

อยางปจจุบันทันดวน ณ ที่กรุงปกกิ่ง ราช

สํานักชิงไดเปนเจาภาพงานศพ ตอมาหลวง

พิชัยเสนหาอุปทูตไดนําคณะทูตกลับเมือง

ไทย เมื่อเดือน ๗ หลังจากที่ไดกระทํา

หนาที่เสร็จเรียบรอยแลว เมื่อคณะทูตกลับ

ถึงเมืองไทย ปรากฎวาสมเด็จพระเจา

กรุงธนบุรีไดถูกสําเร็จโทษแลว แผนดินได

เปลี่ยนไปแลว จากกรุงธนบุรี เปนกรุง

รัตนโกสินทร วัสดุและอุปกรณการกอสราง

ที่ซื้อกลับมา จึงไดใชในการสรางพระราชวัง

แหงใหม”

จากเอกสารหลักฐานทางประวัติศาสตร
เหลานี้ จึงไมนาเปนไปไดวาสมเด็จพระเจา 
ตากสินมหาราชจะไมสามารถใชหนี้แค 

60,000 ตําลึง จนถึงกับตองวางแผนใหมี
การผลัดแผนดินเพื่อลางหนี้จากเจาหนี้ ซึ่ง
ไมเปนผลดีตอท้ังพระเกียรติยศและชื่อ
เสียงของประเทศไทย และที่สําคัญหาก
เปนการวางแผนรวมมือกับเจาพระยาจักรี
แลว ไฉนเลยจึงตองมีการสําเร็จโทษลูก
หลานของสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช
จนหมด คงเหลือเพียงเจาฟาเหม็นซึ่งเปน
หลานปูของเจาพระยาจักรี ซึ่งตอมาก็    
ถูกสําเร็จโทษดวยข อหากบฏภายหลัง
ลนเกลาฯ รัชกาลที่ 1 เสด็จสวรรคตได
เพียง 7 วัน ยิ่งเมื่อพิจารณาคําบอกเลาของ
หลวงพอฤาษีลิงดํา ที่เลาวาไดเอยปากขอ
หวย 2 ตัวจากพระเจาตากสิน แลว
พระเจาตากสินทรงตอบวาสมัยพระองค
ทานมีแตหวยจับยี่กี หวยแบบเลขทาย 3 
ตัว 2 ตัว ไมมี พรอมทั้งโยนเหรียญ 25 
สตางคมาให ทําใหงวดนั้นคนถูกหวยกันทั้ง
โรงพยาบาลดวยแลว ย่ิงทําให พระเจาตากสิน 
“version ลางหนี้จีน” ขาดความนาเชื่อถือ
ลงไปอีก ทั้งนี้เพราะคําบอกเลาทอนนี้ขัด
แยงกบัขอเทจ็จรงิในประวติัศาตรโดยสิน้เชงิ 
กลาวคือ
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ประการแรก การพนันสมัยกรุงธนบุรีมีแค
ถั่วกับโป ยังไมมีหวย ไมวาจะเปนหวย
จับยี่กี หรือ หวย ก.ข. เนื่องจากหวยนั้น
ตามที่บันทึกไวในประชุมพงศาวดารภาค 
17 ตํานานเรื่องเลิกหวยแลบอนเบี้ยในกรุง
สยาม สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ 
ทรงนิพนธวา 

“ไดความในหนังสือชื่อ ยังวา หวยเปนของ

เพิ่งคิดขึ้นในแผนดินพระเจ าเตากวาง 

รัชกาลที่ ๖ ในราชวงศใตเชง เสวยราชย

แตปมะเส็ง พ.ศ. ๒๓๖๔ จนปจอ พ.ศ. 

๒๓๙๔ (ตรงกับรัชกาลที่ ๒ ตอรัชกาลที่ 

๓ กรุงรัตนโกสินทรนี้)”

เมื่อหวยเกิดขึ้นในเมืองจีนไมนาน ก็เขามา
ถึงเมืองไทยในสมัยลนเกลาฯ รัชกาลที่ 3 
โดยมูลเหตุที่เกิดการเลนหวย มีคําอธิบาย
ในพระราชนิพนธ ของพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกลาเจาอยูหัว วา 

“เมื่อครั้งแผนดินพระบาทสมเด็จพระนั่ง

เกลาเจาอยูหัว เมื่อปเถาะ (พ.ศ. ๒๓๗๔) 

นํ้ามาก เมื่อปมะโรง (พ.ศ. ๒๓๗๕) นํ้า

นอยขาวแพงถึงตองซื้อขาวตางประเทศมา

จายขาย คนก็ไมมีเงินจะซื้อขาวกิน ตองมา

รับจางทํางานคิดเอาขาวเปนคาจาง เจา

ภาษีนายอากรก็ไมมีเงินจะสงตองเอาสินคา

ใชคาเงินหลวง ที่สุดจนจีนผูกเบี้ยก็ไมมีเงิน

จะให ตองเขารับทํางานในกรุงฯ จึงทรง

พระราชดําริลงไปวา เงินตราบัว เงินตรา

ครุฑ เงินตราปราสาทไดทําใชออกไปก็มาก 

หายไปเสียหมด ทรงสงสัยวาคนจะเอาเงิน

ไปซื้อฝนมาเก็บไวขายในนี้ จึงโปรดฯใหจับ

ฝนเผาฝนเสียเปนอันมาก ตัวเงินก็ไมมีขึ้น

มา และจีนหงพระศรีไชยบาน จึงกราบทูล

วาเงินนั้นตกไปอยูที่ราษฎรเก็บฝงดินไว

มากไมเอาออกใช ถาอยางนี้ที่เมืองจีนตั้ง

หวยขึ้นจึงมีเงินมา จึงโปรดฯ ใหจีนหงตั้ง

หวยขึ้นเปนอากรอีกอยาง ๑”

อีกประการหนึ่ง สมัยกรุงธนบุรียังไมมี
เหรียญ 25 สตางค เนื่องจากเหรียญ
กษาปณเริ่มผลิตครั้งแรกในสมัยพระบาท
สมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว หากพบ “ผี
พระเจาตากสิน” ในป พ.ศ. 2500 มี
เหรียญ 25 สตางคได ใครพบ “ผี
พระเจาตากสิน” ใน พ.ศ. นี้ คงเห็นทาน
พกสมารทโฟน หรือไมก็คงคุยกันผานไลน
โดยไมตองเขาฌานเปนแน

สําหรับประเด็นสุดทายเรื่องทรงถูกสําเร็จ
โทษหรือทรงลี้ภัยไปอยูท่ีนครศรีธรรมราช
กันแนนั้น แมในพระราชพงศาวดารไทยทั้ง 
4 ฉบับ บันทึกตรงกันวาทรงถูกสําเร็จโทษ
ที่หนาปอมวิไชยประสิทธิ์ ทั้งยังมีการ
ตอกยํ้าอีกครั้งดวยการขุดพระศพข้ึนมา
ฌาปนกิจที่วัดบางยี่เรือใตในป พ.ศ. 2327 
เพื่อประกาศใหประชาราษฎรและหัวเมือง
ใหญนอยรับรูและยอมรับถึงการสิ้นสุดของ
แผนดินเกาและการเริ่มตนแผนดินใหม แต
ดูเหมือนวาสังคมไทยในระยะตอมากลับ
ไมมีใครเชื่อ การเผยแพรเรื่องราวการ
สําเร็จโทษพระเจาตากสิน “พระองค
ปลอม” โดยพระเจาตากสินพระองคจริง
ทรงสามารถหลบหนีไปอยูนครศรีธรรมราช
ได ไมวาจะดวยเจตนาใด ดําเนินไปอยาง
ตอเนื่องยาวนานท้ังในรูปบทวรรณกรรม
และคําบอกเลาของผูทรงศีลที่เช่ือกันวามี
ญาณพิเศษ อยางไรก็ดี ตํานานเรื่อง
พระเจาตากสินพระองคจริงทรงล้ีภัยไปอยู
นครศรีธรรมราชกลับตรงกับเรื่องเลาที่
ถายทอดกันภายในสายสกุล ณ นคร รวม
ท้ังในสายสกุลอื่น ท่ีสัมพันธ กับสมเด็จ
พระเจาตากสินมหาราช โดยมีหลักฐานทั้ง
ทางประวัติศาสตรและทางโบราณคดีที่สอด
รับกันอยางนาสนใจยิ่ง  

7. ประวัติศาสตรบอกเลา เรื่องราวพระเจาตากสิน

เชนเดียวกับเรื่องเลาภายในสกุลเกาแกบาง
สกุล ที่มีเนื้อความสวนทางกับเรื่องราวที่
บันทึกอยูในหนาประวัติศาสตร เชน เรื่อง
เลาในสกุลอมาตยกุล เกี่ยวกับพระปรีชา
กลการ (สําอาง อมาตยกุล) ขุนนางหนุม
สยามสมัยรัชกาลที่ 5 ที่ถูกลงโทษประหาร
ชีวิต กับ นางแฟนนี่ น็อกซ บุตรสาวคนโต
ของกงสุลใหญแหงอังกฤษผูเปนภรรยาที่
หายสาบสูญไปในหนาประวัติศาสตรของ
ไทยภายหลังการประหารชีวิตสามีของเธอ 

หรือเรื่องเลาในชุมชนชาวไทยเชื้อสายญวน
ริมนํ้าจันทบูร เกี่ยวกับเรื่องราวที่คณะแมชี
แหงคณะรักกางเขนชวยกันรักษาพยาบาล
พระมารดาของสมเด็จพระเจ าตากสิน
มหาราชท่ีปวยหนักดวยไขปาจนหายเม่ือ
คราวที่พระองคทานทรงยกทัพมาตีจันทบุรี 
เร่ืองราวของสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช
ที่ ส วนทางกับ เ รื่ อ ง ราว ท่ีบั น ทึก ไว  ใน
พงศาวดารและในเอกสารทางประวตัศิาสตร 
ที่เปนทางการทั้งหลายก็เชนกัน ยังคงเลา

ขานตอๆ กันมาจากรุนสูรุนภายในสายสกุล 
ณ นคร รวมทั้งในสายสกุลอื่นๆ ที่สัมพันธ
กับพระองคทาน เปนประวัติศาสตรบอก
เลา ที่เลาตอกันมาจากผูอยูในเหตุการณ 
ถายทอดลงสูรุนลูกหลานเหลนโหลนที่ยังมี
ตัวตน เรื่องราวในประวัติศาสตรบอกเลา
เหลานี้นาใหความสนใจไมนอยไปกวาเรื่อง
ราวในหนาประวัติศาสตรที่เปนทางการ ซึ่ง
บางครั้งเราก็ไมทราบเหมือนกันวาใครคือผู
เขียน
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ประวติัศาสตรบอกเลาเรือ่งราวพระเจาตากสนิ 
มปีรากฏอยูในหนังสอื “ท่ีระลกึพิธปีระดิษฐาน 
และสมโภช พระบรมรปูสมเดจ็พระเจาตากสนิ 
มหาราช ณ ศาลสมเด็จพระเจาตากสิน
มหาราช กองทัพภาคที่ 4 คายวชิราวุธ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช” ผานบันทึกฉบับ
หนึ่งของคุณสมใจ ณ นคร ประธานมูลนิธิ 
สกุล ณ นคร และสายสัมพันธ ที่เขียนถึง
คุณอาณัติ บํารุงวงศ ผูอํานวยการสํานัก
ศิลปากรที่ 14 นครศรีธรรมราช ลงวันที่ 14 
พฤศจิกายน 2555 ความในบันทึกเลาถึง
เรื่องราวที่คุณพรอม ณ นคร หลานสาว
ของ พลเอก เจาพระยาบดินทรเดชานุชิต 
(แยม ณ นคร) เสนาบดีกระทรวงกลาโหม
ในรัชกาลที่ 6 ถึงตนรัชกาลที่ 7 เลาใหลูก
หลาน ณ นคร ซึ่งมีคุณสมใจนั่งฟงอยูดวย 
โดยคุณพรอมเลาวา ทานกลาง ณ นคร 
ธดิาเจาพระยานครศรธีรรมราช (นอยกลาง) 
ไดเลาให พลเอก เจาพระยาบดนิทรเดชานชุติ 
ผู  เป นหลานฟงถึงเรื่องราวของสมเด็จ
พระเจาตากสินมหาราช ซึ่งคุณพรอมนั่งฟง
อยูดวย โดยทานกลางเลาวา   

จากซายสุด ทานกลาง ณ นคร ธิดาเจาพระยานครศรีธรรมราช (นอยกลาง) ถัดมา พลเอก เจาพระยาบดินทรเดชานุชิต (แยม ณ นคร - หลานทานกลาง)  ถัดมา 
คุณพรอม ณ นคร (หลาน พลเอก เจาพระยาบดินทรเดชานุชิต) และขวาสุด คุณสมใจ ณ นคร (ภรรยาคุณประทีป ณ นคร นองชายคุณพรอม ณ นคร) 

“สมเดจ็พระเจาตากสนิมหาราช เสดจ็หนไีปประทบัอยูทีเ่ขาขนุพนม เมอืงนครสมยันัน้ รอบเขาขนุ

พนม และอาํเภอพรหมครี ีนครศรธีรรมราช เปนปารกทบึ การเดนิทางลาํบากมาก ตองอาศยัชาง จะ

มชีาง 2 เชอืก เดนิทางจากในวงักบัเขาขนุพนม สลบักนัเดอืนละครัง้ ชางจากในวงัจะขนเสบยีง

ขาวสารและอาหารไปเขาขนุพนม ชางจากเขาขนุพนมจะนาํของปากลบัเขาตวัเมอืงนคร และบรเิวณ

รอบเขาขนุพนมรศัม ี1-3 กโิลเมตร จะมบีตุรเจาพระยานครพฒัน ปลกูบานรายเรยีงเปนระยะๆ ลอม

รอบเขาขนุพนมเพือ่อารกัขาสมเดจ็พระเจาตากสนิ

“ปจจบุนันี ้ยงัมลีกูหลาน ณ นคร เชือ้สายเจาพระยานครพฒัน อาศยัอยูทีอ่าํเภอพรหมครี ีใกลเขา

ขนุพนมหลายครอบครวั

“เมือ่สมเดจ็พระเจาตากสนิเสดจ็สวรรคต ไมสามารถปลงพระศพได ตองบรรจพุระศพไวในโลงดบีกุ 

ซอนไวทีว่ดัอนิทรครี ีซึง่อยูในปาทบึ อาํเภอพรหมครีี

“มบีทเพลงซึง่คนเกาแกละแวกเขาขนุพนมใชรองเพลงกลอมเดก็

 “ฮาเหอ
วาแปะหนวดยาวเราสิ้นทุกข

เอาศพใสโลงดีบุก
ไปคางในดอนดง

ลูกเจาจอมหมอมปลัด
ถือฉัตร ถือธง

เอาศพไปคางในดอนดง
คอยปลงในเมรุใหญเหอ”
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คุณพรอมยังไดเล าเรื่องราวของสมเด็จ
พระเจาตากสินมหาราชที่ทานกลางเลาให
ฟงตอไปดวยวา หลังสมเด็จพระเจาตากสิน
มหาราชเสด็จสวรรคตไดประมาณ 1 ป 
เจาพระยานครศรีธรรมราช (พัฒน) ก็
ถงึแกอสญักรรม เจาพระยานครศรีธรรมราช 
(นอย) ขึ้นเปนเจาเมือง จึงจัดการปลงพระ
ศพพร อมกันโดยตั้ งพระเมรุที่วิหารสูง 
สนามหนาเมือง ใกลศาลหลักเมือง เปน
งานใหญโต เกณฑหัวเมืองนอยใหญ 12 
นักษัตร ที่เมืองนครศรีธรรมราชปกครอง
อยูเขารวม ความทราบถงึพระกรรณลนเกลาฯ 
รัชกาลที่ 2 เมื่อเจาพระยานครศรีธรรมราช 
(นอย) เขาเฝา จึงรับสั่งถามวา

“ จัดงานศพผู  ใด ถึ ง ได  ใหญ  โตขนาดนั้ น 

เจาพระยานครนอยไดกราบทลูวา งานศพ

เจาพระยานครพฒัน ทานบดิา ซึง่พระองคทาน

จะทรงเชือ่หรอืไม ไมสามารถทราบได แต

พระองคทานมไิดรบัสัง่ตอ”

การที่เจาพระยานครศรีธรรมราช (นอย) 
กราบทูลวา “งานศพเจาพระยานครพัฒน 
ทานบิดา” นั้น แสดงถึงปฏิภาณไหวพริบ
ของทาน เนือ่งจากเจาพระยานครศรีธรรมราช 
(นอย) คือพระราชโอรสของสมเด็จพระเจา 
ตากสนิมหาราชทีต่ดิพระครรภเจาจอมมารดา 
ปรางมาในครั้งที่สมเด็จพระเจาตากสิน
มหาราชพระราชทานใหไปเปนชายาแกเจา
พัฒน หรือเจาพระยานครศรีธรรมราช 
(พัฒน) ขณะยังเปนอุปราชพัฒน ซึ่งพระ
มหากษัตริยแหงราชวงศใหมที่กรุงเทพฯ 
ในเวลานั้นทรงทราบดี แตเจาพัฒนในครั้ง
นั้น เมื่อรับตัวเจาจอมมารดาปรางไปแลว ก็
มิไดถือเอาเปนชายา ดวยเหตุผลที่เคารพ
ในองคสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชเปน
อยางมาก จึงไดตั้งไวในฐานะเปน “แม

เมือง” สวนครรภที่ติดเจาจอมมารดาปราง
ไปนั้น ตอมาก็คลอดออกมาเปนชาย มี 
นามวา “เจานอย” ซึ่งก็คือ เจาพระยา
นครศรีธรรมราช (นอย) ผูเปนเชื้อสาย
โดยตรงสายหนึ่งของสมเด็จพระเจาตากสิน
มหาราช ซึ่งเจาพระยานครศรีธรรมราช 
(พัฒน) เปนเสมือนบิดาบุญธรรมในเวลา
นั้น ดวยเหตุนี้เมื่อจัดงานพระศพสมเด็จ
พระเจ าตากสินมหาราชกับเจ าพระยา
นครศรีธรรมราช (พัฒน) พรอมกัน 
เจาพระยานครศรีธรรมราช (นอย) จึง
กราบทูลความจริงที่แฝงนัยอันลึกซึ้งไววา 
“งานศพเจาพระยานครพัฒน ทานบิดา”

สําหรับบัวที่บรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จ
พระเจาตากสินมหาราชที่วัดประดูพัฒนา
ราม ซึ่งเปนวัดเล็กๆ อยูในปานอกตัวเมือง
นครฯ นั้น ในบันทึกเรื่องเลาของทานกลาง
ที่คุณสมใจบันทึกไวกลาววา เจาพระยา
นครศรีธรรมราช (นอยกลาง) บิดาทานกลาง 
ซึ่งเปนบุตรของเจาพระยานครศรีธรรมราช 
(นอย) ไดสั่งวัสดุทุกชิ้นสวนจากเมืองจีนมา
ประกอบเปนเกงจนีครอบบวัเจดียไว โดยบัว
บนบรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระเจา 

ตากสินมหาราช มีรูปปนเทวดารักษา 4 
ทิศ ถัดลงมาเปนรูปครุฑพาห 4 ทิศ อัน
เปนเครื่องหมายของพระมหากษัตริย สวน
บัวลางบรรจุอัฐิเจาพระยานครศรีธรรมราช 
(นอย) บานประตเูกงแกะสลกัรูปสญัลกัษณ 
มงคลของจักรพรรดิจีน เชน นกกระเรียน
ขาวหมวกแดง ไกฟาสีทองคํา ดอกโบตั๋น 
ลูกทอ เหนือบานประตูเกง แกะสลักเปน
รูปมังกร 2 พอลูก ดานหนาเกงจีนเปนทาง
เขามีบันไดมีแทนไหว 3 จุด เปนระยะแบบ
เขาเฝากษัตริย

สวนเจดียที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ที่
คนทั่วไปเขาใจวาเปนที่บรรจุพระบรมอัฐิ
ของสมเด็จพระเจ าตากสินมหาราชน้ัน 
ทานกลางเลาวา แทจริงแลวเปนอัฐิของนาย
ทหารที่ ยอมตายแทนสมเด็จพระเจ  า 
ตากสินมหาราช แตเมื่อลนเกลาฯ รัชกาลที่ 
1 พระราชทานมาใหโดยระบวุาเปนพระบรม
อัฐิของสมเด็จพระเจ  าตากสินมหาราช 
เจาพระยานครศรีธรรมราช (พัฒน) ก็
จาํเปนตองรับ และเพ่ือมใิหเปนทีท่รงระแวง 
จึงไดสั่งแผนศิลามาจากเมืองจีนประกอบ
เปนเจดีย บรรจุอัฐินั้นไวที่วัดพระมหาธาตุฯ 
ซึ่งเป นวัดคู บ านคู  เมืองของเมืองนครฯ 
พรอมกบัปลกูตนหวาไว 6 ตน    ชาวนครฯ 
เรียกเจดียนี้วา “เจดียหวาหก” ซ่ึงเปน
ปริศนาวา อัฐิที่บรรจุอยูในเจดียนี้ไมใช
พระบรมอัฐิจริง แตเปนเร่ืองโกหก (“หวาหก” 
หรือ “หวา-ฮก” ในสําเนียงใต หมายความ
วา เขาวาโกหกนั่นเอง – ผูเขียน)

นอกจากเรื่องเลาในสายสกุล ณ นคร แลว 
ยังมีเรื่องเลาในสายสกุลอื่นที่สัมพันธดวย
การติดตามรับใชสมเด็จพระเจาตากสิน
มหาราชมาอีกมาก โดยเฉพาะสายสกุล ฝง
ชลจิตร ที่เปนทหารองครักษรักษาพระองค 
ซึ่งมีเรื่องเลาภายในตระกูลวาบรรพบุรุษ
ของตระกูลนี้ลี้ภัยมากับสมเด็จพระเจ า 
ตากสินมหาราชเม่ือสองรอยกวาปที่แลว 

เจาพระยานครศรีธรรมราช (นอย)
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ประวตัศิาสตรบอกเลาเรือ่งราวพระเจาตากสนิ 
มปีรากฏอยูในหนงัสอื “ท่ีระลกึพิธปีระดิษฐาน 
และสมโภช พระบรมรปูสมเดจ็พระเจาตากสนิ 
มหาราช ณ ศาลสมเด็จพระเจาตากสิน
มหาราช กองทัพภาคที่ 4 คายวชิราวุธ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช” ผานบันทึกฉบับ
หนึ่งของคุณสมใจ ณ นคร ประธานมูลนิธิ 
สกุล ณ นคร และสายสัมพันธ ที่เขียนถึง
คุณอาณัติ บํารุงวงศ ผูอํานวยการสํานัก
ศิลปากรที่ 14 นครศรีธรรมราช ลงวันที่ 14 
พฤศจิกายน 2555 ความในบันทึกเลาถึง
เรื่องราวที่คุณพรอม ณ นคร หลานสาว
ของ พลเอก เจาพระยาบดินทรเดชานุชิต 
(แยม ณ นคร) เสนาบดีกระทรวงกลาโหม
ในรัชกาลที่ 6 ถึงตนรัชกาลที่ 7 เลาใหลูก
หลาน ณ นคร ซึ่งมีคุณสมใจนั่งฟงอยูดวย 
โดยคุณพรอมเลาวา ทานกลาง ณ นคร 
ธดิาเจาพระยานครศรธีรรมราช (นอยกลาง) 
ไดเลาให พลเอก เจาพระยาบดนิทรเดชานชุติ 
ผู  เป นหลานฟงถึงเรื่องราวของสมเด็จ
พระเจาตากสินมหาราช ซึ่งคุณพรอมนั่งฟง
อยูดวย โดยทานกลางเลาวา   

จากซายสุด ทานกลาง ณ นคร ธิดาเจาพระยานครศรีธรรมราช (นอยกลาง) ถัดมา พลเอก เจาพระยาบดินทรเดชานุชิต (แยม ณ นคร - หลานทานกลาง)  ถัดมา 
คุณพรอม ณ นคร (หลาน พลเอก เจาพระยาบดินทรเดชานุชิต) และขวาสุด คุณสมใจ ณ นคร (ภรรยาคุณประทีป ณ นคร นองชายคุณพรอม ณ นคร) 

“สมเดจ็พระเจาตากสนิมหาราช เสดจ็หนไีปประทบัอยูทีเ่ขาขนุพนม เมอืงนครสมยันัน้ รอบเขาขนุ

พนม และอาํเภอพรหมครี ีนครศรธีรรมราช เปนปารกทบึ การเดนิทางลาํบากมาก ตองอาศยัชาง จะ

มชีาง 2 เชอืก เดนิทางจากในวงักบัเขาขนุพนม สลบักนัเดอืนละครัง้ ชางจากในวงัจะขนเสบยีง

ขาวสารและอาหารไปเขาขนุพนม ชางจากเขาขนุพนมจะนาํของปากลบัเขาตวัเมอืงนคร และบรเิวณ

รอบเขาขนุพนมรศัม ี1-3 กโิลเมตร จะมบีตุรเจาพระยานครพฒัน ปลกูบานรายเรยีงเปนระยะๆ ลอม

รอบเขาขนุพนมเพือ่อารกัขาสมเดจ็พระเจาตากสนิ

“ปจจบุนันี ้ยงัมลีกูหลาน ณ นคร เชือ้สายเจาพระยานครพฒัน อาศยัอยูทีอ่าํเภอพรหมครี ีใกลเขา

ขนุพนมหลายครอบครวั

“เมือ่สมเดจ็พระเจาตากสนิเสดจ็สวรรคต ไมสามารถปลงพระศพได ตองบรรจพุระศพไวในโลงดบีกุ 

ซอนไวทีว่ดัอนิทรครี ีซึง่อยูในปาทบึ อาํเภอพรหมครีี

“มบีทเพลงซึง่คนเกาแกละแวกเขาขนุพนมใชรองเพลงกลอมเดก็

 “ฮาเหอ
วาแปะหนวดยาวเราสิ้นทุกข

เอาศพใสโลงดีบุก
ไปคางในดอนดง

ลูกเจาจอมหมอมปลัด
ถือฉัตร ถือธง

เอาศพไปคางในดอนดง
คอยปลงในเมรุใหญเหอ”
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คุณพรอมยังไดเล าเรื่องราวของสมเด็จ
พระเจาตากสินมหาราชที่ทานกลางเลาให
ฟงตอไปดวยวา หลังสมเด็จพระเจาตากสิน
มหาราชเสด็จสวรรคตไดประมาณ 1 ป 
เจาพระยานครศรีธรรมราช (พัฒน) ก็
ถึงแกอสญักรรม เจาพระยานครศรีธรรมราช 
(นอย) ขึ้นเปนเจาเมือง จึงจัดการปลงพระ
ศพพร อมกันโดยตั้ งพระเมรุที่วิหารสูง 
สนามหนาเมือง ใกลศาลหลักเมือง เปน
งานใหญโต เกณฑหัวเมืองนอยใหญ 12 
นักษัตร ที่เมืองนครศรีธรรมราชปกครอง
อยูเขารวม ความทราบถงึพระกรรณลนเกลาฯ 
รัชกาลที่ 2 เมื่อเจาพระยานครศรีธรรมราช 
(นอย) เขาเฝา จึงรับสั่งถามวา

“จั ด งานศพผู  ใดถึ ง ได  ใหญ  โตขนาดนั้ น 

เจาพระยานครนอยไดกราบทลูวา งานศพ

เจาพระยานครพฒัน ทานบดิา ซึง่พระองคทาน

จะทรงเชือ่หรอืไม ไมสามารถทราบได แต

พระองคทานมไิดรบัสัง่ตอ”

การที่เจาพระยานครศรีธรรมราช (นอย) 
กราบทูลวา “งานศพเจาพระยานครพัฒน 
ทานบิดา” นั้น แสดงถึงปฏิภาณไหวพริบ
ของทาน เน่ืองจากเจาพระยานครศรธีรรมราช 
(นอย) คือพระราชโอรสของสมเด็จพระเจา 
ตากสินมหาราชท่ีตดิพระครรภเจาจอมมารดา 
ปรางมาในครั้งที่สมเด็จพระเจาตากสิน
มหาราชพระราชทานใหไปเปนชายาแกเจา
พัฒน หรือเจาพระยานครศรีธรรมราช 
(พัฒน) ขณะยังเปนอุปราชพัฒน ซึ่งพระ
มหากษัตริยแหงราชวงศใหมที่กรุงเทพฯ 
ในเวลานั้นทรงทราบดี แตเจาพัฒนในครั้ง
นั้น เมื่อรับตัวเจาจอมมารดาปรางไปแลว ก็
มิไดถือเอาเปนชายา ดวยเหตุผลที่เคารพ
ในองคสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชเปน
อยางมาก จึงไดตั้งไวในฐานะเปน “แม

เมือง” สวนครรภที่ติดเจาจอมมารดาปราง
ไปนั้น ตอมาก็คลอดออกมาเปนชาย มี 
นามวา “เจานอย” ซึ่งก็คือ เจาพระยา
นครศรีธรรมราช (นอย) ผูเปนเชื้อสาย
โดยตรงสายหนึ่งของสมเด็จพระเจาตากสิน
มหาราช ซึ่งเจาพระยานครศรีธรรมราช 
(พัฒน) เปนเสมือนบิดาบุญธรรมในเวลา
นั้น ดวยเหตุนี้เมื่อจัดงานพระศพสมเด็จ
พระเจ าตากสินมหาราชกับเจ าพระยา
นครศรีธรรมราช (พัฒน) พรอมกัน 
เจาพระยานครศรีธรรมราช (นอย) จึง
กราบทูลความจริงที่แฝงนัยอันลึกซึ้งไววา 
“งานศพเจาพระยานครพัฒน ทานบิดา”

สําหรับบัวที่บรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จ
พระเจาตากสินมหาราชท่ีวัดประดูพัฒนา
ราม ซึ่งเปนวัดเล็กๆ อยูในปานอกตัวเมือง
นครฯ นั้น ในบันทึกเรื่องเลาของทานกลาง
ที่คุณสมใจบันทึกไวกลาววา เจาพระยา
นครศรีธรรมราช (นอยกลาง) บดิาทานกลาง 
ซึ่งเปนบุตรของเจาพระยานครศรีธรรมราช 
(นอย) ไดสั่งวัสดุทุกชิ้นสวนจากเมืองจีนมา
ประกอบเปนเกงจนีครอบบวัเจดียไว โดยบัว
บนบรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระเจา 

ตากสินมหาราช มีรูปปนเทวดารักษา 4 
ทิศ ถัดลงมาเปนรูปครุฑพาห 4 ทิศ อัน
เปนเครื่องหมายของพระมหากษัตริย สวน
บัวลางบรรจุอัฐิเจาพระยานครศรีธรรมราช 
(นอย) บานประตเูกงแกะสลกัรูปสญัลกัษณ 
มงคลของจักรพรรดิจีน เชน นกกระเรียน
ขาวหมวกแดง ไกฟาสีทองคํา ดอกโบตั๋น 
ลูกทอ เหนือบานประตูเกง แกะสลักเปน
รูปมังกร 2 พอลูก ดานหนาเกงจีนเปนทาง
เขามีบันไดมีแทนไหว 3 จุด เปนระยะแบบ
เขาเฝากษัตริย

สวนเจดียที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ที่
คนท่ัวไปเขาใจวาเปนท่ีบรรจุพระบรมอัฐิ
ของสมเด็จพระเจ าตากสินมหาราชนั้น 
ทานกลางเลาวา แทจริงแลวเปนอัฐิของนาย
ทหารที่ยอมตายแทนสมเด็จพระเจ  า 
ตากสินมหาราช แตเมื่อลนเกลาฯ รัชกาลที่ 
1 พระราชทานมาใหโดยระบวุาเปนพระบรม
อัฐิของสมเด็จพระเจ  าตากสินมหาราช 
เจาพระยานครศรีธรรมราช (พัฒน) ก็
จาํเปนตองรบั และเพ่ือมใิหเปนทีท่รงระแวง 
จึงไดสั่งแผนศิลามาจากเมืองจีนประกอบ
เปนเจดีย บรรจุอัฐินั้นไวที่วัดพระมหาธาตุฯ 
ซึ่งเป นวัดคู บ านคู  เมืองของเมืองนครฯ 
พรอมกบัปลกูตนหวาไว 6 ตน    ชาวนครฯ 
เรียกเจดียนี้วา “เจดียหวาหก” ซึ่งเปน
ปริศนาวา อัฐิท่ีบรรจุอยูในเจดียนี้ไมใช
พระบรมอฐัจิริง แตเปนเร่ืองโกหก (“หวาหก” 
หรือ “หวา-ฮก” ในสําเนียงใต หมายความ
วา เขาวาโกหกนั่นเอง – ผูเขียน)

นอกจากเรื่องเลาในสายสกุล ณ นคร แลว 
ยังมีเรื่องเลาในสายสกุลอื่นที่สัมพันธดวย
การติดตามรับใชสมเด็จพระเจาตากสิน
มหาราชมาอีกมาก โดยเฉพาะสายสกุล ฝง
ชลจิตร ที่เปนทหารองครักษรักษาพระองค 
ซึ่งมีเร่ืองเลาภายในตระกูลวาบรรพบุรุษ
ของตระกูลนี้ ล้ีภัยมากับสมเด็จพระเจ า 
ตากสินมหาราชเม่ือสองรอยกวาปที่แลว 

เจาพระยานครศรีธรรมราช (นอย)
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แลวไมยอมกลับ ตั้งรกรากอยูที่อําเภอ
พรหมคีรี โดยที่บานจะมีดาบ หอก และ
อาวุธโบราณอันใหญๆ เปนจํานวนมากเชน
เดียวกับบานหลายหลังในละแวกนี้ ภาษาที่
ใชพูดกันในอําเภอพรหมคีรี ก็จะมีความ
แตกต างออกไปจากที่อื่นเนื่องจากคน
พรหมบุรีหลายตระกูลรับใชใกลชิดและ    
ลี้ภัยมาพรอมกับสมเด็จพระเจาตากสิน
มหาราช จนมีคํากลาววา “คนพรหมคีรีพูด
ขาหลวง” เชน กิน พูดวา “เหวย” (เสวย) 
นอน พูดวา “ทม” (บรรทม) มุง พูดวา 
“กลด” 

8. หลักฐานทางโบราณคดีท่ีสอดรับกับประวัติศาสตรบอกเลา

ประวัติศาสตรบอกเลาขางตน จะไมมีความ
หมายและนํ้าหนักความนาเช่ือถืออะไรเลย 
หากไมมีหลักฐานอื่น รวมทั้งหลักฐานทาง
โบราณคดีที่สอดรับกันมายืนยัน 

ดวยความอนุเคราะหและสนับสนุนเปน
อยางดีจากคุณอาณัติ บํารุงวงศ ผูอํานวย
การสํานักศิลปากรที่ 14 นครศรีธรรมราช 
เราไดรับอนุญาตใหเขาไปยังโบราณสถาน
แหงชาติหลายแหงที่เก่ียวของกับสมเด็จ
พระเจาตากสินมหาราชซ่ึงปกติจะมิไดเปด
ใหคนเขาไปไดตลอดเวลา โดยมคุีณวชริพงศ 
ยศเมฆ ผูประสานงานและรวบรวมขอมูล
ของเจาเมอืงนครศรธีรรมราช สกุล ณ นคร 
กรุณาสละเวลามาให ความรู  เกี่ยวกับ
โบราณสถานตางๆ ที่เราเขาไป รวมทั้งให
ขอมูลหลักฐานทางโบราณคดีอื่นๆ อีกมาก
ที่เกี่ยวกับสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช
ตลอดระยะเวลา 2-3 วันที่เราลงพื้นที่ที่
นครศรีธรรมราช และตอไปนี้คือหลักฐาน
ทางโบราณคดีที่สอดรับกับประวัติศาสตร

เนื่องจากตระกูล “ฝงชลจิตร” เปนทหาร
เก่ียวของกับกองทัพเรือท่ีคอยถวายการ
อารักขา เรื่องราวที่เลาสืบกันมาในตระกูล 
จึงมีรายละเอียดของเหตุการณการล้ีภัย
ของสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชวา มี
การเตรียมการวางแผนเปนอยางดี มีกอง
กําลังคอยระวังหลัง มีทหารรักษาพระองค
แบบประชิดตัว มีกองเรือมาสงที่เรือสําเภา
จีนที่จะลองลงมลายู มีกองเรืออารักษ และ
มีทหารเดินเทาตามมาสมทบ ระหวางทาง
เสด็จหนีมายังเมืองนครศรีธรรมราช มีการ
ติดตามตอสู แตเนื่องจากทหารท่ีมากับ

สมเด็จพระเจาตากสินมหาราชมีการเตรียม 
การตั้งรับ ประกอบกับนครศรีธรรมราชอยู
ในฐานะเมืองประเทศราชที่เปนเมืองใหญ 
มีกองทัพเรือเขมแข็ง มีหัวเมืองในสังกัดอีก
เปนจํานวนมาก ทั้งทางกรุงเทพฯ ยังมี
ภารกิจในการกําจัดทายาทของสมเด็จ
พระเจาตากสินมหาราช และติดพันการศึก
กับเขมรและพมาที่มีอยูอยางตอเนื่อง จึง
ทําใหไมสามารถติดตามไดโดยสะดวก

บอกเลาดังกลาวขางตน ซึ่งสวนหนึ่งคุณ
วชิรพงศไดเรียบเรียงไวในหนังสือ “ที่ระลึก
พิธีประดิษฐานและสมโภช พระบรมรูป

สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช ณ ศาล
สมเดจ็พระเจาตากสนิมหาราช กองทพัภาค
ที ่4 คายวชิราวุธ จังหวัดนครศรีธรรมราช”

คุณอาณัติ บํารุงวงศ
ผูอํานวยการสํานักศิลปากรที่ 14 นครศรีธรรมราช

คุณวชิรพงศ ยศเมฆ
ผูประสานงานและรวบรวมขอมูลของเจาเมือง

นครศรีธรรมราช สกุล ณ นคร
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หอพระสูงหรือพระวิหารสูง

สถานที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระเจ าตากสิน
มหาราชพรอมกบัพระศพของเจาพระยานครศรธีรรมราช (พฒัน) 
ในป พ.ศ. 2358 (1 ปหลงัจากเจาพระยานครศรธีรรมราช - พฒัน 
ถึงแกอสัญกรรม และ 2 ปหลังจากที่สมเด็จพระเจาตากสิน
มหาราชเสด็จสวรรคต) สถานที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพนี้ 
เดิมเปนเนินดินสูง ใกลศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช เมื่อเสร็จ
พิธีปลงพระบรมศพ ไดสรางพระพุทธรูปปางมารวิชัย และพระ
วิหารครอบสถานที่ปลงพระบรมศพขึ้น ซึ่งตอมาเรียกกันวา “หอ
พระสูงหรือพระวิหารสูง”

หอพระสูงเปนอาคารทรงไทยรูปสี่เหลี่ยมผืนผา ตั้งบนเนินดินสูง
กวาพื้นปกติ 2.10 เมตร ตัวหอมีขนาดกวาง 5.90 เมตร ยาว 
8.40 เมตร สูง 3.50 เมตร หลังคาเปนเครื่องไมมุงกระเบื้องดิน
เผา ตัวอาคารกออิฐถือปูน เปนผนังทึบ 3 ดาน หันหนาไปทาง
ทิศตะวันออก มีทางขึ้นลง 2 ฝง ฝงละ 18 ขั้น และมีบันไดขึ้นหอ
พระสูงอีก 7 ขั้น รวมเปน 25 ขั้น การสรางเปนชั้นๆ ขึ้นบนเนิน
สูงแบบนี้ เปนเหมือนสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาแบบ
โบราณ แสดงถึงการสงดวงพระวิญญาณซึ่งเปนโอรสสวรรคกลับ
คืนสูสรวงสวรรค 

จิตรกรรมฝาผนังทั้ง 4 ดานในหอพระสูง เปนศิลปะภาพวาดสีจีน 
เขียนเปนรูปดอกไมรวง กลีบดอกสีนํ้าตาล กานดอกสีคราม กาน
เกสรเปนลายไทย จํานวน 210 ดอก ศิลปะภาพวาดสีจีนใน
อาคารทรงไทย เหมือนจะบงบอกนัยที่เกี่ยวพันทางเชื้อชาติ ลาย
ดอกไมรวงก็เหมือนจะบอกถึงสภาวะแหงการปลอยวางของบุคคล
ที่ผูสรางพระวิหารตองการสื่อไปถึง

พระประธานในพระวิหาร เปนพระพุทธรูปปางมารวิชัย ที่มีแกน
ทําดวยดินเหนียว โบกปูนปน หนาตักกวาง 2.40 เมตร สูง 2.80 
เมตร สันนิษฐานวาสรางราวพุทธศตวรรษที่ 23-24 หรือสมัย
อยุธยาตอนปลายถึงรัตนโกสินทรตอนตน ฐานพระพุทธรูปทั้ง
ดานหนาและดานหลัง มีศิลปะลวดลายปูนปนกลีบบัวควํ่าและบัว
หงายแบบกาบบัวซอนกัน โดยดานหลังจะสลับกับปูนปนลายลูก
แกว สวนดานหนา จะมีศิลปะภาพวาดสีจีนเปนลายเมฆและลาย
พระอาทิตย ตรงกลางเปนอักษรจีนทําเปนรูปพระอาทิตย อานวา 
“ฝู” กับ “ฮก” ในภาษาแตจิ๋ว หมายถึงผูสูงศักดิ์ มากดวยอํานาจ
บารมี และบุญวาสนาบนสวรรค แผสวางไสวไปทุกทิศทางดั่งแสง
พระอาทิตย นอกจากนี้ยังมีรูปดอกโบตั๋น, รูปนกไกฟา และรูป
กระรอกขาว อันเปนสัญลักษณของจีนที่หมายถึงจักรพรรดิ หรือ
ฮองเต หรือกษัตริยผูเปนโอรสสวรรค ศิลปะภาพวาดและปูนปน
นี้มีอายุในราวสมัยรัตนโกสินทรตอนตน ที่มีอิทธิพลศิลปะจีนเขา
มาปะปนผสมกับลวดลายศิลปะไทย

หอพระสูงแหงนี้ ไดรับการยืนยันแลววาเปนโบราณสถานที่สราง
ขึ้นในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน ผูสรางตั้งใจทําขึ้นเพื่อถวาย
ความเคารพสูงสุดแกผูสูงศักดิ์ มากดวยอํานาจบารมีเทียบเทา
พระมหากษัตริยหรือฮองเตของจีน ผานสิ่งปลูกสรางและ
ประติมากรรมไทยผสมจีน อันมีสัญญลักษณที่บงบอกถึงฐานะ
แหงความเปนพระมหากษัตริยที่มีบางสิ่งบางอยางเกี่ยวพันถึง
ความเปนจีน หอพระสูงแหงนี้จึงยอมไมใชวิหารธรรมดาที่สราง
เพื่อรําลึกถึงบุคคลอื่นที่มิใชพระมหากษัตริย สอดคลองกับ
ประวัติศาสตรบอกเลาในสายสกุล ณ นคร ที่ระบุวาเปนที่ปลง
พระศพของสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชหอพระสูงหรือพระวิหารสูง

ภายในหอพระสูงหรือพระวิหารสูง
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แลวไมยอมกลับ ตั้งรกรากอยูท่ีอําเภอ
พรหมคีรี โดยที่บานจะมีดาบ หอก และ
อาวุธโบราณอันใหญๆ เปนจํานวนมากเชน
เดียวกับบานหลายหลังในละแวกนี้ ภาษาที่
ใชพูดกันในอําเภอพรหมคีรี ก็จะมีความ
แตกต างออกไปจากที่อื่นเนื่องจากคน
พรหมบุรีหลายตระกูลรับใชใกลชิดและ    
ลี้ภัยมาพรอมกับสมเด็จพระเจาตากสิน
มหาราช จนมีคํากลาววา “คนพรหมคีรีพูด
ขาหลวง” เชน กิน พูดวา “เหวย” (เสวย) 
นอน พูดวา “ทม” (บรรทม) มุง พูดวา 
“กลด” 

8. หลักฐานทางโบราณคดีท่ีสอดรับกับประวัติศาสตรบอกเลา

ประวัติศาสตรบอกเลาขางตน จะไมมีความ
หมายและนํ้าหนักความนาเช่ือถืออะไรเลย 
หากไมมีหลักฐานอื่น รวมทั้งหลักฐานทาง
โบราณคดีที่สอดรับกันมายืนยัน 

ดวยความอนุเคราะหและสนับสนุนเปน
อยางดีจากคุณอาณัติ บํารุงวงศ ผูอํานวย
การสํานักศิลปากรที่ 14 นครศรีธรรมราช 
เราไดรับอนุญาตใหเขาไปยังโบราณสถาน
แหงชาติหลายแหงท่ีเกี่ยวของกับสมเด็จ
พระเจาตากสินมหาราชซึ่งปกติจะมิไดเปด
ใหคนเขาไปไดตลอดเวลา โดยมีคณุวชริพงศ 
ยศเมฆ ผูประสานงานและรวบรวมขอมูล
ของเจาเมอืงนครศรธีรรมราช สกุล ณ นคร 
กรุณาสละเวลามาให ความรู  เกี่ยวกับ
โบราณสถานตางๆ ที่เราเขาไป รวมทั้งให
ขอมูลหลักฐานทางโบราณคดีอื่นๆ อีกมาก
ที่เกี่ยวกับสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช
ตลอดระยะเวลา 2-3 วันที่เราลงพื้นที่ที่
นครศรีธรรมราช และตอไปนี้คือหลักฐาน
ทางโบราณคดีท่ีสอดรับกับประวัติศาสตร

เนื่องจากตระกูล “ฝงชลจิตร” เปนทหาร
เกี่ยวของกับกองทัพเรือท่ีคอยถวายการ
อารักขา เรื่องราวที่เลาสืบกันมาในตระกูล 
จึงมีรายละเอียดของเหตุการณการลี้ภัย
ของสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชวา มี
การเตรียมการวางแผนเปนอยางดี มีกอง
กําลังคอยระวังหลัง มีทหารรักษาพระองค
แบบประชิดตัว มีกองเรือมาสงที่เรือสําเภา
จีนที่จะลองลงมลายู มีกองเรืออารักษ และ
มีทหารเดินเทาตามมาสมทบ ระหวางทาง
เสด็จหนีมายังเมืองนครศรีธรรมราช มีการ
ติดตามตอสู แตเนื่องจากทหารที่มากับ

สมเด็จพระเจาตากสินมหาราชมีการเตรียม 
การตั้งรับ ประกอบกับนครศรีธรรมราชอยู
ในฐานะเมืองประเทศราชที่เปนเมืองใหญ 
มีกองทัพเรือเขมแข็ง มีหัวเมืองในสังกัดอีก
เปนจํานวนมาก ทั้งทางกรุงเทพฯ ยังมี
ภารกิจในการกําจัดทายาทของสมเด็จ
พระเจาตากสินมหาราช และติดพันการศึก
กับเขมรและพมาที่มีอยูอยางตอเนื่อง จึง
ทําใหไมสามารถติดตามไดโดยสะดวก

บอกเลาดังกลาวขางตน ซึ่งสวนหนึ่งคุณ
วชิรพงศไดเรียบเรียงไวในหนังสือ “ที่ระลึก
พิธีประดิษฐานและสมโภช พระบรมรูป

สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช ณ ศาล
สมเดจ็พระเจาตากสนิมหาราช กองทพัภาค
ที ่4 คายวชิราวุธ จังหวัดนครศรีธรรมราช”

คุณอาณัติ บํารุงวงศ
ผูอํานวยการสํานักศิลปากรที่ 14 นครศรีธรรมราช

คุณวชิรพงศ ยศเมฆ
ผูประสานงานและรวบรวมขอมูลของเจาเมือง

นครศรีธรรมราช สกุล ณ นคร

ALONG THE TRANSFORMER SITE

หอพระสูงหรือพระวิหารสูง

สถานที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระเจ าตากสิน
มหาราชพรอมกบัพระศพของเจาพระยานครศรธีรรมราช (พฒัน) 
ในป พ.ศ. 2358 (1 ปหลงัจากเจาพระยานครศรธีรรมราช - พฒัน 
ถึงแกอสัญกรรม และ 2 ปหลังจากที่สมเด็จพระเจาตากสิน
มหาราชเสด็จสวรรคต) สถานที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพนี้ 
เดิมเปนเนินดินสูง ใกลศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช เมื่อเสร็จ
พิธีปลงพระบรมศพ ไดสรางพระพุทธรูปปางมารวิชัย และพระ
วิหารครอบสถานที่ปลงพระบรมศพขึ้น ซึ่งตอมาเรียกกันวา “หอ
พระสูงหรือพระวิหารสูง”

หอพระสูงเปนอาคารทรงไทยรูปสี่เหลี่ยมผืนผา ตั้งบนเนินดินสูง
กวาพื้นปกติ 2.10 เมตร ตัวหอมีขนาดกวาง 5.90 เมตร ยาว 
8.40 เมตร สูง 3.50 เมตร หลังคาเปนเครื่องไมมุงกระเบื้องดิน
เผา ตัวอาคารกออิฐถือปูน เปนผนังทึบ 3 ดาน หันหนาไปทาง
ทิศตะวันออก มีทางขึ้นลง 2 ฝง ฝงละ 18 ขั้น และมีบันไดขึ้นหอ
พระสูงอีก 7 ขั้น รวมเปน 25 ขั้น การสรางเปนชั้นๆ ขึ้นบนเนิน
สูงแบบนี้ เปนเหมือนสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาแบบ
โบราณ แสดงถึงการสงดวงพระวิญญาณซึ่งเปนโอรสสวรรคกลับ
คืนสูสรวงสวรรค 

จิตรกรรมฝาผนังทั้ง 4 ดานในหอพระสูง เปนศิลปะภาพวาดสีจีน 
เขียนเปนรูปดอกไมรวง กลีบดอกสีนํ้าตาล กานดอกสีคราม กาน
เกสรเปนลายไทย จํานวน 210 ดอก ศิลปะภาพวาดสีจีนใน
อาคารทรงไทย เหมือนจะบงบอกนัยที่เกี่ยวพันทางเชื้อชาติ ลาย
ดอกไมรวงก็เหมือนจะบอกถึงสภาวะแหงการปลอยวางของบุคคล
ที่ผูสรางพระวิหารตองการสื่อไปถึง

พระประธานในพระวิหาร เปนพระพุทธรูปปางมารวิชัย ที่มีแกน
ทําดวยดินเหนียว โบกปูนปน หนาตักกวาง 2.40 เมตร สูง 2.80 
เมตร สันนิษฐานวาสรางราวพุทธศตวรรษที่ 23-24 หรือสมัย
อยุธยาตอนปลายถึงรัตนโกสินทรตอนตน ฐานพระพุทธรูปทั้ง
ดานหนาและดานหลัง มีศิลปะลวดลายปูนปนกลีบบัวควํ่าและบัว
หงายแบบกาบบัวซอนกัน โดยดานหลังจะสลับกับปูนปนลายลูก
แกว สวนดานหนา จะมีศิลปะภาพวาดสีจีนเปนลายเมฆและลาย
พระอาทิตย ตรงกลางเปนอักษรจีนทําเปนรูปพระอาทิตย อานวา 
“ฝู” กับ “ฮก” ในภาษาแตจิ๋ว หมายถึงผูสูงศักดิ์ มากดวยอํานาจ
บารมี และบุญวาสนาบนสวรรค แผสวางไสวไปทุกทิศทางดั่งแสง
พระอาทิตย นอกจากนี้ยังมีรูปดอกโบตั๋น, รูปนกไกฟา และรูป
กระรอกขาว อันเปนสัญลักษณของจีนที่หมายถึงจักรพรรดิ หรือ
ฮองเต หรือกษัตริยผูเปนโอรสสวรรค ศิลปะภาพวาดและปูนปน
นี้มีอายุในราวสมัยรัตนโกสินทรตอนตน ที่มีอิทธิพลศิลปะจีนเขา
มาปะปนผสมกับลวดลายศิลปะไทย

หอพระสูงแหงนี้ ไดรับการยืนยันแลววาเปนโบราณสถานที่สราง
ขึ้นในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน ผูสรางตั้งใจทําขึ้นเพื่อถวาย
ความเคารพสูงสุดแกผูสูงศักดิ์ มากดวยอํานาจบารมีเทียบเทา
พระมหากษัตริยหรือฮองเตของจีน ผานสิ่งปลูกสรางและ
ประติมากรรมไทยผสมจีน อันมีสัญญลักษณที่บงบอกถึงฐานะ
แหงความเปนพระมหากษัตริยท่ีมีบางสิ่งบางอยางเกี่ยวพันถึง
ความเปนจีน หอพระสูงแหงนี้จึงยอมไมใชวิหารธรรมดาที่สราง
เพื่อรําลึกถึงบุคคลอื่นที่มิใชพระมหากษัตริย สอดคลองกับ
ประวัติศาสตรบอกเลาในสายสกุล ณ นคร ที่ระบุวาเปนที่ปลง
พระศพของสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชหอพระสูงหรือพระวิหารสูง

ภายในหอพระสูงหรือพระวิหารสูง
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เกงพระเจาตาก

ภายในเกงจนี ซึง่ตามประวตัศิาสตร 
บอกเลากลาววาประดิษฐานบวั 
บรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จ
พระเจาตากสนิมหาราชไวดานบน 
และบัวบรรจุอัฐิของเจาพระยา
นครศรีธรรมราช (นอย) ไว
ดานลางนั้น ลักษณะของบัว
เปนเจดียไมยอมุม 12 ขนาด
ฐานกวาง 1.70 เมตร สูง 3.10 
เมตร ยอดทําเปนดอกบัวตูม 
ฐานชั้นลางสุดเปนฐานสิงห มี
ฐานบัวซอนขึ้นไปอีก 2 ชั้น 
ตกแตงดวยลายปูนปน ลาย

กนกไทย ลายกระจังตาออย ลงรักปดทองและปดกระจกสี
สวยงาม มีรูปปนเทพพนมทั้ง 4 ทิศ รูปครุฑพาหอีก 4 ทิศ อัน
เปนเครื่องหมายของพระมหากษัตริย ตางจากเกงจีนเจาพระยา
นครศรีธรรมราช (หนู) ที่วัดแจง ซึ่งเจาพระยานครศรีธรรมราช 
(พัฒน) เปนผูสราง ทําเปนบัวบรรจุอัฐิเจาพระยานครศรีธรรมราช 
(หนู) กับ หมอมทองเหนี่ยว เปน 2 บัว ไมมีครุฑพาห เหนือบาน
ประตูเกงจีนก็ไมมีรูปมังกร แมในอดีตสมเด็จพระเจาตากสิน
มหาราชจะทรงแตงตั้งใหเจาพระยานครศรีธรรมราช (หนู) เปน 
เจาประเทศราช ดํารงพระยศเปนพระเจาขัตติยราชนิคม

นักโบราณคดีลงความเห็นวา เกงพระเจาตากนาจะสรางขึ้นในราว
พทุธศตวรรษที ่23-24 หรือสมยัอยุธยาตอนปลายถงึรัตนโกสนิทร 
ตอนตน หลักฐานทางประวัติศาสตรและทางโบราณคดีเกี่ยวกับ
เกงพระเจาตากที่กลาวมาท้ังหมดนี้สอดรับกับบันทึกของคุณ
สมใจ ณ นคร ประธานมูลนิธิ สกุล ณ นคร และสายสัมพันธ ที่
เขียนถึงคุณอาณัติ บํารุงวงศ ผูอํานวยการสํานักศิลปากรที่ 14 
นครศรีธรรมราช ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 ซึ่งระบุวา “ลูก
หลานสกุล ณ นคร ที่สืบเชื้อสายมาจากเจาพระยานครพัฒน 
เจาพระยานครนอย และชาวเมืองนครศรีธรรมราช ตางเชื่อมั่นวา 
เกงพระเจาตาก วัดประดูพัฒนาราม เปนที่บรรจุพระบรมอัฐิ
สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช และพระอัฐิเจาพระยานครนอย 
พระโอรสสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช ในเจาจอมมารดาปราง” 
และ “ใน พ.ศ. 2502 ถือเปนปมหามงคลสําหรับพสกนิกรชาว
นครศรีธรรมราช พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช ทรงเสดจ็พระราชดาํเนนิเย่ียมพสกนิกรทีเ่มืองนครศรีธรรมราช 
และในครัง้นัน้พระองคเสดจ็มาทีเ่กงพระเจาตาก วดัประดู เปนการ 
สวนพระองค และทรงปลูกตนประดูไว 1 ตน หนาเกงพระเจาตาก”

เกงพระเจาตาก ตั้งอยูที่วัดประดูพัฒนาราม ซึ่งเดิมเปนวัดเล็กๆ 
อยูในปานอกตัวเมอืงนครฯ กลาวกนัวา พระเจานองยาเธอ กรม
หมืน่ศกัดพิลเสพ กบั พระยานครศรธีรรมราช (นอย) ผูซึง่ข้ึน
ครองเมอืงได 4 ป ไดนาํพระบรมอัฐขิองสมเดจ็พระเจาตากสนิ
มหาราชมาบรรจุในบัวเจดีย พระยานครศรธีรรมราช (นอย) ได
เลือ่นบรรดาศกัดิเ์ปน เจาพระยา ในสมยัลนเกลาฯ รัชกาลที ่ 3 
และเมือ่อสญักรรมระหวางยกทพัไปปราบกบฏเมอืงไทรบรุ ีพระยา
นครศรธีรรมราช (นอยกลาง) ผูเปนบตุรคนกลางขึน้ครองเมอืง ได
นาํอฐับิดิามาบรรจไุวท่ีเดยีวกบัของพระอยักา และไดสัง่ใหแกะสลกั
ไมสัญลักษณกษัตริยตามธรรมเนียมแบบจีนจากเมืองจีนมาครอบ
บวัเจดยี ซึง่ตอมาชาวเมอืงนครศรธีรรมราช เรยีก เกงพระเจาตาก 
หรือตกึเจาตาก

เกงจีนพระเจาตากเปนอาคารทรงไทยสี่เหลี่ยมผืนผา หันหนาไป
ทางทิศใต ตัวเกงมีขนาดกวาง 6.40 เมตร ยาว 10.30 เมตร 
ผนังกออิฐถือปูนทึบ 3 ดาน ดานหนาเปนเครื่องไม แกะสลักเปน
ลวดลายมังกรพอลูก 1 คู และฉลุลวดลายมงคลตางๆ สําหรับ
พระมหากษัตริยตามความเชื่อของจีน เชน นกกระเรียนขาว
หมวกแดงคาบสาร, นกกระเรียนขาวหมวกแดงในสระบัว, ไกฟา
สีทองคํา, ดอกโบตั๋น, ดอกพุดตาน, ดอกบัวตูมบัวบาน, ลูกทอ, 
ลายเหรียญจีนที่ประตู, ลายกอนเมฆ ชองระบายอากาศทั้ง 2 
ชอง เปนอิฐดินเผาจากเมืองจีน เครื่องบนเปนเครื่องไม หลังคา
ทรงจั่วมุงดวยกระเบื้องดินเผา บนสันหลังคาเปนปูนปนคําวา 
“เลง” ในภาษาแตจิ๋ว หรือ “หลง” ในภาษาจีนกลาง ซึ่งแปลวา 
“มังกร” อันเปนสัญลักษณของฮองเต ดานหนาเกงจีนเปนทางเขา 
มีบันไดทางขึ้น 5 ขั้น มีแทนไหว 3 จุด เปนระยะ แบบเขาเฝา
ฮองเตที่ทองพระโรง
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เจดียหวาหก

เจดียหวาหก ประดิษฐานอยูภายในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร 
เมืองนครศรีธรรมราช เปนเจดียหกเหลี่ยมถอดประกอบได ทํา
จากศลิาทีส่ัง่มาจากเมอืงจีน ฐานแกะสลกัเปนลายขาสงิหและลาย 
ใบไม ไมมีสัญลักษณใดบงบอกวาเปนบัวเจดียที่บรรจุพระบรมอัฐิ
ของพระมหากษัตริยแตอยางใด จึงนาเชื่อวาเปนเจดียที่บรรจุอัฐิ
ของนายทหารที่สละชีพแทนสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชตาม
ประวัติศาสตรบอกเลาที่เลาขานกันมาในสายสกุล ณ นคร

ตําหนักเจาจอมมารดาปราง

ตําหนักเจาจอมมารดาปราง ในสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช 
เจาพระยานครศรีธรรมราช (พัฒน) สรางขึ้น ใหเปนวังถวายแด
เจาจอมมารดาปราง ที่ยกขึ้นไวเปน “แมเมือง” ปจจุบันยังปรากฏ
หลักฐานอยูบริเวณวัดวังตะวันออกและวัดวังตะวันตก ลายไม
แกะสลักที่ตําหนักเปนเสี้ยวกาง เทพทวารบาลแบบจีน แสดงถึง
ฐานะของความเปนวัง มิใชบานเรือนของคนธรรมดา ลวดลาย
ดอกไมรวง ก็พองกับรูปดอกไมรวงในหอพระสูง ซึ่งเชื่อมโยงกับ
สถานที่ปลงพระบรมศพสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช ลายดอก
โบตั๋น และ ไกฟา ก็มีความคลายคลึงกับที่เกงพระเจาตาก วัด
ประดูพัฒนาราม เปนอยางยิ่ง

เจดียหวาหก และ ลายบนฐานเจดียหวาหก

ตําหนักเจาจอมมารดาปราง
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เกงพระเจาตาก

ภายในเกงจนี ซึง่ตามประวัตศิาสตร 
บอกเลากลาววาประดษิฐานบวั 
บรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จ
พระเจาตากสนิมหาราชไวดานบน 
และบัวบรรจุอัฐิของเจาพระยา
นครศรีธรรมราช (นอย) ไว
ดานลางนั้น ลักษณะของบัว
เปนเจดียไมยอมุม 12 ขนาด
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เมตร ยอดทําเปนดอกบัวตูม 
ฐานชั้นลางสุดเปนฐานสิงห มี
ฐานบัวซอนขึ้นไปอีก 2 ชั้น 
ตกแตงดวยลายปูนปน ลาย
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ประตูเกงจีนก็ไมมีรูปมังกร แมในอดีตสมเด็จพระเจาตากสิน
มหาราชจะทรงแตงตั้งใหเจาพระยานครศรีธรรมราช (หนู) เปน 
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บวัเจดยี ซึง่ตอมาชาวเมอืงนครศรธีรรมราช เรยีก เกงพระเจาตาก 
หรอืตกึเจาตาก

เกงจีนพระเจาตากเปนอาคารทรงไทยสี่เหลี่ยมผืนผา หันหนาไป
ทางทิศใต ตัวเกงมีขนาดกวาง 6.40 เมตร ยาว 10.30 เมตร 
ผนังกออิฐถือปูนทึบ 3 ดาน ดานหนาเปนเครื่องไม แกะสลักเปน
ลวดลายมังกรพอลูก 1 คู และฉลุลวดลายมงคลตางๆ สําหรับ
พระมหากษัตริยตามความเชื่อของจีน เชน นกกระเรียนขาว
หมวกแดงคาบสาร, นกกระเรียนขาวหมวกแดงในสระบัว, ไกฟา
สีทองคํา, ดอกโบตั๋น, ดอกพุดตาน, ดอกบัวตูมบัวบาน, ลูกทอ, 
ลายเหรียญจีนที่ประตู, ลายกอนเมฆ ชองระบายอากาศทั้ง 2 
ชอง เปนอิฐดินเผาจากเมืองจีน เครื่องบนเปนเครื่องไม หลังคา
ทรงจั่วมุงดวยกระเบ้ืองดินเผา บนสันหลังคาเปนปูนปนคําวา 
“เลง” ในภาษาแตจิ๋ว หรือ “หลง” ในภาษาจีนกลาง ซึ่งแปลวา 
“มังกร” อันเปนสัญลักษณของฮองเต ดานหนาเกงจีนเปนทางเขา 
มีบันไดทางขึ้น 5 ขั้น มีแทนไหว 3 จุด เปนระยะ แบบเขาเฝา
ฮองเตที่ทองพระโรง

ALONG THE TRANSFORMER SITE

เจดียหวาหก

เจดียหวาหก ประดิษฐานอยูภายในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร 
เมืองนครศรีธรรมราช เปนเจดียหกเหลี่ยมถอดประกอบได ทํา
จากศลิาท่ีสัง่มาจากเมอืงจีน ฐานแกะสลกัเปนลายขาสงิหและลาย 
ใบไม ไมมีสัญลักษณใดบงบอกวาเปนบัวเจดียที่บรรจุพระบรมอัฐิ
ของพระมหากษัตริยแตอยางใด จึงนาเชื่อวาเปนเจดียที่บรรจุอัฐิ
ของนายทหารที่สละชีพแทนสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชตาม
ประวัติศาสตรบอกเลาที่เลาขานกันมาในสายสกุล ณ นคร

ตําหนักเจาจอมมารดาปราง
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สถานที่ปลงพระบรมศพสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช ลายดอก
โบตั๋น และ ไกฟา ก็มีความคลายคลึงกับที่เกงพระเจาตาก วัด
ประดูพัฒนาราม เปนอยางยิ่ง

เจดียหวาหก และ ลายบนฐานเจดียหวาหก

ตําหนักเจาจอมมารดาปราง



80   TIRATHAI JOURNAL     APRIL - JULY 2016

ALONG THE TRANSFORMER SITE

เขาขุนพนม

ประวัติศาสตรบอกเลาในสายสกุล ณ นคร และสายสกุลอื่นที่
บรรพบุรุษเคยรับใชใกลชิดสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชลวน
ยืนยันวา ในชวงที่เกิดเหตุการณเขายึดพระราชวังกรุงธนบุรีของ
พระยาสรรค สมเดจ็พระเจาตากสนิมหาราชทรงเสดจ็ลีภ้ยัทางเรอื 
และทรงมาพํานักบําเพ็ญธรรมอยูที่เขาขุนพนม อําเภอพรหมคีรี 
จังหวัดนครศรีธรรมราช จนเสด็จสวรรคต

เขาขนุพนมเปนภเูขาหนิปนูลกูโดดเตีย้ๆ มตีนไมปกคลมุหนาแนน 
มีถํ้าหินปูนที่มีหินงอกหินยอยหลายถ้ํา  สถานที่ทรงประทับ 
และทรงถือศีลอยูบนยอดเขา จะมีเฉพาะพระบรมวงศานุวงศและ
ทหารราชองครักษเทาน้ันที่ไดรับพระบรมราชานุญาตใหขึ้นไปได 
ลักษณะโดยรอบกอกําแพงแบบกําแพงวัดหรือกําแพงวังเพ่ือกั้น
อาณาเขต และสถานที่ถือศีลกับสถานที่ประทับอยางชัดเจน ซึ่งยัง

ลานหนาถํ้าที่ประทับของสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชบนเขาขุนพนม ถํ้าที่เชื่อกันวาเปนหองพระบรรทมจะอยูดานหลังรูปปนตุกตายักษ 2 ตัว ที่อยูทางขวามือของภาพ

ปรากฏหลักฐานใหเห็นจนทุกวันนี้ บนกําแพงเคยมีชามสังคโลก
แบบจีนติดฝงไว ปจจุบันถูกขโมยไปมีการเอาชามตราไกมาฝงติด
ไวแทน 

ทางขึ้นเขาสูสถานที่ประทับปจจุบันทําเปนบันไดสูง 245 ขั้น ตาม
รายทางกอนถึงยอดเขา จะมีสิ่งปลูกสรางและรูปปนของสมเด็จ
พระเจาตากสินมหาราช เพื่อใหนักทองเที่ยวกราบไหวและทําบุญ 
โดยมีคําบรรยายว าสถานท่ีตรงนี้พระองค ท านเคยเสด็จ
พระราชดําเนินมาประทับพักผอนพระอิริยาบทบาง หรือไมก็เคย
เปนพระตําหนักขณะทรงผนวชบาง ซึ่งยังไมมีการรับรองอยาง
เปนทางการวาจริงหรือไม เมื่อขึ้นไปครบ 245 ขั้นจนถึงลานหนา
ถํ้าซึ่งเปนสถานที่ประทับแลว ดานขวามือจะมีทางแยกลงไปอีก 
55 ขั้น สูเบื้องลางเปนถํ้าขนาดใหญ คือ ถํ้าตากฟา ลักษณะ

ALONG THE TRANSFORMER SITE

ถํ้าตากฟา

หองนี้กลาวกันวานาจะเปนหองเสวยพระกระยาหาร หรือ หองที่ทรงใชสําหรับสนทนาบริเวณลานหนาถํ้าที่ประทับที่พระพุทธบาทเคยประดิษฐานอยู
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เปนพระตําหนักขณะทรงผนวชบาง ซึ่งยังไมมีการรับรองอยาง
เปนทางการวาจริงหรือไม เมื่อขึ้นไปครบ 245 ขั้นจนถึงลานหนา
ถํ้าซึ่งเปนสถานที่ประทับแลว ดานขวามือจะมีทางแยกลงไปอีก 
55 ขั้น สูเบื้องลางเปนถํ้าขนาดใหญ คือ ถํ้าตากฟา ลักษณะ

ALONG THE TRANSFORMER SITE

ถํ้าตากฟา

หองนี้กลาวกันวานาจะเปนหองเสวยพระกระยาหาร หรือ หองที่ทรงใชสําหรับสนทนาบริเวณลานหนาถํ้าที่ประทับที่พระพุทธบาทเคยประดิษฐานอยู
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ภายในถํ้าเปนที่โลงกวางจุคนไดเปนพัน มี
ปลองแสงขนาดใหญดานบน ทําใหภายใน
ถํ้าสวางและอากาศถายเทไดดี ปจจุบันทาง
วัดเขาขุนพนม ไดถมพื้นถํ้าใหสูงขึ้น และ
นําพระพุทธรูปองคใหญมาประดิษฐานไว
ภายในถํ้า

ดานลางเขาขุนพนม จะมีโบสถมหาอุตม 
บอสรงน้ําของสมเดจ็พระเจาตากสนิมหาราช 
เตาเผาเครื่องปนดินเผา และสระนํ้าสําหรับ
ขาราชบริพาร

การที่เลือกเขาขุนพนมเปนที่ประทับบําเพ็ญ 
ธรรมของสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช 
เพราะเขาขุนพนมเปนชัยภูมิที่เหมาะสม 
นอกจากเปนปารกทึบ เงียบสงบและอยู
หางไกลชุมชน เหมาะสําหรับการบําเพ็ญ
ธรรมแลว ยังเปนที่ที่ไมมีใครสามารถเขา

พระพุทธรูปปางไสยาสนที่แกะสลักบนผนังถํ้าของหองพระบรรทม

ถํ้าที่กลาวกันวานาจะเปนหองพระบรรทม

ALONG THE TRANSFORMER SITE

โบสถมหาอุตม

เตาเผาเครื่องปนดินเผา

สระนํ้าสําหรับขาราชบริพาร

บอสรงนํ้าของสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช

ถึงตัวสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชไดโดย
งาย ประกอบกับทําเลที่ตั้งของเขาขุนพนม
มีเส นทางหลบหนีหรือติดตอทางนํ้าได 
สะดวก เนื่องจากสมัยนั้นปากนํ้าปากพูน
เปนทาเรือขนาดใหญสามารถออกทะเลได 
ทั้งมีคลองเล็กคลองนอยที่แตกสาขาออกมา 
ในบรเิวณเขาขนุพนมเองกม็คีลองทีส่ามารถ 
เช่ือมถึงกันไดกับคลองที่แตกสาขามาจาก
ปากนํ้าปากพูน หากเกิดอะไรขึ้นก็สามารถ
อาศัยลํานํ้าเคลื่อนไหวไดสะดวกไมแพการ
เดินปา ตามบันทึกของคุณสมใจ ณ นคร 
บอกวา “รอบเขาขุนพนมและอําเภอ
พรหมคีรี นครศรีธรรมราช เปนปารกทึบ 
การเดินทางลําบากมาก ตองอาศัยชาง จะ
มีชาง 2 เชือก เดินทางจากในวังกับเขาขุน
พนม สลับกันเดือนละครั้ง ชางจากในวังจะ
ขนเสบียงขาวสารและอาหารไปเขาขุนพนม 
ชางจากเขาขุนพนมจะนําของปากลับเขาตัว
เมืองนคร และบริเวณรอบเขาขุนพนม รัศมี 
1-3 กิโลเมตร จะมีบุตรเจาพระยานคร
พัฒน ปลูกบานรายเรียงเปนระยะๆ ลอม
รอบเขาขุนพนมเพื่ออารักขาสมเด็จพระเจา 
ตากสินมหาราช ปจจุบันนี้ ยังมีลูกหลาน 
ณ นคร เชื้อสายเจาพระยานครพัฒนอาศัย
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ภายในถํ้าเปนที่โลงกวางจุคนไดเปนพัน มี
ปลองแสงขนาดใหญดานบน ทําใหภายใน
ถํ้าสวางและอากาศถายเทไดดี ปจจุบันทาง
วัดเขาขุนพนม ไดถมพื้นถํ้าใหสูงขึ้น และ
นําพระพุทธรูปองคใหญมาประดิษฐานไว
ภายในถํ้า

ดานลางเขาขุนพนม จะมีโบสถมหาอุตม 
บอสรงนํา้ของสมเดจ็พระเจาตากสนิมหาราช 
เตาเผาเครื่องปนดินเผา และสระนํ้าสําหรับ
ขาราชบริพาร

การที่เลือกเขาขุนพนมเปนที่ประทับบําเพ็ญ 
ธรรมของสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช 
เพราะเขาขุนพนมเปนชัยภูมิท่ีเหมาะสม 
นอกจากเปนปารกทึบ เงียบสงบและอยู
หางไกลชุมชน เหมาะสําหรับการบําเพ็ญ
ธรรมแลว ยังเปนที่ที่ไมมีใครสามารถเขา

พระพุทธรูปปางไสยาสนที่แกะสลักบนผนังถํ้าของหองพระบรรทม

ถํ้าที่กลาวกันวานาจะเปนหองพระบรรทม
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โบสถมหาอุตม

เตาเผาเครื่องปนดินเผา

สระนํ้าสําหรับขาราชบริพาร

บอสรงนํ้าของสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช

ถึงตัวสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชไดโดย
งาย ประกอบกับทําเลที่ตั้งของเขาขุนพนม
มีเส นทางหลบหนีหรือติดตอทางนํ้าได 
สะดวก เนื่องจากสมัยนั้นปากนํ้าปากพูน
เปนทาเรือขนาดใหญสามารถออกทะเลได 
ทั้งมีคลองเล็กคลองนอยที่แตกสาขาออกมา 
ในบรเิวณเขาขนุพนมเองกม็คีลองทีส่ามารถ 
เชื่อมถึงกันไดกับคลองท่ีแตกสาขามาจาก
ปากนํ้าปากพูน หากเกิดอะไรขึ้นก็สามารถ
อาศัยลํานํ้าเคลื่อนไหวไดสะดวกไมแพการ
เดินปา ตามบันทึกของคุณสมใจ ณ นคร 
บอกวา “รอบเขาขุนพนมและอําเภอ
พรหมคีรี นครศรีธรรมราช เปนปารกทึบ 
การเดินทางลําบากมาก ตองอาศัยชาง จะ
มีชาง 2 เชือก เดินทางจากในวังกับเขาขุน
พนม สลับกันเดือนละครั้ง ชางจากในวังจะ
ขนเสบียงขาวสารและอาหารไปเขาขุนพนม 
ชางจากเขาขุนพนมจะนําของปากลับเขาตัว
เมืองนคร และบริเวณรอบเขาขุนพนม รัศมี 
1-3 กิโลเมตร จะมีบุตรเจาพระยานคร
พัฒน ปลูกบานรายเรียงเปนระยะๆ ลอม
รอบเขาขุนพนมเพื่ออารักขาสมเด็จพระเจา 
ตากสินมหาราช ปจจุบันนี้ ยังมีลูกหลาน 
ณ นคร เชื้อสายเจาพระยานครพัฒนอาศัย
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อยูอําเภอพรหมคีรี ใกลเขาขุนพนมหลาย
ครอบครัว”

นอกจากหลักฐานทางโบราณสถานเขาขุน
พนมที่สอดรับกับประวัติศาสตรบอกเลา
เรื่องราวพระเจาตากสินแลว โบราณวัตถุ
รอบๆ เขาขุนพนม ไมวาจะเปนอาวุธแบบ
โบราณ หรือ เครื่องปนดินเผาที่ขุดคนพบ
ในภายหลัง ลวนยืนยันถึงความมีอยูจริง
ของขบวนทพัล้ีภยัของสมเดจ็พระเจาตากสนิ 
มหาราชที่มายังที่นี่ทั้งสิ้น แตที่สําคัญกวา
นั้น ณ เขาขุนพนมแหงนี้ ยังมีโบราณวัตถุ
สําคัญและลํ้าคาอีกชิ้นหน่ึงที่เพิ่งคนพบและ
เปดเผยสู สาธารณะในฐานะกุญแจดอก
สําคัญท่ีไขปริศนาเหตุการณในคืนวันที่
สมเด็จพระเจาตากสินมหาราชทรงเสด็จล้ี
ภยัออกจากกรงุธนบุรมีายงันครศรธีรรมราช 
รวมทั้งการใชชีวิตของพระองคทานที่เขาขุน
พนม โบราณวัตถุชิ้นนั้นคือ “พระพุทธบาท
เขาขุนพนม”

9. รอยพระพุทธบาทเขาขุน
พนมบอกอะไรเรา?

ในหนังสือ “ที่ระลึกพิธีประดิษฐานและ
สมโภช พระบรมรูปสมเด็จพระเจาตากสิน
มหาราช ณ ศาลสมเด็จพระเจาตากสิน
มหาราช กองทัพภาคที่ 4 คายวชิราวุธ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช” บรรยายวา ภาย
หลังพิธีปลงพระบรมศพสมเด็จพระเจา 
ตากสินมหาราช และ พระศพเจาพระยา
นครศรีธรรมราช (พัฒน) ในป พ.ศ. 2358 
พระเจานองยาเธอ กรมหมื่นศักดิพลเสพ 
ซ่ึงทรงกํากับราชการกลาโหมในเวลาน้ัน  
พระองคทรงเปนพระราชโอรสในลนเกลาฯ 
รัชกาลที่ 1 กับเจาจอมมารดานุยใหญ พระ

ธิดาของเจาพระยานครศรธีรรมราช (พฒัน) 
และไดรับพระบรมราชานุญาตเปนผูแทน
พระองคลนเกลาฯ รัชกาลที่ 2 ลงมาปลง
พระศพเจาคณุตา เจาพระยานครศรธีรรมราช 
(พัฒน) พระองคทรงรวมกับเจาพระยา
นครศรีธรรมราช (นอย) สรางบัวเจดีย
บรรจุพระบรมอัฐิสมเด็จพระเจาตากสิน
มหาราช ใกลกับบัวเจดียสมเด็จพระอริยวง
ษาญาณ สมเด็จพระสังฆราช (สี) ณ     
วัดประดูพัฒนาราม และทรงจัดสราง
พระพุทธบาททําดวยไมเทพทาโร 2 แผน 
มาประกบกัน ภายในแกะสลักเปนภาพนูน

บัวเจดียสมเด็จพระอริยวงษาญาณ 
สมเด็จพระสังฆราช (สี)

ALONG THE TRANSFORMER SITE

เดนมีรองลึกและใชเงินยวง คือโลหะผสม
ระหวางตะก่ัวกับดีบุกหลอมในแมพิมพ 
แลวนํามาติดบนภาพแกะสลักในลักษณะ
แบบการดุนโลหะอันเปนศิลปะสกุลชางจีน 
ทําใหภาพแกะสลักคงทนถาวรยิ่งขึ้น จาก
นั้นก็นําไปประดิษฐานไว  ท่ี เขาขุนพนม 
บริเวณซอกถํ้าที่สมเด็จพระเจาตากสิน
มหาราชทรงถือศีล 

รูปภาพในพระพุทธบาทเขาขุนพนมมีครบ 
108 ชองตามหลักพระวินัยบัญญัติใน

พระพุทธศาสนา แตตางจากพระพุทธบาท
ทั่วไปตรงที่มิใชสัญลักษณมงคล 108 ซึ่ง
เปนคติการสรางรอยพระพุทธบาทแบบ
โบราณอันแสดงถึงพระพุทธประวัติ ใน
พระพุทธศาสนา หากแตเปนภาพที่บันทึก
เพื่อซอนความหมายเร่ืองราวเหตุการณ
ปลายรัชสมัยที่สมเด็จพระเจ าตากสิน
มหาราชทรงประสบจนตองเสด็จลี้ภัยมายัง
นครศรีธรรมราช บําเพ็ญธรรม และเสด็จ
สวรรคตที่เขาขุนพนม

พระพุทธบาทเขาขุนพนมประดิษฐานอยู 
บริเวณซอกถํ้าที่สมเด็จพระเจาตากสิน
มหาราชทรงเคยประทับโดยไมมีใครสนใจ
มาเปนเวลายาวนาน กระทั่งเมื่ออาจารย
ชวลิต อังวิทยาธร นักประวัติศาสตรพื้น
บานแหงเมืองนครศรีธรรมราชไดไปพบ
และลอกลายจากรูปรอยที่แกะสลักไวใน
พระพุทธบาทดังกลาวมาศึกษา แตก็ไม
สามารถอานทําความเขาใจความหมายใน
รอยพระพุทธบาทดังกลาวไดเทาใดนัก เมื่อ
อาจารยชวลิตถึงแกกรรม คุณพิมลศิริ    

ภาพเปรียบเทียบรูปภาพในรอยพระพุทธบาทที่เขาขุนพนมกับรอยพระพุทธบาททั่วไป
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อยูอําเภอพรหมคีรี ใกลเขาขุนพนมหลาย
ครอบครัว”

นอกจากหลักฐานทางโบราณสถานเขาขุน
พนมที่สอดรับกับประวัติศาสตรบอกเลา
เรื่องราวพระเจาตากสินแลว โบราณวัตถุ
รอบๆ เขาขุนพนม ไมวาจะเปนอาวุธแบบ
โบราณ หรือ เครื่องปนดินเผาที่ขุดคนพบ
ในภายหลัง ลวนยืนยันถึงความมีอยูจริง
ของขบวนทพัล้ีภยัของสมเดจ็พระเจาตากสนิ 
มหาราชที่มายังที่นี่ทั้งสิ้น แตที่สําคัญกวา
นั้น ณ เขาขุนพนมแหงนี้ ยังมีโบราณวัตถุ
สําคัญและลํ้าคาอีกชิ้นหนึ่งที่เพิ่งคนพบและ
เปดเผยสูสาธารณะในฐานะกุญแจดอก
สําคัญท่ีไขปริศนาเหตุการณในคืนวันท่ี
สมเด็จพระเจาตากสินมหาราชทรงเสด็จลี้
ภยัออกจากกรงุธนบรุมีายงันครศรธีรรมราช 
รวมทั้งการใชชีวิตของพระองคทานที่เขาขุน
พนม โบราณวัตถุชิ้นนั้นคือ “พระพุทธบาท
เขาขุนพนม”

9. รอยพระพุทธบาทเขาขุน
พนมบอกอะไรเรา?

ในหนังสือ “ท่ีระลึกพิธีประดิษฐานและ
สมโภช พระบรมรูปสมเด็จพระเจาตากสิน
มหาราช ณ ศาลสมเด็จพระเจาตากสิน
มหาราช กองทัพภาคที่ 4 คายวชิราวุธ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช” บรรยายวา ภาย
หลังพิธีปลงพระบรมศพสมเด็จพระเจา 
ตากสินมหาราช และ พระศพเจาพระยา
นครศรีธรรมราช (พัฒน) ในป พ.ศ. 2358 
พระเจานองยาเธอ กรมหมื่นศักดิพลเสพ 
ซึ่งทรงกํากับราชการกลาโหมในเวลานั้น  
พระองคทรงเปนพระราชโอรสในลนเกลาฯ 
รัชกาลที่ 1 กับเจาจอมมารดานุยใหญ พระ

ธดิาของเจาพระยานครศรธีรรมราช (พฒัน) 
และไดรับพระบรมราชานุญาตเปนผูแทน
พระองคลนเกลาฯ รัชกาลที่ 2 ลงมาปลง
พระศพเจาคณุตา เจาพระยานครศรธีรรมราช 
(พัฒน) พระองคทรงรวมกับเจาพระยา
นครศรีธรรมราช (นอย) สรางบัวเจดีย
บรรจุพระบรมอัฐิสมเด็จพระเจาตากสิน
มหาราช ใกลกับบัวเจดียสมเด็จพระอริยวง
ษาญาณ สมเด็จพระสังฆราช (สี) ณ     
วัดประดูพัฒนาราม และทรงจัดสราง
พระพุทธบาททําดวยไมเทพทาโร 2 แผน 
มาประกบกัน ภายในแกะสลักเปนภาพนูน

บัวเจดียสมเด็จพระอริยวงษาญาณ 
สมเด็จพระสังฆราช (สี)
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เดนมีรองลึกและใชเงินยวง คือโลหะผสม
ระหวางตะกั่วกับดีบุกหลอมในแมพิมพ 
แลวนํามาติดบนภาพแกะสลักในลักษณะ
แบบการดุนโลหะอันเปนศิลปะสกุลชางจีน 
ทําใหภาพแกะสลักคงทนถาวรยิ่งขึ้น จาก
นั้นก็นําไปประดิษฐานไว  ท่ี เขาขุนพนม 
บริเวณซอกถํ้าที่สมเด็จพระเจาตากสิน
มหาราชทรงถือศีล 

รูปภาพในพระพุทธบาทเขาขุนพนมมีครบ 
108 ชองตามหลักพระวินัยบัญญัติใน

พระพุทธศาสนา แตตางจากพระพุทธบาท
ทั่วไปตรงที่มิใชสัญลักษณมงคล 108 ซึ่ง
เปนคติการสรางรอยพระพุทธบาทแบบ
โบราณอันแสดงถึงพระพุทธประวัติใน
พระพุทธศาสนา หากแตเปนภาพที่บันทึก
เพื่อซอนความหมายเร่ืองราวเหตุการณ
ปลายรัชสมัยที่สมเด็จพระเจ าตากสิน
มหาราชทรงประสบจนตองเสด็จล้ีภัยมายัง
นครศรีธรรมราช บําเพ็ญธรรม และเสด็จ
สวรรคตที่เขาขุนพนม

พระพุทธบาทเขาขุนพนมประดิษฐานอยู 
บริเวณซอกถํ้าท่ีสมเด็จพระเจาตากสิน
มหาราชทรงเคยประทับโดยไมมีใครสนใจ
มาเปนเวลายาวนาน กระทั่งเมื่ออาจารย
ชวลิต อังวิทยาธร นักประวัติศาสตรพื้น
บานแหงเมืองนครศรีธรรมราชไดไปพบ
และลอกลายจากรูปรอยที่แกะสลักไวใน
พระพุทธบาทดังกลาวมาศึกษา แตก็ไม
สามารถอานทําความเขาใจความหมายใน
รอยพระพุทธบาทดังกลาวไดเทาใดนัก เมื่อ
อาจารยชวลิตถึงแกกรรม คุณพิมลศิริ    

ภาพเปรียบเทียบรูปภาพในรอยพระพุทธบาทที่เขาขุนพนมกับรอยพระพุทธบาททั่วไป
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อังวิทยาธร ภรรยาไดเก็บมวนกระดาษที่
ลอกลายรอยพระพทุธบาทน้ันไว จนเมือ่มา
พบคุณวชริพงศ ยศเมฆ คุณพิมลศิริจึงมอบ
กระดาษมวนนั้นให ซึ่งเมื่อคุณวชิรพงศเปด
ออกดู ก็สามารถอานและตีความปริศนาที่
ซ อนไว ภายใต  รูปภาพนั้นได อย างน า
อัศจรรยยิ่ง

ในวันที่เราลงพื้นที่ที่นครศรีธรรมราช คุณ
วชิรพงศ ยศเมฆ ไดกรุณาอานและตีความ
ถึงเรื่องราวที่ซอนอยูภายใตรูปภาพในรอย
พระพุทธบาทเขาขุนพนมตั้งแตชองแรกไป
จนชองสุดทาย รวม 108 ชอง ซึ่ง ณ ที่นี้ 
เราขอนํามาถายทอดเฉพาะเนื้อหาที่สําคัญ
บางส วนที่ ยืนยันถึงการเสด็จล้ีภัยมาที่
นครศรีธรรมราชของสมเด็จพระเจาตากสิน 
มหาราช

พระพุทธบาทเขาขุนพนมทําดวยไมเทพทา

โร 2 แผน มาประกบกัน บงบอกใหเห็นวา

เปนการทําที่อิงคติแบบจีนซึ่งมักใชหยก 2 

ซีกประกบกัน แบงใหพี่นองไปคนละซีก 

การอาน อานจากซายไปขวาตามหนังสือ

ไทย 

แถวที่ 1 ชองแรกเปนรูปดาบ ชองที่ 2 คือ 
ดาบอยูในปราสาทราชวัง ดาบเขาไปในวัง

หมายถงึมกีารยดึอาํนาจเกดิขึน้โดยใชกาํลงั 

ทหาร เพราะประชาชนจะไมมีสิทธิ์ถือดาบ

เขาวัง ชองที่ 3 คือ พระแสงตรีศูล ชองที่ 

4 คือ พระแสงขรรคชัยศรีตั้งบนพาน ชอง

ที่ 5 คือ พระแสงจักร ซึ่งพระแสงตรีศูล

กับพระแสงจักร คือตราประจําราชวงศใหม 

พระแสงขรรคชัยศรีเปนพระแสงศาสตรา

วุธประจําองคพระมหากษัตริย และเปน

หนึ่งในหาของเบญจราชกกุธภัณฑ  ชองที่ 

6 คือ พระมหามงกุฎ หรือพระมหาพิชัย

มงกุฎ หนึ่งในเครื่องราชกกุธภัณฑเชนกัน 

ชองที่ 7 พระสุพรรณบัฏ คือ ตราตั้งที่เปน

แผนทองคาํรปูสีเ่หลีย่มผนืผาจารกึพระนาม 

พระมหากษตัรยิ ซึง่พราหมณจะอานโองการ 

บอกสวรรคถึงการเถลิงถวัลยราชสมบัติ 

และชองที่ 8 คือ พระแสงของาว ซึ่งเปน

อาวุธประจําพระองคของพระมหากษัตริย 

สรุปความใน 8 ชองแรกซึ่งอยูบนแถวที่ 1 

ของรอยพระพุทธบาทคือ มีการยึดอํานาจ

โดยกําลังทหาร มีการสถาปนาราชวงศใหม 

และมีการเถลิงถวัลยราชสมบัติของพระ

มหากษัตริยพระองคใหม

เพื่อใหพี่นองรักใครสามัคคีกัน พลัดพราก

จากกันไปไหน ก็จะไดติดตามหาและกลับ

มารวมตัวกัน ไมเทพทาโร 2 แผนนี้ก็เชน

กัน แผนหนึ่งแผนใดหายไป ทุกอยางก็จะ

ตอไมติด ความสูงของแผนไมเทากับความ

สูงของคน ลวดลายแกะสลักเปนแบบชาง

จีน มีพิมพที่แตกตางกันเปน 3 พิมพ จึง

สันนิษฐานวานาจะมีชางจีน 3 คนชวยกัน

แกะสลัก โดยมีการใชเงินยวงบุลงไปใน

ลายแกะสลักอีกที
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แถวที่ 2 ชองที่ 9 เปนรูปปลาฉลามที่มี

อาการโกรธเกรี้ยว เนื่องจากเจอปลาฉลาม

อีกตัวหนึ่งในชองที่ 10 แยกเขี้ยวใส โดยมี

อักษรขอม ตัว ช ชาง และ ป ปลา ซึ่ง

หมายถึงชนกับประจัญบานกํากับอยู การ

ใช รูปปลาฉลามและคลื่นบงบอกความ

หมายวาเปนการเดินทางทางนํ้า ชองที่ 11 

ปลาฉลามตัวแรกติดดาบสู แตก็ถูกไลลา

ดวยกองหนุนของปลาฉลามตัวที่ 2 คือปลา 

2 ตัวในชองที่ 12 มีการยิงปนใหญจากปลา

ฉลามตัวที่ 2 สกัดการหลบหนีของปลา

ฉลามตัวแรกโดยอธิบายผานดวยรูปปลา

ฉลามมีงวงในชองที่ 13 แตในที่สุดฝายไล

ลาพายแพ เปนปลาหงายทองในชองที่ 14 

ปลาฉลามตัวแรกจึงว ายนํ้าต อไปอยาง

สบายใจในชองที่ 15 โดยไมมีอาการแยก

เขี้ยวเกรี้ยวโกรธเหมือนชองที่ 9 ที่ถูกไลลา 

ชอง 16 คือ ภูเขาสามยอด มีถํ้าตรงกลาง 

หมายถํา้พระยานคร เขาสามรอยยอด ภาพ 

ในแถวที่ 2 ตองการบอกวา การเสด็จลี้ภัย

ออกจากพระราชวังกรุงธนบุรีของสมเด็จ

พระเจาตากสินมหาราชในครั้งนั้น เสด็จมา

ทางเรือ มีการตอสูกับการติดตามไลลา แต

ในท่ีสุดพระองคทานก็ทรงสามารถรอดพน

จากการไลลามาได และทรงมาแวะพักเพื่อ

สะสมเสบียงที่ถํ้าพระยานคร เขาสามรอย

ยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ

แถวที่ 3 ชองที่ 17 กับ 18 คือ รูปปลาคู 
กับ วัว หมายถึงเดือนมีนาคม ปฉลู ชองที่ 

19, 20 และ 21 คือ รูปชางสามเศียร 

มังกร และเรือสําเภา หมายถึงบุคคลที่เปน

พระมหากษัตริย ที่เคยประทับอยูที่วัดอรุณ

ราชวราราม ซึ่งบนยอดพระปรางควัดอรุณ

ราชวรารามจะมีชางสามเศียรอยู บุคคล

ทานนี้ไดเดินทางโดยเรือสําเภา ชองที่ 22, 

23 และ 24 คือรูปแมวัวที่มีเครื่องทรง

บรรดาศักดิ์กับลูกวัว รูปดอกบัวซึ่งเปนตรา

นครศรีธรรมราช และรูปพระเกาอี้ ซึ่ง

หมายความวาพระองคทานทรงมาพบเจา

จอมมารดาปราง กับเจ  าน  อยที่ เมื อ ง

นครศรีธรรมราช รอยพระพุทธบาทในแถว

ที่ 3 นี้ ยืนยันวาสมเด็จพระเจาตากสิน

มหาราชเสด็จออกจากกรุงธนบุรีในเดือน

มีนาคม ปฉลู พ.ศ. 2324 กอนที่เจาพระยา

จักรีจะยกทัพกลับมาและเขากรุงธนบุรีใน

วันเสาร เดือน 5 แรม 9 คํ่า ซึ่งตรงกับวัน

ที่ 6 เดือนเมษายน ปขาล พ.ศ. 2325

แถวที่ 4 ชองที่ 27 – 29 คือรูปพระพรหม

ถือดอกบัว ไมไดถือเทพศาตรา คทา

อาญาสิทธิ์ ฯลฯ เหมือนพระพรหมทั่วไป 

ซ่ึงหมายถึงพระองค ท านทรงมาถือศีล

บําเพ็ญธรรมที่นครศรีธรรมราช ซึ่งมีตรา

เมืองนครศรีธรรมราชเปนรูปดอกบัวอยูใน

ชองที่ 31 และทรงมาพํานักอยูท่ีเขาขุน

พนม ซึ่งก็คือรูปภูเขาในชองที่ 32
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อังวิทยาธร ภรรยาไดเก็บมวนกระดาษท่ี
ลอกลายรอยพระพุทธบาทน้ันไว จนเมือ่มา
พบคณุวชิรพงศ ยศเมฆ คุณพิมลศิริจึงมอบ
กระดาษมวนนั้นให ซึ่งเมื่อคุณวชิรพงศเปด
ออกดู ก็สามารถอานและตีความปริศนาที่
ซ อนไว ภายใต  รูปภาพนั้นได อย างน า
อัศจรรยยิ่ง

ในวันที่เราลงพื้นที่ที่นครศรีธรรมราช คุณ
วชิรพงศ ยศเมฆ ไดกรุณาอานและตีความ
ถึงเรื่องราวท่ีซอนอยูภายใตรูปภาพในรอย
พระพุทธบาทเขาขุนพนมตั้งแตชองแรกไป
จนชองสุดทาย รวม 108 ชอง ซึ่ง ณ ที่นี้ 
เราขอนํามาถายทอดเฉพาะเนื้อหาที่สําคัญ
บางส วนที่ยืนยันถึงการเสด็จลี้ภัยมาที่
นครศรีธรรมราชของสมเด็จพระเจาตากสิน 
มหาราช

พระพุทธบาทเขาขุนพนมทําดวยไมเทพทา

โร 2 แผน มาประกบกัน บงบอกใหเห็นวา

เปนการทําที่อิงคติแบบจีนซึ่งมักใชหยก 2 

ซีกประกบกัน แบงใหพี่นองไปคนละซีก 

การอาน อานจากซายไปขวาตามหนังสือ

ไทย 

แถวที่ 1 ชองแรกเปนรูปดาบ ชองที่ 2 คือ 
ดาบอยูในปราสาทราชวัง ดาบเขาไปในวัง

หมายถงึมกีารยดึอํานาจเกดิขึน้โดยใชกาํลงั 

ทหาร เพราะประชาชนจะไมมีสิทธิ์ถือดาบ

เขาวัง ชองที่ 3 คือ พระแสงตรีศูล ชองที่ 

4 คือ พระแสงขรรคชัยศรีตั้งบนพาน ชอง

ที่ 5 คือ พระแสงจักร ซึ่งพระแสงตรีศูล

กับพระแสงจักร คือตราประจําราชวงศใหม 

พระแสงขรรคชัยศรีเปนพระแสงศาสตรา

วุธประจําองคพระมหากษัตริย และเปน

หนึ่งในหาของเบญจราชกกุธภัณฑ  ชองที่ 

6 คือ พระมหามงกุฎ หรือพระมหาพิชัย

มงกุฎ หนึ่งในเครื่องราชกกุธภัณฑเชนกัน 

ชองที่ 7 พระสุพรรณบัฏ คือ ตราตั้งที่เปน

แผนทองคาํรปูสีเ่หลีย่มผนืผาจารกึพระนาม 

พระมหากษตัรยิ ซึง่พราหมณจะอานโองการ 

บอกสวรรคถึงการเถลิงถวัลยราชสมบัติ 

และชองที่ 8 คือ พระแสงของาว ซึ่งเปน

อาวุธประจําพระองคของพระมหากษัตริย 

สรุปความใน 8 ชองแรกซึ่งอยูบนแถวที่ 1 

ของรอยพระพุทธบาทคือ มีการยึดอํานาจ

โดยกําลังทหาร มีการสถาปนาราชวงศใหม 

และมีการเถลิงถวัลยราชสมบัติของพระ

มหากษัตริยพระองคใหม

เพื่อใหพี่นองรักใครสามัคคีกัน พลัดพราก

จากกันไปไหน ก็จะไดติดตามหาและกลับ

มารวมตัวกัน ไมเทพทาโร 2 แผนนี้ก็เชน

กัน แผนหนึ่งแผนใดหายไป ทุกอยางก็จะ

ตอไมติด ความสูงของแผนไมเทากับความ

สูงของคน ลวดลายแกะสลักเปนแบบชาง

จีน มีพิมพที่แตกตางกันเปน 3 พิมพ จึง

สันนิษฐานวานาจะมีชางจีน 3 คนชวยกัน

แกะสลัก โดยมีการใชเงินยวงบุลงไปใน

ลายแกะสลักอีกที
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แถวที่ 2 ชองที่ 9 เปนรูปปลาฉลามที่มี

อาการโกรธเกรี้ยว เนื่องจากเจอปลาฉลาม

อีกตัวหนึ่งในชองที่ 10 แยกเขี้ยวใส โดยมี

อักษรขอม ตัว ช ชาง และ ป ปลา ซึ่ง

หมายถึงชนกับประจัญบานกํากับอยู การ

ใช รูปปลาฉลามและคล่ืนบงบอกความ

หมายวาเปนการเดินทางทางนํ้า ชองที่ 11 

ปลาฉลามตัวแรกติดดาบสู แตก็ถูกไลลา

ดวยกองหนุนของปลาฉลามตัวที่ 2 คือปลา 

2 ตัวในชองที่ 12 มีการยิงปนใหญจากปลา

ฉลามตัวที่ 2 สกัดการหลบหนีของปลา

ฉลามตัวแรกโดยอธิบายผานดวยรูปปลา

ฉลามมีงวงในชองที่ 13 แตในที่สุดฝายไล

ลาพายแพ เปนปลาหงายทองในชองที่ 14 

ปลาฉลามตัวแรกจึงว ายน้ําตอไปอยาง

สบายใจในชองที่ 15 โดยไมมีอาการแยก

เขี้ยวเกรี้ยวโกรธเหมือนชองที่ 9 ที่ถูกไลลา 

ชอง 16 คือ ภูเขาสามยอด มีถํ้าตรงกลาง 

หมายถํา้พระยานคร เขาสามรอยยอด ภาพ 

ในแถวที่ 2 ตองการบอกวา การเสด็จลี้ภัย

ออกจากพระราชวังกรุงธนบุรีของสมเด็จ

พระเจาตากสินมหาราชในครั้งนั้น เสด็จมา

ทางเรือ มีการตอสูกับการติดตามไลลา แต

ในท่ีสุดพระองคทานก็ทรงสามารถรอดพน

จากการไลลามาได และทรงมาแวะพักเพื่อ

สะสมเสบียงที่ถํ้าพระยานคร เขาสามรอย

ยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ

แถวที่ 3 ชองที่ 17 กับ 18 คือ รูปปลาคู 
กับ วัว หมายถึงเดือนมีนาคม ปฉลู ชองที่ 

19, 20 และ 21 คือ รูปชางสามเศียร 

มังกร และเรือสําเภา หมายถึงบุคคลที่เปน

พระมหากษัตริย ที่เคยประทับอยูที่วัดอรุณ

ราชวราราม ซึ่งบนยอดพระปรางควัดอรุณ

ราชวรารามจะมีชางสามเศียรอยู บุคคล

ทานนี้ไดเดินทางโดยเรือสําเภา ชองที่ 22, 

23 และ 24 คือรูปแมวัวที่มีเครื่องทรง

บรรดาศักดิ์กับลูกวัว รูปดอกบัวซึ่งเปนตรา

นครศรีธรรมราช และรูปพระเกาอี้ ซึ่ง

หมายความวาพระองคทานทรงมาพบเจา

จอมมารดาปรางกับ เจ  าน  อยที่ เมื อ ง

นครศรีธรรมราช รอยพระพุทธบาทในแถว

ที่ 3 นี้ ยืนยันวาสมเด็จพระเจาตากสิน

มหาราชเสด็จออกจากกรุงธนบุรีในเดือน

มีนาคม ปฉลู พ.ศ. 2324 กอนที่เจาพระยา

จักรีจะยกทัพกลับมาและเขากรุงธนบุรีใน

วันเสาร เดือน 5 แรม 9 คํ่า ซึ่งตรงกับวัน

ที่ 6 เดือนเมษายน ปขาล พ.ศ. 2325

แถวที่ 4 ชองที่ 27 – 29 คือรูปพระพรหม

ถือดอกบัว ไมไดถือเทพศาตรา คทา

อาญาสิทธิ์ ฯลฯ เหมือนพระพรหมทั่วไป 

ซึ่งหมายถึงพระองค ท านทรงมาถือศีล

บําเพ็ญธรรมที่นครศรีธรรมราช ซึ่งมีตรา

เมืองนครศรีธรรมราชเปนรูปดอกบัวอยูใน

ชองที่ 31 และทรงมาพํานักอยูที่เขาขุน

พนม ซึ่งก็คือรูปภูเขาในชองที่ 32
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สําหรับชองที่ 33 หรือ ชองแรกของแถว 
ที่ 5 คือรูปกษัตริยฉลองพระองคเต็มยศ 

ทรงพระมาลา มีสรอยสังวาลย ทับทรวง 

ถือพระแสงขรรคชัยศรี กับ ดอกบัว มี

อักษรขอม 3 ตัว คือ ช ผ ส ซึ่ง ช คือ 

ชุดฉลองพระองค ผ คือ เผา ส คือ สิน 

หมายถึงชุดฉลองพระองคเพื่อเตรียมปลง

พระบรมศพ 

ชองแรกของแถวที ่6-9 จะเปนรปูคนถอืศีล 
ที่ภาพเล็กลงเรื่อยๆ และชราภาพลง ยืนยัน

วาสมเดจ็พระเจาตากสนิมหาราชทรงถอืศลี 

บําเพ็ญธรรมอยูที่เขาขุนพนม มิไดทรง

ผนวชแตอยางใด โดยมีเจาจอมปราง ที่

แทนดวยรูปนกยูงมีเครื่องทรงคอยดูแล

ชีวิตประจําวัน ในรอยพระพุทธบาทยังมีรูป

มาเรว็สาํหรบัใชสือ่สาร และรปูชาง 2 เชอืก 

ที่ใชเดินทางระหวางเขาขุนพนมกับวังเจา

เมืองนครศรีธรรมราช รวมทั้งมีรูปเสือซึ่ง

หมายถึงทหารเสือของพระองค ท านที่

ติดตามมาอารักขา 

แถวที่ 13 ชองแรก คือ บัวเจดียที่บรรจุ

พระบรมอัฐิ ชองที่ 2 ของแถวนี้ คือ เชิง

เทินปลงพระบรมศพ ชองตอมาและชองที่

อยูเหนือขึ้นไป คือ รูปพระพรหมลอยขึ้น

ฟา ซึ่งหมายถึงการเสด็จสูสรวงสวรรคของ

พระองคทาน

ปจจุบัน พระพุทธบาทเขาขุนพนมมิไดอยู 
ณ ที่ซึ่งเคยตั้งอยู เพราะพลันที่มีขาววา 
เปนรอยพระพุทธบาทเลาเรื่องราวการเสด็จ
ลี้ภัยมาประทับท่ีนครศรีธรรมราชของ
สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช ทางวัดจึง
ไดยายออกไปเก็บไวที่อื่น อยางไรก็ดี คุณ

วชิรพงศ ยศเมฆ ผูประสานงานและ
รวบรวมขอมลูของเจาเมอืงนครศรธีรรมราช 
สกุล ณ นคร ยังคงเก็บรักษาตนฉบับ
ลอกลายของรอยพระพุทธบาทนี้ไว และ
กําลังเรียบเรียงการตีความท่ีสมบูรณเพื่อ
ประโยชนแกการศกึษาคนควาประวัตศิาสตร 
ในสวนนี้อยางถูกตองตอไป 
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10. ทําไมพระเจาตากสินไมคิดสู?

ถาหากสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชเสด็จ
ลี้ ภั ยออกจากก รุ งธนบุ รีมาประทับที่
นครศรีธรรมราชจริง คําถามที่ตามมาคือ 
ทําไมพระองคทานไมทรงคิดสู?

จากการศึกษาขอมูลทางประวัติศาสตรทั้ง
ของไทยและตางประเทศ อาจอนุมานไดวา 
การที่สมเด็จพระเจาตากสินมหาราชทรง
ตัดสินพระทัยเสด็จลี้ภัยออกจากกรุงธนบุรี 
ไมทรงคิดตอสู นาจะมาจากเหตุผลสําคัญ 
3 ประการคือ

ประการแรก ดุลกําลังทางทหารเปนรอง 

ในประวัติศาสตรการยึดอํานาจจากพระ
มหากษัตริยมีรูปแบบหลัก 3 รูปแบบ คือ 
หนึ่ง สับเปลี่ยนกองกําลังทหาร สอง ใชแม
ครวัในหองเครือ่งวางยาพษิในพระกระยาหาร 
และสาม ซื้อตัวมหาดเล็ก ขณะเดียวกัน 
สัจธรรมที่วา “อํานาจรัฐเกิดจากกระบอก
ปน” หรือ ใครครองอํานาจในกองทัพ ผูนั้น
ก็ครองบานครองเมือง ยังคงพิสูจนใหเห็น
คร้ังแลวครั้งเลาที่มีการผลัดเปลี่ยนแผนดิน
กัน

นับแตตีฝาทัพพมาออกจากกรุงศรีอยุธยา
เมื่อป พ.ศ. 2310 กระทั่งสามารถกอบกู
เอกราช รวบรวมแผนดินใหเปนปกแผน 
สมเด็จพระเจาตากสินมหาราชทรงกรําศึก
มาตลอดเกือบทั้งรัชสมัยของพระองค จวบ
จนชวงปลายรัชกาลที่บานเมืองเริ่มมีความ
มั่นคง พระองคทรงหันเขาสูการเจริญ
วิปสสนากรรมฐานอยางจริงจัง โดยทรง
แตงตั้งเจาพระยาจักรีขึ้นเปนแมทัพใหญ
บัญชาการรบเรื่อยมา พระราชพงศาวดาร
ไทย ฉบับพระราชหัตถเลขา ไดบันทึกถึง
ความพึงพอพระราชหฤทัย และความไววาง
พระทัยของพระองคท่ีมีตอเจาพระยาจักรี 
(ซึ่ งแม จะ ยังขัดแย  งกับหลักฐานทาง
ประวัติศาสตรชิ้นอื่น) วา ในเดือนหก ป

ระกา นพศก ศักราช 1139 (พ.ศ. 2320) 
พระองคทาน “ทรงพระกรุณาโปรดปูน
บําเหน็จเจาพระยาจักรี ตั้งใหเปนสมเด็จ 
เจาพระยามหากษัตริยศึก พิลึกมหิมา     
ทุกนคราระอาเดช นเรศวรราช สุริยวงศ
องคอัครบาทมุสิกากรบวรรัตนปรินายก ณ 
กรุงเทพมหานครบวรทวาราวดีศรีอยุธยา 
แลวพระราชทานพานทองเคร่ืองยศเหมือน
อยางเจาตางกรม ใหญยิ่งกวาทาวพระยาขา
ทลูละอองธลุพีระบาทท้ังปวง” คร้ันลศุกัราช 
1142 ปขาล โทศก (พ.ศ. 2323) ก็ทรง
โปรดเกลาฯ ใหหลวงนายฤทธิ์ หลาน
เจาพระยาจักรี เปน พระยาสุริยอภัย ขึ้นไป
ครองเมืองนครราชสีมา กุมกําลังทหารหัว
เมืองภาคอีสานแทนพระยากําแหงสงคราม
ที่ลงมารับราชการอยู ณ กรุงธนบุรี สวน
เจาพระยาสุรสีห ผูเปนนองของเจาพระยา
จักรี ก็โปรดเกลาฯ ใหคุมทัพหนา ออกศึก
คูกับเจาพระยาจักรีผูเปนแมทัพใหญมาโดย
ตลอด เปนอันวาตอนนี้ กองกําลังทหาร
สําคัญท้ังหมดอยูในมือของเจาพระยาจักรี 
เจาพระยาสุรสีห ผูเปนนอง และ พระยา
สุริยอภัย ผูเปนหลาน

เมื่อเกิดเหตุการณกบฏที่กรุงกัมพูชานําโดย
เจาฟาทลหะ (ม)ู สมเดจ็พระเจาตากสิน 
มหาราชทรงโปรดเกลาฯ ใหเจาพระยาจักรี 
เปนแมทพัถอือาญาสทิธิ ์ใหเจาพระยาสุรสหี 
เปนทัพหนา แลวใหพระเจาลูกเธอกรมขุน
อินทรพิทักษลาผนวช ยกกองทัพไปกับ
พระยากาํแหงสงครามเจาเมอืงนครราชสีมา 
เกา เปนเกียกกายกองหนุน พระยา
นครสวรรค เปนยกกระบัตรทัพ พระเจา
หลานเธอกรมขุนรามภูเบศร เปนกองหลัง 
พระยาธรรมา เปนกองลําเลียง ทั้งหกทัพ 
รวมคนไดหนึ่งหมื่น ยกไปตีเมืองพุทไธ   
เพ็ชรเพื่อจับเจาฟาทลหะ (มู) และขุนนาง
พรรคพวกซึ่งเปนกบฏนั้นฆาเสียใหสิ้น แลว

ใหเจาพระยาจักรีต้ังพระเจาลูกเธอกรมขุน
อินทรพิทักษ อยูครองเมืองกัมพูชาธิบดี
สืบไป

อยางไรก็ดี ขณะเกิดเหตุการณกบฏที่กรุง
กัมพูชานั้น ที่กรุงธนบุรีก็เกิดเหตุวุนวาย
หลายประการ ราษฎรรองเรียนวาถูกกลั่น
แกลงใหราย ถูกกลาวหาวาลักลอบขายของ
ตองหามไปตางประเทศบาง ลักพระราช
ทรัพยเงินทองในทองพระคลังบาง พระราช
พงศาวดารกรงุธนบรุ ี ฉบบัพระราชหตัถเลขา 
บนัทกึเหตกุารณตอนนีว้า 

“ไมขายวาขาย..... ไมลักวาลัก ลวนแตความเท็จ 

ไมจริง แกลงใสความใสโทษเอาเปลาๆทั้งนั้น 

แลวใหลงพระราชอาชญาโบยตีจองจํา และให

ทําโทษเจาจอมขางในวา ลักเงินเหรียญในพระ

คลังในหายไปกําปนหนึ่ง ใหโบยตีและจําไวเปน

อันมาก แลวใหเอาตัวเจาจอมโนรีชาวคลัง ขึ้น

ยางเพลิงจนถึงแกความตาย ขณะนั้นพวกคน

พาลเปนโจทกถึงสามรอยสามสิบสามคน        

มีพันศรี พันลาเปนตน นําเอาฟองมายื่นกับขุน

โยธาบดี เจากรมทะนายเลือก หอกซาย ให

กราบทูลพระเจาแผนดิน พระเจาแผนดินทรง

พิพากษา กลับเอาเท็จเปนจริง..... ถาไมรับลง

หวายตองรับ ใหปรับจตุรคูณ เอาเงินสี่เทา ที่

คนมีก็ไดให ที่คนจนขัดสนตองทนใหเฆี่ยนไป

ทุกวันทุกเวลากวาจะไดทรัพย บางตายบาง

ลําบากยากแคนทั่วไปจนหัวเมืองเอก เมืองโท 

เมืองตรี เมืองจัตวาทั้งสิ้น เรงรัดเอาทรัพยสง

เปนของหลวง คนทั้งหลาย มีหนาตาครํ่าไปดวย

นํ้าตา ที่หนาชื่นใจบานอยูแตฝายคนพาลที่เปน

โจทก..... ครั้นนั้น เสียงรองครางพิลาปรํ่าไรเซ็ง

แซไปในพระราชวัง ฟงควรจะสังเวช เหมือน

อยางในยมโลก ที่ทิ้งเหยาเรือนเสีย ยก

ครอบครัวอพยพหนีเขาปาดงไปก็มีเปนอันมาก”
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สําหรับชองที่ 33 หรือ ชองแรกของแถว 
ที่ 5 คือรูปกษัตริยฉลองพระองคเต็มยศ 

ทรงพระมาลา มีสรอยสังวาลย ทับทรวง 

ถือพระแสงขรรคชัยศรี กับ ดอกบัว มี

อักษรขอม 3 ตัว คือ ช ผ ส ซึ่ง ช คือ 

ชุดฉลองพระองค ผ คือ เผา ส คือ สิน 

หมายถึงชุดฉลองพระองคเพื่อเตรียมปลง

พระบรมศพ 

ชองแรกของแถวที ่6-9 จะเปนรปูคนถอืศีล 
ที่ภาพเล็กลงเรื่อยๆ และชราภาพลง ยืนยัน

วาสมเด็จพระเจาตากสนิมหาราชทรงถอืศลี 

บําเพ็ญธรรมอยูที่เขาขุนพนม มิไดทรง

ผนวชแตอยางใด โดยมีเจาจอมปราง ที่

แทนดวยรูปนกยูงมีเครื่องทรงคอยดูแล

ชีวิตประจําวัน ในรอยพระพุทธบาทยังมีรูป

มาเรว็สาํหรบัใชสือ่สาร และรปูชาง 2 เชอืก 

ที่ใชเดินทางระหวางเขาขุนพนมกับวังเจา

เมืองนครศรีธรรมราช รวมทั้งมีรูปเสือซึ่ง

หมายถึงทหารเสือของพระองค ท านที่

ติดตามมาอารักขา 

แถวที่ 13 ชองแรก คือ บัวเจดียที่บรรจุ

พระบรมอัฐิ ชองที่ 2 ของแถวนี้ คือ เชิง

เทินปลงพระบรมศพ ชองตอมาและชองที่

อยูเหนือขึ้นไป คือ รูปพระพรหมลอยขึ้น

ฟา ซึ่งหมายถึงการเสด็จสูสรวงสวรรคของ

พระองคทาน

ปจจุบัน พระพุทธบาทเขาขุนพนมมิไดอยู 
ณ ที่ซึ่งเคยตั้งอยู เพราะพลันที่มีขาววา 
เปนรอยพระพุทธบาทเลาเรื่องราวการเสด็จ
ล้ีภัยมาประทับที่นครศรีธรรมราชของ
สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช ทางวัดจึง
ไดยายออกไปเก็บไวที่อื่น อยางไรก็ดี คุณ

วชิรพงศ ยศเมฆ ผูประสานงานและ
รวบรวมขอมลูของเจาเมอืงนครศรธีรรมราช 
สกุล ณ นคร ยังคงเก็บรักษาตนฉบับ
ลอกลายของรอยพระพุทธบาทนี้ไว และ
กําลังเรียบเรียงการตีความที่สมบูรณเพื่อ
ประโยชนแกการศกึษาคนควาประวตัศิาสตร 
ในสวนนี้อยางถูกตองตอไป 

ALONG THE TRANSFORMER SITE

10. ทําไมพระเจาตากสินไมคิดสู?

ถาหากสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชเสด็จ
ลี้ ภั ยออกจากก รุ งธนบุ รีมาประทับที่
นครศรีธรรมราชจริง คําถามที่ตามมาคือ 
ทําไมพระองคทานไมทรงคิดสู?

จากการศึกษาขอมูลทางประวัติศาสตรทั้ง
ของไทยและตางประเทศ อาจอนุมานไดวา 
การที่สมเด็จพระเจาตากสินมหาราชทรง
ตัดสินพระทัยเสด็จลี้ภัยออกจากกรุงธนบุรี 
ไมทรงคิดตอสู นาจะมาจากเหตุผลสําคัญ 
3 ประการคือ

ประการแรก ดุลกําลังทางทหารเปนรอง 

ในประวัติศาสตรการยึดอํานาจจากพระ
มหากษัตริยมีรูปแบบหลัก 3 รูปแบบ คือ 
หนึ่ง สับเปลี่ยนกองกําลังทหาร สอง ใชแม
ครวัในหองเครือ่งวางยาพษิในพระกระยาหาร 
และสาม ซื้อตัวมหาดเล็ก ขณะเดียวกัน 
สัจธรรมที่วา “อํานาจรัฐเกิดจากกระบอก
ปน” หรือ ใครครองอํานาจในกองทัพ ผูนั้น
ก็ครองบานครองเมือง ยังคงพิสูจนใหเห็น
คร้ังแลวครั้งเลาที่มีการผลัดเปล่ียนแผนดิน
กัน

นับแตตีฝาทัพพมาออกจากกรุงศรีอยุธยา
เมื่อป พ.ศ. 2310 กระทั่งสามารถกอบกู
เอกราช รวบรวมแผนดินใหเปนปกแผน 
สมเด็จพระเจาตากสินมหาราชทรงกรําศึก
มาตลอดเกือบทั้งรัชสมัยของพระองค จวบ
จนชวงปลายรัชกาลที่บานเมืองเร่ิมมีความ
มั่นคง พระองคทรงหันเขาสูการเจริญ
วิปสสนากรรมฐานอยางจริงจัง โดยทรง
แตงตั้งเจาพระยาจักรีข้ึนเปนแมทัพใหญ
บัญชาการรบเรื่อยมา พระราชพงศาวดาร
ไทย ฉบับพระราชหัตถเลขา ไดบันทึกถึง
ความพึงพอพระราชหฤทัย และความไววาง
พระทัยของพระองคที่มีตอเจาพระยาจักรี 
(ซึ่ งแม จะยั งขัดแย  งกับหลักฐานทาง
ประวัติศาสตรชิ้นอื่น) วา ในเดือนหก ป

ระกา นพศก ศักราช 1139 (พ.ศ. 2320) 
พระองคทาน “ทรงพระกรุณาโปรดปูน
บําเหน็จเจาพระยาจักรี ตั้งใหเปนสมเด็จ 
เจาพระยามหากษัตริยศึก พิลึกมหิมา     
ทุกนคราระอาเดช นเรศวรราช สุริยวงศ
องคอัครบาทมุสิกากรบวรรัตนปรินายก ณ 
กรุงเทพมหานครบวรทวาราวดีศรีอยุธยา 
แลวพระราชทานพานทองเครื่องยศเหมือน
อยางเจาตางกรม ใหญยิ่งกวาทาวพระยาขา
ทลูละอองธลุพีระบาทท้ังปวง” คร้ันลศุกัราช 
1142 ปขาล โทศก (พ.ศ. 2323) ก็ทรง
โปรดเกลาฯ ใหหลวงนายฤทธิ์ หลาน
เจาพระยาจักรี เปน พระยาสุริยอภัย ขึ้นไป
ครองเมืองนครราชสีมา กุมกําลังทหารหัว
เมืองภาคอีสานแทนพระยากําแหงสงคราม
ที่ลงมารับราชการอยู ณ กรุงธนบุรี สวน
เจาพระยาสุรสีห ผูเปนนองของเจาพระยา
จักรี ก็โปรดเกลาฯ ใหคุมทัพหนา ออกศึก
คูกับเจาพระยาจักรีผูเปนแมทัพใหญมาโดย
ตลอด เปนอันวาตอนนี้ กองกําลังทหาร
สําคัญท้ังหมดอยูในมือของเจาพระยาจักรี 
เจาพระยาสุรสีห ผูเปนนอง และ พระยา
สุริยอภัย ผูเปนหลาน

เมื่อเกิดเหตุการณกบฏที่กรุงกัมพูชานําโดย
เจาฟาทลหะ (ม)ู สมเดจ็พระเจาตากสิน 
มหาราชทรงโปรดเกลาฯ ใหเจาพระยาจักรี 
เปนแมทพัถอือาญาสทิธิ ์ใหเจาพระยาสุรสหี 
เปนทัพหนา แลวใหพระเจาลูกเธอกรมขุน
อินทรพิทักษลาผนวช ยกกองทัพไปกับ
พระยากาํแหงสงครามเจาเมอืงนครราชสีมา 
เกา เปนเกียกกายกองหนุน พระยา
นครสวรรค เปนยกกระบัตรทัพ พระเจา
หลานเธอกรมขุนรามภูเบศร เปนกองหลัง 
พระยาธรรมา เปนกองลําเลียง ทั้งหกทัพ 
รวมคนไดหนึ่งหม่ืน ยกไปตีเมืองพุทไธ   
เพ็ชรเพื่อจับเจาฟาทลหะ (มู) และขุนนาง
พรรคพวกซึ่งเปนกบฏนั้นฆาเสียใหสิ้น แลว

ใหเจาพระยาจักรีตั้งพระเจาลูกเธอกรมขุน
อินทรพิทักษ อยูครองเมืองกัมพูชาธิบดี
สืบไป

อยางไรก็ดี ขณะเกิดเหตุการณกบฏที่กรุง
กัมพูชานั้น ที่กรุงธนบุรีก็เกิดเหตุวุนวาย
หลายประการ ราษฎรรองเรียนวาถูกกลั่น
แกลงใหราย ถูกกลาวหาวาลักลอบขายของ
ตองหามไปตางประเทศบาง ลักพระราช
ทรัพยเงินทองในทองพระคลังบาง พระราช
พงศาวดารกรงุธนบรุ ี ฉบบัพระราชหัตถเลขา 
บนัทกึเหตกุารณตอนนีว้า 

“ไมขายวาขาย..... ไมลักวาลัก ลวนแตความเท็จ 

ไมจริง แกลงใสความใสโทษเอาเปลาๆทั้งนั้น 

แลวใหลงพระราชอาชญาโบยตีจองจํา และให

ทําโทษเจาจอมขางในวา ลักเงินเหรียญในพระ

คลังในหายไปกําปนหนึ่ง ใหโบยตีและจําไวเปน

อันมาก แลวใหเอาตัวเจาจอมโนรีชาวคลัง ขึ้น

ยางเพลิงจนถึงแกความตาย ขณะนั้นพวกคน

พาลเปนโจทกถึงสามรอยสามสิบสามคน        

มีพันศรี พันลาเปนตน นําเอาฟองมายื่นกับขุน

โยธาบดี เจากรมทะนายเลือก หอกซาย ให

กราบทูลพระเจาแผนดิน พระเจาแผนดินทรง

พิพากษา กลับเอาเท็จเปนจริง..... ถาไมรับลง

หวายตองรับ ใหปรับจตุรคูณ เอาเงินสี่เทา ที่

คนมีก็ไดให ที่คนจนขัดสนตองทนใหเฆี่ยนไป

ทุกวันทุกเวลากวาจะไดทรัพย บางตายบาง

ลําบากยากแคนทั่วไปจนหัวเมืองเอก เมืองโท 

เมืองตรี เมืองจัตวาทั้งสิ้น เรงรัดเอาทรัพยสง

เปนของหลวง คนทั้งหลาย มีหนาตาครํ่าไปดวย

นํ้าตา ที่หนาชื่นใจบานอยูแตฝายคนพาลที่เปน

โจทก..... ครั้นนั้น เสียงรองครางพิลาปรํ่าไรเซ็ง

แซไปในพระราชวัง ฟงควรจะสังเวช เหมือน

อยางในยมโลก ที่ทิ้งเหยาเรือนเสีย ยก

ครอบครัวอพยพหนีเขาปาดงไปก็มีเปนอันมาก”
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ขณะเดียวกัน พระราชพงศาวดารกรุงธนบุรี 
ฉบับพระราชหัตถเลขา ยังบันทึกไวดวยวา 
ที่กรุงศรีอยุธยา ก็เกิดเหตุการณจลาจลขึ้น
เหมือนกัน นําโดย นายบุญนาก นายบาน
แมลา แขวงกรุงเกา กับขุนสุระ กลาวหาวา

“บานเมืองเปนจลาจล เดือดรอนทุกเสนหญา 

เพราะพระเจาแผนดินไมเปนธรรม กระทําขมเหง

เบียดเบียฬประชาราษฎรเรงเอาทรัพยสิ่งสิน 

เมื่อแผนดินเปนทุจจริตดังนี้ เราจะละไวมิชอบ 

ควรจะชักชวนสองสุมประชาชนทั้งปวง ยกลงไป

ตีกรุงธนบุรี จับพระเจาแผนดินผูอาสัตยสําเร็จ

โทษเสีย แลวจะถวายสมบตัแิกสมเดจ็เจาพระยา 

มหากษัตริยศึก ใหครอบครองแผนดินสืบไป” 

จากนั้น นายบุญมากกับขุนสุระ ก็ยกพวก
เขาปลนจวนพระพิชิตณรงค ซึ่งเปนผูรักษา
กรุงเกา จับตัวผูรักษากรุง กับกรมการฆา
เสีย แตมีกรมการบางคนหนีรอดมาได รีบ
ลงมากรุงธนบุรี กราบทูลใหทรงทราบเหตุ 
สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช จึงดํารัสให
พระยาสรรคบุรีขึ้นไปปราบกบฏที่กรุงเกา 
แตเมื่อพระยาสรรคขึ้นไปกรุงเกาแลว กลับ
ไปเขารวมมือกับพวกนายบุญมาก ขุนสุระ 
แลวเปนนายทพัยกลงมาตกีรุงธนบรุเีสยีเอง 

ขอความและเนื้อหาดังกลาวขางตนที่บันทึก
ไวในพระราชพงศาวดารกรุงธนบุรี ฉบับ
พระราชหัตถเลขาที่ยกมานี้ หากพิจารณา
ใหดีจะเห็นวา ขณะที่สมเด็จพระเจาตากสิน
มหาราชมิไดทรงกุมกําลังทหารท่ีแทจริง 
บานเมืองก็เกิดเหตุจลาจลวุนวายไปทั่วทั้งที่
เมืองหลวงและที่กรุงเกา ที่นาสังเกตคือที่
กรุงเกา คนระดับผูใหญบาน เชนนายบุญ
นาก นายบานแมลา ถึงกับกลานําการกอ
กบฏ แลวประกาศจะจับพระเจาแผนดิน
สําเร็จโทษ ถวายสมบัติแกเจาพระยาจักรี 
ทั้งคนระดับนายบานผูน้ียังมีความสามารถ
ถึงขั้นเกลี้ยกลอมคนระดับพระยาที่ยกทัพ
ไปปราบใหเปนพวก แลวนํากําลังยกกลับ
มาลอมพระราชวังกรุงธนบุรีเสียอีก!

ขอสังเกตขางตนนี้ บางทีคําตอบอาจมีอยู
แลวในพระราชพงศาวดารกรุงธนบุรี ฉบับ
พระราชหัตถเลขา ที่บังเอิญบันทึกไวใกลๆ 
กันวา 

“แตกอนพระยาสรรคยังไมเขาตีกรุงธนบุรีนั้น 

ฝายพระยาสุริยอภัยผูครองเมืองนครราชสีมา

ไดทราบวา แผนดินเปนจลาจล มีคนขึ้นไปแจง

เหตุ จึงออกไปณเมืองนครเสียมราบ แถลงการ 

แผนดินเกิดยุคเข็ญนั้นแกสมเด็จเจาพระยามหา

กษัตริยศึก สมเด็จเจาพระยามหากษัตริยศึกจึง

ให พ ร ะยาสุ ริ ยอภั ย รี บยกกองทัพลง ไป

กรุงธนบุรีกอน แลวจะยกทัพใหญตามลงไป

ภายหลัง พระยาสุริยอภัยก็กลับมาณเมือง

นครราชสีมา ใหพระอภัยสุริยาปลัดผูนองอยู

รักษาเมือง แลวก็จัดแจงกองทัพไดพลไทยลาว

พันเศษ ก็รีบยกลงมา ณกรุงธนบุรี และกองทัพ

เมืองนครราชสีมา มาถึงกรุงธนบุรี ณวัน ศุกร

เดือนหา ขึ้นเกาคํ่า พอพระยาสรรคตีกรุงไดเขา

นั่งเมืองอยูแลว..........

“ฝายสมเด็จเจาพระยามหากษัตริยศึก เมื่อให

พระยาสุริยอภัย ยกมาแลว จึงแตงหนังสือบอก

ขอราชการแผนดินอันเปนจลาจล ใหคนสนิท

ถือลงไปแจงแกเจาพระยาสุรสีห ซึ่งลงไปตั้งทัพ

อยูณเมืองพนมเพ็ญ ใหกองทัพเขมร พระยา

ยมราชเขาลอมกรมขุนอินทรพิทักษไวอยาใหรู

ความ แลวรีบเลิกทัพ กลับเขาไป ณ กรุงโดยเร็ว 

แลวใหบอกไปถึงพระยาธรรมา ซึ่งตั้งอยูณเมือง

กําพงสวาย ใหจับกรมขุนรามภูเบศรจําครบไว 

แลวใหเลิกทัพกลับเขามาณกรุงธนบุรี แลว

สมเด็จเจาพระยามหากษัตริยศึก ใหตรวจ

เตรียมพลโยธาหาญพรอมแลว ใหเอาชางเขา

เทียบเกย แลวขึ้นบนเกยจะขี่ชาง.....”

จากนั้น สมเด็จเจาพระยามหากษัตริยศึก 
(เจาพระยาจักรี) ก็ทรงชาง แลวยกทัพชาง
มารี้พลคนประมาณ 5,000 เศษ เดินทัพ
มาทางดานพระจารึกมาถึงเมืองปราจีนบุรี 
ขามแมนํ้าปราจีนบุรี เขาเมืองนครนายก 
ตัดทางมาลงยังทุงแสนแสบ โดยมีหลวง   
สรวิชิตนายดานเมืองอุทัยธานีข้ึนมาออกไป
รับ กระทั่งวันเสาร เดือนหา แรมเกาคํ่า 
(วนัที ่6 เมษายน 2325) เวลาเชา 2 โมงเศษ 
ทัพหลวงเจาพระยาจักรีก็มาถึงกรุงธนบุรี
ฟากตะวันออก กอนจะกรีธาพลทัพหลวง
เขามาในกาํแพงเมอืง เพ่ือจะลงเรือพระทีน่ัง่ 
กราบที่พระยาสุริยอภัยจัดเตรียมไวให ขาม
ไปเขาพระราชวังกรุงธนบุรี

สถานการณตามท่ีบันทึกไว ในพระราช
พงศาวดารกรงุธนบรุ ีฉบบัพระราชหตัถเลขา 
ซึ่งชําระขึ้นในรัชสมัยของลนเกลารัชกาลที่ 
4 และพระองคก็ทรงมีสวนรวมชําระดวยนี้ 
เปนที่เห็นไดชัดวา สมเด็จพระเจาตากสิน
มหาราชทรงสูญเสียดุลกําลังทางทหารไป
โดยสิ้นเชิง ในยามนั้นพระองคทานทรงมี
เพียงทหารเสือองครักษ และทหารรักษาวัง
กลุมเล็กๆ เทานั้นที่อยูกับพระองค กอง

เจาพระยาสุรสีห 
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กําลังพระยาสรรคท่ีทรงสงไปปราบกบฏ 
กลับไปเขากับฝายกบฏยกกลับมาลอม
พระราชวังอยางมีเงื่อนงํา กองทัพของ
พระเจาลูกเธอกรมขุนอินทรพิทักษท่ีสงไป
ชวยเจาพระยาจักรีปราบกบฏที่กรุงกัมพูชา 
ก็ถูกกองทัพเขมรของพระยายมราชท่ีแอบ
หยาศึกกับเจาพระยาสุรสีหเขาลอมไว สวน
กองทัพของพระเจาหลานเธอกรมขุนราม
ภูเบศรที่เปนกองหลังใหทัพของเจาพระยา
จักรี ก็ถูกกองทัพของพระยาธรรมาที่ออก
รบไปดวยกันเขาลอมและจับตัวไวตามคํา
สั่งของเจาพระยาจักรีผูเปนแมทัพ ทั้งรอบ
กําแพงเมืองยังมีกองทัพหนาของเจาพระยา
สุรสีห กองทัพหนุนของพระยาสุริยอภัย 
และกองทัพหลวงของเจาพระยาจักรี รวม
เปน 3 กองทัพใหญที่เตรียมพรอมและรอ
เวลาจะบุกพระราชวัง ภายใตสภาพการณที่
เสียเปรียบทุกดานเชนนี้ การตัดสินพระทัย
ที่จะไมทรงตอสูใหไพรพลตองบาดเจ็บลม
ตาย จึงเปนเรื่องที่สามารถเขาใจได
 

ประการตอมา คือความคิดที่มุงหวังจะ
กอบกูแผนดิน สรางความปรองดองเปน
ปกแผนของคนในชาติ มากกวาจะหวัง
เปนพระมหากษัตริย

เอกสารทางประวัติศาสตรหลายฉบับกลาว
ตรงกันวา สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช
ทรงมีพระทัยแนวแนที่จะกอบกูบานเมือง
จากการรุกรานของพมา มิไดทรงหวังจะ
เปนพระมหากษัตริยแตอยางใด การที่
พระองคทานปราบดาภิเษกขึ้นเปนพระ
มหากษัตริย ก็ดวยความจําเปนในยามที่
บานเมืองแตกฉานซานเซ็น และจําเปนตอง
สรางศูนยรวมเพื่อรวบรวมกองกําลังไวกู 
ชาติบานเมือง ดวยเหตุนี้เมื่อทรงเปนพระ
มหากษัตริย พระราชวังของพระองคเองจึง
ทรงสรางใหมีขนาดเล็กและแตกตางจาก
พระราชวังของพระมหากษัตริยทั่วไป ทั้ง
ทรงมีพระจริยวัตรเรียบงาย และทรง
ประกอบพระราชกรณียกิจผิดแปลกไปจาก

พระมหากษัตริยองคกอนๆ ในสมัยกรุง
ศรีอยุธยา ความจริงขอนี้แมในจดหมายเหตุ
และจดหมายตางๆ ของบาทหลวงสมัยนั้น 
เชน จดหมายของมองเซนเยอร เลอบอง ที่
มีถึงผูอํานวยการคณะตางประเทศ ก็บันทึก
ไววา

“บรรดาคนทั้งหลายเรียกพระเจาตากวาพระเจา

แผนดิน แตพระเจาตากเองวาเปนแตเพียงผู

รักษากรุงเทานั้น พระเจาตากหาไดทรงประพฤติ

เหมือนอยางพระเจาแผนดินกอน ๆ ไม” 

ใน “จดหมายเหตุของหมานชู” ที่ เฉลิม ยง
บุญเกิด แปลลงในบทความเรื่อง “เมืองไทย
ในจดหมายเหตุจีน” ตีพิมพในวารสาร
ศิลปากร ปที่ 7 เลมที่ 2 กรกฎาคม 2506 
ก็กลาวถึงสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชวา 
พระองคทานทรง

“ปกครองราษฎรดวยความเอาอกเอาใจ และ

ปรองดองกัน ประเทศก็นับวันยิ่งรํ่ารวยมั่งคั่ง”

การที่ทรงปกครองโดยคํานึงถึงจิตใจราษฎร 
และเห็นความสําคัญของการปรองดองนี้ 
เปนเหตุผลอันหนักแนนประการหนึ่งที่
ทําใหพระองคท านไมทรงปรารถนาให
พระองคเองกลายเปนอุปสรรคแหงความ
ปรองดองของคนในชาติ ดังนั้นจึงทรงเลือก
ที่จะสละราชบัลลังก เพื่อยุติความขัดแยง
แตกแยกในกองทัพและในกลุมผูกุมอํานาจ
รัฐเวลานั้น ที่สําคัญ พระองคทานนาจะทรง
ทราบดีวา กลุมชนชั้นสูงในสยามแตไหน
แตไรมาก็มีอคติรังเกียจกีดกันชาวตางชาติ
ที่แมจะสรางคุณูปการใหบานเมืองมามาก
แคไหนก็ตาม ซึ่งพระองคทานแมจะทรง
กอบกูบานเมืองใหชาวสยามพนจากความ
เปนเมืองขึ้นของพมา ก็ไมทรงพนที่จะตก
เปนเหยื่อแหงอคตินี้ รอยโท เจมส โลว    
ผู ซึ่งผู สําเร็จราชการอังกฤษที่เกาะปนัง   
แตงตั้งใหเปนทูตเดินทางมาพบเจาเมือง
นครศรีธรรมราชในชวงปลายรัชกาลที่ 2 
ตอตนรัชกาลที่ 3 ไดเขียนบันทึกซึ่งตอมา
เรียกกันวา “จดหมายเหตุเจมส โลว” ซึ่ง
แมวาบันทึกของ เจมส โลว จะเขียนจาก
ทัศนะและคานิยมของคนตะวันตกที่เขามา
ลาอาณานิคม และแมวาเนื้อหาที่บันทึกจะ

ท้องพระโรง พระราชวังเดิม
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ขณะเดียวกัน พระราชพงศาวดารกรุงธนบุรี 
ฉบับพระราชหัตถเลขา ยังบันทึกไวดวยวา 
ที่กรุงศรีอยุธยา ก็เกิดเหตุการณจลาจลขึ้น
เหมือนกัน นําโดย นายบุญนาก นายบาน
แมลา แขวงกรุงเกา กับขุนสุระ กลาวหาวา

“บานเมืองเปนจลาจล เดือดรอนทุกเสนหญา 

เพราะพระเจาแผนดินไมเปนธรรม กระทําขมเหง

เบียดเบียฬประชาราษฎรเรงเอาทรัพยสิ่งสิน 

เมื่อแผนดินเปนทุจจริตดังนี้ เราจะละไวมิชอบ 

ควรจะชักชวนสองสุมประชาชนทั้งปวง ยกลงไป

ตีกรุงธนบุรี จับพระเจาแผนดินผูอาสัตยสําเร็จ

โทษเสีย แลวจะถวายสมบตัแิกสมเดจ็เจาพระยา 

มหากษัตริยศึก ใหครอบครองแผนดินสืบไป” 

จากนั้น นายบุญมากกับขุนสุระ ก็ยกพวก
เขาปลนจวนพระพิชิตณรงค ซึ่งเปนผูรักษา
กรุงเกา จับตัวผูรักษากรุง กับกรมการฆา
เสีย แตมีกรมการบางคนหนีรอดมาได รีบ
ลงมากรุงธนบุรี กราบทูลใหทรงทราบเหตุ 
สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช จึงดํารัสให
พระยาสรรคบุรีขึ้นไปปราบกบฏที่กรุงเกา 
แตเมื่อพระยาสรรคขึ้นไปกรุงเกาแลว กลับ
ไปเขารวมมือกับพวกนายบุญมาก ขุนสุระ 
แลวเปนนายทพัยกลงมาตกีรุงธนบรุเีสยีเอง 

ขอความและเนื้อหาดังกลาวขางตนท่ีบันทึก
ไวในพระราชพงศาวดารกรุงธนบุรี ฉบับ
พระราชหัตถเลขาที่ยกมานี้ หากพิจารณา
ใหดีจะเห็นวา ขณะที่สมเด็จพระเจาตากสิน
มหาราชมิไดทรงกุมกําลังทหารท่ีแทจริง 
บานเมืองก็เกิดเหตุจลาจลวุนวายไปทั่วทั้งที่
เมืองหลวงและที่กรุงเกา ที่นาสังเกตคือที่
กรุงเกา คนระดับผูใหญบาน เชนนายบุญ
นาก นายบานแมลา ถึงกับกลานําการกอ
กบฏ แลวประกาศจะจับพระเจาแผนดิน
สําเร็จโทษ ถวายสมบัติแกเจาพระยาจักรี 
ทั้งคนระดับนายบานผูนี้ยังมีความสามารถ
ถึงขั้นเกลี้ยกลอมคนระดับพระยาท่ียกทัพ
ไปปราบใหเปนพวก แลวนํากําลังยกกลับ
มาลอมพระราชวังกรุงธนบุรีเสียอีก!

ขอสังเกตขางตนนี้ บางทีคําตอบอาจมีอยู
แลวในพระราชพงศาวดารกรุงธนบุรี ฉบับ
พระราชหัตถเลขา ที่บังเอิญบันทึกไวใกลๆ 
กันวา 

“แตกอนพระยาสรรคยังไมเขาตีกรุงธนบุรีนั้น 

ฝายพระยาสุริยอภัยผูครองเมืองนครราชสีมา

ไดทราบวา แผนดินเปนจลาจล มีคนขึ้นไปแจง

เหตุ จึงออกไปณเมืองนครเสียมราบ แถลงการ 

แผนดินเกิดยุคเข็ญนั้นแกสมเด็จเจาพระยามหา

กษัตริยศึก สมเด็จเจาพระยามหากษัตริยศึกจึง

ให พ ร ะยา สุ ริ ยอภั ย รี บยกกองทัพลง ไป

กรุงธนบุรีกอน แลวจะยกทัพใหญตามลงไป

ภายหลัง พระยาสุริยอภัยก็กลับมาณเมือง

นครราชสีมา ใหพระอภัยสุริยาปลัดผูนองอยู

รักษาเมือง แลวก็จัดแจงกองทัพไดพลไทยลาว

พันเศษ ก็รีบยกลงมา ณกรุงธนบุรี และกองทัพ

เมืองนครราชสีมา มาถึงกรุงธนบุรี ณวัน ศุกร

เดือนหา ขึ้นเกาคํ่า พอพระยาสรรคตีกรุงไดเขา

นั่งเมืองอยูแลว..........

“ฝายสมเด็จเจาพระยามหากษัตริยศึก เมื่อให

พระยาสุริยอภัย ยกมาแลว จึงแตงหนังสือบอก

ขอราชการแผนดินอันเปนจลาจล ใหคนสนิท

ถือลงไปแจงแกเจาพระยาสุรสีห ซึ่งลงไปตั้งทัพ

อยูณเมืองพนมเพ็ญ ใหกองทัพเขมร พระยา

ยมราชเขาลอมกรมขุนอินทรพิทักษไวอยาใหรู

ความ แลวรีบเลิกทัพ กลับเขาไป ณ กรุงโดยเร็ว 

แลวใหบอกไปถึงพระยาธรรมา ซึ่งตั้งอยูณเมือง

กําพงสวาย ใหจับกรมขุนรามภูเบศรจําครบไว 

แลวใหเลิกทัพกลับเขามาณกรุงธนบุรี แลว

สมเด็จเจาพระยามหากษัตริยศึก ใหตรวจ

เตรียมพลโยธาหาญพรอมแลว ใหเอาชางเขา

เทียบเกย แลวขึ้นบนเกยจะขี่ชาง.....”

จากนั้น สมเด็จเจาพระยามหากษัตริยศึก 
(เจาพระยาจักรี) ก็ทรงชาง แลวยกทัพชาง
มารี้พลคนประมาณ 5,000 เศษ เดินทัพ
มาทางดานพระจารึกมาถึงเมืองปราจีนบุรี 
ขามแมนํ้าปราจีนบุรี เขาเมืองนครนายก 
ตัดทางมาลงยังทุงแสนแสบ โดยมีหลวง   
สรวิชิตนายดานเมืองอุทัยธานีขึ้นมาออกไป
รับ กระทั่งวันเสาร เดือนหา แรมเกาคํ่า 
(วนัที ่6 เมษายน 2325) เวลาเชา 2 โมงเศษ 
ทัพหลวงเจาพระยาจักรีก็มาถึงกรุงธนบุรี
ฟากตะวันออก กอนจะกรีธาพลทัพหลวง
เขามาในกาํแพงเมอืง เพ่ือจะลงเรือพระทีน่ัง่ 
กราบที่พระยาสุริยอภัยจัดเตรียมไวให ขาม
ไปเขาพระราชวังกรุงธนบุรี

สถานการณตามที่ บันทึกไว ในพระราช
พงศาวดารกรงุธนบรุ ีฉบบัพระราชหัตถเลขา 
ซ่ึงชําระข้ึนในรัชสมัยของลนเกลารัชกาลที่ 
4 และพระองคก็ทรงมีสวนรวมชําระดวยนี้ 
เปนที่เห็นไดชัดวา สมเด็จพระเจาตากสิน
มหาราชทรงสูญเสียดุลกําลังทางทหารไป
โดยสิ้นเชิง ในยามนั้นพระองคทานทรงมี
เพียงทหารเสือองครักษ และทหารรักษาวัง
กลุมเล็กๆ เทานั้นที่อยูกับพระองค กอง

เจาพระยาสุรสีห 
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กําลังพระยาสรรคท่ีทรงสงไปปราบกบฏ 
กลับไปเขากับฝายกบฏยกกลับมาลอม
พระราชวังอยางมีเงื่อนงํา กองทัพของ
พระเจาลูกเธอกรมขุนอินทรพิทักษท่ีสงไป
ชวยเจาพระยาจักรีปราบกบฏที่กรุงกัมพูชา 
ก็ถูกกองทัพเขมรของพระยายมราชท่ีแอบ
หยาศึกกับเจาพระยาสุรสีหเขาลอมไว สวน
กองทัพของพระเจาหลานเธอกรมขุนราม
ภูเบศรที่เปนกองหลังใหทัพของเจาพระยา
จักรี ก็ถูกกองทัพของพระยาธรรมาที่ออก
รบไปดวยกันเขาลอมและจับตัวไวตามคํา
สั่งของเจาพระยาจักรีผูเปนแมทัพ ทั้งรอบ
กําแพงเมืองยังมีกองทัพหนาของเจาพระยา
สุรสีห กองทัพหนุนของพระยาสุริยอภัย 
และกองทัพหลวงของเจาพระยาจักรี รวม
เปน 3 กองทัพใหญที่เตรียมพรอมและรอ
เวลาจะบุกพระราชวัง ภายใตสภาพการณที่
เสียเปรียบทุกดานเชนนี้ การตัดสินพระทัย
ที่จะไมทรงตอสูใหไพรพลตองบาดเจ็บลม
ตาย จึงเปนเรื่องที่สามารถเขาใจได
 

ประการตอมา คือความคิดที่มุงหวังจะ
กอบกูแผนดิน สรางความปรองดองเปน
ปกแผนของคนในชาติ มากกวาจะหวัง
เปนพระมหากษัตริย

เอกสารทางประวัติศาสตรหลายฉบับกลาว
ตรงกันวา สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช
ทรงมีพระทัยแนวแนที่จะกอบกูบานเมือง
จากการรุกรานของพมา มิไดทรงหวังจะ
เปนพระมหากษัตริยแตอยางใด การที่
พระองคทานปราบดาภิเษกขึ้นเปนพระ
มหากษัตริย ก็ดวยความจําเปนในยามที่
บานเมืองแตกฉานซานเซ็น และจําเปนตอง
สรางศูนยรวมเพื่อรวบรวมกองกําลังไวกู 
ชาติบานเมือง ดวยเหตุนี้เมื่อทรงเปนพระ
มหากษัตริย พระราชวังของพระองคเองจึง
ทรงสรางใหมีขนาดเล็กและแตกตางจาก
พระราชวังของพระมหากษัตริยทั่วไป ทั้ง
ทรงมีพระจริยวัตรเรียบงาย และทรง
ประกอบพระราชกรณียกิจผิดแปลกไปจาก

พระมหากษัตริยองคกอนๆ ในสมัยกรุง
ศรีอยุธยา ความจริงขอนี้แมในจดหมายเหตุ
และจดหมายตางๆ ของบาทหลวงสมัยนั้น 
เชน จดหมายของมองเซนเยอร เลอบอง ที่
มีถึงผูอํานวยการคณะตางประเทศ ก็บันทึก
ไววา

“บรรดาคนทั้งหลายเรียกพระเจาตากวาพระเจา

แผนดิน แตพระเจาตากเองวาเปนแตเพียงผู

รักษากรุงเทานั้น พระเจาตากหาไดทรงประพฤติ

เหมือนอยางพระเจาแผนดินกอน ๆ ไม” 

ใน “จดหมายเหตุของหมานชู” ที่ เฉลิม ยง
บุญเกิด แปลลงในบทความเรื่อง “เมืองไทย
ในจดหมายเหตุจีน” ตีพิมพในวารสาร
ศิลปากร ปที่ 7 เลมที่ 2 กรกฎาคม 2506 
ก็กลาวถึงสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชวา 
พระองคทานทรง

“ปกครองราษฎรดวยความเอาอกเอาใจ และ

ปรองดองกัน ประเทศก็นับวันยิ่งรํ่ารวยมั่งคั่ง”

การที่ทรงปกครองโดยคํานึงถึงจิตใจราษฎร 
และเห็นความสําคัญของการปรองดองนี้ 
เปนเหตุผลอันหนักแนนประการหนึ่งที่
ทําใหพระองคท านไมทรงปรารถนาให
พระองคเองกลายเปนอุปสรรคแหงความ
ปรองดองของคนในชาติ ดังนั้นจึงทรงเลือก
ที่จะสละราชบัลลังก เพื่อยุติความขัดแยง
แตกแยกในกองทัพและในกลุมผูกุมอํานาจ
รัฐเวลานั้น ที่สําคัญ พระองคทานนาจะทรง
ทราบดีวา กลุมชนชั้นสูงในสยามแตไหน
แตไรมาก็มีอคติรังเกียจกีดกันชาวตางชาติ
ที่แมจะสรางคุณูปการใหบานเมืองมามาก
แคไหนก็ตาม ซึ่งพระองคทานแมจะทรง
กอบกูบานเมืองใหชาวสยามพนจากความ
เปนเมืองขึ้นของพมา ก็ไมทรงพนที่จะตก
เปนเหยื่อแหงอคตินี้ รอยโท เจมส โลว    
ผู ซึ่งผู สําเร็จราชการอังกฤษที่เกาะปนัง   
แตงตั้งใหเปนทูตเดินทางมาพบเจาเมือง
นครศรีธรรมราชในชวงปลายรัชกาลที่ 2 
ตอตนรัชกาลที่ 3 ไดเขียนบันทึกซึ่งตอมา
เรียกกันวา “จดหมายเหตุเจมส โลว” ซึ่ง
แมวาบันทึกของ เจมส โลว จะเขียนจาก
ทัศนะและคานิยมของคนตะวันตกที่เขามา
ลาอาณานิคม และแมวาเนื้อหาที่บันทึกจะ

ท้องพระโรง พระราชวังเดิม
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ถูกบาง ผิดบาง เนื่องจากเดินทางไปถึงไหน 
เมื่อพบใครก็ถามแลวจด ไมไดมีการสอบ
ทวนความถูกตองอยางรอบคอบ แตกระนั้น
สิ่งที่ เจมส โลว บันทึกไวก็นาจะสะทอน
ความรูสึกนึกคิดของผูคนในสังคมที่มีอยูใน
เวลานั้นบางไมมากก็นอย ตอนหนึ่งใน
บันทึก เจมส โลว ไดบรรยายถึงเรื่องราวที่
สมเด็จพระเจาตากสินมหาราชทรงถูกตอ
ตานในฐานะที่มิไดเปนคนเช้ือสายสยาม
แทๆ วา

“เมื่อแมทัพทั้งสองคนเสร็จการสูรบแลว และ

ใกลจะกลับสูสยาม เขาเกิดความรูสึกวา ถูกลด

เกียรติลง ในเมื่อบานเมืองถูกปกครองโดยคน

ตางชาติ และความปรารถนารอนแรงที่จะนําเอา

เกียรติกลับคืนมา ถึงแมวาการกระทําเชนนั้นจะ

กลายเปนการทรยศตอพระเจาแผนดิน ซึ่งพวก

เขาสาบานวาจะซื่อตรงจงรักก็ตาม เขาทั้งสอง

เห็นชอบรวมกันวาพระยาตากควรจะถูกถอด

ออกจากบัลลังก ในโอกาสแรก เมื่อเขาแจง

ความประสงคนี้แกทหารในกองทัพ ก็ไดรับการ

สนับสนุน”

ดวยเหตุนี้ เมื่อเกิดเหตุการณวุนวายและ
การบุกเขายึดพระราชวังกรุงธนบุรี สมเด็จ
พระเจ าตากสินมหาราชจึงทรงตัดสิน
พระทัยที่จะลงจากราชบัลลังกเพื่อไมให
บานเมืองที่พระองคทรงกอบกูข้ึนมาตอง
แตกแยกไปมากกวานี้ 

ประการสุดทาย คือการเขาถึงแกนธรรม
ในพระพุทธศาสนา

จากหลักฐานเอกสารประวัติศาสตรหลาย
ฉบับ ไมวาจะเปนประชุมพระราช
พงศาวดาร หรือจดหมายเหตุตางๆ รวมทั้ง
รายงานของบาทหลวงชาวตางประเทศที่ได
บันทึกไวในสมัยนั้น ลวนกลาวถึงเรื่องที่
สมเด็จพระเจ าตากสินมหาราชทรงใฝ 

พระทัยในพระพุทธศาสนา เมื่อทรงกอบกู
บานเมืองเปนผลสําเร็จ ทรงตั้งปณิธานที่จะ 
“ถวายแผนดินเปนพุทธบูชา” และทรงสน
พระทัยศึกษาปฏิบัติธรรมตามแนวคําสอน
ขององคพระสัมมาสัมพุทธเจาอยางจริงจัง
มาโดยตลอดจวบจนวาระทีส่ดุแหงพระชนม 
ชีพของพระองค 

การที่ทรงศึกษาปฏิบัติธรรม ทําใหพระองค
ทานทรงเขาใจอยางลึกซึ้งถึงกฎไตรลักษณ
ขององคพระสัมมาสัมพุทธเจา อันไดแก 
อนิจจัง ทุกขัง และ อนัตตา ทรงเขาใจวา
สรรพสิ่งลวนไมเที่ยง ไมทนอยูตลอดไป 
และไมมีตัวตนท่ีใครจะสามารถบังคับให
เปนไปตามตองการได เมื่อเกิดเหตุการณที่
กระทบมาถงึพระราชอาํนาจและราชบลัลงัก 
ของพระองค พระองคจึงไมทรงยึดติด หรือ
ยึดมั่นถือมั่นวาสิ่งเหลานั้นจะตองเปนของ
พระองคตลอดไป ใน “จดหมายเหตุความ
ทรงจําของกรมหลวงนรนิทรเทว”ี มขีอความ 
ที่ยืนยันถึงขอวิเคราะหขางตนนี้เปนอยางดี 
โดยบันทึกในจดหมายเหตุบรรยายวา พอ
รุ งสวางเมื่อพระองคทานทรงเห็นหนาวา
เปนคนไทย และทรงทราบวาพระยาสรรค
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ในนามของความดี

รัฐพล เกษมวงศจิตร
การศึกษา
ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง

การทํางาน
ผูจัดการสวนทรัพยากรมนุษย บริษัท ถิรไทย จํากัด (มหาชน)

ON BEHALF OF VIRTUE

“จิตอาสา” หลายคนคงเคยไดยินผานหูกันมา
บาง ถึงความหมายของคําวา “จิตอาสา” แตจะ
มีสักกี่คนที่ไดมีโอกาสสัมผัส และลงมือทํากัน
อยางจริงจัง ตอเนื่อง ขณะเดียวกันบางคนก็พา
กันสงสัยวาพวกเขาเหลานั้น ตั้งใจทําเพื่ออะไร 
ทําแลวไดอะไร?

สังคมบานเราเริ่มจะพูดถึงคําวา จิตอาสา กันมากขึ้น  
จากการริเริ่มของคนกลุมเล็กๆ ที่รวมตัวกันเปนเครือขาย 
เรียกวา เครือขายจิตอาสา เพื่อทําหนาที่รณรงคและสง
เสริมกระบวนการอาสาสมัครในสังคม  สวนทางบริษัท
หางราน ก็กําลังหยิบยกเอาเรื่องจิตอาสานี้ มาพูดถึงใน
เชิงความรับผิดชอบตอสังคมในรูปแบบ CSR (Corporate 
Social Responsibility) ซึ่งถาเปนความตั้งใจจริงที่จะ
จรรโลงความชวยเหลือ เกื้อกูล เอื้อเฟอเผื่อแผ เทาที่
ตนเองจะทําได ก็จะเกิดผลทําใหเกิดความยั่งยืนนั่นเอง

ในนามของความดี ฉบับนี้ ขอแนะนํากลุมจิตอาสากลุม
หนึ่ง จากคนกลุมหนึ่งประมาณ 6 คนแรก ที่มีจิตกุศล มี
แนวคิดรวมกันในการพัฒนาหองนํ้าวัด จนปจจุบันมี
สมาชิกและแนวรวมในการทํากิจกรรมนี้ราว 50 คน

ON BEHALF OF VIRTUE

พัฒนาหองนํ้าวัด
กลุมจติอาสา
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ทําแลวไดอะไร?

สังคมบานเราเริ่มจะพูดถึงคําวา จิตอาสา กันมากขึ้น  
จากการริเริ่มของคนกลุมเล็กๆ ที่รวมตัวกันเปนเครือขาย 
เรียกวา เครือขายจิตอาสา เพื่อทําหนาที่รณรงคและสง
เสริมกระบวนการอาสาสมัครในสังคม  สวนทางบริษัท
หางราน ก็กําลังหยิบยกเอาเรื่องจิตอาสานี้ มาพูดถึงใน
เชิงความรับผิดชอบตอสังคมในรูปแบบ CSR (Corporate 
Social Responsibility) ซึ่งถาเปนความตั้งใจจริงที่จะ
จรรโลงความชวยเหลือ เกื้อกูล เอื้อเฟอเผื่อแผ เทาที่
ตนเองจะทําได ก็จะเกิดผลทําใหเกิดความยั่งยืนนั่นเอง

ในนามของความดี ฉบับนี้ ขอแนะนํากลุมจิตอาสากลุม
หนึ่ง จากคนกลุมหนึ่งประมาณ 6 คนแรก ที่มีจิตกุศล มี
แนวคิดรวมกันในการพัฒนาหองนํ้าวัด จนปจจุบันมี
สมาชิกและแนวรวมในการทํากิจกรรมนี้ราว 50 คน

ON BEHALF OF VIRTUE

พัฒนาหองนํ้าวัด
กลุมจติอาสา



96   TIRATHAI JOURNAL     APRIL - JULY 2016

ON BEHALF OF VIRTUE

เรานัดเจอและพูดคุยกับหน่ึงในกลุมผูกอ
ตั้งกลุมจิตอาสากลุมนี้ เพื่อทําความรูจัก
และรับทราบถึงกิจกรรม วิธีคิด รวมทั้ง
เรื่องราวตางๆของกลุมจิตอาสากลุมหนึ่งที่
ใชชื่อวา “กลุมจิตอาสาพัฒนาหองนํ้าวัด”

“ ผมชื่อ สุรชัย  สุขสกุล ชื่อเลน โจ อายุ 
38 ป ภูมิลําเนาเปนคนจังหวัดพระนครศรี
อยุธายา และปจจุบันทํางานที่บริษัท ยา
คูลท (ประเทศไทย) จํากัด ประจําโรงงาน
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ” ชาย
หนุมรูปรางสันทัด พูดจาฉะฉาน แนะนํา
ตัวใหเราไดรูจักกันกอนการสนทนา

 

กันอยูเกือบ 2 เดือน เริ่มจากการเก็บ
ขอมูล สํารวจดวยวา หองนํ้ามีความเสีย
หายอยางไร จุดไหน ตั้งแตขันนํ้า กลอน 
หลอดไฟ และอื่นๆอีกหลายอยาง”

จากวัดแรกที่แถวบาน อยุธยา จน
มาถึงวัดที่สอง มีการเรียนรู และ
พัฒนาแนวทางกันอยางไร?

“วัดแรกที่เราเริ่มตน อุปกรณตางๆ ก็ยัง
ไมมี หลายๆอยางก็หยิบยืมกัน สิ่งที่เราหา
มาก็ถวายวัดหมด หลังจากนั้นเราก็มาคุย
กันในกลุมวาถาเราจะทํากันตอไป เราตอง
มีขั้นตอน มีอุปกรณเพิ่ม ก็เกิดแนวคิดวา
จากเดิมเราเปล่ียนใหมใหวัดท้ังหมดไมวา
จะเปนขันนํ้า กอกนํ้า ก็เปลี่ยนมาเปนการ
ถวายพระ เพื่อใชเปลี่ยนตอนสูญหายหรือ
ชํารุดซึ่งจะไดประโยชนกวา ซึ่งก็เรียนรู
จากประสบการณกันมาเรื่อยๆ”

คุณสุรชัย สุขสกุล (โจ)
หนึ่งในกลุมผูกอตั้งกลุมจิตอาสา
พัฒนาหองนํ้าวัด

จุดเริ่มตนของกลุมจิตอาสาเกิดขึ้น
ไดอยางไร

“ผมไปงานกฐินวัดแถวบาน แลวเขาไปหอง 
นํ้าที่วัด รูสึกวาสกปรก ก็คิดวาขนาดเราเอง
เปนคนพื้นที่ยังรูสึกไมดี แลวแขกที่มากฐิน
จากที่อื่นมาเห็นหองนํ้าสกปรก เราก็รูสึก
อายดวยเพราะความที่เราเปนคนที่นั่น

จากนั้นก็เลยมาจุดประกายความคิด ไดมา
คุยกับสมาชิกกลุมกอตั้งอีก 5 คน วาถาเรา
จะไปลางหองนํ้าวัด เราจะเริ่มตนกันยังไง 
ทํากันใหเปนระบบ จุดนี้ก็ใชเวลาเตรียมการ

ON BEHALF OF VIRTUE

คาใชจายตางๆ หากันมาอยางไร?

“คาใชจายเริ่มตนจากคนกลุม 6 คนแรก 
กอน ก็แชรกันครับเดือนละ 300 – 500 
บาท สวนหนึ่งก็มาจากที่ยาคูลท โดยพวก
ผมจะเดินรับบริจาคกันเลย เราบอกวา
พวกเราจะทําอะไร ก็มีคนบริจาคกันเขามา 
ทั้งในยาคูลทเอง และจากสมาชิกที่พวกเรา
รูจัก

นอกจากนั้น ก็ยังมีจากกลุม Center ของ
ยาคูลทดวย คือพอพวกผมจะไปที่ไหน ก็
จะประสานไปทาง Center ของยาคูลท 
พวกเขาก็จะรวบรวมสนับสนุนทั้งเงิน และ
สิ่งของมา บางสวนก็สงทีมงานมาชวยกัน

สวนใหญแลวคาใชจาย ก็คือคาอุปกรณ
ตางๆ กอกนํ้า ชารปอาง หลอดไฟ ซึ่งใน
กลุมเราก็มีชางไฟรวมอยูในกลุมดวย 2 
คน นอกเหนอืจากนัน้กเ็ปนคาเดนิทาง คา
อาหาร คายานพาหนะครับ”

“จากการที่เราทําในวัดแรกคือวัดบานดาบ 
ต.บอโพง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยธุยา 

มีสมาชิกมารวมทําจิตอาสาไมมากนัก แต
พอมาถึงในวัดที่สอง คือวัดพนมพนาวาส 
จ.ฉะเชิงเทรา ก็มีคนสนใจมากขึ้น

จากนัน้ตอนเรามาทาํกจิกรรมกนัในวดัท่ีสาม 
กเ็ริม่มีทีมงานทําบัญชีเขามาชวย ก็มาจาก
กลุมทีช่วยเหลอืเกือ้กลู มจีติอาสามาดวยกนั 
เขาก็รับหนาที่มาทําบัญชี โดยเงินที่เขามา
ทุกบาท เงินที่จายไปทุกบาท ผมจะแจงใน 
Line กลุม ทางบญัชเีขาก็จะมาเชค็อีกทวีายอด 
ตรงกันไหม ตองรับรู โปรงใส จากวัดแรกมี
ยอดประมาณ 3,000 – 4,000 บาท จนวัด
ลาสุดมียอดงบประมาณรวม 40,000 บาท”

วิธีเลือกวัดในการทํากิจกรรม?

“เรามีแนวทางที่ตกลงรวมกันคือ เราจะไป
ในวัดที่ขาดจริงๆ วัดไหนที่มีคนเขาไปทําบุญ
มากอยูแลว หรือเปนวัดดังๆ เราก็ไมเขา ผม
เปรียบเหมือนวัดเหลานี้เปนโองท่ีมีนํ้าเยอะ
อยูแลว เราใสนํ้าเขาไปนํ้าก็ลนออกอยูดี เรา
ขอเลือกไปในวัดที่ขาดดีกวา ตอมาทางกลุม
มีวิธี เริ่มจากเราจะปกหมุดไวที่กรุงเทพ เปา

6 เทพผูพิชิตหองนํ้าวัด

ทรงศักดิ์  ผลเจริญการคา
สายทอง  เมืองแสน
ชายทอง  เขียววงษ
สุรชัย  สุขสกุล
วิฑูรย  คาสุกร
ภาคภูมิ  อาจหาญ

หมายคือในพื้นที่ไมเกิน 100 กิโลเมตร ก็
จะเร่ิมสอบถามทางกลุมวามีความคิดเห็น
อยางไร เรามีเปาหมายวาเราจะทํากิจกรรม
กันทุกๆ 4 เดือนครั้ง จากนั้นเราก็เริ่ม
เขาไปพูดคุยกับวัด ทําการสํารวจ ซึ่งตรงนี้
ผมทําการเดินสํารวจทุกหองนํ้า ทุกหลอด
ไฟ ทุกขันนํ้าวามีชํารุดอะไรบาง 

จากนั้นเราก็มาพูดคุยกัน หาแนวรวม โดย
กลุมมี 3 ตัวเลือกใหเลือกในการเขารวม
กิจกรรมคือ

1. สะดวกในการเขารวมทํากิจกรรม
2. สนับสนุนเปนอุปกรณลางหองนํ้า ขัน 



ON BEHALF OF VIRTUE

เรานัดเจอและพูดคุยกับหนึ่งในกลุมผูกอ
ตั้งกลุมจิตอาสากลุมนี้ เพื่อทําความรูจัก
และรับทราบถึงกิจกรรม วิธีคิด รวมทั้ง
เร่ืองราวตางๆของกลุมจิตอาสากลุมหนึ่งที่
ใชชื่อวา “กลุมจิตอาสาพัฒนาหองนํ้าวัด”

“ ผมชื่อ สุรชัย  สุขสกุล ชื่อเลน โจ อายุ 
38 ป ภูมิลําเนาเปนคนจังหวัดพระนครศรี
อยุธายา และปจจุบันทํางานที่บริษัท ยา
คูลท (ประเทศไทย) จํากัด ประจําโรงงาน
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ” ชาย
หนุมรูปรางสันทัด พูดจาฉะฉาน แนะนํา
ตัวใหเราไดรูจักกันกอนการสนทนา

 

กันอยูเกือบ 2 เดือน เริ่มจากการเก็บ
ขอมูล สํารวจดวยวา หองนํ้ามีความเสีย
หายอยางไร จุดไหน ตั้งแตขันนํ้า กลอน 
หลอดไฟ และอื่นๆอีกหลายอยาง”

จากวัดแรกที่แถวบาน อยุธยา จน
มาถึงวัดที่สอง มีการเรียนรู และ
พัฒนาแนวทางกันอยางไร?

“วัดแรกที่เราเริ่มตน อุปกรณตางๆ ก็ยัง
ไมมี หลายๆอยางก็หยิบยืมกัน สิ่งที่เราหา
มาก็ถวายวัดหมด หลังจากนั้นเราก็มาคุย
กันในกลุมวาถาเราจะทํากันตอไป เราตอง
มีขั้นตอน มีอุปกรณเพิ่ม ก็เกิดแนวคิดวา
จากเดิมเราเปล่ียนใหมใหวัดท้ังหมดไมวา
จะเปนขันนํ้า กอกนํ้า ก็เปลี่ยนมาเปนการ
ถวายพระ เพื่อใชเปลี่ยนตอนสูญหายหรือ
ชํารุดซึ่งจะไดประโยชนกวา ซึ่งก็เรียนรู
จากประสบการณกันมาเรื่อยๆ”

คุณสุรชัย สุขสกุล (โจ)
หนึ่งในกลุมผูกอตั้งกลุมจิตอาสา
พัฒนาหองนํ้าวัด

จุดเริ่มตนของกลุมจิตอาสาเกิดขึ้น
ไดอยางไร

“ผมไปงานกฐินวัดแถวบาน แลวเขาไปหอง 
นํ้าที่วัด รูสึกวาสกปรก ก็คิดวาขนาดเราเอง
เปนคนพื้นที่ยังรูสึกไมดี แลวแขกที่มากฐิน
จากท่ีอื่นมาเห็นหองนํ้าสกปรก เราก็รูสึก
อายดวยเพราะความที่เราเปนคนที่นั่น

จากนั้นก็เลยมาจุดประกายความคิด ไดมา
คุยกับสมาชิกกลุมกอตั้งอีก 5 คน วาถาเรา
จะไปลางหองนํ้าวัด เราจะเริ่มตนกันยังไง 
ทํากันใหเปนระบบ จุดนี้ก็ใชเวลาเตรียมการ

ON BEHALF OF VIRTUE

คาใชจายตางๆ หากันมาอยางไร?

“คาใชจายเริ่มตนจากคนกลุม 6 คนแรก 
กอน ก็แชรกันครับเดือนละ 300 – 500 
บาท สวนหนึ่งก็มาจากที่ยาคูลท โดยพวก
ผมจะเดินรับบริจาคกันเลย เราบอกวา
พวกเราจะทําอะไร ก็มีคนบริจาคกันเขามา 
ทั้งในยาคูลทเอง และจากสมาชิกที่พวกเรา
รูจัก

นอกจากนั้น ก็ยังมีจากกลุม Center ของ
ยาคูลทดวย คือพอพวกผมจะไปที่ไหน ก็
จะประสานไปทาง Center ของยาคูลท 
พวกเขาก็จะรวบรวมสนับสนุนทั้งเงิน และ
สิ่งของมา บางสวนก็สงทีมงานมาชวยกัน

สวนใหญแลวคาใชจาย ก็คือคาอุปกรณ
ตางๆ กอกนํ้า ชารปอาง หลอดไฟ ซึ่งใน
กลุมเราก็มีชางไฟรวมอยูในกลุมดวย 2 
คน นอกเหนอืจากนัน้กเ็ปนคาเดนิทาง คา
อาหาร คายานพาหนะครับ”

“จากการที่เราทําในวัดแรกคือวัดบานดาบ 
ต.บอโพง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยธุยา 

มีสมาชิกมารวมทําจิตอาสาไมมากนัก แต
พอมาถึงในวัดท่ีสอง คือวัดพนมพนาวาส 
จ.ฉะเชิงเทรา ก็มีคนสนใจมากขึ้น

จากนัน้ตอนเรามาทํากจิกรรมกนัในวัดท่ีสาม 
กเ็ริม่มีทีมงานทําบัญชีเขามาชวย ก็มาจาก
กลุมทีช่วยเหลอืเกือ้กลู มจีติอาสามาดวยกนั 
เขาก็รับหนาท่ีมาทําบัญชี โดยเงินท่ีเขามา
ทุกบาท เงินที่จายไปทุกบาท ผมจะแจงใน 
Line กลุม ทางบญัชเีขาก็จะมาเชค็อกีทวีายอด 
ตรงกันไหม ตองรับรู โปรงใส จากวัดแรกมี
ยอดประมาณ 3,000 – 4,000 บาท จนวัด
ลาสุดมียอดงบประมาณรวม 40,000 บาท”

วิธีเลือกวัดในการทํากิจกรรม?

“เรามีแนวทางที่ตกลงรวมกันคือ เราจะไป
ในวัดที่ขาดจริงๆ วัดไหนที่มีคนเขาไปทําบุญ
มากอยูแลว หรือเปนวัดดังๆ เราก็ไมเขา ผม
เปรียบเหมือนวัดเหลานี้เปนโองท่ีมีนํ้าเยอะ
อยูแลว เราใสนํ้าเขาไปนํ้าก็ลนออกอยูดี เรา
ขอเลือกไปในวัดที่ขาดดีกวา ตอมาทางกลุม
มีวิธี เริ่มจากเราจะปกหมุดไวที่กรุงเทพ เปา

6 เทพผูพิชิตหองนํ้าวัด

ทรงศักดิ์  ผลเจริญการคา
สายทอง  เมืองแสน
ชายทอง  เขียววงษ
สุรชัย  สุขสกุล
วิฑูรย  คาสุกร
ภาคภูมิ  อาจหาญ

หมายคือในพื้นที่ไมเกิน 100 กิโลเมตร ก็
จะเริ่มสอบถามทางกลุมวามีความคิดเห็น
อยางไร เรามีเปาหมายวาเราจะทํากิจกรรม
กันทุกๆ 4 เดือนครั้ง จากนั้นเราก็เริ่ม
เขาไปพูดคุยกับวัด ทําการสํารวจ ซึ่งตรงนี้
ผมทําการเดินสํารวจทุกหองนํ้า ทุกหลอด
ไฟ ทุกขันนํ้าวามีชํารุดอะไรบาง 

จากนั้นเราก็มาพูดคุยกัน หาแนวรวม โดย
กลุมมี 3 ตัวเลือกใหเลือกในการเขารวม
กิจกรรมคือ

1. สะดวกในการเขารวมทํากิจกรรม
2. สนับสนุนเปนอุปกรณลางหองนํ้า ขัน 
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นํ้ายา แปรง หรืออาหารแหง สําหรับ
ถวายสังฆทาน
3. สนับสนุนเปนเงินในการทํากิจกรรม คา
อาหาร คาเดินทาง เปนตน

วิธีการเดินทางก็จะสํารวจกันในกลุมวาใคร
สะดวกไปอยางไร มรีถไปเองหรอืจะโดยสาร 
รถจากทีมงานไป จะมีจุดศูนยกลางอยูที่ 
Office สมมุติจะไปที่ราชบุรี ก็จะแชรกัน
ในกลุมวาจะมีรถที่จะเดินทางไปสายไหน
บาง เชนคันที่ 1 จะเริ่มตนจากมหาชัย คัน
ที่ 2 เริ่มจากสะพานควาย คันที่ 3 เริ่ม
จากอยุธยา คันที่ 4 เริ่มจากดินแดง ก็
เปนการชวยกันในกลุม 

โดยเฉพาะวัดที่ 4 ที่ ราชบุรี มีสมาชิกรวม
เดินทางไปเยอะมาก รถมีประมาณ 6 คัน 
สมาชิกไปมากกวา 30 คน เราก็มีทีมงาน
ทําอาหารเลี้ยง ทํากิจกรรมเสร็จก็รวมกัน
ทานอาหารกัน แตกอนหนานั้นเราตองมี
การวางแผนกันกอนวา จะเดินทางกันกี่
โมง งานจะเริ่มกี่โมง เสร็จกี่โมง ทานขาว
กันเมื่อไหร ซึ่งทั้งหมดตองวางแผนให
เหมาะสมกับจํานวนคน และจํานวนหองนํ้า 
หรือแมกระทั่งบริเวณละแวกนั้นมีจุดทอง
เที่ยว จุดพักผอนตรงไหนบาง อยางนอยก็
เพ่ือใหสมาชิกไดผอนคลายกันบางหลัง
จากทํากิจกรรมกันเสร็จแลวครับ”

ปจจุบันทํากิจกรรมมาแลวกี่วัด และ
วัดตอไปจะไปวัดอะไร เมื่อไหร?

“ เราทํากิจกรรมกันมาแลวจํานวน 4 วัด  
ครับ เริ่มตั้งแต

วัดแรก คือ วัดบานดาบ จ.อยุธยา

วดัทีส่อง คอื วดัพนมพนาวาส จ.ฉะเชงิเทรา

วัดที่สาม คือ วัดแกวมงคล จ.สมุทรสงคราม

วัดที่สี่ คือ วัดศรีประชุมชน จ.ราชบุรี

วดัตอมาวดัที ่5 เราจะไปกนัทีว่ดัเขานางบวช 
จ.นครนายก ในวันอาทิตยที่ 3 เมษายน 
2559 ครับ”

นอกเหนือจากการลางหองนํ้าวัด
แลว มีกิจกรรมอื่นๆอีกหรือไม?

“หลังจากวัดที่สามแลว ก็มีชวงที่วางอยู ได
ไปคุยกับอาสากูภัยท่ีเขาทํางานในยาคูลท
เหมือนกัน ก็มีคําถามวา ในแตละวัด ที่เขา
ใหทําบุญบริจาคโลงศพ วัดเหลานั้นไดมีการ
แจงหรือไมวาไดโลงศพจํานวนกี่โลง ผาดิบกี่
ผืน ซึ่งตามปกติแลว แถวบานผม เวลามีคน
ตาย เราก็จะโทรไปขอโลงศพที่มูลนิธิ ทาง
มูลนิธิก็จะสงโลงศพมาใหโดยไมคิดคาใช
จาย

“กเ็ลยเกดิโครงการ ทาํดใีหผเีหน็ ขึน้มา”

“โครงการ ทําดีใหผีเห็น  คนไมเห็นไม
เปนไร ใหผีเห็นก็พอ คือ เริ่มจากการที่เรา
รวบรวมเงินกัน เหมือนการบอกบุญ รวบ 
รวมไดจํานวนหนึ่ง ก็มาคํานวณดูเลยวา 
ได โลงศพ จํานวนเทาไหร โดยมีสูตรวา 
นอกจากโลงศพแลว ยังตองมีผาดิบ อีก
ประมาณ 20% ซึ่งผาดิบสําคัญมาก ตั้งแต
การซับเลือด จนถึงหอศพ ผา 1 พับ ก็จะ
ไดประมาณ 19 ศพ เราก็ไปหารานผา จน
ไดรานผา ชื่อรานผาสุภาพร ที่สะพานควาย 
ซึง่พีเ่ขากม็แีนวทางจติอาสา ชอบชวยเหลือ 
เหมือนกัน พี่เขาก็ลดราคาผาให จากนั้นก็
รวมบริจาคผามาอีก 1 พับ โครงการทําดี
ใหผีเห็น ก็ทํามาแลว 2 ครั้ง ครั้งลาสุดที่
มูลนิธิอยุธยารวมใจ”

“ในแตละขั้นตอนผมก็จะแจงไปในกลุม
ตลอด เชน ผมมีรานโลงศพ มีรานผาได
ราคาเทานี ้สมาชกิทานใดรูจกัรานทีไ่ดราคา 
ถูกกวานี้ไหม ก็จะแชรขอมูลกัน แมแตขั้น
ตอนการเลอืกมลูนธิ ิมสีมาชิกทานใดอยาก 
ใหไปที่มูลนิธิไหนบางก็ระบุมาได”
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มีเหตุการณอะไรสนุกๆ ในแตละ
กิจกรรมบาง

“สวนใหญก็เปนเรื่องโจก เชน ทํางานเสร็จ
แลว ลืมเอกสารใหทางวัดเซ็นต หรือการ
แบงงาน แบงหนาที่ เชนเรามากันเทาไหร 
ทาํหนาทีอ่ยางไร ซึง่ทัง้หมดกเ็กบ็เอาขอมลู 
มาพัฒนา เพื่อใหกิจกรรมเรียบรอยขึ้น 
สะดวกขึ้น เชนเราพบปญหาวา ทีมเรา
ไมมีคนคอยเก็บภาพ เก็บอุปกรณ บางที
เอาไปใชแลวไมไดเอากลับของไมครบบาง 
เราเองก็เขาใจ ทุกคนที่มาตางลวนมีจิตใจที่
ดีอยากทําความสะอาด มาถึงก็จับอุปกรณ
กันเลย บางครั้งคนคอยดูแลขั้นตอนตางๆ 
ก็ยังไมทั่วถึง หลายครั้งมาถึงลางพื้นกอน
เลย อีกคนมาทีหลังก็มาฉีดนํ้าลางเพดาน 
พื้นก็เลอะอีก คือการอํานวยความสะดวก
เหลานี้ เราตองเรียนรูกันเอง สรางขั้นตอน
กัน และสื่อสารกัน”

หลังจากนี้หากเรื่องราวไดถูกเผย
แพรผานวารสารฉบับนี้ไปแลว มี
ผู สนใจอยากเข าร วมกิจกรรม 
หรืออยากเปนสมาชิกของกลุ ม
สามารถ ดําเนินการไดทางใดบาง

“ สามารถเขารวมกิจกรรมใน 3 แบบที่ได

แจงไปแลวครับ สวนทานใดมีความประสงค
จะติดตามขาวสารหรือเปนสมาชิกของกลุม
ก็ยินดีครับ โดยสามารถติดตอผานทาง

1. เบอรโทรศัพท 089-089-2857 (AIS)
2. เบอร Line 090-012-6938 (DTAC)
3. Facebook : www.facebook.com/จิต
อาสา-พัฒนาหองนํ้าวัด”

คําถามสุดท ายคาดหวังอะไรกับ
โครงการนี้กับสังคมบาง

“อยากใหคนในสังคมในชุมชนนั้นๆ มาสาน
ตอในกิจกรรมที่กลุมเราทํากันไปแลว อยาก
ใหดูแลหองนํ้าวัดใหสะอาดอยางนี้ตอไป ที่
สําคัญอยากใหทุกคนในชุมชนรวมดูแล
พระพุทธศาสนา อยางนอยก็ชวยชําระลาง
จิตใจ

คนมองหองน้ําวัดสกปรกกันหมด แตถา
จิตใจเราสกปรก เราไมไดชําระลาง การที่

เรามาลางหองนํ้าวัด มันก็เหมือนเปนการ
ชําระลางจิตใจของเราเหมือนกัน ผมคิด
อยางนั้นนะ”

“สังเกตุไดกิจกรรมของกลุมเรา จะมีเด็ก
เขามา เด็กที่เขามารวมก็จะซึมซับกิจกรรม
ที่เราทํา นอกจากกุศลที่ไดแลว พวกเขา
เหลานั้นก็จะเกิดจุดประกายความคิดในตัว
พวกเขาตอไป

“ทุกวันนี้พุทธศาสนามีภาพลบมากขึ้น เปน
หวงวาพุทธศาสนาจะไมมีคนสานตอ เรา
ถึงแมจะเปนจุดสนับสนุนทางออม ก็ยังถือ 
วาเปนการดี ที่ยังไดลงมือทํากันไปครับ”

เรารํ่าลากันดวยความรูสึกอิ่มเอิบไปกับ
ความสุขที่ไดยิน ไดรวมสนทนากับคนคน
หนึ่งที่มีความตั้งใจพรอมกับทีมงาน จาก 6 
คนผูรวมกอตั้งกลุม จนถึงวันนี้ และมั่นใจ
วาในวันถัดๆไปก็จะมีเครือขายที่มากขึ้น มี
ประสบการณมากขึ้น กอนจากคุณโจ ยัง
ขอบคุณพวกเราท่ีสนใจกลุมจิตอาสากลุม
เลก็ๆของเขา ในขณะเดียวกนั เรากลบัคิดวา

“เราตางหากที่ตองขอบคุณกลุม

จิตอาสาเล็กๆกลุ มนี้ที่หัวใจจิต

อาสาไมไดเล็กตามกลุมแตอยางใด 

ตรงขามกลับรูสึกถึงความยิ่งใหญ

ของจิตอันเปนกุศลท่ีจะรวมทํานุ

บํารุงในพระพุทธศาสนายิ่งขึ้นไป”
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นํ้ายา แปรง หรืออาหารแหง สําหรับ
ถวายสังฆทาน
3. สนับสนุนเปนเงินในการทํากิจกรรม คา
อาหาร คาเดินทาง เปนตน

วิธีการเดินทางก็จะสํารวจกันในกลุมวาใคร
สะดวกไปอยางไร มรีถไปเองหรอืจะโดยสาร 
รถจากทีมงานไป จะมีจุดศูนยกลางอยูที่ 
Office สมมุติจะไปที่ราชบุรี ก็จะแชรกัน
ในกลุมวาจะมีรถท่ีจะเดินทางไปสายไหน
บาง เชนคันที่ 1 จะเริ่มตนจากมหาชัย คัน
ที่ 2 เริ่มจากสะพานควาย คันที่ 3 เริ่ม
จากอยุธยา คันที่ 4 เริ่มจากดินแดง ก็
เปนการชวยกันในกลุม 

โดยเฉพาะวัดที่ 4 ที่ ราชบุรี มีสมาชิกรวม
เดินทางไปเยอะมาก รถมีประมาณ 6 คัน 
สมาชิกไปมากกวา 30 คน เราก็มีทีมงาน
ทําอาหารเลี้ยง ทํากิจกรรมเสร็จก็รวมกัน
ทานอาหารกัน แตกอนหนานั้นเราตองมี
การวางแผนกันกอนวา จะเดินทางกันกี่
โมง งานจะเริ่มกี่โมง เสร็จกี่โมง ทานขาว
กันเมื่อไหร ซึ่งท้ังหมดตองวางแผนให
เหมาะสมกับจํานวนคน และจํานวนหองนํ้า 
หรือแมกระท่ังบริเวณละแวกนั้นมีจุดทอง
เที่ยว จุดพักผอนตรงไหนบาง อยางนอยก็
เพ่ือใหสมาชิกไดผอนคลายกันบางหลัง
จากทํากิจกรรมกันเสร็จแลวครับ”

ปจจุบันทํากิจกรรมมาแลวกี่วัด และ
วัดตอไปจะไปวัดอะไร เมื่อไหร?

“ เราทํากิจกรรมกันมาแลวจํานวน 4 วัด  
ครับ เริ่มตั้งแต

วัดแรก คือ วัดบานดาบ จ.อยุธยา

วดัทีส่อง คอื วดัพนมพนาวาส จ.ฉะเชงิเทรา

วัดที่สาม คือ วัดแกวมงคล จ.สมุทรสงคราม

วัดที่สี่ คือ วัดศรีประชุมชน จ.ราชบุรี

วดัตอมาวดัที ่5 เราจะไปกนัทีว่ดัเขานางบวช 
จ.นครนายก ในวันอาทิตยที่ 3 เมษายน 
2559 ครับ”

นอกเหนือจากการลางหองนํ้าวัด
แลว มีกิจกรรมอื่นๆอีกหรือไม?

“หลังจากวัดที่สามแลว ก็มีชวงที่วางอยู ได
ไปคุยกับอาสากูภัยท่ีเขาทํางานในยาคูลท
เหมือนกัน ก็มีคําถามวา ในแตละวัด ที่เขา
ใหทําบุญบริจาคโลงศพ วัดเหลานั้นไดมีการ
แจงหรือไมวาไดโลงศพจํานวนกี่โลง ผาดิบกี่
ผืน ซึ่งตามปกติแลว แถวบานผม เวลามีคน
ตาย เราก็จะโทรไปขอโลงศพที่มูลนิธิ ทาง
มูลนิธิก็จะสงโลงศพมาใหโดยไมคิดคาใช
จาย

“กเ็ลยเกดิโครงการ ทาํดใีหผเีหน็ ขึน้มา”

“โครงการ ทําดีใหผีเห็น  คนไมเห็นไม
เปนไร ใหผีเห็นก็พอ คือ เริ่มจากการที่เรา
รวบรวมเงินกัน เหมือนการบอกบุญ รวบ 
รวมไดจํานวนหนึ่ง ก็มาคํานวณดูเลยวา 
ได โลงศพ จํานวนเทาไหร โดยมีสูตรวา 
นอกจากโลงศพแลว ยังตองมีผาดิบ อีก
ประมาณ 20% ซึ่งผาดิบสําคัญมาก ตั้งแต
การซับเลือด จนถึงหอศพ ผา 1 พับ ก็จะ
ไดประมาณ 19 ศพ เราก็ไปหารานผา จน
ไดรานผา ชื่อรานผาสุภาพร ที่สะพานควาย 
ซึง่พีเ่ขากม็แีนวทางจติอาสา ชอบชวยเหลือ 
เหมือนกัน พี่เขาก็ลดราคาผาให จากนั้นก็
รวมบริจาคผามาอีก 1 พับ โครงการทําดี
ใหผีเห็น ก็ทํามาแลว 2 ครั้ง ครั้งลาสุดที่
มูลนิธิอยุธยารวมใจ”

“ในแตละขั้นตอนผมก็จะแจงไปในกลุม
ตลอด เชน ผมมีรานโลงศพ มีรานผาได
ราคาเทานี ้สมาชกิทานใดรูจกัรานท่ีไดราคา 
ถูกกวานี้ไหม ก็จะแชรขอมูลกัน แมแตขั้น
ตอนการเลอืกมลูนธิ ิมสีมาชิกทานใดอยาก 
ใหไปที่มูลนิธิไหนบางก็ระบุมาได”

ON BEHALF OF VIRTUE

มีเหตุการณอะไรสนุกๆ ในแตละ
กิจกรรมบาง

“สวนใหญก็เปนเรื่องโจก เชน ทํางานเสร็จ
แลว ลืมเอกสารใหทางวัดเซ็นต หรือการ
แบงงาน แบงหนาที่ เชนเรามากันเทาไหร 
ทาํหนาทีอ่ยางไร ซึง่ท้ังหมดกเ็กบ็เอาขอมลู 
มาพัฒนา เพื่อใหกิจกรรมเรียบรอยข้ึน 
สะดวกขึ้น เชนเราพบปญหาวา ทีมเรา
ไมมีคนคอยเก็บภาพ เก็บอุปกรณ บางที
เอาไปใชแลวไมไดเอากลับของไมครบบาง 
เราเองก็เขาใจ ทุกคนที่มาตางลวนมีจิตใจที่
ดีอยากทําความสะอาด มาถึงก็จับอุปกรณ
กันเลย บางครั้งคนคอยดูแลขั้นตอนตางๆ 
ก็ยังไมทั่วถึง หลายครั้งมาถึงลางพื้นกอน
เลย อีกคนมาทีหลังก็มาฉีดนํ้าลางเพดาน 
พื้นก็เลอะอีก คือการอํานวยความสะดวก
เหลานี้ เราตองเรียนรูกันเอง สรางขั้นตอน
กัน และสื่อสารกัน”

หลังจากน้ีหากเรื่องราวไดถูกเผย
แพรผานวารสารฉบับนี้ไปแลว มี
ผู สนใจอยากเข าร วมกิจกรรม 
หรืออยากเปนสมาชิกของกลุ ม
สามารถ ดําเนินการไดทางใดบาง

“ สามารถเขารวมกิจกรรมใน 3 แบบที่ได

แจงไปแลวครับ สวนทานใดมีความประสงค
จะติดตามขาวสารหรือเปนสมาชิกของกลุม
ก็ยินดีครับ โดยสามารถติดตอผานทาง

1. เบอรโทรศัพท 089-089-2857 (AIS)
2. เบอร Line 090-012-6938 (DTAC)
3. Facebook : www.facebook.com/จิต
อาสา-พัฒนาหองนํ้าวัด”

คําถามสุดท ายคาดหวังอะไรกับ
โครงการนี้กับสังคมบาง

“อยากใหคนในสังคมในชุมชนนั้นๆ มาสาน
ตอในกิจกรรมที่กลุมเราทํากันไปแลว อยาก
ใหดูแลหองนํ้าวัดใหสะอาดอยางนี้ตอไป ที่
สําคัญอยากใหทุกคนในชุมชนรวมดูแล
พระพุทธศาสนา อยางนอยก็ชวยชําระลาง
จิตใจ

คนมองหองนํ้าวัดสกปรกกันหมด แตถา
จิตใจเราสกปรก เราไมไดชําระลาง การที่

เรามาลางหองนํ้าวัด มันก็เหมือนเปนการ
ชําระลางจิตใจของเราเหมือนกัน ผมคิด
อยางนั้นนะ”

“สังเกตุไดกิจกรรมของกลุมเรา จะมีเด็ก
เขามา เด็กที่เขามารวมก็จะซึมซับกิจกรรม
ที่เราทํา นอกจากกุศลที่ไดแลว พวกเขา
เหลานั้นก็จะเกิดจุดประกายความคิดในตัว
พวกเขาตอไป

“ทุกวันนี้พุทธศาสนามีภาพลบมากขึ้น เปน
หวงวาพุทธศาสนาจะไมมีคนสานตอ เรา
ถึงแมจะเปนจุดสนับสนุนทางออม ก็ยังถือ 
วาเปนการดี ที่ยังไดลงมือทํากันไปครับ”

เรารํ่าลากันดวยความรูสึกอิ่มเอิบไปกับ
ความสุขที่ไดยิน ไดรวมสนทนากับคนคน
หนึ่งที่มีความตั้งใจพรอมกับทีมงาน จาก 6 
คนผูรวมกอตั้งกลุม จนถึงวันนี้ และมั่นใจ
วาในวันถัดๆไปก็จะมีเครือขายที่มากขึ้น มี
ประสบการณมากขึ้น กอนจากคุณโจ ยัง
ขอบคุณพวกเราที่สนใจกลุมจิตอาสากลุม
เลก็ๆของเขา ในขณะเดียวกนั เรากลบัคิดวา

“เราตางหากที่ตองขอบคุณกลุม

จิตอาสาเล็กๆกลุ มนี้ที่หัวใจจิต

อาสาไมไดเล็กตามกลุมแตอยางใด 

ตรงขามกลับรูสึกถึงความยิ่งใหญ

ของจิตอันเปนกุศลท่ีจะรวมทํานุ

บํารุงในพระพุทธศาสนายิ่งขึ้นไป”
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แนวคิดดานความ
รับผิดชอบตอสังคม
กับการพัฒนาองคกร
อยางยั่งยืน
ความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ หมายถึง การที่ธุรกิจตระหนักถึงความสําคัญของการดําเนิน
ธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมควบคูไปกับการสรางผลตอบแทนหรือผล
ประกอบการที่ดีในทางเศรษฐกิจ เพื่อนําไปสูเปาหมายที่สําคัญ คือ การพัฒนาอยางยั่งยืน   
(Sustainable Development) ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงบทบาทที่สําคัญของธุรกิจวานอกจากจะ
สรางสรรคการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแลว ยังสามารถเกื้อหนุนสังคมและสิ่งแวดลอมให
พัฒนาและเติบโตควบคูกันอยางสมดุลไปพรอมๆกันดวย 

TIRATHAI & SOCIETY

ถิรไทยกับสังคม

การศึกษา
ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ ม.เทคโนโลยีราชธานี

การทํางาน
หัวหนาแผนกพัฒนาทรัพยากรมนุษย  บริษัท ถิรไทย จํากัด (มหาชน)

 

พยัคนอย  สีดํา 
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ถิรไทย ไดตระหนักถึงความสําคัญ และมุง
มั่นที่จะเปนสวนหนึ่งในการสงตอพลังงาน
ไฟฟาที่ยั่งยืน ควบคูไปกับการเปนสมาชิกที่
ดีของสังคม และดําเนินธุรกิจโดยตระหนัก
ถึงความรับผิดชอบตอสวนรวม ใสใจชุมชน 
สังคมและสิ่งแวดลอม รวมทั้งเสริมสราง
การมีสวนรวมกับผูมีสวนไดสวนเสียและ
สาธารณชน เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน  
ทั้งนี้ บริษัทฯ มีผลการดําเนินงานดาน
ความรับผิดชอบตอสังคม ดังนี้

1. การกํากับดูแลกิจการที่ดี 

ดําเนินธุรกิจอยางถูกตองตามกฏหมายและ
กฏระเบียบที่เกี่ยวของ มีความโปรงใส เปด
เผยขอมูลที่สําคัญ ตรวจสอบได ปฏิบัติ
ตามนโยบายการกํากับกิจการที่ดี โดย
คํานึงถึงประโยชนที่จะเกิดขึ้นกับผูถือหุน 
พนักงาน ชุมชนและสังคม คูคา ลูกคา คู
แขงทางการคา เจาหนี้  และผูมีสวนไดเสีย
ทุกฝาย 

2. การประกอบธุรกจิดวยความเปน
ธรรม

บริษัทฯ ใหความสําคัญในการดําเนินธุรกิจ
ดวยความเปนธรรม และยึดถือปฏิบัติมา
อยางตอเนื่อง โดยมีแนวทางการปฏิบัติ
ตั้งแตการระบุเงื่อนไขและขอตกลงตางๆ 
รวมกันไวในสัญญาซื้อขาย และปฏิบัติตาม
เงื่อนไขตางๆ ที่มีตอลูกคาอยางเครงครัด 
รวมถึงเขาใจและตอบสนองความตองการ
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มั่นที่จะเปนสวนหนึ่งในการสงตอพลังงาน
ไฟฟาที่ยั่งยืน ควบคูไปกับการเปนสมาชิกที่
ดีของสังคม และดําเนินธุรกิจโดยตระหนัก
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กฏระเบียบที่เกี่ยวของ มีความโปรงใส เปด
เผยขอมูลที่สําคัญ ตรวจสอบได ปฏิบัติ
ตามนโยบายการกํากับกิจการท่ีดี โดย
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แขงทางการคา เจาหนี้  และผูมีสวนไดเสีย
ทุกฝาย 

2. การประกอบธุรกจิดวยความเปน
ธรรม

บริษัทฯ ใหความสําคัญในการดําเนินธุรกิจ
ดวยความเปนธรรม และยึดถือปฏิบัติมา
อยางตอเนื่อง โดยมีแนวทางการปฏิบัติ
ตั้งแตการระบุเง่ือนไขและขอตกลงตางๆ 
รวมกันไวในสัญญาซื้อขาย และปฏิบัติตาม
เงื่อนไขตางๆ ที่มีตอลูกคาอยางเครงครัด 
รวมถึงเขาใจและตอบสนองความตองการ
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และความคาดหวังของลูกคาอยางเหมาะ
สมและทันกาล ตลอดจนการสงมอบสินคา
ที่มีคุณภาพ ตรงตามขอตกลงกับลูกคาใน
ราคาที่เปนธรรม ตลอดจนสงเสริมใหผู
บริหารและพนักงานใช ทรัพยากรและ
ทรัพยสินของบริษัทฯ อยางมี นอกเหนือ
จากนั้น ถิรไทย ยังดําเนินธุรกิจดวยความ
เปนกลางทางการเมือง ไมเขาไปมีสวนรวม
หรือฝกใฝพรรคการเมืองหนึ่งพรรคการ 
เมืองใด หรือผูมีอํานาจทางการเมืองคน
หนึ่งคนใด ไมนําเงินทุนหรือทรัพยากรของ 
บริษัทฯ ไปใชสนับสนุนไมวาทางตรงและ
ทางออมแกพรรคการเมืองหรือนักการ
เมืองใดๆ 

3. การตอตานการทุจริต

จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้ง
ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2558 
ไดมีมติเห็นชอบใหประกาศนโยบายและ
เจตนารมณในเรื่องการปองกันการมีสวน
เกี่ยวของกับคอรรัปชั่น และใหต้ังคณะ
อนุกรรมการ ทั้งหมด 3 ทาน เพื่อดําเนิน
การใหบรรลุตามเจตนารมณที่ตั้งไว โดย
กําหนดเปาหมายใหบริษัทไดรับ Anti-Cor-
ruption progress indicator ในระดับ 2 
Declared ภายในไตรมาส 2 ป 2558

4. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ มุงสงเสริมและใหความสําคัญใน
การเคารพสิทธิมนุษยชน เคารพตอศักดิ์ศรี
ในความเปนมนุษยของทุกคน โดยปฏิบัติ
ตอผูมีสวนเกี่ยวของไมวาจะเปน พนักงาน 
ชุมชนและสังคมรอบขาง ดวยความเคารพ
ในคุณคาของมนุษยและไมละเมิดสิทธิขั้น
พื้นฐาน ซึ่งถือเปนรากฐานสําคัญของการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย อันมี
ความเชื่อมโยงกับธุรกิจในลักษณะการเพิ่ม

คณุคา นบัเปนปจจยัสาํคญัของธรุกจิในสราง 
มูลคาเพิ่มและเพิ่มผลผลิต 

5. การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปน
ธรรม

บริษัทฯ ไดตระหนักและใหความสําคัญกับ
การปฏิบั ติต อแรงงานอย างเป นธรรม 
เคารพและปฏิบัติตามกฏหมายและหลัก
จริยธรรม โดยไมเลือกปฏิบัติในการจาง
งาน ไมใชแรงงานบังคับ ไมใชแรงงานเด็ก 
พนักงานมีเสรีภาพในการสมาคม ตลอดจน
คํานึงสุขภาพและความปลอดภัยในการ
ทํางาน ดังนั้นการปรับปรุงสภาพแวดลอม
ในการทํางาน การใหพนักงานมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี และไดมีโอกาสแสดงศักยภาพ 
ตลอดจนไดรับโอกาสในการฝกฝนและ
เพิ่มพูนทักษะในการทํางานอยางเทาเทียม 
ถือเปนคานิยมองคกรท่ีปฏิบัติมาอยาง
ยาวนานและตอเนื่อง นอกจากนั้น บริษัทฯ
ยังใสใจในความปลอดภัยและสุขอนามัย
ของพนักงานและผูเกี่ยวของ ตลอดจนการ
เขารวมโครงการตางๆ ไดแก

ทั้งนี้บริษัทฯ มีนโยบายในการสงเสริมและ
พัฒนาบุคลากรทุกระดับใหมีความรูความ
เชี่ยวชาญ บริษัทฯ จึงจัดใหมีโครงการฝก
อบรมหลากหลายรูปแบบ ที่เหมาะสมกับ
ตําแหนงงาน อายุงาน และความรับผิด
ชอบ เชน กลุมผูบริหารและผูจัดการสวน 
กลุมวิศวกรและหัวหนางาน กลุมพนักงาน
ระดับปฏิบัติการ เปนตน โดยในป 2558 
มีพนักงานทั้งสิ้น 494 คน ไดรับการอบรม 
414 คน คิดเปนรอยละ 83.81 แยกเปน
ระดับผูบริหาร ผูจัดการสวน หัวหนาแผนก
และวิศวกร 95 คน คิดเปนรอยละ 19.23  
ระดับพนักงานปฏิบัติการ 319 คน คิดเปน
รอยละ 64.57 

บรษิทัฯ ยงัใหการดแูลสวสัดกิารของพนกังาน 
ภายใตแนวคิด ใหพนักงานถิรไทย ได “กิน
อิ่ม นอนอุน” โดยการจัดสวัสดิการตางๆ  
เชน การประกันชีวิตกลุม การประกัน
อุบัติเหตุและสูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 
การประกันสุขภาพ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
รถรับสงพนักงาน อาหารกลางวันและ
อาหารเย็นในการทํางานลวงเวลาฟรี และมี
การตรวจสุขภาพตามปจจัยเสี่ยง นอกจาก
นั้นแลว บริษัทฯ ยังจัดใหมีกระบวนการ
รองทุกขสําหรับพนักงานที่ไดรับการปฏิบัติ
อยางไมเปนธรรม ตามขอบังคับการทํางาน 
พ.ศ. 2551 เพื่อเปนการเสริมสรางแรงงาน 
สัมพันธอันนําไปสูความเขาใจอันดีระหวาง
บริษัทกับพนักงาน และในหมูพนักงานดวย
กันเอง โดยมีการกําหนดวิธีการรองทุกข 
การสอบสวนและพิจารณาคํารองทุกข การ
ยตุขิอรองทกุข และการไดรบัความคุมครอง 
ผูรองทุกขและผูเกี่ยวของ เปนตน

โครงการสถานประกอบการความ
ปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ
พระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี

โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม ธง
ขาวดาวเขียว (Green Star Award) 
สามารถผานการตรวจประเมินและมี
คะแนนในระดับ “ดีเยี่ยม”       
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6. ความรับผิดชอบตอผูบริโภค

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะตอบสนองความพึง
พอใจของลูกคา โดยมุงตอบสนองตอความ
ตองการและความคาดหวังของลูกคาอยาง
เหมาะสมและทนักาล และมแีนวทางปฏบิติั 
ไดแก

  การสรางความมั่นใจในคุณภาพ และ
ความปลอดภัยของหมอแปลงไฟฟา

โดยหมอแปลงทุกใบจะผานการทดสอบ
คุณสมบัติทางไฟฟากอนถูกนําไปใชงาน 
เนื่องจากหมอแปลงไฟฟาเปนอุปกรณที่ตอ
พวงอยูในระบบสงพลังงานไฟฟาที่มีแรงดัน
สงู หากมขีอบกพรองทีเ่กดิจากตวัหมอแปลง 
จะทําใหเกิดความเสียหายตอทรัพยสิน  
โอกาสทางธุรกิจ  รวมถึงอันตรายตอผูใช 
งาน ซึ่งถิรไทยสามารถทําการทดสอบ
หมอแปลงไฟฟาไดครบทุกกระบวนการ
ทดสอบ ทัง้การทดสอบแบบประจาํ (Routine 
Test) การทดสอบเฉพาะ (Type Test) 
หรือการทดสอบพิเศษ (Special Test) 
ตามมาตรฐาน IEC60076  IEEE 
C57.12.90 และ มอก.384-2543 มีเพียง 
Short-circuit withstand test เทานั้น ซึ่ง
จะทําการสงไปทดสอบที่หองปฏิบัติการ
ทดสอบ KEMA ประเทศเนเธอรแลนดเปน
หลัก 

หองปฏิบัติการทดสอบของบริษัทฯ ไดรับ
การแตงตั้งจาก สํานักงานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรมในการเปนหองปฏิบัติการ 
กลางในการทดสอบเพ่ือให การรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก. 
384-2543 รวมถึงการไดรับการรับรอง
ระบบมาตรฐาน ISO 9001, OHSAS/TIS 
18001, ISO 14001 และ ISO/IEC 17025     

  รักษาความลับและสิทธิ์ของลูกคา 

บริษัทฯ จะมีขั้นตอนในการจัดเก็บรวมถึง
การสงตอขอมูลตางๆ โดยคํานึงถึงการ

รักษาความลับของลูกคาเปนสําคัญ การ
รักษาสิทธิตางๆ  ของลูกคา เชน ใหลูกคา
สามารถเฝาดูการทดสอบ (Witness Test) 
หมอแปลงไฟฟาของลูกคา เพื่อใหลูกคา
เกิดความเชื่อมั่นในผลของการทดสอบ 

  ใหขอมลูทีถ่กูตองและเพยีงพอกบัลกูคา

หมอแปลงไฟฟาของถิรไทยที่ผ านการ
ทดสอบจะมีการติดปาย Name plate 
(ฉลากสินคา) ทุกเครื่อง โดยจะติดไวที่ตัว
ถังของหมอแปลงเพื่อแสดงรายละเอียด
ประจําตัวหมอแปลง การแสดงรายละเอียด
จะยึดตามมาตรฐานสากล  IEC60076-1 
และมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
มอก.384-2543 เพื่อใหผูใชงานสามารถ
ทราบรายละเอียดของหมอแปลง  นอกจาก
นี้ยังมีคูมือการใชงาน รวมถึงมีการอบรมวิธี
การใชงาน ขอควรระวังและการบํารุงรักษา
หมอแปลงไฟฟาแกลูกคากอนใชงาน

  การฝกอบรมใหความรูแกลูกคา รวม
ถึงการเผยแพร ความรู ด านวิศวกรรม
หมอแปลง เชน วารสารดานวิชาการภาย
ใตชื่อ “TIRATHAI JOURNAL” เปนตน
โดยในป 2558 ไดแจกจายไปยังพนักงาน  

ลูกคา หองสมุดของมหาวิทยาลัยตางๆ 
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย การ
ไฟฟานครหลวง การไฟฟาสวนภูมิภาค 
ตลอดจนบุคคลทั่วไป เปนจํานวน  9,680  
เลม รวมทั้งยังมีการเผยแพรในเว็บไชต 
www.tirathai.co.th 
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และความคาดหวังของลูกคาอยางเหมาะ
สมและทันกาล ตลอดจนการสงมอบสินคา
ที่มีคุณภาพ ตรงตามขอตกลงกับลูกคาใน
ราคาที่เปนธรรม ตลอดจนสงเสริมใหผู
บริหารและพนักงานใช ทรัพยากรและ
ทรัพยสินของบริษัทฯ อยางมี นอกเหนือ
จากนั้น ถิรไทย ยังดําเนินธุรกิจดวยความ
เปนกลางทางการเมือง ไมเขาไปมีสวนรวม
หรือฝกใฝพรรคการเมืองหนึ่งพรรคการ 
เมืองใด หรือผูมีอํานาจทางการเมืองคน
หนึ่งคนใด ไมนําเงินทุนหรือทรัพยากรของ 
บริษัทฯ ไปใชสนับสนุนไมวาทางตรงและ
ทางออมแกพรรคการเมืองหรือนักการ
เมืองใดๆ 

3. การตอตานการทุจริต

จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้ง
ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2558 
ไดมีมติเห็นชอบใหประกาศนโยบายและ
เจตนารมณในเรื่องการปองกันการมีสวน
เกี่ยวของกับคอรรัปชั่น และใหตั้งคณะ
อนุกรรมการ ทั้งหมด 3 ทาน เพื่อดําเนิน
การใหบรรลุตามเจตนารมณที่ตั้งไว โดย
กําหนดเปาหมายใหบริษัทไดรับ Anti-Cor-
ruption progress indicator ในระดับ 2 
Declared ภายในไตรมาส 2 ป 2558

4. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ มุงสงเสริมและใหความสําคัญใน
การเคารพสิทธิมนุษยชน เคารพตอศักดิ์ศรี
ในความเปนมนุษยของทุกคน โดยปฏิบัติ
ตอผูมีสวนเกี่ยวของไมวาจะเปน พนักงาน 
ชุมชนและสังคมรอบขาง ดวยความเคารพ
ในคุณคาของมนุษยและไมละเมิดสิทธิขั้น
พื้นฐาน ซึ่งถือเปนรากฐานสําคัญของการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย อันมี
ความเชื่อมโยงกับธุรกิจในลักษณะการเพ่ิม

คณุคา นบัเปนปจจยัสาํคญัของธรุกจิในสราง 
มูลคาเพิ่มและเพิ่มผลผลิต 

5. การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปน
ธรรม

บริษัทฯ ไดตระหนักและใหความสําคัญกับ
การปฏิบั ติต อแรงงานอย างเป นธรรม 
เคารพและปฏิบัติตามกฏหมายและหลัก
จริยธรรม โดยไมเลือกปฏิบัติในการจาง
งาน ไมใชแรงงานบังคับ ไมใชแรงงานเด็ก 
พนักงานมีเสรีภาพในการสมาคม ตลอดจน
คํานึงสุขภาพและความปลอดภัยในการ
ทํางาน ดังนั้นการปรับปรุงสภาพแวดลอม
ในการทํางาน การใหพนักงานมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี และไดมีโอกาสแสดงศักยภาพ 
ตลอดจนไดรับโอกาสในการฝกฝนและ
เพิ่มพูนทักษะในการทํางานอยางเทาเทียม 
ถือเปนคานิยมองคกรท่ีปฏิบัติมาอยาง
ยาวนานและตอเนื่อง นอกจากนั้น บริษัทฯ
ยังใสใจในความปลอดภัยและสุขอนามัย
ของพนักงานและผูเกี่ยวของ ตลอดจนการ
เขารวมโครงการตางๆ ไดแก

ทั้งนี้บริษัทฯ มีนโยบายในการสงเสริมและ
พัฒนาบุคลากรทุกระดับใหมีความรูความ
เชี่ยวชาญ บริษัทฯ จึงจัดใหมีโครงการฝก
อบรมหลากหลายรูปแบบ ที่เหมาะสมกับ
ตําแหนงงาน อายุงาน และความรับผิด
ชอบ เชน กลุมผูบริหารและผูจัดการสวน 
กลุมวิศวกรและหัวหนางาน กลุมพนักงาน
ระดับปฏิบัติการ เปนตน โดยในป 2558 
มีพนักงานทั้งสิ้น 494 คน ไดรับการอบรม 
414 คน คิดเปนรอยละ 83.81 แยกเปน
ระดับผูบริหาร ผูจัดการสวน หัวหนาแผนก
และวิศวกร 95 คน คิดเปนรอยละ 19.23  
ระดับพนักงานปฏิบัติการ 319 คน คิดเปน
รอยละ 64.57 

บรษิทัฯ ยงัใหการดแูลสวสัดกิารของพนกังาน 
ภายใตแนวคิด ใหพนักงานถิรไทย ได “กิน
อิ่ม นอนอุน” โดยการจัดสวัสดิการตางๆ  
เชน การประกันชีวิตกลุม การประกัน
อุบัติเหตุและสูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 
การประกันสุขภาพ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
รถรับสงพนักงาน อาหารกลางวันและ
อาหารเย็นในการทํางานลวงเวลาฟรี และมี
การตรวจสุขภาพตามปจจัยเสี่ยง นอกจาก
นั้นแลว บริษัทฯ ยังจัดใหมีกระบวนการ
รองทุกขสําหรับพนักงานที่ไดรับการปฏิบัติ
อยางไมเปนธรรม ตามขอบังคับการทํางาน 
พ.ศ. 2551 เพื่อเปนการเสริมสรางแรงงาน 
สัมพันธอันนําไปสูความเขาใจอันดีระหวาง
บริษัทกับพนักงาน และในหมูพนักงานดวย
กันเอง โดยมีการกําหนดวิธีการรองทุกข 
การสอบสวนและพิจารณาคํารองทุกข การ
ยตุขิอรองทกุข และการไดรับความคุมครอง 
ผูรองทุกขและผูเกี่ยวของ เปนตน

โครงการสถานประกอบการความ
ปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ
พระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี

โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม ธง
ขาวดาวเขียว (Green Star Award) 
สามารถผานการตรวจประเมินและมี
คะแนนในระดับ “ดีเยี่ยม”       
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6. ความรับผิดชอบตอผูบริโภค

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะตอบสนองความพึง
พอใจของลูกคา โดยมุงตอบสนองตอความ
ตองการและความคาดหวังของลูกคาอยาง
เหมาะสมและทันกาล และมแีนวทางปฏบิติั 
ไดแก

  การสรางความมั่นใจในคุณภาพ และ
ความปลอดภัยของหมอแปลงไฟฟา

โดยหมอแปลงทุกใบจะผานการทดสอบ
คุณสมบัติทางไฟฟากอนถูกนําไปใชงาน 
เนื่องจากหมอแปลงไฟฟาเปนอุปกรณที่ตอ
พวงอยูในระบบสงพลังงานไฟฟาที่มีแรงดัน
สงู หากมขีอบกพรองทีเ่กดิจากตวัหมอแปลง 
จะทําใหเกิดความเสียหายตอทรัพยสิน  
โอกาสทางธุรกิจ  รวมถึงอันตรายตอผูใช 
งาน ซึ่งถิรไทยสามารถทําการทดสอบ
หมอแปลงไฟฟาไดครบทุกกระบวนการ
ทดสอบ ท้ังการทดสอบแบบประจาํ (Routine 
Test) การทดสอบเฉพาะ (Type Test) 
หรือการทดสอบพิเศษ (Special Test) 
ตามมาตรฐาน IEC60076  IEEE 
C57.12.90 และ มอก.384-2543 มีเพียง 
Short-circuit withstand test เทานั้น ซึ่ง
จะทําการสงไปทดสอบที่หองปฏิบัติการ
ทดสอบ KEMA ประเทศเนเธอรแลนดเปน
หลัก 

หองปฏิบัติการทดสอบของบริษัทฯ ไดรับ
การแตงตั้งจาก สํานักงานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรมในการเปนหองปฏิบัติการ 
กลางในการทดสอบเพื่อให การรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก. 
384-2543 รวมถึงการไดรับการรับรอง
ระบบมาตรฐาน ISO 9001, OHSAS/TIS 
18001, ISO 14001 และ ISO/IEC 17025     

  รักษาความลับและสิทธิ์ของลูกคา 

บริษัทฯ จะมีขั้นตอนในการจัดเก็บรวมถึง
การสงตอขอมูลตางๆ โดยคํานึงถึงการ

รักษาความลับของลูกคาเปนสําคัญ การ
รักษาสิทธิตางๆ  ของลูกคา เชน ใหลูกคา
สามารถเฝาดูการทดสอบ (Witness Test) 
หมอแปลงไฟฟาของลูกคา เพื่อใหลูกคา
เกิดความเชื่อมั่นในผลของการทดสอบ 

  ใหขอมลูท่ีถกูตองและเพียงพอกบัลกูคา

หมอแปลงไฟฟาของถิรไทยท่ีผ านการ
ทดสอบจะมีการติดปาย Name plate 
(ฉลากสินคา) ทุกเครื่อง โดยจะติดไวที่ตัว
ถังของหมอแปลงเพื่อแสดงรายละเอียด
ประจําตัวหมอแปลง การแสดงรายละเอียด
จะยึดตามมาตรฐานสากล  IEC60076-1 
และมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
มอก.384-2543 เพื่อใหผูใชงานสามารถ
ทราบรายละเอียดของหมอแปลง  นอกจาก
นี้ยังมีคูมือการใชงาน รวมถึงมีการอบรมวิธี
การใชงาน ขอควรระวังและการบํารุงรักษา
หมอแปลงไฟฟาแกลูกคากอนใชงาน

  การฝกอบรมใหความรูแกลูกคา รวม
ถึงการเผยแพร ความรู ด านวิศวกรรม
หมอแปลง เชน วารสารดานวิชาการภาย
ใตชื่อ “TIRATHAI JOURNAL” เปนตน
โดยในป 2558 ไดแจกจายไปยังพนักงาน  

ลูกคา หองสมุดของมหาวิทยาลัยตางๆ 
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย การ
ไฟฟานครหลวง การไฟฟาสวนภูมิภาค 
ตลอดจนบุคคลทั่วไป เปนจํานวน  9,680  
เลม รวมท้ังยังมีการเผยแพรในเว็บไชต 
www.tirathai.co.th 
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  การรับฟงความคิดเห็น และการเยี่ยม
ชมโรงงาน  เพื่อใหลูกคาเกิดความมั่นใจใน
กระบวนการออกแบบ การผลิต และ
กระบวนการทดสอบ โดยในป 2558 มี
ลูกคาทั้งในประเทศและตางประเทศเขา
เยี่ยมชมศักยภาพการผลิตหมอแปลงไฟฟา  
มีจํานวนผูเขาผูเยี่ยมชมทั้งสิ้น 212 คน 
อาทิ  การไฟฟานครหลวง  การไฟฟาฝาย
ผลิตแหงประเทศไทย สมาคมวิศวกรรม
สถานแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ 
บริษัท ปูนซีเมนตไทย จํากัด (มหาชน) 
เปนตน 

       

7. การมีสวนรวมพัฒนาชุมชนและ
สังคม

บริษัทฯ มุงมั่นที่จะเปนสมาชิกที่ดีตอสังคม
และดําเนินธุรกิจโดยตระหนักถึงความรับ
ผิดชอบตอสวนรวมแบงปนผลกําไรสวน
หนึ่งเพื่อตอบแทนและสรางสรรคชุมชน
และสังคม เพื่อใหธุรกิจ ชุมชนและสังคม
เติบโตคู กันอยางยั่งยืนโดยผานกิจกรรม
และโครงการตางๆ ดังนี้

  แหลงเรียนรูนอกหองเรียน

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะใหองคกรเปนแหลง
เรียนรู ดานวิศวกรรมการผลิตหมอแปลง 
ไฟฟาของประเทศ เพือ่ใหนสิติ นกัศกึษาได
สัมผัสกับกระบวนการการผลิตหมอแปลง 
ไฟฟา ทั้งหมอแปลงไฟฟาขนาดเล็ก (Dis-
tribution Transformer) และหมอแปลงไฟฟา 
ขนาดใหญ (Power Transformer) โดยใน
ป 2558 มนีสิิต นักศกึษาจากสถาบนัตางๆ 
มาเยีย่มชมกระบวนการผลติหมอแปลงไฟฟา 
รวมถึงระบบการจัดการดานคุณภาพ สิ่ง
แวดลอมและความปลอดภยั จํานวน 120 คน 
จากสถาบันตางๆ อาทิ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาพระนครเหนือ มหาวทิยาลยัมหดิล 
โรงเรียนลําปางพาณิชยการและเทคโนโลยี 
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกเปนตน

นอกจากนั้น บริษัทฯ ไดยกรางขอตกลงใน
ความรวมมือในการสนับสนุนความรูและ
อุปกรณ  ในการจัดตั้ งห  องปฏิ บัติการ    
ไฟฟาแรงสูง ใหกับคณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยนราธิ วาสราชนครินทร   
จังหวัดนราธิวาส เพื่อเปนการสงเสริมการ
ศึกษาทางด  านวิศกรรมไฟฟ  าแรงสู ง 
นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังไดมีโครงการรับ
นักศึกษาฝกงานและสหกิจศึกษา ในการ
ฝกประสบการณภาคสนาม ณ.บริษทั ถริไทย 
จํากัด (มหาชน)

  กิจกรรมสาธารณประโยชน

ในโอกาสครบรอบ 28 ป ถิรไทย ไดเปดตัว
โครงการ “28 ป ถิรไทย การใหที่ไมมีวัน
สิน้สดุ (Give for Sustainability) ” ภายใต 
แนวคดิการใหธรุกจิ ชมุชนและสงัคมเตบิโต 
คูกันอยางยั่งยืน ดวยการใหที่ไมมีวันสิ้นสุด  
โดยจัดขึ้นในวันที่ 19 สิงหาคม 2558  ณ 
บริเวณลานเอนกประสงคบริษัท ถิรไทย 
จํากัด (มหาชน) โดยมีกิจกรรมการ  “ให” 
ความชวยเหลือสังคมใน โครงการ ถิรไทย 
ใจอาสา โดยการบริจาคสิ่งของท่ีจําเปน
สําหรับเด็กผูดอยโอกาส ผานมูลนิธิตางๆ 
ดังนี้

“28 ป ถิรไทย การใหที่ไมมีวันสิน้สดุ 
(Give for Sustainability) ”

บริจาคสิ่งของพรอมเงินจํานวน 18,582 
บาท แกมูลนิธิบานเด็กเรรอน 
จ.สมุทรปราการ

บริจาคสิ่งของพรอมเงินจํานวน 20,000 
บาท แกมูลนิธิบานตะวันใหม อ.บางบอ 
จ.สมุทรปราการ   

บริจาคสิ่งของพรอมเงินจํานวน 11,000 
บาท แกมูลนิธิสงเสริมการพัฒนาบุคคล 
(Mercy Centre) 

เล้ียงอาหารกลางวันคนแกและผูพิการ
ซํ้าซอนพรอมท้ังบริจาคสิ่งของและเงิน
จํานวน  7,200 บาทแกมูลนิธิสิริวัฒนา
เชสเชียร

รวมกันทําความสะอาดวัดสิบสองธันวา
ราม ต.บางปูใหม อ.เมือง 
จ.สมุทรปราการ

ปลูกปาชายเลนบริเวณสถานตากอากาศ
บางปู

บริจาคโลหิต ณ สถานตากอากาศบางปู
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8. การจัดการสิ่งแวดลอม

บริษัทฯ มีนโยบายในการบริหารจัดการ
ดานสิ่งแวดลอม เพื่อลดผลกระทบที่อาจจะ
เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตหรือกิจกรรม
ตางๆ โดยยึดถือเปนแนวทางในการปฎิบัติ
ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ดวยการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย และขอกําหนดอื่นๆ ที่
เกี่ยวของอยางเครงครัด อันจะนําไปสูการ
สรางความยั่งยืนอยางแทจริงตอองคกร 
ชุมชนและสังคม ตลอดจนการมุงสราง
ความตระหนักดานปญหาสิ่งแวดลอม โดย
ได  รับการรับรองอุตสาหกรรมสี เขียว 
(Green Industry) ในระดับ 3 ระบบสี
เขียว (Green System) จากสํานักสงเสริม
และพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว กระทรวง
อุตสาหกรรม  และตั้งแตป 2557 บริษัทฯ 
มีเปาหมายที่จะมุงสูอุตสาหกรรมสีเขียวใน
ระดับ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Cul-
ture) โดยสรางวัฒนธรรมสีเขียวภายใตชื่อ
โครงการ  “ ขยะยิ้ม “ เพื่อใหพนักงานทุก
คนมีจิตสํานึกในการดูแลรักษาส่ิงแวดลอม 
อันจะนําไปสูการปฏิบัติอยางจริงจังและตอ
เนื่อง ปจจุบันอยูในขั้นตอนการรอรับการ
ตรวจโรงงานจาก กระทรวงอุตสาหกรรม 
โดยคาดวาบริษัทจะไดรับการรับรองในป 
2559

 

บริสุทธิ์ใชแลวไมมีวันหมดไปจากโลก จึงได
รับความสนใจนํามาพัฒนาใหเกิดประโยชน
อยาง  โดยในป 2558 บริษัทฯไดสนับสนุน
ทุนในการวิจัยใหกับคณะวิศวกรรมศาสตร 
สาขาเครื่องกล มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร ในโครงการวิจัยเรื่อง “การ
ออกแบบกังหันลมขนาดเล็ก 1.25 กิโลวัตต 
ชนิดแกนต้ัง 5 แกนแบบไมบิดใบที่
ความเร็วลมตํ่า” โดยผลประโยชนที่คาดวา
จะไดรับคือ เปนตนแบบกังหันลม ชนิด
แนวแกนตั้ง ที่เหมาะสําหรับความเร็วลมตํ่า
สามารถผลิตกระแสไฟฟาขนาดเล็ก 1.25 
กิโลวัตต สามารถเก็บพลังงานลมในรูป
แบบแบตเตอรี่ในการเก็บจะมีอายุการใช
งานประมาณ 3-4 ป ซึ่งลดการเสื่อมสภาพ
ของแบตเตอรี่ไดดีกวา และ สวนประกอบ
ของระบบฯ ทุกสวนสามารถจัดสรางขึ้นเอง
โดยใชเทคโนโลยีและจัดหาได ภายใน
ประเทศ ทําใหตนทุนในการผลิตมีราคาตํ่า 
งายตอการบํารุงรักษาและเหมาะสมกับ
ประเทศไทย โดยมีระยะเวลาในการศึกษา
วิจัย 12 เดือน คาดวาจะแลวเสร็จประมาณ
ป 2559 โดยบริษัทฯสนับสนุนทุนในการ
วิจัยครั้งนี้ทั้งสิ้น  388,410 บาท

9. นวัตกรรมและการเผยแพร 
นวัตกรรมจากการดําเนินความรับ
ผิดชอบตอสังคม

จากนโยบายรัฐบาลที่มี เป าหมายจะใช 
พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก
ระหวางป พ.ศ 2558-2579 (AEDP) เพื่อ
ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล ใหได 20% ของ
พลังงานทั้งหมด ภายในป 2579   พลังงาน
ลมถือเปนพลังงานธรรมชาติที่สะอาดและ
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  การรับฟงความคิดเห็น และการเยี่ยม
ชมโรงงาน  เพื่อใหลูกคาเกิดความมั่นใจใน
กระบวนการออกแบบ การผลิต และ
กระบวนการทดสอบ โดยในป 2558 มี
ลูกคาทั้งในประเทศและตางประเทศเขา
เยี่ยมชมศักยภาพการผลิตหมอแปลงไฟฟา  
มีจํานวนผูเขาผูเยี่ยมชมทั้งสิ้น 212 คน 
อาทิ  การไฟฟานครหลวง  การไฟฟาฝาย
ผลิตแหงประเทศไทย สมาคมวิศวกรรม
สถานแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ 
บริษัท ปูนซีเมนตไทย จํากัด (มหาชน) 
เปนตน 

       

7. การมีสวนรวมพัฒนาชุมชนและ
สังคม

บริษัทฯ มุงมั่นที่จะเปนสมาชิกที่ดีตอสังคม
และดําเนินธุรกิจโดยตระหนักถึงความรับ
ผิดชอบตอสวนรวมแบงปนผลกําไรสวน
หนึ่งเพื่อตอบแทนและสรางสรรคชุมชน
และสังคม เพื่อใหธุรกิจ ชุมชนและสังคม
เติบโตคู กันอยางยั่งยืนโดยผานกิจกรรม
และโครงการตางๆ ดังนี้

  แหลงเรียนรูนอกหองเรียน

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะใหองคกรเปนแหลง
เรียนรู ดานวิศวกรรมการผลิตหมอแปลง 
ไฟฟาของประเทศ เพือ่ใหนสิติ นกัศกึษาได
สัมผัสกับกระบวนการการผลิตหมอแปลง 
ไฟฟา ทั้งหมอแปลงไฟฟาขนาดเล็ก (Dis-
tribution Transformer) และหมอแปลงไฟฟา 
ขนาดใหญ (Power Transformer) โดยใน
ป 2558 มนีสิิต นกัศกึษาจากสถาบนัตางๆ 
มาเยีย่มชมกระบวนการผลติหมอแปลงไฟฟา 
รวมถึงระบบการจัดการดานคุณภาพ สิ่ง
แวดลอมและความปลอดภยั จํานวน 120 คน 
จากสถาบันตางๆ อาทิ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาพระนครเหนอื มหาวทิยาลยัมหดิล 
โรงเรียนลําปางพาณิชยการและเทคโนโลยี 
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกเปนตน

นอกจากนั้น บริษัทฯ ไดยกรางขอตกลงใน
ความรวมมือในการสนับสนุนความรูและ
อุปกรณ  ในการจัดตั้ งห  องปฏิ บัติการ    
ไฟฟาแรงสูง ใหกับคณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยนราธิ วาสราชนครินทร   
จังหวัดนราธิวาส เพื่อเปนการสงเสริมการ
ศึกษาทางด  านวิศกรรมไฟฟ  าแรง สูง 
นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังไดมีโครงการรับ
นักศึกษาฝกงานและสหกิจศึกษา ในการ
ฝกประสบการณภาคสนาม ณ.บริษทั ถริไทย 
จํากัด (มหาชน)

  กิจกรรมสาธารณประโยชน

ในโอกาสครบรอบ 28 ป ถิรไทย ไดเปดตัว
โครงการ “28 ป ถิรไทย การใหที่ไมมีวัน
สิน้สดุ (Give for Sustainability) ” ภายใต 
แนวคดิการใหธรุกจิ ชมุชนและสงัคมเตบิโต 
คูกันอยางยั่งยืน ดวยการใหที่ไมมีวันสิ้นสุด  
โดยจัดขึ้นในวันที่ 19 สิงหาคม 2558  ณ 
บริเวณลานเอนกประสงคบริษัท ถิรไทย 
จํากัด (มหาชน) โดยมีกิจกรรมการ  “ให” 
ความชวยเหลือสังคมใน โครงการ ถิรไทย 
ใจอาสา โดยการบริจาคสิ่งของที่จําเปน
สําหรับเด็กผูดอยโอกาส ผานมูลนิธิตางๆ 
ดังนี้

“28 ป ถิรไทย การใหที่ไมมีวันสิน้สดุ 
(Give for Sustainability) ”

บริจาคสิ่งของพรอมเงินจํานวน 18,582 
บาท แกมูลนิธิบานเด็กเรรอน 
จ.สมุทรปราการ

บริจาคสิ่งของพรอมเงินจํานวน 20,000 
บาท แกมูลนิธิบานตะวันใหม อ.บางบอ 
จ.สมุทรปราการ   

บริจาคสิ่งของพรอมเงินจํานวน 11,000 
บาท แกมูลนิธิสงเสริมการพัฒนาบุคคล 
(Mercy Centre) 

เลี้ยงอาหารกลางวันคนแกและผูพิการ
ซํ้าซอนพรอมทั้งบริจาคสิ่งของและเงิน
จํานวน  7,200 บาทแกมูลนิธิสิริวัฒนา
เชสเชียร

รวมกันทําความสะอาดวัดสิบสองธันวา
ราม ต.บางปูใหม อ.เมือง 
จ.สมุทรปราการ

ปลูกปาชายเลนบริเวณสถานตากอากาศ
บางปู

บริจาคโลหิต ณ สถานตากอากาศบางปู
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8. การจัดการสิ่งแวดลอม

บริษัทฯ มีนโยบายในการบริหารจัดการ
ดานสิ่งแวดลอม เพื่อลดผลกระทบที่อาจจะ
เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตหรือกิจกรรม
ตางๆ โดยยึดถือเปนแนวทางในการปฎิบัติ
ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ดวยการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย และขอกําหนดอื่นๆ ที่
เกี่ยวของอยางเครงครัด อันจะนําไปสูการ
สรางความยั่งยืนอยางแทจริงตอองคกร 
ชุมชนและสังคม ตลอดจนการมุงสราง
ความตระหนักดานปญหาสิ่งแวดลอม โดย
ได  รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเ ขียว 
(Green Industry) ในระดับ 3 ระบบสี
เขียว (Green System) จากสํานักสงเสริม
และพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว กระทรวง
อุตสาหกรรม  และตั้งแตป 2557 บริษัทฯ 
มีเปาหมายที่จะมุงสูอุตสาหกรรมสีเขียวใน
ระดับ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Cul-
ture) โดยสรางวัฒนธรรมสีเขียวภายใตชื่อ
โครงการ  “ ขยะยิ้ม “ เพื่อใหพนักงานทุก
คนมีจิตสํานึกในการดูแลรักษาส่ิงแวดลอม 
อันจะนําไปสูการปฏิบัติอยางจริงจังและตอ
เนื่อง ปจจุบันอยูในขั้นตอนการรอรับการ
ตรวจโรงงานจาก กระทรวงอุตสาหกรรม 
โดยคาดวาบริษัทจะไดรับการรับรองในป 
2559

 

บริสุทธิ์ใชแลวไมมีวันหมดไปจากโลก จึงได
รับความสนใจนํามาพัฒนาใหเกิดประโยชน
อยาง  โดยในป 2558 บริษัทฯไดสนับสนุน
ทุนในการวิจัยใหกับคณะวิศวกรรมศาสตร 
สาขาเครื่องกล มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร ในโครงการวิจัยเรื่อง “การ
ออกแบบกังหันลมขนาดเล็ก 1.25 กิโลวัตต 
ชนิดแกนต้ัง 5 แกนแบบไมบิดใบที่
ความเร็วลมตํ่า” โดยผลประโยชนที่คาดวา
จะไดรับคือ เปนตนแบบกังหันลม ชนิด
แนวแกนตั้ง ที่เหมาะสําหรับความเร็วลมตํ่า
สามารถผลิตกระแสไฟฟาขนาดเล็ก 1.25 
กิโลวัตต สามารถเก็บพลังงานลมในรูป
แบบแบตเตอรี่ในการเก็บจะมีอายุการใช
งานประมาณ 3-4 ป ซึ่งลดการเสื่อมสภาพ
ของแบตเตอรี่ไดดีกวา และ สวนประกอบ
ของระบบฯ ทุกสวนสามารถจัดสรางขึ้นเอง
โดยใชเทคโนโลยีและจัดหาได ภายใน
ประเทศ ทําใหตนทุนในการผลิตมีราคาตํ่า 
งายตอการบํารุงรักษาและเหมาะสมกับ
ประเทศไทย โดยมีระยะเวลาในการศึกษา
วิจัย 12 เดือน คาดวาจะแลวเสร็จประมาณ
ป 2559 โดยบริษัทฯสนับสนุนทุนในการ
วิจัยครั้งนี้ทั้งสิ้น  388,410 บาท

9. นวัตกรรมและการเผยแพร 
นวัตกรรมจากการดําเนินความรับ
ผิดชอบตอสังคม

จากนโยบายรัฐบาลท่ีมีเป าหมายจะใช 
พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก
ระหวางป พ.ศ 2558-2579 (AEDP) เพื่อ
ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล ใหได 20% ของ
พลังงานทั้งหมด ภายในป 2579   พลังงาน
ลมถือเปนพลังงานธรรมชาติท่ีสะอาดและ
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10. การจัดทํารายงานดานสังคมและ
สิ่งแวดลอม

บริษัทฯ ใหความ
สําคัญกับการเปด
เผยขอมูลที่สะทอน
ใหเหน็ถึงการปฏบิตั ิ
ตามแนวทางความ
รบัผดิชอบตอสงัคม 
(CSR) ที่กลาวมา
อยางครบถวน โดย
ขอมูลที่เปดเผยน้ี 

นอกจากจะเปนประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสีย 
(Stakeholders) ทุกฝายยังชวยในการสอบทาน
ใหบริษัทฯ ไดทราบวาไดดําเนินการในเร่ือง
ความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) ตรงกับเปา
หมายที่วางไวหรือไม อยางไร โดยมีแนวทาง
ปฏิบัติ คือบริษัทฯ ไดจัดทํารายงานเปดเผย
การดําเนินงานดานสงัคมและสิง่แวดลอม (CSR 
report) โดยระบไุวในรายงานประจําป (annual 
report) และไดเผยแพรขอมลูผานเวบ็ไชต www.
tirathai.co.th  

บริษัทฯ ไดจัดใหมีชองทางการเผยแพรขอมูลที่
หลากหลาย เพื่อใหผูอานสามารถเขาถึงขอมูล
ไดโดยสะดวก ทั้งนี้บริษัทฯ ไดจัดทํารายงาน
ดานความรับผิดชอบตอสังคมในรูปแบบภาษา
ไทยและภาษาอังกฤษ โดยมีชองทางดังน้ี 
รายงานประจําป (annual report) การเผยแพร
ขอมูลผานเว็บไซต www.tirathai.co.th  แบบ 
56-1 และ CD-Rom
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พระเจาตากผูสวรรคตไปแลว ผูซ�่งจะมีความผิดในเร�่องอะไรก็ตาม ก็เปนผูสมควรจะไดรับ 
คำสรรญเสร�ญวาเปนนักปกครองที่คลองแคลวและมีพลังความสามารถ และบางทีถา 
รัชกาลของพระองคยาวนานกวานี้ พระองคอาจจะทรงนำประเทศสยามใหข�้นสูระดับ 
สมบูรณมั่งคั่งอยางไมเคยมากอนก็ได

ปกครองราษฎรดวยความเอาอกเอาใจ และปรองดองกัน ประเทศก็นับวันยิ่งร่ำรวยมั่งคั่ง

จดหมายเหตุหมานชู

จดหมายเหตุเจมส โลว

สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช


