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ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร



ธ สถิตในดวงใจไทยทั่วหลา  แมนนํ้าตานองหนาไมเหือดหาย

ก็จะขอตั้งจิตอุทิศกาย   พลีถวายแดองคพระภูมิพล

ขอเปนขารองพระบาททุกชาติภพ ขอนอมนบเบื้องพระบาททุกแหงหน

ขอเปนทาสรับใชเบื้องพระยุคล  ขออยูใตนพปฎลองคราชา

จะทําดีตามแนวทางพระดํารัส  จะขจัดคนพาลอยางหาญกลา

จะอยูอยางพอเพียงตามอัตตา  จะรักษาความดีงามตามพระองค

จิรวัฒน เกษมวงศจิตร
ประพันธ
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จะอยูอยางพอเพียงตามอัตตา  จะรักษาความดีงามตามพระองค

ปวงขาพระพุทธเจา ขอนอมเกลานอมกระหมอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได
ขาพระพุทธเจา คณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน บริษัท ถิรไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
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พิธีถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ บริษัท ถิรไทย จํากัด (มหาชน) 

20 ตุลาคม 2559
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ธ สิ้นแลว...
ใจดั่งแกวรวงแตก
แหลกเปนผง
บรรยากาศเงียบ วังเวง ทุกอยางดูหยุดนิ่งไมไหวติง ราวกับวา
ธรรมชาติก็มิอาจปดกั้นความโศกสลดของคํ่าคืนวันพฤหัสบดีที ่
13 ตุลาคม 2559 ได เมื่อมีประกาศสํานักพระราชวังวา
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดเสด็จสวรรคตแลวเมื่อเวลา 
15.52 น

เปนความโทมนัสอันยิ่งใหญ มิอาจจะเปรียบไดกับการสูญเสีย
ใดๆ หัวใจของประชาชนชาวไทยทุกคนราวกับจะแตกเปนเสี่ยงๆ
เมื่อพระมหากษัตริยอันเปนที่เคารพเทิดทูน เปนศูนยรวมดวงใจ
ของไทยทั้งชาติเสด็จสูสวรรคาลัยแลว พระองคทานมิไดเปน
เพียงประมุขของประเทศเทานั้นแตพระองคทานยังเปรียบ
เสมือนพระบิดาอันยิ่งใหญ ซึ่งประชาชนทุกคนเห็นเปนประจักษ
ผานพระจริยวัตรอันงดงาม และการทรงงานหนักเพื่อประชาชน
ตลอดระยะเวลาการครองสิริราชสมบัติ “กษัตริยนักพัฒนา” จะ
ประทบัจารกึอยูในหวัใจคนไทยและประวัตศิาสตรชาตไิทยมริูลมื
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วันศุกรที่ 14 ตุลาคม 2559 เคลื่อนพระบรมศพจากโรงพยาบาลศิริราชเขาสูพระบรมมหาราชวัง ประชาชน ขาราชการ ทหาร ตํารวจ มา
รอเฝาสงเสด็จสองขางทางตลอดเสนทางการเคลื่อนพระบรมศพอยางเนืองแนนและเปนไปดวยความเศราโศกอาลัยยิ่ง
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พระบรมโกศประกอบพระอิสริยยศพระบรมศพ  พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประดิษฐานอยู ณ พระทีน่ั่ง
ดสุติมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวงั มปีระชาชนเดนิทางมา
ถวายความอาลยัและเคารพพระบรมศพ อยางตอเนื่องมิขาดสาย
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คุณสมเจตน วัฒนสินธุ รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลลอดุลยเดช และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร

ในงานแสดงสินคาไทยครั้งที่ ๒ ณ พระราชอุทยานสราญรมย ป พ.ศ. ๒๕๐๗

“ในหลวง” 
กับ อุตสาหกรรมหมอแปลงไฟฟาในประเทศไทย

ปจจุบันเปนที่ทราบกันดีวา อุตสาหกรรมการผลิตหมอแปลงไฟฟาของประเทศไทย เจริญกาวหนาไปอยาง
มาก เปนที่ยอมรับของนานาชาติ มีคุณภาพมาตรฐานระดับโลก และเปนอุตสาหกรรมที่ทดแทนการนําเขา
และสามารถสงออกไปจําหนายที่ตางประเทศ

แตวาหลายทานคงไมทราบวา ทีอุ่ตสาหกรรมนีพ้ฒันาเจรญิกาวหนาอยางมากนัน้ เพราะดวยพระปรีชาญาณ 
ของ “พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช” ที่ไดประทานพรอันประเสริฐ

“จงพยายามตอไป อยาทอถอย ขอใหจงมีความสําเร็จในวันหนา”

ที่พระองคทานไดประทานพรใหกําลังใจกับคุณสมเจตน วัฒนสินธุ ผูกอตั้งบริษัท ศิริวิวัฒน (2515) จํากัด 
ผูบุกเบิกการผลิตและจําหนายหมอแปลงไฟฟารายแรกของประเทศ
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เมื่อยอนกลับไปในอดีตประมาณ 50-60 
ปที่แลว ประเทศไทยยังตองนําเขาเครื่อง 
จักรกล เครื่องอุปโภคบริโภคจากตาง
ประเทศ โดยเฉพาะหมอแปลงไฟฟาซ่ึง
เปนเครือ่งจกัรกลท่ีตองผลติดวยเทคโนโลยี 
ขั้นสูง จําเปนตองนําเขาจากประเทศใน
ยุโรป หรือสหรัฐอเมริกาเทานั้น ตอมามี
วิศวกรไฟฟาคนไทยที่จบการศึกษาจาก
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ชื่อ “สมเจตน 
วัฒนสินธุ” ที่มีวิสัยทัศนยาวไกล ไดกอตั้ง
กิจการชื่อ “ศิริวิวัฒน” เพื่อทําการผลิต
และจําหนายหมอแปลงไฟฟาเปนรายแรก 
และดวยความเปนนักชาตินิยม จึงประทับ
ตราบนหมอแปลงทุกใบวา “ทาํในประเทศ 
ไทย โดย ศิริวิวัฒน”

แตกิจการผลิตหมอแปลงไฟฟาของศิริ
วิวัฒนในระยะแรก ตองประสบกับปญหา
ดานการตลาดเปนอยางมาก ผูซื้อไมยอม
ซื้อหมอแปลงไฟฟาของศิริวิวัฒนที่ผลิต
โดยคนไทย เนื่องจากยังยึดติดคานิยมที่
ตองเปนหมอแปลงผลิตจากตางประเทศ

เทานั้น หลังเปดดําเนินการไดเพียง 6 ป 
ในป พ.ศ.2507 คุณสมเจตนก็เกิดความ
ทอใจทีค่นไทยไมชวยสนบัสนนุใชผลติภณัฑ 
ของคนไทยดวยกัน ทั้ง ๆ ที่ราคาขายก็ถูก
กวาอยางมาก บางเดือนขายหมอแปลงได
เพียง 3 เครื่องเทานั้น รายไดไมคุมกับ
รายจาย กิจการประสบกับภาวะขาดทุน
มาโดยตลอด จนกระทั่งคุณสมเจตนคิดที่
จะเลิกกิจการ

แตกอนที่จะเลิกกิจการไป คุณสมเจตน
ตัดสินใจนําหมอแปลงไฟฟาไปแสดงที่ 
“งานสินคาไทย ครั้งที่ 2 ณ พระราช
อุทยานสราญรมย” โดยตั้งใจวาจะนํา
หมอแปลงไฟฟาไปแสดงในงานนี้เปนครั้ง
สุดทายกอนที่จะเลิกกิจการ เพื่อตองการ
ใหคนไทยไดทราบวา ครั้งหนึ่งคนไทยก็
เคยมีการผลิตหมอแปลงไฟฟาขึ้นใชเองได 
แตตองเลิกกิจการไปเพราะไมไดรับการ
สนับสนุนจากคนไทยดวยกัน

 

แตเปนเพราะความโชคดีของคุณสมเจตน
และของประเทศไทย ที่งานแสดงสินคาใน
ครั้งนี้ ไดรับพระมหากรุณาธิคุณโดย 
“พระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัวภูมิพล
อดุลยเดช” ไดทรงเสด็จเปนองคประธาน
เปดงานแสดงสินคาในครั้งนี้ พรอมดวย
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎ
ราชกุมาร โดยพระองคทานไดเสด็จทอด
พระเนตรรานคาตาง ๆ ที่มาแสดงในงาน 
รวมท้ังไดเสด็จทอดพระเนตร “รานศิริ
วิวัฒน” ดวย และเมื่อพระองคทราบ
เหตุการณ ท่ีคุณสมเจตนกําลังจะเลิก
กิจการศิริวิวัฒน พระองคจึงมีพระกระแส
รับสั่งกับคุณสมเจตน ดังที่คุณสมเจตนได
บันทึกไวในหนังสือท่ีระลึกฉลองครบรอบ 
25 ป “ศิริวิวัฒน” ดังนี้

“พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดทรง
ทราบเหตุการณเกี่ยวกับการที่ขาพเจา
คิดจะเลิกกิจการ พระองคจึงทรงรับสั่ง
โดยยกอุทธาหรณเก่ียวกิบสินคาไฟฟา
ของประเทศเดนมารกวา ในรัชสมัยใดจาํ
ไมได พระเจากรงุเดนมารกในสมยันัน้ 
ไดสั่งใหมหาดเล็กที่จะไปกรุงลอนดอน 
ซื้อเครื่องใชเกี่ยวกับสินคาไฟฟามาให
อยางหนึ่ง แตมหาดเล็กผูนั้นลืมซื้อมา
จากกรุงลอนดอน เมื่อมาถึงประเทศ
เดนมารกก็เลยซ้ือสินคาที่ทําในประเทศ
เดนมารกมาถวาย และทูลวาสินคานี้
ผลิตในประเทศของเรา ใหทรงทดลองใช
ดูกอนเพราะลืมซื้อมาจากลอนดอน ถา
ใชไมได เมื่อไปลอนดอนแลวจะตองซื้อ
มาใหม พระเจากรุงเดนมารกก็วาดี
เหมือนกัน ลองใชของที่ผลิตในบานเราดู
บาง  ในที่สุดก็ใชงานไดดี จากนั้นมาก็ไม
ซื้อจากลอนดอนอีกเลย และในปจจุบันนี้
คงเห็นแลววา สินคาไฟฟาของเดนมารก
แพรหลายทั่วโลก ฉะนั้น ขอใหเธอ
พยายามตอไป อยาทอถอย และได

คุณ สมเจตน วัฒนสินธุ

ผูบุกเบิกอุตสาหกรรม

หมอแปลงไฟฟาไทย

ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร

ในหลวง กับ อุตสาหกรรมหมอแปลงไฟฟาในประเทศไทย

พระราชทานพรอนัประเสรฐิใหแกขาพเจา 
คือ “ขอใหจงมีความสําเร็จในวันหนา”

“จงพยายามตอไป อยาทอถอย ขอให
จงมีความสําเร็จในวันหนา” พรอัน
ประเสริฐที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
พระราชทานใหคุณสมเจตนในวันนั้น 
ทําใหคุณสมเจตนตัดสินใจเปลี่ยนความ
ตัง้ใจทีจ่ะเลกิกจิการ หนัมาพฒันาคุณภาพ 
หมอแปลงของศิริวิวัฒนใหดีย่ิงขึ้นเพื่อ
สรางความเชื่อมั่นใหผูซื้อ และไดเริ่มวาง 
แผนทั้งทางดานการตลาด การผลิตเครื่อง 
จักร การควบคุมคุณภาพ ตลอดจน
แสวงหาวิชาการใหม ๆ จากตางประเทศ 
จนในที่สุด บริษัท ศิริวิวัฒน (2515) 
จํากัด ก็ประสบความสําเร็จในฐานะผูผลิต
หมอแปลงไฟฟาของคนไทย ที่ผลิต
หมอแปลงจําหนายใหแกการไฟฟาฝาย
ผลติแหงประเทศไทย, การไฟฟานครหลวง 
และการไฟฟาสวนภูมิภาค รวมทั้งสง

หมอแปลงขนาด 40/50 

MVA 12 kV จําหนายให

แก การไฟฟานครหลวง 

ติดปาย “ทําในประเทศไทย 

โดย ศิริวิวัฒน”

ไปจําหนายยังประเทศมาเลเซีย เมื่อป 
พ.ศ.2520 ชวยใหประเทศไทยสามารถ
ลดการขาดดุลการคาไดจํานวนหนึ่ง (ใน
ขณะนัน้ประเทศไทย สงสินคาเกษตรกรรม 
ออกไปจําหนายที่ตางประเทศเทานั้น)

ปจจุบันมีผูผลิตหมอแปลงไฟฟาของไทย
จํานวนมาก ที่ในอดีตไดเคยทํางานที่ 
“ศิริวิวัฒน” และไดนําองคความรูและ
ประสบการณมากอตั้งบริษัทเพื่อทําการ
ผลิตหมอแปลงไฟฟาจนเจริญกาวหนา 
สามารถผลิตหมอแปลงไปจําหนายทั่วโลก 
จนกลาวไดวา ผูผลิตหมอแปลงไฟฟาของ
ไทยมีความสามารถสูงท่ีสุดในเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต และหนึ่งในนั้นคือ บริษัท  
ถิรไทย จํากัด (มหาชน)

พระมหากรุณาธิคุณและพระปรีชาญาณ
อันหาที่สุดมิไดนี้ สงผลใหอุตสาหกรรม

การผลิตหมอแปลงไฟฟาของประเทศไทย 
มีความมั่นคงเขมแข็ง และมีคุณภาพ
มาตรฐานที่สามารถแขงขันกับผู ผลิต
หมอแปลงไฟฟาระดับสากลได

ปวงขาพระพุทธเจา ขอนอมเกลานอม
กระหมอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณหา
ที่สุดมิได

ขาพระพุทธเจา คณะกรรมการ ผูบริหาร 
และพนักงาน บริษัท ถิรไทย จํากัด 
(มหาชน) และบริษัทในเครือ

ขอมูล

1. หนังสือที่ระลึกงานฉลองครบรอบ 25 ป 

บริษัท ศิริวิวัฒน (2515) จํากัด (ป 2525)

2. หนังสือที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ คุณ

สมเจตน วัฒนสินธุ  (ป 2547)
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เมื่อยอนกลับไปในอดีตประมาณ 50-60 
ปที่แลว ประเทศไทยยังตองนําเขาเครื่อง 
จักรกล เครื่องอุปโภคบริโภคจากตาง
ประเทศ โดยเฉพาะหมอแปลงไฟฟาซึ่ง
เปนเคร่ืองจกัรกลทีต่องผลติดวยเทคโนโลยี 
ขั้นสูง จําเปนตองนําเขาจากประเทศใน
ยุโรป หรือสหรัฐอเมริกาเทานั้น ตอมามี
วิศวกรไฟฟาคนไทยที่จบการศึกษาจาก
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ชื่อ “สมเจตน 
วัฒนสินธุ” ที่มีวิสัยทัศนยาวไกล ไดกอตั้ง
กิจการชื่อ “ศิริวิวัฒน” เพื่อทําการผลิต
และจําหนายหมอแปลงไฟฟาเปนรายแรก 
และดวยความเปนนักชาตินิยม จึงประทับ
ตราบนหมอแปลงทกุใบวา “ทาํในประเทศ 
ไทย โดย ศิริวิวัฒน”

แตกิจการผลิตหมอแปลงไฟฟาของศิริ
วิวัฒนในระยะแรก ตองประสบกับปญหา
ดานการตลาดเปนอยางมาก ผูซื้อไมยอม
ซื้อหมอแปลงไฟฟาของศิริวิวัฒนที่ผลิต
โดยคนไทย เนื่องจากยังยึดติดคานิยมที่
ตองเปนหมอแปลงผลิตจากตางประเทศ

เทานั้น หลังเปดดําเนินการไดเพียง 6 ป 
ในป พ.ศ.2507 คุณสมเจตนก็เกิดความ
ทอใจทีค่นไทยไมชวยสนบัสนนุใชผลติภณัฑ 
ของคนไทยดวยกัน ทั้ง ๆ ที่ราคาขายก็ถูก
กวาอยางมาก บางเดือนขายหมอแปลงได
เพียง 3 เครื่องเทานั้น รายไดไมคุมกับ
รายจาย กิจการประสบกับภาวะขาดทุน
มาโดยตลอด จนกระทั่งคุณสมเจตนคิดที่
จะเลิกกิจการ

แตกอนที่จะเลิกกิจการไป คุณสมเจตน
ตัดสินใจนําหมอแปลงไฟฟาไปแสดงที่ 
“งานสินคาไทย ครั้งที่ 2 ณ พระราช
อุทยานสราญรมย” โดยตั้งใจวาจะนํา
หมอแปลงไฟฟาไปแสดงในงานนี้เปนครั้ง
สุดทายกอนที่จะเลิกกิจการ เพื่อตองการ
ใหคนไทยไดทราบวา ครั้งหนึ่งคนไทยก็
เคยมีการผลิตหมอแปลงไฟฟาขึ้นใชเองได 
แตตองเลิกกิจการไปเพราะไมไดรับการ
สนับสนุนจากคนไทยดวยกัน

 

แตเปนเพราะความโชคดีของคุณสมเจตน
และของประเทศไทย ที่งานแสดงสินคาใน
คร้ังน้ี ไดรับพระมหากรุณาธิคุณโดย 
“พระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัวภูมิพล
อดุลยเดช” ไดทรงเสด็จเปนองคประธาน
เปดงานแสดงสินคาในครั้งนี้ พรอมดวย
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎ
ราชกุมาร โดยพระองคทานไดเสด็จทอด
พระเนตรรานคาตาง ๆ ที่มาแสดงในงาน 
รวมทั้งไดเสด็จทอดพระเนตร “รานศิริ
วิวัฒน” ดวย และเมื่อพระองคทราบ
เหตุการณ ท่ีคุณสมเจตนกําลังจะเลิก
กิจการศิริวิวัฒน พระองคจึงมีพระกระแส
รับสั่งกับคุณสมเจตน ดังที่คุณสมเจตนได
บันทึกไวในหนังสือที่ระลึกฉลองครบรอบ 
25 ป “ศิริวิวัฒน” ดังนี้

“พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดทรง
ทราบเหตุการณเกี่ยวกับการที่ขาพเจา
คิดจะเลิกกิจการ พระองคจึงทรงรับสั่ง
โดยยกอุทธาหรณเกี่ยวกิบสินคาไฟฟา
ของประเทศเดนมารกวา ในรัชสมัยใดจาํ
ไมได พระเจากรงุเดนมารกในสมัยนัน้ 
ไดสั่งใหมหาดเล็กที่จะไปกรุงลอนดอน 
ซื้อเคร่ืองใชเกี่ยวกับสินคาไฟฟามาให
อยางหนึ่ง แตมหาดเล็กผูนั้นลืมซื้อมา
จากกรุงลอนดอน เมื่อมาถึงประเทศ
เดนมารกก็เลยซื้อสินคาท่ีทําในประเทศ
เดนมารกมาถวาย และทูลวาสินคานี้
ผลิตในประเทศของเรา ใหทรงทดลองใช
ดูกอนเพราะลืมซื้อมาจากลอนดอน ถา
ใชไมได เมื่อไปลอนดอนแลวจะตองซื้อ
มาใหม พระเจากรุงเดนมารกก็วาดี
เหมือนกัน ลองใชของที่ผลิตในบานเราดู
บาง  ในที่สุดก็ใชงานไดดี จากนั้นมาก็ไม
ซื้อจากลอนดอนอีกเลย และในปจจุบันนี้
คงเห็นแลววา สินคาไฟฟาของเดนมารก
แพรหลายท่ัวโลก ฉะนั้น ขอใหเธอ
พยายามตอไป อยาทอถอย และได

คุณ สมเจตน วัฒนสินธุ

ผูบุกเบิกอุตสาหกรรม

หมอแปลงไฟฟาไทย

ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร
ในหลวง กับ อุตสาหกรรมหมอแปลงไฟฟาในประเทศไทย

พระราชทานพรอนัประเสรฐิใหแกขาพเจา 
คือ “ขอใหจงมีความสําเร็จในวันหนา”

“จงพยายามตอไป อยาทอถอย ขอให
จงมีความสําเร็จในวันหนา” พรอัน
ประเสริฐท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
พระราชทานใหคุณสมเจตนในวันนั้น 
ทําใหคุณสมเจตนตัดสินใจเปล่ียนความ
ตัง้ใจทีจ่ะเลกิกจิการ หนัมาพฒันาคณุภาพ 
หมอแปลงของศิริวิวัฒนใหดีย่ิงขึ้นเพื่อ
สรางความเชื่อมั่นใหผูซื้อ และไดเริ่มวาง 
แผนทั้งทางดานการตลาด การผลิตเครื่อง 
จักร การควบคุมคุณภาพ ตลอดจน
แสวงหาวิชาการใหม ๆ จากตางประเทศ 
จนในที่สุด บริษัท ศิริวิวัฒน (2515) 
จํากัด ก็ประสบความสําเร็จในฐานะผูผลิต
หมอแปลงไฟฟาของคนไทย ที่ผลิต
หมอแปลงจําหนายใหแกการไฟฟาฝาย
ผลิตแหงประเทศไทย, การไฟฟานครหลวง 
และการไฟฟาสวนภูมิภาค รวมทั้งสง

หมอแปลงขนาด 40/50 

MVA 12 kV จําหนายให

แก การไฟฟานครหลวง 

ติดปาย “ทําในประเทศไทย 

โดย ศิริวิวัฒน”

ไปจําหนายยังประเทศมาเลเซีย เมื่อป 
พ.ศ.2520 ชวยใหประเทศไทยสามารถ
ลดการขาดดุลการคาไดจํานวนหนึ่ง (ใน
ขณะนัน้ประเทศไทย สงสินคาเกษตรกรรม 
ออกไปจําหนายที่ตางประเทศเทานั้น)

ปจจุบันมีผูผลิตหมอแปลงไฟฟาของไทย
จํานวนมาก ที่ในอดีตไดเคยทํางานท่ี 
“ศิริวิวัฒน” และไดนําองคความรูและ
ประสบการณมากอตั้งบริษัทเพื่อทําการ
ผลิตหมอแปลงไฟฟาจนเจริญกาวหนา 
สามารถผลิตหมอแปลงไปจําหนายท่ัวโลก 
จนกลาวไดวา ผูผลิตหมอแปลงไฟฟาของ
ไทยมีความสามารถสูงท่ีสุดในเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต และหนึ่งในนั้นคือ บริษัท  
ถิรไทย จํากัด (มหาชน)

พระมหากรุณาธิคุณและพระปรีชาญาณ
อันหาที่สุดมิไดนี้ สงผลใหอุตสาหกรรม

การผลิตหมอแปลงไฟฟาของประเทศไทย 
มีความมั่นคงเขมแข็ง และมีคุณภาพ
มาตรฐานที่สามารถแขงขันกับผู ผลิต
หมอแปลงไฟฟาระดับสากลได

ปวงขาพระพุทธเจา ขอนอมเกลานอม
กระหมอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณหา
ที่สุดมิได

ขาพระพุทธเจา คณะกรรมการ ผูบริหาร 
และพนักงาน บริษัท ถิรไทย จํากัด 
(มหาชน) และบริษัทในเครือ

ขอมูล

1. หนังสือที่ระลึกงานฉลองครบรอบ 25 ป 

บริษัท ศิริวิวัฒน (2515) จํากัด (ป 2525)

2. หนังสือที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ คุณ

สมเจตน วัฒนสินธุ  (ป 2547)
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ในหลวง 
นายชางใหญของแผนดิน

เพื่อเปนการนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได ตราบชั่วนิรันดรกาล บทความฉบับนี้ผูเขียนจะขอกลาวถึงพระ
ราชประวัติและพระกรณียกิจในสวนที่เกี่ยวของกับงานวิศวกรรม ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร (นายชางใหญของแผนดิน)

เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ผูเขียนไดรับทราบประกาศสํานักพระราชวัง เรื่องพระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สวรรคต ถือวาเปนการสูญเสียและความวิปโยคที่ยิ่งใหญที่สุดในชีวิต

ของปวงชนชาวไทยทั้งประเทศ ขาพระพุทธเจานอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณตอคนไทยและแผน

ดินไทย พระมหากษัตริยผูประเสริฐยิ่งของปวงชนชาวไทย จะสถิตในใจคนไทยทุกดวงตลอดไป ขอให

ดวงพระวิญญาณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในพระบรมโกศ สถิตในสรวงสวรรค

ศราวุธ สอนอุไร

ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร (อิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
วิศวกรระดับ 9 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
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พระราชประวัติการศึกษา

พระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงเร่ิมศึกษา
วิชาการเบื้องตน ณ โรงเรียนมาแตรเดอี ถนนเพลินจิต 
กรุงเทพมหานคร ใน พ.ศ. ๒๔๗๕ ซึ่งเปนปที่มีพระชนมายุได ๕ 
พรรษา และเปนปที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเกิดขึ้น ปถัด
มาพระองคจึงไดเสด็จฯ ไปประทับ ณ แฟลตขนาด ๓ หองนอน 
เลขที่ ๑๖ ถนนทิสโซต เมืองโลซานน ประเทศสวิตเซอรแลนด 
กอนจะทรงยายมาประทับ ณ พระตําหนักวิลลาวัฒนา ซึ่งเปน
บาน ๓ ชั้น ขนาด ๑๓ หองนอน ในเนื้อที่ประมาณ ๒ ไร นอก
เมืองโลซานน เมื่อรัฐบาลไดอัญเชิญพระวรวงศเธอ พระองคเจา
อานันทมหิดล เสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติตอจากพระบาทสมเด็จ
พระปกเกลาเจาอยูหัวที่ทรงสละราชสมบัติในป พ.ศ. ๒๔๗๗

ทีส่วิตเซอรแลนด พระองคทรงเขาศกึษาวชิาขัน้ตนทีโ่รงเรยีนเมยีร
มองต นครโลซานน ในเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๔๗๖ ตอมาไดทรง
ยายไปศึกษาที่โรงเรียนนูเวล เดลอลา สวิสโลมางคทรงสอบได
ประกาศนียบัตร บาเซอรเลียรเอส เลตรัส ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 
๒๔๘๘ ในปเดียวกันนั้น ไดทรงเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยโลซานน 
สาขาวิทยาศาสตร และหลังจากที่ไดเสด็จขึ้นครองราชยเปนพระ
มหากษัตริยรัชกาลที่ ๙ แหงพระราชวงศจักรี ในวันที่ ๙ มิถุนายน 
พ.ศ. ๒๔๘๙ แลว ก็ทรงเปลี่ยนแนวการศึกษาไปเปนทางดาน
สังคมศาสตร สาขาวิชากฎหมายและการปกครอง เพื่อทรงเตรียม
รับพระราชภารกิจในฐานะองคพระมหากษัตริยตอไป

พระปรีชาสามารถทางชางในปฐมวัย

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงโปรดงานทางชางมาตั้งแตครั้ง
ยังทรงพระเยาว ขณะที่ประทับอยูในประเทศสวิตเซอรแลนดนั้น 
ทรงมีหองปฏิบัติการทางชางในพระตําหนักวิลลาวัฒนา นครโล
ซานน และทรงแสดงฝพระหัตถในงานชางเปนที่ประจักษหลาย
ครั้ง เชน เมื่อครั้งที่มีพระชนมายุไดราว ๑๐ พรรษา ไดทรงซอม
จักรเย็บผาของพระพี่เลี้ยงจนใชการได นอกจากนี้พระองคยังเคย
ทดลองระบบไฟฟาสายเด่ียวกับรถไฟฟาของเลน ทรงประกอบ
เครื่องรับวิทยุชนิดใชแรและชนิดใชหลอดสุญญากาศ ซึ่งสามารถ
รับฟงสถานีวิทยุกระจายเสียงในยุโรปไดหลายแหง และทรง
จําลองเรือรบหลวงศรีอยุธยาจนเปนผลสําเร็จอีกดวยพระปรีชา
สามารถทางชางของพระองคนี้เปนท่ีประจักษชัดตลอดมาจน
กระทั่งปจจุบันนี้ ทั้งในงานสวนพระองค เชน การตอเรือใบ และ
การถายภาพ และในงานสวนที่เปนพระราชกรณียกิจเพื่อปวงชน
ดังที่จะกลาวถึงตอไป

ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร

ในหลวง นายชางใหญ
ของแผนดิน

พระราชกรณียกิจที่เกี่ยวของกับงานวิศวกรรม

นับตั้งแตพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว
ภูมิพลอดุลยเดชไดเสด็จขึ้นครองราชย
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๙ เปนตนมา พระองคได
ทรงมุงมัน่ประกอบพระราชกรณียกจิตาง ๆ 
เปนอันมาก เพือ่ประโยชนสขุของประชาชน 
ชาวไทยและความเจริญของประเทศไทย 
สมดังพระราชปณิธานที่วา “เราจะครอง
แผนดินโดยธรรม เพื่อประโยชนสุขแหง
มหาชนชาวสยาม”  ที่นาสังเกตก็คือพระ
ราชกรณียกิจหลายเรื่อง ไดแสดงถึงความ
สนพระราชหฤทัยและพระปรีชาสามารถ
ของพระองคในงานวิศวกรรมสาขาตาง ๆ 
พระราชกรณียกิจที่พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวทรงประกอบเปนประจํา นับ
ตั้งแต พ.ศ. ๒๔๙๘ เปนตนมาก็คือ การ
เสด็จพระราชดําเนินเยี่ยมราษฎรใน
ภูมิภาคตาง ๆ  ทั่วประเทศไทย ซึ่งไดทําให
ทรงทราบถึงความเป นอยู ของราษฎร 
สภาพภูมิประเทศ รวมทั้งขอมูลตาง ๆ 
พระองคไดทรงนําประสบการณและขอมูล
เหลานี้มาประกอบพระราชดําริและพระ
ราชวินิจฉัยในการพระราชทานพระบรม

ราชานเุคราะหแกเหลาราษฎร เปนผลใหเกดิโครงการพฒันาและกจิกรรมเปนจาํนวนมาก 
ซึง่ตองอาศยัความรูทางวศิวกรรมและเทคโนโลยสีาขาตาง ๆ ดังทีจ่ะนํามากลาวโดยสงัเขป 
เปนเรื่อง ๆ ไป ดังนี้

 ๑. พระราชกรณียกิจดานวิศวกรรมสํารวจและแผนที่ 

 ๒. พระราชกรณียกิจดานวิศวกรรมการตอเรือ 

 ๓. พระราชกรณียกิจดานวิศวกรรมการสื่อสาร 

 ๔. พระราชกรณียกิจดานวิศวกรรมการเกษตร 

 ๕. พระราชกรณียกิจดานวิศวกรรมแหลงนํ้าและชลประทาน 

 ๖. พระราชกรณียกิจดานการคมนาคมและการขนสง 

 ๗. พระราชกรณียกิจดานการพลังงาน 

 ๘. พระราชกรณียกิจดานการศึกษาทางชางและวิศวกรรมศาสตร 

 ๙. ไบโอดีเซลและแกสโซฮอลจากพืชของไทย 

 ๑๐. กังหันนํ้าชัยพัฒนา 

 ๑๑. โครงการฝายชะลอนํ้า
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ยายไปศึกษาที่โรงเรียนนูเวล เดลอลา สวิสโลมางคทรงสอบได
ประกาศนียบัตร บาเซอรเลียรเอส เลตรัส ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 
๒๔๘๘ ในปเดียวกันนั้น ไดทรงเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยโลซานน 
สาขาวิทยาศาสตร และหลังจากที่ไดเสด็จขึ้นครองราชยเปนพระ
มหากษัตริยรัชกาลที่ ๙ แหงพระราชวงศจักรี ในวันที่ ๙ มิถุนายน 
พ.ศ. ๒๔๘๙ แลว ก็ทรงเปลี่ยนแนวการศึกษาไปเปนทางดาน
สังคมศาสตร สาขาวิชากฎหมายและการปกครอง เพื่อทรงเตรียม
รับพระราชภารกิจในฐานะองคพระมหากษัตริยตอไป

พระปรีชาสามารถทางชางในปฐมวัย

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงโปรดงานทางชางมาตั้งแตครั้ง
ยังทรงพระเยาว ขณะที่ประทับอยูในประเทศสวิตเซอรแลนดนั้น 
ทรงมีหองปฏิบัติการทางชางในพระตําหนักวิลลาวัฒนา นครโล
ซานน และทรงแสดงฝพระหัตถในงานชางเปนที่ประจักษหลาย
ครั้ง เชน เมื่อครั้งที่มีพระชนมายุไดราว ๑๐ พรรษา ไดทรงซอม
จักรเย็บผาของพระพี่เลี้ยงจนใชการได นอกจากนี้พระองคยังเคย
ทดลองระบบไฟฟาสายเด่ียวกับรถไฟฟาของเลน ทรงประกอบ
เครื่องรับวิทยุชนิดใชแรและชนิดใชหลอดสุญญากาศ ซึ่งสามารถ
รับฟงสถานีวิทยุกระจายเสียงในยุโรปไดหลายแหง และทรง
จําลองเรือรบหลวงศรีอยุธยาจนเปนผลสําเร็จอีกดวยพระปรีชา
สามารถทางชางของพระองคนี้เปนที่ประจักษชัดตลอดมาจน
กระทั่งปจจุบันนี้ ทั้งในงานสวนพระองค เชน การตอเรือใบ และ
การถายภาพ และในงานสวนที่เปนพระราชกรณียกิจเพื่อปวงชน
ดังที่จะกลาวถึงตอไป

ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร
ในหลวง นายชางใหญ

ของแผนดิน

พระราชกรณียกิจที่เกี่ยวของกับงานวิศวกรรม

นับตั้งแตพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ภูมิพลอดุลยเดชไดเสด็จข้ึนครองราชย
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๙ เปนตนมา พระองคได
ทรงมุงม่ันประกอบพระราชกรณียกจิตาง ๆ 
เปนอันมาก เพือ่ประโยชนสขุของประชาชน 
ชาวไทยและความเจริญของประเทศไทย 
สมดังพระราชปณิธานที่วา “เราจะครอง
แผนดินโดยธรรม เพื่อประโยชนสุขแหง
มหาชนชาวสยาม”  ที่นาสังเกตก็คือพระ
ราชกรณียกิจหลายเรื่อง ไดแสดงถึงความ
สนพระราชหฤทัยและพระปรีชาสามารถ
ของพระองคในงานวิศวกรรมสาขาตาง ๆ 
พระราชกรณียกิจที่พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวทรงประกอบเปนประจํา นับ
ตั้งแต พ.ศ. ๒๔๙๘ เปนตนมาก็คือ การ
เสด็จพระราชดําเนินเยี่ยมราษฎรใน
ภูมิภาคตาง ๆ  ทั่วประเทศไทย ซึ่งไดทําให
ทรงทราบถึงความเป นอยู ของราษฎร 
สภาพภูมิประเทศ รวมทั้งขอมูลตาง ๆ 
พระองคไดทรงนําประสบการณและขอมูล
เหลานี้มาประกอบพระราชดําริและพระ
ราชวินิจฉัยในการพระราชทานพระบรม

ราชานเุคราะหแกเหลาราษฎร เปนผลใหเกดิโครงการพฒันาและกจิกรรมเปนจาํนวนมาก 
ซึง่ตองอาศยัความรูทางวศิวกรรมและเทคโนโลยสีาขาตาง ๆ ดงัทีจ่ะนาํมากลาวโดยสงัเขป 
เปนเรื่อง ๆ ไป ดังนี้

 ๑. พระราชกรณียกิจดานวิศวกรรมสํารวจและแผนที่ 

 ๒. พระราชกรณียกิจดานวิศวกรรมการตอเรือ 

 ๓. พระราชกรณียกิจดานวิศวกรรมการสื่อสาร 

 ๔. พระราชกรณียกิจดานวิศวกรรมการเกษตร 

 ๕. พระราชกรณียกิจดานวิศวกรรมแหลงนํ้าและชลประทาน 

 ๖. พระราชกรณียกิจดานการคมนาคมและการขนสง 

 ๗. พระราชกรณียกิจดานการพลังงาน 

 ๘. พระราชกรณียกิจดานการศึกษาทางชางและวิศวกรรมศาสตร 

 ๙. ไบโอดีเซลและแกสโซฮอลจากพืชของไทย 

 ๑๐. กังหันนํ้าชัยพัฒนา 

 ๑๑. โครงการฝายชะลอนํ้า
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๑. พระราชกรณียกิจดานวิศวกรรมสํารวจและแผนที่ 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเปนนัก
สํารวจ และผูเชีย่วชาญการใชแผนทีพ่ระองค 
หนึ่ง ในการเสด็จพระราชดําเนินไปใน
ภูมิภาคตาง ๆ  ในประเทศ พระองคจะทรง
นําแผนที่ไปดวยทุกครั้ง ดังปรากฏเปน
ภาพที่คุนแกสายตาของผูประสบพบเห็น
จากหนาหนังสือพิมพ จากโทรทัศน หรือ
ในโอกาสที่ไดเฝาชมพระบารมี พระองค
ไดทรงจัดเตรียมและตัดตอแผนที่ดังกลาว
ดวยพระองคเอง และทรงศกึษาภมูปิระเทศ 
จากแผนที่อยางละเอียด เพื่อประกอบการ

วางแผนโครงการตามพระราชดําริดาน
ตาง ๆ เชน การพัฒนาแหลงนํ้า การ
ชลประทาน การพัฒนาการเกษตร การ
ปองกันน้ําทวมในขณะที่ทรงใชงานแผนที่ 
จะทรงเติมขอมูลตาง ๆ ลงไป และทรง
แกไขความผิดพลาดคลาดเคลื่อนของ
แผนที่ใหถูกตองดวย เนื่องจากพื้นที่สวน
ใหญที่เสด็จพระราชดําเนินนั้นมักเปนที่
ทุรกันดาร หรือเปนชนบทหางไกล ซึ่ง
กรมแผนที่ทหารไมสามารถจัดสงเจ า
หนาที่ไปตรวจสอบแกไขใหถูกตองตาม

สภาพความเปนจริงไดท้ังหมด เพราะมี
เจาหนาที่และงบประมาณจํากัด ขอมูลที่
พระราชทานใหแกนายทหารแผนที่ที่ตาม
เสด็จฯ จึงมีประโยชนตอกรมแผนที่ทหาร
อยางมาก ขอมูลดังกลาวนี้มีเกือบทุกรูป
แบบเชน ชื่อหมูบานท่ีถูกตอง ทาง
คมนาคมท่ีเกิดใหม ความผิดพลาดของ
ระดับความสูงทางนํ้า แนวเขตการ
ปกครอง หมูบานที่เกิดใหม

รูปที่ ๑. แผนที่ในพระหัตถขณะทรงงาน

ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร

ในหลวง นายชางใหญ
ของแผนดิน

การเสด็จทอดพระเนตรภูมิประเทศของ
พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัในทกุภมูภิาค 
ทรงตระหนักถึงความแตกตางของแตละ
ภูมิประเทศดวยแผนที่ในพระหัตถขณะ
ทรงงานภูมิประเทศ ทรงพิจารณาความ
ตางระดบัของพ้ืนทีจ่ากชัน้ความสงูในแผนที ่
ภูมิประเทศมาตราสวน ๑ : ๒๕๐,๐๐๐ 
มีชวงชั้นความสูงทุก ๆ ๑๐๐ เมตร สวน
ในแผนที่มาตราสวน ๑ : ๕๐,๐๐๐ มีชวง
ชั้นความสูงทุก ๆ ๒๐ เมตร ในการออก
สารวจพื้นที่ ทรงใชแผนที่ ๑ : ๕๐,๐๐๐ 
เปนประจํา แหลงนํ้า และเสนทางนํ้า ใน
แผนที่ที่ทรงใชตลอดระยะเวลาที่ผานมา 
เปนแผนที่ชุด L7017 ขอมูลแหลงนํ้าเปน
ขอมูลจากรูปถายทางอากาศ ตั้งแตครั้งที่
กรมแผนที่ทหารจัดทําแผนที่ชุด L7017 นี้ 
คือชวง พ.ศ.๒๕๒๔ ซึ่งปจจุบันขอมูล
แหลงนํา้เปลีย่นไปมาก แตพระปรีชาสามารถ 
ในการอานแผนที่ ทําใหทรงวินิจฉัยเลือก
พื้นที่สมควรในการสรางฝาย เขื่อน อาง
เก็บนํ้า แกมลิง (ธรรมชาติ) หรือทอสงนํ้า 
ตลอดจนการจัดการนํ้าอยางเปนระบบ

นอกจากจะทรงใชแผนที่แลว พระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัวยังทรงสนพระราช
หฤทัยและใชประโยชนจากภาพถายทาง
อากาศทั้ งภาพปรกติและภาพพิ เศษ 
ภาพถายจากดาวเทียมสํารวจทรัพยากร
และดาวเทยีมอตุนุยิมวทิยา แผนทีพ่ยากรณ 
อากาศ ตลอดจนอุปกรณงาย ๆ ที่ติด
ประจําในเครื่องบิน ในรถพระที่นั่ง หรือที่
ทรงถือตดิพระองคไปดวย เชน บารอมเิตอร 
มาตรวัดระยะทาง และเข็มทิศ ทรง
เชี่ยวชาญในการแปลความหมายของ
ภาพถายทางอากาศ ไดทรงใชขอมูลนี้
ประกอบการใชแผนที่อยูเนือง ๆ  นอกจาก
นีย้งัทรงสามารถใชขอมลูทางอตุนุยิมวทิยา 
ในการคาดคะเนแนวเคลื่อนตัวของพายุ
ไตฝุน และพายุโซนรอนไดอยางถูกตอง
ใกลเคียงอีกดวย

๒. พระราชกรณียกิจดานวิศวกรรมการตอเรือ 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัวสนพระราชหฤทัยในงานชางตั้งแตยังทรงศึกษาอยูใน    
ประเทศสวิตเซอรแลนด ไดทรงประดิษฐของเลนดวยพระองคเอง เชน เครื่องรอน และ
เรอืรบจาํลอง เปนตน หลังจากทีไ่ดเสดจ็ขึน้ครองราชสมบตัแิลวทรงมพีระราชภารกิจตาง ๆ 
มากมาย เพราะทรงตระหนักวาประโยชนสุขของมหาชนชาวสยามยอมตองมีความ
สําคัญกอนเสมอ จึงทําใหพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงงานชางเพียงเล็กนอย 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว โปรดกีฬาเรือใบเปนอยางยิ่งและเน่ืองจากสนพระราช
หฤทัยในงานชางมาแตเดิม แลวจึงโปรดที่จะตอเรือใบพระที่นั่งดวยพระองคเองและทรง
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๑. พระราชกรณียกิจดานวิศวกรรมสํารวจและแผนที่ 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเปนนัก
สาํรวจ และผูเชีย่วชาญการใชแผนทีพ่ระองค 
หนึ่ง ในการเสด็จพระราชดําเนินไปใน
ภูมิภาคตาง ๆ  ในประเทศ พระองคจะทรง
นําแผนที่ไปดวยทุกครั้ง ดังปรากฏเปน
ภาพที่คุนแกสายตาของผูประสบพบเห็น
จากหนาหนังสือพิมพ จากโทรทัศน หรือ
ในโอกาสที่ไดเฝาชมพระบารมี พระองค
ไดทรงจัดเตรียมและตัดตอแผนท่ีดังกลาว
ดวยพระองคเอง และทรงศกึษาภมูปิระเทศ 
จากแผนที่อยางละเอียด เพื่อประกอบการ

วางแผนโครงการตามพระราชดําริดาน
ตาง ๆ เชน การพัฒนาแหลงน้ํา การ
ชลประทาน การพัฒนาการเกษตร การ
ปองกันนํ้าทวมในขณะที่ทรงใชงานแผนที่ 
จะทรงเติมขอมูลตาง ๆ ลงไป และทรง
แกไขความผิดพลาดคลาดเคล่ือนของ
แผนที่ใหถูกตองดวย เนื่องจากพื้นที่สวน
ใหญที่เสด็จพระราชดําเนินนั้นมักเปนที่
ทุรกันดาร หรือเปนชนบทหางไกล ซึ่ง
กรมแผนที่ทหารไมสามารถจัดสงเจ า
หนาท่ีไปตรวจสอบแกไขใหถูกตองตาม

สภาพความเปนจริงไดทั้งหมด เพราะมี
เจาหนาที่และงบประมาณจํากัด ขอมูลที่
พระราชทานใหแกนายทหารแผนที่ที่ตาม
เสด็จฯ จึงมีประโยชนตอกรมแผนที่ทหาร
อยางมาก ขอมูลดังกลาวนี้มีเกือบทุกรูป
แบบเชน ช่ือหมูบานที่ถูกตอง ทาง
คมนาคมที่เกิดใหม ความผิดพลาดของ
ระดับความสูงทางนํ้า แนวเขตการ
ปกครอง หมูบานที่เกิดใหม

รูปที่ ๑. แผนที่ในพระหัตถขณะทรงงาน

ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร
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การเสด็จทอดพระเนตรภูมิประเทศของ
พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัในทกุภมูภิาค 
ทรงตระหนักถึงความแตกตางของแตละ
ภูมิประเทศดวยแผนท่ีในพระหัตถขณะ
ทรงงานภูมิประเทศ ทรงพิจารณาความ
ตางระดบัของพ้ืนท่ีจากชัน้ความสงูในแผนที ่
ภูมิประเทศมาตราสวน ๑ : ๒๕๐,๐๐๐ 
มีชวงชั้นความสูงทุก ๆ ๑๐๐ เมตร สวน
ในแผนที่มาตราสวน ๑ : ๕๐,๐๐๐ มีชวง
ชั้นความสูงทุก ๆ ๒๐ เมตร ในการออก
สารวจพื้นที่ ทรงใชแผนที่ ๑ : ๕๐,๐๐๐ 
เปนประจํา แหลงนํ้า และเสนทางนํ้า ใน
แผนที่ที่ทรงใชตลอดระยะเวลาที่ผานมา 
เปนแผนที่ชุด L7017 ขอมูลแหลงนํ้าเปน
ขอมูลจากรูปถายทางอากาศ ตั้งแตครั้งที่
กรมแผนที่ทหารจัดทําแผนที่ชุด L7017 นี้ 
คือชวง พ.ศ.๒๕๒๔ ซึ่งปจจุบันขอมูล
แหลงน้ําเปลีย่นไปมาก แตพระปรีชาสามารถ 
ในการอานแผนที่ ทําใหทรงวินิจฉัยเลือก
พื้นที่สมควรในการสรางฝาย เขื่อน อาง
เก็บนํ้า แกมลิง (ธรรมชาติ) หรือทอสงนํ้า 
ตลอดจนการจัดการนํ้าอยางเปนระบบ

นอกจากจะทรงใชแผนที่แลว พระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัวยังทรงสนพระราช
หฤทัยและใชประโยชนจากภาพถายทาง
อากาศท้ังภาพปรกติและภาพพิ เศษ 
ภาพถายจากดาวเทียมสํารวจทรัพยากร
และดาวเทียมอตุุนิยมวทิยา แผนทีพ่ยากรณ 
อากาศ ตลอดจนอุปกรณงาย ๆ ที่ติด
ประจําในเครื่องบิน ในรถพระที่นั่ง หรือที่
ทรงถือตดิพระองคไปดวย เชน บารอมเิตอร 
มาตรวัดระยะทาง และเข็มทิศ ทรง
เชี่ยวชาญในการแปลความหมายของ
ภาพถายทางอากาศ ไดทรงใชขอมูลนี้
ประกอบการใชแผนที่อยูเนือง ๆ  นอกจาก
นียั้งทรงสามารถใชขอมลูทางอตุนุยิมวทิยา 
ในการคาดคะเนแนวเคลื่อนตัวของพายุ
ไตฝุน และพายุโซนรอนไดอยางถูกตอง
ใกลเคียงอีกดวย

๒. พระราชกรณียกิจดานวิศวกรรมการตอเรือ 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัวสนพระราชหฤทัยในงานชางตั้งแตยังทรงศึกษาอยู ใน    
ประเทศสวิตเซอรแลนด ไดทรงประดิษฐของเลนดวยพระองคเอง เชน เครื่องรอน และ
เรอืรบจาํลอง เปนตน หลังจากทีไ่ดเสดจ็ขึน้ครองราชสมบตัแิลวทรงมพีระราชภารกิจตาง ๆ 
มากมาย เพราะทรงตระหนักวาประโยชนสุขของมหาชนชาวสยามยอมตองมีความ
สําคัญกอนเสมอ จึงทําใหพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงงานชางเพียงเล็กนอย 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว โปรดกีฬาเรือใบเปนอยางยิ่งและเนื่องจากสนพระราช
หฤทัยในงานชางมาแตเดิม แลวจึงโปรดที่จะตอเรือใบพระที่นั่งดวยพระองคเองและทรง
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ทดลองแลนเรอืในสระภายในสวนจติรลดา 
เรือใบฝพระหัตถที่สําคัญมี ๓ ประเภท 
ไดแก เรือใบประเภทเอ็นเตอรไพรส (In-
ternational Enterprise Class), เรือใบ
ประเภทโอเค (International OK Class) 
และเรือใบประเภทม็อธ (International 
Moth Class)  เรือใบลําแรกที่ทรงตอเอง
เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๐๗ 
เปนเรือใบประเภท เอ็นเตอรไพรส (In-
ternational Enterprise Class) ชื่อ “เรือ
ราชปะแตน” และลําตอมาชื่อ “เรือเอจี” 
โดยทรงตอตามแบบสากล         พระบาท
สมเด็จพระเจาอยู หัวทรงแขงขันแลนใบ
หลายครั้งทั้งในและนอกประเทศ เชน ใน
ปพุทธศกัราช ๒๕๐๘ ทรงใชเรอืราชปะแตน 
แขงขันกับ ดยุค ออฟ เอดินเบอระ (The 
Duke of Edinburgh) พระราชอาคันตุกะ
สวนพระองค โดยใชเสนทางไปกลับ 
พัทยา - เกาะลานในปพุทธศักราช ๒๕๐๘ 
นี้ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงตอ
เรือใบ ประเภทโอเค (International OK 
Class) ตามแบบสากลลําแรกที่ทรงตอชื่อ 
“เรือนวฤกษ” หลังจากนั้นทรงตอเรือใบ 
ประเภทนี้อีกหลายลํา เชน เรือเวคา ๑, 
เรือเวคา ๒ และเรือเวคา ๓ เปนตน
พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัทรงออกแบบ 

และ ตอเรือใบประเภทม็อธ จํานวนหลาย
ลํา เรือประเภทนี้เปนเรือที่กําหนดความ
ยาวตัวเรือไมเกิน ๑๑ ฟุต เนื้อที่ใบ ไม
เกิน ๗๕ ตารางฟุต สวนความกวางของ
เรือ รูปรางลักษณะของเรือ ความสูงของ
เสา ออกแบบไดโดยไมจํากัด วัสดุที่ใช
สรางเรืออาจทําดวยโลหะ ไฟเบอรกลาส 
หรือไมก็ได เรือม็อธที่ทรงออกแบบและ

ทรงต อด วยพระองค เองในระหว างป 
พุทธศักราช ๒๕๐๙ - ๒๕๑๐ มีอยู ๓ 
แบบ ซึ่งไดพระราชทานชื่อดังนี้ เรือมด, 
เรือซูเปอรมด และเรือไมโครมด

เรือใบมด มีขนาดตัวเรือยาว ๑๑ ฟุต 
กวาง ๔ ฟุต ๗ นิ้ว เสาเดี่ยว เนื้อที่ใบ 
๗๒ ตารางฟุต เปนเรือใบขนาดเล็กเหมาะ
กับคนไทย นํ้าหนักเบาสะดวกในการ
เคลื่อนยายเก็บ รักษางาย มีคุณสมบัติ
วองไว แลนไดเร็ว และมีราคาถูก ขอดี
ตาง ๆ นี้ทําใหเรือใบมดที่ทรงออกแบบได
มาตรฐาน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ทรงจดลิขสิทธิ์เปนสากลประเภท Inter-
national Moth Class ที่ประเทศอังกฤษ

เรือใบซูปเปอรมด เปนเรือใบมดที่ทรง
ปรับปรุงแบบใหม ทรงออกแบบตัวเรือ
ยาว ๑๑ ฟุต เทาเรือมดแตความกวางเพิ่ม
ขึ้น คือกวาง ๔ ฟุต ๑๑ นิ้ว ทองแบน นํ้า
หนักประมาณ ๓๔ กิโลกรัม เนื้อที่ใบโต
เทาเดิม การทรงตัวดี ความเร็วมีมากขึ้น 
ตัวเรือคงทนแข็งแรง สูคลื่นลมไดดี และมี
ความปลอดภัยสูง เรือใบซูปเปอรมดนี้ใช
แขงขันกีฬานานาชาติเปนครั้งแรกในกีฬา
แหลมทองครั้งที่ ๔ ณ ประเทศไทย เมื่อ
เดือนธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๐ และรูปที่ ๓. เรือใบซุปเปอรมด (Super Mod)

รูปที่ ๒. ขณะทรงประกอบชิ้นสวนตาง ๆ ของเรือและทาสีภายในใหทั่ว ทา ๒ ถึง ๓ เที่ยวเพื่อรักษาเนื้อ
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ใชในการแขงขันกีฬานานาชาติทุก ๆ ครั้ง
ที่แขงในประเทศไทย ครั้งหลังสุดใชในการ
แขงขนักฬีาซเีกมสครัง้ที ่๑๓ ณ ประเทศไทย 
พุทธศักราช ๒๕๒๘

เรือใบไมโครมด เปนเรือใบที่พระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัวทรงออกแบบโดยให
มีขนาดเล็กกวาเรือมด คือ ตัวเรือยาว ๗ 
ฟุต ๙ นิ้ว  กวาง ๓ ฟุต ๔ นิ้ว  เปนเรือ
ขนาดเล็กมาก  เหมาะสําหรับเด็กและคน
รางเล็ก  วิธีการสรางเรือใบมดตามแบบ
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมีวิธีการ
สรางที่งาย ประหยัดและสะดวก ใชเครื่อง
มือชางไมธรรมดา ๆ  ก็สามารถทําได วัสดุ
ที่ใชลวนหาไดในประเทศทั้งสิ้น ขั้นตอน
การสรางเรือใบมดตามแบบของพระองค
ทาน มีขั้นตอนหลัก ๔ ขั้นตอน คือ

๑. เปลือกเรือทําดวยไมยมหอมหนา ๔ 
มิลลิเมตร จัดทําขางขวา ๑ แผน ขางซาย 
๑ แผน รูปแบบและขนาดกําหนดไวใน
แบบแปลนก็จะไดเปลือกเรือตามตองการ 
สวนนี้ทรงเรียกวา “ปลาแหง”

๒. ประกอบเปลือกเรือหรือปลาแหงเขา
กับแผนปดทายเรือ ขอบดานลางของปลา
แหงผูกติดกันดวยลวด ตามรูที่เจาะไว 
ปลาแหงก็จะหอตัวเปนรูปตัวเรือ แลวทา
กาวหยอดทิ้งไวกาวจะแหงและติดแนน
แลว ตัดลวดที่ผูกไวชั่วคราวออก เสริมผา
ใยแกวทับแนวใหแข็งขึ้น ไมตองสรางกง
เรือ วิธีนี้เปนวิธีใหมที่พระองคทรงคิดคน
เพื่อใหเรือแข็งแรงและมีนํ้าหนักเบา

๓. ประกอบชิ้นสวนตาง ๆ  เชน ไมกระดูก
งู ทวนหัวเรือ อะเส ฝกมะขาม เตารองรับ 
เสา ฝากั้นภายในขอบที่นั่ง แลวทาสี
ภายในใหทั่ว ทา ๒ ถึง ๓ เที่ยวเพื่อรักษา
เนื้อไมไมใหนํ้าดูดซึมได ซึ่งจะทําใหเรือมี
นํ้าหนักเพิ่มขึ้น

๔. ปดแผนดาดฟาเรือ แลวขัดแตงผิวเรือ
ภายนอกใหเรียบ แลวจึงพนสีเรือตาม

ตองการ เมื่อสีแหงดีแลว จึงเริ่มประกอบ
อุปกรณแลนใบ เชน พุกผูกเชือก รอก
ตาง ๆ เชือก เสา เพลา ใบ และชุดหาง
เสือเรือ เปนอันเสร็จพิธี

เรือใบลําสุดทายที่ทรงออกแบบและตอ
ดวยพระองคเองเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน 
พุทธศักราช ๒๕๑๐ คือ “เรือโมก” 
(Moke) เปนเรือที่ทรงทดลองสรางโดย
ทรงออกแบบใหมีลักษณะผสมระหวาง
เรือโอเค และเรือซุปเปอรมด คือทรง
ออกแบบใหมีขนาดของลําเรือใหญกวาเรือ
ซุปเปอรมด โดยใหมีขนาดใกลเคียงเรือ
โอเค และใชอุปกรณเสาและใบของเรือ
โอเค หลังจากทรงออกแบบเรือโมกแลว 
พระองคก็มิได ทรงออกแบบเรือใบอีก 
เนื่องจากทรงมีพระราชภารกิจอื่น ๆ อีก
เปนจํานวนมาก

นอกจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจะ
ทรงออกแบบและทรงตอเรือใบแลวยังทรง

พระปรีชาสามารถในดานกีฬาเรือใบเปน
อยางย่ิง เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน 
พุทธศักราช ๒๕๐๙ พระองคไดทรงเรือ
ใบเวคา ๑ แลนขามอาวจากพระราชวัง
ไกลกังวล หัวหิน ไปขึ้นฝงที่หาดเตยงาม
ในหนวยบัญชาการนาวิกโยธิน อําเภอ
สัตหีบ จังหวัดชลบุรี ระยะทาง ๖๐ ไมล
ทะเล ทรงใชเวลาประมาณ ๑๔ ชั่วโมง 
นับวาทรงมีพระวิริยะอุตสาหะอยางสูง 
นอกจากนี้ ในการแขงขันกีฬานานาชาติ 
พระองคทรงเปนนักกีฬาเรือใบทีมชาติ 
ประวัติศาสตรวงการกีฬาระดับโลกตอง
จารึกไวเม่ือพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
ภูมิพลอดุลยเดชฯ และ สมเด็จพระเจา
ลูกเธอ เจาฟาอุบลรัตนราชกัญญาฯ ทรง
ควาชัยการแขงขันเรือใบประเภทโอเค ใน
การแขงขันกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 4 ที่
ประเทศไทยในการแขงขันครั้งนี้ทรงใชเรือ
ใบประเภทโอเค ซึง่ทรงตอข้ึนดวยพระองค 
เองและทรงเปนผูชนะเลิศ สมเด็จพระนาง
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ทดลองแลนเรอืในสระภายในสวนจติรลดา 
เรือใบฝพระหัตถที่สําคัญมี ๓ ประเภท 
ไดแก เรือใบประเภทเอ็นเตอรไพรส (In-
ternational Enterprise Class), เรือใบ
ประเภทโอเค (International OK Class) 
และเรือใบประเภทม็อธ (International 
Moth Class)  เรือใบลําแรกที่ทรงตอเอง
เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๐๗ 
เปนเรือใบประเภท เอ็นเตอรไพรส (In-
ternational Enterprise Class) ชื่อ “เรือ
ราชปะแตน” และลําตอมาชื่อ “เรือเอจี” 
โดยทรงตอตามแบบสากล         พระบาท
สมเด็จพระเจาอยู หัวทรงแขงขันแลนใบ
หลายครั้งทั้งในและนอกประเทศ เชน ใน
ปพทุธศกัราช ๒๕๐๘ ทรงใชเรอืราชปะแตน 
แขงขันกับ ดยุค ออฟ เอดินเบอระ (The 
Duke of Edinburgh) พระราชอาคันตุกะ
สวนพระองค โดยใชเสนทางไปกลับ 
พัทยา - เกาะลานในปพุทธศักราช ๒๕๐๘ 
นี้ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงตอ
เรือใบ ประเภทโอเค (International OK 
Class) ตามแบบสากลลําแรกที่ทรงตอชื่อ 
“เรือนวฤกษ” หลังจากนั้นทรงตอเรือใบ 
ประเภทนี้อีกหลายลํา เชน เรือเวคา ๑, 
เรือเวคา ๒ และเรือเวคา ๓ เปนตน
พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัทรงออกแบบ 

และ ตอเรือใบประเภทม็อธ จํานวนหลาย
ลํา เรือประเภทนี้เปนเรือที่กําหนดความ
ยาวตัวเรือไมเกิน ๑๑ ฟุต เนื้อที่ใบ ไม
เกิน ๗๕ ตารางฟุต สวนความกวางของ
เรือ รูปรางลักษณะของเรือ ความสูงของ
เสา ออกแบบไดโดยไมจํากัด วัสดุที่ใช
สรางเรืออาจทําดวยโลหะ ไฟเบอรกลาส 
หรือไมก็ได เรือม็อธที่ทรงออกแบบและ

ทรงต อด วยพระองค เองในระหว างป 
พุทธศักราช ๒๕๐๙ - ๒๕๑๐ มีอยู ๓ 
แบบ ซึ่งไดพระราชทานชื่อดังนี้ เรือมด, 
เรือซูเปอรมด และเรือไมโครมด

เรือใบมด มีขนาดตัวเรือยาว ๑๑ ฟุต 
กวาง ๔ ฟุต ๗ นิ้ว เสาเดี่ยว เนื้อที่ใบ 
๗๒ ตารางฟุต เปนเรือใบขนาดเล็กเหมาะ
กับคนไทย น้ําหนักเบาสะดวกในการ
เคลื่อนยายเก็บ รักษางาย มีคุณสมบัติ
วองไว แลนไดเร็ว และมีราคาถูก ขอดี
ตาง ๆ นี้ทําใหเรือใบมดที่ทรงออกแบบได
มาตรฐาน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ทรงจดลิขสิทธิ์เปนสากลประเภท Inter-
national Moth Class ที่ประเทศอังกฤษ

เรือใบซูปเปอรมด เปนเรือใบมดที่ทรง
ปรับปรุงแบบใหม ทรงออกแบบตัวเรือ
ยาว ๑๑ ฟุต เทาเรือมดแตความกวางเพิ่ม
ขึ้น คือกวาง ๔ ฟุต ๑๑ นิ้ว ทองแบน นํ้า
หนักประมาณ ๓๔ กิโลกรัม เนื้อที่ใบโต
เทาเดิม การทรงตัวดี ความเร็วมีมากขึ้น 
ตัวเรือคงทนแข็งแรง สูคลื่นลมไดดี และมี
ความปลอดภัยสูง เรือใบซูปเปอรมดนี้ใช
แขงขันกีฬานานาชาติเปนครั้งแรกในกีฬา
แหลมทองครั้งที่ ๔ ณ ประเทศไทย เมื่อ
เดือนธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๐ และรูปที่ ๓. เรือใบซุปเปอรมด (Super Mod)

รูปที่ ๒. ขณะทรงประกอบชิ้นสวนตาง ๆ ของเรือและทาสีภายในใหทั่ว ทา ๒ ถึง ๓ เที่ยวเพื่อรักษาเนื้อ
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ใชในการแขงขันกีฬานานาชาติทุก ๆ ครั้ง
ที่แขงในประเทศไทย ครั้งหลังสุดใชในการ
แขงขนักฬีาซเีกมสครัง้ที ่๑๓ ณ ประเทศไทย 
พุทธศักราช ๒๕๒๘

เรือใบไมโครมด เปนเรือใบที่พระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัวทรงออกแบบโดยให
มีขนาดเล็กกวาเรือมด คือ ตัวเรือยาว ๗ 
ฟุต ๙ นิ้ว  กวาง ๓ ฟุต ๔ นิ้ว  เปนเรือ
ขนาดเล็กมาก  เหมาะสําหรับเด็กและคน
รางเล็ก  วิธีการสรางเรือใบมดตามแบบ
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมีวิธีการ
สรางที่งาย ประหยัดและสะดวก ใชเครื่อง
มือชางไมธรรมดา ๆ  ก็สามารถทําได วัสดุ
ที่ใชลวนหาไดในประเทศทั้งสิ้น ขั้นตอน
การสรางเรือใบมดตามแบบของพระองค
ทาน มีขั้นตอนหลัก ๔ ขั้นตอน คือ

๑. เปลือกเรือทําดวยไมยมหอมหนา ๔ 
มิลลิเมตร จัดทําขางขวา ๑ แผน ขางซาย 
๑ แผน รูปแบบและขนาดกําหนดไวใน
แบบแปลนก็จะไดเปลือกเรือตามตองการ 
สวนนี้ทรงเรียกวา “ปลาแหง”

๒. ประกอบเปลือกเรือหรือปลาแหงเขา
กับแผนปดทายเรือ ขอบดานลางของปลา
แหงผูกติดกันดวยลวด ตามรูที่เจาะไว 
ปลาแหงก็จะหอตัวเปนรูปตัวเรือ แลวทา
กาวหยอดทิ้งไวกาวจะแหงและติดแนน
แลว ตัดลวดที่ผูกไวชั่วคราวออก เสริมผา
ใยแกวทับแนวใหแข็งขึ้น ไมตองสรางกง
เรือ วิธีนี้เปนวิธีใหมที่พระองคทรงคิดคน
เพื่อใหเรือแข็งแรงและมีนํ้าหนักเบา

๓. ประกอบชิ้นสวนตาง ๆ  เชน ไมกระดูก
งู ทวนหัวเรือ อะเส ฝกมะขาม เตารองรับ 
เสา ฝากั้นภายในขอบที่น่ัง แลวทาสี
ภายในใหทั่ว ทา ๒ ถึง ๓ เที่ยวเพื่อรักษา
เนื้อไมไมใหนํ้าดูดซึมได ซึ่งจะทําใหเรือมี
นํ้าหนักเพิ่มขึ้น

๔. ปดแผนดาดฟาเรือ แลวขัดแตงผิวเรือ
ภายนอกใหเรียบ แลวจึงพนสีเรือตาม

ตองการ เมื่อสีแหงดีแลว จึงเริ่มประกอบ
อุปกรณแลนใบ เชน พุกผูกเชือก รอก
ตาง ๆ เชือก เสา เพลา ใบ และชุดหาง
เสือเรือ เปนอันเสร็จพิธี

เรือใบลําสุดทายท่ีทรงออกแบบและตอ
ดวยพระองคเองเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน 
พุทธศักราช ๒๕๑๐ คือ “เรือโมก” 
(Moke) เปนเรือท่ีทรงทดลองสรางโดย
ทรงออกแบบใหมีลักษณะผสมระหวาง
เรือโอเค และเรือซุปเปอรมด คือทรง
ออกแบบใหมีขนาดของลําเรือใหญกวาเรือ
ซุปเปอรมด โดยใหมีขนาดใกลเคียงเรือ
โอเค และใชอุปกรณเสาและใบของเรือ
โอเค หลังจากทรงออกแบบเรือโมกแลว 
พระองคก็มิได ทรงออกแบบเรือใบอีก 
เนื่องจากทรงมีพระราชภารกิจอื่น ๆ อีก
เปนจํานวนมาก

นอกจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจะ
ทรงออกแบบและทรงตอเรือใบแลวยังทรง

พระปรีชาสามารถในดานกีฬาเรือใบเปน
อยางยิ่ง เมื่อวันท่ี ๑๙ เมษายน 
พุทธศักราช ๒๕๐๙ พระองคไดทรงเรือ
ใบเวคา ๑ แลนขามอาวจากพระราชวัง
ไกลกังวล หัวหิน ไปขึ้นฝงที่หาดเตยงาม
ในหนวยบัญชาการนาวิกโยธิน อําเภอ
สัตหีบ จังหวัดชลบุรี ระยะทาง ๖๐ ไมล
ทะเล ทรงใชเวลาประมาณ ๑๔ ชั่วโมง 
นับวาทรงมีพระวิริยะอุตสาหะอยางสูง 
นอกจากนี้ ในการแขงขันกีฬานานาชาติ 
พระองคทรงเปนนักกีฬาเรือใบทีมชาติ 
ประวัติศาสตรวงการกีฬาระดับโลกตอง
จารึกไวเม่ือพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
ภูมิพลอดุลยเดชฯ และ สมเด็จพระเจา
ลูกเธอ เจาฟาอุบลรัตนราชกัญญาฯ ทรง
ควาชัยการแขงขันเรือใบประเภทโอเค ใน
การแขงขันกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 4 ที่
ประเทศไทยในการแขงขันครั้งนี้ทรงใชเรือ
ใบประเภทโอเค ซึง่ทรงตอขึน้ดวยพระองค 
เองและทรงเปนผูชนะเลิศ สมเด็จพระนาง
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เจาฯ พระบรมราชินีนาถทูลเกลาฯ ถวาย
รางวัลเหรียญทองในวันที่ ๑๖ ธันวาคม 
พุทธศักราช ๒๕๑๐ ตอมารัฐบาลได
กําหนดวันนี้ของทุกปเปนวันกีฬาแหงชาติ

นอกจากความสนพระราชหฤทัยส วน
พระองคแลว พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั 
ยังทรงสนับสนุนใหกีฬาเรือใบเปนที่นิยม
แพรหลาย โดยเฉพาะพระราชทาน
พระบรมราชานุญาตใหสโมสรกรมอูทหาร
เรือสรางเรือใบมดและเรือซุปเปอรมดตาม
แบบของพระองคจําหนายแกมวลสมาชิก
ในราคาถูก และทรงตั้งสโมสรเรือใบสวน
พระองคชื่อ “สโมสรหมวดเรือใบหลวง
จิตรลดา” ในสวนจิตรลดา และมีสโมสร
อื่น ๆ ในพระบรมราชูปถัมภของพระองค 
ไดแก สมาคมแขงเรือใบแหงประเทศไทย, 
สโมสรเรอืใบราชวรณุ ท่ีเมอืงพทัยาเปนตน

จากการที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
สนพระราชหฤทัยในกีฬาเรือใบเปนอยาง
ยิ่งประกอบกับทรงมีพระปรีชาสามารถ
ทางการชาง จึงทําใหทรงมีผลงานการ
ออกแบบและตอเรือใบที่ดีเลิศ อีกทั้งทรง
พิชิต เห รียญทองในการแข  ง ขันกีฬา

แหลมทอง ครั้งที่ ๔ ณ ประเทศไทย 
พุทธศักราช ๒๕๑๐ ดวยเรือที่ทรงตอขึ้น
ดวยพระองคเอง ดังนั้นจึงเปนที่ประจักษ
แลววาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรง
เปนอัจฉริยะทางการชางอยางแทจริง ดาน
อุตสาหกรรมการตอเรือ เมื่อพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัว ไดเสด็จฯ ประพาส
ยุโรปใน พ.ศ. ๒๕๐๓ นั้น พระองคได
ทอดพระเนตรกิจการตอเรือของประเทศ
ตาง ๆ  โดยเฉพาะการตอเรือยนตรักษาฝง
ที่ประเทศเยอรมนี และไดมีพระราชดําริ
วากองทัพเรือไทยนาจะตอเรือประเภทนี้
ไวใชในราชการเองบาง เพื่อประโยชนใน
การรักษาความมั่นคงของประทศ

เม่ือเสด็จฯ กลับจากการประพาสยุโรป
ครั้งนั้นแลว ไดมีพระราชปรารภเรื่องการ
ตอเรือยนตรักษาฝ งกับรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหม หลังจากนั้นกระทรวง
กลาโหมก็ไดมอบหมายใหกรมอูทหารเรือ
ของกองทัพเรือเปนผูดําเนินการตอเรือดัง
กลาว โดยเริ่มจากเรือ ต. ๙๑ ใน พ.ศ. 
๒๕๑๐ เปนลําแรก เรือลํานี้นายทหารที่
สําเร็จการศึกษาจากตางประเทศเปนผู 
ออกแบบ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ไดมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทาน
ความชวยเหลือประการตาง ๆ เชน ทรง
สั่งเอกสารวิชาการตอเรือจากตางประเทศ
มาใหศึกษา ทรงติดตอกับสถาบันวิจัยและ
ทดลองแบบเรือแหงชาติของอังกฤษให
ชวยทดสอบแบบใหจนเปนทีพ่อใจ ไดเสดจ็ฯ 
ไปเปนประธานในพิธีวางกระดูกงูเรือ และ
เมื่อมีการตอเรือเสร็จแลว ก็ไดเสด็จฯ ไป
ทอดพระเนตรการทดสอบเรอืดวยพระองค
เอง อีกท้ังไดพระราชทานขอคิดเห็นใน
การแกไขขอบกพรองทางเทคนิคของเรือ 
จนกระท่ังเรือสามารถใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ หลังจากนั้นก็ไดมีการตอ
เรือยนตรักษาฝงในชุดนี้ (แตเปลี่ยนชื่อ
เปน “เรือตรวจการใกลฝง”) อีก ๘ ลําคือ
เรือ ต. ๙๒ ถึง ต. ๙๙ สําหรับลําสุดทาย 
คือเรือ ต. ๙๙ นั้น มีกําหนดใหเสร็จทัน
วาระเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ใน 
พ.ศ. ๒๕๓๐ นี้

รูปที่ ๔. เรือตรวจการใกลฝง

ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร

ในหลวง นายชางใหญ
ของแผนดิน

๓. พระราชกรณียกิจดานวิศวกรรมการสื่อสาร 

ในสวนพระอจัฉรยิะภาพดานงานวศิวกรรม 
โทรคมนาคม ดังในงานเขียนของทาน 
พล.ต.ต.สุชาติ เผือกสกนธ ที่เราไดรับ
ทราบเรื่องราวของพระอัจฉริยะภาพของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ กันอยู
เสมอ งานดานวิศวกรรมโทรคมนาคมตาง
จากงานวทิยาศาสตรและวศิวกรรมศาสตร 
สาขาอื่นๆ ทั่วไป เพราะคุณสมบัติเฉพาะ
ตัวของความถี่วิทยุ (Radio Frequency) 
หรือศัพททางวิชาการเรียกกันวาคล่ืนแม 
เหล็กไฟฟา (Electromagnetic Wave) 
เปนสิ่งที่ไมสามารถมองเห็นดวยตาเปลา

หรือสัมผัสได แตในมายาแหงความ
มหัศจรรย  ของคลื่ น วิ ทยุนั้ นต  อ ง ใช 
วิทยาศาสตรและจินตนาการรวมกันจึงจะ
สามารถนําทรัพยากรความถี่วิทยุมาใช
ประโยชนไดอยางจริงจัง

ในอดีตบานเราเรียก “ความถี่วิทยุ” มานับ
รอยป (เพราะเปนความถี่วิทยุจริงๆ) แต
ภ ายหลั ง ที่ มี ก า รปฏิ รู ปก า รบ ริห า ร
ทรัพยากรโทรคมนาคม โดยเฉพาะใน 
พรบ.องคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ ได
เปลี่ยนมาใชคําวา “คลื่นความถี่” เราเลย

ตองเปลี่ยนไปใชตามกันเพราะบานเราดู
กฎหมายตามตัวหนังสือ เขาใจวานักกฏ
หมายทานคงบรรจงภาษาไดสวยงามถูก
ตองเปนที่เขาใจดีแลวจึงเลือกคํานั้น แต
สวนตัวผมนั่งนึกดู “คลื่น” หรือภาษา
อังกฤษเรียกวา “Wave” มันไมไดหมาย
ถึง Radio Frequency หรือ Electromag-
netic Wave ทั้งหมดเลย “คลื่น” เฉยๆ 
นาจะเปนนามที่ตองมีคําขยายตอวาเปน 
คลื่นนํ้า คลื่นเสียง คลื่นแสง หรือคลื่น
ทะเล ก็วากันไป สวนคําวา “ความถี่” 
(Frequency) ก็ไมไดเกี่ยวของเฉพาะกับ 
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เจาฯ พระบรมราชินีนาถทูลเกลาฯ ถวาย
รางวัลเหรียญทองในวันที่ ๑๖ ธันวาคม 
พุทธศักราช ๒๕๑๐ ตอมารัฐบาลได
กําหนดวันนี้ของทุกปเปนวันกีฬาแหงชาติ

นอกจากความสนพระราชหฤทัยส วน
พระองคแลว พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั 
ยังทรงสนับสนุนใหกีฬาเรือใบเปนท่ีนิยม
แพรหลาย โดยเฉพาะพระราชทาน
พระบรมราชานุญาตใหสโมสรกรมอูทหาร
เรือสรางเรือใบมดและเรือซุปเปอรมดตาม
แบบของพระองคจําหนายแกมวลสมาชิก
ในราคาถูก และทรงตั้งสโมสรเรือใบสวน
พระองคช่ือ “สโมสรหมวดเรือใบหลวง
จิตรลดา” ในสวนจิตรลดา และมีสโมสร
อื่น ๆ ในพระบรมราชูปถัมภของพระองค 
ไดแก สมาคมแขงเรือใบแหงประเทศไทย, 
สโมสรเรอืใบราชวรณุ ท่ีเมอืงพทัยาเปนตน

จากการที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
สนพระราชหฤทัยในกีฬาเรือใบเปนอยาง
ยิ่งประกอบกับทรงมีพระปรีชาสามารถ
ทางการชาง จึงทําใหทรงมีผลงานการ
ออกแบบและตอเรือใบที่ดีเลิศ อีกทั้งทรง
พิชิต เหรียญทองในการแข  งขันกีฬา

แหลมทอง ครั้งที่ ๔ ณ ประเทศไทย 
พุทธศักราช ๒๕๑๐ ดวยเรือที่ทรงตอขึ้น
ดวยพระองคเอง ดังนั้นจึงเปนที่ประจักษ
แลววาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรง
เปนอัจฉริยะทางการชางอยางแทจริง ดาน
อุตสาหกรรมการตอเรือ เมื่อพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัว ไดเสด็จฯ ประพาส
ยุโรปใน พ.ศ. ๒๕๐๓ นั้น พระองคได
ทอดพระเนตรกิจการตอเรือของประเทศ
ตาง ๆ  โดยเฉพาะการตอเรือยนตรักษาฝง
ที่ประเทศเยอรมนี และไดมีพระราชดําริ
วากองทัพเรือไทยนาจะตอเรือประเภทนี้
ไวใชในราชการเองบาง เพื่อประโยชนใน
การรักษาความมั่นคงของประทศ

เมื่อเสด็จฯ กลับจากการประพาสยุโรป
ครั้งนั้นแลว ไดมีพระราชปรารภเรื่องการ
ตอเรือยนตรักษาฝ งกับรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหม หลังจากนั้นกระทรวง
กลาโหมก็ไดมอบหมายใหกรมอูทหารเรือ
ของกองทัพเรือเปนผูดําเนินการตอเรือดัง
กลาว โดยเริ่มจากเรือ ต. ๙๑ ใน พ.ศ. 
๒๕๑๐ เปนลําแรก เรือลํานี้นายทหารที่
สําเร็จการศึกษาจากตางประเทศเปนผู
ออกแบบ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ไดมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทาน
ความชวยเหลือประการตาง ๆ เชน ทรง
สั่งเอกสารวิชาการตอเรือจากตางประเทศ
มาใหศึกษา ทรงติดตอกับสถาบันวิจัยและ
ทดลองแบบเรือแหงชาติของอังกฤษให
ชวยทดสอบแบบใหจนเปนทีพ่อใจ ไดเสด็จฯ 
ไปเปนประธานในพิธีวางกระดูกงูเรือ และ
เมื่อมีการตอเรือเสร็จแลว ก็ไดเสด็จฯ ไป
ทอดพระเนตรการทดสอบเรอืดวยพระองค
เอง อีกทั้งไดพระราชทานขอคิดเห็นใน
การแกไขขอบกพรองทางเทคนิคของเรือ 
จนกระทั่งเรือสามารถใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ หลังจากนั้นก็ไดมีการตอ
เรือยนตรักษาฝงในชุดนี้ (แตเปลี่ยนชื่อ
เปน “เรือตรวจการใกลฝง”) อีก ๘ ลําคือ
เรือ ต. ๙๒ ถึง ต. ๙๙ สําหรับลําสุดทาย 
คือเรือ ต. ๙๙ นั้น มีกําหนดใหเสร็จทัน
วาระเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ใน 
พ.ศ. ๒๕๓๐ นี้

รูปที่ ๔. เรือตรวจการใกลฝง

ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร
ในหลวง นายชางใหญ

ของแผนดิน

๓. พระราชกรณียกิจดานวิศวกรรมการสื่อสาร 

ในสวนพระอจัฉรยิะภาพดานงานวศิวกรรม 
โทรคมนาคม ดังในงานเขียนของทาน 
พล.ต.ต.สุชาติ เผือกสกนธ ที่เราไดรับ
ทราบเรื่องราวของพระอัจฉริยะภาพของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ กันอยู
เสมอ งานดานวิศวกรรมโทรคมนาคมตาง
จากงานวทิยาศาสตรและวศิวกรรมศาสตร 
สาขาอื่นๆ ทั่วไป เพราะคุณสมบัติเฉพาะ
ตัวของความถี่วิทยุ (Radio Frequency) 
หรือศัพททางวิชาการเรียกกันวาคล่ืนแม 
เหล็กไฟฟา (Electromagnetic Wave) 
เปนสิ่งที่ไมสามารถมองเห็นดวยตาเปลา

หรือสัมผัสได แตในมายาแหงความ
มหัศจรรย  ของค ล่ืน วิทยุนั้ นต  อ ง ใช 
วิทยาศาสตรและจินตนาการรวมกันจึงจะ
สามารถนําทรัพยากรความถี่วิทยุมาใช
ประโยชนไดอยางจริงจัง

ในอดีตบานเราเรียก “ความถี่วิทยุ” มานับ
รอยป (เพราะเปนความถี่วิทยุจริงๆ) แต
ภ ายหลั ง ที่ มี ก า รปฏิ รู ปก า รบ ริห า ร
ทรัพยากรโทรคมนาคม โดยเฉพาะใน 
พรบ.องคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ ได
เปลี่ยนมาใชคําวา “คลื่นความถี่” เราเลย

ตองเปลี่ยนไปใชตามกันเพราะบานเราดู
กฎหมายตามตัวหนังสือ เขาใจวานักกฏ
หมายทานคงบรรจงภาษาไดสวยงามถูก
ตองเปนที่เขาใจดีแลวจึงเลือกคํานั้น แต
สวนตัวผมนั่งนึกดู “คลื่น” หรือภาษา
อังกฤษเรียกวา “Wave” มันไมไดหมาย
ถึง Radio Frequency หรือ Electromag-
netic Wave ทั้งหมดเลย “คลื่น” เฉยๆ 
นาจะเปนนามที่ตองมีคําขยายตอวาเปน 
คลื่นนํ้า คลื่นเสียง คลื่นแสง หรือคลื่น
ทะเล ก็วากันไป สวนคําวา “ความถี่” 
(Frequency) ก็ไมไดเกี่ยวของเฉพาะกับ 
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Radio Frequency หรือ Electromagnetic 
Wave เพียงอยางเดียว นักสถิติหรือคนที่
เคยเรียนสถิติคงใชบอย เชน ความถี่ใน
การดูหนังของนักเรียนประถม ความถี่ใน
การใหอาหารเปด หรือความถี่ของคลื่น
แสง อะไรก็วากันไป ความถี่นั้นมีความ
หมายวา “หนึ่งรอบ” ตามความเขาใจสวน
ตัวของผมเอง อยางไรก็ตามพอใชคําวา 
“คลื่นความถี่” รวมกันก็ยอมแปลกใจเล็ก
นอยสําหรับคนที่ไมคุนเคย ผมเขาใจเอา
เองอีกวาหนวยงานกํากับดูแลหรือกรม
ไปรษณียโทรเลขเดิม ก็เรียกคลื่นแมเหล็ก 
ไฟฟาที่มีความถี่ตํ่ากวา 3000 กิกะเฮิรตซ 
วา “ความถี่วิทยุ” ตามที่นิยามไวในตาราง
กําหนดความถี่วิทยุแห งชาติและตาม
นิยามของ สหภาพโทรคมนาคมระหวาง
ประเทศ ทําใหเขาใจไดงายตรงกัน แตอีก
หลายสิบปคนในวงการโทรคมนาคมไทย
คงเลิกสงสัยกับคําวา คลื่นความถี่ และจะ
รูสึกขัดใจเมื่อคนเรียกวา ความถี่วิทยุ ก็
เปนได ในขณะที่พระองคยังทรงพระเยาว 
ประทับอยูที่ประเทศสวิตเซอรแลนด เวลา

นั้นก็ปรากฏชัดถึงพระราชอัจฉริยภาพ
ทางดานการสื่อสารใหปวงพสกนิกรได
ชื่นชมโสมนัสแลว ดวยทรงสนพระราช
หฤทัยศึกษาวิชาไฟฟาและวิทยุสื่อสาร 
ขณะที่มีพระชนม ไดสักสิบชันษากระมัง 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงพระ
ปรีชาประดิษฐ “เครื่องรับวิทยุแร” ขึ้นมา
รับฟงไดเองแลว

พระปรีชาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยู
หัวฯ ในดานวิศวกรรมโทรคมนาคม มิได
มีแคเพียงตั้งสถานีวิทยุหรือติดต้ังใชงาน
เทานั้น ดังที่กลาวไวในยอหนากอนวา 
ศาสตรดานวิศวกรรมโทรคมนาคมตองใช
ทั้งวิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตรและ
ศิลปะมาผสมผสานหากตองการประยุกต
หรือพัฒนาปรับปรุงใชงาน ผมเคยอาน
บทความเทิดทูนพระปรีชาของพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ในการหาตําแหนง
วิทยุ ในหนังสือของทาน พล.ต.ต.สุชาติฯ 
ซ่ึงในสมัยกอนถือเปนเรื่องที่ไมงายดาย
สําหรับคนที่เปนถึงวิศวกรอาวุโสก็วาได 
ซ่ึงนอกจากจะตองใชคณิตศาสตรทาง

ตรีโกณมิติเปนพ้ืนฐานในการคะเนทิศทาง
แลว ยังตองจินตนาการทิศทางจากความ
แรงของกําลังส งท่ีต นทางดวยเช นกัน 
ปจจุบันเครื่องหาทิศวิทยุราคาก็นับหลาย
ลานบาท แตพระเจาอยูหัวฯ ทรงใช
อุปกรณตรวจสอบที่มีอยูในขณะนั้น ซึ่งยัง
ไมทันสมัย ไดแก

• เครื่องรับวิทยุที่ทรงใชเฝาฟง

• เครื่องวัดความแรงของสัญญาณวิทยุ 
(Radio Field Strength Meter)

• สายอากาศชนิดทิศทางเดียว (Unidi-
rectional Antenna) แบบ Yagi และ
แบบ Log Periodic

• แผนที่ เขตกรุง เทพมหานครและ
จังหวัดใกลเคียงขนาดตางๆ

• เครื่องมือสื่อสารระหวางหนวยปฏิบัติ
การร วมได แก  เครื่อง รับ-ส ง วิทยุ
สื่อสารขายพิเศษ เครื่องโทรศัพท 
และเครื่องเทเล็กซ (โทรพิมพ)

ดวยอุปกรณพื้นฐานเพียงเทานี้พระองค
ทานก็ทรงพระปรีชานํามาประยุกตในการ
หาทิศทางของสถานีวิทยุท่ีลักลอบออก
อากาศแพรกระจายคลื่นผิดกฏหมายได 
ทําใหขายโทรคมนาคมกลับมาใชงานได
เปนปกติอีกครั้ง พระบาทสมเด็จพระเจา 
อยูหัวฯ ไดทรงทราบถึงขอจํากัดของ
เครื่องสงวิทยุที่หนวยงานราชการ ทหาร 
ตํารวจ ใชในทองถิ่นทุรกันดารมีขอจํากัด 
จึงมีดําริใหพัฒนาภาคสายอากาศเพื่อ
ใหการสื่อสารมีประสิทธิภาพสูงขึ้น  

ในประมาณกลางป พ.ศ. 2513 พระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ ให ผศ. ดร. สุธี อักษรกิตต 
คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
(ตําแหนงในขณะนั้น) ซึ่งไดชวยราชการ

รูปที่ ๕. พระอัจฉริยะภาพดานงานวิศวกรรมโทรคมนาคม

ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร

ในหลวง นายชางใหญ
ของแผนดิน

อยู ที่ศูนยวิจัยและพัฒนาการทหารเขา
เฝาฯ และทรงมีพระราชดําริใหออกแบบ
และสรางสายอากาศยานความถี่สูงมาก
ขึ้น (UHF) ในการพัฒนาสายอากาศดัง
กลาว พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวได
ทรงกําหนดวัตถุประสงคของงานที่จะใช 
และคุณสมบัติทางเทคนิคดวยพระองคเอง
และเมื่อนําขึ้นนอมเกลาฯ ถวายจะทรง
ทดลองใชงานและพระราชทานคําแนะนํา
เพื่อพัฒนาใหดียิ่งๆ ขึ้นไปทุกครั้ง จนเกิด
เปนสายอากาศ สุธี ๑, สุธี ๒, สุธี ๓, 
และ สุธี ๔ ซึ่งตอมาภายหลังไดทรงพระ
กรณุาโปรดเกลาฯใหประกาศใชสายอากาศ 
ทั้ง ๔ แบบดังกลาวไวในราชกิจจานุเบกษา 
(คัดลอกเนื้อหาบางตอนจาก www.100 
watts.com)

และเรื่องราวพระปรีชาดานวิศวกรรม
โทรคมนาคมของพระบาทสมเด็จพระเจา
อยูหัวฯ มีใหเราไดศึกษาจากบทความ
เฉลิมพระเกียรติมากมายเพื่อใหคนไทย
ไดติดตามซาบซึ้งในการคนควาอานและ
ชวยกันเผยแพรเลาขานถึงพระปรีชาของ
มหากษัตริยไทยดานการสื่อสาร

จากพระอัจฉริยะด านการวิศวกรรม
โทรคมนาคมไดกอเกิดการพัฒนากิจการ
สื่อสารมากมายโดยเฉพาะงานดานวิทยุ
สื่อสารในอดีต ซึ่งนับไดวาเปนเทคโนโลยี
โทรคมนาคมที่มีความสําคัญต องาน
กิจการพัฒนาบานเมืองของทั้งภาครัฐและ
เอกชนอยางสูงในอดีต และพระองคทาน
ได มอบทรัพย  สินทางป ญญาในการ
ป ร ะยุ ก ต  แ ล ะป รั บ ป รุ ง เ ทค โน โ ลยี
โทรคมนาคมในกิจการวิทยุส่ือสารใหมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้นหลายดานและมีความ
เหมาะสมตอการใชงานในประเทศไทย 
เม่ือกรมไปรษณียโทรเลขไดกอต้ังชมรม
วิทยุอาสาสมัครหรือที่เรียกติดปากคน
ทั่วไปวาเปนภาษาอังกฤษวา VR (Volun-
tary Radio) เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจา
อยูหวัฯ ใหความสาํคญัตอกจิการวทิยส่ืุอสาร 
กรมไปรษณีย โทรเลขจึงได ทูลเกล าฯ 
ถวายสัญญาณเรียกขาน VR 009 แด
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในวันที่ 5 
ธันวาคม พ.ศ. 2524 และกรมไปรษณีย
โทรเลขทูลเกลาถวายประกาศนียบัตร
พนักงานวิทยุสมัครเล นชั้นสูงพร อม
สัญญาณเรียกขาน “HS 1 A” เมื่อวันที่ 1 
มกราคม พ.ศ. 2531

พระองคทานไดทรงติดตอทางวิทยุสื่อสาร
กับศูนยสายลม กรมไปรษณียโทรเลข 
เพื่อการทดสอบสัญญาณอยูบอยครั้ง ใน
บางโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 
ทรงพระราชทานคาํแนะนําทางดานเทคนิค 
เกี่ยวกับการปรับแตงเครื่องรับ - สงวิทยุที่
เปนความรูชั้นสูงและซับซอน ตลอดจน
พระราชทานความรูดานสายอากาศ การ
แพรกระจายคลื่น และลักษณะการถูก
รบกวนของคลื่นวิทยุในขายตางๆ และวิธี
การที่จะแกไขการรบกวนนั้นดวย อาทิ
เชน

พระราชทานคําสอนเกี่ยวกับการใชเคร่ือง
รับ - สงวิทยุของศูนยสายลม ตราอักษร 
YAESU แบบติดตั้งประจําที่รุน FT-726R 
จนกระทั่งพนักงานวิทยุของศูนยสายลมมี
ความเขาใจถึงวิธีการใชเครื่องรับ - สงวิทยุ
และสามารถปรบัปุมตางๆ ไดอยางถกูตอง

พระราชทานคําแนะนําในการแกปญหา
การรบกวน โดยใส Cavity เนื่องจาก Fil-
ter ที่ศูนยสายลมใชปองกันการรบกวนใน
ขณะนั้นแคบไมพอ

พระราชทานคําแนะนําเพื่อแกปญหาการ
รบกวนจากเครื่องวิทยุกระจายเสียง

พระราชทานคําแนะนําปองกันการฟาผา

พระราชทานกําลังใจแกสมาชิกชมรมวิทยุ
สมัครเลนที่ออกไปชวยเหลือรถเสียเมื่อ
เกิดนํ้าทวมและทรงแนะนําทางกลับบาน

นับเปนสิริมงคลกับศูนยสายลมที่ทรง
ติดตอเขามายังศูนยอยางไมถือพระองค 
และทรงปฏิบัติการติดตอสื่อสารถูกตอง
ตามระเบียบวินัยเฉกเชนนักวิทยุสมัคร
เลนทั่วไปดวยพระราชจริยาวัตรที่งดงาม 
พระปรีชาสามารถและพระราชหฤทัย
เมตตา พระองคไดทรงติดตาม Monitor 
การรับสงสญัญาณของเคร่ืองวทิยคุมนาคม 
ในเครือขายวิทยุสมัครเลน และทรง
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Radio Frequency หรือ Electromagnetic 
Wave เพียงอยางเดียว นักสถิติหรือคนที่
เคยเรียนสถิติคงใชบอย เชน ความถี่ใน
การดูหนังของนักเรียนประถม ความถี่ใน
การใหอาหารเปด หรือความถี่ของคลื่น
แสง อะไรก็วากันไป ความถี่นั้นมีความ
หมายวา “หนึ่งรอบ” ตามความเขาใจสวน
ตัวของผมเอง อยางไรก็ตามพอใชคําวา 
“คลื่นความถี่” รวมกันก็ยอมแปลกใจเล็ก
นอยสําหรับคนที่ไมคุนเคย ผมเขาใจเอา
เองอีกวาหนวยงานกํากับดูแลหรือกรม
ไปรษณียโทรเลขเดิม ก็เรียกคลื่นแมเหล็ก 
ไฟฟาที่มีความถี่ตํ่ากวา 3000 กิกะเฮิรตซ 
วา “ความถี่วิทยุ” ตามที่นิยามไวในตาราง
กําหนดความถี่วิทยุแห งชาติและตาม
นิยามของ สหภาพโทรคมนาคมระหวาง
ประเทศ ทําใหเขาใจไดงายตรงกัน แตอีก
หลายสิบปคนในวงการโทรคมนาคมไทย
คงเลิกสงสัยกับคําวา คลื่นความถี่ และจะ
รูสึกขัดใจเมื่อคนเรียกวา ความถี่วิทยุ ก็
เปนได ในขณะที่พระองคยังทรงพระเยาว 
ประทับอยูที่ประเทศสวิตเซอรแลนด เวลา

นั้นก็ปรากฏชัดถึงพระราชอัจฉริยภาพ
ทางดานการสื่อสารใหปวงพสกนิกรได
ชื่นชมโสมนัสแลว ดวยทรงสนพระราช
หฤทัยศึกษาวิชาไฟฟาและวิทยุสื่อสาร 
ขณะที่มีพระชนม ไดสักสิบชันษากระมัง 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงพระ
ปรีชาประดิษฐ “เครื่องรับวิทยุแร” ขึ้นมา
รับฟงไดเองแลว

พระปรีชาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยู
หัวฯ ในดานวิศวกรรมโทรคมนาคม มิได
มีแคเพียงต้ังสถานีวิทยุหรือติดตั้งใชงาน
เทานั้น ดังที่กลาวไวในยอหนากอนวา 
ศาสตรดานวิศวกรรมโทรคมนาคมตองใช
ทั้งวิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตรและ
ศิลปะมาผสมผสานหากตองการประยุกต
หรือพัฒนาปรับปรุงใชงาน ผมเคยอาน
บทความเทิดทูนพระปรีชาของพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ในการหาตําแหนง
วิทยุ ในหนังสือของทาน พล.ต.ต.สุชาติฯ 
ซึ่งในสมัยกอนถือเปนเรื่องที่ไมงายดาย
สําหรับคนที่เปนถึงวิศวกรอาวุโสก็วาได 
ซึ่งนอกจากจะตองใชคณิตศาสตรทาง

ตรีโกณมิติเปนพื้นฐานในการคะเนทิศทาง
แลว ยังตองจินตนาการทิศทางจากความ
แรงของกําลังส งที่ต นทางดวยเช นกัน 
ปจจุบันเคร่ืองหาทิศวิทยุราคาก็นับหลาย
ลานบาท แตพระเจาอยูหัวฯ ทรงใช
อุปกรณตรวจสอบที่มีอยูในขณะนั้น ซึ่งยัง
ไมทันสมัย ไดแก

• เครื่องรับวิทยุที่ทรงใชเฝาฟง

• เคร่ืองวัดความแรงของสัญญาณวิทยุ 
(Radio Field Strength Meter)

• สายอากาศชนิดทิศทางเดียว (Unidi-
rectional Antenna) แบบ Yagi และ
แบบ Log Periodic

• แผนที่ เขตกรุงเทพมหานครและ
จังหวัดใกลเคียงขนาดตางๆ

• เครื่องมือสื่อสารระหวางหนวยปฏิบัติ
การร วมได แก  เค ร่ืองรับ-ส ง วิทยุ
สื่อสารขายพิเศษ เครื่องโทรศัพท 
และเครื่องเทเล็กซ (โทรพิมพ)

ดวยอุปกรณพื้นฐานเพียงเทานี้พระองค
ทานก็ทรงพระปรีชานํามาประยุกตในการ
หาทิศทางของสถานีวิทยุที่ลักลอบออก
อากาศแพรกระจายคลื่นผิดกฏหมายได 
ทําใหขายโทรคมนาคมกลับมาใชงานได
เปนปกติอีกครั้ง พระบาทสมเด็จพระเจา 
อยูหัวฯ ไดทรงทราบถึงขอจํากัดของ
เครื่องสงวิทยุที่หนวยงานราชการ ทหาร 
ตํารวจ ใชในทองถิ่นทุรกันดารมีขอจํากัด 
จึงมีดําริใหพัฒนาภาคสายอากาศเพ่ือ
ใหการสื่อสารมีประสิทธิภาพสูงขึ้น  

ในประมาณกลางป พ.ศ. 2513 พระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ ให ผศ. ดร. สุธี อักษรกิตต 
คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
(ตําแหนงในขณะนั้น) ซึ่งไดชวยราชการ

รูปที่ ๕. พระอัจฉริยะภาพดานงานวิศวกรรมโทรคมนาคม
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ของแผนดิน

อยูที่ศูนยวิจัยและพัฒนาการทหารเขา
เฝาฯ และทรงมีพระราชดําริใหออกแบบ
และสรางสายอากาศยานความถ่ีสูงมาก
ขึ้น (UHF) ในการพัฒนาสายอากาศดัง
กลาว พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวได
ทรงกําหนดวัตถุประสงคของงานที่จะใช 
และคุณสมบัติทางเทคนิคดวยพระองคเอง
และเมื่อนําขึ้นนอมเกลาฯ ถวายจะทรง
ทดลองใชงานและพระราชทานคําแนะนํา
เพื่อพัฒนาใหดียิ่งๆ ขึ้นไปทุกครั้ง จนเกิด
เปนสายอากาศ สุธี ๑, สุธี ๒, สุธี ๓, 
และ สุธี ๔ ซึ่งตอมาภายหลังไดทรงพระ
กรณุาโปรดเกลาฯใหประกาศใชสายอากาศ 
ทั้ง ๔ แบบดังกลาวไวในราชกิจจานุเบกษา 
(คัดลอกเนื้อหาบางตอนจาก www.100 
watts.com)

และเรื่องราวพระปรีชาดานวิศวกรรม
โทรคมนาคมของพระบาทสมเด็จพระเจา
อยูหัวฯ มีใหเราไดศึกษาจากบทความ
เฉลิมพระเกียรติมากมายเพื่อใหคนไทย
ไดติดตามซาบซึ้งในการคนควาอานและ
ชวยกันเผยแพรเลาขานถึงพระปรีชาของ
มหากษัตริยไทยดานการสื่อสาร

จากพระอัจฉริยะด านการวิศวกรรม
โทรคมนาคมไดกอเกิดการพัฒนากิจการ
ส่ือสารมากมายโดยเฉพาะงานดานวิทยุ
สื่อสารในอดีต ซึ่งนับไดวาเปนเทคโนโลยี
โทรคมนาคมที่มีความสําคัญต องาน
กิจการพัฒนาบานเมืองของทั้งภาครัฐและ
เอกชนอยางสูงในอดีต และพระองคทาน
ได มอบทรัพย สินทางป ญญาในการ
ป ร ะยุ ก ต  แ ล ะป รั บ ป รุ ง เ ทค โน โ ลยี
โทรคมนาคมในกิจการวิทยุสื่อสารใหมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้นหลายดานและมีความ
เหมาะสมตอการใชงานในประเทศไทย 
เมื่อกรมไปรษณียโทรเลขไดกอตั้งชมรม
วิทยุอาสาสมัครหรือท่ีเรียกติดปากคน
ทั่วไปวาเปนภาษาอังกฤษวา VR (Volun-
tary Radio) เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจา
อยูหวัฯ ใหความสาํคญัตอกจิการวทิยุสือ่สาร 
กรมไปรษณีย โทรเลขจึงได ทูลเกล าฯ 
ถวายสัญญาณเรียกขาน VR 009 แด
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในวันที่ 5 
ธันวาคม พ.ศ. 2524 และกรมไปรษณีย
โทรเลขทูลเกลาถวายประกาศนียบัตร
พนักงานวิทยุสมัครเล นชั้นสูงพร อม
สัญญาณเรียกขาน “HS 1 A” เมื่อวันที่ 1 
มกราคม พ.ศ. 2531

พระองคทานไดทรงติดตอทางวิทยุสื่อสาร
กับศูนยสายลม กรมไปรษณียโทรเลข 
เพื่อการทดสอบสัญญาณอยูบอยครั้ง ใน
บางโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 
ทรงพระราชทานคาํแนะนาํทางดานเทคนคิ 
เกี่ยวกับการปรับแตงเครื่องรับ - สงวิทยุที่
เปนความรูชั้นสูงและซับซอน ตลอดจน
พระราชทานความรูดานสายอากาศ การ
แพรกระจายคลื่น และลักษณะการถูก
รบกวนของคลื่นวิทยุในขายตางๆ และวิธี
การที่จะแกไขการรบกวนนั้นดวย อาทิ
เชน

พระราชทานคําสอนเก่ียวกับการใชเครื่อง
รับ - สงวิทยุของศูนยสายลม ตราอักษร 
YAESU แบบติดตั้งประจําที่รุน FT-726R 
จนกระทั่งพนักงานวิทยุของศูนยสายลมมี
ความเขาใจถึงวิธีการใชเครื่องรับ - สงวิทยุ
และสามารถปรบัปุมตางๆ ไดอยางถกูตอง

พระราชทานคําแนะนําในการแกปญหา
การรบกวน โดยใส Cavity เนื่องจาก Fil-
ter ที่ศูนยสายลมใชปองกันการรบกวนใน
ขณะนั้นแคบไมพอ

พระราชทานคําแนะนําเพ่ือแกปญหาการ
รบกวนจากเครื่องวิทยุกระจายเสียง

พระราชทานคําแนะนําปองกันการฟาผา

พระราชทานกําลังใจแกสมาชิกชมรมวิทยุ
สมัครเลนที่ออกไปชวยเหลือรถเสียเมื่อ
เกิดนํ้าทวมและทรงแนะนําทางกลับบาน

นับเปนสิริมงคลกับศูนยสายลมที่ทรง
ติดตอเขามายังศูนยอยางไมถือพระองค 
และทรงปฏิบัติการติดตอสื่อสารถูกตอง
ตามระเบียบวินัยเฉกเชนนักวิทยุสมัคร
เลนทั่วไปดวยพระราชจริยาวัตรที่งดงาม 
พระปรีชาสามารถและพระราชหฤทัย
เมตตา พระองคไดทรงติดตาม Monitor 
การรบัสงสญัญาณของเครือ่งวทิยคุมนาคม 
ในเครือขายวิทยุสมัครเลน และทรง
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พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงสนพระ
ราชหฤทัยการสื่อสารดวยวิทยุอยางจริงจัง
ใน พ.ศ. ๒๕๑๑ และไดทรงศึกษาหา 
ความรูดวยพระองคเอง โดยทรงไตถามผู
มีความรู ดานนี้และทรงทดลองอุปกรณ
วิทยุตาง ๆ พรอม ๆ กันไป เริ่มตนจาก
เครื่องรับสงวิทยุแบบกระเปาห้ิว เอฟ. 
เอ็ม.-๕ ซึ่งกองการส่ือสารตํารวจได
ทูลเกลาฯ ถวายใหทรงใชรวม ๒ เครื่อง 
พรอมดวยสมุดประมวลสัญญาณประจํา

ทรงสังเกตปรากฏการณตาง ๆ ในระบบ
สื่อสารที่มีผลเสียตอการรับสงวิทยุ เชน 
การจางหายของสัญญาณวิทยุ และการ
รบกวนกันระหวางคลื่นจากสายอากาศที่
อยูใกลกัน เปนผลใหมีการปรับปรุงแกไข
จนระบบสื่อสารของทางราชการสามารถ
ใชงานไดผลดีกวาเดิม

ในระยะเริ่มแรกที่มีการสื่อสารทางวิทยุ
ระหวางหนวยงานของทางราชการนั้น 
การประสานงานกันยังไม ดีพอเพราะ
ประสิทธิภาพในการสื่อสารยังตํ่ าอยู  
พระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัวไดมีพระ
ราชดําริถึงขอบกพรองนี้ ทางกรมตํารวจ
จึงได ดําเนินการแกไขโดยจัดตั้งศูนย 
ปฏิบัติการสื่อสารรวมชื่อ “ศูนยลานนา” 
ขึ้น ใหทหาร ตํารวจ และพลเรือนทุก
หน วยเหล าที่ปฏิบัติหน าที่ถวายการ
อารักขา ไดใชความถี่ในการรับสงวิทยุรวม
กันในขายสื่อสารเดียวกัน เปนผลใหมีการ
ประสานงานกันดีขึ้นและติดตอส่ือสารกัน
สะดวกขึ้น

พระราชดําริอีกประการหนึ่ง ที่ไดพระ 
ราชทานใหผู  ท่ีเก่ียวของนําไปพิจารณา
ดําเนินการก็คือ ทําอยางไรจึงจะสามารถ
ติดตอสื่อสารกันระหวางจุดท่ีอยูหางไกล
กันมาก ๆ เชน เชียงใหมกับกรุงเทพฯ ได
โดยใชเครื่องรับสงวิทยุขนาดเล็กแบบถือ
ติดตัว พระราชดํารินี้ไดเปนแรงผลักดัน
ใหมีการจัดตั้งระบบวิทยุถายทอดผานขาย
โทรคมนาคมขององคการโทรศัพทแหง
ประเทศไทยขึ้น โดยมีสถานีถายทอดที่
เชียงใหมและกรุงเทพฯ แหงละ ๑ สถานี 
ซึ่งก็นับเปนผลสําเร็จประการหนึ่งในการ
พัฒนาระบบสื่อสารของประเทศ และชวย
ใหพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัวทรงมี
ความสะดวกในการบํา เพ็ญพระราช
กรณียกิจ เพราะสามารถติดตอสื่อสาร
จากท่ีหางไกลไดโดยใชเพียงเครื่องรับสง
วิทยุขนาดเล็ก

พระองค เพื่อการติดตอทางวิทยุ พระองค
ไดทรงซอมและปรับแตงเครื่องวิทยุนี้ดวย
พระองคเอง ทรงทดลองและพระราชทาน
กระแสพระราชดําริ เ ก่ียวกับสายส  ง
สัญญาณและสายอากาศวิทยุแบบตาง ๆ 
ที่มีประสิทธิภาพสูงใหผูที่เกี่ยวของรับไป
พิจารณาศึกษาทางด านวิชาการและ
ทดลองทําขึ้นใชงาน ผลจากนี้ทําใหมีการ
ปรับปรุงระบบสื่อสารของทางราชการจน
ไดสมรรถนะสูง นอกจากนี้ พระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัวยังทรงทดลองรับสง
วิทยุทางไกลระหวางกรุงเทพฯ กับหัวหิน 
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๔. พระราชกรณียกิจดานวิศวกรรมการเกษตร 

พระราชกรณียกิจดานนี้ไดแก การทําฝนหลวง โครงการสวน
พระองคสวนจิตรลดา และโครงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  
จากการที่ทรงพบวาประชาชนในทองถิ่นทุรกันดารตองประสบกับ
ความแหงแลงของดินฟาอากาศ ขาดแคลนนํ้าด่ืมและนํ้าสําหรับ
การเพาะปลูกอยู เนือง ๆ พระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัวจึงได
พระราชทานพระราชดําริและพระราชทรัพยสวนพระองคใหคณะ

ปฏิบัติการทดลองของกระทรวงเกษตรและสหกรณดําเนินการ
ศึกษาวิจัยและคนควาการทําฝนเทียม โดยเริ่มตั้งแต พ.ศ. ๒๔๙๙ 
จนกระทั่งไดผลเปนที่นาพอใจเปนครั้งแรกใน พ.ศ. ๒๕๑๒ หลัง
จากนั้นก็ไดมีการทําฝนเทียม หรือที่เรียกกันในปจจุบันวา ฝน
หลวง เรื่อยมา โดยที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงติดตามผล
และทรงรวมแผนการปฏิบัติงานเปนครั้งคราว
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พระราชทานความชวยเหลอืตางๆ ตลอดมา

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงสนพระ
ราชหฤทัยการสื่อสารดวยวิทยุอยางจริงจัง
ใน พ.ศ. ๒๕๑๑ และไดทรงศึกษาหา 
ความรูดวยพระองคเอง โดยทรงไตถามผู
มีความรู ดานนี้และทรงทดลองอุปกรณ
วิทยุตาง ๆ พรอม ๆ กันไป เริ่มตนจาก
เครื่องรับสงวิทยุแบบกระเปาหิ้ว เอฟ. 
เอ็ม.-๕ ซึ่งกองการสื่อสารตํารวจได
ทูลเกลาฯ ถวายใหทรงใชรวม ๒ เครื่อง 
พรอมดวยสมุดประมวลสัญญาณประจํา

ทรงสังเกตปรากฏการณตาง ๆ ในระบบ
สื่อสารที่มีผลเสียตอการรับสงวิทยุ เชน 
การจางหายของสัญญาณวิทยุ และการ
รบกวนกันระหวางคลื่นจากสายอากาศที่
อยูใกลกัน เปนผลใหมีการปรับปรุงแกไข
จนระบบสื่อสารของทางราชการสามารถ
ใชงานไดผลดีกวาเดิม

ในระยะเริ่มแรกที่มีการสื่อสารทางวิทยุ
ระหวางหนวยงานของทางราชการนั้น 
การประสานงานกันยังไม ดีพอเพราะ
ประสิทธิภาพในการสื่อสารยังตํ่ าอยู  
พระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัวไดมีพระ
ราชดําริถึงขอบกพรองนี้ ทางกรมตํารวจ
จึงได ดําเนินการแกไขโดยจัดตั้งศูนย 
ปฏิบัติการสื่อสารรวมชื่อ “ศูนยลานนา” 
ขึ้น ใหทหาร ตํารวจ และพลเรือนทุก
หน วยเหล าที่ปฏิบัติหน า ท่ีถวายการ
อารักขา ไดใชความถี่ในการรับสงวิทยุรวม
กันในขายสื่อสารเดียวกัน เปนผลใหมีการ
ประสานงานกันดีข้ึนและติดตอสื่อสารกัน
สะดวกขึ้น

พระราชดําริอีกประการหนึ่ง ที่ไดพระ 
ราชทานใหผู ที่เกี่ยวของนําไปพิจารณา
ดําเนินการก็คือ ทําอยางไรจึงจะสามารถ
ติดตอส่ือสารกันระหวางจุดที่อยูหางไกล
กันมาก ๆ เชน เชียงใหมกับกรุงเทพฯ ได
โดยใชเคร่ืองรับสงวิทยุขนาดเล็กแบบถือ
ติดตัว พระราชดํารินี้ไดเปนแรงผลักดัน
ใหมีการจัดต้ังระบบวิทยุถายทอดผานขาย
โทรคมนาคมขององคการโทรศัพทแหง
ประเทศไทยขึ้น โดยมีสถานีถายทอดที่
เชียงใหมและกรุงเทพฯ แหงละ ๑ สถานี 
ซึ่งก็นับเปนผลสําเร็จประการหนึ่งในการ
พัฒนาระบบสื่อสารของประเทศ และชวย
ใหพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัวทรงมี
ความสะดวกในการบํา เ พ็ญพระราช
กรณียกิจ เพราะสามารถติดตอสื่อสาร
จากที่หางไกลไดโดยใชเพียงเครื่องรับสง
วิทยุขนาดเล็ก

พระองค เพื่อการติดตอทางวิทยุ พระองค
ไดทรงซอมและปรับแตงเครื่องวิทยุน้ีดวย
พระองคเอง ทรงทดลองและพระราชทาน
กระแสพระราชดําริ เกี่ ยวกับสายส  ง
สัญญาณและสายอากาศวิทยุแบบตาง ๆ 
ที่มีประสิทธิภาพสูงใหผูที่เกี่ยวของรับไป
พิจารณาศึกษาทางด านวิชาการและ
ทดลองทําขึ้นใชงาน ผลจากนี้ทําใหมีการ
ปรับปรุงระบบสื่อสารของทางราชการจน
ไดสมรรถนะสูง นอกจากนี้ พระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัวยังทรงทดลองรับสง
วิทยุทางไกลระหวางกรุงเทพฯ กับหัวหิน 

ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร
ในหลวง นายชางใหญ

ของแผนดิน

๔. พระราชกรณียกิจดานวิศวกรรมการเกษตร 

พระราชกรณียกิจดานนี้ไดแก การทําฝนหลวง โครงการสวน
พระองคสวนจิตรลดา และโครงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  
จากการที่ทรงพบวาประชาชนในทองถ่ินทุรกันดารตองประสบกับ
ความแหงแลงของดินฟาอากาศ ขาดแคลนนํ้าดื่มและนํ้าสําหรับ
การเพาะปลูกอยู เนือง ๆ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจึงได
พระราชทานพระราชดําริและพระราชทรัพยสวนพระองคใหคณะ

ปฏิบัติการทดลองของกระทรวงเกษตรและสหกรณดําเนินการ
ศึกษาวิจัยและคนควาการทําฝนเทียม โดยเริ่มตั้งแต พ.ศ. ๒๔๙๙ 
จนกระทั่งไดผลเปนที่นาพอใจเปนครั้งแรกใน พ.ศ. ๒๕๑๒ หลัง
จากนั้นก็ไดมีการทําฝนเทียม หรือที่เรียกกันในปจจุบันวา ฝน
หลวง เรื่อยมา โดยที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงติดตามผล
และทรงรวมแผนการปฏิบัติงานเปนครั้งคราว
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ทั้งนี้ พระองคทรงจําแนกการทําฝนเทียมวามี 3 ขั้นตอนดวยกัน 
คือ   

ขั้นตอนที่ 1 “กอกวน” เปนการกระตุนใหเมฆรวมตัวเปนกลุม
กอนเพื่อใชเปนแกนกลางในการสรางกลุมเมฆฝนในระยะตอมา 
สารเคมีที่ใชไดแก แคลเซียมคลอไรด แคลเซียมคารไบด 
แคลเซียมออกไซด หรือสวนผสมระหวางเกลือแกงกับสารยูเรีย 
หรือสารผสมระหวางสารยูเรียกับแอมโมเนียไนเตรต ซึ่งสารผสม
ดังกลาวจะกอใหเกิดกระบวนการกลั่นตัวของไอนํ้าในอากาศ

ขัน้ตอนที ่2 “เลีย้งใหอวน” ใชสารเคม ีคอื เกลอืแกง สารประกอบ
สตูร ท.1 สารยูเรีย แอมโมเนียไนเตรต นํ้าแข็งแหง และอาจใช
สารแคลเซียมคลอไรดรวมดวยเพื่อใหเกิดแกนเม็ดไอน้ําใหกลุม
เมฆมีความหนาแนนเพิ่มขึ้น

และขั้นที่ 3 “โจมตี” สารเคมีที่ใชในขั้นตอนนี้เปนสารเย็นจัด คือ 
ซลิเวอรไอโอได และนํา้แขง็แหงเพือ่ใหเกดิภาวะไมสมดลุมากทีส่ดุ 
ซึ่งจะเกิดเปนเม็ดนํ้าที่มีขนาดใหญมากและตกลงเปนฝนในที่สุด

ขอควรระวังขอหนึ่งในการทําฝนเทียม คือ ในทุกขั้นตอนจะตอง
อาศัยความรูและประสบการณการตัดสินใจที่จะเลือกใชสารเคมี
ในปริมาณที่พอเหมาะ และตองคํานึงถึงสภาพอากาศ สภาพ
ภูมิประเทศ ทิศทางและความเร็วของลม ตลอดจนการกําหนด
บริเวณหรือแนวพิกัดที่จะโปรยสารเคมี ไมเพียงเทานั้น พระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัว ในฐานะพระบิดาแหงฝนหลวง ยังทรง
ประดิษฐภาพ “ตําราฝนหลวง” ดวยคอมพิวเตอร เพื่อแสดงขั้น
ตอนและกรรมวิธีการดัดแปรสภาพอากาศใหเกิดฝนจากเมฆอุน
และเมฆเย็น พระราชทานแกนักวิชาการฝนหลวงถือปฏิบัติใน

แนวทางเดียวกันเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2542 ดวย

 

ดวยเหตุที่ประเทศไทยมีผลผลิตทางการเกษตรเปนจํานวนมาก 
สมควรท่ีจะพัฒนาและส งเสริมความรู ด านอุตสาหกรรม
การเกษตรแกเกษตรกรทั่วไป พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจึง
ทรงเริ่มโครงการสวนพระองคสวนจิตรลดาขึ้น โดยโปรดใหตั้ง
โรงงานตนแบบสําหรับแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเปนการ
ทดลอง คือ ใน พ.ศ. ๒๕๑๘ ไดโปรดใหตั้งโรงสีขาวตัวอยาง
จิตรลดาเพื่อศึกษาวิธีสีขาวใหมีประสิทธิภาพสูงสุด ศึกษาวิธีเก็บ
รักษาขาว และศึกษาวิธีนําแกลบมาใชเปนปุยหรือเชื้อเพลิง ในป
เดียวกันนั้นพระองคไดทรงจัดตั้ง “โรงนมผงสวนดุสิต” ขึ้น     
เพื่อแปรสภาพนมสดใหเปนนมผงและนมอัดเม็ด และเพื่อให
เกษตรกรผูเล้ียงโคนมท่ัวประเทศไดศึกษากรรมวิธีที่เกี่ยวของ 
นอกจากนี้ พระองคยังโปรดใหสรางโรงงานหลวงอาหารสําเร็จรูป
ขึ้นในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวม ๕ แหง ควบคู
กับศูนยศึกษาวิชาการเกษตรอีกดวย เพื่อเสริมสรางความรูความ
เขาใจในการวางแผนการเพาะปลูก การดูแล และการเก็บเกี่ยว
ผลผลิตของเกษตรกรในทองถิ่นชนบท

รูปที่ ๖. ตําราฝนหลวง

ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร

ในหลวง นายชางใหญ
ของแผนดิน

๕. พระราชกรณียกิจดานวิศวกรรมแหลงนํ้าและชลประทาน

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงใช
ความรูดานวิศวกรรมศาสตรเขาชวยแก
ปญหาของประชาชนตลอดเวลายาวนาน
กวา ๖๐ ป โดยเฉพาะปญหาการอาชีพ 
ปญหาเรื่องนํ้า และดิน คือ การขาดแคลน
นํ้าในฤดูแลง และนํ้าทวมในฤดูฝน ทรง

พระราชดําริเร่ิมโครงการดานชลประทาน
เพื่อพัฒนาแหลงนํ้าโดยทรงยึดหลักการที่
วา  

“ตองมีนํ้า นํ้าบริโภค นํ้าใช นํ้าเพื่อ
การเพาะปลูก เพราะวาชีวิตอยูที่นั่น” 

ทรงตระหนักดีวา “นํ้า” คือชีวิต นํ้ามี
ความสําคัญตออาชีพเกษตรกรรมและ
การดํารงชีวิตของราษฎรไทย โดยเฉพาะ
ในชนบท ทรงพระราชดําริวา การ
สงเคราะหราษฎรที่ไดผลควรเปนการ
สงเคราะหอยางถาวร นั่นก็คือ การชวย
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ทั้งนี้ พระองคทรงจําแนกการทําฝนเทียมวามี 3 ขั้นตอนดวยกัน 
คือ   

ขั้นตอนที่ 1 “กอกวน” เปนการกระตุนใหเมฆรวมตัวเปนกลุม
กอนเพื่อใชเปนแกนกลางในการสรางกลุมเมฆฝนในระยะตอมา 
สารเคมีที่ใชไดแก แคลเซียมคลอไรด แคลเซียมคารไบด 
แคลเซียมออกไซด หรือสวนผสมระหวางเกลือแกงกับสารยูเรีย 
หรือสารผสมระหวางสารยูเรียกับแอมโมเนียไนเตรต ซึ่งสารผสม
ดังกลาวจะกอใหเกิดกระบวนการกลั่นตัวของไอนํ้าในอากาศ

ขัน้ตอนที ่2 “เลีย้งใหอวน” ใชสารเคม ีคอื เกลอืแกง สารประกอบ
สตูร ท.1 สารยูเรีย แอมโมเนียไนเตรต นํ้าแข็งแหง และอาจใช
สารแคลเซียมคลอไรดรวมดวยเพื่อใหเกิดแกนเม็ดไอนํ้าใหกลุม
เมฆมีความหนาแนนเพิ่มขึ้น

และขั้นที่ 3 “โจมตี” สารเคมีที่ใชในขั้นตอนนี้เปนสารเย็นจัด คือ 
ซลิเวอรไอโอได และนํา้แขง็แหงเพือ่ใหเกดิภาวะไมสมดลุมากทีส่ดุ 
ซึ่งจะเกิดเปนเม็ดนํ้าที่มีขนาดใหญมากและตกลงเปนฝนในที่สุด

ขอควรระวังขอหนึ่งในการทําฝนเทียม คือ ในทุกขั้นตอนจะตอง
อาศัยความรูและประสบการณการตัดสินใจท่ีจะเลือกใชสารเคมี
ในปริมาณที่พอเหมาะ และตองคํานึงถึงสภาพอากาศ สภาพ
ภูมิประเทศ ทิศทางและความเร็วของลม ตลอดจนการกําหนด
บริเวณหรือแนวพิกัดที่จะโปรยสารเคมี ไมเพียงเทานั้น พระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัว ในฐานะพระบิดาแหงฝนหลวง ยังทรง
ประดิษฐภาพ “ตําราฝนหลวง” ดวยคอมพิวเตอร เพื่อแสดงขั้น
ตอนและกรรมวิธีการดัดแปรสภาพอากาศใหเกิดฝนจากเมฆอุน
และเมฆเย็น พระราชทานแกนักวิชาการฝนหลวงถือปฏิบัติใน

แนวทางเดียวกันเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2542 ดวย

 

ดวยเหตุที่ประเทศไทยมีผลผลิตทางการเกษตรเปนจํานวนมาก 
สมควรที่จะพัฒนาและส งเสริมความรู ด านอุตสาหกรรม
การเกษตรแกเกษตรกรทั่วไป พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจึง
ทรงเริ่มโครงการสวนพระองคสวนจิตรลดาขึ้น โดยโปรดใหตั้ง
โรงงานตนแบบสําหรับแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเปนการ
ทดลอง คือ ใน พ.ศ. ๒๕๑๘ ไดโปรดใหตั้งโรงสีขาวตัวอยาง
จิตรลดาเพื่อศึกษาวิธีสีขาวใหมีประสิทธิภาพสูงสุด ศึกษาวิธีเก็บ
รักษาขาว และศึกษาวิธีนําแกลบมาใชเปนปุยหรือเชื้อเพลิง ในป
เดียวกันน้ันพระองคไดทรงจัดต้ัง “โรงนมผงสวนดุสิต” ขึ้น     
เพื่อแปรสภาพนมสดใหเปนนมผงและนมอัดเม็ด และเพื่อให
เกษตรกรผูเลี้ยงโคนมทั่วประเทศไดศึกษากรรมวิธีที่เกี่ยวของ 
นอกจากนี้ พระองคยังโปรดใหสรางโรงงานหลวงอาหารสําเร็จรูป
ขึ้นในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวม ๕ แหง ควบคู
กับศูนยศึกษาวิชาการเกษตรอีกดวย เพื่อเสริมสรางความรูความ
เขาใจในการวางแผนการเพาะปลูก การดูแล และการเก็บเกี่ยว
ผลผลิตของเกษตรกรในทองถิ่นชนบท

รูปที่ ๖. ตําราฝนหลวง

ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร
ในหลวง นายชางใหญ

ของแผนดิน

๕. พระราชกรณียกิจดานวิศวกรรมแหลงนํ้าและชลประทาน

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงใช
ความรูดานวิศวกรรมศาสตรเขาชวยแก
ปญหาของประชาชนตลอดเวลายาวนาน
กวา ๖๐ ป โดยเฉพาะปญหาการอาชีพ 
ปญหาเรื่องนํ้า และดิน คือ การขาดแคลน
นํ้าในฤดูแลง และนํ้าทวมในฤดูฝน ทรง

พระราชดําริเริ่มโครงการดานชลประทาน
เพื่อพัฒนาแหลงนํ้าโดยทรงยึดหลักการท่ี
วา  

“ตองมีนํ้า นํ้าบริโภค นํ้าใช นํ้าเพื่อ
การเพาะปลูก เพราะวาชีวิตอยูที่นั่น” 

ทรงตระหนักดีวา “นํ้า” คือชีวิต นํ้ามี
ความสําคัญตออาชีพเกษตรกรรมและ
การดํารงชีวิตของราษฎรไทย โดยเฉพาะ
ในชนบท ทรงพระราชดําริวา การ
สงเคราะหราษฎรท่ีไดผลควรเปนการ
สงเคราะหอยางถาวร นั่นก็คือ การชวย
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ราษฎรใหสามารถพึ่งตนเองได จึงทรง
พระกรุณาดําริ ริเริ่มโครงการตางๆ เมื่อ 
“พัฒนาทรัพยากรนํ้า” ในรูปแบบตางๆ 
มาโดยตลอด (ขอมูลจาก www.sakul 
thai.com) ไมวาจะเปนโครงการกอสราง
เขื่อนตางๆ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุมนํ้า 
โครงการแกปญหานํ้าทวม โครงการฝน
หลวง เปนตน

ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๐๖ เปนตนมา โครงการ
ตามพระราชดําริเกี่ยวกับการพัฒนาแหลง
นํ้าและชลประทาน นับเปนโครงการที่
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงใหความ
สําคัญเปนพิเศษ สังเกตไดจากจํานวน
โครงการและเงินงบประมาณที่ใชในการ
สนองพระราชดําริ (ซ่ึงในชวงระหวาง 
พ.ศ. ๒๕๑๘-๒๕๒๗ มีถึง ๗๑๒ โครงการ 
ใชเงินงบประมาณราว ๓,๕๑๓ ลานบาท) 

และจากการเสด็จพระราชดาํเนนิไปทอดพระเนตรโครงการเหลานีบ้อยครัง้ทกุป จดุประสงค 
ของโครงการเหลานี้ก็เพื่อใหมีนํ้าสําหรับการเกษตร การอุปโภคบริโภค การผลิตไฟฟา 
อีกทั้งเพื่อควบคุมสภาพแวดลอม เชน รักษาตนนํ้าลําธารและอนุรักษปาไม และเพื่อ
บรรเทาอุทกภัย ตัวอยางของโครงการตามพระราชดําริเหลานี้ไดแก

๕.๑ โครงการอางเก็บนํ้าเขาเตา  อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ซึ่งสรางขึ้นตั้งแต  
พ.ศ. ๒๕๐๖ เพื่อเก็บนํ้าจืดไวสําหรับการอุปโภคบริโภคและเลี้ยงสัตว

๕.๒ โครงการอางเก็บนํ้าหวยตาดใฮใหญ  จังหวัดสกลนคร ซึ่งสรางขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๒๗ 
เพือ่เปดใหนํา้ไหลลงรองนํา้ธรรมชาตแิละซมึลงดนิได เปนการฟนสภาพปาในบรเิวณพืน้ที ่
ของโครงการ

๕.๓ โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุมนํ้าสาขาแมปง  เขตอําเภอจอมทองกับเขตอําเภอฮอด 
จังหวัดเชียงใหม และเขตอําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน เริ่มสรางใน พ.ศ. ๒๕๒๗ เพื่อ
พัฒนาพื้นที่บริเวณฝงซายของแมนํ้าปงประมาณ ๑๗๐,๐๐๐ ไร

๕.๔ โครงการชลประทานมูโนะ  อําเภอตากใบ และอําเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส 
เริ่มดําเนินการตั้งแต พ.ศ. ๒๕๑๘ เพื่อการระบายนํ้าออกจากพื้นที่การบรรเทาอุทกภัย 
การเกษตร และการเลี้ยงสัตว

ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร

ในหลวง นายชางใหญ
ของแผนดิน

๖. พระราชกรณียกิจดานการคมนาคมและการขนสง

โครงการตามพระราชดําริสวนที่เกี่ยวของกับการคมนาคมและ
ขนสง สวนใหญจะเปนโครงการสรางถนนหนทางในทองถิ่นชนบท 
ซึ่งก็เริ่มมีตั้งแตราวป พ.ศ. ๒๕๒๑ เปนตนมา ลักษณะของถนน
ในโครงการตามพระราชดําริ อาจแบงตามประเภทของการให
บริการไดเปน ๔ อยาง คือ

๖.๑ ถนนที่ปรับปรุงจากเสนทางเดิมที่มีอยูแลว เพื่อกระตุนใหเกิด
การขยายตลาดผลผลิตทางการเกษตรและหัตถกรรมของหมูบาน 
หรือชุมชนในบริเวณที่เกี่ยวของ

๖.๒ ถนนสรางใหม ซึ่งชวยใหมีการนําทรัพยากรในทองถิ่นที่เกี่ยว 
ของออกมาใชประโยชน

๖.๓ ถนนทีส่รางเพือ่รบัการจราจรทีเ่พิม่ขึน้เพราะการขยายตวัของ 
เศรษฐกิจ ประชากร และกิจกรรมในชนบท

๖.๔ ถนนที่เชื่อมตอชุมชนที่พัฒนาไปบางแลวเขากับชุมชนที่ยังไม
ไดพัฒนาเทาที่ควร

หลงัจากทีม่กีารสรางถนนชนบทในโครงการพระราชดํารแิลว กม็กั 
จะมีงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของตามมาในลักษณะของโครงการเบ็ดเสร็จ 
เชน การพัฒนาแหลงนํ้า การฝกอาชีพ การขยายพื้นที่เพาะปลูก 
และการปรับปรุงการตลาด

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจะทรงศึกษาและวางแผนปรับปรุง
การคมนาคมและขนสงในชนบท โดยทรงพิจารณาประโยชนที่จะ
เกิดแกทองถิ่นเปนหลัก จากนั้นก็จะเสด็จฯ ไปยังพื้นที่นั้น ๆ เพื่อ
สาํรวจและเกบ็ขอมลูมาประกอบการพิจารณาลกัษณะการเชือ่มตอ 
และแนวของถนน แลวจะพระราชทานใหหนวยงานที่เหมาะสมรับ
ไปดําเนินการตอไป ในระหวางการกอสราง พระองคจะเสด็จฯ ไป
ตรวจสอบและพระราชทานคําแนะนําแกเจาหนาท่ีที่เกี่ยวของเปน
ครั้งคราว



31August - November 2016

ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร

ใน
หล

วง
 น

าย
ชา

งใ
หญ

ขอ
งแ

ผน
ดิน

ราษฎรใหสามารถพ่ึงตนเองได จึงทรง
พระกรุณาดําริ ริเริ่มโครงการตางๆ เมื่อ 
“พัฒนาทรัพยากรนํ้า” ในรูปแบบตางๆ 
มาโดยตลอด (ขอมูลจาก www.sakul 
thai.com) ไมวาจะเปนโครงการกอสราง
เขื่อนตางๆ โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีลุมนํ้า 
โครงการแกปญหานํ้าทวม โครงการฝน
หลวง เปนตน

ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๐๖ เปนตนมา โครงการ
ตามพระราชดําริเก่ียวกับการพัฒนาแหลง
นํ้าและชลประทาน นับเปนโครงการท่ี
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงใหความ
สําคัญเปนพิเศษ สังเกตไดจากจํานวน
โครงการและเงินงบประมาณที่ใชในการ
สนองพระราชดําริ (ซึ่งในชวงระหวาง 
พ.ศ. ๒๕๑๘-๒๕๒๗ มีถึง ๗๑๒ โครงการ 
ใชเงินงบประมาณราว ๓,๕๑๓ ลานบาท) 

และจากการเสด็จพระราชดาํเนนิไปทอดพระเนตรโครงการเหลานีบ้อยครัง้ทกุป จดุประสงค 
ของโครงการเหลานี้ก็เพื่อใหมีนํ้าสําหรับการเกษตร การอุปโภคบริโภค การผลิตไฟฟา 
อีกทั้งเพื่อควบคุมสภาพแวดลอม เชน รักษาตนนํ้าลําธารและอนุรักษปาไม และเพื่อ
บรรเทาอุทกภัย ตัวอยางของโครงการตามพระราชดําริเหลานี้ไดแก

๕.๑ โครงการอางเก็บนํ้าเขาเตา  อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ซึ่งสรางขึ้นตั้งแต  
พ.ศ. ๒๕๐๖ เพื่อเก็บนํ้าจืดไวสําหรับการอุปโภคบริโภคและเลี้ยงสัตว

๕.๒ โครงการอางเก็บนํ้าหวยตาดใฮใหญ  จังหวัดสกลนคร ซึ่งสรางขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๒๗ 
เพือ่เปดใหนํา้ไหลลงรองนํา้ธรรมชาตแิละซมึลงดนิได เปนการฟนสภาพปาในบรเิวณพืน้ที ่
ของโครงการ

๕.๓ โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุมนํ้าสาขาแมปง  เขตอําเภอจอมทองกับเขตอําเภอฮอด 
จังหวัดเชียงใหม และเขตอําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน เริ่มสรางใน พ.ศ. ๒๕๒๗ เพื่อ
พัฒนาพื้นที่บริเวณฝงซายของแมนํ้าปงประมาณ ๑๗๐,๐๐๐ ไร

๕.๔ โครงการชลประทานมูโนะ  อําเภอตากใบ และอําเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส 
เริ่มดําเนินการตั้งแต พ.ศ. ๒๕๑๘ เพื่อการระบายนํ้าออกจากพื้นที่การบรรเทาอุทกภัย 
การเกษตร และการเลี้ยงสัตว

ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร
ในหลวง นายชางใหญ

ของแผนดิน

๖. พระราชกรณียกิจดานการคมนาคมและการขนสง

โครงการตามพระราชดําริสวนที่เก่ียวของกับการคมนาคมและ
ขนสง สวนใหญจะเปนโครงการสรางถนนหนทางในทองถิ่นชนบท 
ซึ่งก็เริ่มมีตั้งแตราวป พ.ศ. ๒๕๒๑ เปนตนมา ลักษณะของถนน
ในโครงการตามพระราชดําริ อาจแบงตามประเภทของการให
บริการไดเปน ๔ อยาง คือ

๖.๑ ถนนที่ปรับปรุงจากเสนทางเดิมที่มีอยูแลว เพื่อกระตุนใหเกิด
การขยายตลาดผลผลิตทางการเกษตรและหัตถกรรมของหมูบาน 
หรือชุมชนในบริเวณที่เกี่ยวของ

๖.๒ ถนนสรางใหม ซึ่งชวยใหมีการนําทรัพยากรในทองถิ่นที่เกี่ยว 
ของออกมาใชประโยชน

๖.๓ ถนนทีส่รางเพือ่รบัการจราจรทีเ่พิม่ขึน้เพราะการขยายตวัของ 
เศรษฐกิจ ประชากร และกิจกรรมในชนบท

๖.๔ ถนนที่เชื่อมตอชุมชนที่พัฒนาไปบางแลวเขากับชุมชนที่ยังไม
ไดพัฒนาเทาที่ควร

หลงัจากทีม่กีารสรางถนนชนบทในโครงการพระราชดาํรแิลว กม็กั 
จะมีงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของตามมาในลักษณะของโครงการเบ็ดเสร็จ 
เชน การพัฒนาแหลงนํ้า การฝกอาชีพ การขยายพื้นที่เพาะปลูก 
และการปรับปรุงการตลาด

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจะทรงศึกษาและวางแผนปรับปรุง
การคมนาคมและขนสงในชนบท โดยทรงพิจารณาประโยชนที่จะ
เกิดแกทองถิ่นเปนหลัก จากนั้นก็จะเสด็จฯ ไปยังพื้นที่นั้น ๆ เพื่อ
สาํรวจและเกบ็ขอมลูมาประกอบการพิจารณาลกัษณะการเชือ่มตอ 
และแนวของถนน แลวจะพระราชทานใหหนวยงานที่เหมาะสมรับ
ไปดําเนินการตอไป ในระหวางการกอสราง พระองคจะเสด็จฯ ไป
ตรวจสอบและพระราชทานคําแนะนําแกเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของเปน
ครั้งคราว
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๗. พระราชกรณียกิจดานการพลังงาน 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงทราบดี
วาประเทศไทยยังตองอาศัยเช้ือเพลิงและ
พลังงานจากตางประเทศอยูอยางมาก จึง
ทรงเร่ิมศึกษาเรื่องพลังงานทดแทนไว
เปนการลวงหนาหลายเรื่อง เชน พลังงาน
นํ้า พลังงานลม หินนํ้ามัน พลังงานจาก
มวลชีวภาพ

“เขื่อนภูมิพล เขื่อนของพอ” 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดชเปนกษัตริยท่ีมีสายพระเนตร

ยาวไกล เล็งเห็นวานํ้าและไฟเปนปจจัย
สําคัญในการดํารงชีวิตพระองคทานทรงมี
พระราชดํารัสเห็นชอบกับทางรัฐบาลใน
สมัยนั้นวา ควรมีเขื่อนเพื่อกักเก็บนํ้าไวใช
และเพ่ือทําการผลิตการแสไฟฟาใหเพียง
พอตอความตองการของประชาชน 

การไฟฟายันฮี ซึ่งเปนรัฐวิสาหกิจดาน
ไฟฟาในขณะนั้น (กอนจะมีการควบรวม
กับการลิกไนตและ การไฟฟาตะวันออก
เฉียงเหนือ เปน การไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย) เปนผูรับผิดชอบในการ

กอสรางเขื่อนยันฮี ในป พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่ง
ตอมาไดรับพระราชทานพระปรมาภิไธย
ชื่อเขื่อนวา ‘เขื่อนภูมิพล’ ในป พ.ศ. 
๒๕๐๐  

จนกระทั่ง ป พ.ศ. ๒๕๐๗ การดําเนิน
การกอสรางเสร็จเรียบรอยแลว พระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงเสด็จพระราช 
ดําเนินไปทรงเปดเขื่อนเมื่อวันที่ ๑๗ 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๗ และพระองคได
ทรงพระราชดํารัสในวันประกอบพิธีเปดไว
ดังนี้

ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร

ในหลวง นายชางใหญ
ของแผนดิน

รูปที่ ๗. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงวางศิลาฤกษเขื่อนภูมิพล 24 มิถุนายน 2504

รูปที่ ๘. เขื่อนภูมิพล
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๗. พระราชกรณียกิจดานการพลังงาน 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงทราบดี
วาประเทศไทยยังตองอาศัยเชื้อเพลิงและ
พลังงานจากตางประเทศอยูอยางมาก จึง
ทรงเร่ิมศึกษาเรื่องพลังงานทดแทนไว
เปนการลวงหนาหลายเรื่อง เชน พลังงาน
นํ้า พลังงานลม หินนํ้ามัน พลังงานจาก
มวลชีวภาพ

“เขื่อนภูมิพล เขื่อนของพอ” 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดชเปนกษัตริยท่ีมีสายพระเนตร

ยาวไกล เล็งเห็นวานํ้าและไฟเปนปจจัย
สําคัญในการดํารงชีวิตพระองคทานทรงมี
พระราชดํารัสเห็นชอบกับทางรัฐบาลใน
สมัยนั้นวา ควรมีเขื่อนเพื่อกักเก็บนํ้าไวใช
และเพ่ือทําการผลิตการแสไฟฟาใหเพียง
พอตอความตองการของประชาชน 

การไฟฟายันฮี ซึ่งเปนรัฐวิสาหกิจดาน
ไฟฟาในขณะนั้น (กอนจะมีการควบรวม
กับการลิกไนตและ การไฟฟาตะวันออก
เฉียงเหนือ เปน การไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย) เปนผูรับผิดชอบในการ

กอสรางเขื่อนยันฮี ในป พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่ง
ตอมาไดรับพระราชทานพระปรมาภิไธย
ชื่อเขื่อนวา ‘เขื่อนภูมิพล’ ในป พ.ศ. 
๒๕๐๐  

จนกระทั่ง ป พ.ศ. ๒๕๐๗ การดําเนิน
การกอสรางเสร็จเรียบรอยแลว พระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงเสด็จพระราช 
ดําเนินไปทรงเปดเขื่อนเมื่อวันที่ ๑๗ 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๗ และพระองคได
ทรงพระราชดํารัสในวันประกอบพิธีเปดไว
ดังนี้

ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร
ในหลวง นายชางใหญ

ของแผนดิน

รูปที่ ๗. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงวางศิลาฤกษเขื่อนภูมิพล 24 มิถุนายน 2504

รูปที่ ๘. เขื่อนภูมิพล
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“เราเห็นพองกับรัฐบาลวาโครงการเอนกประสงคโครงการแรกของ

ประเทศไทยนี้เปนจุดเริ่มตนในการพัฒนาเศรษฐกิจกาวใหมใหไพศาล

ออกไป ปจจุบันนํ้าเปนปจจัยหลอเลี้ยงชีวิต และนํ้ากับไฟฟาสงเสริม

ความเจริญกาวหนาของชีวิต เมื่อพลเมืองเพิ่มมากและเร็วก็ตองเพิ่ม

นํ้าและไฟฟาใหทันความตองการของพลเมือง”

เขื่อนภูมิพลแหงนี้เปนเขื่อนเอนกประสงค
ขนาดใหญ และเปนเขื่อนคอนกรีตโคงที่
ใชในการกักเก็บนํ้าเพื่อการเกษตร และยัง
เปนแหลงผลิตไฟฟาที่สําคัญของประเทศ 
ไทย โดยมกีาํลงัการผลติไฟฟาไดประมาณ 
ปละ ๑,๐๖๒ ลานกิโลวัตต-ชั่วโมง นอก 
จากนั้น ในปจจุบันเข่ือนภูมิพลยังเปน
แหลงทองเที่ยวที่สําคัญของประเทศไทย 
ที่มีนักทองเที่ยวไปเยือนราว ๒๗ ลานคน
ตอป

ทั่วไทยสวางไสว ดวยพระอัจฉริยภาพ
ดานวิศวกรรม

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลย
เดช ทรงหวงใยพสกนิกรของพระองคมา
โดยตลอด และดวยพระอัจฉริยภาพดาน
วิศวกรรม เมื่อคราวเสด็จพระราชดําเนิน
เยี่ ยม เ ยือนราษฎรในถิ่ นทุ รกั นดาร 
พระองคไดทรงมีพระราชดําริให กฟผ. 
ทําการสํารวจและศึกษาพื้นที่เพื่อกอสราง
โครงการ โรงไฟฟาพลังนํ้าขนาดเล็ก ผลิต
กระแสไฟฟาใหราษฎรในชนบท อาทิ โรง
ไฟฟาบานขุนกลาง จ.เชียงใหม โรงไฟฟา
พลงันํา้ เขือ่นแมงดัสมบรูณชล จ.เชยีงใหม 
โรงไฟฟาพลังนํ้า คลองชองกลํ่า จ.สระแกว 
โรงไฟฟาพลังนํ้า บานสันติ จ.ยะลา และ
เขื่อนพรมธารา จ.ชัยภูมิ ซึ่งการพัฒนา
พลังงานไฟฟาในพื้นที่ห างไกลชวยสง
เสริมคุณภาพชีวิตราษฎรใหดีขึ้น

รูปที่ ๙. โรงไฟฟาบานขุนกลาง จ.เชียงใหม

รูปที่ ๑๐. โรงไฟฟาพลังนํ้า คลองชองกลํ่า จ.สระแกว รูปที่ ๑๑. โรงไฟฟาพลังนํ้า เขื่อนแมงัดสมบูรณชล 
จ.เชียงใหม

รูปที่ ๑๒. เขื่อนพรมธารา จ.ชัยภูมิ

ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร

ในหลวง นายชางใหญ
ของแผนดิน

โครงการพระราชดาํร ิโรงไฟฟาพลงันํา้บานสนัต ิจังหวดัยะลา 

ในการกอสรางเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา ซึ่งเปนโครงการพัฒนา
แหลงนํ้าแหงแรกของภาคใตตอนลางนั้นเต็มไปดวยความยาก 
ลําบากในการกอสราง เนื่องดวยในขณะนั้นยังมีการตอสูกับ 
ผูกอการราย โดยในระหวางการกอสรางพระบาทสมเด็จพระ     

รูปที่ ๑๓. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จพระราชดําเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษเขื่อนบางลาง

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจาฯพระบรม
ราชินีนาถไดเสด็จพระราชดําเนินมาที่เขื่อนแหงนี้หลายครั้ง ดวย
พระราชประสงคจะพระราชทานกําลังใจแกผูปฏิบัติงานและทรงมี
พระราชกระแสรับสั่งวา

“คนที่เขาถึงพื้นที่ได ยอมมีโอกาสทํางานสําเร็จ”

รูปที่ ๑๔. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จพระราชดําเนินทรงเปดโรงไฟฟาพลังนํ้าบานสันติขึ้นบริเวณเหนือเขื่อนบางลาง 
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“เราเห็นพองกับรัฐบาลวาโครงการเอนกประสงคโครงการแรกของ

ประเทศไทยนี้เปนจุดเริ่มตนในการพัฒนาเศรษฐกิจกาวใหมใหไพศาล

ออกไป ปจจุบันนํ้าเปนปจจัยหลอเลี้ยงชีวิต และนํ้ากับไฟฟาสงเสริม

ความเจริญกาวหนาของชีวิต เมื่อพลเมืองเพิ่มมากและเร็วก็ตองเพิ่ม

นํ้าและไฟฟาใหทันความตองการของพลเมือง”

เขื่อนภูมิพลแหงนี้เปนเขื่อนเอนกประสงค
ขนาดใหญ และเปนเขื่อนคอนกรีตโคงที่
ใชในการกักเก็บนํ้าเพื่อการเกษตร และยัง
เปนแหลงผลิตไฟฟาท่ีสําคัญของประเทศ 
ไทย โดยมกีาํลงัการผลติไฟฟาไดประมาณ 
ปละ ๑,๐๖๒ ลานกิโลวัตต-ชั่วโมง นอก 
จากนั้น ในปจจุบันเขื่อนภูมิพลยังเปน
แหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญของประเทศไทย 
ที่มีนักทองเที่ยวไปเยือนราว ๒๗ ลานคน
ตอป

ทั่วไทยสวางไสว ดวยพระอัจฉริยภาพ
ดานวิศวกรรม

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลย
เดช ทรงหวงใยพสกนิกรของพระองคมา
โดยตลอด และดวยพระอัจฉริยภาพดาน
วิศวกรรม เมื่อคราวเสด็จพระราชดําเนิน
เยี่ ยม เ ยือนราษฎรในถิ่ น ทุ รกันดาร 
พระองคไดทรงมีพระราชดําริให กฟผ. 
ทําการสํารวจและศึกษาพื้นที่เพื่อกอสราง
โครงการ โรงไฟฟาพลังนํ้าขนาดเล็ก ผลิต
กระแสไฟฟาใหราษฎรในชนบท อาทิ โรง
ไฟฟาบานขุนกลาง จ.เชียงใหม โรงไฟฟา
พลงันํา้ เขือ่นแมงดัสมบรูณชล จ.เชยีงใหม 
โรงไฟฟาพลังนํ้า คลองชองกลํ่า จ.สระแกว 
โรงไฟฟาพลังนํ้า บานสันติ จ.ยะลา และ
เขื่อนพรมธารา จ.ชัยภูมิ ซึ่งการพัฒนา
พลังงานไฟฟาในพื้นท่ีหางไกลชวยสง
เสริมคุณภาพชีวิตราษฎรใหดีขึ้น

รูปที่ ๙. โรงไฟฟาบานขุนกลาง จ.เชียงใหม

รูปที่ ๑๐. โรงไฟฟาพลังนํ้า คลองชองกลํ่า จ.สระแกว รูปที่ ๑๑. โรงไฟฟาพลังนํ้า เขื่อนแมงัดสมบูรณชล 
จ.เชียงใหม

รูปที่ ๑๒. เขื่อนพรมธารา จ.ชัยภูมิ

ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร
ในหลวง นายชางใหญ

ของแผนดิน

โครงการพระราชดาํร ิโรงไฟฟาพลงันํา้บานสนัต ิจังหวดัยะลา 

ในการกอสรางเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา ซึ่งเปนโครงการพัฒนา
แหลงนํ้าแหงแรกของภาคใตตอนลางน้ันเต็มไปดวยความยาก 
ลําบากในการกอสราง เน่ืองดวยในขณะน้ันยังมีการตอสูกับ 
ผูกอการราย โดยในระหวางการกอสรางพระบาทสมเด็จพระ     

รูปที่ ๑๓. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จพระราชดําเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษเขื่อนบางลาง

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจาฯพระบรม
ราชินีนาถไดเสด็จพระราชดําเนินมาที่เขื่อนแหงนี้หลายครั้ง ดวย
พระราชประสงคจะพระราชทานกําลังใจแกผูปฏิบัติงานและทรงมี
พระราชกระแสรับสั่งวา

“คนที่เขาถึงพื้นที่ได ยอมมีโอกาสทํางานสําเร็จ”

รูปที่ ๑๔. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จพระราชดําเนินทรงเปดโรงไฟฟาพลังนํ้าบานสันติขึ้นบริเวณเหนือเขื่อนบางลาง 
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ในวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๑ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดชเสด็จพระราชดําเนินมาทรงวาง
ศิลาฤกษการกอสรางเขื่อนบางลาง โดยมี
นายเกษม จาติกวณิช ผูวาการการไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทยในขณะน้ันรวม
รับเสด็จ พระองคไดเสด็จฯ ไปฝายละแอ 
ซึง่เปนฝายทดนํา้ขนาดเลก็จากคลองละแอ 
ที่สรางดวยการเจาะอุโมงคขนาดเล็กและ
ตอทอสงนํ้าไปใหประชาชนในหมู บาน
สันติใช พลอากาศตรีกําธน สินธวานนท 
องคมนตรี ซึ่งเวลานั้นดํารงตําแหนงเปน
รองผูวาการ การไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย กราบบังคมทูลวา นํ้าประปา
ไหลแรง เพราะตอนํ้าลงมาจากที่สูงทําให
กอกนํ้าเสียเปนประจํา พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมี
รับสั่งวา

“ถานํ้าแรง ทําไมไมคิดทําไฟฟาดวย”

จากแนวพระราชดําริดังกลาว การไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทย จึงกอสรางโรง
ไฟฟาพลังนํ้าบานสันติข้ึนบริเวณเหนือ
เขือ่นบางลาง โดยตดิต้ังเครือ่งกําเนดิไฟฟา 
ขนาด ๑,๒๗๕ กิโลวัตต จํานวน ๑ เครื่อง 
และติดตั้งทอสงนํ้ายาว ๑,๘๐๐ เมตร 
สามารถจายกระแสไฟฟาไดในป พ.ศ. 
๒๕๒๘

โรงไฟฟาพลังนํ้าบานสันติ นับเปนโรง
ไฟฟาใตภูเขาแหงแรกของประเทศไทยที่มี
การควบคุมดวยเทคโนโลยีช้ันสูงดวยการ
เดินเครื่องในระบบอัตโนมัติ สามารถสั่ง
การและควบคุมการเดินเครื่องโดยตรง
จากโรงไฟฟาเขื่อนบางลาง สามารถ
อํานวยประโยชนแกราษฎรในทองถิ่นได
เปนอยางดี

การพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย

ภายในโครงการสวนพระองคสวนจิตรลดา 
ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากแนว
พระราชดําริโครงการหลวง ฯลฯ มีการนํา
พลงังานแสงอาทิตยมาใชหลากหลายรปูแบบ 
โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับการใช
งานเปนสําคัญ และเปนการพัฒนาคิดคน
เทคโนโลยีที่สามารถผลิตเองไดภายใน
ประเทศ ซึ่งนอกจากเปนการนําพลังงาน
แสงอาทิตยมาใชในการดําเนินการภายใน
โครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดาํร ิตาง ๆ 
แลว ยังเปนตัวอยางและแหลงความรูแก
ประชาชนท่ีสนใจนาํพลังงานแสงอาทิตยไป
ใชประโยชนภายในครัวเรือนหรือประกอบ
ธุรกิจของตนเองอีกดวย

ในป พ.ศ. ๒๕๔๒ กฟผ. ไดดําเนินงาน
สนองพระราชดาํริ ในโครงการบานพลงังาน 
แสงอาทิตย ซึ่งไดรับบริจาคอุปกรณจาก
หนวยงานตางๆ ทัง้ภาคราชการและเอกชน 
โดย กฟผ. ดําเนินการติดตั้งแผงเซลลแสง
อาทิตยจํานวน ๑๔ แผง สามารถผลิต

กระแสไฟฟาได ๙.๔๕ แอมแปร ติดตั้ง
เครื่องแปลงกระแสไฟฟา ตูสวิตชควบคุม
การผลิตไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตย และ
ตูบอรดมิเตอร แสดงสภาวะการทํางาน
ของระบบ ประกอบดวยมิเตอรวัดแรงดัน
และกระแสไฟฟาตรงของเซลลแสงอาทติย 
มิเตอรวัดแรงดันและกระแสไฟฟาสลับ 
และมิเตอรวัดพลังงานไฟฟาท่ีผลิตไดจาก
ระบบ ตอเชื่อมระบบดังกลาวเขากับระบบ
สายสงของการไฟฟานครหลวง

หนวยงานตาง ๆ ของกระทรวงพลังงานยัง
ไดสนองแนวพระราชดําริ ดวยการติดตั้ง
ระบบเซลลแสงอาทิตย ผลิตกระแสไฟฟา
ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
เชน ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดาํรใินภมูภิาคตาง ๆ โครงการบาน 
เลก็ในปาใหญ โครงการฟารมตวัอยางบาน 
พุระกํา จังหวัดราชบุรี โครงการศูนย  
ศลิปาชพีเกาะเกดิ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูง จังหวัด
เชียงใหม และโรงเรียนจิตรลดา เปนตน

รูปที่ ๑๕.  โครงการบานพลังงานแสงอาทิตย

รูปที่ ๑๖.  โครงการพลังงานลม

ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร

ในหลวง นายชางใหญ
ของแผนดิน

รูปที่ ๑๕.  โครงการบานพลังงานแสงอาทิตย

การพัฒนาพลังงานลม

โครงการสวนพระองคสวนจิตรลดามีการ
ใชพลังงานลมมานานกวายี่สิบป โดยใชใน
การวิดนํา้เพือ่ถายเทนํา้ของบอเลีย้งปลานิล

คุณสิริพร ไศละสูต อดีตอธิบดีกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ พลังงาน 
(พพ.) กระทรวงพลังงาน เลาถึงการนํา
พลังงานลมมาใชตามแนวพระราชดําริวา

“แนวพระราชดําริเรื่องการใชพลังงานลม
สวนใหญเปนเร่ืองการสูบนํ้า อยางเชน 
ปราณบุรี มีภูเขาที่แหงแลง เพราะคนตัด
ไมทาํลายปา พระองคทานทรงมพีระราชดาํร ิ
ใหปลูกปาดวยการใชพลังงานลมมาใชใน
การสบูนํา้ขึน้ไปบนภเูขา เพือ่ใหดนิมคีวาม รูปที่ ๑๖.  โครงการพลังงานลม

ชุมช้ืน สรางสภาพแวดลอมที่เหมาะแก
การเจริญเติบโตของตนไม กรมฯ สนอง
พระราชดําริดวยการนํากังหันลมไปติดไว
บนยอดเขา เม่ือกงัหนัหมุนกจ็ะทาํใหเครือ่ง 
สูบนํ้าทํางาน ดึงนํ้าขึ้นไปใหความชุมชื้น
แกดิน ตนไมก็เจริญเติบโตได คนที่ผาน
ไปแถวนั้นจะเห็นกังหันเรียงกันอยู วันนี้
กรมมีเสาวัดลมความเร็วสูงประมาณสี่สิบ
เมตร แตมโีครงการทีส่รางกงัหนัลมพรอม 
กับการวัดลมที่ความสูงประมาณเจ็ดสิบ
เมตรถึงเกาสิบเมตร เครื่องวัดลมนี้จะชวย
ในการหาขอมูลเกี่ยวกับความเร็วลมดวย”

ที่มาขอมูล บทความเรื่อง พระบิดาแหง
การพัฒนาพลังงานไทย

รูปที่ ๑๗.  ทุงกังหันผลิตไฟฟาในโครงการชางหัวมัน อ.ทงยาง จ. เพชรบุรี กําลังผลิต ๕๐ กิโลวัตต จํานวน ๕๐ ตน
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ในวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๑ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดชเสด็จพระราชดําเนินมาทรงวาง
ศิลาฤกษการกอสรางเขื่อนบางลาง โดยมี
นายเกษม จาติกวณิช ผูวาการการไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทยในขณะน้ันรวม
รับเสด็จ พระองคไดเสด็จฯ ไปฝายละแอ 
ซึง่เปนฝายทดนํา้ขนาดเลก็จากคลองละแอ 
ที่สรางดวยการเจาะอุโมงคขนาดเล็กและ
ตอทอสงนํ้าไปใหประชาชนในหมู บาน
สันติใช พลอากาศตรีกําธน สินธวานนท 
องคมนตรี ซึ่งเวลานั้นดํารงตําแหนงเปน
รองผูวาการ การไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย กราบบังคมทูลวา นํ้าประปา
ไหลแรง เพราะตอนํ้าลงมาจากที่สูงทําให
กอกนํ้าเสียเปนประจํา พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมี
รับสั่งวา

“ถานํ้าแรง ทําไมไมคิดทําไฟฟาดวย”

จากแนวพระราชดําริดังกลาว การไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทย จึงกอสรางโรง
ไฟฟาพลังนํ้าบานสันติขึ้นบริเวณเหนือ
เขือ่นบางลาง โดยตดิตัง้เครือ่งกําเนดิไฟฟา 
ขนาด ๑,๒๗๕ กิโลวัตต จํานวน ๑ เครื่อง 
และติดตั้งทอสงนํ้ายาว ๑,๘๐๐ เมตร 
สามารถจายกระแสไฟฟาไดในป พ.ศ. 
๒๕๒๘

โรงไฟฟาพลังนํ้าบานสันติ นับเปนโรง
ไฟฟาใตภูเขาแหงแรกของประเทศไทยที่มี
การควบคุมดวยเทคโนโลยีช้ันสูงดวยการ
เดินเครื่องในระบบอัตโนมัติ สามารถสั่ง
การและควบคุมการเดินเครื่องโดยตรง
จากโรงไฟฟาเขื่อนบางลาง สามารถ
อํานวยประโยชนแกราษฎรในทองถิ่นได
เปนอยางดี

การพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย

ภายในโครงการสวนพระองคสวนจิตรลดา 
ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากแนว
พระราชดําริโครงการหลวง ฯลฯ มีการนํา
พลงังานแสงอาทิตยมาใชหลากหลายรปูแบบ 
โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับการใช
งานเปนสําคัญ และเปนการพัฒนาคิดคน
เทคโนโลยีที่สามารถผลิตเองไดภายใน
ประเทศ ซึ่งนอกจากเปนการนําพลังงาน
แสงอาทิตยมาใชในการดําเนินการภายใน
โครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดาํร ิตาง ๆ 
แลว ยังเปนตัวอยางและแหลงความรูแก
ประชาชนท่ีสนใจนาํพลังงานแสงอาทิตยไป
ใชประโยชนภายในครัวเรือนหรือประกอบ
ธุรกิจของตนเองอีกดวย

ในป พ.ศ. ๒๕๔๒ กฟผ. ไดดําเนินงาน
สนองพระราชดาํริ ในโครงการบานพลงังาน 
แสงอาทิตย ซึ่งไดรับบริจาคอุปกรณจาก
หนวยงานตางๆ ทัง้ภาคราชการและเอกชน 
โดย กฟผ. ดําเนินการติดตั้งแผงเซลลแสง
อาทิตยจํานวน ๑๔ แผง สามารถผลิต

กระแสไฟฟาได ๙.๔๕ แอมแปร ติดตั้ง
เครื่องแปลงกระแสไฟฟา ตูสวิตชควบคุม
การผลิตไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตย และ
ตูบอรดมิเตอร แสดงสภาวะการทํางาน
ของระบบ ประกอบดวยมิเตอรวัดแรงดัน
และกระแสไฟฟาตรงของเซลลแสงอาทติย 
มิเตอรวัดแรงดันและกระแสไฟฟาสลับ 
และมิเตอรวัดพลังงานไฟฟาท่ีผลิตไดจาก
ระบบ ตอเชื่อมระบบดังกลาวเขากับระบบ
สายสงของการไฟฟานครหลวง

หนวยงานตาง ๆ ของกระทรวงพลังงานยัง
ไดสนองแนวพระราชดําริ ดวยการติดตั้ง
ระบบเซลลแสงอาทิตย ผลิตกระแสไฟฟา
ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
เชน ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดาํริในภมูภิาคตาง ๆ โครงการบาน 
เลก็ในปาใหญ โครงการฟารมตัวอยางบาน 
พุระกํา จังหวัดราชบุรี โครงการศูนย  
ศลิปาชพีเกาะเกดิ จงัหวัดพระนครศรอียธุยา 
สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง จังหวัด
เชียงใหม และโรงเรียนจิตรลดา เปนตน

รูปที่ ๑๕.  โครงการบานพลังงานแสงอาทิตย

รูปที่ ๑๖.  โครงการพลังงานลม

ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร
ในหลวง นายชางใหญ

ของแผนดิน

รูปที่ ๑๕.  โครงการบานพลังงานแสงอาทิตย

การพัฒนาพลังงานลม

โครงการสวนพระองคสวนจิตรลดามีการ
ใชพลังงานลมมานานกวายี่สิบป โดยใชใน
การวิดนํา้เพือ่ถายเทนํา้ของบอเลีย้งปลานิล

คุณสิริพร ไศละสูต อดีตอธิบดีกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ พลังงาน 
(พพ.) กระทรวงพลังงาน เลาถึงการนํา
พลังงานลมมาใชตามแนวพระราชดําริวา

“แนวพระราชดําริเรื่องการใชพลังงานลม
สวนใหญเปนเรื่องการสูบนํ้า อยางเชน 
ปราณบุรี มีภูเขาที่แหงแลง เพราะคนตัด
ไมทาํลายปา พระองคทานทรงมพีระราชดาํร ิ
ใหปลูกปาดวยการใชพลังงานลมมาใชใน
การสบูนํา้ขึน้ไปบนภเูขา เพือ่ใหดนิมคีวาม รูปที่ ๑๖.  โครงการพลังงานลม

ชุมชื้น สรางสภาพแวดลอมที่เหมาะแก
การเจริญเติบโตของตนไม กรมฯ สนอง
พระราชดําริดวยการนํากังหันลมไปติดไว
บนยอดเขา เม่ือกงัหนัหมนุกจ็ะทาํใหเครือ่ง 
สูบนํ้าทํางาน ดึงนํ้าขึ้นไปใหความชุมชื้น
แกดิน ตนไมก็เจริญเติบโตได คนที่ผาน
ไปแถวนั้นจะเห็นกังหันเรียงกันอยู วันนี้
กรมมีเสาวัดลมความเร็วสูงประมาณสี่สิบ
เมตร แตมโีครงการทีส่รางกงัหนัลมพรอม 
กับการวัดลมที่ความสูงประมาณเจ็ดสิบ
เมตรถึงเกาสิบเมตร เครื่องวัดลมนี้จะชวย
ในการหาขอมูลเกี่ยวกับความเร็วลมดวย”

ที่มาขอมูล บทความเรื่อง พระบิดาแหง
การพัฒนาพลังงานไทย

รูปที่ ๑๗.  ทุงกังหันผลิตไฟฟาในโครงการชางหัวมัน อ.ทงยาง จ. เพชรบุรี กําลังผลิต ๕๐ กิโลวัตต จํานวน ๕๐ ตน
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๘. พระราชกรณียกิจดานการศึกษาทางชางและวิศวกรรมศาสตร 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัวทรงสนับสนุนการศึกษาทางชาง 
และวิศวกรรมศาสตรท้ังระดับตนและระดับสูง ในระดับตน 
ไดพระราชทานพระราชทรัพยสวนพระองคในการจัดต้ังโครงการ 
“พระดาบส” เพื่อชวยเหลือผูที่ตั้งใจแสวงหาความรูทางชางแตตอง
ประสบปญหาเนื่องจากขาดที่เรียนหรือขาดแคลนทุนทรัพยท่ีจะใช
ในการเรยีน โครงการนีไ้ดเปดสอนวชิาชางไฟฟา-วทิยแุละชางเครือ่ง 
ยนตมาตั้งแต พ.ศ. ๒๕๑๙ โดยใชสถานที่ของสํานักพระราชวัง ที่
ถนนสามเสน ตรงขามหอสมุดแหงชาติ

ในสวนของการศึกษาระดับสูง พระองคไดพระราชทานทุนอานันท
มหิดลใหบัณฑิตทางวิศวกรรมศาสตรที่มีผลการเรียนดีเดนไดไป
ศึกษาตอในตางประเทศ เพื่อนําความรูกลับมาชวยพัฒนาประเทศ 

และไดพระราชทานเงิน ทุนภูมิพล ใหเปนรางวัลปละ ๑ รางวัล 
แกนิสิตชั้นปสุดทายของคณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยที่สอบไลไดที่ ๑ และไดรับปริญญาเกียรตินิยม

นอกจากนี้ ยังทรงสนับสนุนกิจกรรมนอกหลักสูตรของนิสิตคณะ
วิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ที่เปนประโยชนตอ
การศึกษาและชวยพัฒนาชนบท คือการออกคายภาคฤดูรอนเพื่อ
สรางสาธารณสมบัต ิเชน สะพานและฝายนํา้ลนในทองทีทุ่รกนัดาร 
โดยไดพระราชทานนาม “ยุววิศวกรบพิธ” แกสิ่งกอสรางนั้น ๆ 
และไดเสด็จฯ ไปประกอบพิธีเปด ฝายนํ้าลนยุววิศวกรบพิธ ๕ ที่
อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม ดวยพระองคเอง เมื่อ พ.ศ. 
๒๕๑๙ ซึ่งยังความปลาบปลื้มและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
แกบรรดาอาจารยและนิสิตเปนอยางยิ่ง

ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร

ในหลวง นายชางใหญ
ของแผนดิน

๙. ไบโอดีเซลและแกสโซฮอลจากพืชของไทย 

การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเช้ือเพลิงชีวภาพของโครงการสวนพระองค
สวนจิตรลดา เริ่มตนขึ้นในป พ.ศ.๒๕๒๘ ดวยพระบาทสมเด็จ
พระเจ าอยู  หัวทรงมีพระราชดําริว าในอนาคตวาอาจเกิดการ
ขาดแคลนนํ้ามัน จึงมีพระราชประสงคใหนําออยมาผลิตแอลกอฮอล
เพื่อใชเปนเชื้อเพลิง โดยพระราชทานเงินทุนวิจัยเริ่มตนเปนจํานวน 
๙๒๕,๕๐๐ บาท การศึกษาวิจัยภายในโครงการสวนพระองคสวน
จิตรลดา เริ่มตั้งแตการทดลองปลูกออยหลายพันธุ เพื่อคัดเลือก
พันธุที่ดีที่สุดนํามาทําแอลกอฮอล นอกจากออยที่ผลิตไดภายใน
โครงการสวนพระองคสวนจิตรลดาแลวยังออกไปรับซื้อออยจาก
เกษตรกรเพื่อนํามาเปนวัตถุดิบอีกดวย โรงงานแอลกอฮอลซึ่งมีทั้ง
เครื่องหีบออย ถังหมัก หอกลั่นขนาดเล็ก เริ่มเดินเครื่องการผลิต
ครั้งแรกในป พ.ศ.๒๕๒๙ สามารถผลิตแอลกอฮอล ๙๑ เปอรเซ็นต
ไดในอัตรา ๒.๘ ลิตรตอชั่วโมง

รูปที่ ๑๘. โรงงานแอลกอฮอลซึ่งมีทั้งเครื่องหีบออย ถังหมัก 
หอกลั่นขนาดเล็ก
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๘. พระราชกรณียกิจดานการศึกษาทางชางและวิศวกรรมศาสตร 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัวทรงสนับสนุนการศึกษาทางชาง 
และวิศวกรรมศาสตรท้ังระดับตนและระดับสูง ในระดับตน 
ไดพระราชทานพระราชทรัพยสวนพระองคในการจัดตั้งโครงการ 
“พระดาบส” เพื่อชวยเหลือผูที่ตั้งใจแสวงหาความรูทางชางแตตอง
ประสบปญหาเนื่องจากขาดที่เรียนหรือขาดแคลนทุนทรัพยท่ีจะใช
ในการเรยีน โครงการนีไ้ดเปดสอนวชิาชางไฟฟา-วทิยแุละชางเครือ่ง 
ยนตมาตั้งแต พ.ศ. ๒๕๑๙ โดยใชสถานที่ของสํานักพระราชวัง ที่
ถนนสามเสน ตรงขามหอสมุดแหงชาติ

ในสวนของการศึกษาระดับสูง พระองคไดพระราชทานทุนอานันท
มหิดลใหบัณฑิตทางวิศวกรรมศาสตรที่มีผลการเรียนดีเดนไดไป
ศึกษาตอในตางประเทศ เพื่อนําความรูกลับมาชวยพัฒนาประเทศ 

และไดพระราชทานเงิน ทุนภูมิพล ใหเปนรางวัลปละ ๑ รางวัล 
แกนิสิตช้ันปสุดทายของคณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยที่สอบไลไดที่ ๑ และไดรับปริญญาเกียรตินิยม

นอกจากนี้ ยังทรงสนับสนุนกิจกรรมนอกหลักสูตรของนิสิตคณะ
วิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ที่เปนประโยชนตอ
การศึกษาและชวยพัฒนาชนบท คือการออกคายภาคฤดูรอนเพื่อ
สรางสาธารณสมบัต ิเชน สะพานและฝายนํา้ลนในทองท่ีทุรกนัดาร 
โดยไดพระราชทานนาม “ยุววิศวกรบพิธ” แกสิ่งกอสรางนั้น ๆ 
และไดเสด็จฯ ไปประกอบพิธีเปด ฝายนํ้าลนยุววิศวกรบพิธ ๕ ที่
อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม ดวยพระองคเอง เมื่อ พ.ศ. 
๒๕๑๙ ซึ่งยังความปลาบปลื้มและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
แกบรรดาอาจารยและนิสิตเปนอยางยิ่ง

ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร
ในหลวง นายชางใหญ

ของแผนดิน

๙. ไบโอดีเซลและแกสโซฮอลจากพืชของไทย 

การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเช้ือเพลิงชีวภาพของโครงการสวนพระองค
สวนจิตรลดา เริ่มตนขึ้นในป พ.ศ.๒๕๒๘ ดวยพระบาทสมเด็จ
พระเจ าอยู หัวทรงมีพระราชดําริว าในอนาคตวาอาจเกิดการ
ขาดแคลนนํ้ามัน จึงมีพระราชประสงคใหนําออยมาผลิตแอลกอฮอล
เพื่อใชเปนเชื้อเพลิง โดยพระราชทานเงินทุนวิจัยเริ่มตนเปนจํานวน 
๙๒๕,๕๐๐ บาท การศึกษาวิจัยภายในโครงการสวนพระองคสวน
จิตรลดา เริ่มตั้งแตการทดลองปลูกออยหลายพันธุ เพื่อคัดเลือก
พันธุที่ดีที่สุดนํามาทําแอลกอฮอล นอกจากออยที่ผลิตไดภายใน
โครงการสวนพระองคสวนจิตรลดาแลวยังออกไปรับซื้อออยจาก
เกษตรกรเพื่อนํามาเปนวัตถุดิบอีกดวย โรงงานแอลกอฮอลซึ่งมีทั้ง
เครื่องหีบออย ถังหมัก หอกลั่นขนาดเล็ก เริ่มเดินเครื่องการผลิต
ครั้งแรกในป พ.ศ.๒๕๒๙ สามารถผลิตแอลกอฮอล ๙๑ เปอรเซ็นต
ไดในอัตรา ๒.๘ ลิตรตอชั่วโมง

รูปที่ ๑๘. โรงงานแอลกอฮอลซึ่งมีทั้งเครื่องหีบออย ถังหมัก 
หอกลั่นขนาดเล็ก
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ต อมาเ น่ืองจากวัตถุดิบมีไม  เพียงพอ    
จึงเปลี่ยนมาใชกากนํ้าตาล และมีการ
สรางอาคารศึกษาวิจัยหลังใหมภายใน
โครงการส วนพระองค สวนจิตรลดา
สําหรับแอลกอฮอลที่ผลิตไดในชวงแรกยัง
ไมสามารถนําไปผสมกับเบนซินได จึงนํา
ผลผลิตที่ไดไปทําเปนนํ้าสมสายชู ตอมาก็
ทําเปนแอลกอฮอลแข็งใชอุนอาหารใหกับ
ทางหองเครื่องของสวนจิตรลดา เนื่องจาก
เดิมใชแอลกอฮอลเหลว ครั้งหนึ่งเมื่อมี
การขนสงแอลกอฮอลเหลวไปยังพระ
ตําหนักในภาคเหนือ รถเกิดอุบัติเหตุ  
จนไฟไหมรถทั้งคัน เพราะแอลกอฮอล  
เปนเชื้อเพลิงอยางดี จึงไดมีการคิดนํา
แอลกอฮอลมาทําเปนเช้ือเพลิงแข็งเพื่อ
ความปลอดภัยแทน  โรงงานแอลกอฮอล
มีการปรับปรุงการกลั่นเรื่อยมาตอมาก็
สามารถผลิตแอลกอฮอลบริสุทธิ์ ๙๕ 
เปอรเซ็นต หรือที่เรียกวาเอทานอลไดเปน
ผลสําเร็จ

วัตถุดิบที่ใชในการผลิตเอทานอล

วัตถุดิบที่ใชผลิตเอทานอลแบงออกเปน ๓ 
ประเภทใหญ ๆ ดังนี้ คือ

วัตถุดิบประเภทแปง ไดแก ธัญพืช ขาว
เจา ขาวสาลี ขาวโพด ขาวบารเลย ขาว
ฟาง และพวกพืชหัว เชน มันสําปะหลัง 
มันฝรั่ง มันเทศ เปนตน

วัตถุดิบประเภทนํ้าตาล ไดแก ออย กาก
นํ้าตาล บีตรูต ขาวฟางหวาน เปนตน

วัตถุดิบประเภทเสนใย สวนใหญเปน
ผลพลอยไดจากผลผลิตทางการเกษตร 
เชน ฟางขาว ชานออย ซังขาวโพด รําขาว 
เศษไม เศษกระดาษ ขี้เลื่อย วัชพืช รวม
ทั้งของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม เชน 
โรงงานกระดาษ เปนตน

เมื่อโรงงานแอลกอฮอลของโครงการสวนพระองคสวนจิตรลดาสามารถผลิตแอลกอฮอล
บริสุทธิ์ได ๙๕ เปอรเซ็นต ก็ไดทดลองนําไปผสมกับนํ้ามันเบนซินเติมเครื่องยนต แตไม
ประสบความสําเร็จ เพราะแอลกอฮอลบริสุทธิ์ ๙๕ เปอรเซ็นตมีนํ้าผสมอยูดวย ตองนํา
ไปกลั่นแยกนํ้าเพื่อใหไดแอลกอฮอลบริสุทธิ์ ๙๙.๕ เปอรเซ็นต หรือเอทานอล กอนนําไป
ผสมกับนํ้ามันเบนซิน

โครงการสวนพระองคสวนจิตรลดาจึงนําแอลกอฮอลบริสุทธิ์ ๙๕ เปอรเซ็นตไปผาน
กระบวนการแยกนํ้าท่ีสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทยเพื่อใหได
เอทานอล และนํากลับมาผสมกับนํ้ามันเบนซินที่โครงการสวนพระองคสวนจิตรลดา

ป พ.ศ.๒๕๓๗ โครงการสวนพระองคสวนจิตรลดาขยายกําลังการผลิตเอทานอลเพื่อใหมี
ปริมาณเพียงพอผสมกับนํ้ามันเบนซิน ๙๑ ในอัตราสวน ๑ : ๙ ไดเปนนํ้ามันแกสโซฮอล 
เติมใหกับรถยนตทุกคันของโครงการสวนพระองคสวนจิตรลดา ซึ่งเปนหนึ่งในหก
โครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงครองสิริ
ราชสมบัติครบ ๕๐ ป ของสํานักพระราชวัง

เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๓๘ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเปดโรงงานผลิตแอลกอฮอลเปนเชื้อเพลิง โดยโรงกลั่น
ใหมนี้มีกําลังการผลิตแอลกอฮอลไดชั่วโมงละ ๒๕ ลิตรในกระบวนการกลั่นจะไดนํ้ากาก
สาเปนนํ้าเสีย ซึ่งสวนหนึ่งใชรดกองปุยหมักของโรงงานปุยอินทรีย

การผสมแอลกอฮอลกับเบนซินของโครงการสวนพระองคสวนจิตรลดาในระยะแรก
เปนการนํานํ้ามันและเอทานอลมาผสมในถังธรรมดา ใชแรงงานคนเขยาใหเขากัน ตอมา
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (การปโตรเลียมแหงประเทศไทยในเวลานั้น) จึงนอมเกลา
นอมกระหมอมถวายหอผสมและสถานีบริการนํ้ามันแกสโซฮอลแกโครงการสวนพระองค
สวนจิตรลดา

ป พ.ศ.๒๕๔๔ ภาคเอกชน ๒ กลุม นอมเกลานอมกระหมอมถวายเครื่องแยกนํ้าออก
จากเอทานอล (Dehydration Unit) ๒ แบบ คือ เครื่อง Molecular Sieve Dehydration 
Unit และเครื่อง Membrane Dehydration Unit

รูปที่ ๑๙. นํ้ามันแกสโซฮอล เอทานอลผสมนํ้ามันเบนซิน 91 ในอัตราสวน 1 : 9
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ปจจุบันสถานีบริการเชื้อเพลิงในโครงการ
สวนพระองคสวนจิตรลดา นอกจากผลิต
นํ้ามันแกสโซฮอลเติมใหกับรถยนตทุกคัน
ของโครงการแลว งานทดลองผลิตภัณฑ
เช้ือเพลิงของโครงการสวนพระองคสวน
จิตรลดายังเปนแหลงความรูแกประชาชน
ที่สนใจอีกดวย

ขั้นตอนการผลิตนํ้ามันแกสโซฮอลและ
สูตรการผสมท่ีโครงการสวนพระองค
สวนจิตรลดา

ขั้นตอนการผลิตนํ้ามันแกสโซฮอลในเชิง
พาณิชย

นําวัตถุดิบอยางเชนขาว ขาวโพด มัน
สําปะหลัง ออย ขาวฟางหวาน ฯลฯ ไป
ผานกระบวนการหมัก จากนั้นนําไปผาน
กระบวนการกลั่นและแยกใหบริสุทธิ์ ซึ่ง
จะทําใหไดเอทานอล ๙๕ เปอรเซ็นต หลัง
จากนั้นนําไปผานกระบวนการแยกนํ้า 
ทําใหไดเปนเอทานอล ๙๙.๕ เปอรเซ็นต 
กอนนําไปผสมกับนํ้ามันเบนซิน ถาผสม
กับนํ้ามันเบนซิน ๘๗ ก็จะไดเปนนํ้ามัน
แกสโซฮอล ๙๑ ถาผสมกับนํ้ามันเบนซิน 
๙๑ ก็จะไดเปนนํ้ามันแกสโซฮอล ๙๕

 

ดีโซฮอล

ดีโซฮอล คือ นํ้ามันเชื้อเพลิงที่ไดจากการ
ผสมนํ้ามันดีเซลกับแอลกอฮอล เพื่อนําไป
ใชแทนนํ้ามันของเครื่องยนตดีเซล

โครงการดีโซฮอลเริ่มขึ้นในป พ.ศ.๒๕๔๑ 
โดยโครงการสวนพระองคสวนจิตรลดา
ทดลองผสมแอลกอฮอล ๙๕ เปอรเซ็นต
กับนํ้ามันดีเซลและสารอิมัลซิไฟเออร ซึ่ง
มีคุณสมบัติทําใหแอลกอฮอลกับ   นํ้ามัน
ดี เซลผสมเข ากันได โดยไม แยกกันที่
อัตราสวน ๑๔:๘๕:๑

ดีโซฮอลจะใชกับเครื่องยนตดีเซล เชน รถ
แทรกเตอรของโครงการสวนพระองคสวน
จติรลดา จากผลการทดลองพบวาสามารถ 
ใชเป นเช้ือเพลิงไดดีพอสมควร และ
สามารถลดควันดําลงไปประมาณ ๕๐ 
เปอรเซ็นต

ปจจุบันดีโซฮอลเปนโครงการศึกษาวิจัย
ภายในโครงการสวนพระองคสวนจิตรลดา
เทานั้น ยังไมมีการนําออกมาใชในเชิง
พาณิชย

ไบโอดีเซล

เมื่อป พ.ศ.๒๕๒๖ พระบาทสมเด็จ
พระเจ  าอยู หั วทรงมีพระราชดําริ ให 
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร สรางโรงงาน 
สกัดนํ้ามันปาลมขนาดเล็กที่สหกรณนิคม
อาวลึก จังหวัดกระบี่ และทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ ใหสรางโรงงานสกัดนํ้ามัน
ปาลมบริสุทธิ์ขนาดเล็ก กําลังผลิตวันละ 
๑๑๐ ลิตร ที่ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุล
ทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัด
นราธิวาส

ตอมาในป พ.ศ.๒๕๒๘ พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวพระราชดําเนินพรอมดวย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ทอดพระเนตรโรงงานสกัด
นํ้ามันปาลมสาธิตที่มหาวิทยาลัยสงขลา
นครนิทร และมพีระราชดาํรสัใหไปทดลอง 
สรางโรงงานใหกลุ มเกษตรกรท่ีมีความ
พรอมในพื้นที่จริง

ปถัดมา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรจัด
สรางโรงงานสกัดนํ้ามันปาลมทดลองขึ้นที่
สหกรณนิคมอาวลึก จังหวัดกระบี่

ป พ.ศ.๒๕๓๑ พระบาทสมเด็จพระเจา 
อยู หั วทรงมีพระราชกระแสให สร าง
โรงงานแปรรูปนํ้ามันปาลมขนาดเล็กครบ

วงจร ที่ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดนราธิวาส 
ซึ่งแลวเสร็จในป พ.ศ.๒๕๓๓

ในป พ.ศ.๒๕๔๓ โครงการสวนพระองค
สวนจิตรลดาและกองงานสวนพระองค  
วังไกลกังวล อําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ เริ่มการทดลองนํานํ้ามัน
ปาลมมาใชเปนเชือ้เพลงิสาํหรบัเครือ่งยนต 
ดีเซล

จากการทดสอบพบวา น้ํามนัปาลมบรสิทุธ์ิ 
๑๐๐ เปอรเซ็นต สามารถใชเปนนํ้ามัน
เชื้อเพลิงสําหรับเครื่องยนตดีเซล โดยไม
ตองผสมกับนํ้ามันเชื้อเพลิงอื่น ๆ หรือ
อาจใชผสมกับนํ้ามันดีเซลไดตั้งแต ๐.๐๑ 
เปอรเซ็นต ไปจนถึง ๙๙.๙๙ เปอรเซ็นต

สิทธิบัตรการประดิษฐ

“การใชนํา้มนัปาลมกลัน่บรสิทุธิเ์ปนนํา้มนั 
เชื้อเพลิงสําหรับเครื่องยนตดีเซล”

จากผลความสําเร็จดังกลาว เมื่อวันที่ ๙ 
เมษายน พ.ศ.๒๕๔๔ พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหวัจงึทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ 
ใหคุณอําพล เสนาณรงค องคมนตรี เปน
ผูแทนพระองคยื่นจดสิทธิบัตร “การใช
นํ้ามันปาลมกล่ันบริสุทธ์ิเปนน้ํามันเชื้อ
เพลิงเครื่องยนตดีเซล”

ปเดียวกันน้ันสํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติอัญเชิญผลงานของพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัว ๓ ผลงาน คือ 
ทฤษฎใีหม โครงการฝนหลวงและโครงการ 
นํ้ามันไบโอดีเซลสูตรสกัดจากนํา้มนัปาลม 
ไปรวมแสดงในงานนิทรรศการ สิ่งประดิษฐ
นานาชาติ “Brussels Eureka 2001” ณ 
กรงุบรสัเซลส ประเทศเบลเยีย่ม

โครงการนํ้ ามันไบโอดี เซลสูตรสกัด    
จากนํ้ามันปาลม ไดรับเหรียญทอง
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ต อมาเนื่องจากวัตถุดิบมีไม  เพียงพอ    
จึงเปลี่ยนมาใชกากนํ้าตาล และมีการ
สรางอาคารศึกษาวิจัยหลังใหมภายใน
โครงการส วนพระองค สวนจิตรลดา
สําหรับแอลกอฮอลที่ผลิตไดในชวงแรกยัง
ไมสามารถนําไปผสมกับเบนซินได จึงนํา
ผลผลิตที่ไดไปทําเปนนํ้าสมสายชู ตอมาก็
ทําเปนแอลกอฮอลแข็งใชอุนอาหารใหกับ
ทางหองเครื่องของสวนจิตรลดา เนื่องจาก
เดิมใชแอลกอฮอลเหลว ครั้งหนึ่งเมื่อมี
การขนสงแอลกอฮอลเหลวไปยังพระ
ตําหนักในภาคเหนือ รถเกิดอุบัติเหตุ  
จนไฟไหมรถท้ังคัน เพราะแอลกอฮอล  
เปนเชื้อเพลิงอยางดี จึงไดมีการคิดนํา
แอลกอฮอลมาทําเปนเชื้อเพลิงแข็งเพื่อ
ความปลอดภัยแทน  โรงงานแอลกอฮอล
มีการปรับปรุงการกลั่นเรื่อยมาตอมาก็
สามารถผลิตแอลกอฮอลบริสุทธิ์ ๙๕ 
เปอรเซ็นต หรือที่เรียกวาเอทานอลไดเปน
ผลสําเร็จ

วัตถุดิบที่ใชในการผลิตเอทานอล

วัตถุดิบที่ใชผลิตเอทานอลแบงออกเปน ๓ 
ประเภทใหญ ๆ ดังนี้ คือ

วัตถุดิบประเภทแปง ไดแก ธัญพืช ขาว
เจา ขาวสาลี ขาวโพด ขาวบารเลย ขาว
ฟาง และพวกพืชหัว เชน มันสําปะหลัง 
มันฝรั่ง มันเทศ เปนตน

วัตถุดิบประเภทนํ้าตาล ไดแก ออย กาก
นํ้าตาล บีตรูต ขาวฟางหวาน เปนตน

วัตถุดิบประเภทเสนใย สวนใหญเปน
ผลพลอยไดจากผลผลิตทางการเกษตร 
เชน ฟางขาว ชานออย ซังขาวโพด รําขาว 
เศษไม เศษกระดาษ ขี้เลื่อย วัชพืช รวม
ทั้งของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม เชน 
โรงงานกระดาษ เปนตน

เมื่อโรงงานแอลกอฮอลของโครงการสวนพระองคสวนจิตรลดาสามารถผลิตแอลกอฮอล
บริสุทธิ์ได ๙๕ เปอรเซ็นต ก็ไดทดลองนําไปผสมกับนํ้ามันเบนซินเติมเครื่องยนต แตไม
ประสบความสําเร็จ เพราะแอลกอฮอลบริสุทธิ์ ๙๕ เปอรเซ็นตมีนํ้าผสมอยูดวย ตองนํา
ไปกลั่นแยกนํ้าเพื่อใหไดแอลกอฮอลบริสุทธิ์ ๙๙.๕ เปอรเซ็นต หรือเอทานอล กอนนําไป
ผสมกับนํ้ามันเบนซิน

โครงการสวนพระองคสวนจิตรลดาจึงนําแอลกอฮอลบริสุทธิ์ ๙๕ เปอรเซ็นตไปผาน
กระบวนการแยกนํ้าท่ีสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทยเพื่อใหได
เอทานอล และนํากลับมาผสมกับนํ้ามันเบนซินที่โครงการสวนพระองคสวนจิตรลดา

ป พ.ศ.๒๕๓๗ โครงการสวนพระองคสวนจิตรลดาขยายกําลังการผลิตเอทานอลเพื่อใหมี
ปริมาณเพียงพอผสมกับนํ้ามันเบนซิน ๙๑ ในอัตราสวน ๑ : ๙ ไดเปนนํ้ามันแกสโซฮอล 
เติมใหกับรถยนตทุกคันของโครงการสวนพระองคสวนจิตรลดา ซึ่งเปนหนึ่งในหก
โครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงครองสิริ
ราชสมบัติครบ ๕๐ ป ของสํานักพระราชวัง

เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๓๘ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเปดโรงงานผลิตแอลกอฮอลเปนเชื้อเพลิง โดยโรงกลั่น
ใหมนี้มีกําลังการผลิตแอลกอฮอลไดชั่วโมงละ ๒๕ ลิตรในกระบวนการกลั่นจะไดนํ้ากาก
สาเปนนํ้าเสีย ซึ่งสวนหนึ่งใชรดกองปุยหมักของโรงงานปุยอินทรีย

การผสมแอลกอฮอลกับเบนซินของโครงการสวนพระองคสวนจิตรลดาในระยะแรก
เปนการนํานํ้ามันและเอทานอลมาผสมในถังธรรมดา ใชแรงงานคนเขยาใหเขากัน ตอมา
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (การปโตรเลียมแหงประเทศไทยในเวลานั้น) จึงนอมเกลา
นอมกระหมอมถวายหอผสมและสถานีบริการนํ้ามันแกสโซฮอลแกโครงการสวนพระองค
สวนจิตรลดา

ป พ.ศ.๒๕๔๔ ภาคเอกชน ๒ กลุม นอมเกลานอมกระหมอมถวายเครื่องแยกนํ้าออก
จากเอทานอล (Dehydration Unit) ๒ แบบ คือ เครื่อง Molecular Sieve Dehydration 
Unit และเครื่อง Membrane Dehydration Unit

รูปที่ ๑๙. นํ้ามันแกสโซฮอล เอทานอลผสมนํ้ามันเบนซิน 91 ในอัตราสวน 1 : 9
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ในหลวง นายชางใหญ

ของแผนดิน

ปจจุบันสถานีบริการเช้ือเพลิงในโครงการ
สวนพระองคสวนจิตรลดา นอกจากผลิต
นํ้ามันแกสโซฮอลเติมใหกับรถยนตทุกคัน
ของโครงการแลว งานทดลองผลิตภัณฑ
เชื้อเพลิงของโครงการสวนพระองคสวน
จิตรลดายังเปนแหลงความรูแกประชาชน
ที่สนใจอีกดวย

ขั้นตอนการผลิตนํ้ามันแกสโซฮอลและ
สูตรการผสมท่ีโครงการสวนพระองค
สวนจิตรลดา

ขั้นตอนการผลิตนํ้ามันแกสโซฮอลในเชิง
พาณิชย

นําวัตถุดิบอยางเชนขาว ขาวโพด มัน
สําปะหลัง ออย ขาวฟางหวาน ฯลฯ ไป
ผานกระบวนการหมัก จากนั้นนําไปผาน
กระบวนการกลั่นและแยกใหบริสุทธิ์ ซึ่ง
จะทําใหไดเอทานอล ๙๕ เปอรเซ็นต หลัง
จากนั้นนําไปผานกระบวนการแยกน้ํา 
ทําใหไดเปนเอทานอล ๙๙.๕ เปอรเซ็นต 
กอนนําไปผสมกับนํ้ามันเบนซิน ถาผสม
กับนํ้ามันเบนซิน ๘๗ ก็จะไดเปนนํ้ามัน
แกสโซฮอล ๙๑ ถาผสมกับนํ้ามันเบนซิน 
๙๑ ก็จะไดเปนนํ้ามันแกสโซฮอล ๙๕

 

ดีโซฮอล

ดีโซฮอล คือ นํ้ามันเชื้อเพลิงที่ไดจากการ
ผสมนํ้ามันดีเซลกับแอลกอฮอล เพื่อนําไป
ใชแทนนํ้ามันของเครื่องยนตดีเซล

โครงการดีโซฮอลเริ่มขึ้นในป พ.ศ.๒๕๔๑ 
โดยโครงการสวนพระองคสวนจิตรลดา
ทดลองผสมแอลกอฮอล ๙๕ เปอรเซ็นต
กับนํ้ามันดีเซลและสารอิมัลซิไฟเออร ซึ่ง
มีคุณสมบัติทําใหแอลกอฮอลกับ   นํ้ามัน
ดี เซลผสมเข ากันได โดยไม แยกกันที่
อัตราสวน ๑๔:๘๕:๑

ดีโซฮอลจะใชกับเครื่องยนตดีเซล เชน รถ
แทรกเตอรของโครงการสวนพระองคสวน
จติรลดา จากผลการทดลองพบวาสามารถ 
ใชเป นเชื้อเพลิงไดดีพอสมควร และ
สามารถลดควันดําลงไปประมาณ ๕๐ 
เปอรเซ็นต

ปจจุบันดีโซฮอลเปนโครงการศึกษาวิจัย
ภายในโครงการสวนพระองคสวนจิตรลดา
เทาน้ัน ยังไมมีการนําออกมาใชในเชิง
พาณิชย

ไบโอดีเซล

เม่ือป พ.ศ.๒๕๒๖ พระบาทสมเด็จ
พระเจ  าอยู หั วทรงมีพระราชดําริ ให 
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร สรางโรงงาน 
สกัดนํ้ามันปาลมขนาดเล็กท่ีสหกรณนิคม
อาวลึก จังหวัดกระบี่ และทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ ใหสรางโรงงานสกัดนํ้ามัน
ปาลมบริสุทธิ์ขนาดเล็ก กําลังผลิตวันละ 
๑๑๐ ลิตร ที่ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุล
ทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัด
นราธิวาส

ตอมาในป พ.ศ.๒๕๒๘ พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวพระราชดําเนินพรอมดวย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ทอดพระเนตรโรงงานสกัด
นํ้ามันปาลมสาธิตท่ีมหาวิทยาลัยสงขลา
นครนิทร และมพีระราชดาํรสัใหไปทดลอง 
สรางโรงงานใหกลุ มเกษตรกรท่ีมีความ
พรอมในพื้นที่จริง

ปถัดมา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรจัด
สรางโรงงานสกัดนํ้ามันปาลมทดลองข้ึนท่ี
สหกรณนิคมอาวลึก จังหวัดกระบี่

ป พ.ศ.๒๕๓๑ พระบาทสมเด็จพระเจา 
อยู หั วทรงมีพระราชกระแสให สร าง
โรงงานแปรรูปนํ้ามันปาลมขนาดเล็กครบ

วงจร ที่ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดนราธิวาส 
ซึ่งแลวเสร็จในป พ.ศ.๒๕๓๓

ในป พ.ศ.๒๕๔๓ โครงการสวนพระองค
สวนจิตรลดาและกองงานสวนพระองค  
วังไกลกังวล อําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ เริ่มการทดลองนํานํ้ามัน
ปาลมมาใชเปนเชือ้เพลงิสาํหรบัเครือ่งยนต 
ดีเซล

จากการทดสอบพบวา นํา้มนัปาลมบรสิทุธ์ิ 
๑๐๐ เปอรเซ็นต สามารถใชเปนนํ้ามัน
เชื้อเพลิงสําหรับเครื่องยนตดีเซล โดยไม
ตองผสมกับนํ้ามันเชื้อเพลิงอื่น ๆ หรือ
อาจใชผสมกับนํ้ามันดีเซลไดตั้งแต ๐.๐๑ 
เปอรเซ็นต ไปจนถึง ๙๙.๙๙ เปอรเซ็นต

สิทธิบัตรการประดิษฐ

“การใชนํา้มนัปาลมกลัน่บรสิทุธิเ์ปนนํา้มนั 
เชื้อเพลิงสําหรับเครื่องยนตดีเซล”

จากผลความสําเร็จดังกลาว เมื่อวันที่ ๙ 
เมษายน พ.ศ.๒๕๔๔ พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหวัจงึทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ 
ใหคุณอําพล เสนาณรงค องคมนตรี เปน
ผูแทนพระองคยื่นจดสิทธิบัตร “การใช
นํ้ามันปาลมกล่ันบริสุทธิ์เปนนํ้ามันเช้ือ
เพลิงเครื่องยนตดีเซล”

ปเดียวกันนั้นสํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติอัญเชิญผลงานของพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัว ๓ ผลงาน คือ 
ทฤษฎใีหม โครงการฝนหลวงและโครงการ 
นํ้ามันไบโอดีเซลสูตรสกัดจากนํา้มนัปาลม 
ไปรวมแสดงในงานนทิรรศการ สิ่งประดิษฐ
นานาชาติ “Brussels Eureka 2001” ณ 
กรงุบรสัเซลส ประเทศเบลเยีย่ม

โครงการนํ้ ามันไบโอดี เซลสูตรสกัด    
จากนํ้ามันปาลม ไดรับเหรียญทอง
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ไบโอดีเซลคืออะไร

ไบโอดีเซล (Biodiesel) คือ นํ้ามันพืชหรือ
นํ้ามันสัตว รวมทั้งนํ้ามันใชแลวจากการ
ปรุงอาหารนํามาทําปฏิกิรยาทางเคมีกับ
แอลกอฮอล เรียกอีกอยางวาสารเอสเตอร 
มีคุณสมบัติใกลเคียงกับนํ้ามันดีเซลมาก 
และในกระบวนการผลิตยังไดกลีเซอรอล
เปนผลพลอยได ซึ่งสามารถนํามาใชใน
อุตสาหกรรมเครื่องสําอางคอีกดวย

วัตถุดิบสําหรับการผลิตไบโอดีเซล

วัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซลไดแกนํ้ามัน
พืชและนํ้ามันสัตวทุกชนิด แตการนําพืช
นํ้ามันชนิดใดมาทําเป นไบโอดีเซลน้ัน 
แตกตางกันไปตามลักษณะสภาพภูมิ
อากาศและภูมิประเทศ เชน ประเทศ
สหรัฐอเมริกาทําจากถ่ัวเหลืองซ่ึงปลูกเปน
จํานวนมาก สวนในประเทศแถบยุโรป ทํา
จากเมล็ดเรพและเมล็ดทานตะวัน เปนตน

สําหรับในประเทศไทยผลิตไบโอดีเซลจาก
มะพราวและปาลมนํ้ามัน โดยผลการวิจัย
ในป จจุ บันพบว าปาล มคือพืชที่ดีและ

เหมาะสมทีสุ่ดในการนาํมาใชทาํไบโอดเีซล 
เพราะเปนพืชท่ีมีศักยภาพในการนํามา
ผลิตเปนเชื้อเพลิงสูงกวาพืชนํ้ามันชนิดอื่น 
จากการที่มีตนทุนการผลิตตํ่า ใหผลผลิต
ตอพื้นที่สูง ปาลมนํ้ามันใหผลผลิตนํ้ามัน
ตอไรสูงกวาเมล็ดเรพซึ่งใชเปนวัตถุดิบใน
การผลิตไบโอดีเซลในประเทศแถบยุโรป
ถึง ๕ เทา และสูงกวาถั่วเหลืองที่ใชกัน
มากในสหรัฐอเมริกาถึง ๑๐ เทา

เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๗ พระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัวมีรับสั่งกับผูบริหาร
บริษัท โตโยตา มอเตอร (ประเทศไทย) 
จํากัด พรอมดวยผูบริหารจากประเทศ
ญี่ปุนที่มาเขาเฝาฯเรื่องเมล็ดสบูดํา วานา
จะมีคุณสมบัติบางอยางดีกวานํ้ามันปาลม
ในการทํา ไบโอดีเซล เพราะตนสบูดํา
เจริญเติบโตไดเร็วกวาปาลมนํ้ามัน และ
สามารถเก็บผลผลิตไดหลังจากปลูกไม
เกิน ๑ ป นอกจากนั้นสบูดํายังไมเปน
อาหารของมนุษยหรือสัตว แมจะมีขอเสีย
เรื่องพิษของเมล็ดสบูดําที่อาจเกิดขึ้นแก
มนุษยไดหากรับประทานหรือสัมผัส

บรษิทั โตโยตาฯจงึรวมกบัหลายหนวยงาน 
อันไดแก สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บริษัท ปตท. 
จํากัด (มหาชน) และ Toyota Technical 
Center Asia-Pacific จัดทําโครงการวิจัย
เรื่องเมล็ดสบูดํา

ทั้งนี้จากการศึกษาเบื้องตนพบวา ตนสบู
ดําขยายพันธุ ง ายและมีอายุยืนกวาตน
ปาลม โดยมีอายุยืนถึง ๕๐ ป และเริ่ม
เก็บผลผลิตไดเมื่ออายุ ๕-๘ เดือน 
สําหรับโครงการวิจัยในขั้นตอไปจะเปน 
การศึกษาแบบครบวงจร ตั้งแตการวิจัย
เมลด็พนัธุทีใ่หนํา้มนัสงูสดุ การปลกู แมลง 
ที่เปนศัตรูพืชและเปนประโยชน การเก็บ
เมล็ด การสกัดนํ้ามัน การทดสอบกับ
เครื่องยนต รวมทั้งการศึกษาเรื่องตนทุน
การผลิตดวย

นอกจากพืชดังกลาวมาแลว นํ้ามันพืชใช
แลวก็สามารถนํามาทําไบโอดีเซลไดเชน
กัน และนํ้ามันพืชใชแลวก็เปนวัตถุดิบอีก
ชนิดหนึ่งที่โครงการสวนพระองคสวน
จิตรลดาใชผลิตไบโอดีเซลมาเนิ่นนานแลว 
โดยนํานํ้ามันเหลือใชจากหองเครื่องมาทํา
เปนไบโอดีเซล

หลักการผลิตไบโอดีเซล

วัตถุดิบท่ีมีศักยภาพในการผลิตไบโอดีเซล
ในประเทศไทยไดแก นํ้ามันพืชใชแลวและ
พืชนํ้ามัน โดยนํามาผสมกับเมทานอล
หรือเอทานอล จะไดเมทิลเอสเตอรหรือ
เอทิลเอสเตอร ซึ่งก็คือไบโอดีเซล และได
กลีเซอรอลเปนผลพลอยได ซึ่งสามารถนํา
มาใชในอุตสาหกรรมและเครื่องสําอางอีก
ดวย

ขั้นตอนในการผลิตไบโอดีเซลในเชิง
พาณิชย

นําพืชนํ้ามัน เชน ปาลมนํ้ามัน มะพราว 
สบูดํา ละหุง ฯลฯ ไปผานกระบวนการบีบ
หรือสกัดดวยตัวทําละลายทําใหไดน้ํามัน
พืช หลังจากนั้นผานกระบวนการทําให
บริสุทธิ์ นําไปผานกระบวนการ trans- 
esterification ดวยการเติมสารตระกูล
แอลกอฮอล จะไดเปนไบโอดีเซล 
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ในหลวง นายชางใหญ
ของแผนดิน

๑๐. กังหันนํ้าชัยพัฒนา 

เพราะประเทศไทยมีในหลวงเปนกษัตริยผูมีอัฉริยะ ทรงมีพระ
ราชดําริ คิดคนประดิษฐงานตางๆออกมามากมาย ซึ่งลวนแลวแต
เพื่อประโยชนของปวงประชาราษฎรทั้งสิ้น คงยากยิ่งนักที่หาพระ
มหากษัตริยองคใดในโลกนี้ ทรงประทับลงตรงผืนดินและมีพระ
ราชดํารัสถึงทุกข สุข ปญหาของปวงประชา คงยากที่จะไดแลเห็น
พระมหากษัตริยพระองคใดในโลกนี้ เอานํ้าพระทัยใส คิดแก
ปญหา ทอดพระเนตรการดําเนินการ กระทั่งแกปญหาใหพสก
นิกรไดใชประโยชนไดจริงจนกระท่ังสําเร็จผลพระราชจริยวัตรของ
พระองคในแตละวัน ทรงงานหนักมาตลอดการครองราชย ๖๐ 
กวาป เพื่อประชาราษฏรทั้งสิ้น ทรงมีสายพระเนตรยาวไกลแล
เห็นปญหาที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหนา พระองคมีพระปรีชา

สามารถคิดคน ประดิษฐเครื่องมือ อุปกรณชวยในการแกปญหา
ตลอดเวลา ดังเชน..ปญหานํ้าเสียในกรุงเทพ แมนํ้า ลําคลองตางๆ 
และทั่วทุกพื้นที่ของประเทศ ตลอดจนการบัดบัดนํ้าเสียในองคกร
ตางๆ พระองคทรงแลเห็นปญหานํ้าเนาเสียมากขึ้นทุกวันและเปน
อุปสรรคในการดําเนินชีวิตของประชาชนตอไปในอนาคต ดังนั้น
จึงไดคิดคน..กังหันนํ้า หรือกังหันชัยพัฒนา

กังหันชัยพัฒนา เปน กังหันนํ้าเพื่อบําบัดนํ้าเสียดวย วิธีการหมุน
ปนเติมอากาศใหนํ้าเสียกลายเปนนํ้าดี เพื่อพัฒนาแหลงนํ้าแกปวง
ชน สามารถประยกุตใชบาํบดัน้ําเสยี จากการอปุโภคของประชาชน 
นํ้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งเพิ่มออกซิเจน ใหกับบอ
เพาะเลี้ยงสัตวนํ้าทางการเกษตร
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พรอมถวยรางวัล

ไบโอดีเซลคืออะไร

ไบโอดีเซล (Biodiesel) คือ นํ้ามันพืชหรือ
นํ้ามันสัตว รวมทั้งนํ้ามันใชแลวจากการ
ปรุงอาหารนํามาทําปฏิกิรยาทางเคมีกับ
แอลกอฮอล เรียกอีกอยางวาสารเอสเตอร 
มีคุณสมบัติใกลเคียงกับนํ้ามันดีเซลมาก 
และในกระบวนการผลิตยังไดกลีเซอรอล
เปนผลพลอยได ซึ่งสามารถนํามาใชใน
อุตสาหกรรมเครื่องสําอางคอีกดวย

วัตถุดิบสําหรับการผลิตไบโอดีเซล

วัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซลไดแกนํ้ามัน
พืชและนํ้ามันสัตวทุกชนิด แตการนําพืช
นํ้ามันชนิดใดมาทําเปนไบโอดีเซลนั้น 
แตกตางกันไปตามลักษณะสภาพภูมิ
อากาศและภูมิประเทศ เชน ประเทศ
สหรัฐอเมริกาทําจากถ่ัวเหลืองซ่ึงปลูกเปน
จํานวนมาก สวนในประเทศแถบยุโรป ทํา
จากเมล็ดเรพและเมล็ดทานตะวัน เปนตน

สําหรับในประเทศไทยผลิตไบโอดีเซลจาก
มะพราวและปาลมนํ้ามัน โดยผลการวิจัย
ในป จจุ บันพบว าปาล มคือพืชที่ดีและ

เหมาะสมท่ีสุดในการนาํมาใชทาํไบโอดเีซล 
เพราะเปนพืชท่ีมีศักยภาพในการนํามา
ผลิตเปนเชื้อเพลิงสูงกวาพืชนํ้ามันชนิดอื่น 
จากการที่มีตนทุนการผลิตตํ่า ใหผลผลิต
ตอพื้นที่สูง ปาลมนํ้ามันใหผลผลิตนํ้ามัน
ตอไรสูงกวาเมล็ดเรพซึ่งใชเปนวัตถุดิบใน
การผลิตไบโอดีเซลในประเทศแถบยุโรป
ถึง ๕ เทา และสูงกวาถั่วเหลืองที่ใชกัน
มากในสหรัฐอเมริกาถึง ๑๐ เทา

เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๗ พระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัวมีรับสั่งกับผูบริหาร
บริษัท โตโยตา มอเตอร (ประเทศไทย) 
จํากัด พรอมดวยผูบริหารจากประเทศ
ญี่ปุนที่มาเขาเฝาฯเรื่องเมล็ดสบูดํา วานา
จะมีคุณสมบัติบางอยางดีกวานํ้ามันปาลม
ในการทํา ไบโอดีเซล เพราะตนสบูดํา
เจริญเติบโตไดเร็วกวาปาลมนํ้ามัน และ
สามารถเก็บผลผลิตไดหลังจากปลูกไม
เกิน ๑ ป นอกจากนั้นสบูดํายังไมเปน
อาหารของมนุษยหรือสัตว แมจะมีขอเสีย
เรื่องพิษของเมล็ดสบูดําที่อาจเกิดขึ้นแก
มนุษยไดหากรับประทานหรือสัมผัส

บรษิทั โตโยตาฯจงึรวมกบัหลายหนวยงาน 
อันไดแก สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บริษัท ปตท. 
จํากัด (มหาชน) และ Toyota Technical 
Center Asia-Pacific จัดทําโครงการวิจัย
เรื่องเมล็ดสบูดํา

ทั้งนี้จากการศึกษาเบื้องตนพบวา ตนสบู
ดําขยายพันธุ ง ายและมีอายุยืนกวาตน
ปาลม โดยมีอายุยืนถึง ๕๐ ป และเริ่ม
เก็บผลผลิตไดเมื่ออายุ ๕-๘ เดือน 
สําหรับโครงการวิจัยในขั้นตอไปจะเปน 
การศึกษาแบบครบวงจร ตั้งแตการวิจัย
เมลด็พนัธุทีใ่หนํา้มนัสงูสดุ การปลกู แมลง 
ที่เปนศัตรูพืชและเปนประโยชน การเก็บ
เมล็ด การสกัดนํ้ามัน การทดสอบกับ
เครื่องยนต รวมทั้งการศึกษาเรื่องตนทุน
การผลิตดวย

นอกจากพืชดังกลาวมาแลว นํ้ามันพืชใช
แลวก็สามารถนํามาทําไบโอดีเซลไดเชน
กัน และนํ้ามันพืชใชแลวก็เปนวัตถุดิบอีก
ชนิดหนึ่งที่โครงการสวนพระองคสวน
จิตรลดาใชผลิตไบโอดีเซลมาเนิ่นนานแลว 
โดยนํานํ้ามันเหลือใชจากหองเครื่องมาทํา
เปนไบโอดีเซล

หลักการผลิตไบโอดีเซล

วัตถุดิบที่มีศักยภาพในการผลิตไบโอดีเซล
ในประเทศไทยไดแก นํ้ามันพืชใชแลวและ
พืชน้ํามัน โดยนํามาผสมกับเมทานอล
หรือเอทานอล จะไดเมทิลเอสเตอรหรือ
เอทิลเอสเตอร ซึ่งก็คือไบโอดีเซล และได
กลีเซอรอลเปนผลพลอยได ซึ่งสามารถนํา
มาใชในอุตสาหกรรมและเครื่องสําอางอีก
ดวย

ขั้นตอนในการผลิตไบโอดีเซลในเชิง
พาณิชย

นําพืชนํ้ามัน เชน ปาลมนํ้ามัน มะพราว 
สบูดํา ละหุง ฯลฯ ไปผานกระบวนการบีบ
หรือสกัดดวยตัวทําละลายทําใหไดน้ํามัน
พืช หลังจากนั้นผานกระบวนการทําให
บริสุทธิ์ นําไปผานกระบวนการ trans- 
esterification ดวยการเติมสารตระกูล
แอลกอฮอล จะไดเปนไบโอดีเซล 
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๑๐. กังหันนํ้าชัยพัฒนา 

เพราะประเทศไทยมีในหลวงเปนกษัตริยผูมีอัฉริยะ ทรงมีพระ
ราชดําริ คิดคนประดิษฐงานตางๆออกมามากมาย ซึ่งลวนแลวแต
เพื่อประโยชนของปวงประชาราษฎรทั้งสิ้น คงยากยิ่งนักที่หาพระ
มหากษัตริยองคใดในโลกนี้ ทรงประทับลงตรงผืนดินและมีพระ
ราชดํารัสถึงทุกข สุข ปญหาของปวงประชา คงยากที่จะไดแลเห็น
พระมหากษัตริยพระองคใดในโลกนี้ เอานํ้าพระทัยใส คิดแก
ปญหา ทอดพระเนตรการดําเนินการ กระทั่งแกปญหาใหพสก
นิกรไดใชประโยชนไดจริงจนกระท่ังสําเร็จผลพระราชจริยวัตรของ
พระองคในแตละวัน ทรงงานหนักมาตลอดการครองราชย ๖๐ 
กวาป เพื่อประชาราษฏรทั้งสิ้น ทรงมีสายพระเนตรยาวไกลแล
เห็นปญหาที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหนา พระองคมีพระปรีชา

สามารถคิดคน ประดิษฐเครื่องมือ อุปกรณชวยในการแกปญหา
ตลอดเวลา ดังเชน..ปญหานํ้าเสียในกรุงเทพ แมนํ้า ลําคลองตางๆ 
และทั่วทุกพื้นที่ของประเทศ ตลอดจนการบัดบัดนํ้าเสียในองคกร
ตางๆ พระองคทรงแลเห็นปญหานํ้าเนาเสียมากขึ้นทุกวันและเปน
อุปสรรคในการดําเนินชีวิตของประชาชนตอไปในอนาคต ดังนั้น
จึงไดคิดคน..กังหันนํ้า หรือกังหันชัยพัฒนา

กังหันชัยพัฒนา เปน กังหันนํ้าเพื่อบําบัดนํ้าเสียดวย วิธีการหมุน
ปนเติมอากาศใหนํ้าเสียกลายเปนนํ้าดี เพื่อพัฒนาแหลงนํ้าแกปวง
ชน สามารถประยกุตใชบาํบดันํา้เสยี จากการอปุโภคของประชาชน 
นํ้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งเพิ่มออกซิเจน ใหกับบอ
เพาะเลี้ยงสัตวนํ้าทางการเกษตร
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กังหันนํ้าชัยพัฒนาสรางขึ้น เพื่อการแก
มลพิษทางนํ้าซึ่งทวีความรุนแรงมากข้ึนใน
หลายพื้นท่ีวิวัฒนาการของกังหันนํ้าชัย
พัฒนานั้น เริ่มจากการสรางตนแบบได
ครั้งแรกในป ๒๕๓๒ แลวนําไปติดตั้งยัง
พื้นที่ทดลองเพื่อแกปญหาไปพรอมๆ กัน

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงหวงใย
ในความเดือดรอนทุกขยากที่เกิดขึ้นนี้ ได
เสด็จพระราชดําเนินทอดพระเนตรสภาพ
นํ้าเสียในพื้นที่หลายแหงหลายครั้ง ทั้งใน
เขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และตาง
จังหวัด พรอมทั้งพระราชทานพระราชดําริ
เกี่ยวกับการแกไขนํ้าเนาเสีย

ในระยะแรกระหวางป พ.ศ. ๒๕๒๗-
๒๕๓๐ ทรงแนะนําใหใชนํ้าที่มีคุณภาพดี
ชวยบรรเทานํ้าเสียและวิธีกรองนํ้าเสีย
ดวยผกัตบชวาและพชืน้ําตางๆ ซึง่กส็ามารถ 
ชวยแกไขปญหาไดผลในระดับหนึ่ง

การศึกษา วิจัย และพัฒนา

กรมชลประทานรับสนองพระราชดําริใน
การศึกษาและสรางตนแบบ โดยดัดแปลง
เครื่องสูบนํ้าพลังนํ้าจาก “กังหันนํ้าสูบนํ้า
ทุนลอย” เปลีย่นเปน “กงัหนันํา้ชยัพฒันา” 
และไดนําไปติดตั้งใชในกิจกรรมบําบัดนํ้า
เสียที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา เมื่อวัน
ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๓๒ และที่วัดบวร
นิเวศวิหาร เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม 
๒๕๓๒ เพื่อศึกษา วิจัย และพัฒนาระบบ
บําบัดนํ้าเสีย เปนระยะเวลา ๔-๕ ป

คุณสมบัติ

กังหันน้ําชัยพัฒนา หรือเครื่องกลเติม
อากาศที่ ผิ ว น้ํ าหมุนช  าแบบทุ  นลอย 
(Chaipattana Low Speed Surface  
Aerator) ซึ่งเปน Model RX-2 หมายถึง 
Royal Experiment แบบที่ ๒ มีคุณสมบัติ

ในการถายเทออกซิเจนไดสูงถึง ๑.๒ 
กิโลกรัมของออกซิเจน/แรงมา/ช่ัวโมง 
สามารถนําไปใช ในกิจกรรมปรับปรุง
คุณภาพนํ้าไดอยางอเนกประสงค ติดตั้ง
งาย เหมาะสําหรับใชในแหลงนํ้าธรรมชาติ 
ไดแก สระนํ้า หนองนํ้า คลอง บึง ลําหวย 
ฯลฯ ที่มีความลึกมากกวา ๑.๐๐ เมตร 
และมีความกวางมากกวา ๓.๐๐ เมตร

หลักการและวิธีการทํางานของกังหันน้ํา
ชัยพัฒนา 

๑. โครงกังหันนํ้ารูป ๑๒ เหลี่ยม ติดตั้ง
ซองพรุนบรรจุนํ้าโดยรอบจํานวน ๖ ซอง

๒. รพูรนุของซองนํา้เมือ่ขบัเคลือ่นดวยเกยีร 
มอเตอร จะหมุนรอบ ทําใหซองนํ้าวิดตัก
นํ้า โดยสามารถวิดนํ้าลึกลงไปจากใตผิวนํ้า 
ประมาณ ๐.๕๐ เมตร

๓. เมือ่ซองนํา้ถกูยกขึน้ นํา้จะสาดกระจาย 
เปนฝอยเหนือผิวนํ้าไดสูงถึง 1 เมตร ทํา 
ใหมีพื้นท่ีผิวสัมผัสระหวางนํ้ากับอากาศ
มาก ทําใหออกซิเจนสามารถละลายเขา 
ไปในนํ้าไดอยางรวดเร็ว

๔. นํ้าท่ีตกลงมายังผิวนํ้านั้นจะเกิดฟอง
อากาศ จมตามลงไปใตผิวนํ้าดวย ในขณะ
ที่ซองนํ้ากําลังเคลื่อนที่ลงสูผิวนํ้าแลวกด
ลงไปใตผิวนํ้านั้น จะเกิดการอัดอากาศ
ภายในซองนํ้าจนกระทั่งซองนํ้าจมนํ้าเต็ม
ท่ีทําใหเพ่ิมประสิทธิภาพในการถายเท
ออกซิเจนไดสูงขึ้น

กังหันน้ําชัยพัฒนาไดนํามาติดตั้งใชงาน
กับระบบบําบัดนํ้าเสียตามสถานที่ตางๆ 
ตั้งแตเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ และ
ไดมีการปรับปรุงและพัฒนาอยูตลอดเวลา
เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่จะใหมีการบําบัด
นํ้าเสียอยางมีประสิทธิภาพ สะดวกในการ
ใชงาน ประหยัดคาใชจายและบํารุงรักษา
ไดงาย ตลอดจนมอีายกุารใชงานทีย่าวนานรูปที่ ๒๐. กังหันนํ้าชัยพัฒนา
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ของแผนดิน

การบําบัดมลพิษในนํ้าดวยการใชเคร่ือง 
กลเติมอากาศ กังหันนํ้าชัยพัฒนา ไดผลดี
เปนที่นาพอใจ ทําใหนํ้าใสสะอาดขึ้น ลด
กลิ่นเหม็นลงไดมากและมีปริมาณออกซิ 
เจนในนํ้าเพิ่มขึ้น สัตวนํ้าสามารถอยูอาศัย
ไดอยางปลอดภยั และสามารถบําบัดความ 
สกปรกในรูปของมวลสารตางๆ ใหลดตํ่า
ลง ไดตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด

รางวัลเทิดพระเกียรติ

เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ 
เครื่องกลเติมอากาศ กังหันนํ้าชัยพัฒนา 
ไดรับการพิจารณาและทูลเกลาฯ ถวาย
สิทธิบัตรในพระปรมาภิไธย นับเปนส่ิง
ประดิษฐเครื่องกลเติมอากาศเครื่องที่ ๙ 
ของโลกทีไ่ดรบัสทิธบิตัร และเปนครัง้แรกที ่
ไดมีการรับจดทะเบียนและออกสิทธิบัตร 
ใหแกพระบรมราชวงศดวย จึงนับไดวา
เปนสิทธิบัตรในพระปรมาภิไธยของพระ
มหากษัตริยพระองคแรกในประวัติศาสตร
ชาติไทยและเปนครั้งแรกของโลก

กังหันนํ้าชัยพัฒนามีช่ือเสียงโดงดังยิ่งขึ้น
อีกคร้ังหนึ่งเมื่อสํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ ไดประกาศใหกังหันนํ้าชัย
พัฒนาไดรับรางวัลที่ ๑ ในประเภทรางวัล
ผลงานคิดคน หรือส่ิงประดิษฐซึ่งเปน
ประโยชนแกประเทศชาติประจําป ๒๕๓๖ 
และทูลเกลาฯ ถวายรางวัลนี้แดพระบาท
สมเดจ็พระเจาอยูหวั โดยสดุดถีงึพระปรชีา 
สามารถในการคิดคนเคร่ืองกลเติมอากาศ
ชนิดนี้วาสามารถบําบัดนํ้าเสียไดดียิ่ง

นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรีไดมีมติกําหนด
ใหวันที่ ๒ กุมภาพันธของทุกปเปน”วันนัก
ประดิษฐ” เพื่อเปนการเทิดพระเกียรติ ซึ่ง
สืบเนื่องจากการทูลเกลาฯ ถวายสิทธิบัตร
ในพระปรมาภิไธย เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ 
๒๕๓๖

สําหรับรางวัลเทดิพระเกยีรตนิานาชาตนิัน้ 
The Belgian Chamber of Inventor ซึ่ง
เปนองคกรสิ่งประดิษฐที่เกาแกที่สุดของ
ยุโรป ไดจัดงาน Brussels Eureka 2000: 
49th Anniversary of the World Exhibi-
tion of Innovation, Research and New 
Technology ระหวางวันที่ ๑๔-๒๐ 
พฤศจิกายน ๒๕๔๓ ณ กรุงบรัสเซลส 
ประเทศเบลเยี่ยม

ในงานนี้ คณะกรรมการนานาชาติและ
กรรมการประจําชาติ ไดมีพิธีประกาศ
รางวัลตอนักวิจัย นักประดิษฐ และผูเขา
ชมงานวา “รางวัลตางๆ ที่ประกาศในวันนี้ 
มิใชวาจะพิจารณามอบใหกันอยางงายๆ 
สิ่งประดิษฐทุกๆ สาขา จะตองสามารถนํา
ไปใชงานไดกวางขวาง เกิดประโยชนตอ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม
ไดทั่วโลก ดังนั้น Chaipattana Low 
Speed Surface Aerator, Model Rx-2 
เปนที่นาสรรเสริญใหเปนสิ่งประดิษฐดี
เดนในครั้งนี้”

นอกจากนี้ คณะกรรมการนานาชาติได
กลาวสดุดีพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว ความวา “พระมหากษัตริย
ของไทยทรงเปนนักพัฒนา มีพระวิริยะอัน
สูงสงรวมทั้งพระอัจฉริยภาพและพระวิสัย
ทัศนที่ดีทรงงานหนักเพื่อประชาชนของ
พระองค ทรงใชเทคโนโลยีที่เรียบงาย สิ่ง
ประดิษฐในพระองคสามารถนําไปพัฒนา
ใชงานไดอยางกวางขวางทั่วโลก”

รางวัล เหรียญรางวัล และประกาศนียบัตร 
ที่คณะกรรมการนานาชาติและกรรมการ
ประจําชาติทูลเกลาฯ ถวายแดพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัว สําหรับการประดิษฐ 
“กังหันนํ้าชัยพัฒนา” ดังนี้

ในโอกาสที่ไดพระราชทานพระบรมราชา
นุญาตใหนําเคร่ืองกลเติมอากาศผิวนํ้า
หมุนช าแบบทุ นลอยหรือกังหันนํ้าชัย

พฒันาไปจดันิทรรศการ Brussels Eureka 
2000 คณะกรรมการนานาชาติและคณะ
กรรมการประจําชาติ งานนิทรรศการ 
Brussels Eureka 2000 ทูลเกลาทูล
กระหมอมถวาย รางวัลสิ่งประดิษฐดีเดน
จํานวน 5 รางวัล เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ 
2544 ดังนี้

1. เหรยีญรางวัลส่ิงประดิษฐดีเดนระดับโลก 
Prix OMPI (Organization Mondiale de 
la Propriete’ Intellectuelle)

2. เหรยีญรางวลัสรรเสรญิพระอจัฉริยะภาพ 
แหงการใชเทคโนโลยีอยางมีประสิทธิภาพ 
Gold Medal with Mention

3. ถวยรางวัลผลงานประดิษฐดีเดนสูงสุด 
Grand Prix International

4. ถวยรางวัลผลงานสิ่งประดิษฐดีเดน 
Minister J.Chabert

5. ถวยรางวัลสรรเสริญพระอัจฉริยะภาพ
ดานการประดิษฐ Yugoslavia Cup

ถวยรางวัล MINISTER J. CHABERT 
เปนรางวัลผลงานดานสิ่งประดิษฐดีเดน 
มอบโดย Minister of Economy of Brus-
sels Capital Region  
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กังหันนํ้าชัยพัฒนาสรางขึ้น เพื่อการแก
มลพิษทางนํ้าซึ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นใน
หลายพื้นท่ีวิวัฒนาการของกังหันนํ้าชัย
พัฒนานั้น เริ่มจากการสรางตนแบบได
ครั้งแรกในป ๒๕๓๒ แลวนําไปติดตั้งยัง
พื้นที่ทดลองเพื่อแกปญหาไปพรอมๆ กัน

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงหวงใย
ในความเดือดรอนทุกขยากที่เกิดขึ้นนี้ ได
เสด็จพระราชดําเนินทอดพระเนตรสภาพ
นํ้าเสียในพื้นที่หลายแหงหลายครั้ง ทั้งใน
เขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และตาง
จังหวัด พรอมทั้งพระราชทานพระราชดําริ
เกี่ยวกับการแกไขนํ้าเนาเสีย

ในระยะแรกระหวางป พ.ศ. ๒๕๒๗-
๒๕๓๐ ทรงแนะนําใหใชนํ้าที่มีคุณภาพดี
ชวยบรรเทานํ้าเสียและวิธีกรองนํ้าเสีย
ดวยผกัตบชวาและพชืนํา้ตางๆ ซึง่กส็ามารถ 
ชวยแกไขปญหาไดผลในระดับหนึ่ง

การศึกษา วิจัย และพัฒนา

กรมชลประทานรับสนองพระราชดําริใน
การศึกษาและสรางตนแบบ โดยดัดแปลง
เครื่องสูบนํ้าพลังนํ้าจาก “กังหันนํ้าสูบนํ้า
ทุนลอย” เปลีย่นเปน “กงัหนันํา้ชยัพฒันา” 
และไดนําไปติดตั้งใชในกิจกรรมบําบัดน้ํา
เสียที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา เมื่อวัน
ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๓๒ และที่วัดบวร
นิเวศวิหาร เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม 
๒๕๓๒ เพื่อศึกษา วิจัย และพัฒนาระบบ
บําบัดนํ้าเสีย เปนระยะเวลา ๔-๕ ป

คุณสมบัติ

กังหันนํ้าชัยพัฒนา หรือเครื่องกลเติม
อากาศที่ ผิ ว น้ํ าหมุนช  าแบบทุ  นลอย 
(Chaipattana Low Speed Surface  
Aerator) ซึ่งเปน Model RX-2 หมายถึง 
Royal Experiment แบบที่ ๒ มีคุณสมบัติ

ในการถายเทออกซิเจนไดสูงถึง ๑.๒ 
กิโลกรัมของออกซิเจน/แรงมา/ชั่วโมง 
สามารถนําไปใช ในกิจกรรมปรับปรุง
คุณภาพนํ้าไดอยางอเนกประสงค ติดตั้ง
งาย เหมาะสําหรับใชในแหลงนํ้าธรรมชาติ 
ไดแก สระนํ้า หนองนํ้า คลอง บึง ลําหวย 
ฯลฯ ที่มีความลึกมากกวา ๑.๐๐ เมตร 
และมีความกวางมากกวา ๓.๐๐ เมตร

หลักการและวิธีการทํางานของกังหันนํ้า
ชัยพัฒนา 

๑. โครงกังหันนํ้ารูป ๑๒ เหลี่ยม ติดตั้ง
ซองพรุนบรรจุนํ้าโดยรอบจํานวน ๖ ซอง

๒. รพูรนุของซองนํา้เม่ือขบัเคลือ่นดวยเกยีร 
มอเตอร จะหมุนรอบ ทําใหซองนํ้าวิดตัก
นํ้า โดยสามารถวิดนํ้าลึกลงไปจากใตผิวนํ้า 
ประมาณ ๐.๕๐ เมตร

๓. เมือ่ซองนํา้ถกูยกขึน้ น้ําจะสาดกระจาย 
เปนฝอยเหนือผิวนํ้าไดสูงถึง 1 เมตร ทํา 
ใหมีพื้นที่ผิวสัมผัสระหวางนํ้ากับอากาศ
มาก ทําใหออกซิเจนสามารถละลายเขา 
ไปในนํ้าไดอยางรวดเร็ว

๔. น้ําที่ตกลงมายังผิวนํ้านั้นจะเกิดฟอง
อากาศ จมตามลงไปใตผิวนํ้าดวย ในขณะ
ที่ซองนํ้ากําลังเคลื่อนที่ลงสูผิวนํ้าแลวกด
ลงไปใตผิวนํ้านั้น จะเกิดการอัดอากาศ
ภายในซองน้ําจนกระทั่งซองนํ้าจมนํ้าเต็ม
ที่ทําใหเพิ่มประสิทธิภาพในการถายเท
ออกซิเจนไดสูงขึ้น

กังหันน้ําชัยพัฒนาไดนํามาติดตั้งใชงาน
กับระบบบําบัดนํ้าเสียตามสถานที่ตางๆ 
ตั้งแตเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ และ
ไดมีการปรับปรุงและพัฒนาอยูตลอดเวลา
เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่จะใหมีการบําบัด
นํ้าเสียอยางมีประสิทธิภาพ สะดวกในการ
ใชงาน ประหยัดคาใชจายและบํารุงรักษา
ไดงาย ตลอดจนมอีายกุารใชงานท่ียาวนานรูปที่ ๒๐. กังหันนํ้าชัยพัฒนา

ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร
ในหลวง นายชางใหญ

ของแผนดิน

การบําบัดมลพิษในนํ้าดวยการใชเคร่ือง 
กลเติมอากาศ กังหันนํ้าชัยพัฒนา ไดผลดี
เปนที่นาพอใจ ทําใหนํ้าใสสะอาดขึ้น ลด
กลิ่นเหม็นลงไดมากและมีปริมาณออกซิ 
เจนในนํ้าเพิ่มขึ้น สัตวนํ้าสามารถอยูอาศัย
ไดอยางปลอดภยั และสามารถบาํบัดความ 
สกปรกในรูปของมวลสารตางๆ ใหลดตํ่า
ลง ไดตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด

รางวัลเทิดพระเกียรติ

เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ 
เครื่องกลเติมอากาศ กังหันนํ้าชัยพัฒนา 
ไดรับการพิจารณาและทูลเกลาฯ ถวาย
สิทธิบัตรในพระปรมาภิไธย นับเปนสิ่ง
ประดิษฐเครื่องกลเติมอากาศเครื่องที่ ๙ 
ของโลกท่ีไดรบัสทิธบัิตร และเปนครัง้แรกที ่
ไดมีการรับจดทะเบียนและออกสิทธิบัตร 
ใหแกพระบรมราชวงศดวย จึงนับไดวา
เปนสิทธิบัตรในพระปรมาภิไธยของพระ
มหากษัตริยพระองคแรกในประวัติศาสตร
ชาติไทยและเปนครั้งแรกของโลก

กังหันนํ้าชัยพัฒนามีช่ือเสียงโดงดังย่ิงข้ึน
อีกคร้ังหนึ่งเมื่อสํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ ไดประกาศใหกังหันนํ้าชัย
พัฒนาไดรับรางวัลที่ ๑ ในประเภทรางวัล
ผลงานคิดคน หรือสิ่งประดิษฐซึ่งเปน
ประโยชนแกประเทศชาติประจําป ๒๕๓๖ 
และทูลเกลาฯ ถวายรางวัลนี้แดพระบาท
สมเดจ็พระเจาอยูหวั โดยสดดุถีงึพระปรชีา 
สามารถในการคิดคนเครื่องกลเติมอากาศ
ชนิดนี้วาสามารถบําบัดนํ้าเสียไดดียิ่ง

นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรีไดมีมติกําหนด
ใหวันที่ ๒ กุมภาพันธของทุกปเปน”วันนัก
ประดิษฐ” เพื่อเปนการเทิดพระเกียรติ ซึ่ง
สืบเนื่องจากการทูลเกลาฯ ถวายสิทธิบัตร
ในพระปรมาภิไธย เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ 
๒๕๓๖

สาํหรบัรางวลัเทดิพระเกยีรตนิานาชาตนิัน้ 
The Belgian Chamber of Inventor ซึ่ง
เปนองคกรสิ่งประดิษฐที่เกาแกที่สุดของ
ยุโรป ไดจัดงาน Brussels Eureka 2000: 
49th Anniversary of the World Exhibi-
tion of Innovation, Research and New 
Technology ระหวางวันที่ ๑๔-๒๐ 
พฤศจิกายน ๒๕๔๓ ณ กรุงบรัสเซลส 
ประเทศเบลเยี่ยม

ในงานน้ี คณะกรรมการนานาชาติและ
กรรมการประจําชาติ ไดมีพิธีประกาศ
รางวัลตอนักวิจัย นักประดิษฐ และผูเขา
ชมงานวา “รางวัลตางๆ ที่ประกาศในวันนี้ 
มิใชวาจะพิจารณามอบใหกันอยางงายๆ 
สิ่งประดิษฐทุกๆ สาขา จะตองสามารถนํา
ไปใชงานไดกวางขวาง เกิดประโยชนตอ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม
ไดทั่วโลก ดังนั้น Chaipattana Low 
Speed Surface Aerator, Model Rx-2 
เปนที่นาสรรเสริญใหเปนสิ่งประดิษฐดี
เดนในครั้งนี้”

นอกจากนี้ คณะกรรมการนานาชาติได
กลาวสดุดีพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว ความวา “พระมหากษัตริย
ของไทยทรงเปนนักพัฒนา มีพระวิริยะอัน
สูงสงรวมท้ังพระอัจฉริยภาพและพระวิสัย
ทัศนที่ดีทรงงานหนักเพื่อประชาชนของ
พระองค ทรงใชเทคโนโลยีที่เรียบงาย สิ่ง
ประดิษฐในพระองคสามารถนําไปพัฒนา
ใชงานไดอยางกวางขวางทั่วโลก”

รางวัล เหรียญรางวัล และประกาศนียบัตร 
ที่คณะกรรมการนานาชาติและกรรมการ
ประจําชาติทูลเกลาฯ ถวายแดพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัว สําหรับการประดิษฐ 
“กังหันนํ้าชัยพัฒนา” ดังนี้

ในโอกาสที่ไดพระราชทานพระบรมราชา
นุญาตใหนําเครื่องกลเติมอากาศผิวนํ้า
หมุนช าแบบทุ นลอยหรือกังหันนํ้าชัย

พฒันาไปจดันทิรรศการ Brussels Eureka 
2000 คณะกรรมการนานาชาติและคณะ
กรรมการประจําชาติ งานนิทรรศการ 
Brussels Eureka 2000 ทูลเกลาทูล
กระหมอมถวาย รางวัลสิ่งประดิษฐดีเดน
จํานวน 5 รางวัล เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ 
2544 ดังนี้

1. เหรยีญรางวัลส่ิงประดษิฐดีเดนระดบัโลก 
Prix OMPI (Organization Mondiale de 
la Propriete’ Intellectuelle)

2. เหรยีญรางวลัสรรเสรญิพระอจัฉริยะภาพ 
แหงการใชเทคโนโลยีอยางมีประสิทธิภาพ 
Gold Medal with Mention

3. ถวยรางวัลผลงานประดิษฐดีเดนสูงสุด 
Grand Prix International

4. ถวยรางวัลผลงานสิ่งประดิษฐดีเดน 
Minister J.Chabert

5. ถวยรางวัลสรรเสริญพระอัจฉริยะภาพ
ดานการประดิษฐ Yugoslavia Cup

ถวยรางวัล MINISTER J. CHABERT 
เปนรางวัลผลงานดานสิ่งประดิษฐดีเดน 
มอบโดย Minister of Economy of Brus-
sels Capital Region  
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ถวยรางวัล Grand Prix International 
เปนรางวัลผลงานดานสิ่งประดิษฐดีเดน 
มอบโดย International Council of the 
World Organization of Periodical Press

เหรียญรางวัล Prix OMPI Femme In-
venteur Brussels EUREKA 2000 
พรอมประกาศนียบัตรเปนรางวัลดานส่ิง
ประดิษฐดีเดนระดับโลก มอบโดย World 
Organization of Intellectual Prope  

ถวยรางวัล Yugoslavia Cup เปนรางวัล
สรรเสริญในพระอัจฉริยภาพพระบาท
สมเดจ็พระเจาอยูหวั มอบโดยกลุมประเทศ 
ยูโกสลาเวีย

เหรยีญรางวลั Gold Medal with Mention 
พรอมประกาศนยีบตัร เปนรางวัลสรรเสริญ 
ในพระอัจฉริยภาพแหงการใชเทคโนโลยี
อยางมีประสิทธิภาพมอบโดย Brussels 
Eureka 2000

ปจจุบัน ไดมีการวิจัยเพื่อประดิษฐเครื่อง 
กลเติมอากาศ ๙ รูปแบบ คือ

๑. เครื่องกลเติมอากาศระบบเปาอากาศ
ลงไปใตนํ้าและกระจายฟอง Chaipattana 
Aerator, Model RX-1

๒. เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวนํ้าแบบหมุน
ชา หรือ “กังหันนํ้าชัยพัฒนา” Chaipat-
tana Aerator, Model RX-2

๓. เครื่องกลเติมอากาศระบบเปาอากาศ
หมุนใตนํ้า หรือ “ชัยพัฒนาซุปเปอรฟอง
แอร” Chaipattana Aerator, Model 
RX-3

๔. เครื่องกลเติมอากาศแรงดันนํ้า หรือ 
“ชัยพัฒนาเวนจูรี่” Chaipattana Aerator, 
Model RX-4

๕. เครื่องกลเติมอากาศระบบอัดและดูด
อากาศลงใตนํ้า หรือ “ชัยพัฒนาแอรเจท 
Chaipattana Aerator, Model RX-5

๖. เครื่องกลเติมอากาศแบบตีนํ้าสัมผัส
อากาศ หรือ “เครื่องตีนํ้าชัยพัฒนา” 
Chaipattana Aerator, Model RX-6

๗. เครื่องกลเติมอากาศแบบดูดและอัด
นํ้าลงไปที่ใตผิวนํ้า หรือ “ชัยพัฒนาไฮโดร
แอร” Chaipattana Aerator, Model RX-7

๘.  เครื่องมือจับเกาะจุลินทรีย หรือ “ชัย
พัฒนาไบโอ” Chaipattana Bio-Filter, 
Model RX-8

๙. เครื่องกลเติมอากาศแบบกระจายนํ้า
สัมผัสอากาศ หรือ “นํ้าพุชัยพัฒนา” 
Chaipattana Aerator, Model RX-9

การดําเนินงานไดผลสําเร็จดีนาพึงพอใจ 
สามารถทําใหนํ้าใสสะอาดขึ้น ลดกลิ่น
เหมน็ลงไปไดมาก และมปีรมิาณออกซเิจน 
ในนํ้าเพิ่มขึ้น สัตวนํ้าตางๆ อาทิ เตา 
ตะพาบนํ้า และปลา สามารถอยูอาศัยได
อยางปลอดภัย ตลอดจนสามารถบําบัด
ความสกปรกในรูปของมวลสารตางๆ ให
ลดต่ําลงไดตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด 
ปจจุบันมีหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชน ไดรองขอใหมูลนิธิชัยพัฒนาและ
กรมชลประทานเขาไปชวยเหลือในการ
บําบัดนํ้าเสียอยางเรงดวนเปนจํานวนมาก 
อาทิเชน วัด โรงพยาบาล สถานที่ราชการ 
อื่นๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด

กังหันนํ้าชัยพัฒนา จึงเปนท่ียอมรับใน
ประสิทธิภาพของการบําบัดนํ้าเสียทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ สามารถแกไข
และปรับปรุงคุณภาพนํ้าใหดีขึ้น โดยการ
ใชเทคโนโลยีที่เรียบงายแตผลที่ไดรับนั้น
ยิ่งใหญและมีความสําคัญตอการดํารงชีวิต
ของมนุษยอยางแทจริง

ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร

ในหลวง นายชางใหญ
ของแผนดิน

๑๑. โครงการฝายชะลอนํ้า 

ฝายแมว เปนช่ือเรียกโครงการตามแนว
พระราชดําริ เกี่ยวกับวิศวกรรมแบบพื้น
บาน ฝายแมวเปนฝายชะลอนํ้ากึ่งถาวร
ประเภทหนึ่ง ประเภทเดียวกับฝายคอก
หมู โดยใชวัสดุที่หาไดงายในทองถิ่น เชน
กิ่งไม กอนหิน เพื่อกั้นชะลอนํ้าในลําธาร 
หรือทางนํ้าเล็กๆ ใหไหลชาลง และขังอยู
ในพื้นที่นานพอที่จะพื้นที่รอบๆ จะไดดูด
ซึมไปใช เปนการฟนฟูพื้นที่ปาเสื่อมโทรม
ใหเกิดความชุมชื้นมากพอที่จะพัฒนาการ
เปนปาสมบูรณขึ้นได ฝายแมวยังอาจใช
เพื่อการทดนํ้า ใหมีระดับสูงพอที่จะดึงนํ้า

ไปใชในคลองสงนํ้าไดในฤดูแลง โครงการ
ตามแนวพระราชดํารินี้ไดมีการทดลองใช
ที่ โครงการหวยฮองไคร จ.เชียงใหม และ
ประสบผลสําเร็จจนเปนตัวอยางใหกับ
โครงการอื่นๆตอมา

ฝายชะลอนํ้าสรางขวางทางไหลของนํ้าบน
ลาํธารขนาดเล็กไว เพือ่ชะลอการไหล - ลด 
ความรุนแรงของกระแสนํ้า ลดการชะลาง
พังทลายของตลิ่ง - เมื่อนํ้าไหลชาลง ก็มี
นํ้าอยูในลําหวยนานขึ้น โดยเฉพาะในหนา
แลง - ชวยดักตะกอนที่ไหลมากับนํ้า ลด

การตืน้เขนิทีป่ลายนํา้ ทาํใหนํา้ใสมคีณุภาพ 
ดีขึ้น - ชวยใหดินชุมชื้น ปามีความอุดม
สมบรูณ เพิม่ความหลากหลายทางชวีภาพ 
- สัตวปา สัตวนํ้า ไดอาศัยนํ้าในการดํารง
ชีวิต คืนพืชแกเนินเขา/ภูเขาหัวโลน - ดิน
ชื้น ปาก็ชื้น กลายเปนแนวกันไฟปา ลด
ความรุนแรงของไฟได

เพื่อรักษาความชุมชื้นของผืนปาและกัก
เก็บนํ้า ทางโครงการฯ ไดจัดทําฝายชะลอ
นํ้า ในตนนํ้าลําธาร ๒ สาย และเพื่อสราง
ความเขาใจใหถูกตอง สําหรับโครงการ 
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ถวยรางวัล Grand Prix International 
เปนรางวัลผลงานดานสิ่งประดิษฐดีเดน 
มอบโดย International Council of the 
World Organization of Periodical Press

เหรียญรางวัล Prix OMPI Femme In-
venteur Brussels EUREKA 2000 
พรอมประกาศนียบัตรเปนรางวัลดานสิ่ง
ประดิษฐดีเดนระดับโลก มอบโดย World 
Organization of Intellectual Prope  

ถวยรางวัล Yugoslavia Cup เปนรางวัล
สรรเสริญในพระอัจฉริยภาพพระบาท
สมเดจ็พระเจาอยูหวั มอบโดยกลุมประเทศ 
ยูโกสลาเวีย

เหรยีญรางวลั Gold Medal with Mention 
พรอมประกาศนยีบตัร เปนรางวัลสรรเสริญ 
ในพระอัจฉริยภาพแหงการใชเทคโนโลยี
อยางมีประสิทธิภาพมอบโดย Brussels 
Eureka 2000

ปจจุบัน ไดมีการวิจัยเพื่อประดิษฐเครื่อง 
กลเติมอากาศ ๙ รูปแบบ คือ

๑. เครื่องกลเติมอากาศระบบเปาอากาศ
ลงไปใตนํ้าและกระจายฟอง Chaipattana 
Aerator, Model RX-1

๒. เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวนํ้าแบบหมุน
ชา หรือ “กังหันนํ้าชัยพัฒนา” Chaipat-
tana Aerator, Model RX-2

๓. เครื่องกลเติมอากาศระบบเปาอากาศ
หมุนใตนํ้า หรือ “ชัยพัฒนาซุปเปอรฟอง
แอร” Chaipattana Aerator, Model 
RX-3

๔. เครื่องกลเติมอากาศแรงดันนํ้า หรือ 
“ชัยพัฒนาเวนจูรี่” Chaipattana Aerator, 
Model RX-4

๕. เครื่องกลเติมอากาศระบบอัดและดูด
อากาศลงใตนํ้า หรือ “ชัยพัฒนาแอรเจท 
Chaipattana Aerator, Model RX-5

๖. เครื่องกลเติมอากาศแบบตีนํ้าสัมผัส
อากาศ หรือ “เครื่องตีนํ้าชัยพัฒนา” 
Chaipattana Aerator, Model RX-6

๗. เครื่องกลเติมอากาศแบบดูดและอัด
นํ้าลงไปที่ใตผิวนํ้า หรือ “ชัยพัฒนาไฮโดร
แอร” Chaipattana Aerator, Model RX-7

๘.  เครื่องมือจับเกาะจุลินทรีย หรือ “ชัย
พัฒนาไบโอ” Chaipattana Bio-Filter, 
Model RX-8

๙. เครื่องกลเติมอากาศแบบกระจายนํ้า
สัมผัสอากาศ หรือ “นํ้าพุชัยพัฒนา” 
Chaipattana Aerator, Model RX-9

การดําเนินงานไดผลสําเร็จดีนาพึงพอใจ 
สามารถทําใหน้ําใสสะอาดขึ้น ลดกลิ่น
เหมน็ลงไปไดมาก และมปีรมิาณออกซเิจน 
ในนํ้าเพิ่มขึ้น สัตวนํ้าตางๆ อาทิ เตา 
ตะพาบนํ้า และปลา สามารถอยูอาศัยได
อยางปลอดภัย ตลอดจนสามารถบําบัด
ความสกปรกในรูปของมวลสารตางๆ ให
ลดตํ่าลงไดตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด 
ปจจุบันมีหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชน ไดรองขอใหมูลนิธิชัยพัฒนาและ
กรมชลประทานเขาไปชวยเหลือในการ
บําบัดน้ําเสียอยางเรงดวนเปนจํานวนมาก 
อาทิเชน วัด โรงพยาบาล สถานที่ราชการ 
อื่นๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด

กังหันน้ําชัยพัฒนา จึงเปนที่ยอมรับใน
ประสิทธิภาพของการบําบัดนํ้าเสียทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ สามารถแกไข
และปรับปรุงคุณภาพนํ้าใหดีขึ้น โดยการ
ใชเทคโนโลยีที่เรียบงายแตผลที่ไดรับนั้น
ย่ิงใหญและมีความสําคัญตอการดํารงชีวิต
ของมนุษยอยางแทจริง

ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร
ในหลวง นายชางใหญ

ของแผนดิน

๑๑. โครงการฝายชะลอนํ้า 

ฝายแมว เปนชื่อเรียกโครงการตามแนว
พระราชดําริ เกี่ยวกับวิศวกรรมแบบพื้น
บาน ฝายแมวเปนฝายชะลอนํ้ากึ่งถาวร
ประเภทหนึ่ง ประเภทเดียวกับฝายคอก
หมู โดยใชวัสดุที่หาไดงายในทองถิ่น เชน
กิ่งไม กอนหิน เพื่อกั้นชะลอนํ้าในลําธาร 
หรือทางนํ้าเล็กๆ ใหไหลชาลง และขังอยู
ในพื้นที่นานพอที่จะพื้นที่รอบๆ จะไดดูด
ซึมไปใช เปนการฟนฟูพื้นที่ปาเสื่อมโทรม
ใหเกิดความชุมชื้นมากพอที่จะพัฒนาการ
เปนปาสมบูรณขึ้นได ฝายแมวยังอาจใช
เพื่อการทดนํ้า ใหมีระดับสูงพอที่จะดึงนํ้า

ไปใชในคลองสงนํ้าไดในฤดูแลง โครงการ
ตามแนวพระราชดํารินี้ไดมีการทดลองใช
ที่ โครงการหวยฮองไคร จ.เชียงใหม และ
ประสบผลสําเร็จจนเปนตัวอยางใหกับ
โครงการอื่นๆตอมา

ฝายชะลอนํ้าสรางขวางทางไหลของนํ้าบน
ลาํธารขนาดเล็กไว เพือ่ชะลอการไหล - ลด 
ความรุนแรงของกระแสนํ้า ลดการชะลาง
พังทลายของตลิ่ง - เมื่อนํ้าไหลชาลง ก็มี
นํ้าอยูในลําหวยนานขึ้น โดยเฉพาะในหนา
แลง - ชวยดักตะกอนที่ไหลมากับนํ้า ลด

การตืน้เขนิทีป่ลายนํา้ ทาํใหนํา้ใสมคีณุภาพ 
ดีขึ้น - ชวยใหดินชุมชื้น ปามีความอุดม
สมบรูณ เพิม่ความหลากหลายทางชวีภาพ 
- สัตวปา สัตวนํ้า ไดอาศัยนํ้าในการดํารง
ชีวิต คืนพืชแกเนินเขา/ภูเขาหัวโลน - ดิน
ชื้น ปาก็ชื้น กลายเปนแนวกันไฟปา ลด
ความรุนแรงของไฟได

เพ่ือรักษาความชุมชื้นของผืนปาและกัก
เก็บนํ้า ทางโครงการฯ ไดจัดทําฝายชะลอ
นํ้า ในตนนํ้าลําธาร ๒ สาย และเพื่อสราง
ความเขาใจใหถูกตอง สําหรับโครงการ 
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ฝายชะลอนํ้าที่ทางเราไดจัดทําขึ้นมานั้น มี
วัตถุประสงคและวิธีการกอสราง เพื่อลด
ผลกระทบตอระบบนิเวศนในระยะยาว 
ดังนี้

๑. ฝายที่เราสรางขึ้นมา เปนฝายแบบไม
ถาวร ใชวัสดุจากธรรมชาติเปนหลัก 
สําหรับชะลอนํ้าในหนาแลงเทานั้น ไมได
สรางเพื่อกักเก็บนํ้า การไหลของนํ้า ที่
หนาฝาย ยังมีนํ้าไหลอยูตลอดเวลา ไมวา
จะซึมผานฝายหรือนํ้าลนขามฝาย

๒. ระดับความสูงของตัวฝาย ไมสูงมาก
นัก ระดับความสูงประมาณ ๔๐ % ของ
ความสูงของระดับนํ้าสูงสุดในลําคลอง
หรือลําหวย สายนํ้ายังสามารถไหลลน
ผานฝายไดตลอดเวลา เพือ่ยงัรกัษาระบบ 
นิเวศนหนาฝายไว

๓. ตัวฝายควรมีระดับความลาดชัน 
ประมาณ ๒๐ - ๔๕ องศา ทั้งดานหนา 

รูปที่ ๒๑. โครงการตามแนวพระราชดําริ “ฝายแมว” 

และดานหลัง ไมควรสรางฝายที่มีหนาตัด 
๙๐ องศา

๔. การกอสรางจะสรางเปนชวงๆ แบบ 
ขั้นบันไดเปนชวงๆ ระยะขึ้นอยูกับพ้ืนท่ี 
ประมาณ ๕๐ - ๒๐๐ เมตร งบประมาณ
การกอสรางเราแทบจะไมมี เพียงชวยกัน
ขนหินที่ระเกะระกะอยูตามลําคลองมาจัด
เรียงใหมเทานั้น เปนการออกกําลังกายไป
ในตัว หากไมมีหิน เราก็จะใชกระสอบ
ทราย

๕. หากหนานํ้า มีนํ้ามา ฝายนี้ก็จะพัง
ทลายลง (ชวยลดความเร็วของกระแส
นํ้าปาลงได) หินท่ีกอเรียงตัวไวก็จะพัง 
และไหลลงมาสูตัวฝายดานลางตอไป

๖. พอหมดหนานํ้าปา นํ้าเกือบจะใกลแหง 
เราก็หาเวลามาออกกําลังกาย มายกกอน
หินกลับไปเรียงเปนฝายชะลอนํ้าตามเดิม 
(สวนใหญแลว จะยังหลงเหลือโครงสราง

เดิมอยูบาง) ใชเวลากอสรางประมาณ 
๑-๒ ชม. ตอฝายเทานั้น

๗. ควรคํานึงถึงสัตวนํ้าที่อาศัยในลําคลอง
ดวยวาสามารถเดินทางไปยังตนนํ้าไดหรือ
ไม เพราะเราตั้งใจวา “ในนํ้าตองมีปลา ใน
ปาตองมีนํ้า”

ด วยพระปรีชาสามารถดานวิศวกรรม 
ประเทศไทยโชคดีที่มีในหลวง องคภูมิพล 
ผูคิดคนแนวคิดตางๆมากมายเพื่อความ
ยั่งยืนของประเทศไทยและคนไทยทั้งชาต ิ
พระองคทาน ยังทรงเปนยิ่งกวาวิศวกร 
หรือนักประดิษฐทั่วไป เพราะผลงานทุก
ชิ้นของพระองคทานมุงไปท่ี “การชวย
เหลือผูเดือดรอน คนยากไรและพัฒนา
สังคมเพื่อความเปนอยูของคนในชาติดี
ขึ้น” 
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ในหลวง นายชางใหญ
ของแผนดิน

คนไทยโชคดีที่ไดเกิดบนแผนดินสยาม

๑. คนดี

“ในบานเมืองนั้น มีทั้งคนดี และคนไม
ดี ไมมีใครที่จะทําใหทุกคนเปนคนดีได
ทัง้หมด การทาํใหบานเมอืงมคีวามปกต ิ
สุขเรียบรอย จึงมิใชการทําใหทุกคน
เปนคนดี หากแตอยูที่การสงเสริมคนดี 
ใหคนดีปกครองบานเมือง และควบคุม
คนไมดี ไมใหมีอํานาจ ไมใหกอความ
เดือดรอนวุนวายได”

(พระบรมราโชวาทในพิธีเปดงานชุมนุม
ลกูเสือแหงชาติ คายลกูเสอืวชิราวธุ จงัหวัด 
ชลบุรี 11 ธันวาคม 2512)

๒. อนาคตทํานายได

“ทุกสิ่งทุกอยาง ที่เกิดที่เปนอยูแกเรา
ในวันนี้ ยอมมีตนเรื่องมากอน ตนเรื่อง
นั้นคือ เหตุ สิ่งที่ไดรับคือ ผล และผลที่
ทานมีความรูอยูขณะนี้ จะเปนเหตุให
เกิดผลอยางอื่นตอไปอีก คือ ทําให
สามารถใช ความรู ที่มีอยู ทํ างานที่
ตองการได แลวการทํางานของทาน ก็
จะเปนเหตุใหเกิดผลอื่นๆ ตอเนื่องกัน
ไปอีก ไมหยุดยั้ง ดังนั้นที่พูดกันวา ให
พิจารณาเหตุผลใหดีนั้น กลาวอีกนัย
หนึ่งก็คือ ใหพิจารณาการกระทําหรือ
กรรมของตนใหดีนั่นเอง คนเราโดย

มากมักนึกวาอนาคตจะเปนอยางไรเรา
ทราบไมไดแตที่จริงเรายอมจะทราบได
บางเหมือนกัน เพราะอนาคต ก็คือ ผล
ของการกระทําในปจจุบัน”

(พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 8 
กรกฎาคม 2519)

๓. ความดี

“การทําดีนั้นทํายากและเห็นผลชา แต
ก็จําเปนตองทํา เพราะหาไมความชั่วซึ่ง
ทาํไดงาย จะเขามาแทนทีแ่ละจะพอกพนู 
ขึ้นอยางรวดเร็วโดยไมทันรูสึกตัว แต 
ละคนจึงตองตั้งใจและเพียรพยายามให
สุดกําลัง ในการสรางเสริมและสะสม
ความดี”

(พระบรมราโชวาทพระราชทานแกผูสาํเรจ็ 
การศึกษา ที่โรงเรียนนายรอยตํารวจ สวน
อัมพร 14 สิงหาคม 2525)

๔. การทํางาน

“เมื่อมีโอกาสและมีงานทํา ควรเต็มใจ
ทําโดยไมจําเปนตองตั้งขอแม หรือ
เงื่อนไขอันใด ไวใหเปนเครื่องกีดขวาง 
คนที่ทํางานไดจริงๆนั้น ไมวาจะจับงาน

คนไทยโชคดีที่มีพอหลวงผูอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถเปนที่ประจักษไปทั่วโลก 

เพื่อเปนการนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได เพื่อถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพติร  ปวงชนชาวไทยขอแสดงความจงรกัภักดี ดวยการเจริญตาม
รอยพระยุคลบาท และประพฤติปฏิบัติตนเปนคนดี พรอมขอนอมนํา “๙ คําสอนของพอ” มาเพื่อปฏิบัติและเปนมงคลแหงชีวิตดังนี้

สิ่งใด ยอมทําไดเสมอ ถายิ่งมีความ
เอาใจใส มีความขยัน และ ความ
ซื่อสัตยสุจริต ก็ยิ่งจะชวยใหประสบผล
สําเร็จในงานที่ทําสูงขึ้น”

(พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทาน
ปรญิญาบัตร วิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวี 
ศึกษา 8 กรกฎาคม 2530)

๕. คุณธรรมของคน

“ประการแรก คือ ความซื่อสัตย 
ประการที่สอง คือ การรูจักขมใจฝกใจ
ตนเอง ใหประพฤติปฏิบัติอยูในความ
สัตยความดีนั้น ประการที่สาม คือ 
การอดทน อดกลั้น และอดออมที่จะไม
ประพฤติลวงความสัตยสุจริต ประการ
ที่สี่ คือ การรูจักละวางความชั่ว ความ
ทุจริต และรูจักสละประโยชนสวน
นอยของตน เพื่อประโยชนสวนรวม
คุณธรรมสี่ประการนี้ ถาแตละคน
พยายามปลูกฝ งและบํารุงให เจริญ
งอกงาม จะชวยใหประเทศชาติบังเกิด
ความสุขความรมเย็นและมีโอกาสท่ีจะ
ปรับปรุงพัฒนาใหมั่นคงกาวหนาตอ
ไป”

(พระบรมราโชวาท ในพธีิบรวงสรวงสมเดจ็ 
พระบรูพมหากษัตรยิาธิราชเจา 5 เมษายน 
2535)
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ฝายชะลอนํ้าที่ทางเราไดจัดทําขึ้นมานั้น มี
วัตถุประสงคและวิธีการกอสราง เพ่ือลด
ผลกระทบตอระบบนิเวศนในระยะยาว 
ดังนี้

๑. ฝายที่เราสรางขึ้นมา เปนฝายแบบไม
ถาวร ใชวัสดุจากธรรมชาติเปนหลัก 
สําหรับชะลอนํ้าในหนาแลงเทานั้น ไมได
สรางเพื่อกักเก็บนํ้า การไหลของนํ้า ที่
หนาฝาย ยังมีนํ้าไหลอยูตลอดเวลา ไมวา
จะซึมผานฝายหรือนํ้าลนขามฝาย

๒. ระดับความสูงของตัวฝาย ไมสูงมาก
นัก ระดับความสูงประมาณ ๔๐ % ของ
ความสูงของระดับนํ้าสูงสุดในลําคลอง
หรือลําหวย สายนํ้ายังสามารถไหลลน
ผานฝายไดตลอดเวลา เพือ่ยงัรกัษาระบบ 
นิเวศนหนาฝายไว

๓. ตัวฝายควรมีระดับความลาดชัน 
ประมาณ ๒๐ - ๔๕ องศา ทั้งดานหนา 

รูปที่ ๒๑. โครงการตามแนวพระราชดําริ “ฝายแมว” 

และดานหลัง ไมควรสรางฝายที่มีหนาตัด 
๙๐ องศา

๔. การกอสรางจะสรางเปนชวงๆ แบบ 
ขั้นบันไดเปนชวงๆ ระยะขึ้นอยูกับพื้นที่ 
ประมาณ ๕๐ - ๒๐๐ เมตร งบประมาณ
การกอสรางเราแทบจะไมมี เพียงชวยกัน
ขนหินท่ีระเกะระกะอยูตามลําคลองมาจัด
เรียงใหมเทานั้น เปนการออกกําลังกายไป
ในตัว หากไมมีหิน เราก็จะใชกระสอบ
ทราย

๕. หากหนานํ้า มีนํ้ามา ฝายนี้ก็จะพัง
ทลายลง (ชวยลดความเร็วของกระแส
นํ้าปาลงได) หินท่ีกอเรียงตัวไวก็จะพัง 
และไหลลงมาสูตัวฝายดานลางตอไป

๖. พอหมดหนานํ้าปา นํ้าเกือบจะใกลแหง 
เราก็หาเวลามาออกกําลังกาย มายกกอน
หินกลับไปเรียงเปนฝายชะลอนํ้าตามเดิม 
(สวนใหญแลว จะยังหลงเหลือโครงสราง

เดิมอยูบาง) ใชเวลากอสรางประมาณ 
๑-๒ ชม. ตอฝายเทานั้น

๗. ควรคํานึงถึงสัตวนํ้าที่อาศัยในลําคลอง
ดวยวาสามารถเดินทางไปยังตนนํ้าไดหรือ
ไม เพราะเราตั้งใจวา “ในนํ้าตองมีปลา ใน
ปาตองมีนํ้า”

ด วยพระปรีชาสามารถดานวิศวกรรม 
ประเทศไทยโชคดีที่มีในหลวง องคภูมิพล 
ผูคิดคนแนวคิดตางๆมากมายเพื่อความ
ยั่งยืนของประเทศไทยและคนไทยทั้งชาต ิ
พระองคทาน ยังทรงเปนยิ่งกวาวิศวกร 
หรือนักประดิษฐทั่วไป เพราะผลงานทุก
ชิ้นของพระองคทานมุงไปที่ “การชวย
เหลือผูเดือดรอน คนยากไรและพัฒนา
สังคมเพื่อความเปนอยูของคนในชาติดี
ขึ้น” 

ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร
ในหลวง นายชางใหญ

ของแผนดิน

คนไทยโชคดีที่ไดเกิดบนแผนดินสยาม

๑. คนดี

“ในบานเมืองนั้น มีทั้งคนดี และคนไม
ดี ไมมีใครที่จะทําใหทุกคนเปนคนดีได
ทัง้หมด การทําใหบานเมอืงมคีวามปกต ิ
สุขเรียบรอย จึงมิใชการทําใหทุกคน
เปนคนดี หากแตอยูที่การสงเสริมคนดี 
ใหคนดีปกครองบานเมือง และควบคุม
คนไมดี ไมใหมีอํานาจ ไมใหกอความ
เดือดรอนวุนวายได”

(พระบรมราโชวาทในพิธีเปดงานชุมนุม
ลกูเสือแหงชาติ คายลกูเสอืวชิราวธุ จงัหวัด 
ชลบุรี 11 ธันวาคม 2512)

๒. อนาคตทํานายได

“ทุกสิ่งทุกอยาง ที่เกิดที่เปนอยูแกเรา
ในวันนี้ ยอมมีตนเรื่องมากอน ตนเรื่อง
นั้นคือ เหตุ สิ่งที่ไดรับคือ ผล และผลที่
ทานมีความรูอยูขณะนี้ จะเปนเหตุให
เกิดผลอยางอื่นตอไปอีก คือ ทําให
สามารถใช ความรู ที่มีอยู ทํ างานที่
ตองการได แลวการทํางานของทาน ก็
จะเปนเหตุใหเกิดผลอื่นๆ ตอเนื่องกัน
ไปอีก ไมหยุดยั้ง ดังนั้นที่พูดกันวา ให
พิจารณาเหตุผลใหดีนั้น กลาวอีกนัย
หนึ่งก็คือ ใหพิจารณาการกระทําหรือ
กรรมของตนใหดีนั่นเอง คนเราโดย

มากมักนึกวาอนาคตจะเปนอยางไรเรา
ทราบไมไดแตที่จริงเรายอมจะทราบได
บางเหมือนกัน เพราะอนาคต ก็คือ ผล
ของการกระทําในปจจุบัน”

(พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 8 
กรกฎาคม 2519)

๓. ความดี

“การทําดีนั้นทํายากและเห็นผลชา แต
ก็จําเปนตองทํา เพราะหาไมความชั่วซึ่ง
ทาํไดงาย จะเขามาแทนทีแ่ละจะพอกพนู 
ขึ้นอยางรวดเร็วโดยไมทันรูสึกตัว แต 
ละคนจึงตองตั้งใจและเพียรพยายามให
สุดกําลัง ในการสรางเสริมและสะสม
ความดี”

(พระบรมราโชวาทพระราชทานแกผูสาํเรจ็ 
การศึกษา ที่โรงเรียนนายรอยตํารวจ สวน
อัมพร 14 สิงหาคม 2525)

๔. การทํางาน

“เมื่อมีโอกาสและมีงานทํา ควรเต็มใจ
ทําโดยไมจําเปนตองตั้งขอแม หรือ
เงื่อนไขอันใด ไวใหเปนเครื่องกีดขวาง 
คนที่ทํางานไดจริงๆนั้น ไมวาจะจับงาน

คนไทยโชคดีที่มีพอหลวงผูอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถเปนที่ประจักษไปทั่วโลก 

เพื่อเปนการนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได เพ่ือถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร  ปวงชนชาวไทยขอแสดงความจงรกัภักดี ดวยการเจริญตาม
รอยพระยุคลบาท และประพฤติปฏิบัติตนเปนคนดี พรอมขอนอมนํา “๙ คําสอนของพอ” มาเพื่อปฏิบัติและเปนมงคลแหงชีวิตดังนี้

สิ่งใด ยอมทําไดเสมอ ถายิ่งมีความ
เอาใจใส มีความขยัน และ ความ
ซื่อสัตยสุจริต ก็ยิ่งจะชวยใหประสบผล
สําเร็จในงานที่ทําสูงขึ้น”

(พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทาน
ปรญิญาบตัร วทิยาลยัเทคโนโลยีและอาชวี 
ศึกษา 8 กรกฎาคม 2530)

๕. คุณธรรมของคน

“ประการแรก คือ ความซื่อสัตย 
ประการที่สอง คือ การรูจักขมใจฝกใจ
ตนเอง ใหประพฤติปฏิบัติอยูในความ
สัตยความดีนั้น ประการที่สาม คือ 
การอดทน อดกลั้น และอดออมที่จะไม
ประพฤติลวงความสัตยสุจริต ประการ
ที่สี่ คือ การรูจักละวางความชั่ว ความ
ทุจริต และรูจักสละประโยชนสวน
นอยของตน เพื่อประโยชนสวนรวม
คุณธรรมสี่ประการนี้ ถาแตละคน
พยายามปลูกฝ งและบํารุงให เจริญ
งอกงาม จะชวยใหประเทศชาติบังเกิด
ความสุขความรมเย็นและมีโอกาสที่จะ
ปรับปรุงพัฒนาใหมั่นคงกาวหนาตอ
ไป”

(พระบรมราโชวาท ในพธีิบรวงสรวงสมเดจ็ 
พระบรูพมหากษัตรยิาธิราชเจา 5 เมษายน 
2535)
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๖. ความเพียร

“ความเพียรที่ถูกตองเปนธรรม และพึง
ประสงคนั้นคือความเพียรที่จะกําจัด
ความเสื่อมใหหมดไป และระวังปองกัน
มิใหเกิดขึ้นใหม อยางหนึ่ง กับความ
เพียรที่จะสรางสรรคความดีงาม ให
บังเกิดขึ้นและระวังรักษามิใหเส่ือมส้ิน
ไป อยางหนึง่ ความเพียรท้ังสองประการ
นี ้ เปนอุปการะอยางสําคัญ ตอการ
ปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน ถาทุกคนในชาติ
จะไดต้ังตนตั้งใจอยู ในความเพียรดัง
กลาว ประโยชนและความสุขกจ็ะบังเกดิ 
ขึ้นพรอม ทั้งแกสวนตัวและสวนรวม”

(พระราชดาํรสัพระราชทานในพธิกีาญจนา 
ภิเษก ทรงครองราชย ครบ 50 ป พ.ศ.
2539)

๗. แกปญหาดวยปญญา

“ปญหาทุกอยางไมวาเล็กหรือใหญ มี
ทางแกไขได ถารูจักคิดใหดี ปฏิบัติให
ถูก การคิดไดดีนั้น มิใชการคิดไดดวย
ลูกคิด หรือดวยสมองกล เพราะโลก
เราในปจจุบันจะวิวัฒนาการไปมาก
เพียงใดก็ตาม ก็ยังไมมีเครื่องมืออัน
วเิศษชนดิใด สามารถขบคดิแกไขปญหา 
ตางๆ ไดอยางสมบูรณ การขบคิด
วินิจฉัยปญหา จึงตองใชสติปญญา คือ
คิดดวยสติรูตัวอยูเสมอ เพ่ือหยุดยั้ง
และปองกันความประมาทผิดพลาด 
และอคติตางๆ มิใหเกิดขึ้น ชวยใหการ
ใชปญญาพิจารณาปญหาตางๆ เปนไป
อยางเที่ยงตรง ทําใหเห็นเหตุเห็นผลที่
เกี่ยวเนื่องกันเป นกระบวนการได 
กระจางชัด ทุกขั้นตอน”

(พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

1 สิงหาคม 2539)

๘. คนเราจะตองรับและจะตองให 

“คนเราจะเอาแตไดไมได คนเราจะตอง
รับและจะตองให หมายความวาตอไป 
และเดี๋ยวนี้ดวยเมื่อรับสิ่งของใดมา ก็
จะตองพยายามให ในการใหนั้น ใหได
โดยพยายามที่จะสรางความสามัคคีให
หมูคณะและในชาติ ทําใหหมูคณะและ
ชาติประชาชนทั้งหลายมีความไวใจซึ่ง
กันและกันได ชวยที่ไหนไดก็ชวย ดวย
จิตใจที่เผื่อแผโดยแท”

(พระบรมราโชวาท พระราชทานแกนกัศกึษา 
มหาวิทยาลัยขอนแกน วันที่ 20 เมษายน 
2521)

๙. พูดจริง ทําจริง 

“ผูหนักแนนในสัจจะพูดอยางไร ทํา
อยางนั้น จึงไดรับความสําเร็จ พรอม
ทั้ งความศรัทธา เ ช่ือถือและความ
ยกยองสรรเสริญ จากคนทุกฝาย การ
พูดแลวทํา คือ พูดจริง ทําจริง จึงเปน
ปจจัยสําคัญในการสงเสริมเกียรติคุณ
ของบุคคลใหเดนชัด และสรางเสริม
ความดี ความเจริญ ใหเกิดขึ้นทั้งแก
บุคคลและสวนรวม”

(พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
วันที่ 10 กรกฎาคม 2540)

เอกสารอางอิง

[1] http://www.เรารักพระเจาอยูหัว.com/

[2] http://www.royalrain.go.th/

[3] http://egat.co.th/

[4] http://www.eppo.go.th/

[5]  www.oknation.net/
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ในหลวง นายชางใหญ
ของแผนดิน
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๖. ความเพียร

“ความเพียรที่ถูกตองเปนธรรม และพึง
ประสงคนั้นคือความเพียรที่จะกําจัด
ความเสื่อมใหหมดไป และระวังปองกัน
มิใหเกิดขึ้นใหม อยางหนึ่ง กับความ
เพียรที่จะสรางสรรคความดีงาม ให
บังเกิดขึ้นและระวังรักษามิใหเสื่อมสิ้น
ไป อยางหนึง่ ความเพียรทัง้สองประการ
นี ้ เปนอุปการะอยางสําคัญ ตอการ
ปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน ถาทุกคนในชาติ
จะไดต้ังตนตั้งใจอยู ในความเพียรดัง
กลาว ประโยชนและความสขุก็จะบงัเกิด 
ขึ้นพรอม ทั้งแกสวนตัวและสวนรวม”

(พระราชดาํรสัพระราชทานในพธิกีาญจนา 
ภิเษก ทรงครองราชย ครบ 50 ป พ.ศ.
2539)

๗. แกปญหาดวยปญญา

“ปญหาทุกอยางไมวาเล็กหรือใหญ มี
ทางแกไขได ถารูจักคิดใหดี ปฏิบัติให
ถูก การคิดไดดีนั้น มิใชการคิดไดดวย
ลูกคิด หรือดวยสมองกล เพราะโลก
เราในปจจุบันจะวิวัฒนาการไปมาก
เพียงใดก็ตาม ก็ยังไมมีเครื่องมืออัน
วเิศษชนดิใด สามารถขบคดิแกไขปญหา 
ตางๆ ไดอยางสมบูรณ การขบคิด
วินิจฉัยปญหา จึงตองใชสติปญญา คือ
คิดดวยสติรูตัวอยูเสมอ เพื่อหยุดยั้ง
และปองกันความประมาทผิดพลาด 
และอคติตางๆ มิใหเกิดขึ้น ชวยใหการ
ใชปญญาพิจารณาปญหาตางๆ เปนไป
อยางเที่ยงตรง ทําใหเห็นเหตุเห็นผลที่
เกี่ยวเนื่องกันเป นกระบวนการได 
กระจางชัด ทุกขั้นตอน”

(พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

1 สิงหาคม 2539)

๘. คนเราจะตองรับและจะตองให 

“คนเราจะเอาแตไดไมได คนเราจะตอง
รับและจะตองให หมายความวาตอไป 
และเดี๋ยวนี้ดวยเมื่อรับสิ่งของใดมา ก็
จะตองพยายามให ในการใหนั้น ใหได
โดยพยายามที่จะสรางความสามัคคีให
หมูคณะและในชาติ ทําใหหมูคณะและ
ชาติประชาชนทั้งหลายมีความไวใจซ่ึง
กันและกันได ชวยที่ไหนไดก็ชวย ดวย
จิตใจที่เผื่อแผโดยแท”

(พระบรมราโชวาท พระราชทานแกนกัศกึษา 
มหาวิทยาลัยขอนแกน วันที่ 20 เมษายน 
2521)

๙. พูดจริง ทําจริง 

“ผูหนักแนนในสัจจะพูดอยางไร ทํา
อยางนั้น จึงไดรับความสําเร็จ พรอม
ทั้ งความศรัทธา เ ช่ือถือและความ
ยกยองสรรเสริญ จากคนทุกฝาย การ
พูดแลวทํา คือ พูดจริง ทําจริง จึงเปน
ปจจัยสําคัญในการสงเสริมเกียรติคุณ
ของบุคคลใหเดนชัด และสรางเสริม
ความดี ความเจริญ ใหเกิดขึ้นทั้งแก
บุคคลและสวนรวม”

(พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
วันที่ 10 กรกฎาคม 2540)

เอกสารอางอิง

[1] http://www.เรารักพระเจาอยูหัว.com/

[2] http://www.royalrain.go.th/

[3] http://egat.co.th/

[4] http://www.eppo.go.th/

[5]  www.oknation.net/
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ระหวางที่ TIRATHAI JOURNAL ฉบับนี้กําลัง

จะเขาสูกระบวนการจัดพิมพ กองบรรณาธิการ

ของเราไดรับทราบขาวพระอาการประชวรของ

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช 

จากแถลงการณสํานักพระราชวังมาโดยตลอด 

เชนเดียวกับพสกนิกรชาวไทยทั้งประเทศ ที่มี

ความจงรกัภกัดแีละสาํนกึในพระมหากรณุาธคิณุ 

อันหาที่สุดมิไดของพระองคทาน กระทั่งเมื่อมี

ประกาศสํานักพระราชวังวา พระองคทานเสด็จ

สวรรคตดวยพระอาการสงบ เมื่อวันที่ 13 

ตุลาคม พุทธศักราช 2559 กองบรรณาธิการจึง

ตัดสินใจชะลอการออกวารสาร ดําเนินการ

เปลี่ยนปกใหม และเพิ่มเนื้อหาอันเกี่ยวเนื่องกับ

การถวายความอาลัยแดพระองคทาน ที่ยังคง

สถิตอยูในดวงใจของพสกนิกรไทย และของพวก

เราชาวถิรไทยตราบนิจนิรันดร

TIRATHAI JOURNAL ฉบับนี้ เปนฉบับยาง

เขาสูปที่ 6 ดวยคุณภาพของเนื้อหาที่เขมขนและ

รูปแบบการจัดหนาภายในที่เปลี่ยนแปลงไป เปน

ฉบับที่ เ ราตั้ ง ใจนํ า เสนอกระบวนการผลิต

หมอแปลงไฟฟาของถิรไทยท่ีมีการควบคุม

คุณภาพในทุกขั้นตอนการผลิต ต้ังแตการ

ออกแบบไปจนถึงการสงมอบและติดตั้ง อันจะ

ทําใหทานมั่นใจอยางที่เคยมั่นใจมาตลอดเวลาวา

หมอแปลงไฟฟาถิรไทยทุกเครื่อง คือหมอแปลง
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คุณภาพที่ไดมาตรฐานสากล และเหนือสิ่งอื่นใด 

คือหมอแปลงคุณภาพของคนไทยท่ีเปนความ

ภาคภูมิใจรวมกันของคนไทยท่ีพรอมสนับสนุน

สนิคาไทยใหสามารถแขงขนัไดในเวทกีารคาของโลก

TIRATHAI JOURNAL ฉบับนี้ ยังไดรับเกียรติ

จากทานผูวาการ การไฟฟานครหลวง คุณ

สมชาย โรจนรุงวศินกุล ใหสัมภาษณถึงมุมมอง

ท่ีมีประโยชนตอวิศวกรและอุตสาหกรรมไฟฟา

ของ ไทยภายหลังจากการ เป  ดประชาคม

เศรษฐกิจเอเชียตะวันออกเฉียงใต (AEC) รวม

ถึงประเด็นตาง ๆ ที่นาสนใจอีกมากที่ทานกรุณา

ใหแงคิดสําหรับการนําพาประเทศชาติใหกาวเดิน

ตอไปขางหนา

และเชนเคย คอลัมนประจําอื่นๆ ยังมีครบครัน 

โดยเฉพาะคอลัมน “คุณทําได” ที่กลับมาใหม

หลังจากหางหายไปนาน และท่ีพลาดไมได

สําหรับฉบับนี้คือคอลัมน “ในนามของความดี” 

เรื่องราวการอุทิศทั้งแรงกายและแรงใจเพื่อ

อนุรักษผืนปาและสัตวปาของนางสิงหเฝาปา 

คุณรตยา จันทรเทียร ประธานที่ปรึกษามูลนิธิ

สืบนาคะเสถียร คอลัมน “บริหารนอกตํารา” 

ท่ีมาบอกทานวา อยาเช่ือท้ังหมดในทฤษฎแีมลงสาบ 

ของ ซี.อี.โอ.กูเกิล และคอลัมน “ยอนรอย

หมอแปลง” ที่ฉายใหเห็น “แววหวังแกมวิงวอน 

ของไทยพลัดถิ่น ประจวบคีรีขันธ”

ฉบับหนา เราจะนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับสถานี

ไฟฟาแรงสูงใตดิน (Underground Substation) 

ซึ่งการไฟฟานครหลวงมีดําริที่จะสรางข้ึนเพื่อ

ปรับปรุงภูมิทัศนเมืองไมใหระโยงระยางไปดวย

สายไฟฟาบนหัวเสาอยางที่เปนอยู ในปจจุบัน 

และแนนอนวา หมอแปลงไฟฟาของถิรไทย ก็

พรอมแลวสําหรับรองรับนโยบายดีๆ ที่จะทําให

บานเมืองเปนระเบียบเรียบรอยและเพิ่มความ

ปลอดภัยจากการสงกระแสไฟ
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ระหวางที่ TIRATHAI JOURNAL ฉบับนี้กําลัง

จะเขาสูกระบวนการจัดพิมพ กองบรรณาธิการ

ของเราไดรับทราบขาวพระอาการประชวรของ

พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมิูพลอดลุยเดช 

จากแถลงการณสํานักพระราชวังมาโดยตลอด 

เชนเดียวกับพสกนิกรชาวไทยทั้งประเทศ ที่มี

ความจงรกัภกัดแีละสาํนกึในพระมหากรณุาธคุิณ 

อันหาที่สุดมิไดของพระองคทาน กระทั่งเมื่อมี

ประกาศสํานักพระราชวังวา พระองคทานเสด็จ

สวรรคตดวยพระอาการสงบ เมื่อวันที่ 13 

ตุลาคม พุทธศักราช 2559 กองบรรณาธิการจึง

ตัดสินใจชะลอการออกวารสาร ดําเนินการ

เปลี่ยนปกใหม และเพิ่มเนื้อหาอันเกี่ยวเนื่องกับ

การถวายความอาลัยแดพระองคทาน ที่ยังคง

สถิตอยูในดวงใจของพสกนิกรไทย และของพวก

เราชาวถิรไทยตราบนิจนิรันดร

TIRATHAI JOURNAL ฉบับนี้ เปนฉบับยาง

เขาสูปที่ 6 ดวยคุณภาพของเนื้อหาที่เขมขนและ

รูปแบบการจัดหนาภายในที่เปลี่ยนแปลงไป เปน

ฉบับที่ เ ราตั้ ง ใจนํ า เสนอกระบวนการผลิต

หมอแปลงไฟฟาของถิรไทยที่มีการควบคุม

คุณภาพในทุกข้ันตอนการผลิต ตั้งแตการ

ออกแบบไปจนถึงการสงมอบและติดตั้ง อันจะ

ทําใหทานมั่นใจอยางที่เคยมั่นใจมาตลอดเวลาวา

หมอแปลงไฟฟาถิรไทยทุกเครื่อง คือหมอแปลง
ณรงคฤทธิ์ ศรีรัตโนภาส

หมายเหตุบรรณาธิการ
Editor’s Note
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หมอแปลง” ที่ฉายใหเห็น “แววหวังแกมวิงวอน 

ของไทยพลัดถิ่น ประจวบคีรีขันธ”

ฉบับหนา เราจะนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับสถานี

ไฟฟาแรงสูงใตดิน (Underground Substation) 

ซึ่งการไฟฟานครหลวงมีดําริที่จะสรางข้ึนเพื่อ

ปรับปรุงภูมิทัศนเมืองไมใหระโยงระยางไปดวย

สายไฟฟาบนหัวเสาอยางที่เปนอยู ในปจจุบัน 

และแนนอนวา หมอแปลงไฟฟาของถิรไทย ก็

พรอมแลวสําหรับรองรับนโยบายดีๆ ที่จะทําให

บานเมืองเปนระเบียบเรียบรอยและเพิ่มความ

ปลอดภัยจากการสงกระแสไฟ
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วิศกรรมไฟฟา
Electrical Engineering

TIRATHAI TRANSFORMER

ทีมผูเขียนจากซายไปขวา : กําพล สีเนหะ, สุรชนาภา เพชรกลอง, สุพรรณี ศึกษา, 

เฉลิมศักดิ์ วุฒิเศลา, อัจฉรา แปนนุช, ปรัชจนีย จีระสวัสดิ์, นวชน สันติโชตินันท(ถายภาพ)

QUALITY ASSURANCE

วิศกรรมไฟฟา
Electrical Engineering

บริษัท ไทยฟน จํากัด ตั้งอยูที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู ประกอบธุรกิจผลิต 
จําหนาย ซอมแซมและบํารุงรักษาตัวถังหมอแปลงไฟฟาและ อุปกรณอื่นๆ ไดแก 
ฝาถัง ครีบระบายความรอน แคลมปเปนตน โดยผลิตและจําหนายใหกับบริษัทฯ
เพียงรายเดียวเทานั้น ทั้งนี้บริษัทฯ ไดลงทุนเพิ่ม ในบริษัท ไทยฟน จํากัด จํานวน 
5 ลานบาท ในเดือนกันยายน 2549 เพื่อลงทุนซื้อและปรับปรุง เครื่องมือ 
เครื่องจักร และอาคารโรงงาน สําหรับ รองรับการขยายกําลังการผลิต สงผลให
บรษัิท ไทยฟน จาํกัด มทีนุจดทะเบยีนชําระแลวเปน 15 ลานบาท ซ่ึง บมจ.ถริไทย 
ถือหุนรอยละ 99.99

บริษัท ถิรไทย อี แอนด เอส จํากัด ประกอบธุรกิจ ขายติดตั้งและบริการอุปกรณ
ไฟฟากําลัง และตั้งขึ้นตามแผนโครงสรางธุรกิจที่ตองการ แยกหนวยธุรกิจตาง
หาก เพื่อเพิ่มความคลองตัวในการบริหารงานและการแขงขันในตลาด และได

บริษัท ถิรไทย จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิตหมอแปลงไฟฟาตามคํา
สั่งซื้อของลูกคา (Made to Order) เพื่อจําหนายทั้งในประเทศ และตาง
ประเทศ รวมทั้งการใหบริการติดตั้ง ซอมบํารุง และทดสอบหมอแปลงไฟฟา 
โดยในชวงป 2554-2557 บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายไดรวม จากในประเทศ
มากกวารอยละ 70 โดยการผลิตหมอแปลงไฟฟาจะแยกออกเปน 2 โรงงาน 
ไดแก โรงงานผลิตหมอแปลงไฟฟากําลัง และโรงงาน ผลิตหมอแปลงไฟฟา
ระบบจําหนาย ปจจุบันบริษัทฯ ไดเพิ่มกําลังผลิตโดยไดสรางโรงงานผลิต
หมอแปลงแหงใหมที่มีความทันสมัยท้ังทางดานออกแบบและเทคโนโลยีการ
ผลิต บริษัทฯเปนผูผลิตหมอแปลงไฟฟาในประเทศรายเดียวที่ผลิตไดทั้ง
หมอแปลงไฟฟากําลังและหมอแปลง ไฟฟาระบบจําหนาย โดยไดรับการ
ถายทอดเทคโนโลยีการผลิตจาก Siemens Transformers Austria GmbH 
& Co KG ( VA TECH EBG Transformatoren GmbH & Co) ประเทศ
ออสเตรีย และบริษัท Fuji Electric Systems Co., Ltd ประเทศญี่ปุน ซึ่ง
เปนผูผลิตหมอแปลงไฟฟา ชั้นนําของโลก ปจจุบันบริษัทฯถือหุนในบริษัท
ยอย 3 บริษัท เพื่อผลิตวัตถุดิบแปรรูปสงใหบริษัทฯ ตามรายละเอียด ดังนี้

นคิมอุตสาหกรรมบางปู

เฉลิมศักดิ์  วุฒิเศลา

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร สาขาไฟฟากําลัง มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
ผูจัดการสวนทดสอบไฟฟา บริษัท ถิรไทย จํากัด (มหาชน)

INTRODUCTION
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วิศกรรมไฟฟา
Electrical Engineering

TIRATHAI TRANSFORMER

ทีมผูเขียนจากซายไปขวา : กําพล สีเนหะ, สุรชนาภา เพชรกลอง, สุพรรณี ศึกษา, 
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QUALITY ASSURANCE
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บริษัท ไทยฟน จํากัด ตั้งอยูที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู ประกอบธุรกิจผลิต 
จําหนาย ซอมแซมและบํารุงรักษาตัวถังหมอแปลงไฟฟาและ อุปกรณอื่นๆ ไดแก 
ฝาถัง ครีบระบายความรอน แคลมปเปนตน โดยผลิตและจําหนายใหกับบริษัทฯ
เพียงรายเดียวเทานั้น ทั้งนี้บริษัทฯ ไดลงทุนเพิ่ม ในบริษัท ไทยฟน จํากัด จํานวน 
5 ลานบาท ในเดือนกันยายน 2549 เพื่อลงทุนซื้อและปรับปรุง เครื่องมือ 
เครื่องจักร และอาคารโรงงาน สําหรับ รองรับการขยายกําลังการผลิต สงผลให
บรษัิท ไทยฟน จาํกัด มทีนุจดทะเบยีนชําระแลวเปน 15 ลานบาท ซ่ึง บมจ.ถริไทย 
ถือหุนรอยละ 99.99

บริษัท ถิรไทย อี แอนด เอส จํากัด ประกอบธุรกิจ ขายติดตั้งและบริการอุปกรณ
ไฟฟากําลัง และตั้งขึ้นตามแผนโครงสรางธุรกิจที่ตองการ แยกหนวยธุรกิจตาง
หาก เพื่อเพิ่มความคลองตัวในการบริหารงานและการแขงขันในตลาด และได

บริษัท ถิรไทย จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิตหมอแปลงไฟฟาตามคํา
สั่งซื้อของลูกคา (Made to Order) เพื่อจําหนายทั้งในประเทศ และตาง
ประเทศ รวมทั้งการใหบริการติดตั้ง ซอมบํารุง และทดสอบหมอแปลงไฟฟา 
โดยในชวงป 2554-2557 บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายไดรวม จากในประเทศ
มากกวารอยละ 70 โดยการผลิตหมอแปลงไฟฟาจะแยกออกเปน 2 โรงงาน 
ไดแก โรงงานผลิตหมอแปลงไฟฟากําลัง และโรงงาน ผลิตหมอแปลงไฟฟา
ระบบจําหนาย ปจจุบันบริษัทฯ ไดเพิ่มกําลังผลิตโดยไดสรางโรงงานผลิต
หมอแปลงแหงใหมที่มีความทันสมัยท้ังทางดานออกแบบและเทคโนโลยีการ
ผลิต บริษัทฯเปนผูผลิตหมอแปลงไฟฟาในประเทศรายเดียวที่ผลิตไดทั้ง
หมอแปลงไฟฟากําลังและหมอแปลง ไฟฟาระบบจําหนาย โดยไดรับการ
ถายทอดเทคโนโลยีการผลิตจาก Siemens Transformers Austria GmbH 
& Co KG ( VA TECH EBG Transformatoren GmbH & Co) ประเทศ
ออสเตรีย และบริษัท Fuji Electric Systems Co., Ltd ประเทศญี่ปุน ซึ่ง
เปนผูผลิตหมอแปลงไฟฟา ชั้นนําของโลก ปจจุบันบริษัทฯถือหุนในบริษัท
ยอย 3 บริษัท เพื่อผลิตวัตถุดิบแปรรูปสงใหบริษัทฯ ตามรายละเอียด ดังนี้

นคิมอุตสาหกรรมบางปู

เฉลิมศักดิ์  วุฒิเศลา

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร สาขาไฟฟากําลัง มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
ผูจัดการสวนทดสอบไฟฟา บริษัท ถิรไทย จํากัด (มหาชน)

INTRODUCTION
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เริ่มดําเนินการแลวตั้งแตไตรมาส 3 ของป 2553 โดยมีทุนจด
ทะเบียน 5 ลานบาท ซึ่ง บมจ.ถิรไทย ถือหุนรอยละ 99.99

บริษัท แอล.ดี.เอส. เมทัล เวิรค จํากัด ตั้งอยูที่ นิคมอุตสาหกรรม
บางปู ประกอบธุรกิจรับจางงานเชื่อมประกอบเหล็กแปรรูปทั่วไป 
โดยมีความชํานาญพิเศษในการผลิตตัวถังหมอแปลงไฟฟาขนาด
ใหญ โดยตัวถังหมอแปลงขนาดใหญที่จุดที่สามารถผลิตไดใน
ปจจุบันคือขนาด 300 MVA ซึ่งจําหนายตัวถังหมอแปลงไฟฟาให
กับ บมจ.ถิรไทย คิดเปนรอยละ 30 ของรายไดรวม โดยที่บริษัทฯ 
เขาซื้อหุนสามัญในสัดสวน 85% จากผูถือหุนเดิม ซึ่งไดรับอนุมัติ
ใหเขาทํารายการจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2555 ใน
วันที่ 5 ตุลาคม 2555 เพื่อเสริมสรางความมั่นคงในการจัดหา
วัตถุดิบหลัก ในการผลิตใหทันกับการเติบโตของบริษัทฯอยาง
ยั่งยืน และขยายโอกาสทางธุรกิจที่เกี่ยวของและขยายการเติบโต
ของบริษัทใหเปนไปตามแผนงานที่กําหนดไว

หมอแปลงไฟฟากําลัง (Power Transformer)

หมอแปลงไฟฟาที่มีกําลังไฟฟามากกวา 10 เมกะโวลตแอมแปร 
(MVA) หรือแรงดันไฟฟามากกวา 36 กิโลโวลต (kV) โดยมี
กําลังไฟฟา สูงสุดถึง 300 เมกะโวลตแอมแปร (MVA) แรงดัน
ไฟฟาสูงสุด 230 กิโลโวลต (kV) ซึ่ง
หมอแปลงไฟฟาทีมีขนาดเมกะโวลต
แอมแปรมาก จะมีความสามารถในการ
จายไฟฟามากขึ้นดวย สําหรับ
หมอแปลงไฟฟาชนิดนี้จะใชน้ํามันเปน
ฉนวนในการปองกันไฟฟาลัดวงจรในตัว
หมอแปลง บริษัทฯ ดําเนินการผลิต
หมอแปลงไฟฟากําลังภายใตเทคโนโลยี
ของ Siemens Transformers Austria 
GmbH & Co KG ( VA TECH EBG 
Transformatoren GmbH & Co) 
ประเทศออสเตรีย และ Fuji Electric 
Systems Co., Ltd ประเทศญี่ปุน

จากการที่หมอแปลงไฟฟากําลังมีขนาด
ใหญ ดังนั้นเมื่อถึงขั้นตอนการจัดสง 
บริษัทฯจะจัดสงหมอแปลงไฟฟาใหกับ
ลูกคาโดยถอดสวนประกอบ หมอแปลงไฟฟาออกเปนสวนๆ เทา
ที่จําเปนกอนจัดสงใหลูกคา เพื่อใหงายตอการขนสง สําหรับการ

ประกอบและติดตั้งหมอแปลงไฟฟากําลัง บริษัทฯ จะคิดราคาคา
บริการแยกตางหากจากการคิดราคาหมอแปลงไฟฟา ซึ่งบริการ
ดังกลาวจะตองทําโดยผูที่มีความริเริ่มความสามารถ และความ
เชี่ยวชาญเฉพาะ สําหรับผูใชหมอแปลงไฟฟากําลังสวนใหญเปนผู
ผลิตและจายพลังงานไฟฟา เชน การไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย (กฟผ.), การไฟฟานครหลวง (กฟน.) และการ
ไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.)  นิคมอุตสาหกรรมและโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดใหญท่ีใชกระแสไฟฟาจากสายสงแรงสูง 
เปนตน ในปจจุบัน บริษัทฯ ถือไดวา เปนผูผลิต 1 ใน 3 รายใน
ประเทศไทยที่สามารถผลิตหมอแปลงไฟฟากําลังถึงขนาด 200 
MVA , 300 MVA แรงดันไฟฟา 230 kV และกําลังพัฒนาถึง
ระดับแรงดัน 500 kV

หมอแปลงไฟฟาระบบจําหนาย (Distribution 
Transformer)

หมอแปลงไฟฟาระบบจําหนาย คือ หมอแปลงที่รับไฟฟาจาก
ระบบจําหนาย (Distribution Line) ของการไฟฟา ปกติจะเปน
หมอแปลงไฟฟาไมเกิน 10 เมกะโวลตแอมแปร (MVA) และแรง
ดันไฟฟาไมเกิน 36 กิโลโวลต (kV)

ภาพหมอแปลงจาํหนาย (Distribution Transformer)

วิศวกรรมไฟฟา

Electrical Engineering

หม อแปลงไฟฟ าชนิดพิ เศษ 
(Special Transformer)

บริษัทฯมีจุดเดนในดานการผลิตหมอแปลง 
ไฟฟาชนิดพิเศษ ซึ่งออกแบบและผลิตโดย
เฉพาะตามการใช งานและคุณสมบัติที่
ลูกคากําหนด โดยการออกแบบและ
เทคโนโลยีการผลิตที่ไหนมีบางสวนที่แตก
ตางไปจากกระบวนการผลิตหมอแปลงไฟ
ฟาปกต ิซึง่ตองอาศยัความรู ความสามารถ 
ของผูผลิตเปนอยางมาก หมอแปลงไฟฟา
ชนิดพิเศษ ไดแก หมอแปลงไฟฟา
กระแสสลับเปนกระแสตรง (Rectifier 
Transformer) ซึง่ใชในโรงงาน อตุสาหกรรม 
เคม ี หมอแปลงไฟฟาทีใ่ชในการหลอมโลหะ 
(Induction Furnace Transformer) ซึ่งใช
ในอตุสาหกรรมหลอมโลหะ หรอืหมอแปลง 
ที่ใชฉนวน อื่น เชน ซิลิโคนออยล เปนตน 
โดยบริษัทฯดําเนินการผลิตหมอแปลงชนิด
นี้ภายใตเทคโนโลยีของบริษัท Fuji Electric 
Systems Co., Ltd ประเทศญี่ปุน

 

บริษัทฯ คํานึงถึงการสงมอบสินคาที่ดีและ
มคีณุภาพใหกบัลูกคา ไดดาํเนนิการควบคุม 
คุณภาพทุกขั้นตอนการผลิตดังนี้

1 Transformer Design

2. Core Construction

3. Winding

4. Insulation

5. Core and coil assembly

6. Tank

7. Processing core and coil assembly

8. Testing

9. Shipping and installation

10. Calibration lab

ภาพหมอแปลงชนิดพิเศษ

   บริษัทฯมีจุดเดนในดานการผลิต
หมอแปลงไฟฟาชนิดพิเศษ ซึ่ง
ออกแบบและผลิตโดยเฉพาะตาม
การใชงานและคุณสมบัติที่ลูกค า
กําหนด โดยการออกแบบและ
เทคโนโลยีการผลิตที่ไหนมีบางสวน
ที่แตกตางไปจากกระบวนการผลิต
หมอแปลงไฟฟาปกต ิ ซึง่ตองอาศัย
ความรู ความสามารถ ของผูผลิต
เปนอยางมาก
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เริ่มดําเนินการแลวตั้งแตไตรมาส 3 ของป 2553 โดยมีทุนจด
ทะเบียน 5 ลานบาท ซึ่ง บมจ.ถิรไทย ถือหุนรอยละ 99.99

บริษัท แอล.ดี.เอส. เมทัล เวิรค จํากัด ตั้งอยูที่ นิคมอุตสาหกรรม
บางปู ประกอบธุรกิจรับจางงานเชื่อมประกอบเหล็กแปรรูปทั่วไป 
โดยมีความชํานาญพิเศษในการผลิตตัวถังหมอแปลงไฟฟาขนาด
ใหญ โดยตัวถังหมอแปลงขนาดใหญที่จุดที่สามารถผลิตไดใน
ปจจุบันคือขนาด 300 MVA ซึ่งจําหนายตัวถังหมอแปลงไฟฟาให
กับ บมจ.ถิรไทย คิดเปนรอยละ 30 ของรายไดรวม โดยที่บริษัทฯ 
เขาซื้อหุนสามัญในสัดสวน 85% จากผูถือหุนเดิม ซึ่งไดรับอนุมัติ
ใหเขาทํารายการจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2555 ใน
วันที่ 5 ตุลาคม 2555 เพื่อเสริมสรางความมั่นคงในการจัดหา
วัตถุดิบหลัก ในการผลิตใหทันกับการเติบโตของบริษัทฯอยาง
ยั่งยืน และขยายโอกาสทางธุรกิจที่เกี่ยวของและขยายการเติบโต
ของบริษัทใหเปนไปตามแผนงานที่กําหนดไว

หมอแปลงไฟฟากําลัง (Power Transformer)

หมอแปลงไฟฟาที่มีกําลังไฟฟามากกวา 10 เมกะโวลตแอมแปร 
(MVA) หรือแรงดันไฟฟามากกวา 36 กิโลโวลต (kV) โดยมี
กําลังไฟฟา สูงสุดถึง 300 เมกะโวลตแอมแปร (MVA) แรงดัน
ไฟฟาสูงสุด 230 กิโลโวลต (kV) ซึ่ง
หมอแปลงไฟฟาทีมีขนาดเมกะโวลต
แอมแปรมาก จะมีความสามารถในการ
จายไฟฟามากขึ้นดวย สําหรับ
หมอแปลงไฟฟาชนิดนี้จะใชนํ้ามันเปน
ฉนวนในการปองกันไฟฟาลัดวงจรในตัว
หมอแปลง บริษัทฯ ดําเนินการผลิต
หมอแปลงไฟฟากําลังภายใตเทคโนโลยี
ของ Siemens Transformers Austria 
GmbH & Co KG ( VA TECH EBG 
Transformatoren GmbH & Co) 
ประเทศออสเตรีย และ Fuji Electric 
Systems Co., Ltd ประเทศญี่ปุน

จากการที่หมอแปลงไฟฟากําลังมีขนาด
ใหญ ดังนั้นเมื่อถึงขั้นตอนการจัดสง 
บริษัทฯจะจัดสงหมอแปลงไฟฟาใหกับ
ลูกคาโดยถอดสวนประกอบ หมอแปลงไฟฟาออกเปนสวนๆ เทา
ที่จําเปนกอนจัดสงใหลูกคา เพื่อใหงายตอการขนสง สําหรับการ

ประกอบและติดตั้งหมอแปลงไฟฟากําลัง บริษัทฯ จะคิดราคาคา
บริการแยกตางหากจากการคิดราคาหมอแปลงไฟฟา ซึ่งบริการ
ดังกลาวจะตองทําโดยผูที่มีความริเริ่มความสามารถ และความ
เชี่ยวชาญเฉพาะ สําหรับผูใชหมอแปลงไฟฟากําลังสวนใหญเปนผู
ผลิตและจายพลังงานไฟฟา เชน การไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย (กฟผ.), การไฟฟานครหลวง (กฟน.) และการ
ไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.)  นิคมอุตสาหกรรมและโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดใหญที่ใช กระแสไฟฟาจากสายสงแรงสูง 
เปนตน ในปจจุบัน บริษัทฯ ถือไดวา เปนผูผลิต 1 ใน 3 รายใน
ประเทศไทยที่สามารถผลิตหมอแปลงไฟฟากําลังถึงขนาด 200 
MVA , 300 MVA แรงดันไฟฟา 230 kV และกําลังพัฒนาถึง
ระดับแรงดัน 500 kV

หมอแปลงไฟฟาระบบจําหนาย (Distribution 
Transformer)

หมอแปลงไฟฟาระบบจําหนาย คือ หมอแปลงที่รับไฟฟาจาก
ระบบจําหนาย (Distribution Line) ของการไฟฟา ปกติจะเปน
หมอแปลงไฟฟาไมเกิน 10 เมกะโวลตแอมแปร (MVA) และแรง
ดันไฟฟาไมเกิน 36 กิโลโวลต (kV)

ภาพหมอแปลงจําหนาย (Distribution Transformer)

วิศวกรรมไฟฟา
Electrical Engineering

หม อแปลงไฟฟ าชนิดพิ เศษ 
(Special Transformer)

บริษัทฯมีจุดเดนในดานการผลิตหมอแปลง 
ไฟฟาชนิดพิเศษ ซึ่งออกแบบและผลิตโดย
เฉพาะตามการใช งานและคุณสมบัติที่
ลูกคากําหนด โดยการออกแบบและ
เทคโนโลยีการผลิตที่ไหนมีบางสวนที่แตก
ตางไปจากกระบวนการผลิตหมอแปลงไฟ
ฟาปกต ิซึง่ตองอาศยัความรู ความสามารถ 
ของผูผลิตเปนอยางมาก หมอแปลงไฟฟา
ชนิดพิเศษ ไดแก หมอแปลงไฟฟา
กระแสสลับเปนกระแสตรง (Rectifier 
Transformer) ซึง่ใชในโรงงาน อตุสาหกรรม 
เคม ี หมอแปลงไฟฟาทีใ่ชในการหลอมโลหะ 
(Induction Furnace Transformer) ซึ่งใช
ในอตุสาหกรรมหลอมโลหะ หรอืหมอแปลง 
ที่ใชฉนวน อื่น เชน ซิลิโคนออยล เปนตน 
โดยบริษัทฯดําเนินการผลิตหมอแปลงชนิด
นี้ภายใตเทคโนโลยีของบริษัท Fuji Electric 
Systems Co., Ltd ประเทศญี่ปุน

 

บริษัทฯ คํานึงถึงการสงมอบสินคาที่ดีและ
มคีณุภาพใหกบัลูกคา ไดดาํเนนิการควบคุม 
คุณภาพทุกขั้นตอนการผลิตดังนี้

1 Transformer Design

2. Core Construction

3. Winding

4. Insulation

5. Core and coil assembly

6. Tank

7. Processing core and coil assembly

8. Testing

9. Shipping and installation

10. Calibration lab

ภาพหมอแปลงชนิดพิเศษ

   บริษัทฯมีจุดเดนในดานการผลิต
หมอแปลงไฟฟาชนิดพิเศษ ซึ่ง
ออกแบบและผลิตโดยเฉพาะตาม
การใชงานและคุณสมบัติที่ลูกค า
กําหนด โดยการออกแบบและ
เทคโนโลยีการผลิตที่ไหนมีบางสวน
ท่ีแตกตางไปจากกระบวนการผลิต
หมอแปลงไฟฟาปกต ิ ซึง่ตองอาศัย
ความรู ความสามารถ ของผูผลิต
เปนอยางมาก
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TRANSFORMER DESIGN
 ปรัชจนีย  จีระสวัสดิ์ 

ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรประยุกต สาขาคณิตศาสตรประยุกต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
ปริญญาโท คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย สาขาเทคโนโลยีการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา)

ผูจัดการคุณภาพหองปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ บริษัท ถิรไทย จํากัด (มหาชน)

วิศวกรรมไฟฟา

Electrical Engineering

ภาพการออกแบบหมอแปลง ดวย Software solidwork

การออกแบบเพ่ือใหม่ันใจวาผลิตภัณฑและบริการเปนไปตามมาตรฐานสากล ANSI, 
IEC หมอแปลงทุกตัวถูกออกแบบโดยมีคุณสมบัติเฉพาะ ตามความตองการของลูกคา
และการใชงาน ดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยคํานึงถึงปจจัยดังตอไปนี้

1. ออกแบบการใชวตัถดิุบในการผลิตและแรงงานใหมรีาคาประหยัดภายใตเงือ่นไขคาความสญูเสียในหมอแปลง 
(loss) และระดับของเสียงในหมอแปลง (sound) ใหตํ่าที่สุด

2. ทนตอแรงดันคลื่นฟาผาและแรงดันสวิตทชิ่งได

3. มีความคงทนตอการ short-circuit ทั้งภายในและภายนอกหมอแปลง

4. มีการวิเคราะหจุดหรือพื้นที่ภายในโครงสรางหมอแปลงที่อาจเกิดความเครียดของสนามไฟฟาเพื่อปองกัน
ความเสียหายในหมอแปลง

5. คํานึงถึง Stray Loss และ Thermal effect
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TRANSFORMER DESIGN
 ปรัชจนีย  จีระสวัสดิ์ 

ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรประยุกต สาขาคณิตศาสตรประยุกต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
ปริญญาโท คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย สาขาเทคโนโลยีการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา)

ผูจัดการคุณภาพหองปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ บริษัท ถิรไทย จํากัด (มหาชน)

วิศวกรรมไฟฟา
Electrical Engineering

ภาพการออกแบบหมอแปลง ดวย Software solidwork

การออกแบบเพื่อใหมั่นใจวาผลิตภัณฑและบริการเปนไปตามมาตรฐานสากล ANSI, 
IEC หมอแปลงทุกตัวถูกออกแบบโดยมีคุณสมบัติเฉพาะ ตามความตองการของลูกคา
และการใชงาน ดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยคํานึงถึงปจจัยดังตอไปนี้

1. ออกแบบการใชวตัถดิุบในการผลิตและแรงงานใหมรีาคาประหยัดภายใตเงือ่นไขคาความสญูเสียในหมอแปลง 
(loss) และระดับของเสียงในหมอแปลง (sound) ใหตํ่าที่สุด

2. ทนตอแรงดันคลื่นฟาผาและแรงดันสวิตทชิ่งได

3. มีความคงทนตอการ short-circuit ทั้งภายในและภายนอกหมอแปลง

4. มีการวิเคราะหจุดหรือพื้นที่ภายในโครงสรางหมอแปลงที่อาจเกิดความเครียดของสนามไฟฟาเพื่อปองกัน
ความเสียหายในหมอแปลง

5. คํานึงถึง Stray Loss และ Thermal effect

  



64   TIRATHAI JOURNAL 

วิศวกรรมไฟฟา
Ele

ct
ric

al
 E

ng
in

ee
rin

g

ขั้นตอนการออกแบบ

ในขั้นตอนการออกแบบถือเปนกระบวน
การที่มีความสําคัญเปนอยางมาก  เนื่อง
จากบริษัทฯ ออกแบบและผลิตหมอแปลง
ตามคําสั่งซื้อ ( Engineering to order ) 
โดยสิ่งที่สําคัญคือจะตองออกแบบใหตรง
ตามความต องการของ ลูกค  าและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด ในขั้นตอนนี้บริษัทฯ
จะมีทีมวิศวกรผูชํานาญการเขาไปรวม
ศึกษาขอมูลความตองการของลูกคาโดย
ใชความรูดานวิศวกรรมการออกแบบที่มี
มานานถึง 30 ป เพื่อใหไดหมอแปลงที่มี
คุณลักษณะและคุณสมบัติตามความ
ตองการของลูกคารวมถึงมีประสิทธิภาพ
สูงสุด เมื่อไดความตองการของลูกคาแลว
ก็เขาสูกระบวนการออกแบบมีทั้งหมด  
5 ขั้นตอน ซึ่งสอดคลองตามมาตรฐาน 
ISO 9001 ดังนี้

1. Design and development planning

2. Design and development inputs

3. Design and development controls

4. Design and development outputs

5. Design and development changes

ขั้นตอนที่ 1 Design and develop-
ment planning

(การวางแผนสาํหรบัการออกแบบและการ
พฒันา)

ในขั้นตอนการวางแผนการออกแบบผูรับ
ผิดชอบในการวางแผน จะทําการวางแผน
โดยคํานึงถงึปจจยัในดาน ระยะเวลา ความ
ซับซอนของการออกแบบ ข้ันตอนการ
ทบทวนและการตรวจสอบ ( Review , 
Verification and Validation )รวมถึงผูรับ

ผิดชอบในการออกแบบ และเม่ือไดแผน 
การออกแบบแลวจะทําการสื่อสารแผน
หรือขอมูลใหผูเกี่ยวของยังสวนงานภายใน
ที่เกี่ยวของในการออกแบบ รวมถึงสวน
งานภายนอกอาทเิชน ผูสงมอบ  (Provider , 
supplier), ลูกคา เปนตน

ขั้นตอนที่ 2 Design and develop-
ment inputs

(ขอมูลในการออกแบบและพัฒนา)

ในขั้นตอนนี้ ผูจัดการสวนตามสายงานจะ
ทําการทบทวนขอมูลกอนเพ่ือใหทราบ
ขอมูลอยางครบถวนและถูกตองเพ่ือจะใช
ในการออกแบบโดยขอมูลตางๆที่ต อง
ทบทวนมีดังนี้

1. ขอมูลเกี่ยวกับหมอแปลงที่ตองกําหนด
อยางนอย ไดแก kVA, Voltage, Phase, 
Hz, Tap เปนตน

2. ความตองการเพิ่มเติมของลูกคา

3. ขอมูลการออกแบบเกาของหมอแปลง
ที่เหมือนกัน (ในกรณีที่จําเปน)

4. กฎระเบียบจําเพาะตามสถานที่ใชงาน 
ขอบังคับท่ีเกี่ยวของกับผลิตภัณฑ สิ่ง
แวดลอม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

5. มาตรฐานที่ใชในการออกแบบ อาทิ
เชน มอก., IEC ,IEEE ,JIS เปนตน

6. ขอมูลอื่นๆที่จําเปนในการออกแบบ
และพัฒนา เชน ประเดน็ดานสิง่แวดลอม , 
ข อกําหนดลูกค าและอันตรายในการ
ปฏิบัติงาน เปนตน

ขัน้ตอนที ่3 Design and development 
controls 

(การควบคมุการออกแบบและการพฒันา)

ขั้นตอนการควบคุมการออกแบบ เปนกระ
บวนการที่จะทําใหมั่นใจวาผลที่ไดจาก
ออกแบบและพัฒนาจะไดผลิตภัณฑอยาง
ที่กําหนดไว โดยขั้นตอนนี้จะมีการติดตาม
การดาํเนนิการตามทีว่างแผนไวอยางใกลชดิ 
โดยจะมีการประชุมภายในประจําวัน, 
สัปดาห รวมถึงการรับ Feedback ที่ได
จากกระบวนการที่เกี่ยวของ เชน กระบวน 
การขาย , กระบวนการจัดซื้อ , กระบวน 
การผลิต ,กระบวนการทดสอบ ตลอด
เวลา หากพบวามีแนวโนมที่จะเกิดปญหา
หรือเกิดปญหาระหวางกระบวนการ ทาง
ทีมวิศวกรผูรับผิดชอบจะทําการทบทวน 
ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อทําการ
พจิารณาการแกไขหรอืปรบัปรุงตอไป 

ขั้นตอนที่ 4 Design and develop-
ment outputs

(ผลจากการออกแบบและพัฒนา)

วิศวกรรมไฟฟา

Electrical Engineering

ผลของการออกแบบจะอยู  ในรูปของ 
Transformer shop drawing โดยผลของ
การออกแบบจะมีการทบทวนตามแผนที่
วางไวในขั้นตอนที่ 1  การทบทวนผลของ
การออกแบบจะทําการทบทวนรวมกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ ตามขั้นตอนการ
ออกแบบเพื่อใหมั่นใจวาผลการออกแบบ 
เป นไปตามความต องการของลูกค า
ปราศจากขอขัดแยงจากผูเกี่ยวของ และ
สามารถนําไปใชเพื่อการผลิตไดตามขอ
กําหนด และไมกอใหเกิดผลกระทบดาน
ลบตอสิ่งแวดลอมและความเสี่ยงตอผูใช
งาน โดยดําเนินการดังนี้

Verification Design (การทวนสอบหลัง
การออกแบบ)ผูจัดการสวนตามสายงาน 
จะทําการทวนสอบผลการออกแบบ หลัง
จากทําการทบทวนผลการออกแบบแลว 
จะทําการแจกจายเพื่อทําการผลิต

Validation Design (การรับรองผลการ
ออกแบบ)  ผูจัดการสวนตามสายงาน
จะเปนผูรับผิดชอบการ รับรองผลการ
ออกแบบโดยแบงเปน 2 สวนดังนี้

1. คาทางไฟฟา : จะดําเนินการหลังจาก
ทดสอบหมอแปลงเสร็จโดยนําผลการ
ทดสอบในการรายการ Loss, Imped-
ance, Temperature rise และผลการทด
สอบอื่นๆ ( ถามี )

บริษัทฯมีห องทดสอบไฟฟาที่สามารถ
ทดสอบไดครอบคลุมรายการทดสอบตาม
มาตรฐานและไดรับการรับรอง ISO/IEC 
17025 เพื่อสรางความเชื่อมั่นในผล R&D

2. ผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ จะดําเนิน
การหลงัจากไดรบัการตรวจสอบผลติภณัฑ 
แลวเสร็จ โดยจะตรวจตามขอกําหนดดาน 
โครงสรางของการออกแบบ ผลที่ไดจาก
การ Verification Design, Validation 
Design จะเก็บเปนขอมูลของหมอแปลง

นั้นและจะนํากลับมาพิจารณาในการ 
ทบทวนขอมูลจากการออกแบบในครั้งตอ
ไป

ขัน้ตอนที ่5 Design and development 
changes

(การเปลี่ยนแปลงการออกแบบและการ
พัฒนา)

หากผลของการออกแบบมกีารเปลีย่นแปลง 
หรือมีการพัฒนาทั้งจากโดยลูกคา หรือ 
บริษัทฯ การควบคุมการเปลี่ยนจะถูก
ควบคุมดังนี้

1. จะตองมีการชี้บงการเปลี่ยนแปลงแบบ
ในรูปของ ครั้งที่แกไข (Rev. No)

2. แบบที่แกไขจะมีการอนุมัติ Review , 
Verification and Validation ตามความ
เหมาะสมโดยผู รับผิดชอบในการแกไข
และจะทําการอนุมัติ โดยผูจัดการสายงาน
นั้นกอนการแจกจาย

3. จะตองทําการแจงไปยังผูเกี่ยวของรับ
ทราบถงึการเปลีย่นแปลง และแจงใหลกูคา 
ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงหากผิดจากขอ
ตกลงที่ทําการตกลงกันไวกับลูกคา 

ภาพ Mechanical Design Power Transformer 
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ขั้นตอนการออกแบบ

ในขั้นตอนการออกแบบถือเปนกระบวน
การที่มีความสําคัญเปนอยางมาก  เนื่อง
จากบริษัทฯ ออกแบบและผลิตหมอแปลง
ตามคําสั่งซื้อ ( Engineering to order ) 
โดยสิ่งที่สําคัญคือจะตองออกแบบใหตรง
ตามความต องการของลูกค  าและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด ในขั้นตอนนี้บริษัทฯ
จะมีทีมวิศวกรผูชํานาญการเขาไปรวม
ศึกษาขอมูลความตองการของลูกคาโดย
ใชความรูดานวิศวกรรมการออกแบบท่ีมี
มานานถึง 30 ป เพื่อใหไดหมอแปลงที่มี
คุณลักษณะและคุณสมบัติตามความ
ตองการของลูกคารวมถึงมีประสิทธิภาพ
สูงสุด เมื่อไดความตองการของลูกคาแลว
ก็เขาสู กระบวนการออกแบบมี ท้ังหมด  
5 ขั้นตอน ซึ่งสอดคลองตามมาตรฐาน 
ISO 9001 ดังนี้

1. Design and development planning

2. Design and development inputs

3. Design and development controls

4. Design and development outputs

5. Design and development changes

ขั้นตอนที่ 1 Design and develop-
ment planning

(การวางแผนสาํหรบัการออกแบบและการ
พฒันา)

ในข้ันตอนการวางแผนการออกแบบผูรับ
ผิดชอบในการวางแผน จะทําการวางแผน
โดยคํานงึถงึปจจยัในดาน ระยะเวลา ความ
ซับซอนของการออกแบบ ขั้นตอนการ
ทบทวนและการตรวจสอบ ( Review , 
Verification and Validation )รวมถึงผูรับ

ผิดชอบในการออกแบบ และเมื่อไดแผน 
การออกแบบแลวจะทําการสื่อสารแผน
หรือขอมูลใหผูเกี่ยวของยังสวนงานภายใน
ที่เกี่ยวของในการออกแบบ รวมถึงสวน
งานภายนอกอาทเิชน ผูสงมอบ  (Provider , 
supplier), ลูกคา เปนตน

ขั้นตอนที่ 2 Design and develop-
ment inputs

(ขอมูลในการออกแบบและพัฒนา)

ในขั้นตอนนี้ ผูจัดการสวนตามสายงานจะ
ทําการทบทวนขอมูลกอนเพ่ือใหทราบ
ขอมูลอยางครบถวนและถูกตองเพื่อจะใช
ในการออกแบบโดยขอมูลตางๆที่ต อง
ทบทวนมีดังนี้

1. ขอมูลเกี่ยวกับหมอแปลงที่ตองกําหนด
อยางนอย ไดแก kVA, Voltage, Phase, 
Hz, Tap เปนตน

2. ความตองการเพิ่มเติมของลูกคา

3. ขอมูลการออกแบบเกาของหมอแปลง
ที่เหมือนกัน (ในกรณีที่จําเปน)

4. กฎระเบียบจําเพาะตามสถานที่ใชงาน 
ขอบังคับที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑ สิ่ง
แวดลอม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

5. มาตรฐานที่ใชในการออกแบบ อาทิ
เชน มอก., IEC ,IEEE ,JIS เปนตน

6. ขอมูลอื่นๆที่จําเปนในการออกแบบ
และพฒันา เชน ประเดน็ดานสิง่แวดลอม , 
ข อกําหนดลูกค าและอันตรายในการ
ปฏิบัติงาน เปนตน

ขัน้ตอนที ่3 Design and development 
controls 

(การควบคมุการออกแบบและการพฒันา)

ขั้นตอนการควบคุมการออกแบบ เปนกระ
บวนการที่จะทําใหมั่นใจวาผลที่ไดจาก
ออกแบบและพัฒนาจะไดผลิตภัณฑอยาง
ที่กําหนดไว โดยขั้นตอนนี้จะมีการติดตาม
การดาํเนนิการตามท่ีวางแผนไวอยางใกลชิด 
โดยจะมีการประชุมภายในประจําวัน, 
สัปดาห รวมถึงการรับ Feedback ที่ได
จากกระบวนการที่เกี่ยวของ เชน กระบวน 
การขาย , กระบวนการจัดซื้อ , กระบวน 
การผลิต ,กระบวนการทดสอบ ตลอด
เวลา หากพบวามีแนวโนมที่จะเกิดปญหา
หรือเกิดปญหาระหวางกระบวนการ ทาง
ทีมวิศวกรผูรับผิดชอบจะทําการทบทวน 
ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อทําการ
พจิารณาการแกไขหรอืปรบัปรุงตอไป 

ขั้นตอนที่ 4 Design and develop-
ment outputs

(ผลจากการออกแบบและพัฒนา)

วิศวกรรมไฟฟา
Electrical Engineering

ผลของการออกแบบจะอยู  ในรูปของ 
Transformer shop drawing โดยผลของ
การออกแบบจะมีการทบทวนตามแผนที่
วางไวในขั้นตอนที่ 1  การทบทวนผลของ
การออกแบบจะทําการทบทวนรวมกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ ตามขั้นตอนการ
ออกแบบเพื่อใหมั่นใจวาผลการออกแบบ 
เป นไปตามความต องการของลูกค า
ปราศจากขอขัดแยงจากผูเกี่ยวของ และ
สามารถนําไปใชเพื่อการผลิตไดตามขอ
กําหนด และไมกอใหเกิดผลกระทบดาน
ลบตอสิ่งแวดลอมและความเส่ียงตอผูใช
งาน โดยดําเนินการดังนี้

Verification Design (การทวนสอบหลัง
การออกแบบ)ผูจัดการสวนตามสายงาน 
จะทําการทวนสอบผลการออกแบบ หลัง
จากทําการทบทวนผลการออกแบบแลว 
จะทําการแจกจายเพื่อทําการผลิต

Validation Design (การรับรองผลการ
ออกแบบ)  ผูจัดการสวนตามสายงาน
จะเปนผูรับผิดชอบการ รับรองผลการ
ออกแบบโดยแบงเปน 2 สวนดังนี้

1. คาทางไฟฟา : จะดําเนินการหลังจาก
ทดสอบหมอแปลงเสร็จโดยนําผลการ
ทดสอบในการรายการ Loss, Imped-
ance, Temperature rise และผลการทด
สอบอื่นๆ ( ถามี )

บริษัทฯมีห องทดสอบไฟฟาที่สามารถ
ทดสอบไดครอบคลุมรายการทดสอบตาม
มาตรฐานและไดรับการรับรอง ISO/IEC 
17025 เพื่อสรางความเชื่อมั่นในผล R&D

2. ผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ จะดําเนิน
การหลงัจากไดรบัการตรวจสอบผลติภณัฑ 
แลวเสร็จ โดยจะตรวจตามขอกําหนดดาน 
โครงสรางของการออกแบบ ผลที่ไดจาก
การ Verification Design, Validation 
Design จะเก็บเปนขอมูลของหมอแปลง

นั้นและจะนํากลับมาพิจารณาในการ 
ทบทวนขอมูลจากการออกแบบในครั้งตอ
ไป

ขัน้ตอนที ่5 Design and development 
changes

(การเปล่ียนแปลงการออกแบบและการ
พัฒนา)

หากผลของการออกแบบมกีารเปลีย่นแปลง 
หรือมีการพัฒนาท้ังจากโดยลูกคา หรือ 
บริษัทฯ การควบคุมการเปลี่ยนจะถูก
ควบคุมดังนี้

1. จะตองมีการชี้บงการเปลี่ยนแปลงแบบ
ในรูปของ ครั้งที่แกไข (Rev. No)

2. แบบที่แกไขจะมีการอนุมัติ Review , 
Verification and Validation ตามความ
เหมาะสมโดยผูรับผิดชอบในการแกไข
และจะทําการอนุมัติ โดยผูจัดการสายงาน
นั้นกอนการแจกจาย

3. จะตองทําการแจงไปยังผูเกี่ยวของรับ
ทราบถงึการเปลีย่นแปลง และแจงใหลกูคา 
ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงหากผิดจากขอ
ตกลงที่ทําการตกลงกันไวกับลูกคา 

ภาพ Mechanical Design Power Transformer 
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 ปรัชจนีย  จีระสวัสดิ์ 

ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรประยุกต สาขาคณิตศาสตรประยุกต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
ปริญญาโท คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย สาขาเทคโนโลยีการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา)

ผูจัดการคุณภาพหองปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ บริษัท ถิรไทย จํากัด (มหาชน)

CORE CONSTRUCTION

วิศวกรรมไฟฟา

Electrical Engineering

หมอแปลง “ถิรไทย” ออกแบบ
แกนชนิด “CORE TYPE” แกน
ทั้งหมดจะถูกวางเรียงซอนกันโดย
ใชแผนเหล็ก ซิลิคอน laminations 
ที่มีคุณภาพสูง การสั่ง Slite เหล็ก
ซิลิคอนใหตรงตามความกวางและ
เคลือบดวย carlite เพื่อเพิ่มความ
ตานทาน ระหวางแผนลามิเนท ลด
การสูญเสียกระแสไหลวน  แผน
เหล็กที่ใชทําหมอแปลงจะมีสวน
ผสมของสารกึ่งตัวนํา-ซิลิกอนเพ่ือ
รักษาความหนาแนนของเสนแรง
แมเหล็กที่เกิดขึ้นรอบขดลวดไว 
แผนเหล็กแตละชั้นเปนแผนเหล็ก
บางเรียงตอกันหลายชิ้นทําใหมี
ความตานทานสูงชวยลดการสูญ
เสียบนแกนเหล็กที่ส งผลใหเกิด
ความรอนหรือที่เรียกวากระแสไหล
วนบนแกนเหล็กโดยทําแผนเหล็ก
ใหเป นแผนบางหลายแผนเรียง
ซอนประกอบขึ้นเปนแกนเหล็กของ
หมอแปลง ซึ่งมีดวยกันหลายรูป
แบบเชน แผนเหล็กแบบ Core 
และแบบ Shell

การควบคุมคุณภาพ

โดยควบคุมกระบวนการดังนี้ 

1. การตรวจสอบแกนเหล็ก ตรวจสอบ
ชนิดเหล็ก Silicon steel ซึ่งบริษัทฯจะใช 
เหล็ก M4 0.27 ม.ม.) หรือ ZDKH (0.23 
ม.ม.) ในการผลิต โดยจะสอบทั้งความ
หนาและ Visual check

2. การคํานวณนํ้าหนักเหล็ก เพื่อทราบ
จํานวนเหล็กที่ใชในการตัดโดยการสั่ง slit 
เหล็กจะตรงตามการออกแบบทําให 
ประหยัดทั้งคาใชจายและพื้นที่ในการเก็บ 
stock เหล็ก

3. การวัดคาดวย micrometer screw 
gauge เพื่อตรวจเช็คใบมีดที่ใชตัดเหล็ก
ตองมีความคมอยูทุกขั้นตอนการตัด

4. การเรียงเหล็ก ใชแทนเรียงเหล็กที่
เหมาะสมกับแกนเหล็กที่จะทําการเรียง 
โดยแตละแทนสามารถเรียงเหล็กไดตาม
ขนาดความยาวของ Yoke และ Leg และ
ตรวจเช็คขนาดตามระยะท่ีแบบกําหนด
ทุกยอเหล็ก

เคร่ืองตัดเหล็กควบคุมดวยระบบคอมพิวเตอร 
Line ผลิต1

ภ าพ เ ค รื่ อ ง ตั ด เ ห ล็ ก ค ว บ คุ ม ด  ว ย ร ะ บบ
คอมพิวเตอร Line ผลิต2

ภาพระบบปองกันสายการผลิตขณะเครื่องตัด
ทํางาน

ภาพการตั้ง Clamp และตรวจสอบระดับ

ภาพเครื่องตัดเหล็ก

ภาพการวัดคา Burr แผนเหล็กซิลิกอน
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 ปรัชจนีย  จีระสวัสดิ์ 

ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรประยุกต สาขาคณิตศาสตรประยุกต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
ปริญญาโท คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย สาขาเทคโนโลยีการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา)

ผูจัดการคุณภาพหองปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ บริษัท ถิรไทย จํากัด (มหาชน)

CORE CONSTRUCTION

วิศวกรรมไฟฟา
Electrical Engineering

หมอแปลง “ถิรไทย” ออกแบบ
แกนชนิด “CORE TYPE” แกน
ทั้งหมดจะถูกวางเรียงซอนกันโดย
ใชแผนเหล็ก ซิลิคอน laminations 
ที่มีคุณภาพสูง การสั่ง Slite เหล็ก
ซิลิคอนใหตรงตามความกวางและ
เคลือบดวย carlite เพื่อเพิ่มความ
ตานทาน ระหวางแผนลามิเนท ลด
การสูญเสียกระแสไหลวน  แผน
เหล็กท่ีใชทําหมอแปลงจะมีสวน
ผสมของสารกึ่งตัวนํา-ซิลิกอนเพื่อ
รักษาความหนาแนนของเสนแรง
แมเหล็กที่เกิดขึ้นรอบขดลวดไว 
แผนเหล็กแตละชั้นเปนแผนเหล็ก
บางเรียงตอกันหลายชิ้นทําใหมี
ความตานทานสูงชวยลดการสูญ
เสียบนแกนเหล็กที่ส งผลใหเกิด
ความรอนหรือที่เรียกวากระแสไหล
วนบนแกนเหล็กโดยทําแผนเหล็ก
ใหเป นแผนบางหลายแผนเรียง
ซอนประกอบขึ้นเปนแกนเหล็กของ
หมอแปลง ซึ่งมีดวยกันหลายรูป
แบบเชน แผนเหล็กแบบ Core 
และแบบ Shell

การควบคุมคุณภาพ

โดยควบคุมกระบวนการดังนี้ 

1. การตรวจสอบแกนเหล็ก ตรวจสอบ
ชนิดเหล็ก Silicon steel ซึ่งบริษัทฯจะใช 
เหล็ก M4 0.27 ม.ม.) หรือ ZDKH (0.23 
ม.ม.) ในการผลิต โดยจะสอบทั้งความ
หนาและ Visual check

2. การคํานวณนํ้าหนักเหล็ก เพื่อทราบ
จํานวนเหล็กที่ใชในการตัดโดยการสั่ง slit 
เหล็กจะตรงตามการออกแบบทําให 
ประหยัดทั้งคาใชจายและพื้นที่ในการเก็บ 
stock เหล็ก

3. การวัดคาดวย micrometer screw 
gauge เพื่อตรวจเช็คใบมีดที่ใชตัดเหล็ก
ตองมีความคมอยูทุกขั้นตอนการตัด

4. การเรียงเหล็ก ใชแทนเรียงเหล็กที่
เหมาะสมกับแกนเหล็กที่จะทําการเรียง 
โดยแตละแทนสามารถเรียงเหล็กไดตาม
ขนาดความยาวของ Yoke และ Leg และ
ตรวจเช็คขนาดตามระยะท่ีแบบกําหนด
ทุกยอเหล็ก

เคร่ืองตัดเหล็กควบคุมดวยระบบคอมพิวเตอร 
Line ผลิต1

ภ าพ เ ค รื่ อ ง ตั ด เ ห ล็ ก ค ว บคุ ม ด  ว ย ร ะ บบ
คอมพิวเตอร Line ผลิต2

ภาพระบบปองกันสายการผลิตขณะเครื่องตัด
ทํางาน

ภาพการตั้ง Clamp และตรวจสอบระดับ

ภาพเครื่องตัดเหล็ก

ภาพการวัดคา Burr แผนเหล็กซิลิกอน
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สุพรรณี ศึกษา

ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
หัวหนาแผนกพัฒนาระบบมาตรฐานงาน บริษัท ถิรไทย จํากัด (มหาชน)

WINDING

Coil ขดลวดหมอแปลง   ซึ่งมีความจําเปนตองพิจารณาถึงจํานวนรอบ ขนาดสาย รองระบายความรอน และ 
Insulation ตางๆที่นํามาประกอบและการเลือกใชขดลวดควรพิจารณาถึงfactor ตอไปนี้

  กําลังสูญเสียขณะรับภาระ(load loss)ตองนอยที่สุด ซึ่งขึ้น
อยูกับคุณภาพของตัวนําที่ใช

  ความแข็งแรงเชิงกล (Mechanical strength) ตองสูงพอ

  เสถียรภาพที่มีตอความรอนสูงๆ

  ความแข็งแรงของฉนวน (Insulation strength)สูงมาก

  คาใชจายในการผลิตตํ่า

  โครงสรางงายๆ จํานวนรอบในแกนตองลงตัวพอดี

วิศวกรรมไฟฟา

Electrical Engineering

การควบคุมคุณภาพ

ขั้นตอนการพันคอยล

ขั้นตอนการพันคอยล ถือเปนขั้นตอนที่มี
ความสําคัญมากอีกกระบวนการหนึ่ง
สําหรับการผลิตหมอแปลงไฟฟา โดยใน
กระบวนการพันคอยล จะมีขั้นตอนการ
ผลิต ดังนี้

1. การรับขอมูลที่เกี่ยวของเพื่อการผลิต 
โดยทีมวิศวกรจะเปนผูพิจารณารับแบบ   
(Design Drawing), แผนการผลิต 
(Product Plan), Route Card เพื่อมอบ
หมายงานใหผูปฏิบัติงานดําเนินการและ
ควบคุมโดยทีมวิศวกร 

2. กอนการผลิตมีกระบวนตรวจรับและ 
จดัเตรยีมวตัถดิุบ ลวดทองแดงและกระดาษ 
ฉนวน โดยตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ
อีกครั้ง เพื่อใหไดคุณภาพตาม Design 
Drawing 

3. เมือ่เขาสูกระบวนการผลติ  กอนการ
พันคอยล พนักงานพันคอยลตองทําการ
ตรวจเช็ค เครื่องจักร (Mandrel) ใหมี
ความพรอม และ จัดเตรียม Mandrel ที่
เหมาะสมตาม รูปแบบการพัน โดยขั้น
ตอนการเตรียม Mandrel เปนขึ้นตอนที่
สาํคญัมาก ตองทาํการปรบั ขยาย Man-
drel ตามแบบกําหนด โดยตรวจสอบเสน
ผานศูนยกลาง (Dimension) 

4. ตรวจสอบขดลวด (Ratio Test) ใหได
จํานวนรอบตามที่แบบกําหนด

5. ทีมวิศวกร ทบทวนผลและอนุมัติใน
บันทึกผลการตรวจสอบ  และสงใหหนวย
งานประกอบตอไป

สําหรับกระบวนการพันคอยล ในกระบวน 
การเชื่อมลวดถือวาเปนกระบวนการพิเศษ  

ไดกําหนดวิธีปฏิบัติงานในการเชื่อมลวด
ทองแดง โดยพนักงานทุกคนผานอบรม
และทดสอบจนมีความชํานาญในการ
เชื่อม และไดรับใบ certificate กอนการ
ปฏิบัติงาน  

ดังนั้นจึงมั่นใจไดวาผลิตภัณฑที่สงตอไป
ยังหนวยงานถัดไป มีคุณภาพอยางแทจริง

ในกระบวนการพันคอยลที่ทางบริษัทฯ   
ไดควบคุมกระบวนการทางคุณภาพแลว 
ยังไดมีมาตรการควบคุมความปลอดภัย  
และ สิ่งแวดลอม  โดย นํานโยบายและ
วัตถุประสงคระบบบริหารงานขององคกร 
มาจัดตั้งเปน KPI ของหนวยงาน ดังนี้ 

ดานความปลอดภัย

1. ลดอุบัติเหตุจากการทํางาน  ถึงขึ้นหยุด
งาน เปาหมาย 0 ครั้ง / เดือน

2. การตอบสนองตอขอรองเรียน และ ขอ
เสนอแนะดานอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย เปาหมาย 100%

ดานสิ่งแวดลอม

1. ควบคุมวัตถุดิบ ใหมีผลกระทบตอสิ่ง
แวดลอมนอยที่สุดโดยทําการลดเศษและ
ของเสีย  โดยกําหนดเปาหมาย นอยกวา 
0.15 % ตอเดือน

ภาพการพันขดลวด CT

เครื่องมือพัน CT

การพันและการปรับแตงขดลวด

การ Mark ตําแหนงขดลวด

ภาพการเตรียมการพันขดลวด
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ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
หัวหนาแผนกพัฒนาระบบมาตรฐานงาน บริษัท ถิรไทย จํากัด (มหาชน)

WINDING

Coil ขดลวดหมอแปลง   ซึ่งมีความจําเปนตองพิจารณาถึงจํานวนรอบ ขนาดสาย รองระบายความรอน และ 
Insulation ตางๆที่นํามาประกอบและการเลือกใชขดลวดควรพิจารณาถึงfactor ตอไปนี้

  กําลังสูญเสียขณะรับภาระ(load loss)ตองนอยที่สุด ซึ่งขึ้น
อยูกับคุณภาพของตัวนําที่ใช

  ความแข็งแรงเชิงกล (Mechanical strength) ตองสูงพอ

  เสถียรภาพที่มีตอความรอนสูงๆ

  ความแข็งแรงของฉนวน (Insulation strength)สูงมาก

  คาใชจายในการผลิตตํ่า

  โครงสรางงายๆ จํานวนรอบในแกนตองลงตัวพอดี

วิศวกรรมไฟฟา
Electrical Engineering

การควบคุมคุณภาพ

ขั้นตอนการพันคอยล

ขั้นตอนการพันคอยล ถือเปนขั้นตอนที่มี
ความสําคัญมากอีกกระบวนการหนึ่ง
สําหรับการผลิตหมอแปลงไฟฟา โดยใน
กระบวนการพันคอยล จะมีขั้นตอนการ
ผลิต ดังนี้

1. การรับขอมูลที่เกี่ยวของเพื่อการผลิต 
โดยทีมวิศวกรจะเปนผูพิจารณารับแบบ   
(Design Drawing), แผนการผลิต 
(Product Plan), Route Card เพื่อมอบ
หมายงานใหผูปฏิบัติงานดําเนินการและ
ควบคุมโดยทีมวิศวกร 

2. กอนการผลิตมีกระบวนตรวจรับและ 
จดัเตรยีมวตัถดิุบ ลวดทองแดงและกระดาษ 
ฉนวน โดยตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ
อีกครั้ง เพื่อใหไดคุณภาพตาม Design 
Drawing 

3. เมือ่เขาสูกระบวนการผลติ  กอนการ
พันคอยล พนักงานพันคอยลตองทําการ
ตรวจเช็ค เครื่องจักร (Mandrel) ใหมี
ความพรอม และ จัดเตรียม Mandrel ที่
เหมาะสมตาม รูปแบบการพัน โดยขั้น
ตอนการเตรียม Mandrel เปนขึ้นตอนที่
สาํคญัมาก ตองทาํการปรบั ขยาย Man-
drel ตามแบบกําหนด โดยตรวจสอบเสน
ผานศูนยกลาง (Dimension) 

4. ตรวจสอบขดลวด (Ratio Test) ใหได
จํานวนรอบตามที่แบบกําหนด

5. ทีมวิศวกร ทบทวนผลและอนุมัติใน
บันทึกผลการตรวจสอบ  และสงใหหนวย
งานประกอบตอไป

สําหรับกระบวนการพันคอยล ในกระบวน 
การเชื่อมลวดถือวาเปนกระบวนการพิเศษ  

ไดกําหนดวิธีปฏิบัติงานในการเชื่อมลวด
ทองแดง โดยพนักงานทุกคนผานอบรม
และทดสอบจนมีความชํานาญในการ
เชื่อม และไดรับใบ certificate กอนการ
ปฏิบัติงาน  

ดังนั้นจึงมั่นใจไดวาผลิตภัณฑที่สงตอไป
ยังหนวยงานถัดไป มีคุณภาพอยางแทจริง

ในกระบวนการพันคอยลท่ีทางบริษัทฯ   
ไดควบคุมกระบวนการทางคุณภาพแลว 
ยังไดมีมาตรการควบคุมความปลอดภัย  
และ สิ่งแวดลอม  โดย นํานโยบายและ
วัตถุประสงคระบบบริหารงานขององคกร 
มาจัดตั้งเปน KPI ของหนวยงาน ดังนี้ 

ดานความปลอดภัย

1. ลดอุบัติเหตุจากการทํางาน  ถึงขึ้นหยุด
งาน เปาหมาย 0 ครั้ง / เดือน

2. การตอบสนองตอขอรองเรียน และ ขอ
เสนอแนะดานอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย เปาหมาย 100%

ดานสิ่งแวดลอม

1. ควบคุมวัตถุดิบ ใหมีผลกระทบตอสิ่ง
แวดลอมนอยท่ีสุดโดยทําการลดเศษและ
ของเสีย  โดยกําหนดเปาหมาย นอยกวา 
0.15 % ตอเดือน

ภาพการพันขดลวด CT

เครื่องมือพัน CT

การพันและการปรับแตงขดลวด

การ Mark ตําแหนงขดลวด

ภาพการเตรียมการพันขดลวด
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กําพล สีเนหะ

ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สํานักวิชาแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
หัวหนาแผนกสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย และ จป.วิชาชีพ บริษัท ถิรไทย จํากัด (มหาชน)

INSULATION

เนื่องจากกระดาษอัดแข็ง (Pressboard) มีความสําคัญในการเปนฉนวน
หลัก (Major insulation) ในหมอแปลง หากเกิดการเสื่อมสภาพจาก
กระบวนการผลิตและการใชงาน มีผลทําใหเกิดความเสียหายตอหมอแปลง 
หรืออายุการใชงานของหมอแปลงสั้นลง ในกระบวนการผลิตซึ่งใชคา De-
gree of Polymerization (DP) เปนการวัดคุณสมบัติเชิงกลของกระดาษ
ดวยการวัดคา tensile strength (คาความตานแรงดึงของcellulose) ของ
กระดาษเปนตัวกําหนดอายุของหมอแปลง

ภาพการผลิต Angle Ring

ภาพแสดงการจําลองสนามไฟฟ า ท่ี เกิด ข้ึน
ระหวางขดลวด

ภาพการตรวจสอบชิ้นงานจากเครื่อง Hotpress ภาพการควบคุมเครื่อง Hotpress

สุรชนาภา  เพชรกลอง

ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคําแหง
หัวหนาแผนกสโตรเครื่องมือ 1 บริษัท ถิรไทย จํากัด (มหาชน)

วิศวกรรมไฟฟา

Electrical Engineering

1. การฉนวนหลัก (Major insulation) 
เปนฉนวนที่อยู ระหวางขดลวดที่อยู ใน 
phase เดียวกัน,  ระหวางขดลวดกับขา/
เอก (limb/yoke) และระหวางสายลวด
ตัวนําไฟฟาแรงสูง (High voltage lead) 
กับ กราวด(ground)  ซึ่งจะใชกระดาษอัด
แข็ง (Pressboard) เปนแผนกั้น (Barrier 
board) ในหมอแปลงไฟฟา

2. การฉนวนรอง (Minor insulation) 
เปนฉนวนทีอ่ยูระหวาง turn, inter-turn, inter 
disk section ของขดลวดและระหวาง Tap

 

จุดแข็งของกระบวนการ Insu-
lation

บริษัทฯใช KAIZEN เพื่อเปนการปรับปรุง
กระบวนการ รวมทั้งพัฒนาเครื่องมือที่ใช
ในกระบวนการผลิตทั้งดานทฤษฎีและ
ปฏิบัติเพื่อใหเกิดความชํานาญในงาน โดย
กําหนดตัว ช้ีวัดของกระบวนการเพื่อ
เปนการพัฒนาอยางตอเนื่อง

ปจจัยสาํคญัของกระบวนการ Insulation 

1. ความปลอดภัย 

2. การฝกอบรม และความเช่ียวชาญในงาน 

3. การทํางานเปนทีม 

4. เครื่องมือวัด ตองผานการสอบเทียบ
ตามเกณฑมาตรฐาน

5. ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม

กระบวนควบคมุคุณภาพของ Insulation

1. การตรวจสอบความถูกตองตั้งแตเร่ิม
กระบวนการ  จนถึงขั้นเตรียมวัตถุดิบใน
การผลิต

2. กระบวนการผลิตมีเคร่ืองจักรที่ใชใน
กระบวนการผลิตมีความทันสมัย เชน 

เครื่องตัดอัตโนมัติ เครื่อง Hotpress และ
เครื่องมวนปลอก Cylinder 

3. ควบคุมคุณภาพของชิ้นงานโดยตรวจ
สอบชิ้นงานระหวางกระบวนการผลิตเพื่อ
ใหตรงกับแบบที่ตองการ

4. การผลิตคํานึงถึงจุดสําคัญของแตละ
ชิ้นงาน เชน การมวนปลอก Cylinder มี
เทคนิคที่สําคัญในการมวนเพื่อไมใหฉนวน
มีรอยแตก รวมถึงการผลิต Angle Ring 
ที่ผู ปฏิบัติงานตองมีความชํานาญเปน
พิเศษในการผลิตเพื่อใหช้ินงานออกมามี
คุณภาพและตรงตามแบบ มีการคิดคน
เครื่องมือชวยในการวัดขนาดของ Angle 
Ring 

5. ตรวจสอบชิ้นงานใหตรงตามแบบกอน
สงมอบ

ดานความปลอดภยั

หนวยงานไมมีอุบัติเหตุจากการทํางาน  
ถึงขึ้นหยุดงาน เปาหมาย ศูนยครั้งตอ

ภาพเครื่องตัดอัตโนมัติ

เดือน โดยการสรางความตระหนักใหกับ
พนักงานทุกคนในหนวยในเรื่องของความ
ปลอดภัยในการทํางานโดยถือเปนหนาที่
ของพนักงานทุกคน  

ดานสิง่แวดลอม

ติดตั้งระบบบําบัดอากาศ Bag House Fil-
ter   โดยใชเงินลงทุนไปทั้งสิ้นประมาณ 1 
ลานบาทในการติดตั้งระบบ ซึ่งสามารถ
กรองฝุนไดสูงสุด 0.2 ไมครอน และยัง
ทําใหพื้นที่ในการปฏิบัติงานสะอาด ไมมี
ฝุนละอองฟุงกระจายออกสูภายนอก ซึ่ง
สามารถลดผลกระทบในดานสิ่งแวดลอม
ทั้งภายในบริษัทฯ และภายนอกบริษัทฯได
อีกดวย

ภาพเครื่องมวนปลอก

ภาพการทํางานในหองที่ติดต้ังระบบบําบัดอากาศ 
Bag House Filter

ระบบบําบัดอากาศ Bag House Filter   
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ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สํานักวิชาแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
หัวหนาแผนกสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย และ จป.วิชาชีพ บริษัท ถิรไทย จํากัด (มหาชน)

INSULATION

เนื่องจากกระดาษอัดแข็ง (Pressboard) มีความสําคัญในการเปนฉนวน
หลัก (Major insulation) ในหมอแปลง หากเกิดการเสื่อมสภาพจาก
กระบวนการผลิตและการใชงาน มีผลทําใหเกิดความเสียหายตอหมอแปลง 
หรืออายุการใชงานของหมอแปลงสั้นลง ในกระบวนการผลิตซึ่งใชคา De-
gree of Polymerization (DP) เปนการวัดคุณสมบัติเชิงกลของกระดาษ
ดวยการวัดคา tensile strength (คาความตานแรงดึงของcellulose) ของ
กระดาษเปนตัวกําหนดอายุของหมอแปลง

ภาพการผลิต Angle Ring

ภาพแสดงการจําลองสนามไฟฟ าที่ เ กิดขึ้น
ระหวางขดลวด

ภาพการตรวจสอบชิ้นงานจากเครื่อง Hotpress ภาพการควบคุมเครื่อง Hotpress

สุรชนาภา  เพชรกลอง

ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคําแหง
หัวหนาแผนกสโตรเครื่องมือ 1 บริษัท ถิรไทย จํากัด (มหาชน)

วิศวกรรมไฟฟา
Electrical Engineering
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disk section ของขดลวดและระหวาง Tap

 

จุดแข็งของกระบวนการ Insu-
lation

บริษัทฯใช KAIZEN เพื่อเปนการปรับปรุง
กระบวนการ รวมทั้งพัฒนาเครื่องมือที่ใช
ในกระบวนการผลิตทั้งดานทฤษฎีและ
ปฏิบัติเพื่อใหเกิดความชํานาญในงาน โดย
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1. ความปลอดภัย 
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ใหตรงกับแบบที่ตองการ

4. การผลิตคํานึงถึงจุดสําคัญของแตละ
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พิเศษในการผลิตเพื่อใหชิ้นงานออกมามี
คุณภาพและตรงตามแบบ มีการคิดคน
เครื่องมือชวยในการวัดขนาดของ Angle 
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ดานสิง่แวดลอม
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ter   โดยใชเงินลงทุนไปทั้งสิ้นประมาณ 1 
ลานบาทในการติดตั้งระบบ ซึ่งสามารถ
กรองฝุนไดสูงสุด 0.2 ไมครอน และยัง
ทําใหพื้นที่ในการปฏิบัติงานสะอาด ไมมี
ฝุนละอองฟุงกระจายออกสูภายนอก ซึ่ง
สามารถลดผลกระทบในดานสิ่งแวดลอม
ทั้งภายในบริษัทฯ และภายนอกบริษัทฯได
อีกดวย

ภาพเครื่องมวนปลอก
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ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
สํานักวิชาแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

หัวหนาแผนกสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย และ 
จป.วิชาชีพ บริษัท ถิรไทย จํากัด (มหาชน)

CORE and 
COIL ASSEMBLY

ภาพการติดตั้งและประกอบอุปกรณหมอแปลง

สุรชนาภา  เพชรกลอง

ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคําแหง
หัวหนาแผนกสโตรเครื่องมือ 1 บริษัท ถิรไทย จํากัด (มหาชน)

วิศวกรรมไฟฟา

Electrical Engineering

รูปแบบ การประกอบ ข้ันตอน 
ทั้งหมดจะเริ่มตนที่ นําขดลวด
หมอแปลงสวมลงแกนเหล็กของ
แตละชุด ชองวางระหวางรัศมีของ
ขดลวด จะถูก กั้นดวยปลอก

ทําการติดตั้งแหวน ( Ring)  ,กอน 
( Strip ) , Angle Ring  ,กระดาษกัน้ 
( Barrier ),ปลอก  ( Cylinder)  , 
รองนํ้ามัน ( Strip ) หรืออุปกรณ
ฉนวนอื่นๆตามที่แบบกําหนด

การหอปลอกกระดาษตองจัดระยะ
ใหตรงตามแบบ และไมควรใหรอย
ตอของปลอกตรงกันกับหัวสายหรือ
รอยตอของปลอกชุดอื่นและระวัง
พลัดตกเวลาหอปลอกบนที่สูง

การติดรองนํ้ามันใหใชระดับนํ้าวัด
ระดับแลวใชดินสอไมมีคารบอนขีด
เสนแลวทําการติดแหวนตามเสน  
จัดรองนํ้ามันใหตรง แลวรัดเข็มขัด
ใหแนน

 

การควบคุมคุณภาพ

กระบวนการคุณภาพของ CORE and 
COIL ASSEMBLY

เริ่มตั้งแตรับแบบสั่งงาน เตรียมความ
พรอมของเครื่องมือและอุปกรณ เบิก
อุปกรณตางๆที่นํามาประกอบ Active 
Part พรอมทั้งตรวจสอบตามแบบ

การลงคอยล ทําการกดคอยลตามแรงกด
ที่แบบกําหนด ตรวจสอบขนาดเสนผาน
ศูนยกลางของคอยลทั้งวงในและวงนอก 
เปนไปตามมาตรฐาน

การเดินสายเขา OLTC การเชื่อมลวด
ทองแดงและบารทองแดงผูปฏิบัติ งานทุก
คนผ  า นก า รฝ  ก อบ รมและมี ค ว าม
เชี่ยวชาญในงาน

ดานสิ่งแวดลอม

การดําเนินงานดานส่ิงแวดลอมของแผนก
ประกอบก็คือการใชทรัพยากรอยางคุมคา

ภาพการกดขดลวด  

ภาพพนักงานเตรียมอุปกรณการประกอบขดลวด

ซึ่งก็คือการใชลวดทองแดงในกระบวน 
การประกอบใหเกิดของเสียนอยที่สุด 
ทัง้ลวดทองแดงแบบกลมและบารทองแดง 
ซึ่งหนวยงานก็ไดมีการตั้งเปาหมาย
เก่ียวกับการเกิดเศษของทองแดงจาก
กระบวนการประกอบจะตองไมเกนิ 0.5%  
สามารถทําไดบรรลุตามวัตถุประสงคที่
ไดตั้งไว

ดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

สวนเปาหมายหลักในเรื่องของความ
ปลอดภัยของหนวยงาน คือ ไมมี
อุบัติเหตุจากการทํางาน  ถึงขึ้นหยุด
งาน เปาหมาย ศูนย ครั้ง ตอเดือน 
โดยการสร างความตระหนักให กับ
พนักงานทุกคนในหนวยในเร่ืองของ
ความปลอดภัยในการทํางานโดยถือ
เปนหนาที่ของพนักงานทุกคน เชน
เดียวกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ แต
หนวยงานประกอบจะมีเรื่องเกี่ยวกับ
ความเชี่ยวชาญในงานประกอบเขามา
เกี่ยวของดวยซึ่งมีความจําเปนอยาง
มากในเรื่องของความปลอดภัยในการ
ทํางาน เพราะงานประกอบถือวาเปน
งานที่มีความเสี่ยง เพราะฉะนั้นผู
ปฏิบัติงานจึงจําเปนที่จะตองมีความรู
ค ว าม เ ชี่ ย ว ช าญ ใน ง านประกอบ
หมอแปลงเปนอยางมาก ซึ่งถือเปนจุด
เดนของหนวยงานนี้อีกดวย
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สวนเปาหมายหลักในเรื่องของความ
ปลอดภัยของหนวยงาน คือ ไมมี
อุบัติเหตุจากการทํางาน  ถึงขึ้นหยุด
งาน เปาหมาย ศูนย ครั้ง ตอเดือน 
โดยการสร างความตระหนักให กับ
พนักงานทุกคนในหนวยในเร่ืองของ
ความปลอดภัยในการทํางานโดยถือ
เปนหนาที่ของพนักงานทุกคน เชน
เดียวกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ แต
หนวยงานประกอบจะมีเร่ืองเกี่ยวกับ
ความเชี่ยวชาญในงานประกอบเขามา
เก่ียวของดวยซึ่งมีความจําเปนอยาง
มากในเรื่องของความปลอดภัยในการ
ทํางาน เพราะงานประกอบถือวาเปน
งานที่มีความเสี่ยง เพราะฉะนั้นผู
ปฏิบัติงานจึงจําเปนท่ีจะตองมีความรู
ค ว าม เ ชี่ ย ว ช าญ ใน ง านประกอบ
หมอแปลงเปนอยางมาก ซึ่งถือเปนจุด
เดนของหนวยงานนี้อีกดวย
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ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร  สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เจาหนาที่หองปฎิบัติการสอบเทียบ  บริษัท ถิรไทย จํากัด (มหาชน)

Processing of core 
and coil assembly

เตาอบหมอแปลงไฟฟา การควบคุมคุณภาพ

กระบวนการประกอบและการอบหมอแปลงไฟฟากําลัง

ข้ันตอนการประกอบและการอบหมอแปลงไฟฟาถือเปนขั้นตอนที่มี
ความสาํคญั  โดยในกระบวนการประกอบและเตาอบหมอแปลง ไฟฟา มี
ขั้นตอนการปฏิบัติงานดังนี้

วิศวกรรมไฟฟา

Electrical Engineering

Processing of core 
and coil assembly

Diagram การ
ทํางานเตาอบ
หมอแปลงไฟฟา

1. รับขอมูลที่เกี่ยวของในกระบวนการผลิต โดยทีมวิศวกรเปน
ผูรับแบบหมอแปลงไฟฟา (Transformer Shop Drawing), 
แผนการผลิต (Production Plan) เพื่อพิจารณาทบทวนความ
พรอมของ อุปกรณ,เครื่องมือ,เครื่องจักร, บุคลากร 

2. เตรยีมอปุกรณในการประกอบ Active Part หมอแปลงไฟฟา 
ซึ่งประกอบดวย

- แกนเหล็ก
- คอยล
- ฝาถัง
- อุปกรณฉนวน,อุปกรณ Support, BCT (Bushing Current 
Transformer),OLTC

โดยมีพนักงานของหนวยงานเปนผูตรวจสอบความถูกตองของ
อุปกรณ

3. กระบวนการประกอบหมอแปลงไฟฟา

ตั้งแกนเหล็กและแคลมป

โดยตรวจสอบ ระนาบของแกนเหล็กและแคลมป กดคอยลหลัง
จากการอบ แรงที่ใชในการกด 100 % ตามแบบกําหนด

วัดความสูงของเสนผานศูนยกลางทั้งวงในและวงนอกของคอยล 
นําคอยลสวมแกนเหล็กและติดตั้งอุปกรณฉนวนอื่นๆ  

ตรวจสอบระยะหางระหวางคอยล Core Insulation Withstand 
Voltage เสียบ Top Yoke ติดตั้งแคลมปชุดบนและอุปกรณ
ฉนวน ติดตั้งฝาถังและอุปกรณบนฝาถังและอุปกรณ Support  
( BCT , OLTC ) เดินอุปกรณ สายแรงสูง สายแรงตํ่า ใหถูก
ตองตามแบบกําหนด ตรวจสอบ ระยะหางของสายและการ  
หุมฉนวนของสาย , ระยะหางของบารทองแดงกับ BCT  , ขั้ว   
Terminal ของ OLTC ทดสอบคาทางไฟฟา

- Ratio and Vector Group 

- Winding Resistance Measurement

- Core Insulation Withstand Voltage

- Core Insulation Resistance Polarity

นํา Active Part ทดสอบลงถัง แผนกประกอบสง Active Part 
ใหแผนกเตาอบ

แผนกเตาอบทําการตรวจสอบ Active Part และระบบเตาอบ
กอนทําการอบ

ตรวจสอบและคํานวณนํ้าหนักฉนวนของ Active Part 

ทําการอบโดยกําหนดกระบวนการอบระบบ Vapour Phase 
Drying  

ขอควรพิจารณากระบวนการอบ Active Part คือ

1. อุณหภูมิ และความดัน ของ Condensate Collecting Lad ไม
ควรเกินเกณฑกําหนด

2. อุณหภูมิของของเหลวที่มาจาก Main Condenser ไมควรเกิน
เกณฑกําหนด

ตรวจสอบผลการอบ Active Part 

- ตรวจสอบปริมาณ Extraction Water เทียบกับขนาดและนํ้า
หนักฉนวน

- ตรวจสอบผลการวัดคาความชื้น

- ตรวจสอบผลการทดสอบคา P.F
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ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร  สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เจาหนาที่หองปฎิบัติการสอบเทียบ  บริษัท ถิรไทย จํากัด (มหาชน)

Processing of core 
and coil assembly

เตาอบหมอแปลงไฟฟา การควบคุมคุณภาพ

กระบวนการประกอบและการอบหมอแปลงไฟฟากําลัง

ขั้นตอนการประกอบและการอบหมอแปลงไฟฟาถือเปนข้ันตอนที่มี
ความสาํคญั  โดยในกระบวนการประกอบและเตาอบหมอแปลง ไฟฟา มี
ขั้นตอนการปฏิบัติงานดังนี้

วิศวกรรมไฟฟา
Electrical Engineering

Processing of core 
and coil assembly

Diagram การ
ทํางานเตาอบ
หมอแปลงไฟฟา

1. รับขอมูลที่เกี่ยวของในกระบวนการผลิต โดยทีมวิศวกรเปน
ผูรับแบบหมอแปลงไฟฟา (Transformer Shop Drawing), 
แผนการผลิต (Production Plan) เพื่อพิจารณาทบทวนความ
พรอมของ อุปกรณ,เครื่องมือ,เครื่องจักร, บุคลากร 

2. เตรยีมอปุกรณในการประกอบ Active Part หมอแปลงไฟฟา 
ซึ่งประกอบดวย

- แกนเหล็ก
- คอยล
- ฝาถัง
- อุปกรณฉนวน,อุปกรณ Support, BCT (Bushing Current 
Transformer),OLTC

โดยมีพนักงานของหนวยงานเปนผูตรวจสอบความถูกตองของ
อุปกรณ

3. กระบวนการประกอบหมอแปลงไฟฟา

ตั้งแกนเหล็กและแคลมป

โดยตรวจสอบ ระนาบของแกนเหล็กและแคลมป กดคอยลหลัง
จากการอบ แรงที่ใชในการกด 100 % ตามแบบกําหนด

วัดความสูงของเสนผานศูนยกลางทั้งวงในและวงนอกของคอยล 
นําคอยลสวมแกนเหล็กและติดตั้งอุปกรณฉนวนอื่นๆ  

ตรวจสอบระยะหางระหวางคอยล Core Insulation Withstand 
Voltage เสียบ Top Yoke ติดตั้งแคลมปชุดบนและอุปกรณ
ฉนวน ติดตั้งฝาถังและอุปกรณบนฝาถังและอุปกรณ Support  
( BCT , OLTC ) เดินอุปกรณ สายแรงสูง สายแรงตํ่า ใหถูก
ตองตามแบบกําหนด ตรวจสอบ ระยะหางของสายและการ  
หุมฉนวนของสาย , ระยะหางของบารทองแดงกับ BCT  , ขั้ว   
Terminal ของ OLTC ทดสอบคาทางไฟฟา

- Ratio and Vector Group 

- Winding Resistance Measurement

- Core Insulation Withstand Voltage

- Core Insulation Resistance Polarity

นํา Active Part ทดสอบลงถัง แผนกประกอบสง Active Part 
ใหแผนกเตาอบ

แผนกเตาอบทําการตรวจสอบ Active Part และระบบเตาอบ
กอนทําการอบ

ตรวจสอบและคํานวณนํ้าหนักฉนวนของ Active Part 

ทําการอบโดยกําหนดกระบวนการอบระบบ Vapour Phase 
Drying  

ขอควรพิจารณากระบวนการอบ Active Part คือ

1. อุณหภูมิ และความดัน ของ Condensate Collecting Lad ไม
ควรเกินเกณฑกําหนด

2. อุณหภูมิของของเหลวที่มาจาก Main Condenser ไมควรเกิน
เกณฑกําหนด

ตรวจสอบผลการอบ Active Part 

- ตรวจสอบปริมาณ Extraction Water เทียบกับขนาดและนํ้า
หนักฉนวน

- ตรวจสอบผลการวัดคาความชื้น

- ตรวจสอบผลการทดสอบคา P.F
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ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร  สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เจาหนาที่หองปฎิบัติการสอบเทียบ  บริษัท ถิรไทย จํากัด (มหาชน)

TANK

วิศวกรรมไฟฟา

Electrical Engineering

การลงถังหมอแปลงไฟฟา

การควบคุมคุณภาพ

กระบวนการประกอบและการอบหมอ 
แปลงไฟฟากําลัง

ดานคุณภาพ

ขั้นตอนการบรรจุถังและเติมนํ้ามันหมอ 
แปลงไฟฟา มีขั้นตอนการปฏิบัติงานดังนี้

1. รบัขอมลูท่ีเกีย่วของในกระบวนการผลติ 
โดยทีมวิศวกรเปนผูรับแบบหมอแปลงไฟ
ฟา (Transformer Shop Drawing), 
แผนการผลิต (Production Plan) , 
Drawing list เพื่อพิจารณาทบทวนความ
พรอมของ อุปกรณ,เครื่องมือ,เครื่องจักร, 
บุคลากร 

2. เตรียมอุปกรณในการบรรจุถังและเติม
นํ้ามัน  ซึ่งประกอบดวย ตัวถัง ( Tank )
ถังนํ้ามันสํารอง ( Conservator ) ครีบ   
( Radiator fin ) ทอ ( Pipe ) นํ้ามัน
หมอแปลง ( Oil Transformer ) นอต
และสกรู ( Nut and Bolt ) ใหครบกอน
ดําเนินการ

3. กระบวนการบรรจุถังและเติมนํ้ามัน
Active Part หลังอบ ดําเนินการพิจารณา
เปดเตา / รับ Active Part : เปนไปตาม
เกณฑโดยพิจารณาความชื้นและเวลาที่ 
Active Part สัมผัสกับอากาศภายนอก

กดคอยล Active Part 100 % โดยตรวจ
สอบความสูงของคอยลตามแบบกําหนด

ประกอบอุปกรณบนฝาถัง , บรรจุถัง, 
ประกอบอุปกรณ Conservator Pipe ตาม
แบบ Transformer Shop drawing 

การตรวจสอบ : Insulation Resistance Test

Vacuum และเติมนํ้ามันหมอแปลง   จะตรวจสอบคาความดันในการทําสูญญากาศ,คา 
Oil Breakdown Voltageและปริมาณนํ้ามัน

ติดตั้งเพลา Motor Drive ทั้งแบบ Off Load และ On Load และไลอากาศ (Air Bubble) 
ในหมอแปลงใหพรอมกอนการทดสอบโดยตรวจสอบคา Insulation Resistance Test 

ทดสอบรอยรั่วซึมของหมอแปลงไฟฟาซึ่งมี  ทั้งแบบ Completeและแบบ Transport โดย
วัดความดันในการทดสอบรอยรั่วซึม
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ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร  สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เจาหนาที่หองปฎิบัติการสอบเทียบ  บริษัท ถิรไทย จํากัด (มหาชน)

TANK

วิศวกรรมไฟฟา
Electrical Engineering

การลงถังหมอแปลงไฟฟา

การควบคุมคุณภาพ

กระบวนการประกอบและการอบหมอ 
แปลงไฟฟากําลัง

ดานคุณภาพ

ขั้นตอนการบรรจุถังและเติมน้ํามันหมอ 
แปลงไฟฟา มีขั้นตอนการปฏิบัติงานดังนี้

1. รบัขอมลูท่ีเกีย่วของในกระบวนการผลติ 
โดยทีมวิศวกรเปนผูรับแบบหมอแปลงไฟ
ฟา (Transformer Shop Drawing), 
แผนการผลิต (Production Plan) , 
Drawing list เพื่อพิจารณาทบทวนความ
พรอมของ อุปกรณ,เครื่องมือ,เครื่องจักร, 
บุคลากร 

2. เตรียมอุปกรณในการบรรจุถังและเติม
นํ้ามัน  ซึ่งประกอบดวย ตัวถัง ( Tank )
ถังนํ้ามันสํารอง ( Conservator ) ครีบ   
( Radiator fin ) ทอ ( Pipe ) นํ้ามัน
หมอแปลง ( Oil Transformer ) นอต
และสกรู ( Nut and Bolt ) ใหครบกอน
ดําเนินการ

3. กระบวนการบรรจุถังและเติมนํ้ามัน
Active Part หลังอบ ดําเนินการพิจารณา
เปดเตา / รับ Active Part : เปนไปตาม
เกณฑโดยพิจารณาความชื้นและเวลาที่ 
Active Part สัมผัสกับอากาศภายนอก

กดคอยล Active Part 100 % โดยตรวจ
สอบความสูงของคอยลตามแบบกําหนด

ประกอบอุปกรณบนฝาถัง , บรรจุถัง, 
ประกอบอุปกรณ Conservator Pipe ตาม
แบบ Transformer Shop drawing 

การตรวจสอบ : Insulation Resistance Test

Vacuum และเติมนํ้ามันหมอแปลง   จะตรวจสอบคาความดันในการทําสูญญากาศ,คา 
Oil Breakdown Voltageและปริมาณนํ้ามัน

ติดตั้งเพลา Motor Drive ทั้งแบบ Off Load และ On Load และไลอากาศ (Air Bubble) 
ในหมอแปลงใหพรอมกอนการทดสอบโดยตรวจสอบคา Insulation Resistance Test 

ทดสอบรอยรั่วซึมของหมอแปลงไฟฟาซึ่งมี  ทั้งแบบ Completeและแบบ Transport โดย
วัดความดันในการทดสอบรอยรั่วซึม
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เฉลิมศักดิ์  วุฒิเศลา

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร สาขาไฟฟากําลัง มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน 
วิทยาเขตนครราชสีมา

ผูจัดการสวนทดสอบไฟฟา บริษัท ถิรไทย จํากัด (มหาชน)

TESTING

พนักงานกําลังปฏิบัติงานทดสอบ

วิศวกรรมไฟฟา

Electrical Engineering

อุปกรณทดสอบและอุปกรณ control การทดสอบไฟฟา

อุปกรณ Static Frequency Converter  

หมอแปลงไฟฟา กอนการสงมอบ
จึงมีความสําคัญเปนอยางยิ่งที่ จะ
ตองถูกกระทําอยางครบถวนตามที่
มาตรฐานกําหนด

ซึ่งการทดสอบหมอแปลงไฟฟา พอ
จะจําแนกไดตามมาตรฐานดังนี้ 

1. การทดสอบแบบประจํา (routine test) 
จะตองทําการทดสอบกับหมอแปลงฯทุก
เครื่องกอนนําไปใชงาน, 

2. การทดสอบเฉพาะรุน (type test) จะ
ทําการทดสอบเม่ือมีการออกแบบใหม
หรือตามที่ตกลงไวกับลูกคา 

3. การทดสอบคุณสมบัติพิเศษ (special 
test) จะทําการทดสอบตามที่ตกลงไวกับ
ลูกคา ซึ่งรายการการทดสอบทางไฟฟาที่
มาตรฐาน(IEC 60076) กําหนด 

Routine test 

- Measurement of winding resistance- Measurement of voltage 
ratio and check of phase Displacement

- Measurement of short-circuit impedance and loadLoss

- Measurement of no-load loss and current

- Dielectric routine test

- Test on on-load tap-changers, where  appropriate

- Check of core and frame insulation for liquid immerse transformers

Type test 

- Temperature-rise test

- Dielectric type test

- Determination of sound level

- Measurement of power taken by the fan and liquid pump motors

- Measurement of no-load loss and current at 90% and 110% of 
rated voltage

Special test

- Dielectric special test

- Determination of capacitance windings-to-earth, and between 
windings

- Measurement of dissipation factor (tan) of the insulation system 
capacitances

- Determination of transient voltage transfer characteristics

- Measurement of zero-sequence impedance(s) on three-phase 
transformers

- Short-circuit withstand test

- Measurement of d.c. insulation resistance each winding to earth 
and between windings

- Measurement of dissolve gasses in dielectric liquid
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เฉลิมศักดิ์  วุฒิเศลา

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร สาขาไฟฟากําลัง มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน 
วิทยาเขตนครราชสีมา

ผูจัดการสวนทดสอบไฟฟา บริษัท ถิรไทย จํากัด (มหาชน)

TESTING

พนักงานกําลังปฏิบัติงานทดสอบ

วิศวกรรมไฟฟา
Electrical Engineering

อุปกรณทดสอบและอุปกรณ control การทดสอบไฟฟา

อุปกรณ Static Frequency Converter  

หมอแปลงไฟฟา กอนการสงมอบ
จึงมีความสําคัญเปนอยางยิ่งที่ จะ
ตองถูกกระทําอยางครบถวนตามที่
มาตรฐานกําหนด

ซึ่งการทดสอบหมอแปลงไฟฟา พอ
จะจําแนกไดตามมาตรฐานดังนี้ 

1. การทดสอบแบบประจํา (routine test) 
จะตองทําการทดสอบกับหมอแปลงฯทุก
เครื่องกอนนําไปใชงาน, 

2. การทดสอบเฉพาะรุน (type test) จะ
ทําการทดสอบเม่ือมีการออกแบบใหม
หรือตามที่ตกลงไวกับลูกคา 

3. การทดสอบคุณสมบัติพิเศษ (special 
test) จะทําการทดสอบตามที่ตกลงไวกับ
ลูกคา ซึ่งรายการการทดสอบทางไฟฟาที่
มาตรฐาน(IEC 60076) กําหนด 

Routine test 

- Measurement of winding resistance- Measurement of voltage 
ratio and check of phase Displacement

- Measurement of short-circuit impedance and loadLoss

- Measurement of no-load loss and current

- Dielectric routine test

- Test on on-load tap-changers, where  appropriate

- Check of core and frame insulation for liquid immerse transformers

Type test 

- Temperature-rise test

- Dielectric type test

- Determination of sound level

- Measurement of power taken by the fan and liquid pump motors

- Measurement of no-load loss and current at 90% and 110% of 
rated voltage

Special test

- Dielectric special test

- Determination of capacitance windings-to-earth, and between 
windings

- Measurement of dissipation factor (tan) of the insulation system 
capacitances

- Determination of transient voltage transfer characteristics

- Measurement of zero-sequence impedance(s) on three-phase 
transformers

- Short-circuit withstand test

- Measurement of d.c. insulation resistance each winding to earth 
and between windings

- Measurement of dissolve gasses in dielectric liquid
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กระบวนการขนสง เปนกระบวนการ เพื่อใหการจัดสง และ ติดตั้งหมอแปลง Power ณ จุดติดตั้งเปนไปอยาง
ปลอดภัย และ ตรงตามความตองการของลูกคาซึ่งการขนสงจะแบงเปนขนสงภายในประเทศโดยใชรถในการขนสง 
และ สงออกไปตางประเทศ โดยใชทางเรือ

 

สุพรรณี ศึกษา

ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
หัวหนาแผนกพัฒนาระบบมาตรฐานงาน บริษัท ถิรไทย จํากัด (มหาชน)

Shipping and installation

วิศวกรรมไฟฟา

Electrical Engineering

การควบคุมคุณภาพ

 กระบวนการขนสง ภายในประเทศ 
โดยใชรถขนสง มีขั้นตอน ดังนี้

การจัดสงหมอแปลงจะมี 2 กรณี คือ ใน
ประเทศและตางประเทศ โดยผูจัดการ
สวนขนสงและคลังสําเร็จรูปจะรับขอมูล
การจัดสง 

กรณีในประเทศ รับแจงกาํหนดสงหมอแปลง 
จากฝายขาย เขาสํารวจพื้นที่ และ จัดทํา 

Procedure ถาลูกคาตองการ

กรณตีางประเทศ รับ Booking Confirm 
จากแผนกประสานงานนําเขาและสงออก 
และ กาํหนดการสงหมอแปลงจากฝายขาย

1. กําหนดรถขนสง ตามวิธีปฏิบัติงาน ที่
กําหนด มอบหมายงาน และ แผนการสง
หมอแปลงใหพนักงานขนสงรับทราบ

2. พนักงานขนสง 

- ควบคุม และ ติดตั้งตามรถขนสง

- ควบคุมการยกหมอแปลงลงติดตั้ง หรือ 
กํากับดูแลการยกหมอแปลง ลงเรือ หรือ 
ลานตู Container

- ตรวจสอบสภาพหมอแปลง, บรรจุภัณฑ
หมอแปลง

- ตรวจเช็ค SHOCK Recorder บันทึกผล
ใน SHOCK Recorder Report กรณีถาไม

สามารถตรวจเช็คได ใหตรวจเช็คปลาย
ทางโดยลูกคา

3. กรณีสงในประเทศมอบหมายใหวิศวกร
ประกอบขั้นสุดทาย ใหลูกคาลงนามรับ
ของเมื่อติดตั้งแลวเสร็จ (ความรับผิดชอบ
ประกอบติดตั้งเปนของบริษัท ถิรไทย)

4. ผูจัดการสวนขนสงและคลังสําเร็จรูป 
ตรวจสอบเอกสารการตรวจสอบ และ 
ตรวจเช็ค SHOCK Record ตามวิธีปฏิบัติ
งานที่กําหนด

 กระบวนการขนสง รถที่ใชบริการขนสง
มีทั้งของบริษัทฯ  และ ใชบริการบริษัท
เอกชน ในกรณีที่เปนรถของบริษัทฯ 
บริษัทจะทําการบํารุงรักษา และ ซอมแซม
รถขนสง เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดใน
ดานการใหบริการ   

ภาพขนสงหมอแปลงทางรือ
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กระบวนการขนสง เปนกระบวนการ เพื่อใหการจัดสง และ ติดตั้งหมอแปลง Power ณ จุดติดตั้งเปนไปอยาง
ปลอดภัย และ ตรงตามความตองการของลูกคาซึ่งการขนสงจะแบงเปนขนสงภายในประเทศโดยใชรถในการขนสง 
และ สงออกไปตางประเทศ โดยใชทางเรือ

 

สุพรรณี ศึกษา

ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
หัวหนาแผนกพัฒนาระบบมาตรฐานงาน บริษัท ถิรไทย จํากัด (มหาชน)

Shipping and installation

วิศวกรรมไฟฟา
Electrical Engineering

การควบคุมคุณภาพ

 กระบวนการขนสง ภายในประเทศ 
โดยใชรถขนสง มีขั้นตอน ดังนี้

การจัดสงหมอแปลงจะมี 2 กรณี คือ ใน
ประเทศและตางประเทศ โดยผูจัดการ
สวนขนสงและคลังสําเร็จรูปจะรับขอมูล
การจัดสง 

กรณีในประเทศ รบัแจงกาํหนดสงหมอแปลง 
จากฝายขาย เขาสํารวจพื้นที่ และ จัดทํา 

Procedure ถาลูกคาตองการ

กรณตีางประเทศ รบั Booking Confirm 
จากแผนกประสานงานนําเขาและสงออก 
และ กําหนดการสงหมอแปลงจากฝายขาย

1. กําหนดรถขนสง ตามวิธีปฏิบัติงาน ที่
กําหนด มอบหมายงาน และ แผนการสง
หมอแปลงใหพนักงานขนสงรับทราบ

2. พนักงานขนสง 

- ควบคุม และ ติดตั้งตามรถขนสง

- ควบคุมการยกหมอแปลงลงติดตั้ง หรือ 
กํากับดูแลการยกหมอแปลง ลงเรือ หรือ 
ลานตู Container

- ตรวจสอบสภาพหมอแปลง, บรรจุภัณฑ
หมอแปลง

- ตรวจเช็ค SHOCK Recorder บันทึกผล
ใน SHOCK Recorder Report กรณีถาไม

สามารถตรวจเช็คได ใหตรวจเช็คปลาย
ทางโดยลูกคา

3. กรณีสงในประเทศมอบหมายใหวิศวกร
ประกอบขั้นสุดทาย ใหลูกคาลงนามรับ
ของเมื่อติดตั้งแลวเสร็จ (ความรับผิดชอบ
ประกอบติดตั้งเปนของบริษัท ถิรไทย)

4. ผูจัดการสวนขนสงและคลังสําเร็จรูป 
ตรวจสอบเอกสารการตรวจสอบ และ 
ตรวจเช็ค SHOCK Record ตามวิธีปฏิบัติ
งานที่กําหนด

 กระบวนการขนสง รถที่ใชบริการขนสง
มีท้ังของบริษัทฯ  และ ใชบริการบริษัท
เอกชน ในกรณีที่เปนรถของบริษัทฯ 
บริษัทจะทําการบํารุงรักษา และ ซอมแซม
รถขนสง เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดใน
ดานการใหบริการ   

ภาพขนสงหมอแปลงทางรือ
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 กรณีท่ีใชบรกิารรถขนสงจากบรษิทัเอกชน 
ทางบริษัทฯ ไดกําหนดใหมีการประเมินผู
ใหบริการขนสง และจัดระดับผูใหบริการ
งานขนสง เพื่อใชเปนหลักเกณฑในการ
พิจารณาเลือกใชผูใหบริการขนสง โดยมี
ขั้ นตอนการคัดเลือกเป นไปตามข อ
กําหนด ISO 9001

 มาตรการควบคุมความปลอดภัย กอน
การปฏิบัติงานยกหมอแปลงและบรรจุ
อุปกรณในตู Container ผูปฎิบัติงานจะ
ตองยื่นขออนุญาต จาก จป. และ ให จป. 
มาตรวจสอบความปลอดภัยตามวิธีปฎิบัติ
งานกําหนด และ ไดนํานโยบายและ
วัตถุประสงคระบบบริหารงานขององคกร 
มาจัดตั้งเปน KPI ของหนวยงาน โดยลด
อุบัติเหตุจากการทํางาน ถึงขั้นหยุดงาน 
เปาหมาย เปนศูนยครั้งตอเดือน

 มาตรการควบคุมดานสิ่งแวดลอม ทาง
หนวยงานไดนํานโยบายและวัตถุประสงค
ระบบบริหารงานขององคกร มาจัดตั้งเปน 
KPI ของหนวยงาน โดยควบคุมการใช
นํ้ามันรถขนสง เปาหมาย อัตราเฉลี่ยไม
นอยกวา 4 กม./ลิตร/เดือน

 กระบวนการสงออกหมอแปลงไปตาง
ประเทศ โดยทางเรือ จะมีขั้นตอนดําเนิน
การสงมอบตามเงื่อนไข 3 เงื่อนไข คือ 

1. การสงมอบตามเงื่อนไข CIF, CIP, 
DDU, DDP 

2. การสงมอบเงื่อนไข CFR, C&F 

3. การสงมอบเงื่อนไข  FOB

 การดําเนินการสงมอบหมอแปลงไปตาง
ประเทศ บริษัทฯ ไดกําหนดใหมีการ
ประเมนิผูใหบรกิารขนสง เพือ่เปนระเบยีบ 
ปฏิบัติในการจัดระดับผูใหบริการจัดหา
ระวาง  (Freight  Forwarder) / ผูให
บริการชิบปง (Shipping  Officer)  และ

ใชเปนหลักเกณฑในการเลือกใชบริการได
อยางเหมาะสม  

 กระบวนงานตดิตัง้หมอแปลงไฟฟากาํลงั 
เปนกระบวนการที่สําคัญยิ่ง เพื่อใหการใช
งานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสูงท่ีสุด 
กําหนดขั้นตอน ดังนี้

1. วิศวกรอาวุโสสวนประกอบขั้นสุดทาย  
/  วศิวกรตดิต้ังหมอแปลงไฟฟา รับเอกสาร 
ใบแจงงานบริการ จากฝายขายหรือสวน
บริหารคําสั่งซื้อทําตารางวางแผนการติด
ตั้ง โดยพิจารณาจาก ขอตกลงทั้ง  2  
ฝาย  เงื่อนไขการติดตั้งทั้ง  2  ฝาย 
ติดตอประสานงานกับลูกคาเพ่ือเช็คแผน
งานและความพรอมของ Site งาน เพื่อ
ทาํการตดิตัง้หมอแปลงตามแผนการตดิตัง้  

2. วิศวกร - ผูควบคุมงานและพนักงาน
ติดต้ัง ติดตั้งและประกอบหมอแปลงตาม
คูมือ การปฏิบัติงานการติดตั้งหมอแปลง  
Power (Installation Instruction Manual) 
ทดสอบ Field Test & Function Test 
หมอแปลงกอนการใชงานตามคูมือปฏิบัติ

งาน  การตรวจสอบหมอแปลง  Power  
ณ  จุดติดตั้ง  (Transformer Field test 
procedure) บนัทึกผลการดําเนนิการตดิตัง้ 
และ ผลการทดสอบ 

3. วศิวกร - ผูควบคมุงาน ตรวจสอบความ 
เรียบรอยครั้งสุดทาย แจงลูกคาตรวจสอบ  
Witness  และ ลงนามในการรบัหมอแปลง 
ไฟฟา ทบทวน และตรวจสอบเอกสาร สง
ขอมูลตางๆ ใหฝายขายเก็บเขาทะเบียน
ประวัติลูกคา  

- มาตรการควบคุมความปลอดภัย หนวย
งานติดตั้งตองปฎิบัติตามกฎระเบียบที่
เกี่ยวของกับความปลอดภัยของพื้นที่ที่ไป
ติดตั้งหมอแปลงไฟฟา  ลดอุบัติเหตุจาก
การทํางาน ถึงขั้นหยุดงาน เปาหมาย เปน
ศูนยครั้งตอเดือน

- มาตรการควบคมุดานสิง่แวดลอม ปฏบิตั ิ
งานโดยไมสรางมลภาวะตอส่ิงแวดลอม  
หากมีขยะตางๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนงาน
ติดตั้ง ตองนํากลับมาและคัดแยกทิ้งขยะ
ตามประเภทใหถูกตอง

ภาพติดตั้งหมอแปลง

วิศวกรรมไฟฟา

Electrical EngineeringCalibration Lab
อัจฉรา แปนนุช

ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร  สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เจาหนาที่หองปฎิบัติการสอบเทียบ  บริษัท ถิรไทย จํากัด (มหาชน)

หองปฎิบัติการสอบเทียบ
การควบคุมเครื่องมือวัด เฝาระวังและ
การสอบเทียบ

การกําหนดรายละเอียดขอมูลเครื่องมือวัด 
แผนกที่ใชงานเครื่องมือวัดจะเปนผูรับผิดชอบ
ในการกําหนด เครื่องมือวัด ,เครื่องมือเฝาระวัง 
หรือ อุปกรณ เพื่อใชในการตรวจ , การวัดและ
การทดสอบในหนวยงานของตนที่เก่ียวของกับ
การวัดทั้งดานคุณภาพ, สิ่งแวดลอมและความ
ปลอดภัยใหมีความเหมาะสมตอการยืนยันคา
ผลการวัด โดยจะตองคํานึงถึงรายละเอียดตาง
ดังตอไปนี ้
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 กรณีทีใ่ชบรกิารรถขนสงจากบรษิทัเอกชน 
ทางบริษัทฯ ไดกําหนดใหมีการประเมินผู
ใหบริการขนสง และจัดระดับผูใหบริการ
งานขนสง เพื่อใชเปนหลักเกณฑในการ
พิจารณาเลือกใชผูใหบริการขนสง โดยมี
ขั้ นตอนการคัดเ ลือกเป นไปตามข อ
กําหนด ISO 9001

 มาตรการควบคุมความปลอดภัย กอน
การปฏิบัติงานยกหมอแปลงและบรรจุ
อุปกรณในตู Container ผูปฎิบัติงานจะ
ตองยื่นขออนุญาต จาก จป. และ ให จป. 
มาตรวจสอบความปลอดภัยตามวิธีปฎิบัติ
งานกําหนด และ ไดนํานโยบายและ
วัตถุประสงคระบบบริหารงานขององคกร 
มาจัดตั้งเปน KPI ของหนวยงาน โดยลด
อุบัติเหตุจากการทํางาน ถึงขั้นหยุดงาน 
เปาหมาย เปนศูนยครั้งตอเดือน

 มาตรการควบคุมดานสิ่งแวดลอม ทาง
หนวยงานไดนํานโยบายและวัตถุประสงค
ระบบบริหารงานขององคกร มาจัดตั้งเปน 
KPI ของหนวยงาน โดยควบคุมการใช
นํ้ามันรถขนสง เปาหมาย อัตราเฉลี่ยไม
นอยกวา 4 กม./ลิตร/เดือน

 กระบวนการสงออกหมอแปลงไปตาง
ประเทศ โดยทางเรือ จะมีขั้นตอนดําเนิน
การสงมอบตามเงื่อนไข 3 เงื่อนไข คือ 

1. การสงมอบตามเงื่อนไข CIF, CIP, 
DDU, DDP 

2. การสงมอบเงื่อนไข CFR, C&F 

3. การสงมอบเงื่อนไข  FOB

 การดําเนินการสงมอบหมอแปลงไปตาง
ประเทศ บริษัทฯ ไดกําหนดใหมีการ
ประเมนิผูใหบรกิารขนสง เพือ่เปนระเบยีบ 
ปฏิบัติในการจัดระดับผู ใหบริการจัดหา
ระวาง  (Freight  Forwarder) / ผูให
บริการชิบปง (Shipping  Officer)  และ

ใชเปนหลักเกณฑในการเลือกใชบริการได
อยางเหมาะสม  

 กระบวนงานตดิตัง้หมอแปลงไฟฟากาํลงั 
เปนกระบวนการที่สําคัญยิ่ง เพื่อใหการใช
งานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสูงที่สุด 
กําหนดขั้นตอน ดังนี้

1. วิศวกรอาวุโสสวนประกอบขั้นสุดทาย  
/  วศิวกรตดิต้ังหมอแปลงไฟฟา รับเอกสาร 
ใบแจงงานบริการ จากฝายขายหรือสวน
บริหารคําสั่งซื้อทําตารางวางแผนการติด
ตั้ง โดยพิจารณาจาก ขอตกลงทั้ง  2  
ฝาย  เงื่อนไขการติดตั้งทั้ง  2  ฝาย 
ติดตอประสานงานกับลูกคาเพ่ือเช็คแผน
งานและความพรอมของ Site งาน เพื่อ
ทาํการตดิตัง้หมอแปลงตามแผนการตดิตัง้  

2. วิศวกร - ผูควบคุมงานและพนักงาน
ติดต้ัง ติดตั้งและประกอบหมอแปลงตาม
คูมือ การปฏิบัติงานการติดตั้งหมอแปลง  
Power (Installation Instruction Manual) 
ทดสอบ Field Test & Function Test 
หมอแปลงกอนการใชงานตามคูมือปฏิบัติ

งาน  การตรวจสอบหมอแปลง  Power  
ณ  จุดติดตั้ง  (Transformer Field test 
procedure) บนัทกึผลการดาํเนินการตดิต้ัง 
และ ผลการทดสอบ 

3. วศิวกร - ผูควบคมุงาน ตรวจสอบความ 
เรียบรอยครั้งสุดทาย แจงลูกคาตรวจสอบ  
Witness  และ ลงนามในการรบัหมอแปลง 
ไฟฟา ทบทวน และตรวจสอบเอกสาร สง
ขอมูลตางๆ ใหฝายขายเก็บเขาทะเบียน
ประวัติลูกคา  

- มาตรการควบคุมความปลอดภัย หนวย
งานติดตั้งตองปฎิบัติตามกฎระเบียบที่
เกี่ยวของกับความปลอดภัยของพื้นที่ที่ไป
ติดตั้งหมอแปลงไฟฟา  ลดอุบัติเหตุจาก
การทํางาน ถึงขั้นหยุดงาน เปาหมาย เปน
ศูนยครั้งตอเดือน

- มาตรการควบคมุดานสิง่แวดลอม ปฏบิตั ิ
งานโดยไมสรางมลภาวะตอสิ่งแวดลอม  
หากมีขยะตางๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนงาน
ติดตั้ง ตองนํากลับมาและคัดแยกทิ้งขยะ
ตามประเภทใหถูกตอง

ภาพติดตั้งหมอแปลง

วิศวกรรมไฟฟา
Electrical EngineeringCalibration Lab

อัจฉรา แปนนุช

ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร  สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เจาหนาที่หองปฎิบัติการสอบเทียบ  บริษัท ถิรไทย จํากัด (มหาชน)

หองปฎิบัติการสอบเทียบ
การควบคุมเครื่องมือวัด เฝาระวังและ
การสอบเทียบ

การกําหนดรายละเอียดขอมูลเครื่องมือวัด 
แผนกท่ีใชงานเครื่องมือวัดจะเปนผูรับผิดชอบ
ในการกําหนด เครื่องมือวัด ,เครื่องมือเฝาระวัง 
หรือ อุปกรณ เพื่อใชในการตรวจ , การวัดและ
การทดสอบในหนวยงานของตนที่เกี่ยวของกับ
การวัดทั้งดานคุณภาพ, สิ่งแวดลอมและความ
ปลอดภัยใหมีความเหมาะสมตอการยืนยันคา
ผลการวัด โดยจะตองคํานึงถึงรายละเอียดตาง
ดังตอไปนี ้



84   TIRATHAI JOURNAL 

วิศวกรรมไฟฟา
Ele

ct
ric

al
 E

ng
in

ee
rin

g

1) กําหนดวีธีการวัด , ความแมนยําของ
กระบวนการ

2) พิจารณาเลือกใชเครื่องมือวัดที่มีความ
แมนยําตามความเหมาะสมของกระบวน
วัดที่ออกแบบไว

3) กําหนดวีธีการตรวจสอบเครื่องมือวัด
วาจะตองดําเนินการสอบเทียบ ( Calibra-
tion) หรือทวนสอบการใชงาน (Verifica-
tion) พรอมทั้งความถี่

เมื่อไดกําหนดความแมนยําของกระบวน 
การวดั ความแมนยาํของเครือ่งมอืวดัอยาง 
เหมาะสมแลวเขาสูกระบวนการควบคุม
เคร่ืองมือวัดและเฝาระวังโดยมีแนวทาง
ดําเนินการดังตอไปนี้

1) กําหนดหมายเลขเครื่องวัด จัดทํา
ทะเบียนและบันทึกประวัติเครื่องมือวัด
นั้นๆ

2) สงเครื่องมือสอบเทียบ ( Calibrate 
หรือ Verification) กอนใชงาน พรอมทั้ง
แสดงสถานะ ปายแสดง วัน เดือน ป ของ
การสอบเทยีบ รวมถึงกาํหนดการสอบเทยีบ 
ครั้งตอไป พรอมทั้งมีปายปองกันการปรับ
แตงใดๆ หลังจากทําการสอบเทียบแลว 
ในการสอบเทียบจะตองสามารถสอบกลับ
ไดถึงหนวย SI Unit

3) เม่ือไดรับบันทึกผลการสอบเทียบจะ
ตองทําการทบทวนผลการสอบเทียบเพื่อ
ใหม่ันใจวาเครื่องมือยังคงใหความถูกตอง
แมนยําเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไวหาก
เครื่องมือวัดไมเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด
ผูจัดการสวน /หัวหนาแผนกจะตองนํา
เครื่องมือวัดออกจากการใชงานจนกวาจะ
มีการดําเนินท่ีม่ันใจวาเครื่องมือวัดนั้น
สามารถใหความแมนยําไดตามท่ีกําหนด
ไว เชน ทําการปรับแตง ,ซอม ,ขยายคา
เกณฑยอมรับหรือยกเลิกการใช งาน
เปนตน

วิศวกรรมไฟฟา

Electrical Engineering

4) ทําความสะอาด จัดเก็บ ดูแลรักษาให
เครื่องมือพรอมใชอยูตลอดเวลา

ทั้งนี้ในกระบวนการผลิตหมอแปลง การ
ควบคุมคุณภาพ สิ่งแวดลอมและความ
ปลอดภัยใหไดผลตามเกณฑนั้น เปนสิ่ง
สําคัญมาก การควบคุมแตละขั้นตอนก็มี
รายละเอยีดแตกตางกนัตามแตละกระบวน 
การ เพราะในกระบวนการนัน้ มคีณุลกัษณะ 
(characteristic)ในการควบคุมแตกตาง
กัน เชน กระบวนการอบ เกณฑควบคุม 
จะเปนคาความอุณหภูมิ , ความดัน ความ
ดนัสญูญากาศ ,สาํหรบักระบวนการทดสอบ 
จะเปนการยืนยันคุณลักษณะทางไฟฟา 
กระบวนการวัดสิ่งแวดลอม เปนคาความ
สวาง เสียง เปนตน ปจจุบันบริษัทฯมี
เครื่องมือวัด มากกวา 500 เครื่อง ดังนั้น
บริษัทฯจึงมีการตั้งหองปฏิบัติการสอบ
เทียบในการใหบริการสอบเทียบ (Calibra-
tion) และทวนสอบระหวางใชงาน ( In-
termediate Check ) โดยหองปฏิบัติการ
สามารถสอบเทียบได ในสาขาการวัด    
Dimension , Pressure and Vacuums , 
Temperature และ Electrical ซึ่งในกลุม
สาขาการสอบเทียบทางไฟฟาไดรับการ
รับรองความสามารถหองปฏิบัติการสอบ
เทียบ ISO/IEC 17025 จากสํานักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ (สมอ.) ในขอบขาย 
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 

เพื่อเปนการประกันคุณภาพของงานสอบ
เทียบหองปฏิบัติการไดมีการดําเนินการ
ดังตอไปนี้

Quality Assurance 

1. มีการอบรมใหความรู พัฒนาพนักงาน
อย างต อเนื่องทั้ งจากวิทยากรภายใน
ประเทศและตางประเทศ(พนกังานสวนใหญ 
มีความรู ความสามารถ ประสบการณ
มากกวา 10 ป)

2. เครื่องมือมาตรฐานที่สอบกลับยัง SI 
Unit ไดทุกรายการ

3. มีการจัดทําแผนการประกันคุณภาพ
ภายใน (Quality Control ) อยางตอเนื่อง
เปนประจําทุกป

4. มีการจัดทําแผนการประกันคุณภาพ
ระหวางหองปฏิบัติการ InterlabCompari-
son อยางตอเนื่องเปนประจําทุกป

5. เขารวมการทดสอบความชํานาญ (PT 

ภาพเครื่องมือ Calibrator

Program )กับสถาบันมาตรเปนประจําทุก
ป โดยที่ผานมาผลการเขารวมผานทุก
รายการ

ดังที่กลาวขางตนเครื่องมือวัดของบริษัทฯ
มีมากกวา 600 เครื่องมีความหลากหลาย
แตกตางกันการลงทุนในการทําใหหอง
ปฏิบั ติการสามารถสอบเทียบได ทุก
รายการคงเปนไปไดยากเน่ืองจากขอ
จํากัดทั้งดานตนทุน บุคลากร การควบคุม
สภาวะแวดลอม เปนตน บริษัทฯ จึงใช
บริการสอบเทียบจากหองปฏิบั ติการ
ภายนอกทั้งในประเทศและตางประเทศใน
การสงสอบเทียบเครื่องมือทั้วัดงระดับ
มาตรฐานอางอิง เครื่องมือในกลุมไฟฟา
แรงสูงรวมถึงเครื่องมือวัดกลุมอ่ืนๆยังหอง
ปฏิบัติการสอบเทียบท่ีนาเชื่อถือหรือได
รับการรับรอง ISO/IEC 17025
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3) กําหนดวีธีการตรวจสอบเครื่องมือวัด
วาจะตองดําเนินการสอบเทียบ ( Calibra-
tion) หรือทวนสอบการใชงาน (Verifica-
tion) พรอมทั้งความถี่

เม่ือไดกําหนดความแมนยําของกระบวน 
การวดั ความแมนยาํของเครือ่งมอืวดัอยาง 
เหมาะสมแลวเขาสูกระบวนการควบคุม
เครื่องมือวัดและเฝาระวังโดยมีแนวทาง
ดําเนินการดังตอไปนี้

1) กําหนดหมายเลขเครื่องวัด จัดทํา
ทะเบียนและบันทึกประวัติเครื่องมือวัด
นั้นๆ

2) สงเครื่องมือสอบเทียบ ( Calibrate 
หรือ Verification) กอนใชงาน พรอมทั้ง
แสดงสถานะ ปายแสดง วัน เดือน ป ของ
การสอบเทยีบ รวมถึงกาํหนดการสอบเทยีบ 
ครั้งตอไป พรอมทั้งมีปายปองกันการปรับ
แตงใดๆ หลังจากทําการสอบเทียบแลว 
ในการสอบเทียบจะตองสามารถสอบกลับ
ไดถึงหนวย SI Unit

3) เม่ือไดรับบันทึกผลการสอบเทียบจะ
ตองทําการทบทวนผลการสอบเทียบเพื่อ
ใหม่ันใจวาเคร่ืองมือยังคงใหความถูกตอง
แมนยําเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไวหาก
เครื่องมือวัดไมเปนไปตามเกณฑที่กําหนด
ผูจัดการสวน /หัวหนาแผนกจะตองนํา
เครื่องมือวัดออกจากการใชงานจนกวาจะ
มีการดําเนินที่มั่นใจวาเครื่องมือวัดนั้น
สามารถใหความแมนยําไดตามที่กําหนด
ไว เชน ทําการปรับแตง ,ซอม ,ขยายคา
เกณฑยอมรับหรือยกเลิกการใช งาน
เปนตน

วิศวกรรมไฟฟา
Electrical Engineering

4) ทําความสะอาด จัดเก็บ ดูแลรักษาให
เครื่องมือพรอมใชอยูตลอดเวลา

ทั้งนี้ในกระบวนการผลิตหมอแปลง การ
ควบคุมคุณภาพ สิ่งแวดลอมและความ
ปลอดภัยใหไดผลตามเกณฑนั้น เปนสิ่ง
สําคัญมาก การควบคุมแตละขั้นตอนก็มี
รายละเอยีดแตกตางกนัตามแตละกระบวน 
การ เพราะในกระบวนการนัน้ มคีณุลกัษณะ 
(characteristic)ในการควบคุมแตกตาง
กัน เชน กระบวนการอบ เกณฑควบคุม 
จะเปนคาความอุณหภูมิ , ความดัน ความ
ดันสูญญากาศ ,สาํหรบักระบวนการทดสอบ 
จะเปนการยืนยันคุณลักษณะทางไฟฟา 
กระบวนการวัดสิ่งแวดลอม เปนคาความ
สวาง เสียง เปนตน ปจจุบันบริษัทฯมี
เครื่องมือวัด มากกวา 500 เครื่อง ดังนั้น
บริษัทฯจึงมีการตั้งหองปฏิบัติการสอบ
เทียบในการใหบริการสอบเทียบ (Calibra-
tion) และทวนสอบระหวางใชงาน ( In-
termediate Check ) โดยหองปฏิบัติการ
สามารถสอบเทียบได ในสาขาการวัด    
Dimension , Pressure and Vacuums , 
Temperature และ Electrical ซึ่งในกลุม
สาขาการสอบเทียบทางไฟฟาไดรับการ
รับรองความสามารถหองปฏิบัติการสอบ
เทียบ ISO/IEC 17025 จากสํานักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ (สมอ.) ในขอบขาย 
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 

เพื่อเปนการประกันคุณภาพของงานสอบ
เทียบหองปฏิบัติการไดมีการดําเนินการ
ดังตอไปนี้

Quality Assurance 

1. มีการอบรมใหความรู พัฒนาพนักงาน
อย างต อเนื่องทั้ งจากวิทยากรภายใน
ประเทศและตางประเทศ(พนกังานสวนใหญ 
มีความรู ความสามารถ ประสบการณ
มากกวา 10 ป)

2. เครื่องมือมาตรฐานที่สอบกลับยัง SI 
Unit ไดทุกรายการ

3. มีการจัดทําแผนการประกันคุณภาพ
ภายใน (Quality Control ) อยางตอเนื่อง
เปนประจําทุกป

4. มีการจัดทําแผนการประกันคุณภาพ
ระหวางหองปฏิบัติการ InterlabCompari-
son อยางตอเนื่องเปนประจําทุกป

5. เขารวมการทดสอบความชํานาญ (PT 

ภาพเครื่องมือ Calibrator

Program )กับสถาบันมาตรเปนประจําทุก
ป โดยท่ีผานมาผลการเขารวมผานทุก
รายการ

ดังที่กลาวขางตนเครื่องมือวัดของบริษัทฯ
มีมากกวา 600 เครื่องมีความหลากหลาย
แตกตางกันการลงทุนในการทําใหหอง
ปฏิบัติการสามารถสอบเทียบได ทุก
รายการคงเปนไปไดยากเนื่องจากขอ
จํากัดทั้งดานตนทุน บุคลากร การควบคุม
สภาวะแวดลอม เปนตน บริษัทฯ จึงใช
บริการสอบเทียบจากหองปฏิบั ติการ
ภายนอกท้ังในประเทศและตางประเทศใน
การสงสอบเทียบเครื่องมือทั้วัดงระดับ
มาตรฐานอางอิง เครื่องมือในกลุมไฟฟา
แรงสูงรวมถึงเครื่องมือวัดกลุมอื่นๆยังหอง
ปฏิบัติการสอบเทียบที่นาเชื่อถือหรือได
รับการรับรอง ISO/IEC 17025
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ความสําคัญของไฟฟา

“เมือ่ประมาณ 180 ปมาแลว หลงัจากไมเคลิ ฟาราเดย 
ประดิษฐเครื่องกําเนิดไฟฟาและโธมัส อัลวา เอดิสัน 
ประดิษฐหลอดไฟไดสําเร็จเปนครั้งแรกของโลก การ
พัฒนาดานไฟฟา และปริมาณการใชไฟฟาก็มีจํานวน
เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ 

จนกระทัง่ป พ.ศ. 2427 พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา 
เจาอยูหวั รชักาลที ่5 ไดประทานพระบรมราชานญุาต 
ใหติดต้ังเครื่องกําเนิดไฟฟาและหลอดไฟภายใน
พระบรมมหาราชวังขึ้นเปนครั้งแรกในประเทศ หลัง
จากนั้นไฟฟาก็เปนที่รูจักของประชาชนชาวไทย และมี
การใชไฟเพิ่มมากขึ้นตามลําดับ

พวกเราลองนึกภาพ หากบานที่อยูอาศัยเกิดไฟฟาดับ 
ไมสามารถหุงขาวจากหมอหุงขาวได ตูเย็นไมทํางาน
ทําใหของที่แชเนาเสีย แอรไมทํางาน ดูโทรทัศนไมได 
และโทรศัพทมือถือแบตเตอรี่ใกลหมดแตไมสามารถ
ชารจไฟได พวกเราจะเปนอยางไร โดยเฉพาะอยางยิ่ง
เปนเวลาคํ่าคืน มองไปทางไหนก็มืดไปหมด 

ที่กลาวขางตนคงยืนยันไดวา ไฟฟาเปนปจจัยสําคัญยิ่ง
สําหรับการดํารงชีวิต ไฟฟาเปนตัวแปรสําคัญในการ
พัฒนาเศรษฐกิจ การคมนาคม การเพิ่มผลผลิตทั้ง
ดานเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่ทันสมัย ประเทศ
จะกาวหนาไดก็ตองมีไฟฟาชวยสนับสนุน

ไทยเปนประเทศที่ไดเปรียบเรื่องภูมิประเทศ เปน
จุดศูนยกลางของภูมิภาคนี้ คิดวาเรานาจะเอาจุดแข็งนี้มาใช
ประโยชน พัฒนาเรื่องระบบการสงตอพลังงานจากแหลงตน
พลังงาน ทั้งจากลาวและเมียนมาร เพื่อสงตอไปยังกัมพูชา, 
เวียดนาม, มาเลเซีย, สิงคโปร หรืออินโดนีเซีย

สัมภาษณพิเศษ
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การใชไฟฟาของประเทศมีอัตราที่เพิ่มมาก
ขึ้นทุก ๆ ป ปละกวา 1,000 MW เพื่อ
รองรับการใชไฟทั้งภาคครัวเรือนและภาค
อุตสาหกรรม ดังนั้น ประเทศจึงจําเปน
ตองเพิ่มกําลังการผลิตไฟฟาขึ้นทุกป เพื่อ
ไมใหไฟฟาขาดแคลน

เหมือนอยางประเทศลาว ที่ประกาศตัววา
เปน “แบตเตอรี่แหงอาเซียน” นั้น เพราะ
วาเคามองเห็นความจําเปนของการใช
ไฟฟาในภูมิภาคนี้ เคามีศักยภาพที่จะ
ผลิตกระแสไฟฟาจําหนายเพื่อหลอเล้ียง
เปนรายไดหลักของประเทศ

พวกเราควรหันกลับมามองตัวเรา ในเมื่อ
ไฟฟามีความสําคัญ พวกเราจะใชไฟฟา
กันอยางไร หาแหลงเพิ่มกําลังผลิตและใช
เชื้อเพลิงอะไร มาจากไหน และทุกคนควร
ตองตระหนักวาทางเลือกใดจะกอใหเกิด
ประโยชนสูงสุดของประเทศ”

ระบบไฟฟาของประเทศตองพัฒนา 
เพื่อการเปนผูนําในภูมิภาคนี้

“ความจริงระบบไฟฟาของประเทศไทย 
นับวามีความมั่นคงและมีเสถียรภาพมาก
ที่สุดในภูมิภาคนี้ คุณูประการเหลานี้คง
ตองยกใหกับทานวิศวกรไฟฟาอาวุโสใน
อดีตทุกทาน ที่มองการณไกลไดพัฒนาไว
อยางเปนระบบ

ไทยเปนประเทศทีไ่ดเปรยีบเรือ่งภมูปิระเทศ 
เปนจุดศูนยกลางของภูมิภาคนี้ คิดวาเรา
นาจะเอาจุดแข็งนี้มาใชประโยชน พัฒนา
เรื่องระบบการสงตอพลังงานจากแหลงตน
พลังงาน ทั้งจากลาวและเมียนมาร เพื่อสง
ตอไปยังกัมพูชา, เวียดนาม, มาเลเซีย, 
สิงคโปร หรืออินโดนีเซีย โดยสรางระบบ
สายสงเปนเครือขายที่มีระดับแรงดัน 500 
kV และ 230 kV จะทําใหระบบไฟฟามี
ความมั่นคงและเสถียรมากยิ่งขึ้น

การจะเปนผูนําในภูมิภาคนี้ ภาครัฐตอง
สงเสริมการผลิตอุปกรณไฟฟาแรงสูง 
ตองมีศูนยทดสอบอุปกรณไฟฟาแรงสูง ที่
สามารถทดสอบไดถึงระดับแรงดัน 230-
500 kV และศูนยทดสอบการทนไดของ
การลัดวงจร (Short circuit test) เพื่อ
สนับสนุนงานวิจัยพัฒนา

ขณะเดียวกัน รัฐควรใชมาตรการทางภาษี 
สนบัสนนุการซือ้เคร่ืองมอืเพือ่การทดสอบ 
และการสงเครื่องมือไป Calibrate ยังตาง
ประเทศ ในกรณีที่ผูผลิตไดรับการรับรอง
มาตรฐานหองปฏิบัติการทดสอบ มอก. 
ISO/IEC 17025 ทัง้นี ้เพือ่เปนการกระตุน 
ยกระดับมาตรฐานการควบคุมคุณภาพให
มีความนาเชื่อถือ และยอมรับจากผูซื้อ
ตางประเทศมากยิง่ขึน้ จะสงผลใหประเทศ 
มีการขยายตัวดานสงออกท้ังปริมาณและ
มูลคา”

การไฟฟานครหลวงสงเสริมการใช
อุปกรณไฟฟาที่ผลิตในประเทศ

“ปจจุบนันี ้อปุกรณไฟฟาของไทยมคีณุภาพ 
ไมแตกตางจากผูผลิตจากยุโรปและญี่ปุน 

และยังมีคุณภาพเหนือกวาผู ผลิตอื่นใน
ภูมิภาคนี้อีก

การไฟฟานครหลวงมีนโยบายที่สงเสริม
การใชสนิคาไทยตลอดมา แตตองมคีณุภาพ 
และผานการตรวจสอบผลิตภัณฑตาม
ระบบมาตรฐาน ไดใหคําแนะนํา ขอดี ขอ
ดอย ถึงอุปกรณที่ใช เพื่อใหผูผลิตได
ปรับปรุงแกไข ผมอยากใหผูผลิตมีความ
มุงมั่น ตั้งใจพัฒนาผลิตภัณฑ ไมเพียงแต
จะขายภายในประเทศ แตยังตองพยายาม
สงไปขายตางประเทศอีก เพื่อสรางความ
แข็งแกรงของเศรษฐกิจของประเทศ

สิ่งที่ควรปรับปรุง คิดวาตัวสินคาสวนใหญ
ดีอยูแลว แตสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากผูผลิต
ไว คือความซื่อตรงตอผลิตภัณฑ ยึดมั่น
ความถูกตองทางวิศวกรรม การควบคุม
การผลติในทกุข้ันตอนไดอยางมปีระสทิธิภาพ 
และควรนําเทคโนโลยีใหม ๆ เขามาชวย
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ ลดขั้นตอนการผลิต 
ลดตนทุนของสินคา เพื่อเพิ่มศักยภาพขีด
ความสามารถในการแขงขัน

ที่ผานมา การไฟฟานครหลวงไดใหการ
สนับสนุน จัดซื้อหมอแปลงไฟฟา ขนาด 
300 MVA ระดับแรงดัน 230 kV จํานวน 
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ความสําคัญของไฟฟา

“เมือ่ประมาณ 180 ปมาแลว หลงัจากไมเคลิ ฟาราเดย 
ประดิษฐเครื่องกําเนิดไฟฟาและโธมัส อัลวา เอดิสัน 
ประดิษฐหลอดไฟไดสําเร็จเปนครั้งแรกของโลก การ
พัฒนาดานไฟฟา และปริมาณการใชไฟฟาก็มีจํานวน
เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ 

จนกระทัง่ป พ.ศ. 2427 พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา 
เจาอยูหวั รชักาลที ่5 ไดประทานพระบรมราชานญุาต 
ใหติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟาและหลอดไฟภายใน
พระบรมมหาราชวังขึ้นเปนครั้งแรกในประเทศ หลัง
จากนั้นไฟฟาก็เปนที่รูจักของประชาชนชาวไทย และมี
การใชไฟเพิ่มมากขึ้นตามลําดับ

พวกเราลองนึกภาพ หากบานที่อยูอาศัยเกิดไฟฟาดับ 
ไมสามารถหุงขาวจากหมอหุงขาวได ตูเย็นไมทํางาน
ทําใหของที่แชเนาเสีย แอรไมทํางาน ดูโทรทัศนไมได 
และโทรศัพทมือถือแบตเตอร่ีใกลหมดแตไมสามารถ
ชารจไฟได พวกเราจะเปนอยางไร โดยเฉพาะอยางยิ่ง
เปนเวลาคํ่าคืน มองไปทางไหนก็มืดไปหมด 

ที่กลาวขางตนคงยืนยันไดวา ไฟฟาเปนปจจัยสําคัญยิ่ง
สําหรับการดํารงชีวิต ไฟฟาเปนตัวแปรสําคัญในการ
พัฒนาเศรษฐกิจ การคมนาคม การเพิ่มผลผลิตทั้ง
ดานเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่ทันสมัย ประเทศ
จะกาวหนาไดก็ตองมีไฟฟาชวยสนับสนุน

ไทยเปนประเทศที่ไดเปรียบเรื่องภูมิประเทศ เปน
จุดศูนยกลางของภูมิภาคนี้ คิดวาเรานาจะเอาจุดแข็งนี้มาใช
ประโยชน พัฒนาเรื่องระบบการสงตอพลังงานจากแหลงตน
พลังงาน ทั้งจากลาวและเมียนมาร เพื่อสงตอไปยังกัมพูชา, 
เวียดนาม, มาเลเซีย, สิงคโปร หรืออินโดนีเซีย

สัมภาษณพิเศษ
Exclusive Interview

การใชไฟฟาของประเทศมีอัตราที่เพิ่มมาก
ขึ้นทุก ๆ ป ปละกวา 1,000 MW เพื่อ
รองรับการใชไฟทั้งภาคครัวเรือนและภาค
อุตสาหกรรม ดังนั้น ประเทศจึงจําเปน
ตองเพิ่มกําลังการผลิตไฟฟาขึ้นทุกป เพื่อ
ไมใหไฟฟาขาดแคลน

เหมือนอยางประเทศลาว ที่ประกาศตัววา
เปน “แบตเตอรี่แหงอาเซียน” นั้น เพราะ
วาเคามองเห็นความจําเปนของการใช
ไฟฟาในภูมิภาคนี้ เคามีศักยภาพที่จะ
ผลิตกระแสไฟฟาจําหนายเพื่อหลอเลี้ยง
เปนรายไดหลักของประเทศ

พวกเราควรหันกลับมามองตัวเรา ในเมื่อ
ไฟฟามีความสําคัญ พวกเราจะใชไฟฟา
กันอยางไร หาแหลงเพิ่มกําลังผลิตและใช
เชื้อเพลิงอะไร มาจากไหน และทุกคนควร
ตองตระหนักวาทางเลือกใดจะกอใหเกิด
ประโยชนสูงสุดของประเทศ”

ระบบไฟฟาของประเทศตองพัฒนา 
เพื่อการเปนผูนําในภูมิภาคนี้

“ความจริงระบบไฟฟาของประเทศไทย 
นับวามีความมั่นคงและมีเสถียรภาพมาก
ที่สุดในภูมิภาคนี้ คุณูประการเหลานี้คง
ตองยกใหกับทานวิศวกรไฟฟาอาวุโสใน
อดีตทุกทาน ที่มองการณไกลไดพัฒนาไว
อยางเปนระบบ

ไทยเปนประเทศท่ีไดเปรยีบเรือ่งภมูปิระเทศ 
เปนจุดศูนยกลางของภูมิภาคนี้ คิดวาเรา
นาจะเอาจุดแข็งนี้มาใชประโยชน พัฒนา
เรื่องระบบการสงตอพลังงานจากแหลงตน
พลังงาน ทั้งจากลาวและเมียนมาร เพื่อสง
ตอไปยังกัมพูชา, เวียดนาม, มาเลเซีย, 
สิงคโปร หรืออินโดนีเซีย โดยสรางระบบ
สายสงเปนเครือขายที่มีระดับแรงดัน 500 
kV และ 230 kV จะทําใหระบบไฟฟามี
ความมั่นคงและเสถียรมากยิ่งขึ้น

การจะเปนผูนําในภูมิภาคนี้ ภาครัฐตอง
สงเสริมการผลิตอุปกรณไฟฟาแรงสูง 
ตองมีศูนยทดสอบอุปกรณไฟฟาแรงสูง ที่
สามารถทดสอบไดถึงระดับแรงดัน 230-
500 kV และศูนยทดสอบการทนไดของ
การลัดวงจร (Short circuit test) เพื่อ
สนับสนุนงานวิจัยพัฒนา

ขณะเดียวกัน รัฐควรใชมาตรการทางภาษี 
สนบัสนนุการซือ้เครือ่งมอืเพือ่การทดสอบ 
และการสงเครื่องมือไป Calibrate ยังตาง
ประเทศ ในกรณีที่ผูผลิตไดรับการรับรอง
มาตรฐานหองปฏิบัติการทดสอบ มอก. 
ISO/IEC 17025 ทัง้นี ้เพือ่เปนการกระตุน 
ยกระดับมาตรฐานการควบคุมคุณภาพให
มีความนาเชื่อถือ และยอมรับจากผูซื้อ
ตางประเทศมากยิง่ขึน้ จะสงผลใหประเทศ 
มีการขยายตัวดานสงออกทั้งปริมาณและ
มูลคา”

การไฟฟานครหลวงสงเสริมการใช
อุปกรณไฟฟาที่ผลิตในประเทศ

“ปจจุบนันี ้อปุกรณไฟฟาของไทยมคีณุภาพ 
ไมแตกตางจากผูผลิตจากยุโรปและญี่ปุน 

และยังมีคุณภาพเหนือกวาผู ผลิตอื่นใน
ภูมิภาคนี้อีก

การไฟฟานครหลวงมีนโยบายที่สงเสริม
การใชสนิคาไทยตลอดมา แตตองมคีณุภาพ 
และผานการตรวจสอบผลิตภัณฑตาม
ระบบมาตรฐาน ไดใหคําแนะนํา ขอดี ขอ
ดอย ถึงอุปกรณที่ใช เพื่อใหผูผลิตได
ปรับปรุงแกไข ผมอยากใหผูผลิตมีความ
มุงมั่น ตั้งใจพัฒนาผลิตภัณฑ ไมเพียงแต
จะขายภายในประเทศ แตยังตองพยายาม
สงไปขายตางประเทศอีก เพื่อสรางความ
แข็งแกรงของเศรษฐกิจของประเทศ

สิ่งที่ควรปรับปรุง คิดวาตัวสินคาสวนใหญ
ดีอยูแลว แตสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากผูผลิต
ไว คือความซื่อตรงตอผลิตภัณฑ ยึดมั่น
ความถูกตองทางวิศวกรรม การควบคุม
การผลติในทกุขัน้ตอนไดอยางมปีระสิทธภิาพ 
และควรนําเทคโนโลยีใหม ๆ เขามาชวย
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ ลดขั้นตอนการผลิต 
ลดตนทุนของสินคา เพื่อเพิ่มศักยภาพขีด
ความสามารถในการแขงขัน

ท่ีผานมา การไฟฟานครหลวงไดใหการ
สนับสนุน จัดซื้อหมอแปลงไฟฟา ขนาด 
300 MVA ระดับแรงดัน 230 kV จํานวน 
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2 เครื่อง เพื่อติดตั้งใชงานที่สถานีไฟฟา
ชิดลม กับผูผลิตภายในประเทศ คือ     
ถิรไทย ทั้งที่เปนหมอแปลงขนาดใหญ มี
ความสําคญัมาก ยงัไมเคยผลติและจาํหนาย 
หมอแปลงขนาดดังกลาวมากอน แต กฟน. 
ก็สงเสริมดวยความมั่นใจ คือ มีเทคโนโลยี 
บุคคลากร ขบวนการผลิต และขบวนการ
ทดสอบที่ครบถวน

หมอแปลงนี้ติดตั้งป พ.ศ.2552 ใชงานถึง
ปจจุบันมากกวา 7 ป และไดขาววา     
“ถิรไทย” ไดนําไปเปนผลงานอางอิงเพื่อ
ไปขายยังตางประเทศอีกหลายประเทศ 
นาํเงนิตราเขาประเทศไทยไดสวนหนึง่ดวย”

อุตสาหกรรมไฟฟาของไทย ไดรับ
ผลดีและผลเสียเมื่อเขาสู AEC

“แนนอนวาการเปดตลาดประชาคมเศรษฐกจิ 
เอเชียตะวันออกเฉียงใต (AEC) กอให
เกิดทั้งผลดีและผลเสีย จากตลาดภายใน
ที่มีผูบริโภค 60-70 ลานคน ก็กลายเปน
ตลาดที่ใหญขึ้น มีผูบริโภคเพิ่มขึ้นอีกเปน 
10 เทา บางอุตสาหกรรมก็เพิ่มโอกาสใน
การขายมากขึ้น และบางอุตสาหกรรมก็มี
อปุสรรคจากคูแขงขนัทีเ่พิม่มากขึน้เชนกนั

สําหรับอุตสาหกรรมไฟฟาสวนใหญ  คงมี
โอกาสเพิ่มยอดขายไดมากขึ้น ดวยผูผลิต
คนไทยมีศักยภาพท่ีสูงกว า ผู ผลิตใน

ภูมิภาคนี้ แตอยางไรก็ตาม อยาเพิ่งนิ่ง
นอนใจ เพราะเมื่อใดก็ตามที่ตลาดขยาย
ตัวใหญขึ้นก็มักจะมีนักลงทุนท่ีมีเงินทุน
มากมายจากยุโรป จีน หรืออเมริกา แห
มาลงทุนเพื่ออาศัยเงื่อนไขทางภาษี นี่ยอม
เปนผลเสียและมีคูแขงขันที่นากลัวมากขึ้น

อตุสาหกรรมไทยตองมกีารปรบัตวั ปรบัปรงุ 
คุณภาพใหดียิ่งขึ้น ปรับขบวนการผลิตให
กระชับ ใชศักยภาพของแรงงานไทยที่มี
ฝมือใหเกิดประโยชน ลดการสูญเสียจาก
กระบวนการผลติเหลอืตํา่ทีส่ดุ สรางความ 
ไววางใจของผลติภณัฑ และเพิม่ความแนบ 
แนนกับลูกคา สิ่งเหลานี้ คนไทยทําไดดี 
คงสามารถชวยรกัษาตลาดไดในระดบัหน่ึง”

สัมภาษณพิเศษ

Exclusive Interview

พัฒนาการวิศวกรไทย เมื่อเขาสู 
AEC

“ผมมีความเชื่อวา วิศวกรคนไทยมีความ
สามารถไมแพชาติใด วันนี้พรมแดนกั้น
ระหวางประเทศในอาเซียนถูกทําลายลง 
การเคลื่อนยายแรงงานมีมากขึ้น เพื่อน
รวมงานจะเปนชาวตางชาติมากขึน้ วศิวกร 
ของไทยก็ตองออกไปทํางานในภูมิภาคนี้
มากขึ้น จนในบางครั้ง ตอนเชาประชุมที่
สิงคโปร เย็นกลับมาไทย แลวรุงเชาอีกวัน
ตองไปเมียนมาร วัฏจักรเหลานี้อาจตอง
เกิดขึ้น

วิศวกรไทยตองขวนขวายพัฒนาความ
สามารถใหแขงขันกับวิศวกรตางชาติ ที่
เขาเหล านี้จะเข ามาแยงงานในตลาด
แรงงานบานเรา

ผมวาภาษาเปนสิ่งสําคัญมาก ในบางครั้ง 
ความรูทางวิศวกรรมดี แตเมื่อไมสามารถ
สื่อสารใหเขาใจกันได ก็ลําบาก ตองใช
ภาษากาย รายละเอยีดทางเทค็นคิ สือ่สาร 
ดวยภาษากาย ยากนะ...

อยากบอกวา วันนี้ ภาษาอังกฤษของพวก
เรายังตองเพิ่มการเรียนรู ฝกฝน และ
พฒันาอกี การสือ่สารภาษาองักฤษยงัดอย 
กวาหลายประเทศในภมูภิาคนี ้และปจจบัุน 
ภาษาอังกฤษก็อาจจะไมเพียงพอแลว 
วิศวกรไทยตองกาวขามเพื่อเพิ่มความ
สามารถใหไดเปรียบคนอื่น มีความจําเปน
ตองเรียนรูภาษาที่สาม ตองเรียนรูภาษา
พมา กัมพูชา เวียดนาม หรือภาษามลายู 
เพื่อเพิ่มโอกาสความสําเร็จในวิชาชีพมาก
ขึ้น ผมอยากเห็นจริง ๆ และขอเปนกําลัง
ใจใหดวย

พวกเราตองเลิกมองวาเราเปนศัตรูกันเอง แตเรา
ตองมองวาเราคือคนไทย และมีหนาที่ตองนําพา

ประเทศไทยของเราเดินไปขางหนาในอนาคต

อีกอยางคือวิศวกรไทย ตองขยันเรียนรู 
เพิ่มทักษะทางเทคนิคตลอดเวลา อยา
หยุดนิ่ง วิทยาการ เทคโนโลยีทาง
วิศวกรรม มีการพัฒนาวิจัยออกมาใหม ๆ 
เครื่องมือเครื่องจักรก็มีพัฒนาตลอด อยา
หยุดศึกษา การหยุดนิ่งก็เหมือนกับเรา
ถอยหลังนะ”

ขอนําเสนอ

“ในหลายปที่ผานมา ความขัดแยงทาง
ความคิด ความเห็นตางทางการเมืองที่
แบงเปนขั้ว ทําใหคนไทยแตกความ
สามัคคีกัน ทําใหประเทศหยุดการพัฒนา 
หากความขัดแยงเหลานี้ยังคงอยู ประเทศ
ก็คงถอยหลังทั้งทางดานเศรษฐกิจ และ
การพัฒนาทรัพยากรทุกดาน

ผมอยากเห็นคนไทยหันหนาเขาหากัน ลด
ทิฐิ พูดคุยกันบนผลประโยชนของประเทศ
เปนที่ตั้ง ทุกวันนี้ประเทศอื่นเขากาวนํา
เราไปไกลแลว หากเรายังยํ่าอยูกับที่ ติด
อยูกับปญหาเดิม ๆ ประเทศก็คงถอยหลัง 
พวกเราตองเลิกมองวาเราเปนศัตรูกันเอง 
แตเราตองมองวาเราคือคนไทย และมี 
หนาที่ตองนําพาประเทศไทยของเราเดิน
ไปขางหนาในอนาคต คนรุนหลังคงไม
กลาวโทษวา คนไทยรุนนี้ทําใหประเทศลา
หลังครับ”
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2 เครื่อง เพื่อติดตั้งใชงานที่สถานีไฟฟา
ชิดลม กับผูผลิตภายในประเทศ คือ     
ถิรไทย ทั้งที่เปนหมอแปลงขนาดใหญ มี
ความสําคญัมาก ยงัไมเคยผลติและจาํหนาย 
หมอแปลงขนาดดังกลาวมากอน แต กฟน. 
ก็สงเสริมดวยความมั่นใจ คือ มีเทคโนโลยี 
บุคคลากร ขบวนการผลิต และขบวนการ
ทดสอบที่ครบถวน

หมอแปลงนี้ติดตั้งป พ.ศ.2552 ใชงานถึง
ปจจุบันมากกวา 7 ป และไดขาววา     
“ถิรไทย” ไดนําไปเปนผลงานอางอิงเพ่ือ
ไปขายยังตางประเทศอีกหลายประเทศ 
นาํเงนิตราเขาประเทศไทยไดสวนหนึง่ดวย”

อุตสาหกรรมไฟฟาของไทย ไดรับ
ผลดีและผลเสียเมื่อเขาสู AEC

“แนนอนวาการเปดตลาดประชาคมเศรษฐกจิ 
เอเชียตะวันออกเฉียงใต (AEC) กอให
เกิดทั้งผลดีและผลเสีย จากตลาดภายใน
ที่มีผูบริโภค 60-70 ลานคน ก็กลายเปน
ตลาดที่ใหญขึ้น มีผูบริโภคเพิ่มขึ้นอีกเปน 
10 เทา บางอุตสาหกรรมก็เพิ่มโอกาสใน
การขายมากขึ้น และบางอุตสาหกรรมก็มี
อปุสรรคจากคูแขงขนัทีเ่พิม่มากขึน้เชนกนั

สําหรับอุตสาหกรรมไฟฟาสวนใหญ  คงมี
โอกาสเพิ่มยอดขายไดมากขึ้น ดวยผูผลิต
คนไทยมีศักยภาพท่ีสูงกว าผู ผลิตใน

ภูมิภาคนี้ แตอยางไรก็ตาม อยาเพิ่งนิ่ง
นอนใจ เพราะเมื่อใดก็ตามที่ตลาดขยาย
ตัวใหญข้ึนก็มักจะมีนักลงทุนท่ีมีเงินทุน
มากมายจากยุโรป จีน หรืออเมริกา แห
มาลงทุนเพื่ออาศัยเงื่อนไขทางภาษี นี่ยอม
เปนผลเสียและมีคูแขงขันที่นากลัวมากขึ้น

อตุสาหกรรมไทยตองมกีารปรบัตวั ปรับปรงุ 
คุณภาพใหดียิ่งขึ้น ปรับขบวนการผลิตให
กระชับ ใชศักยภาพของแรงงานไทยที่มี
ฝมือใหเกิดประโยชน ลดการสูญเสียจาก
กระบวนการผลติเหลอืต่ําท่ีสดุ สรางความ 
ไววางใจของผลติภณัฑ และเพิม่ความแนบ 
แนนกับลูกคา สิ่งเหลานี้ คนไทยทําไดดี 
คงสามารถชวยรกัษาตลาดไดในระดบัหน่ึง”

สัมภาษณพิเศษ
Exclusive Interview

พัฒนาการวิศวกรไทย เมื่อเขาสู 
AEC

“ผมมีความเชื่อวา วิศวกรคนไทยมีความ
สามารถไมแพชาติใด วันนี้พรมแดนกั้น
ระหวางประเทศในอาเซียนถูกทําลายลง 
การเคลื่อนยายแรงงานมีมากขึ้น เพื่อน
รวมงานจะเปนชาวตางชาติมากขึน้ วศิวกร 
ของไทยก็ตองออกไปทํางานในภูมิภาคนี้
มากขึ้น จนในบางครั้ง ตอนเชาประชุมที่
สิงคโปร เย็นกลับมาไทย แลวรุงเชาอีกวัน
ตองไปเมียนมาร วัฏจักรเหลานี้อาจตอง
เกิดขึ้น

วิศวกรไทยตองขวนขวายพัฒนาความ
สามารถใหแขงขันกับวิศวกรตางชาติ ที่
เขาเหล านี้จะเข ามาแยงงานในตลาด
แรงงานบานเรา

ผมวาภาษาเปนสิ่งสําคัญมาก ในบางครั้ง 
ความรูทางวิศวกรรมดี แตเมื่อไมสามารถ
สื่อสารใหเขาใจกันได ก็ลําบาก ตองใช
ภาษากาย รายละเอยีดทางเทค็นคิ สือ่สาร 
ดวยภาษากาย ยากนะ...

อยากบอกวา วันนี้ ภาษาอังกฤษของพวก
เรายังตองเพิ่มการเรียนรู ฝกฝน และ
พฒันาอกี การสือ่สารภาษาองักฤษยงัดอย 
กวาหลายประเทศในภมูภิาคนี ้และปจจบัุน 
ภาษาอังกฤษก็อาจจะไมเพียงพอแลว 
วิศวกรไทยตองกาวขามเพ่ือเพ่ิมความ
สามารถใหไดเปรียบคนอื่น มีความจําเปน
ตองเรียนรูภาษาที่สาม ตองเรียนรูภาษา
พมา กัมพูชา เวียดนาม หรือภาษามลายู 
เพื่อเพิ่มโอกาสความสําเร็จในวิชาชีพมาก
ขึ้น ผมอยากเห็นจริง ๆ และขอเปนกําลัง
ใจใหดวย

พวกเราตองเลิกมองวาเราเปนศัตรูกันเอง แตเรา
ตองมองวาเราคือคนไทย และมีหนาที่ตองนําพา

ประเทศไทยของเราเดินไปขางหนาในอนาคต

อีกอยางคือวิศวกรไทย ตองขยันเรียนรู 
เพิ่มทักษะทางเทคนิคตลอดเวลา อยา
หยุดนิ่ง วิทยาการ เทคโนโลยีทาง
วิศวกรรม มีการพัฒนาวิจัยออกมาใหม ๆ 
เครื่องมือเครื่องจักรก็มีพัฒนาตลอด อยา
หยุดศึกษา การหยุดนิ่งก็เหมือนกับเรา
ถอยหลังนะ”

ขอนําเสนอ

“ในหลายปท่ีผานมา ความขัดแยงทาง
ความคิด ความเห็นตางทางการเมืองที่
แบงเปนขั้ว ทําใหคนไทยแตกความ
สามัคคีกัน ทําใหประเทศหยุดการพัฒนา 
หากความขัดแยงเหลานี้ยังคงอยู ประเทศ
ก็คงถอยหลังทั้งทางดานเศรษฐกิจ และ
การพัฒนาทรัพยากรทุกดาน

ผมอยากเห็นคนไทยหันหนาเขาหากัน ลด
ทิฐิ พูดคุยกันบนผลประโยชนของประเทศ
เปนที่ตั้ง ทุกวันนี้ประเทศอื่นเขากาวนํา
เราไปไกลแลว หากเรายังยํ่าอยูกับที่ ติด
อยูกับปญหาเดิม ๆ ประเทศก็คงถอยหลัง 
พวกเราตองเลิกมองวาเราเปนศัตรูกันเอง 
แตเราตองมองวาเราคือคนไทย และมี 
หนาที่ตองนําพาประเทศไทยของเราเดิน
ไปขางหนาในอนาคต คนรุนหลังคงไม
กลาวโทษวา คนไทยรุนนี้ทําใหประเทศลา
หลังครับ”
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ครูไฟฟา
Guru’s Writing

แอล อี ดี: 
ทางเลือกสําหรับการประหยัดพลังงาน
ควบคูกับวิศวกรรมการสองสวาง

ผศ. ดร. นภดล วิวัชรโกเศศ

ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมไฟฟา Michigan State University ประเทศสหรัฐอเมริกา

หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

Light Emitting Diodes (LED):
Solutions towards Energy Saving assisted Illumination Engineering

ครูไฟฟา
Guru’s Writing

การใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพเปนสิ่งที่ทุกคนให

ความสนใจและถือเปนเรื่องที่สําคัญในปจจุบัน เนื่องดวย

ราคาพลังงานที่มีคาสูงขึ้นมากเมื่อเทียบกับในอดีต และ

ยังมีแนวโนมที่จะมีราคาสูงขึ้นตอไปในอนาคต บทความ

นี้จะอธิบายใหเห็นถึงภาพใหญของการใชพลังงานในรูป

แบบตางๆ โดยเฉพาะการใชพลังงานไฟฟาที่อยูในรูปของ

แสงสวาง สิ่งที่ผูบริโภคควรพิจารณาในการเลือกใชชนิด

และประเภทของหลอดไฟฟาซึ่งเปนอุปกรณหลักในการ

ใหความสองสวาง ขอมูลทางเทคนิคของหลอดไฟฟาที่

เกี่ยวของกับวิศวกรรมการสองสวาง เพื่อใหการติดตั้ง

อุปกรณไฟฟาเพื่อการสองสวางในพื้นที่ใชงานมีคาความ

สองสวางเพียงพอ เปนไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวของ โดย

มีวัตถุประสงคหลักเพื่อความปลอดภัยและอํานวยความ

สะดวกใหกับผูใชงานในพื้นที่นั้นๆ

รศ. ดร. พิสิษฐ ลิ่วธนกุล

ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
ปริญญาเอก  สาขาวิศวกรรมไฟฟา Institute National Polytechnique de Lorraine (INPL) ประเทศฝรั่งเศส

อาจารยประจําภาควิชาวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

ครูไฟฟา
Guru’s Writing

แอล อี ดี: 
ทางเลือกสําหรับการประหยัดพลังงาน
ควบคูกับวิศวกรรมการสองสวาง รูปที่ 1 แนวโนมการใชพลังงานลักาณะตางๆ ในอนาคตของประเทศไทย [1]

ครูไฟฟา
Guru’s Writing

บทนํา
พลังงาน (Energy) เปนสิ่งที่สําคัญพื้น
ฐานตอการดํารงชีวิตของมนุษยชาติ ใน
ทางสากลปริมาณการใชพลังงานถือเปน
หนึ่งดัชนีตวัชีว้ดัทีใ่ชกาํหนดวาประเทศนัน้ๆ 
ถกูจดัอยูในกลุมประเทศทีพ่ฒันา หรือไม 
สําหรับประเทศไทยพบวามีปริมาณการใช
พลังงานเพิ่มสูงข้ึนทกุป โดยเฉพาะ
ปริมาณที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วของการใช
นํา้มนั เชื้อเพลิงชนิดดีเซล (แสดงดังรูปที่ 
1) กลาวคือความตองการนํ้ามันดีเซลเปน
ปริมาณ 9,928 ลานลิตร ในป พ.ศ. 
2533 และเพิ่มเปน 18,273 ลานลิตร ใน
ป พ.ศ. 2547 หรือเพิ่มขึ้นดวยอัตราเฉลี่ย
รอยละ 4.5 ตอป [1] นอกจากนี้ผลกระ
ทบของคาความผันผวนของราคานํ้ามัน
ดิบในตลาดโลกยั งส  งผลกระทบต อ
ประเทศไทยในดานตางๆ ไมวาจะเปน
ผลกระทบตอเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม 
เทคโนโลยี และที่สําคัญผลกระทบตอคา
ครองชีพที่สูงขึ้นอยางไมมีทางเลือกของ
ประชากรภายในประเทศ

แบบแผนการใชพลังงานไฟฟา
ในประเทศและการใชพลังงาน
อยางมีประสิทธิภาพ
ในกรณีเฉพาะการใชพลังงานไฟฟา พบวา
รูปแบบการบริโภคพลังงานไฟฟาของ
ประชากรในประเทศไทยมีแนวโนมเปน
แบบแผน (Pattern) เดียวกันตลอดเกือบ 
ทกุวนั สงัเกตไดจากขอมลูจากเวบ็ไซตของ 
กระทรวงพลังงานในรูปที่ 2 เห็นไดจาก
พื้นที่เสนสีฟา โดยเปนขอมูลการบริโภค
พลังงานไฟฟาของ วันที่ 26 มิถุนายน 
พ.ศ. 2559 ตั้งแตเวลา 0:00 น. ถึง 
18:30 น. เห็นไดวามีลักษณะแบบแผน
เดียวกันเมื่อเทียบกับขอมูลการบริโภค

พลังงานไฟฟาของวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2559 และสอดคลองกันกับขอมูลการ
บรโิภคพลงังานไฟฟาของวนัทีม่กีารบรโิภคพลงังานไฟฟาสงูสดุของป 2558 และ 2559 
กลาวคือปริมาณการบริโภคพลังงานไฟฟาจะลดลงในชวงเวลาเชากอนเวลา 8:00 น. 
และจะคอยๆ เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ จนถึงเวลา 12:00 น. ก็จะมีการลดการบริโภคพลังงาน
ลงอยางรวดเร็ว ทั้งนี้นาจะเกิดจากนโยบายการลดการใชเครื่องปรับอากาศในชวงเวลา
พักกลางวัน จากนั้นการบริโภคพลังงานก็เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยอีกครั้งหลังเวลา 13:00 น. 
และจะเริ่มลดลงหลังเวลา 16:00 น. ซึ่งก็นาจะเกิดจากเปนชวงเวลาการเลิกงาน โดย
ปริมาณการบริโภคพลังงานจะเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้งหลังเวลา 18:00 น. ซึ่งสวนหนึ่งก็นาจะ

รูปที่ 2 ขอมูลการบริโภคพลังงานไฟฟาชวงเวลาตางๆ ใน 1 วัน ขอมูลจากเว็บไซตกระทรวง
พลังงาน เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2559 แสดงผลตั้งแตเวลา 0.00 น. ถึง 18.30 น. [2]
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แอล อี ดี: 
ทางเลือกสําหรับการประหยัดพลังงาน
ควบคูกับวิศวกรรมการสองสวาง

ผศ. ดร. นภดล วิวัชรโกเศศ

ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมไฟฟา Michigan State University ประเทศสหรัฐอเมริกา

หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

Light Emitting Diodes (LED):
Solutions towards Energy Saving assisted Illumination Engineering

ครูไฟฟา
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การใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพเปนสิ่งท่ีทุกคนให

ความสนใจและถือเปนเรื่องที่สําคัญในปจจุบัน เนื่องดวย

ราคาพลังงานที่มีคาสูงขึ้นมากเมื่อเทียบกับในอดีต และ

ยังมีแนวโนมที่จะมีราคาสูงขึ้นตอไปในอนาคต บทความ

นี้จะอธิบายใหเห็นถึงภาพใหญของการใชพลังงานในรูป

แบบตางๆ โดยเฉพาะการใชพลังงานไฟฟาที่อยูในรูปของ

แสงสวาง สิ่งที่ผูบริโภคควรพิจารณาในการเลือกใชชนิด

และประเภทของหลอดไฟฟาซ่ึงเปนอุปกรณหลักในการ

ใหความสองสวาง ขอมูลทางเทคนิคของหลอดไฟฟาที่

เกี่ยวของกับวิศวกรรมการสองสวาง เพื่อใหการติดตั้ง

อุปกรณไฟฟาเพื่อการสองสวางในพื้นท่ีใชงานมีคาความ

สองสวางเพียงพอ เปนไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวของ โดย

มีวัตถุประสงคหลักเพื่อความปลอดภัยและอํานวยความ

สะดวกใหกับผูใชงานในพื้นที่นั้นๆ

รศ. ดร. พิสิษฐ ลิ่วธนกุล

ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
ปริญญาเอก  สาขาวิศวกรรมไฟฟา Institute National Polytechnique de Lorraine (INPL) ประเทศฝรั่งเศส

อาจารยประจําภาควิชาวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

ครูไฟฟา
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แอล อี ดี: 
ทางเลือกสําหรับการประหยัดพลังงาน
ควบคูกับวิศวกรรมการสองสวาง รูปที่ 1 แนวโนมการใชพลังงานลักาณะตางๆ ในอนาคตของประเทศไทย [1]

ครูไฟฟา
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บทนํา
พลังงาน (Energy) เปนสิ่งที่สําคัญพื้น
ฐานตอการดํารงชีวิตของมนุษยชาติ ใน
ทางสากลปริมาณการใชพลังงานถือเปน
หนึ่งดัชนีตวัชีว้ดัท่ีใชกาํหนดวาประเทศนัน้ๆ 
ถูกจดัอยูในกลุมประเทศทีพ่ฒันา หรือไม 
สําหรับประเทศไทยพบวามีปริมาณการใช
พลังงานเพิ่มสูงข้ึนทุกป โดยเฉพาะ
ปริมาณที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วของการใช
นํา้มนั เชื้อเพลิงชนิดดีเซล (แสดงดังรูปที่ 
1) กลาวคือความตองการนํ้ามันดีเซลเปน
ปริมาณ 9,928 ลานลิตร ในป พ.ศ. 
2533 และเพิ่มเปน 18,273 ลานลิตร ใน
ป พ.ศ. 2547 หรือเพิ่มขึ้นดวยอัตราเฉลี่ย
รอยละ 4.5 ตอป [1] นอกจากนี้ผลกระ
ทบของคาความผันผวนของราคานํ้ามัน
ดิบในตลาดโลกยั งส  งผลกระทบต อ
ประเทศไทยในดานตางๆ ไมวาจะเปน
ผลกระทบตอเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม 
เทคโนโลยี และที่สําคัญผลกระทบตอคา
ครองชีพที่สูงขึ้นอยางไมมีทางเลือกของ
ประชากรภายในประเทศ

แบบแผนการใชพลังงานไฟฟา
ในประเทศและการใชพลังงาน
อยางมีประสิทธิภาพ
ในกรณีเฉพาะการใชพลังงานไฟฟา พบวา
รูปแบบการบริโภคพลังงานไฟฟาของ
ประชากรในประเทศไทยมีแนวโนมเปน
แบบแผน (Pattern) เดียวกันตลอดเกือบ 
ทกุวัน สงัเกตไดจากขอมลูจากเวบ็ไซตของ 
กระทรวงพลังงานในรูปที่ 2 เห็นไดจาก
พื้นที่เสนสีฟา โดยเปนขอมูลการบริโภค
พลังงานไฟฟาของ วันที่ 26 มิถุนายน 
พ.ศ. 2559 ตั้งแตเวลา 0:00 น. ถึง 
18:30 น. เห็นไดวามีลักษณะแบบแผน
เดียวกันเมื่อเทียบกับขอมูลการบริโภค

พลังงานไฟฟาของวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2559 และสอดคลองกันกับขอมูลการ
บรโิภคพลงังานไฟฟาของวนัทีม่กีารบรโิภคพลงังานไฟฟาสงูสดุของป 2558 และ 2559 
กลาวคือปริมาณการบริโภคพลังงานไฟฟาจะลดลงในชวงเวลาเชากอนเวลา 8:00 น. 
และจะคอยๆ เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ จนถึงเวลา 12:00 น. ก็จะมีการลดการบริโภคพลังงาน
ลงอยางรวดเร็ว ทั้งนี้นาจะเกิดจากนโยบายการลดการใชเครื่องปรับอากาศในชวงเวลา
พักกลางวัน จากนั้นการบริโภคพลังงานก็เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยอีกครั้งหลังเวลา 13:00 น. 
และจะเริ่มลดลงหลังเวลา 16:00 น. ซึ่งก็นาจะเกิดจากเปนชวงเวลาการเลิกงาน โดย
ปริมาณการบริโภคพลังงานจะเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้งหลังเวลา 18:00 น. ซึ่งสวนหนึ่งก็นาจะ

รูปที่ 2 ขอมูลการบริโภคพลังงานไฟฟาชวงเวลาตางๆ ใน 1 วัน ขอมูลจากเว็บไซตกระทรวง
พลังงาน เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2559 แสดงผลตั้งแตเวลา 0.00 น. ถึง 18.30 น. [2]
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เกิดจากการบริโภคพลังงานไฟฟาจาก
ระบบสองสวางในชวงเวลาหลงัพระอาทติย 
ตกนั่นเอง ซึ่งในการบริโภคพลังงานไฟฟา
สูงสุดของป 2558 พบวามีปริมาณสูงถึง
เกือบ 28,000 MW และการบริโภค
พลังงานไฟฟาสูงสุดของป 2559 นั้นมี
ปริมาณสูงถึงเกือบ 30,000 MW (สูงขึ้น 
7.14%) จึงเปนการยืนยันไดในระดับหนึ่ง
วาปริมาณการบริโภคพลังงานไฟฟาใน
ประเทศไทยสูงขึ้นในทุกป ดังนั้นการแสวง 
หาพลังงานไฟฟาทดแทนรูปแบบตางๆ 
เชน พลังงานไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตย 
พลังงานไฟฟาจากกังหันลม ฯลฯ เปนตน 
และการอนุรักษพลังงานจึงเปนส่ิงจําเปน
ตอการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน

ปจจบุนัหนวยงานตางๆ ของรัฐบาลมคีวาม 
ตั้งใจและพยายามอยางสูงมากเพื่อการ
ผลักดันนโยบายตางๆ ดานพลังงาน ไมวา
จะเปนดานการสงเสริมการพัฒนาแหลง
พลังงานทดแทน (Renewable Energy) 
และ/หรอื ดานการอนุรกัษพลงังาน (Energy 
Conservation) สูหนวยงานตางๆ ของทั้ง
ภาครัฐ และเอกชน เพื่อใหทุกภาคสวนใน
ประเทศไดมีสวนรวม และหันกลับมาให
ความสําคัญตอการบริโภคพลังงานตางๆ 
อยางรูคุณคา นอกจากนี้ยังมีการรณรงค
ใหใช และพฒันาอปุกรณทีส่ามารถประหยดั 
และ/หรอืบรโิภคพลงังานใหนอยลงอกีดวย 
จากจุดนี้อาจสรุปไดว าแนวโนมการใช
พลงังานในอนาคตคือ การใชแหลงพลังงาน 

ทดแทนควบคูไปกับการใชพลังงานหลัก

อยางประหยัด

แอล อี ดี กับวิศวกรรมการ
สองสวาง
โดยทั่วไปในอาคารหนึ่งพบวาปริมาณการ
ใช พลังงานไฟฟาเพ่ือการส องสว างมี
สัดสวนการใชพลังงานโดยประมาณท่ี 
35% ของการใชพลังงานไฟฟาทั้งหมดใน
อาคาร [3] ดังนั้นการออกแบบการสอง
สวางที่ดีและเหมาะสมจะสามารถชวย
ประหยัดคาใชจายลงไดอยางนาท่ึง ซึ่ง
แนวทางการออกแบบระบบสองสวางน้ัน
จําเปนตองพิจารณา 2 เงื่อนไขหลักๆ คือ

• เงื่อนไขการออกแบบเชิงสถาปตยกรรม

การออกแบบจะตองพิจารณาในเชิงของ
ความสวยงาม และสุนทรียภาพ เปนหลัก 
เชน หลักการของแสงและเงา ซึ่งสามารถ
ทําไดดวยการออกแบบการกระจายของ
แสงรวมกบัการใชโคมทีเ่หมาะสม อณุหภมู ิ
ของแสงที่เหมาะสม (Temperature: oK) 
และคุณภาพของแสงที่ตกกระทบวัตถุแลว
ทําใหเกิดความเพี้ยนของสี (Color Ren-
dering Index: CRI) ฯลฯ เปนตน

• เงื่อนไขการออกแบบเชิงวิศวกรรม

การออกแบบจะตองพิจารณาในเชิงของ
ความปลอดภัยในการทํางานภายใตความ
สวางที่เพียงพอสําหรับพื้นที่นั้นๆ เชน คา
ความสองสวาง (Illuminance) ที่สองลง
บนพื้นงานที่เพียงพอ (Luminous Flux 
(lm) per unit area: lm/m2 หรือ lux) 
และคาความสวาง (Luminance) ของวัตถุ
ที่ตามองเห็น (Luminous Intensity (cd) 
per unit area: cd/m2) นอกจากนี้ยังรวม
ถึงการพิจารณาเลือกใชโคมไฟฟาเพื่อให
เกดิความไมสบายตา (แสงบาดตา: Glare) 
ในการมองเห็นใหนอยที่สุด รวมทั้งใหเกิด
คาความสมํ่าเสมอของการกระจายแสงที่
เหมาะสมกับพื้นที่ทํางาน (Uniformity of 
Illumination) ตัวอยางเชนในกรณีสําหรับ
พื้นผิวการจราจรในอุโมงคทางเดินรถยนต
ในแตละชวงความยาวของอุโมงค โดยคา
ความสวางในแตละชวงของอุโมงคจะ
สอดคล องกับการปรับเปลี่ยนขนาดรู
มานตาของผูขับขี่ยานพาหนะที่เหมาะสม
เพื่อความปลอดภัย เปนตน
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ดังนั้นการออกแบบระบบสองสวางจึงไม
ควรพิ จารณาแต  เ พียง เรื่ อ งของการ
ประหยัดพลังงานมากเกินไปจนละเลย
เรื่องความปลอดภัยนั่นเอง เมื่อกลาวถึง
การประหยัดพลังงานผานระบบสองสวาง 
แนวทางหนึ่งที่น าสนใจคือการพัฒนา
ผลิตภัณฑ หรือแหลงกําเนิดแสง (Light 
Source) เพื่อใหไดคาประสิทธิภาพการ
สองสวาง (Efficacy: lm/W) ที่สูงขึ้น 
และ/หรือ มุงการพัฒนาวงจรขับหลอด 
(Driver) หรือแหลงกําเนิดแสงใหมี
ประสิทธิภาพสูง (High Efficiency: η) 
ทั้งนี้เพื่อใหระบบสองสวางทํางานไดอยาง
มีประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเอง รูปที่ 3 แสดง
คาประสิทธิภาพการสองสวางของหลอด
ชนิดตางๆ และคาประสิทธิภาพการ   
สองสวางของทั้งระบบ ซึ่งจะพบวาคา
ประสิทธิภาพการสองสวางที่ไดจากหลอด 
LED มีคาตํ่ากวาหลอดโซเดียมความดัน
สูง (High Pressure Sodium: HPS) ดัง
แสดงในรูปที่ 3 (ก) แตเมื่อทําการเปรียบ
เทียบกันทั้งระบบสองสวางแลวจะพบวา
คาประสิทธิภาพการสองสวางที่ไดจาก
หลอด LED จะมีคาสูงเกือบจะเทากันกับ
ระบบสองสวางที่ไดจากหลอดโซเดียม

ความดันสูง ดังแสดงในรูปที่ 3 (ข) 
อยางไรก็ตาม อายุการใชงาน (Life-time) 
ความทนทาน (Robust) และความนาเชื่อ
ถือ (Reliability) จัดไดวาเปนจุดขายหนึ่ง
ของเทคโนโลยีการสองสวางดวยหลอด 
LED: ซึ่งอายุการใชงานของแหลงกําเนิด
แสงที่ใชในงานสองสวางเรียกวา Lumen 
maintenance โดยจะคดิจากคาความสวาง 
(ลูเมน: lumen) ของแหลงกําเนิดแสงลด
ลงตํ่ากวา 70% จากตอนเริ่มตนใชงาน

ตารางที่ 1 แสดงอายุการใชงานของหลอด
ชนิดตางๆ โดยอายุการใชงานทั่วไปของ
หลอดฟลอูอเรสเซนตอยูที ่16,000 ชัว่โมง 
และ 50,000 ชั่วโมง สําหรับหลอด LED 
(ขึ้นอยูกับจุดการทํางานของหลอด หรือ
ขึ้นอยูกับปริมาณกระแสขับหลอด) โดย
ปกติคาความสวาง (lx หรือ lm/m2) ที่ได
จากหลอด LED จะแปรผันตรงกับปริมาณ
กระแสขับหลอด กลาวคอืถาปรมิาณกระแส 
ขับหลอดสูงก็จะสามารถทําใหหลอด LED 

รูปที่ 3 การเปรียบเทียบคาประสิทธิภาพการสองสวาง [4]

(ก) จากแหลงกําเนิดแสง (ข) จากระบบของแหลงกําเนิดแสง

(ก) (ข)

ตารางที่ 1: คาประสิทธิภาพการสองสวาง (lm/w) ของหลอดไฟชนิดตางๆ และอายุการใชงาน
(http://electronicdesign.com/Content/UserStorage/15001/61314-table-1.jpg)

ชนิดของหลอด ประสิทธิภาพ
การสองสวาง
(ลูเมนต/วัตต)

อายุการใชงาน
(ชั่วโมง)

การประยุกตใชงาน

Incandescent 18 1,500 Residential

Fluorescent 100 16,000 Industrial

Halogen 29 4,000 Retail

HID 90 20,000 Outdoor, Retail

LED 140 50,000+ * Display, General

หมายเหตุ * ขึ้นอยูกับการออกแบบจุดการทํางานของหลอด
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เกิดจากการบริโภคพลังงานไฟฟาจาก
ระบบสองสวางในชวงเวลาหลงัพระอาทิตย 
ตกนั่นเอง ซึ่งในการบริโภคพลังงานไฟฟา
สูงสุดของป 2558 พบวามีปริมาณสูงถึง
เกือบ 28,000 MW และการบริโภค
พลังงานไฟฟาสูงสุดของป 2559 นั้นมี
ปริมาณสูงถึงเกือบ 30,000 MW (สูงขึ้น 
7.14%) จึงเปนการยืนยันไดในระดับหนึ่ง
วาปริมาณการบริโภคพลังงานไฟฟาใน
ประเทศไทยสูงขึ้นในทุกป ดังนั้นการแสวง 
หาพลังงานไฟฟาทดแทนรูปแบบตางๆ 
เชน พลังงานไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตย 
พลังงานไฟฟาจากกังหันลม ฯลฯ เปนตน 
และการอนุรักษพลังงานจึงเปนสิ่งจําเปน
ตอการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน

ปจจบุนัหนวยงานตางๆ ของรัฐบาลมคีวาม 
ตั้งใจและพยายามอยางสูงมากเพื่อการ
ผลักดันนโยบายตางๆ ดานพลังงาน ไมวา
จะเปนดานการสงเสริมการพัฒนาแหลง
พลังงานทดแทน (Renewable Energy) 
และ/หรอื ดานการอนรุกัษพลงังาน (Energy 
Conservation) สูหนวยงานตางๆ ของทั้ง
ภาครัฐ และเอกชน เพื่อใหทุกภาคสวนใน
ประเทศไดมีสวนรวม และหันกลับมาให
ความสําคัญตอการบริโภคพลังงานตางๆ 
อยางรูคุณคา นอกจากนี้ยังมีการรณรงค
ใหใช และพฒันาอปุกรณทีส่ามารถประหยดั 
และ/หรือบริโภคพลงังานใหนอยลงอกีดวย 
จากจุดนี้อาจสรุปไดว าแนวโนมการใช
พลงังานในอนาคตคือ การใชแหลงพลังงาน 

ทดแทนควบคูไปกับการใชพลังงานหลัก

อยางประหยัด

แอล อี ดี กับวิศวกรรมการ
สองสวาง
โดยทั่วไปในอาคารหนึ่งพบวาปริมาณการ
ใช พลังงานไฟฟาเพ่ือการส องสว างมี
สัดสวนการใชพลังงานโดยประมาณที่ 
35% ของการใชพลังงานไฟฟาทั้งหมดใน
อาคาร [3] ดังนั้นการออกแบบการสอง
สวางที่ดีและเหมาะสมจะสามารถชวย
ประหยัดคาใชจายลงไดอยางนาทึ่ง ซึ่ง
แนวทางการออกแบบระบบสองสวางน้ัน
จําเปนตองพิจารณา 2 เงื่อนไขหลักๆ คือ

• เงื่อนไขการออกแบบเชิงสถาปตยกรรม

การออกแบบจะตองพิจารณาในเชิงของ
ความสวยงาม และสุนทรียภาพ เปนหลัก 
เชน หลักการของแสงและเงา ซึ่งสามารถ
ทําไดดวยการออกแบบการกระจายของ
แสงรวมกบัการใชโคมทีเ่หมาะสม อณุหภมู ิ
ของแสงที่เหมาะสม (Temperature: oK) 
และคุณภาพของแสงที่ตกกระทบวัตถุแลว
ทําใหเกิดความเพี้ยนของสี (Color Ren-
dering Index: CRI) ฯลฯ เปนตน

• เงื่อนไขการออกแบบเชิงวิศวกรรม

การออกแบบจะตองพิจารณาในเชิงของ
ความปลอดภัยในการทํางานภายใตความ
สวางที่เพียงพอสําหรับพื้นที่นั้นๆ เชน คา
ความสองสวาง (Illuminance) ที่สองลง
บนพื้นงานที่เพียงพอ (Luminous Flux 
(lm) per unit area: lm/m2 หรือ lux) 
และคาความสวาง (Luminance) ของวัตถุ
ที่ตามองเห็น (Luminous Intensity (cd) 
per unit area: cd/m2) นอกจากนี้ยังรวม
ถึงการพิจารณาเลือกใชโคมไฟฟาเพื่อให
เกดิความไมสบายตา (แสงบาดตา: Glare) 
ในการมองเห็นใหนอยที่สุด รวมทั้งใหเกิด
คาความสม่ําเสมอของการกระจายแสงที่
เหมาะสมกับพื้นที่ทํางาน (Uniformity of 
Illumination) ตัวอยางเชนในกรณีสําหรับ
พื้นผิวการจราจรในอุโมงคทางเดินรถยนต
ในแตละชวงความยาวของอุโมงค โดยคา
ความสวางในแตละชวงของอุโมงคจะ
สอดคล องกับการปรับเปลี่ยนขนาดรู
มานตาของผูขับขี่ยานพาหนะที่เหมาะสม
เพื่อความปลอดภัย เปนตน
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ดังนั้นการออกแบบระบบสองสวางจึงไม
ควรพิ จารณาแต  เ พียง เรื่ อ งของการ
ประหยัดพลังงานมากเกินไปจนละเลย
เรื่องความปลอดภัยนั่นเอง เมื่อกลาวถึง
การประหยัดพลังงานผานระบบสองสวาง 
แนวทางหนึ่งที่น าสนใจคือการพัฒนา
ผลิตภัณฑ หรือแหลงกําเนิดแสง (Light 
Source) เพื่อใหไดคาประสิทธิภาพการ
สองสวาง (Efficacy: lm/W) ที่สูงขึ้น 
และ/หรือ มุงการพัฒนาวงจรขับหลอด 
(Driver) หรือแหลงกําเนิดแสงใหมี
ประสิทธิภาพสูง (High Efficiency: η) 
ทั้งนี้เพื่อใหระบบสองสวางทํางานไดอยาง
มีประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเอง รูปที่ 3 แสดง
คาประสิทธิภาพการสองสวางของหลอด
ชนิดตางๆ และคาประสิทธิภาพการ   
สองสวางของทั้งระบบ ซ่ึงจะพบวาคา
ประสิทธิภาพการสองสวางที่ไดจากหลอด 
LED มีคาตํ่ากวาหลอดโซเดียมความดัน
สูง (High Pressure Sodium: HPS) ดัง
แสดงในรูปที่ 3 (ก) แตเมื่อทําการเปรียบ
เทียบกันทั้งระบบสองสวางแลวจะพบวา
คาประสิทธิภาพการสองสวางที่ไดจาก
หลอด LED จะมีคาสูงเกือบจะเทากันกับ
ระบบสองสวางที่ไดจากหลอดโซเดียม

ความดันสูง ดังแสดงในรูปท่ี 3 (ข) 
อยางไรก็ตาม อายุการใชงาน (Life-time) 
ความทนทาน (Robust) และความนาเชื่อ
ถือ (Reliability) จัดไดวาเปนจุดขายหนึ่ง
ของเทคโนโลยีการสองสวางดวยหลอด 
LED: ซึ่งอายุการใชงานของแหลงกําเนิด
แสงที่ใชในงานสองสวางเรียกวา Lumen 
maintenance โดยจะคดิจากคาความสวาง 
(ลูเมน: lumen) ของแหลงกําเนิดแสงลด
ลงตํ่ากวา 70% จากตอนเริ่มตนใชงาน

ตารางที่ 1 แสดงอายุการใชงานของหลอด
ชนิดตางๆ โดยอายุการใชงานทั่วไปของ
หลอดฟลอูอเรสเซนตอยูที ่16,000 ชัว่โมง 
และ 50,000 ชั่วโมง สําหรับหลอด LED 
(ขึ้นอยูกับจุดการทํางานของหลอด หรือ
ขึ้นอยูกับปริมาณกระแสขับหลอด) โดย
ปกติคาความสวาง (lx หรือ lm/m2) ที่ได
จากหลอด LED จะแปรผันตรงกับปริมาณ
กระแสขับหลอด กลาวคอืถาปรมิาณกระแส 
ขับหลอดสูงก็จะสามารถทําใหหลอด LED 

รูปที่ 3 การเปรียบเทียบคาประสิทธิภาพการสองสวาง [4]

(ก) จากแหลงกําเนิดแสง (ข) จากระบบของแหลงกําเนิดแสง

(ก) (ข)

ตารางที่ 1: คาประสิทธิภาพการสองสวาง (lm/w) ของหลอดไฟชนิดตางๆ และอายุการใชงาน
(http://electronicdesign.com/Content/UserStorage/15001/61314-table-1.jpg)

ชนิดของหลอด ประสิทธิภาพ
การสองสวาง
(ลูเมนต/วัตต)

อายุการใชงาน
(ชั่วโมง)

การประยุกตใชงาน

Incandescent 18 1,500 Residential

Fluorescent 100 16,000 Industrial

Halogen 29 4,000 Retail

HID 90 20,000 Outdoor, Retail

LED 140 50,000+ * Display, General

หมายเหตุ * ขึ้นอยูกับการออกแบบจุดการทํางานของหลอด
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เปลงคาฟลักซสองสวาง (Luminous flux) 
ออกมาไดมาก ซึง่ปรมิาณกระแสขบัหลอด 
ที่สูงก็จะสงผลโดยตรงตอการเพิ่มขึ้นของ
อณุหภมูท่ีิรอยตอ (Junction temperature: 
Tj) ของหลอด สงผลใหอายกุารใชงานหลอด 
สั้นลง ดังนั้นปริมาณกระแสที่ไมสูงเกินไป 
และการระบายความรอนที่มีประสิทธิภาพ 
เพียงพอ จะสามารถทําใหอายุการใชงาน
ของหลอดยาวนานมากขึน้นัน่เอง นอกจาก
นี ้หลอด LED มีความทนทานตอการสั่น
สะเทือนมากกวา จึงเหมาะสมสําหรับใช
เปนระบบสองสวางบนเครื่องบิน รถยนต 
หรือยานพาหนะตางๆ อีกทั้งอุณหภูมิ
แวดลอมไมมผีลกระทบกบัคาประสทิธภิาพ 
การสองสวาง ดังนั้นจึงไมจําเปนตองอุน
หลอดกอนการใชงาน และไมตองรอเวลา
ในการจดุหลอดซํา้ เปนมติรกบัส่ิงแวดลอม 
เนื่องจากภายในหลอดไมมีการบรรจุกาซ
ที่เปนพิษ

จากขอมูลขางตนทําใหปจจุบันแนวโนม
การประยุกตใชหลอด LED เขามามี
บทบาทอยางมากในการนํามาประยุกตใช
สําหรับงานสองสวางตามสถานที่ตางๆ 
เชน ในหางสรรพสินคา ตามรานอาหาร 
พิพิธภัณฑ ฯลฯ เปนตน อยางไรก็ดีคา  
ฟลักซสองสวาง (Luminous flux) หรือ
อาจจะเ รียกว า กําลั งของความสว าง    
(Luminous power) มีหนวยเปน ลูเมน 
(lm) ที่ไดจากหลอด LED จะขึ้นอยูกับ
ปริมาณคากระแสเฉลี่ยที่ ไหลผานตัว
หลอด ดังนั้นการนําหลอด LED มาใช
เปนแหลงกําเนิดแสงสําหรับงานสองสวาง
ไดเต็มประสิทธิภาพนั้น จําเปนตองมีวงจร
ที่สามารถจ ายกระแสไฟตรงคงที่ที่ มี
สมรรถนะที่ดี เพื่อใชสําหรับขับหลอด 
LED ใหไดคาความสวางที่คงที่ตามที่
ตองการ

คุณภาพของแสง (Quality 
of Light)

คุณภาพที่ดีตองมีคาเปอรเซ็นต CRI มาก 
กวารอยละ 80 ขึ้นไป เมื่อเทียบกับแสงที่
ไดจากดวงอาทิตย (Daylight) เปน
มาตรฐาน โดยมาตรฐานดงักลาวถกูกาํหนด 
โดยหนวยงานท่ีมีชื่อวา Commission   
Internationale de l’éclairage (CIE) 
หรือในอีกชื่อหนึ่ง International Com-
mission on Illumination ถูกกอตั้งขึ้นเมื่อ 
ค.ศ. 1931 ท่ีกรุงเวียนนา ประเทศ
ออสเตรยี มหีนาทีใ่นการกาํหนดมาตรฐาน 
การสองสวางของแสง และสทีีไ่ดจากแหลง 
กําเนิดแสง รูปที่ 6 แสดงไดอะแกรมโคร 
มาติกตามมาตรฐาน CIE บนพิกัด X-Y รูปที่ 4 ดัชนีคา CRI ของแหลงกําเนิดแสง

ตางๆ โดยแหลงกําเนิดแสงที่ดีตองมีคา 
CRI > 80% [5] 

รูปที่ 5 ชวงความยาวคลื่นแสงที่มนุษยสามารถมองเห็นได [6] 

รูปที่ 6 ไดอะแกรมโครมาติกตามมาตรฐาน 
CIE (CIE 1931 Chromaticity Diagram)
บนพิกัด X-Y พรอมแสดงคาอุณหภูมิของสีที่
ไดจากแสง [7]

ดัชนีท่ีใชสําหรับวัดคุณภาพของแสงเรียก
วา (Color Rendering Index: CRI) ดัง
แสดงในรูปที่ 4 ซึ่งจะพบวาหลอดคุณภาพ
ของหลอด LED จะสงผลตอคุณภาพของ
แสงที่ไดเชนกัน โดยเปรียบเทียบจาก
ความผิดเพี้ยนของสีวัตถุเมื่อมีแสงตกกระ
ทบวัตถุนั้น มีหนวยคิดเปนรอยละ (%) 
ของสเปกตรัมชวงความยาวคล่ืนท่ีตา
สามารถมองเห็นได (Visible spectrum) 
แสดงดังรูปที่ 5 โดยแหลงกําเนิดแสงที่มี
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ตารางที่ 2 แสดงตัวอยางอุณหภูมิของสี
ของแหลงกําเนิดแสงที่ไดจากหลอดชนิด
ตางๆ ซึ่งจะพบวาลักษณะสีของแสงที่ใกล
เคียงแสงอาทิตย (Fluorescent daylight) 
จะใหอุณหภูมิของแสงสูงกวาแหลงกําเนิด
แสงชนิดอื่นๆ โดยปกติในเอกสารขอมูล 
(Datasheet) ของหลอด LEDs ที่ตองการ
นํามาใชในงานสองสวาง จะตองแสดง
ไดอะแกรมโครมาติกตามมาตรฐาน CIE 
ไวเสมอ ทั้งนี้เพื่อใหผูออกแบบสามารถ
เลือกใชงานไดอยางเหมาะสมตามความ
ตองการ โดยเสนสีดําทึบที่อยูภายใน
ไดอะแกรมของรูปที่ 6 คือเสนโคงวัตถุดํา 
(Black Body Curve)

ตัวอยางเชน หลอด LED ยี่หอ Nichia 
รุน NS6W083BT และ NS3W183 ซึ่งให
คาของสีท่ีไดจากการสองสวางในชวงพิกัด 
X-Y ดังกลาวที่ประมาณ X = 0.344 และ 
Y = 0.355 เมื่อทําการขยายรายละเอียด
ของไดอะแกรม (รูปที่ 7) ดังกลาวพบวา
ชวงของอุณหภูมิสีที่ไดจะอยูในชวงพื้นที่
แรเงาสีแดงที่อยูในรูป ซึ่งเปนชวงของแสง
สีขาวที่ใหคุณลักษณะของแสงใกลเคียง
แสงจากดวงอาทิตย (Daylight) นั่นเอง

คุณลักษณะทางไฟฟาที่สําคัญของหลอด LED

พิจารณารูปที่ 8 พบวาคุณลักษณะทาง
ไฟฟาของหลอด LED จะมีคุณลักษณะ
คลายอปุกรณไดโอด ดงันัน้ปริมาณกระแส 
เฉลีย่ทีไ่หลผานหลอด (ในชวงการทํางาน) 
จะแปรผันตรงตอคาแรงดันที่ตกครอมท่ี
ตัวหลอด LED อีกทั้งยังแปรผันตรงกับคา
ฟลักซสองสวาง (Luminous Flux) ดวย
กลาวคือ คากระแสเฉลี่ยที่ไหลผานหลอด 
LED ยิ่งสูงยิ่งทําใหมีแรงดันตกครอมที่ตัว
หลอดสูงขึ้น และทําใหคาฟลักซสองสวาง
สูงขึ้นดวยเชนกัน

รูปที่ 7 ไดอะแกรมโครมาติกตามมาตรฐาน CIE บนพิกัด X-Y พื้นที่แรงเงาเปนพิกัด X-Y ของ

หลอด LED ยี่หอ NICHIA รุน NS6W083BT และ NS3W183 [8]

รูปที่ 8 คุณลักษณะทางไฟฟา (กระแสขับหลอด และแรงดันตกครอมหลอด) ของหลอด LEDs 

(ขอมูลจาก Datasheet ของหลอดยี่หอ Nichia เบอร NS6W083BT)

ตารางที่ 2: อุณหภูมิของสีที่ไดจากหลอดแหลงกําเนิดแสงชนิดตางๆ

ชนิดของหลอด หรือแหลงกําเนิดแสง อุณหภูมิของสี (องศาเคลวิน)
เทียนไข (Candle) 1900

หลอดไส (Incandescent bulb) 2800

ฟลูออเรสเซนต (Fluorescent lamp)

เดยไลท (Daylight) 6500

คูลไวท (Cool white) 4500

วอรมไวท (Warm white) 3500
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เปลงคาฟลักซสองสวาง (Luminous flux) 
ออกมาไดมาก ซึง่ปรมิาณกระแสขบัหลอด 
ที่สูงก็จะสงผลโดยตรงตอการเพ่ิมขึ้นของ
อณุหภมูท่ีิรอยตอ (Junction temperature: 
Tj) ของหลอด สงผลใหอายกุารใชงานหลอด 
สั้นลง ดังนั้นปริมาณกระแสที่ไมสูงเกินไป 
และการระบายความรอนที่มีประสิทธิภาพ 
เพียงพอ จะสามารถทําใหอายุการใชงาน
ของหลอดยาวนานมากขึน้นัน่เอง นอกจาก
นี ้หลอด LED มีความทนทานตอการสั่น
สะเทือนมากกวา จึงเหมาะสมสําหรับใช
เปนระบบสองสวางบนเครื่องบิน รถยนต 
หรือยานพาหนะตางๆ อีกท้ังอุณหภูมิ
แวดลอมไมมผีลกระทบกบัคาประสทิธภิาพ 
การสองสวาง ดังนั้นจึงไมจําเปนตองอุน
หลอดกอนการใชงาน และไมตองรอเวลา
ในการจดุหลอดซํา้ เปนมติรกบัส่ิงแวดลอม 
เนื่องจากภายในหลอดไมมีการบรรจุกาซ
ที่เปนพิษ

จากขอมูลขางตนทําใหปจจุบันแนวโนม
การประยุกตใชหลอด LED เขามามี
บทบาทอยางมากในการนํามาประยุกตใช
สําหรับงานสองสวางตามสถานท่ีตางๆ 
เชน ในหางสรรพสินคา ตามรานอาหาร 
พิพิธภัณฑ ฯลฯ เปนตน อยางไรก็ดีคา  
ฟลักซสองสวาง (Luminous flux) หรือ
อาจจะเ รียกว า กําลั งของความสว าง    
(Luminous power) มีหนวยเปน ลูเมน 
(lm) ที่ไดจากหลอด LED จะขึ้นอยูกับ
ปริมาณคากระแสเฉล่ียท่ีไหลผานตัว
หลอด ดังนั้นการนําหลอด LED มาใช
เปนแหลงกําเนิดแสงสําหรับงานสองสวาง
ไดเต็มประสิทธิภาพนั้น จําเปนตองมีวงจร
ที่สามารถจ ายกระแสไฟตรงคงที่ที่ มี
สมรรถนะท่ีดี เพ่ือใชสําหรับขับหลอด 
LED ใหไดคาความสวางที่คงท่ีตามท่ี
ตองการ

คุณภาพของแสง (Quality 
of Light)

คุณภาพที่ดีตองมีคาเปอรเซ็นต CRI มาก 
กวารอยละ 80 ขึ้นไป เมื่อเทียบกับแสงที่
ไดจากดวงอาทิตย (Daylight) เปน
มาตรฐาน โดยมาตรฐานดงักลาวถกูกาํหนด 
โดยหนวยงานที่มีชื่อวา Commission   
Internationale de l’éclairage (CIE) 
หรือในอีกชื่อหนึ่ง International Com-
mission on Illumination ถูกกอตั้งขึ้นเมื่อ 
ค.ศ. 1931 ที่กรุงเวียนนา ประเทศ
ออสเตรยี มหีนาทีใ่นการกาํหนดมาตรฐาน 
การสองสวางของแสง และสทีีไ่ดจากแหลง 
กําเนิดแสง รูปที่ 6 แสดงไดอะแกรมโคร 
มาติกตามมาตรฐาน CIE บนพิกัด X-Y รูปที่ 4 ดัชนีคา CRI ของแหลงกําเนิดแสง

ตางๆ โดยแหลงกําเนิดแสงที่ดีตองมีคา 
CRI > 80% [5] 

รูปที่ 5 ชวงความยาวคลื่นแสงที่มนุษยสามารถมองเห็นได [6] 

รูปที่ 6 ไดอะแกรมโครมาติกตามมาตรฐาน 
CIE (CIE 1931 Chromaticity Diagram)
บนพิกัด X-Y พรอมแสดงคาอุณหภูมิของสีที่
ไดจากแสง [7]

ดัชนีท่ีใชสําหรับวัดคุณภาพของแสงเรียก
วา (Color Rendering Index: CRI) ดัง
แสดงในรูปที่ 4 ซึ่งจะพบวาหลอดคุณภาพ
ของหลอด LED จะสงผลตอคุณภาพของ
แสงท่ีไดเชนกัน โดยเปรียบเทียบจาก
ความผิดเพี้ยนของสีวัตถุเมื่อมีแสงตกกระ
ทบวัตถุนั้น มีหนวยคิดเปนรอยละ (%) 
ของสเปกตรัมชวงความยาวคลื่นท่ีตา
สามารถมองเห็นได (Visible spectrum) 
แสดงดังรูปที่ 5 โดยแหลงกําเนิดแสงที่มี
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ตารางที่ 2 แสดงตัวอยางอุณหภูมิของสี
ของแหลงกําเนิดแสงที่ไดจากหลอดชนิด
ตางๆ ซึ่งจะพบวาลักษณะสีของแสงที่ใกล
เคียงแสงอาทิตย (Fluorescent daylight) 
จะใหอุณหภูมิของแสงสูงกวาแหลงกําเนิด
แสงชนิดอื่นๆ โดยปกติในเอกสารขอมูล 
(Datasheet) ของหลอด LEDs ที่ตองการ
นํามาใชในงานสองสวาง จะตองแสดง
ไดอะแกรมโครมาติกตามมาตรฐาน CIE 
ไวเสมอ ทั้งนี้เพื่อใหผูออกแบบสามารถ
เลือกใชงานไดอยางเหมาะสมตามความ
ตองการ โดยเสนสีดําทึบที่อยูภายใน
ไดอะแกรมของรูปที่ 6 คือเสนโคงวัตถุดํา 
(Black Body Curve)

ตัวอยางเชน หลอด LED ยี่หอ Nichia 
รุน NS6W083BT และ NS3W183 ซึ่งให
คาของสีที่ไดจากการสองสวางในชวงพิกัด 
X-Y ดังกลาวที่ประมาณ X = 0.344 และ 
Y = 0.355 เมื่อทําการขยายรายละเอียด
ของไดอะแกรม (รูปที่ 7) ดังกลาวพบวา
ชวงของอุณหภูมิสีที่ไดจะอยูในชวงพื้นที่
แรเงาสีแดงที่อยูในรูป ซึ่งเปนชวงของแสง
สีขาวที่ใหคุณลักษณะของแสงใกลเคียง
แสงจากดวงอาทิตย (Daylight) นั่นเอง

คุณลักษณะทางไฟฟาที่สําคัญของหลอด LED

พิจารณารูปที่ 8 พบวาคุณลักษณะทาง
ไฟฟาของหลอด LED จะมีคุณลักษณะ
คลายอปุกรณไดโอด ดงันัน้ปริมาณกระแส 
เฉลีย่ทีไ่หลผานหลอด (ในชวงการทํางาน) 
จะแปรผันตรงตอคาแรงดันที่ตกครอมท่ี
ตัวหลอด LED อีกทั้งยังแปรผันตรงกับคา
ฟลักซสองสวาง (Luminous Flux) ดวย
กลาวคือ คากระแสเฉลี่ยที่ไหลผานหลอด 
LED ยิ่งสูงยิ่งทําใหมีแรงดันตกครอมที่ตัว
หลอดสูงขึ้น และทําใหคาฟลักซสองสวาง
สูงขึ้นดวยเชนกัน

รูปที่ 7 ไดอะแกรมโครมาติกตามมาตรฐาน CIE บนพิกัด X-Y พื้นที่แรงเงาเปนพิกัด X-Y ของ

หลอด LED ยี่หอ NICHIA รุน NS6W083BT และ NS3W183 [8]

รูปที่ 8 คุณลักษณะทางไฟฟา (กระแสขับหลอด และแรงดันตกครอมหลอด) ของหลอด LEDs 

(ขอมูลจาก Datasheet ของหลอดยี่หอ Nichia เบอร NS6W083BT)

ตารางที่ 2: อุณหภูมิของสีที่ไดจากหลอดแหลงกําเนิดแสงชนิดตางๆ

ชนิดของหลอด หรือแหลงกําเนิดแสง อุณหภูมิของสี (องศาเคลวิน)
เทียนไข (Candle) 1900

หลอดไส (Incandescent bulb) 2800

ฟลูออเรสเซนต (Fluorescent lamp)

เดยไลท (Daylight) 6500

คูลไวท (Cool white) 4500

วอรมไวท (Warm white) 3500
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รูปที่ 9 แสดงความสัมพันธของ Lumen 
Maintenance กับคาอุณหภูมิรอยตอของ
หลอด LED ที่ปริมาณกระแสเฉลี่ยขับ
หลอด IF คงที่ที่คาเทากับ 1.5 แอมป ซึ่ง
สามารถสรุปได ว าค ากระแสเฉล่ียขับ
หลอด IF ที่ตํ่ากวา จะยอมใหเกิดอุณหภูมิ
สะสมที่รอยตอของหลอด LED สูง
มากกวาที่อายุการใชงานเทากัน ตัวอยาง
เช นถ  าพิ จารณา ท่ีอายุการ ใช  ง าน ท่ี 
40,000 ช.ม. การขับหลอด LED ดวย
ขนาดกระแส 1.5 แอมป จะยอมใหเกิด
ความรอนขึ้นที่รอยตออยูที่ประมาณ 125 
องศาเซลเซียส ในขณะที่การขับหลอด 
LED ดวยขนาดกระแส 350 มิลลิแอมป 
จะยอมใหเกิดความรอนขึ้นที่รอยตออยูที่
ประมาณเกือบ 170 องศาเซลเซียส ซึ่งมี
คาตางกันเกือบ 40 องศาเซลเซียส ดังนั้น
กรณีที่ขับหลอดดวยขนาดกระแส 1.5 
แอมป อาจจะตองแกปญหาการระบาย
ความรอนดวยการใชแผนระบายความ
รอน (Heat Sink) ที่มีขนาดใหญมากกวา
นั่นเอง

รูปที่ 10 แสดงความสัมพันธของ Lumen maintenance กับปริมาณกระแสเฉลี่ยขับหลอด 
IF ที่อุณหภูมิรอยตอคงที่ที่ 125 องศาเซลเซียส ที่อุณหภูมิรอยตอของหลอด LED ซึ่ง
สามารถสรุปไดวาคากระแสเฉลี่ยขับหลอด IF ที่สูงจะทําใหอายุการใชงานของหลอดสั้น
กวาคากระแสเฉลี่ยขับหลอดที่ตํ่ากวา ตัวอยางเชนถาพิจารณาคา Lumen Maintenance 

รูปที่ 9 ความสัมพันธของปริมาณกระแสเฉลี่ยขับหลอด IF อุณหภูมิรอยตอและอายุการใชงานของหลอด LEDs (ขอมูลจากหลอด 

LUXEON K2 บริษัท Philips Lumileds) [9]

รูปที่ 10 ความสัมพันธของ Lumen maintenance กับปริมาณกระแสเฉลี่ยขับหลอด IF และอายุการ
ใชงานของหลอด LEDs ที่อุณหภูมิรอยตอ 125 องศาเซลเซียส [9] (ขอมูลจากหลอด Luxeon K2 

บริษัท Philips Lumileds)

ครูไฟฟา

G
uru’s W

ritingที่ 0.7 ของแกนแนวตั้ง (กลาวคือคาความ
สวางของหลอดกําเนิดแสงลดลงตํ่ากวา 
70% จากตอนเริ่มตนใชงาน) จะพบวา
อายุการใชงานของหลอดจะอยูที่ประมาณ 
40,000 ช.ม. ที่คากระแสขับหลอดสูง 
(1.5 A: สีแดง) และจะมีอายุการใชงานที่
สูงมากขึ้นที่กวา 70,000 ช.ม. ที่คา
กระแสขบัหลอดทีต่ํา่ลง (1 แอมป: สเีขยีว)

สรุป
การใชพลังงานไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพ
ควบคู ไปกับการใช พลังงานไฟฟาจาก
แหลงพลังงานทดแทนเปนทางเลือกที่
เหมาะสมและดีที่สุดในปจจุบัน เนื่องดวย
การใชพลังงานไฟฟาเพื่อการสองสวางมี
สดัสวนการใชถงึ 35% ของการใชพลงังาน 
ไฟฟาทั้งหมด การเลือกใชอุปกรณไฟฟา
เพื่อการสองสวางจึงนับวาเปนขั้นตอนที่
สําคัญเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดใน
การใชพลังงานไฟฟา 

หลอด แอล อี ดี นับเปนทางเลือกที่ดีทาง
หนึ่งเพื่อใหบรรลุเปาประสงคดังกลาว 
เนื่องด วยแสงที่ได จากหลอดดังกลาว
สามารถตอบสนองได ทั้ ง เงื่อนไขการ
ออกแบบระบบการสองสวางไดทั้งเชิง
สถาปตยกรรมและวิศวกรรมการสอง
สวาง ในดานของประสิทธิภาพการสอง
สวาง หลอด แอล อี ดี สามารถใหคาที่สูง
ขึ้นมาก (140 lm/W) เมื่อเทียบกับแหลง
กําเนิดแสงหรือหลอดไฟฟาในแบบเดิม 
เชน Incandescent (18 lm/W), Fluores-
cent (100 lm/W), Halogen (29 lm/W) 
และ HID (90 lm/W) 

อายุการใชงาน นับเปนจุดเดนมากที่สุด
สําหรับหลอด แอล อี ดี เมื่อเทียบกับ
หลอดประเภทอื่น กลาวคือ หลอด แอล 
อี ดี มีอายุการใชงานมากกวา 50,000 
ชั่วโมง ในขณะที่ Incandescent (1,500 
ชั่วโมง), Fluorescent (16,000 ชั่วโมง), 
Halogen (4,000 ชั่วโมง) และ HID 
(20,000 ชั่วโมง)

การออกแบบวงจรขับเพื่อใหหลอด แอล อี 
ดี ทํางานที่จุดเหมาะสมนอกเหนือจากสง
ผลใหมีประสิทธิภาพการใหพลังงานแสง
สวางที่ดีข้ึนทั้งในดานวิศวกรรมไฟฟาและ
วิศวกรรมการสองสวาง แตยังสงผลให
หลอด แอล อี ดี มีความคงทน ความนา
เชื่อถือ และอายุการใชงานที่ยาวนานขึ้น 
ทั้งนี้ปริมาณคากระแสเฉล่ียที่ไหลผาน
หลอดจะสงผลตอคาฟลักซส องสวาง 
อุณหภูมิที่รอยตอ และอายุการใชงานของ
หลอด คาปริมาณกระแสเฉลี่ยขับหลอดที่
ตํ่า จะทําใหอายุการใชงานของหลอดยาว 
นานขึ้น แตอาจจะตองใชจํานวนหลอด 
แอล อ ีด ีทีเ่พ่ิมมากขึน้ เพือ่ใหไดคาฟลกัซ
ส องสว างที่ เพียงพอและเป นไปตาม
มาตรฐานวิศวกรรมการสองสวาง
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รูปที่ 9 แสดงความสัมพันธของ Lumen 
Maintenance กับคาอุณหภูมิรอยตอของ
หลอด LED ที่ปริมาณกระแสเฉลี่ยขับ
หลอด IF คงที่ที่คาเทากับ 1.5 แอมป ซึ่ง
สามารถสรุปได ว าค ากระแสเฉลี่ยขับ
หลอด IF ที่ตํ่ากวา จะยอมใหเกิดอุณหภูมิ
สะสมที่รอยตอของหลอด LED สูง
มากกวาที่อายุการใชงานเทากัน ตัวอยาง
เช นถ  าพิ จารณาที่ อ ายุการ ใช  ง าน ท่ี 
40,000 ช.ม. การขับหลอด LED ดวย
ขนาดกระแส 1.5 แอมป จะยอมใหเกิด
ความรอนขึ้นที่รอยตออยูที่ประมาณ 125 
องศาเซลเซียส ในขณะที่การขับหลอด 
LED ดวยขนาดกระแส 350 มิลลิแอมป 
จะยอมใหเกิดความรอนขึ้นที่รอยตออยูที่
ประมาณเกือบ 170 องศาเซลเซียส ซึ่งมี
คาตางกันเกือบ 40 องศาเซลเซียส ดังนั้น
กรณีที่ขับหลอดดวยขนาดกระแส 1.5 
แอมป อาจจะตองแกปญหาการระบาย
ความรอนดวยการใชแผนระบายความ
รอน (Heat Sink) ที่มีขนาดใหญมากกวา
นั่นเอง

รูปที่ 10 แสดงความสัมพันธของ Lumen maintenance กับปริมาณกระแสเฉลี่ยขับหลอด 
IF ที่อุณหภูมิรอยตอคงที่ที่ 125 องศาเซลเซียส ที่อุณหภูมิรอยตอของหลอด LED ซึ่ง
สามารถสรุปไดวาคากระแสเฉลี่ยขับหลอด IF ที่สูงจะทําใหอายุการใชงานของหลอดสั้น
กวาคากระแสเฉลี่ยขับหลอดที่ตํ่ากวา ตัวอยางเชนถาพิจารณาคา Lumen Maintenance 

รูปที่ 9 ความสัมพันธของปริมาณกระแสเฉลี่ยขับหลอด IF อุณหภูมิรอยตอและอายุการใชงานของหลอด LEDs (ขอมูลจากหลอด 

LUXEON K2 บริษัท Philips Lumileds) [9]

รูปที่ 10 ความสัมพันธของ Lumen maintenance กับปริมาณกระแสเฉลี่ยขับหลอด IF และอายุการ
ใชงานของหลอด LEDs ที่อุณหภูมิรอยตอ 125 องศาเซลเซียส [9] (ขอมูลจากหลอด Luxeon K2 

บริษัท Philips Lumileds)

ครูไฟฟา
G

uru’s W
ritingที่ 0.7 ของแกนแนวตั้ง (กลาวคือคาความ

สวางของหลอดกําเนิดแสงลดลงตํ่ากวา 
70% จากตอนเริ่มตนใชงาน) จะพบวา
อายุการใชงานของหลอดจะอยูที่ประมาณ 
40,000 ช.ม. ที่คากระแสขับหลอดสูง 
(1.5 A: สีแดง) และจะมีอายุการใชงานที่
สูงมากขึ้นที่กวา 70,000 ช.ม. ที่คา
กระแสขบัหลอดทีต่ํ่าลง (1 แอมป: สเีขยีว)

สรุป
การใชพลังงานไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพ
ควบคู ไปกับการใช พลังงานไฟฟาจาก
แหลงพลังงานทดแทนเปนทางเลือกท่ี
เหมาะสมและดีที่สุดในปจจุบัน เนื่องดวย
การใชพลังงานไฟฟาเพื่อการสองสวางมี
สดัสวนการใชถงึ 35% ของการใชพลงังาน 
ไฟฟาทั้งหมด การเลือกใชอุปกรณไฟฟา
เพื่อการสองสวางจึงนับวาเปนขั้นตอนท่ี
สําคัญเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดใน
การใชพลังงานไฟฟา 

หลอด แอล อี ดี นับเปนทางเลือกที่ดีทาง
หนึ่งเพื่อใหบรรลุเปาประสงคดังกลาว 
เนื่องด วยแสงที่ได จากหลอดดังกลาว
สามารถตอบสนองได ทั้ ง เงื่อนไขการ
ออกแบบระบบการสองสวางไดท้ังเชิง
สถาปตยกรรมและวิศวกรรมการสอง
สวาง ในดานของประสิทธิภาพการสอง
สวาง หลอด แอล อี ดี สามารถใหคาที่สูง
ขึ้นมาก (140 lm/W) เมื่อเทียบกับแหลง
กําเนิดแสงหรือหลอดไฟฟาในแบบเดิม 
เชน Incandescent (18 lm/W), Fluores-
cent (100 lm/W), Halogen (29 lm/W) 
และ HID (90 lm/W) 

อายุการใชงาน นับเปนจุดเดนมากที่สุด
สําหรับหลอด แอล อี ดี เมื่อเทียบกับ
หลอดประเภทอื่น กลาวคือ หลอด แอล 
อี ดี มีอายุการใชงานมากกวา 50,000 
ชั่วโมง ในขณะที่ Incandescent (1,500 
ชั่วโมง), Fluorescent (16,000 ชั่วโมง), 
Halogen (4,000 ชั่วโมง) และ HID 
(20,000 ชั่วโมง)

การออกแบบวงจรขับเพื่อใหหลอด แอล อี 
ดี ทํางานที่จุดเหมาะสมนอกเหนือจากสง
ผลใหมีประสิทธิภาพการใหพลังงานแสง
สวางที่ดีขึ้นทั้งในดานวิศวกรรมไฟฟาและ
วิศวกรรมการสองสวาง แตยังสงผลให
หลอด แอล อี ดี มีความคงทน ความนา
เชื่อถือ และอายุการใชงานที่ยาวนานขึ้น 
ทั้งนี้ปริมาณคากระแสเฉลี่ยที่ไหลผาน
หลอดจะสงผลตอคาฟลักซส องสวาง 
อุณหภูมิที่รอยตอ และอายุการใชงานของ
หลอด คาปริมาณกระแสเฉลี่ยขับหลอดที่
ตํ่า จะทําใหอายุการใชงานของหลอดยาว 
นานขึ้น แตอาจจะตองใชจํานวนหลอด 
แอล อ ีด ีทีเ่พ่ิมมากขึน้ เพือ่ใหไดคาฟลกัซ
ส องสว างที่ เพียงพอและเป นไปตาม
มาตรฐานวิศวกรรมการสองสวาง
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บทคัดยอ
บทความนี้นําเสนอเทคนิคการประมาณหาคาสูงสุดของ
สัญญาณโดยเปรียบเทียบหลักการนําเสนอ 2 วิธี คือ 
quarter cycle delay (การดีเลย 1/4 รอบ, QCD) และ 
Average Energy (การเฉลี่ยพลังงาน, AE) เทคนิคที่นํา
เสนอนั้นสามารถใชสําหรับการประมาณคาสูงสุดของ
สัญญาณไดหลายกรณีเชน สัญญาณปกติ สัญญาณที่มี
ฮารมอนิกส (Harmonic) สัญญาณที่ลดลงจากปกติ และ
ความถี่ของสัญญาณที่เปลี่ยนไปจากเดิม โดยในแตละกรณี
นั้นจะทําการทดสอบความถี่แซมปลิ้ง (Sampling) ที่ 12.8 
kHz และ 25.6 kHz จากผลการทดสอบพบวาวิธีที่ 2 
(AE) สามารถประมาณคาสูงสุดในกรณีสัญญาณปกติ 
สัญญาณที่มีฮารมอนิกส และ สัญญาณลดลงจากปกติไดดี
กวาวิธีที่ 1(QCD) สวนความถี่การแซมปลิ้งที่ตางกันคือ 
12.8 kHz และ 25.6 kHz นั้น พบวาไดผลการทดสอบมี
ความใกลเคียงกัน แตจะตางกันที่เวลาในการประมวลผล 
โดยที่ความถี่แซมปลิ้ง 25.6 kHz ใชเวลาที่มากกวา

คําสําคัญ:   ประมาณคาสูงสุด, การลาหลัง การดีเลย 1/4 
รอบ การเฉลี่ยพลังงาน

วิทยานิพนธเดน
Recommended Thesis

Abstract

This paper presents the technique of Magnitude estimation 

of the electrical signal by comparing two methods: quarter 

cycle delay (QCD) and Average Energy (AE). The proposed 

technique can handle several kinds of input signals such as 

the normal input signal, the input signal composed of 

Harmonics, the magnitude distortion input signal and 

the frequency  variation input signal. Moreover, the 

proposed technique can also work well with both sampling 

frequency (fs): 12.8 kHz and 25.6 kHz. The test results showed 

that the first method (QCD) can not estimate a magnitude of 

input signal when input signal composed of harmonic and 

input signal have a frequency changes. The second method 

(AE) can not also calculate the magnitude if the input signal 

has a frequency variation. However, test result shows that 

the processing time of the QCD method is one fourth cycle 

faster than the AE method.
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1. บทนํา

ปจจุบันมีความตองการใชพลังงานไฟฟาเพิ่มมากขึ้น เนื่องจาก
ไฟฟาเปนปจจัยที่สําคัญ และเปนสวนชวยในการพัฒนาประเทศ
ในทุกๆ ดานจึงตองใหความสําคัญกับคุณภาพไฟฟา (Power 
Quality) และมีจัดการดานการใชพลังงานอยางเปนระบบ ซึ่งใน
ปจจุบันไดมีการนําระบบสงจายกําลังไฟฟาอัจฉริยะสมารทกริด 
(Smart Grid) หรือระบบโครงขายสําหรับสงไฟฟาอัจฉริยะแบบ
ครบวงจร ซึ่งเปนเทคโนโลยีที่ชวยใหผูใหบริการดานพลังงาน
ไฟฟา และผูใชบริการสามารถบริหารปริมาณพลังงานที่มีอยู 
และความตองการใชพลังงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหชวย
ลดคาใชจายในการดําเนินงานไดมาก ซึ่งระบบไฟฟาดังกลาว
ตองมีมิเตอรไฟฟาอัจฉริยะ (Smart Meter) เปนตัววัดคุณภาพ
ไฟฟา และเปนตัวเช่ือมตอส่ือสาร 2 ทางระหวางผูใชไฟฟากับ
ผูใหบริการผานซอฟแวร ซึ่งสวนสําคัญในการทํางานของมิเตอร
ไฟฟาอัจฉริยะ คือ การวิเคราะหสัญญาณที่มีความถูกตองและ
รวดเร็ว 

บทความนี้นําเสนอเทคนิคการประมาณหาคาสูงสุดของสัญญาณ
โดยเปรียบเทียบหลักการนําเสนอ 2 วิธี คือ quarter cycle 
delay (การดีเลย 1/4 รอบ, QCD) และ Average Energy (การ
เฉลี่ยพลังงาน, AE) จากผลการทดสอบพบวาวิธีที่ 2 (AE) 

สามารถประมาณคาสูงสุดในกรณีสัญญาณปกติ สัญญาณที่มี
ฮารมอนิกสประกอบอยู และ สัญญาณที่มีขนาดแอมปลิจูดลดลง
จากปกติ ไดดีกวา วิธีที่ 1(QCD) สวนความถี่แซมปลิ้ง 12.8 kHz 
(256 แซมปลิ้งใน 1 ไซเคิล) กับ 25.6 kHz (512 แซมปลิ้งใน 
1 ไซเคิล) พบวาไดผลการวิเคราะหสัญญาณทดสอบมีความใกล
เคียงกัน แตจะตางกันที่เวลาในการประมวลผลโดยที่ความถี่แซม
ปลิ้ง 25.6 kHz ใชเวลามากกวา ดังนั้นโดยภาพรวมแลววิธีที่ 2 
(AE) ที่ความถี่แซมปลิ้ง 12.8 kHz  จึงเปนวิธีที่เหมาะสม
มากกวาวิธีที่ 1 สําหรับการนําไปประยุกตใชกับมิเตอรไฟฟา
อัจฉริยะหรืออุปกรณตรวจวัดพลังงานไฟฟา (Power Meter) 
อื่นๆ

2. ทฤษฎีและหลักการ

ในการประมาณคาสูงสุดของสัญญาณนั้นจะนํามาพิจารณา 2 วิธี
โดยนําเสนอดังนี้ 

2.1 Quarter Cycle Delay

หลักการนี้จะหาคาสูงสุดโดยการหาคาสัญญาณ 2 คาที่หางกัน 
90 ํ หรือ 1/4 cycle นั้น มาหาคาสูงสุดโดยหาจาก

โดยที่ 

   A
n
  คือ คาสัญญาณสูงสุดที่ทําการประมาณ

 V คือ คาสัญญาณอินพุต

 n คือ จํานวนขอมูล

 m คือ จํานวนขอมูลที่หางจากขอมูลปจจุบัน

โดยที่คา m นั้นเกิดจากการหางของขอมูลโดยหางกันที่ 

โดยที่ 

   f
s
 คือ ความถี่แซมปลิ้ง 

 f
o
 คือ ความถี่มูลฐาน
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บทคัดยอ
บทความนี้นําเสนอเทคนิคการประมาณหาคาสูงสุดของ
สัญญาณโดยเปรียบเทียบหลักการนําเสนอ 2 วิธี คือ 
quarter cycle delay (การดีเลย 1/4 รอบ, QCD) และ 
Average Energy (การเฉลี่ยพลังงาน, AE) เทคนิคที่นํา
เสนอนั้นสามารถใชสําหรับการประมาณคาสูงสุดของ
สัญญาณไดหลายกรณีเชน สัญญาณปกติ สัญญาณที่มี
ฮารมอนิกส (Harmonic) สัญญาณที่ลดลงจากปกติ และ
ความถี่ของสัญญาณที่เปลี่ยนไปจากเดิม โดยในแตละกรณี
นั้นจะทําการทดสอบความถี่แซมปลิ้ง (Sampling) ที่ 12.8 
kHz และ 25.6 kHz จากผลการทดสอบพบวาวิธีที่ 2 
(AE) สามารถประมาณคาสูงสุดในกรณีสัญญาณปกติ 
สัญญาณที่มีฮารมอนิกส และ สัญญาณลดลงจากปกติไดดี
กวาวิธีที่ 1(QCD) สวนความถี่การแซมปลิ้งที่ตางกันคือ 
12.8 kHz และ 25.6 kHz นั้น พบวาไดผลการทดสอบมี
ความใกลเคียงกัน แตจะตางกันที่เวลาในการประมวลผล 
โดยที่ความถี่แซมปลิ้ง 25.6 kHz ใชเวลาที่มากกวา
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รูปที่ 1. Flowchart การทดลองของการประมาณคาสูงสุดของสัญญาณ

3.2 รายละเอียดของสัญญาณอินพุตแตละกรณี

ในการทดลองนั้นไดทําการสรางสัญญาณอินพุต โดยโปรแกรม 
MATLAB โดยจะใชขอมูลในการทดสอบ 5,000 ขอมูลที่ความถี่
แซมปลิ้งที่ 12.8 kHz ในสวนของ 25.6 kHz จะใช 10,000 
ขอมูล โดยยกเวนกรณีแรกจะเก็บขอมูลที่ 500 และ 1000 
ขอมูลตามลําดับ เพ่ือใชทดสอบการประมาณคาสูงสุดของ
สัญญาณโดยไดทําการศึกษาทั้งหมด 5 กรณีดังนี้

 m คือ จํานวนขอมูลที่หางจากขอมูลปจจุบัน

เห็นไดวา m จะมีคาอยูที่ 1/4 ของ cycle ทําใหคาเวลาการในการคํา

นวนนั้นจะลาหลังไปที่ 1/4 cycle 

2.2 Average Energy

ในวิธีนี้คือการนําคาท่ีไดจากการแซมปลิ้งแตละคานํามาหาคาเฉล่ีย

โดยใชหลักการ 

โดย การหาคา E
av
 นั้นหาไดจาก 

Σ

โดยที่

  M  คือ จํานวณขอมูลตอหนึ่งลูกคลื่น 

 v คือ ขอมูลอินพุต

 k คือ จํานวนที่ตองการเก็บขอมูลยอนหลัง

โดยที่

 

เห็นไดวาขอมูลที่ไดนั้น มีการลาหลังของขอมูลอยูที่ 1/2 cycle

3. ขั้นตอนการทดลอง

3.1 รูปแบบการทดลอง

ในการทดลองนี้จะแบงขั้นตอนการทดลองออก 2 เปนสวนคือ วิธี
การคํานวน และการวิเคราะหความถี่แซมปลิ้ง ซึ่งการออกแบบ
การทดลองไดแสดงดัง Flowchart รูปที่ 1
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กรณีที่ 1 สรางสัญญาณไซนปกติที่มีความถี่คงที่ 50 เฮิรตซ 
อัตราการแซมปลิ้ง 12.8 kHz และ 25.6 kHz 

กรณีที่ 2 สรางสัญญาณไซนที่มีฮารมอนิกอัตราการแซมปลิ้ง 
12.8 kHz และ 25.6 kHz

กรณีที่ 3 สรางสัญญาณไซนที่ลดลงจากปกติ 20 เปอรเซนต 
หลงัจาก 3 ลกูคล่ืน อัตราการแซมปลิง้ 12.8 kHz และ 25.6 kHz

กรณีที่ 4 สรางสัญญาณไซนที่มีความถี่เปลี่ยนแปลง 49.5 Hz 
อัตราการแซมปลิ้ง 12.8 kHz และ 25.6 kHz

กรณีที่ 5 สรางสัญญาณไซนที่มีความถี่เปลี่ยนแปลง 50.5 Hz 
อัตราการแซมปลิ้ง 12.8 kHz และ 25.6 kHz

4.  ผลการทดลอง

4.1 สัญญาณอินพุตไซนปกติ

ไดทําการทดสอบสัญญาณปกติที่ 50 Hz ของความถี่แซมปลิ้งที่ 
12.8 kHz จะเก็บขอมูล 500 ขอมูล โดยผลที่ไดดังรูปที่ 2

รปูที ่2.  ผลของสัญญาณไซนปกตคิวามถี ่50 Hz ความถีแ่ซมปล้ิงที ่12.8 kHz

จากรูปที่ 2 จะแบงเปน 3 สวน รูปที่ 1 คือเปนอินพุตของ
สัญญาณ รูป 2 และ 3 คือเอาทพุตของสัญญาณโดยเปน 
Quarter Cycle Delay และ Average Energy ตามลําดับ จะเห็น
ไดวาผลการประมาณคาสูงสุดในแตละแบบนั้นมีคาตางกัน โดย
วิธีที่ 1 จะใหการประมาณคาสูงสุดเร็วกวาวิธีที่ 2 ที่ 1/4 cycle 
(64 ขอมูล) สวนในความถี่แซมปลิ้งที่ 25.6 kHz ใหผลที่ใกล
เคียงกัน โดยทั้งสองวิธีสามารถประมาณคา Magnitude ของ
สัญญาณอินพุตได

4.2 สัญญาณไซนที่มีฮารมอนิก

สรางสัญญาณอินพุตฮารมอนิกลําดับที่ 3, 5, 7 และ 9 ที่ความถี่
แซมปลิ้งที่ 12.8 kHz เพื่อประมาณคาสูงสุด และจะเริ่มประมาณ
คาตั้งแต 2 ไซเคิลเปนตนไป

โดยผลจากฮารมอนิกแสดงในรูปที่ 3 ซึ่งวิธีที่ 1 ไมสามารถ
ประมาณคาสูงสุดได แตวิธีที่ 2 สามารถประมาณคาสูงสุดได แต
ผลการประมาณนั้นจะเกิน 1 เพราะผลจากการคํานวณทั้งหมด 
½ ไซเคิลที่ความถี่แซมปลิ้ง 25.6 kHz ซึ่งใหผลที่ใกลเคียงกัน

4.3 สัญญาณอินพุตที่ขนาดลดลงจากปกติ 20 เปอรเซนต

ทําการลดสัญญาณอินพุต 20 เปอรเซนตเพื่อตรวจสอบสัญญาณ
ที่ความถี่แซมปลิ้ง 12.8 kHz ซึ่งผลการทดลองไดแสดงดังรูปที่ 4

รูปที่ 3.  ผลของสัญญาณไซนที่มีฮารโมนิกสโดยมีความถี่ 50 Hz และ

ความถี่แซมปลิ้งที่ 12.8 kHz

รูปที่ 4.  ผลของสัญญาณไซนที่ลดลง 20 เปอรเซนตที่ความถี่ 50 Hz และ

ความถี่การแซมปลิ้ง 12.8 kHz
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รูปที่ 1. Flowchart การทดลองของการประมาณคาสูงสุดของสัญญาณ

3.2 รายละเอียดของสัญญาณอินพุตแตละกรณี

ในการทดลองนั้นไดทําการสรางสัญญาณอินพุต โดยโปรแกรม 
MATLAB โดยจะใชขอมูลในการทดสอบ 5,000 ขอมูลที่ความถี่
แซมปลิ้งที่ 12.8 kHz ในสวนของ 25.6 kHz จะใช 10,000 
ขอมูล โดยยกเวนกรณีแรกจะเก็บขอมูลที่ 500 และ 1000 
ขอมูลตามลําดับ เพื่อใชทดสอบการประมาณคาสูงสุดของ
สัญญาณโดยไดทําการศึกษาทั้งหมด 5 กรณีดังนี้

 m คือ จํานวนขอมูลที่หางจากขอมูลปจจุบัน

เห็นไดวา m จะมีคาอยูที่ 1/4 ของ cycle ทําใหคาเวลาการในการคํา

นวนนั้นจะลาหลังไปที่ 1/4 cycle 

2.2 Average Energy

ในวิธีนี้คือการนําคาท่ีไดจากการแซมปล้ิงแตละคานํามาหาคาเฉล่ีย

โดยใชหลักการ 

โดย การหาคา E
av
 นั้นหาไดจาก 

Σ

โดยที่

  M  คือ จํานวณขอมูลตอหนึ่งลูกคลื่น 

 v คือ ขอมูลอินพุต

 k คือ จํานวนที่ตองการเก็บขอมูลยอนหลัง

โดยที่

 

เห็นไดวาขอมูลที่ไดนั้น มีการลาหลังของขอมูลอยูที่ 1/2 cycle

3. ขั้นตอนการทดลอง

3.1 รูปแบบการทดลอง

ในการทดลองนี้จะแบงขั้นตอนการทดลองออก 2 เปนสวนคือ วิธี
การคํานวน และการวิเคราะหความถี่แซมปลิ้ง ซึ่งการออกแบบ
การทดลองไดแสดงดัง Flowchart รูปที่ 1
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กรณีที่ 1 สรางสัญญาณไซนปกติที่มีความถี่คงที่ 50 เฮิรตซ 
อัตราการแซมปลิ้ง 12.8 kHz และ 25.6 kHz 

กรณีที่ 2 สรางสัญญาณไซนที่มีฮารมอนิกอัตราการแซมปลิ้ง 
12.8 kHz และ 25.6 kHz

กรณีที่ 3 สรางสัญญาณไซนที่ลดลงจากปกติ 20 เปอรเซนต 
หลังจาก 3 ลกูคล่ืน อัตราการแซมปลิง้ 12.8 kHz และ 25.6 kHz

กรณีที่ 4 สรางสัญญาณไซนที่มีความถี่เปลี่ยนแปลง 49.5 Hz 
อัตราการแซมปลิ้ง 12.8 kHz และ 25.6 kHz

กรณีที่ 5 สรางสัญญาณไซนที่มีความถี่เปลี่ยนแปลง 50.5 Hz 
อัตราการแซมปลิ้ง 12.8 kHz และ 25.6 kHz

4.  ผลการทดลอง

4.1 สัญญาณอินพุตไซนปกติ

ไดทําการทดสอบสัญญาณปกติที่ 50 Hz ของความถี่แซมปลิ้งที่ 
12.8 kHz จะเก็บขอมูล 500 ขอมูล โดยผลที่ไดดังรูปที่ 2

รปูที ่2.  ผลของสัญญาณไซนปกตคิวามถี ่50 Hz ความถ่ีแซมปล้ิงที ่12.8 kHz

จากรูปที่ 2 จะแบงเปน 3 สวน รูปที่ 1 คือเปนอินพุตของ
สัญญาณ รูป 2 และ 3 คือเอาทพุตของสัญญาณโดยเปน 
Quarter Cycle Delay และ Average Energy ตามลําดับ จะเห็น
ไดวาผลการประมาณคาสูงสุดในแตละแบบนั้นมีคาตางกัน โดย
วิธีที่ 1 จะใหการประมาณคาสูงสุดเร็วกวาวิธีที่ 2 ที่ 1/4 cycle 
(64 ขอมูล) สวนในความถี่แซมปลิ้งที่ 25.6 kHz ใหผลที่ใกล
เคียงกัน โดยทั้งสองวิธีสามารถประมาณคา Magnitude ของ
สัญญาณอินพุตได

4.2 สัญญาณไซนที่มีฮารมอนิก

สรางสัญญาณอินพุตฮารมอนิกลําดับที่ 3, 5, 7 และ 9 ที่ความถี่
แซมปลิ้งที่ 12.8 kHz เพื่อประมาณคาสูงสุด และจะเริ่มประมาณ
คาตั้งแต 2 ไซเคิลเปนตนไป

โดยผลจากฮารมอนิกแสดงในรูปที่ 3 ซึ่งวิธีที่ 1 ไมสามารถ
ประมาณคาสูงสุดได แตวิธีที่ 2 สามารถประมาณคาสูงสุดได แต
ผลการประมาณนั้นจะเกิน 1 เพราะผลจากการคํานวณทั้งหมด 
½ ไซเคิลที่ความถี่แซมปลิ้ง 25.6 kHz ซึ่งใหผลที่ใกลเคียงกัน

4.3 สัญญาณอินพุตที่ขนาดลดลงจากปกติ 20 เปอรเซนต

ทําการลดสัญญาณอินพุต 20 เปอรเซนตเพื่อตรวจสอบสัญญาณ
ที่ความถี่แซมปลิ้ง 12.8 kHz ซึ่งผลการทดลองไดแสดงดังรูปที่ 4

รูปที่ 3.  ผลของสัญญาณไซนที่มีฮารโมนิกสโดยมีความถี่ 50 Hz และ

ความถี่แซมปลิ้งที่ 12.8 kHz

รูปที่ 4.  ผลของสัญญาณไซนที่ลดลง 20 เปอรเซนตที่ความถี่ 50 Hz และ

ความถี่การแซมปลิ้ง 12.8 kHz
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จากรูปที่ 4 จะเห็นไดวาสามารตรวจจับในกรณีที่สัญญาณลดลง 
20% ไดทั้งสองวิธี โดยวิธีที่ 2 ไดผลการประมาณคาสูงสุดที่ชา
กวาวิธีที่ 1 อยูที่ 1/4 cycle แตในสวนของการแซมปลิ้งที่ 25.6 
kHz นั้นใหผลที่ใกลเคียงกัน

4.4 สรางสัญญาณไซนที่มีความถี่ 49.5 Hz

อินพุตของสัญญาณไซนปกติ ที่ความถี่ของสัญญาณ 49.5 Hz 
โดยใชความถี่แซมปลิ้งที่ 12.8 kHz ซึ่งผลการทดลองแสดงดังรูป
ที่ 5

จากผลการทดลองรูปที่ 5 ทั้ง 2 วิธีนั้นไมสามารถประมาณคา
สูงสุดได สวนในรูปแบบของความถี่การแซมปลิ้งที่ 25.6 kHz 
นั้นใหผลในลักษณะเดียวกัน

4.5 สรางสัญญาณไซนที่มีความถี่ 50.5 Hz

ซึ่งการทดลองจะคลายกับการทดลองที่ 4.4 แตเปลี่ยนความถี่
จาก 49.5 Hz เปน 50.5 Hz ซึ่งผลของสัญญาณที่ไดแสดงดังรูป
ที่ 6

รูปที่ 5. ผลของสัญญาณไซนปกติที่มีความถี่ 49.5 Hz และความถี่การแซม

ปลิ้ง 12.8 kHz

 

รูปที ่6. ผลของสญัญาณไซนทีมี่ความถี ่50.5 Hz และความถ่ีการแซมปล้ิง 

12.8 kHz

จากรูปที่ 6 จะเห็นไดวาผลที่ไดมีความใกลเคียงกับรูปที่ 4 
เพราะฉะนั้น จึงไมสามารถประมาณคาสูงสุดของสัญญาณได
ทั้ง 2 วิธี สวนผลของความถี่แซมปลิ้งที่ 25.6 kHz นั้นใหผลที่
ใกลเคียงกัน

ตารางที่ 1 แสดงเวลาในการประมวลผลโดยแบงการคํานวณ
ออกเปน 2 สวน โดยที่ความถี่แซมปลิ้งที่ตางกันวิธีที่ 2 
(Average Energy) จะใชเวลาในการประมวลผลมากกวาวิธีที่ 
1 (Quarter Cycle Delay) เพราะใชขอมูลในการคํานวณ
มากกวา สวนความถี่การแซมปลิ้งที่ 12.8 kHz จะใชเวลาใน
การประมวลผลเร็วกวา 25.6 kHz เพราะจํานวนขอมูลที่ตาง
กัน

จากผลการทดลองจะไดวาการประมาณคาสูงสุดของสัญญาณ
ดวยวิธี Average Energy จะใหผลในการประมาณคาสูงสุดที่
ความถี่ 12.8 kHz ดีกวาวิธี Quarter Cycle Delay ซึ่งไม
สามารถประมาณคาสูงสุดในกรณีที่เกิดฮารมอนิกได สวนการ
เลือกความถี่ในการแซมปลิ้งที่ 12.8 kHz ก็เพียงพอสําหรับ
ประเมินคาสัญญาณอินพุทในกรณีเกิดฮารมอนิกส 
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ตารางที่ 1. เวลาการประมวลผลของขอมูลตอรูปแบบตางๆ

5. สรุปผลการทดลอง

การประมาณคาสูงสุดของสัญญาณโดยการเปรียบเทียบ 2 วิธี
การคํานวณคือ Quarter Cycle Delay กับ Average Energy 
และจากการศึกษาทั้ง 5 กรณี ผลการทดสอบพบวาวิธีที่ 2 (AE) 
สามารถประมาณคาสูงสุดในกรณีสัญญาณปกติ สัญญาณที่มี
ฮารมอนิกส และ สัญญาณลดลง จากปกติ ไดแตขอมูลการ
ประมาณที่ไดดีเลยไป 1/2 ไซเคิล สวนวิธีที่ 1 (QCD) นั้นไม
สามารถหาคาตอนเปนฮารโมนิกสได แตขอมูลการประมาณที่ได
ดีเลยไป 1/4 ไซเคิลถือวาไดขอมูลเร็วกวาวิธีที่ 2  โดยทั้ง 2 วิธี
ไมสามารถประมาณคาสูงสุดของสัญญาณไดในกรณีความถี่
สัญญาณอินพุทมีความเบี่ยงเบนไปจาก 50 Hz สําหรับคาสวน
ความถี่แซมปลิ้งที่แตกตางกัน 12.8 kHz  กับ 25.6 kHz พบวา
ไดผลการความถูกตองในการวิเคราะหสัญญาณอินพุททดสอบ
สามารถยอมรับไดเหมือนกันมีความใกลเคียงกัน แตจะตางกันที่
เวลาในการประมวลผล ดังนั้นจากผลการทดลองอาจกลาวไดวา
วิธีที่ 2 จึงเปนวิธีที่เหมาะสมมากกวาสําหรับการนําไปประยุกต
ใชกับมิเตอรไฟฟาอัจฉริยะหรืออุปกรณตรวจวัดกําลังงานไฟฟา 
ทั้งนี้ หากตองการใชเทคนิคนี้สําหรับเพื่อการประยุกตใชใน
อุปกรณตรวจวัดคุณภาพไฟฟา (PQ meter) นั้นควรเลือกใช
ความถี่การแซมปลิ้งที่สูงขึ้นเพื่อสามารถตรวจจับคาผิดพลาดของ
สัญญาณไดอยางถูกตองแมนยํา  และสามารถประยุกตใชกับการ
หาคาความผิดพลาดของสัญญาณอื่นๆได
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จากรูปที่ 4 จะเห็นไดวาสามารตรวจจับในกรณีที่สัญญาณลดลง 
20% ไดทั้งสองวิธี โดยวิธีที่ 2 ไดผลการประมาณคาสูงสุดที่ชา
กวาวิธีที่ 1 อยูที่ 1/4 cycle แตในสวนของการแซมปลิ้งที่ 25.6 
kHz นั้นใหผลที่ใกลเคียงกัน

4.4 สรางสัญญาณไซนที่มีความถี่ 49.5 Hz

อินพุตของสัญญาณไซนปกติ ที่ความถี่ของสัญญาณ 49.5 Hz 
โดยใชความถี่แซมปลิ้งที่ 12.8 kHz ซึ่งผลการทดลองแสดงดังรูป
ที่ 5

จากผลการทดลองรูปที่ 5 ทั้ง 2 วิธีนั้นไมสามารถประมาณคา
สูงสุดได สวนในรูปแบบของความถี่การแซมปลิ้งที่ 25.6 kHz 
นั้นใหผลในลักษณะเดียวกัน

4.5 สรางสัญญาณไซนที่มีความถี่ 50.5 Hz

ซึ่งการทดลองจะคลายกับการทดลองที่ 4.4 แตเปลี่ยนความถี่
จาก 49.5 Hz เปน 50.5 Hz ซึ่งผลของสัญญาณที่ไดแสดงดังรูป
ที่ 6

รูปที่ 5. ผลของสัญญาณไซนปกติที่มีความถี่ 49.5 Hz และความถี่การแซม

ปลิ้ง 12.8 kHz

 

รูปที ่6. ผลของสญัญาณไซนทีมี่ความถ่ี 50.5 Hz และความถ่ีการแซมปล้ิง 

12.8 kHz

จากรูปที่ 6 จะเห็นไดวาผลที่ไดมีความใกลเคียงกับรูปที่ 4 
เพราะฉะนั้น จึงไมสามารถประมาณคาสูงสุดของสัญญาณได
ทั้ง 2 วิธี สวนผลของความถี่แซมปลิ้งที่ 25.6 kHz นั้นใหผลที่
ใกลเคียงกัน

ตารางที่ 1 แสดงเวลาในการประมวลผลโดยแบงการคํานวณ
ออกเปน 2 สวน โดยที่ความถี่แซมปลิ้งที่ตางกันวิธีที่ 2 
(Average Energy) จะใชเวลาในการประมวลผลมากกวาวิธีที่ 
1 (Quarter Cycle Delay) เพราะใชขอมูลในการคํานวณ
มากกวา สวนความถี่การแซมปลิ้งที่ 12.8 kHz จะใชเวลาใน
การประมวลผลเร็วกวา 25.6 kHz เพราะจํานวนขอมูลที่ตาง
กัน

จากผลการทดลองจะไดวาการประมาณคาสูงสุดของสัญญาณ
ดวยวิธี Average Energy จะใหผลในการประมาณคาสูงสุดที่
ความถี่ 12.8 kHz ดีกวาวิธี Quarter Cycle Delay ซึ่งไม
สามารถประมาณคาสูงสุดในกรณีที่เกิดฮารมอนิกได สวนการ
เลือกความถี่ในการแซมปลิ้งที่ 12.8 kHz ก็เพียงพอสําหรับ
ประเมินคาสัญญาณอินพุทในกรณีเกิดฮารมอนิกส 

Recom
m

ended Thesis
วิทยานิพนธเดน

ตารางที่ 1. เวลาการประมวลผลของขอมูลตอรูปแบบตางๆ

5. สรุปผลการทดลอง

การประมาณคาสูงสุดของสัญญาณโดยการเปรียบเทียบ 2 วิธี
การคํานวณคือ Quarter Cycle Delay กับ Average Energy 
และจากการศึกษาทั้ง 5 กรณี ผลการทดสอบพบวาวิธีที่ 2 (AE) 
สามารถประมาณคาสูงสุดในกรณีสัญญาณปกติ สัญญาณที่มี
ฮารมอนิกส และ สัญญาณลดลง จากปกติ ไดแตขอมูลการ
ประมาณที่ไดดีเลยไป 1/2 ไซเคิล สวนวิธีที่ 1 (QCD) นั้นไม
สามารถหาคาตอนเปนฮารโมนิกสได แตขอมูลการประมาณที่ได
ดีเลยไป 1/4 ไซเคิลถือวาไดขอมูลเร็วกวาวิธีที่ 2  โดยทั้ง 2 วิธี
ไมสามารถประมาณคาสูงสุดของสัญญาณไดในกรณีความถี่
สัญญาณอินพุทมีความเบี่ยงเบนไปจาก 50 Hz สําหรับคาสวน
ความถี่แซมปลิ้งที่แตกตางกัน 12.8 kHz  กับ 25.6 kHz พบวา
ไดผลการความถูกตองในการวิเคราะหสัญญาณอินพุททดสอบ
สามารถยอมรับไดเหมือนกันมีความใกลเคียงกัน แตจะตางกันที่
เวลาในการประมวลผล ดังนั้นจากผลการทดลองอาจกลาวไดวา
วิธีที่ 2 จึงเปนวิธีที่เหมาะสมมากกวาสําหรับการนําไปประยุกต
ใชกับมิเตอรไฟฟาอัจฉริยะหรืออุปกรณตรวจวัดกําลังงานไฟฟา 
ทั้งนี้ หากตองการใชเทคนิคนี้สําหรับเพื่อการประยุกตใชใน
อุปกรณตรวจวัดคุณภาพไฟฟา (PQ meter) นั้นควรเลือกใช
ความถี่การแซมปลิ้งที่สูงข้ึนเพื่อสามารถตรวจจับคาผิดพลาดของ
สัญญาณไดอยางถูกตองแมนยํา  และสามารถประยุกตใชกับการ
หาคาความผิดพลาดของสัญญาณอื่นๆได
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เคล็ดไมลับ.....เมื่อตองใชหมอแปลงจาย
กระแสเกินพิกัด

เปนคําถามที่วิศวกรหลายทานสงสัยวาถาจําเปนตองใหหมอแปลงจายกระแสจนถึงขั้นเกินพิกัด (Over 
load rating) จะมีขอปฏิบัติหรือจําเปนตองเตรียมการอยางไรเพื่อไมใหหมอแปลงเสียหาย คอลัมน 
DIY ฉบับนี้มีคําตอบครับ

ศราวุธ สอนอุไร

ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร (อิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

วิศวกรระดับ9 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

อยูกบัปรมิาณความรอนและความสามารถในการระบายความรอน 
(Cooling) ภายในตัวหมอแปลง ซึ่งโครงสรางภายในหมอแปลง

สิ่งที่ควรทราบ

การใหหมอแปลงจายกระแสเกินพิกัดจะทําใหหมอแปลงมีปริมาณ
ความรอนสะสมมาก การ Over load หมอแปลงไดนานเพยีงใดขึน้ 

คุณทําได
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ประกอบดวยขดลวดและกระดาษอัด (Pressboard) 
แสดงดังภาพที่ 1 ซึ่งกระดาษจะมีสวนประกอบของ 
cellulose แสดงดังภาพที่ 2  หากปริมาณความรอน
ที่สะสมมีมากและไมสามารถระบายความรอนได 
ปริมาณความรอนที่เกิดข้ึนจะมีผลกระทบโดยตรงตอ
กระดาษฉนวนในหมอแปลง ทาํใหเกดิการเส่ือมสภาพ 
โดยปกติการเสื่อมสภาพของกระดาษเนื่องจากความ
รอนจะเกิดขึ้นในหมอแปลงที่อุณหภูมิใชงานปกติอยู
แลว ซึ่งมีอุณหภูมิอยูระหวาง 60°C ถึง 90°C การ
เส่ือมสภาพนี้จะถูกเรงใหเร็วข้ึนตามอุณหภูมิที่สูงข้ึน
โดยเฉพาะถาขดลวดหมอแปลงเกิด Overheat หรือ
เกิด Hotspot จะมีตอผลอายุการใชงานของ
หมอแปลงอาจจะสั้นลงกวาการใชงานปกติ ถึงแมวา
กระดาษมีการเสื่อมสภาพจากผลของความรอนจะ
ไมมีผลตอคุณสมบัติทางไฟฟาโดยตรง แตโครงสราง
และความแข็งแรงทางกลอาจลดลง จนเกิดจุดออน
ขึ้นและไมสามารถที่จะทนตอความผิดพรอง (Faults) 
จากกระแสลัดวงจร (Short circuit) ที่ทําใหเกิดแรง
ทางกล (Mechanical forces) จํานวนมาก หรือทน
ตอแรงสั่นสะเทือน(Mechanical vibrations) ที่ใช
งานตามปกติไดเปนเวลานานๆ

รูปที่ 1 แสดงโครงสรางภายในหมอแปลง

รูปที่ 2 แสดง Cellulose structure 
ความรอนจะทําใหเกิดความเส่ือม
สภาพของ Cellulose structure ใน
ฉนวนกระดาษ
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ขึ้นและไมสามารถที่จะทนตอความผิดพรอง (Faults) 
จากกระแสลัดวงจร (Short circuit) ที่ทําใหเกิดแรง
ทางกล (Mechanical forces) จํานวนมาก หรือทน
ตอแรงสั่นสะเทือน(Mechanical vibrations) ที่ใช
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ปรากฏการณที่เกิดขึ้นในหมอแปลงจากการจายกระแสเกินพิกัด

เกิดความรอน

ปริมาณความร อนที่ เกิดขึ้นภายในตัว
หมอแปลงมาจากสองสวนสวนแรกเกิดที่
ขดลวดซึ่งมีกระแสไหลผานสวนที่สองเกิด
จากกระแสไหลวน (Eddy current) บรเิวณ 
ตวัถงัหมอแปลงซึง่มซีึง่เปนสดัสวนโดยตรง 
ตอกระแสที่จายโหลด (loading current)

ในสวนคา Contact resistance 
ของ On load tap changer 
(OLTC) จะเพ่ิมมากขึน้เนือ่งจาก 
มีสารไฮโดรคารบอนซ่ึงเกิดจาก
การแตกตัวของนํ้ามันไปเกาะ
หนา Contact

 

การสูญเสียอายุการใชงานหมอแปลง 

ตามมาตรฐาน IEEE Std.C57.91-2011 IEEE Guide for Loading Mineral-Oil Im-
mersed Transformer and Step-Voltage Regulators ไดกลาวถึงเรื่องอายุการใชงานของ
หมอแปลง เมื่อหมอแปลงไดรับความรอนมากกวา 110°C จะทําใหเกิดความสูญเสียอายุ
การใชงานเพิ่มขึ้นจะพบวาหากอุณหภูมิ Hottest Spot สูงกวา 110°C คา Normal Life 
ของหมอแปลงจะมีคาตํ่ากวา 1 ดังแสดงในกราฟรูปที่ 5 Transformer Insulation Life 
และหากอุณหภูมิยังคงเพิ่มขึ้นจนถึงอุณหภูมิ 135°C จะทําใหอายุการใชงานหมอแปลง
ลดลงถึง 10 เทา ซึ่งจะมีความสัมพันธสอดคลองกับคา Aging Acceleration Factor ตาม
รูปที 6 แสดงใหเห็นวาหากอุณหภูมิสูงกวา 110°C จนถึงอุณหภูมิ 135°C คาความเรงที่
จะทําใหอายุของหมอแปลงหมดอายุเร็วขึ้น 10 เทาเชนกัน

รูปที่ 3 แสดงความรอนที่เกิดจากกระแสไหลวน
(Eddy current) บริเวณตัวถังหมอแปลง

ผลกระทบตอสวนประกอบของภายใน
หมอแปลง

ขณะที่หมอแปลงไดรับปริมาณความรอน
มากกวา 140°C กระดาษฉนวนจะคาย
ความชื้นออกมาในรูปของฟองแก็ส (Bub-
ble Emission) ซึง่แสดงดงัรูปที ่4 ทาํใหคา 
Dielectric Strength ของฉนวนกระดาษ
ลดลง เกิดการเสื่อมสภาพทางไฟฟาและ
ทางกล  ขดลวดแกนเหล็กและสวนที่เปน
โลหะเกิดการขยายตัวและคลายตัวอาจ
เกิดการเสียรูปของขดลวดและแกนเหล็ก 
กระแสจํานวนมากที่ไหลผานตัวนํา (Con-
ductor) ของ Bushing ทําใหนํ้ามันใน 
Bushing ขยายตัวมีความดันเพิ่มขึ้นอาจมี
ผลทําใหประเก็นของ Bushing ทะลุไดคา 

รูปที่ 4 แสดงกระดาษฉนวนจะคายความชื้นออกมาในรูปของ
ฟองแก็ส (Bubble Emission)

รูปที่ 5 กราฟแสดงการสูญเสียอายุการใชงานหมอแปลงขณะอุณหภูมิ Hottest Spot เพิ่มขึ้น
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รูปที่ 6 แสดง Aging Acceleration Factor

มาตรฐาน IEEE Std.C57.12.00-2010 IEEE Standard for General Requirements for Liquid- Immersed 
Distribution, Power,and Regulating Transformers ไดคาดอายุการใชงานของหมอแปลง (Life expectancy) 
โดยภาวะใชงานตามปกติหมอแปลงมีอายุการใชงานประมาณ 20.5 ป หรือ 180,000 ชั่วโมง โดยจายโหลด
อยางตอเนื่องที่พิกัดของหมอแปลง (เสียอายุงานรอยละ 0.0133 ตอวัน) แสดงดังรูปที่ 7 

รูปที่ 7 กราฟแสดงคาอายุชั่วโมงใชงานสัมพันธกับอุณหภูมิของหมอแปลง
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ปรากฏการณที่เกิดขึ้นในหมอแปลงจากการจายกระแสเกินพิกัด

เกิดความรอน

ปริมาณความร อนที่ เกิดขึ้นภายในตัว
หมอแปลงมาจากสองสวนสวนแรกเกิดท่ี
ขดลวดซึ่งมีกระแสไหลผานสวนที่สองเกิด
จากกระแสไหลวน (Eddy current) บรเิวณ 
ตวัถงัหมอแปลงซึง่มซีึง่เปนสดัสวนโดยตรง 
ตอกระแสที่จายโหลด (loading current)

ในสวนคา Contact resistance 
ของ On load tap changer 
(OLTC) จะเพ่ิมมากขึน้เนือ่งจาก 
มีสารไฮโดรคารบอนซ่ึงเกิดจาก
การแตกตัวของนํ้ามันไปเกาะ
หนา Contact

 

การสูญเสียอายุการใชงานหมอแปลง 

ตามมาตรฐาน IEEE Std.C57.91-2011 IEEE Guide for Loading Mineral-Oil Im-
mersed Transformer and Step-Voltage Regulators ไดกลาวถึงเรื่องอายุการใชงานของ
หมอแปลง เมื่อหมอแปลงไดรับความรอนมากกวา 110°C จะทําใหเกิดความสูญเสียอายุ
การใชงานเพิ่มขึ้นจะพบวาหากอุณหภูมิ Hottest Spot สูงกวา 110°C คา Normal Life 
ของหมอแปลงจะมีคาตํ่ากวา 1 ดังแสดงในกราฟรูปที่ 5 Transformer Insulation Life 
และหากอุณหภูมิยังคงเพิ่มขึ้นจนถึงอุณหภูมิ 135°C จะทําใหอายุการใชงานหมอแปลง
ลดลงถึง 10 เทา ซึ่งจะมีความสัมพันธสอดคลองกับคา Aging Acceleration Factor ตาม
รูปที 6 แสดงใหเห็นวาหากอุณหภูมิสูงกวา 110°C จนถึงอุณหภูมิ 135°C คาความเรงที่
จะทําใหอายุของหมอแปลงหมดอายุเร็วขึ้น 10 เทาเชนกัน

รูปที่ 3 แสดงความรอนที่เกิดจากกระแสไหลวน
(Eddy current) บริเวณตัวถังหมอแปลง

ผลกระทบตอสวนประกอบของภายใน
หมอแปลง

ขณะที่หมอแปลงไดรับปริมาณความรอน
มากกวา 140°C กระดาษฉนวนจะคาย
ความชื้นออกมาในรูปของฟองแก็ส (Bub-
ble Emission) ซึง่แสดงดงัรูปที ่4 ทาํใหคา 
Dielectric Strength ของฉนวนกระดาษ
ลดลง เกิดการเสื่อมสภาพทางไฟฟาและ
ทางกล  ขดลวดแกนเหล็กและสวนที่เปน
โลหะเกิดการขยายตัวและคลายตัวอาจ
เกิดการเสียรูปของขดลวดและแกนเหล็ก 
กระแสจํานวนมากที่ไหลผานตัวนํา (Con-
ductor) ของ Bushing ทําใหนํ้ามันใน 
Bushing ขยายตัวมีความดันเพิ่มขึ้นอาจมี
ผลทําใหประเก็นของ Bushing ทะลุไดคา 

รูปที่ 4 แสดงกระดาษฉนวนจะคายความชื้นออกมาในรูปของ
ฟองแก็ส (Bubble Emission)

รูปที่ 5 กราฟแสดงการสูญเสียอายุการใชงานหมอแปลงขณะอุณหภูมิ Hottest Spot เพิ่มขึ้น

 

คุณทําได
Do It Yourself

รูปที่ 6 แสดง Aging Acceleration Factor

มาตรฐาน IEEE Std.C57.12.00-2010 IEEE Standard for General Requirements for Liquid- Immersed 
Distribution, Power,and Regulating Transformers ไดคาดอายุการใชงานของหมอแปลง (Life expectancy) 
โดยภาวะใชงานตามปกติหมอแปลงมีอายุการใชงานประมาณ 20.5 ป หรือ 180,000 ชั่วโมง โดยจายโหลด
อยางตอเนื่องที่พิกัดของหมอแปลง (เสียอายุงานรอยละ 0.0133 ตอวัน) แสดงดังรูปที่ 7 

รูปที่ 7 กราฟแสดงคาอายุชั่วโมงใชงานสัมพันธกับอุณหภูมิของหมอแปลง
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คุณทําได
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ขอควรพิจารณาการในการจายกระแสเกินพิกัด

1. ตองศึกษา Nameplate ที่บอกคุณลักษณะของหมอแปลงและ
การออกแบบเบื้องตน เปนหมอแปลงชนิดใด (Distribution หรือ 
Power), การระบายความรอน, คาเฉลี่ย Winding temperature 
rise, ชนิดของฉนวน (กระดาษ Kraft เปนแบบ thermal up-
graded), คายอมรับและคา limits ของอุณหภูมิ Hottest spot

2. คาความชื้นในหมอแปลง หากพบวาคาความชื้นในหมอแปลง
มีคาเกิน 2 เทาจะทําใหอายุฉนวนลดลงครึ่งหนึ่ง

3. Hottest spot winding temp.ไมควรเกิน 140°C  สําหรับ
หมอแปลงที่มีคา Average winding temp-rise 65°C 

4. ปริมาณโหลดในการจายเกินพิกัดสูงสุด ตองไมเกิน 2 เทา 
(IEEE) และไมเกิน 1.5เทา (IEC) ของพิกัดหมอแปลง

5. พิจารณาจาก Oil temperature 

กรณีอุณหภูมิ Oil temperature ไมถึง 90°C ยังสามารถจาย 
Over load หมอแปลงได ยกตัวอยางเชน อุณหภูมิ Oil temp 
หมอแปลงเทากับ 70°C สามารถจาย Over load ได 1.35 เทา 
ของ rate หมอแปลง

รูปที่ 8 normal life expectancy based on maximum top-oil 
temperature

6. พิจารณาจาก Hottest spot temperature

จากกราฟรูปที่ 9 และ ตารางที่ 1 กรณีจายหมอแปลงเกนิพิกดัเปน
เวลา 24 ชัว่โมง โดยอุณหภูมิจุด hottest spot หมอแปลงเริ่มที่

อุณหภูมิ 120°C ไปถึง 150°C จะลดทอนอายุหมอแปลงลงครึ่ง
หนึ่ง ดังนั้นจากอายุหมอแปลงจาก 20 ป จะเหลือเพียง 10 ป

รูปที่ 9 กราฟแสดงชั่วโมงการจาย Overload สัมพันธกับอุณหภูมิและคา
ความสูญเสียอายุหมอแปลง

ตารางที ่ 1 แสดงชัว่โมงที ่ overload มผีลตอคาความสญูเสยีอายหุมอแปลง

สมัพนัธกบัอณุหภมูทิีเ่พิม่ขึน้

คุณทําได

Do It Yourselfเชนเดียวกับ รูปที่ 10 และตารางที่ 2 แสดงวิธีปฏิบัติเมื่อจําเปนตองจายหมอแปลงเกินพิกัดซึ่งไดเปรียบ
เทียบทั้งวิธีของ IEEE และ IEC 

รปูที ่10 แสดงคาจาํกดัของอณุหภูมแิละกระแสโหลดในสภาพทีแ่ตกตางในการจายโหลด

 

ตารางที่ 2 แสดงคาจํากัดของอุณหภูมิและกระแสโหลดในสภาพที่แตกตางในการจายโหลด

กรณีที่มีความจําเปนที่ตองจายหมอแปลงเกินพิกัด ขอพิจารณาหรือวิธีปฏิบัติที่ผานมาจะชวย
เปนแนวทางในการจายกระแสหมอแปลงเกินพิกัดไดบาง หากการดําเนินการดังกลาวเปนการ
ดําเนินการแบบถาวรก็คงไมสามารถทําใหอายุของหมอแปลงอยูในสภาพการใชงานแบบปกติ
ได วิศวกรควรรีบดําเนินการจัดหาหมอแปลงใหมี Capacity หรือขนาดพิกัดที่เพียงพอกับการ
ใชงานในสภาวะโหลดปกติ จะเปนสิ่งที่เกิดความมั่นคงและเสถียรภาพในการจายไฟ
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คุณทําได
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ขอควรพิจารณาการในการจายกระแสเกินพิกัด

1. ตองศึกษา Nameplate ที่บอกคุณลักษณะของหมอแปลงและ
การออกแบบเบื้องตน เปนหมอแปลงชนิดใด (Distribution หรือ 
Power), การระบายความรอน, คาเฉลี่ย Winding temperature 
rise, ชนิดของฉนวน (กระดาษ Kraft เปนแบบ thermal up-
graded), คายอมรับและคา limits ของอุณหภูมิ Hottest spot

2. คาความชื้นในหมอแปลง หากพบวาคาความชื้นในหมอแปลง
มีคาเกิน 2 เทาจะทําใหอายุฉนวนลดลงครึ่งหนึ่ง

3. Hottest spot winding temp.ไมควรเกิน 140°C  สําหรับ
หมอแปลงที่มีคา Average winding temp-rise 65°C 

4. ปริมาณโหลดในการจายเกินพิกัดสูงสุด ตองไมเกิน 2 เทา 
(IEEE) และไมเกิน 1.5เทา (IEC) ของพิกัดหมอแปลง

5. พิจารณาจาก Oil temperature 

กรณีอุณหภูมิ Oil temperature ไมถึง 90°C ยังสามารถจาย 
Over load หมอแปลงได ยกตัวอยางเชน อุณหภูมิ Oil temp 
หมอแปลงเทากับ 70°C สามารถจาย Over load ได 1.35 เทา 
ของ rate หมอแปลง

รูปที่ 8 normal life expectancy based on maximum top-oil 
temperature

6. พิจารณาจาก Hottest spot temperature

จากกราฟรูปที่ 9 และ ตารางที่ 1 กรณีจายหมอแปลงเกนิพิกดัเปน
เวลา 24 ช่ัวโมง โดยอุณหภูมิจุด hottest spot หมอแปลงเริ่มที่

อุณหภูมิ 120°C ไปถึง 150°C จะลดทอนอายุหมอแปลงลงครึ่ง
หนึ่ง ดังนั้นจากอายุหมอแปลงจาก 20 ป จะเหลือเพียง 10 ป

รูปที่ 9 กราฟแสดงชั่วโมงการจาย Overload สัมพันธกับอุณหภูมิและคา
ความสูญเสียอายุหมอแปลง

ตารางที ่ 1 แสดงชัว่โมงที ่ overload มีผลตอคาความสูญเสียอายหุมอแปลง

สมัพนัธกบัอณุหภมิูทีเ่พิม่ขึน้

คุณทําได
Do It Yourselfเชนเดียวกับ รูปที่ 10 และตารางที่ 2 แสดงวิธีปฏิบัติเมื่อจําเปนตองจายหมอแปลงเกินพิกัดซึ่งไดเปรียบ

เทียบทั้งวิธีของ IEEE และ IEC 

รปูท่ี 10 แสดงคาจํากดัของอณุหภูมิและกระแสโหลดในสภาพทีแ่ตกตางในการจายโหลด

 

ตารางที่ 2 แสดงคาจํากัดของอุณหภูมิและกระแสโหลดในสภาพที่แตกตางในการจายโหลด

กรณีที่มีความจําเปนที่ตองจายหมอแปลงเกินพิกัด ขอพิจารณาหรือวิธีปฏิบัติที่ผานมาจะชวย
เปนแนวทางในการจายกระแสหมอแปลงเกินพิกัดไดบาง หากการดําเนินการดังกลาวเปนการ
ดําเนินการแบบถาวรก็คงไมสามารถทําใหอายุของหมอแปลงอยูในสภาพการใชงานแบบปกติ
ได วิศวกรควรรีบดําเนินการจัดหาหมอแปลงใหมี Capacity หรือขนาดพิกัดที่เพียงพอกับการ
ใชงานในสภาวะโหลดปกติ จะเปนสิ่งที่เกิดความมั่นคงและเสถียรภาพในการจายไฟ



หองรับแขก
Drawing Room

วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก

สวสัดคีรบัทานผูอานวารสารถริไทยทกุทาน ฉบบันี ้ “คอลมันหองรบัแขก” ไดมี
โอกาสตอนรบัคณะผูเขาเยีย่มชมจาก “วทิยาลัยเทคโนโลยดีอนบอสโก” ซึง่ อาจารย
วรพงษ ปงลขิติ ไดนาํคณะนกัเรยีนระดบั ปวช. 2  เขาเยีย่มชมกระบวนการผลิต
หมอแปลงไฟฟา เมือ่วนัที ่28 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ทีผ่านมา

หองรับแขก
Drawing Room Drawing Room

หองรับแขก

กอนที่เราจะไดพบกับมุมมองความเห็นของอาจารย
วรพงษ ปงลขิติ ผมมคีวามยนิดนีาํเสนอเรือ่งราว
ความเปนมาของวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก 
ดงันีค้รบั

คุณพอบอสโก หรือดอนบอสโก ทานเปนพระสงฆที่มีชื่อเสียงมาก
องคหนึ่งในพระศาสนจักรคาทอลิก ที่มีผูใหความรักและนับถือทั่ว
โลก ทั้งนี้ เพราะวาทานไดประกอบคุณงามความดีใหแกมหาชน
ทั่วไป โดยเฉพาะกับเยาวชนที่ยากจน กําพรา และถูกทอดทิ้ง 
ดวยผลงานที่ทานไดอุทิศตนเพื่อใหการอบรมและใหการศึกษาแก
เยาวชนทั้งหญิงและชายที่ยากจน กําพรา และถูกทอดทิ้งตลอด
ชีวิตของทาน ทานจึงไดรับสมญานามวา “บิดาแหงเยาวชน” หรือ 
“บิดาแหงเด็กกําพรา” ทานเกิดเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม ค.ศ.1815 
(พ.ศ.2358) ที่ตําบลเบกกี ในภาคเหนือของประเทศอิตาลี และ
ถึงแกกรรมเมื่อวันที่ 31 มกราคม ค.ศ.1888 (พ.ศ.2431) ที่กรุงตู
ริน ประเทศอิตาลี

บิดามารดาของทานคือนายฟรังซิส และนางมารเกรีตา บอสโก 
ทานทั้งสองเปนชาวนาที่ยากจน หาเชากินคํ่า แตเปนคนซื่อตรง 
รักการงาน ขยันหมั่นเพียร มีความอดทนเปนนิสัยและเอาใจใส
อยางพิถีพิถันในการอบรม สั่งสอนบุตร ซึ่งมีอยูดวยกันสามคน 
คือ อันโตนิโอ, ยอเซฟ และยอหน บอสโก

คุณพอบอสโกไดสมญานามวา “บิดาแหงเด็กกําพรา” เพราะตัว
ทานเองไดเคยผานชีวิตอันขมขื่นแหงการเปนเด็กกําพรามากอน 
เนื่องจากขณะที่ทานอายุได 2 ป บิดาของทานก็ถึงแกกรรม ทิ้ง
บุตรชาย 3 คนใหอยูในการดูแลของมารดาเพียงลําพัง ซึ่งคุณแม
มารเกรีตา ก็ไดทนุถนอม อบรมสั่งสอนบุตรทั้ง 3 คนเปนอยางดี 
ใหมีความรักและศรัทธาตอพระเปนเจา และรูจักเสียสละในการ
ชวยเหลือผูที่ตกทุกขไดยาก

ในวัยเด็ก ทองถิ่นที่ทานอาศัยอยูไมมีโรงเรียนเลย และโรงเรียนที่
ใกลที่สุดก็อยูหางออกไปหลายสิบกิโลเมตร แตเคราะหดีที่มี
ชาวนาใจอารีผูหนึ่งรับอาสาสอนหนังสือใหทานเปนพิเศษระหวางที่
ทานปลอยวัวกินหญาตามทุงนา เวลาวางจากงานทานก็มักจะหยิบ
หนังสือออกมาอานเสมอ ตอนคํ่าก็จะจุดตะเกียงเพื่ออานหนังสือ
อยูจนดึกดื่นทุกคืน

จิรวัฒน เกษมวงศจิตร 
ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร สาขาการตลาด 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ผูจัดการสวนธุรการขาย 
บริษัท ถิรไทย จํากัด (มหาชน)
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วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก

สวัสดคีรบัทานผูอานวารสารถริไทยทกุทาน ฉบบันี ้ “คอลมันหองรบัแขก” ไดมี
โอกาสตอนรบัคณะผูเขาเยีย่มชมจาก “วทิยาลัยเทคโนโลยดีอนบอสโก” ซึง่ อาจารย
วรพงษ ปงลขิติ ไดนาํคณะนกัเรยีนระดบั ปวช. 2  เขาเยีย่มชมกระบวนการผลิต
หมอแปลงไฟฟา เมือ่วนัที ่28 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ทีผ่านมา
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Drawing Room Drawing Room
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กอนที่เราจะไดพบกับมุมมองความเห็นของอาจารย
วรพงษ ปงลขิติ ผมมคีวามยนิดนีาํเสนอเร่ืองราว
ความเปนมาของวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก 
ดงันีค้รบั

คุณพอบอสโก หรือดอนบอสโก ทานเปนพระสงฆที่มีชื่อเสียงมาก
องคหนึ่งในพระศาสนจักรคาทอลิก ที่มีผูใหความรักและนับถือทั่ว
โลก ทั้งนี้ เพราะวาทานไดประกอบคุณงามความดีใหแกมหาชน
ทั่วไป โดยเฉพาะกับเยาวชนที่ยากจน กําพรา และถูกทอดทิ้ง 
ดวยผลงานที่ทานไดอุทิศตนเพื่อใหการอบรมและใหการศึกษาแก
เยาวชนทั้งหญิงและชายที่ยากจน กําพรา และถูกทอดทิ้งตลอด
ชีวิตของทาน ทานจึงไดรับสมญานามวา “บิดาแหงเยาวชน” หรือ 
“บิดาแหงเด็กกําพรา” ทานเกิดเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม ค.ศ.1815 
(พ.ศ.2358) ที่ตําบลเบกกี ในภาคเหนือของประเทศอิตาลี และ
ถึงแกกรรมเมื่อวันที่ 31 มกราคม ค.ศ.1888 (พ.ศ.2431) ที่กรุงตู
ริน ประเทศอิตาลี

บิดามารดาของทานคือนายฟรังซิส และนางมารเกรีตา บอสโก 
ทานทั้งสองเปนชาวนาที่ยากจน หาเชากินคํ่า แตเปนคนซื่อตรง 
รักการงาน ขยันหมั่นเพียร มีความอดทนเปนนิสัยและเอาใจใส
อยางพิถีพิถันในการอบรม สั่งสอนบุตร ซึ่งมีอยูดวยกันสามคน 
คือ อันโตนิโอ, ยอเซฟ และยอหน บอสโก

คุณพอบอสโกไดสมญานามวา “บิดาแหงเด็กกําพรา” เพราะตัว
ทานเองไดเคยผานชีวิตอันขมข่ืนแหงการเปนเด็กกําพรามากอน 
เนื่องจากขณะที่ทานอายุได 2 ป บิดาของทานก็ถึงแกกรรม ทิ้ง
บุตรชาย 3 คนใหอยูในการดูแลของมารดาเพียงลําพัง ซึ่งคุณแม
มารเกรีตา ก็ไดทนุถนอม อบรมสั่งสอนบุตรทั้ง 3 คนเปนอยางดี 
ใหมีความรักและศรัทธาตอพระเปนเจา และรูจักเสียสละในการ
ชวยเหลือผูที่ตกทุกขไดยาก

ในวัยเด็ก ทองถิ่นที่ทานอาศัยอยูไมมีโรงเรียนเลย และโรงเรียนที่
ใกลที่สุดก็อยูหางออกไปหลายสิบกิโลเมตร แตเคราะหดีที่มี
ชาวนาใจอารีผูหนึ่งรับอาสาสอนหนังสือใหทานเปนพิเศษระหวางที่
ทานปลอยวัวกินหญาตามทุงนา เวลาวางจากงานทานก็มักจะหยิบ
หนังสือออกมาอานเสมอ ตอนคํ่าก็จะจุดตะเกียงเพื่ออานหนังสือ
อยูจนดึกดื่นทุกคืน

จิรวัฒน เกษมวงศจิตร 
ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร สาขาการตลาด 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ผูจัดการสวนธุรการขาย 
บริษัท ถิรไทย จํากัด (มหาชน)
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ตอมา คุณแมมารเกรีตาไดสงทานไปทํางานเปนลูกจางในบาน
ชาวนาคนหนึ่ง หากมีเวลาวางทานก็จะไปรับจางตามโรงงาน
อีกหลายแหง ซึ่งถือวาเปนกําไรชีวิตอยางมาก เพราะทานไดมี
โอกาสฝกฝนในอาชีพตาง ๆ เชน ชางไม ชางตัดเสื้อ ชางตี
เหล็ก ชางเย็บรองเทา หรือทําขนมปง ฯลฯ ซึ่งทานไดใชความ
อดทนและขยันหมั่นเพียรศึกษาเลาเรียนจนสําเร็จชั้นมัธยม 

ดวยความมุงมั่นที่จะบวชเปนพระ ทานจึงไดสมัครเขาเปน
สามเณรเพื่อศึกษาวิชาการตาง ๆ จนสําเร็จหลักสูตร และได
เขารับศีลบวชเปนพระในศาสนาคริสตนิกายคาทอลิก ที่กรุงตู
ริน ในวันที่ 5 มิถุนายน ค.ศ.1841 (พ.ศ.2384)

เมื่อทานบวชเปนพระใหม ๆ ทานไดเห็นเยาวชนที่ไมมีคนดูแล
สั่งสอน เยาวชนเหลานั้นไมมีงานทําจึงมีโอกาสถูกชักจูงเขาสู
ทางที่ไมดีไดงาย ๆ ทานจึงเสียใจมากที่ไมมีใครเหลียวแล
เยาวชนเหลานี้จนบางคนตองทําผิดกฏหมายและติดคุกเปน
จํานวนมาก คุณพอบอสโกจึงไดตัดสินใจรวบรวมเด็กกําพรา
และเด็กยากจนในกรุงตูริน มาไวในอุปถัมภและใหการศึกษา 
รวมทั้งจัดหาที่พักใหสําหรับเยาวชนเหลานั้นดวย

ในระยะแรก ทานไดอบรมเลี้ยงดูเยาวชน
เหลานั้นและจัดหางานใหทําดวย แตเมื่อ
เยาวชนในอุปถัมภของทานออกไปทํางาน
ขางนอก พบปะผูคนหลากหลาย บางคนก็
ไปเจอผูใหญที่มีนิสัยเกเร พูดจาหยาบคาย 
และติดกลับมาใชภายในบานของทาน ทาน
จึงตัดสินใจที่จะเปดโรงเรียนฝกอาชีพข้ึนเอง 
และเปดโรงเรยีนสอนกสิกรรม กบัโรงพกัฟน
สาํหรบัผูปวยดวย รวมทัง้เยาวชนทีอ่อกไป
ทาํงานในตอนกลางวัน ทานกไ็ดเปดโรงเรียน
สอนหนังสอืในตอนกลางคนืให ซึง่นบัไดวา
ทานเปนผูริเร่ิมในการเปดการเรียนการสอน
ในภาคคํา่อกีดวย

ตอมาทานคดิวาควรจะมกีารขยายโครงการนี้
ออกไปเพือ่ชวยเหลอืเยาวชนใหมากขึน้ จงึได
ริเร่ิมต้ังคณะนักบวชเพือ่สานตองานของทาน 
คณะซาเลเซยีนของคณุพอดอสโก (Sale-
sians of Don Bosco) เรยีกโดยยอวาคณะ

ซาเลเซยีน (Salesian Society) เปนคณะ
นักบวชคาทอลิกชายละสมาชิกของคณะ
นกับวชนี ้ มักเรยีกตัวเองวา “ซาเลเซียน” 
และใชคาํยอวา S.D.B. (Salesian di Don 
Bosco) โดยชือ่ “ซาเลเซยีน” นัน้ นาํมาจาก
ชือ่ของนกับญุ ฟรองซวั เดอ ซาล

คณะนักบวชซาเลเซียนถูกกอตั้งขึ้นในวันที่ 
18 ธันวาคม ค.ศ. 1859 และไดเริม่สงมิชชนั
นารไีปทัว่โลกรวมทัง้ประเทศไทย ซึง่คณะนกั
บวชซาเลเซยีนไดเริม่เขามาในประเทศไทยป 
พ.ศ.2447 ท่ี อ.บางนกแขวก จ.สมทุรสงคราม 
ซ่ึงนับเปนบานแรกของคณะซาเลเซียนใน
ประเทศไทย

“วทิยาลยัเทคโนโลยดีอนบอสโก” เปน
วทิยาลยัประเภทชางอตุสาหกรรม จดัตัง้ขึน้
โดยอนมุตัขิองกระทรวงศกึษาธกิาร เปน
วิทยาลัยสังกัดมูลนิธิคณะซาเลเซียนแหง
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ประเทศไทย  อยูในความอุปการะของกรมประชาสงเคราะห   
และดําเนนิกจิการโดยคณะนกับวชซาเลเซยีน ไดเร่ิมดาํเนนิ
กจิการเปดเปนโรงเรยีนอาชวีะข้ึนในป พ.ศ. 2489 โดยเริม่
แรกไดเชาวงัของพระองคเจาบวรเดช ทีถ่นนวิทย ุ  (สถานทีต่ัง้
ของสถานทตูเนเธอรแลนดในปจจบัุน)   และไดเปดสอนแผนก
วชิาชีพชางตดัเยบ็เสือ้ผา  ชางพมิพและชางไม  ใหแกนกัเรียนที่
เปนเดก็กาํพราและยากจนโดยไมเก็บคาเลาเรยีนแตอยางใด มี
นกัเรียนในกลุมแรกจาํนวน 35 คน  ซึง่ถือเปนนโยบายของ
โรงเรียนตัง้แตบดันัน้เปนตนมา  ในเวลานัน้มคีรสูอนจาํนวน 2 
คน  และมบีาทหลวงมารโีอ  รเูซดดู  เปนอธกิารชาวอิตาเลยีน
องคแรก

ตอมาในป พ.ศ. 2492 โรงเรยีนไดยายมาอยู ณ สถานที่
ปจจบุนัทีถ่นนเพชรบรุ ี  และไดเปดหลกัสตูรระดับ
ประกาศนยีบตัรวชิาชพี (ปวช.)  สาขาวิชาชางกลโรงงาน  
ชางไฟฟากาํลงั  ชางยนต  และการพมิพ  โดยหลกัสตูร ปวช. 
นี ้  โรงเรยีนมุงเนนใหความชวยเหลอืแกเด็กกาํพรา  เด็ก
ยากจน และผูดอยโอกาส ใหไดรบัการศกึษาวิชาชพีจนจบ
หลกัสตูรโดยไมเกบ็คาเลาเรยีน

จากนัน้ ในป พ.ศ. 2495 ทานผูหญงิละเอียด    พบูิลสงคราม   
ไดเลง็เหน็การณไกลวา  โรงเรียนนีจ้ะเจรญิกาวหนาและเปน
ประโยชนตอสงัคมและประเทศชาตอิยางมากในอนาคต   ทาน
จงึไดสละเงนิสรางอาคารเรียน   2  ชัน้  เปนตกึยาว  40  
เมตร  กวาง  15  เมตร  จาํนวน 1 หลงั  มอบใหอธิการ
โรงเรยีน เพือ่ใชเปนทีเ่รยีนและทีพ่กัอาศยั  แตเปนทีน่าเสยีดาย
ทีอ่าคารเรยีนหลงันีม้อีายไุดเพยีงไมถงึ 4 ป  กต็องถกูรือ้ถอน 
เพราะรัฐบาลในขณะนั้นจําเปนตองตัดถนนตัดผานตัวอาคาร
ของโรงเรยีนพอด ี  และเมือ่อาคารหลงัน้ีถกูรือ้ถอน  กต็อง
พยายามสรางอาคารหลงัใหม  จงึไดขอความชวยเหลอืจากผู
ใจบญุทัง้ทีรู่จกัและไมรูจกั  ทาํการสรางอาคารเรยีนหลงัใหม
เปนโรงฝกงาน 3 หลงั  เปนตกึชัน้เดียวกวาง 12 เมตร  ยาว
หลงัละ 50 เมตร  โดยใชเวลาทําการกอสรางทัง้สิน้ 3 ป

ในป พ.ศ. 2502 รฐับาลไทยไดรวมมอืกับรฐับาลเยอรมนั 
ทําการกอสรางอาคารเรียนหลังใหมแทนอาคารหลังเกาที่ถูกรื้อ
ถอน  โดยสรางเปนตกึ 3  ชัน้  กวาง 15 เมตร  ยาว 117 เมตร  
สรางขนานคูไปกบัถนนเพชรบุรีตัดใหม  เปนตกึทีเ่พิม่ความ
เปนสงาใหแกชมุชนยานนีไ้ดเปนทีน่าภาคภูมใิจยิง่ ตอมาในป 
พ.ศ. 2505 โรงเรยีนไดสรางโบสถประจาํโรงเรยีน  ซ่ึงเปน

วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก 

เปนวิทยาลัยประเภท

ชางอุตสาหกรรม จัดตั้งขึ้นโดย

อนุมัติของกระทรวงศกึษาธิการ 

เปนวิทยาลัยสังกัดมูลนิธิคณะ

ซาเลเซียนแหงประเทศไทย

“

“
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ตอมา คุณแมมารเกรีตาไดสงทานไปทํางานเปนลูกจางในบาน
ชาวนาคนหนึ่ง หากมีเวลาวางทานก็จะไปรับจางตามโรงงาน
อีกหลายแหง ซึ่งถือวาเปนกําไรชีวิตอยางมาก เพราะทานไดมี
โอกาสฝกฝนในอาชีพตาง ๆ เชน ชางไม ชางตัดเสื้อ ชางตี
เหล็ก ชางเย็บรองเทา หรือทําขนมปง ฯลฯ ซึ่งทานไดใชความ
อดทนและขยันหมั่นเพียรศึกษาเลาเรียนจนสําเร็จชั้นมัธยม 

ดวยความมุงมั่นที่จะบวชเปนพระ ทานจึงไดสมัครเขาเปน
สามเณรเพื่อศึกษาวิชาการตาง ๆ จนสําเร็จหลักสูตร และได
เขารับศีลบวชเปนพระในศาสนาคริสตนิกายคาทอลิก ที่กรุงตู
ริน ในวันที่ 5 มิถุนายน ค.ศ.1841 (พ.ศ.2384)

เมื่อทานบวชเปนพระใหม ๆ ทานไดเห็นเยาวชนที่ไมมีคนดูแล
สั่งสอน เยาวชนเหลานั้นไมมีงานทําจึงมีโอกาสถูกชักจูงเขาสู
ทางที่ไมดีไดงาย ๆ ทานจึงเสียใจมากที่ไมมีใครเหลียวแล
เยาวชนเหลานี้จนบางคนตองทําผิดกฏหมายและติดคุกเปน
จํานวนมาก คุณพอบอสโกจึงไดตัดสินใจรวบรวมเด็กกําพรา
และเด็กยากจนในกรุงตูริน มาไวในอุปถัมภและใหการศึกษา 
รวมทั้งจัดหาที่พักใหสําหรับเยาวชนเหลานั้นดวย

ในระยะแรก ทานไดอบรมเลี้ยงดูเยาวชน
เหลานั้นและจัดหางานใหทําดวย แตเมื่อ
เยาวชนในอุปถัมภของทานออกไปทํางาน
ขางนอก พบปะผูคนหลากหลาย บางคนก็
ไปเจอผูใหญที่มีนิสัยเกเร พูดจาหยาบคาย 
และติดกลับมาใชภายในบานของทาน ทาน
จึงตัดสินใจที่จะเปดโรงเรียนฝกอาชีพขึ้นเอง 
และเปดโรงเรียนสอนกสิกรรม กบัโรงพกัฟน
สาํหรับผูปวยดวย รวมทัง้เยาวชนทีอ่อกไป
ทาํงานในตอนกลางวัน ทานกไ็ดเปดโรงเรียน
สอนหนังสอืในตอนกลางคนืให ซึง่นบัไดวา
ทานเปนผูริเร่ิมในการเปดการเรียนการสอน
ในภาคคํา่อกีดวย

ตอมาทานคดิวาควรจะมกีารขยายโครงการนี้
ออกไปเพือ่ชวยเหลอืเยาวชนใหมากขึน้ จงึได
รเิริม่ต้ังคณะนกับวชเพือ่สานตองานของทาน 
คณะซาเลเซยีนของคณุพอดอสโก (Sale-
sians of Don Bosco) เรยีกโดยยอวาคณะ

ซาเลเซยีน (Salesian Society) เปนคณะ
นักบวชคาทอลิกชายละสมาชิกของคณะ
นกับวชนี ้ มักเรยีกตัวเองวา “ซาเลเซียน” 
และใชคาํยอวา S.D.B. (Salesian di Don 
Bosco) โดยชือ่ “ซาเลเซยีน” นัน้ นาํมาจาก
ชือ่ของนกับญุ ฟรองซวั เดอ ซาล

คณะนักบวชซาเลเซียนถูกกอตั้งข้ึนในวันที่ 
18 ธนัวาคม ค.ศ. 1859 และไดเริม่สงมิชชนั
นารไีปทัว่โลกรวมทัง้ประเทศไทย ซึง่คณะนกั
บวชซาเลเซยีนไดเริม่เขามาในประเทศไทยป 
พ.ศ.2447 ท่ี อ.บางนกแขวก จ.สมทุรสงคราม 
ซึ่งนับเปนบานแรกของคณะซาเลเซียนใน
ประเทศไทย

“วทิยาลยัเทคโนโลยดีอนบอสโก” เปน
วทิยาลยัประเภทชางอตุสาหกรรม จดัตัง้ขึน้
โดยอนมุตัขิองกระทรวงศกึษาธกิาร เปน
วิทยาลัยสังกัดมูลนิธิคณะซาเลเซียนแหง

Drawing Room
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ประเทศไทย  อยูในความอุปการะของกรมประชาสงเคราะห   
และดาํเนนิกจิการโดยคณะนกับวชซาเลเซยีน ไดเร่ิมดาํเนนิ
กจิการเปดเปนโรงเรยีนอาชวีะข้ึนในป พ.ศ. 2489 โดยเร่ิม
แรกไดเชาวงัของพระองคเจาบวรเดช ทีถ่นนวทิย ุ  (สถานทีต่ัง้
ของสถานทตูเนเธอรแลนดในปจจบัุน)   และไดเปดสอนแผนก
วชิาชีพชางตดัเยบ็เสือ้ผา  ชางพมิพและชางไม  ใหแกนกัเรียนที่
เปนเดก็กาํพราและยากจนโดยไมเกบ็คาเลาเรยีนแตอยางใด มี
นกัเรียนในกลุมแรกจาํนวน 35 คน  ซึง่ถือเปนนโยบายของ
โรงเรียนตัง้แตบดันัน้เปนตนมา  ในเวลานัน้มคีรสูอนจาํนวน 2 
คน  และมบีาทหลวงมารโีอ  รเูซดดู  เปนอธกิารชาวอิตาเลยีน
องคแรก

ตอมาในป พ.ศ. 2492 โรงเรยีนไดยายมาอยู ณ สถานที่
ปจจบุนัทีถ่นนเพชรบรุ ี  และไดเปดหลกัสตูรระดบั
ประกาศนยีบตัรวชิาชพี (ปวช.)  สาขาวชิาชางกลโรงงาน  
ชางไฟฟากาํลงั  ชางยนต  และการพมิพ  โดยหลกัสตูร ปวช. 
นี ้  โรงเรยีนมุงเนนใหความชวยเหลอืแกเดก็กาํพรา  เดก็
ยากจน และผูดอยโอกาส ใหไดรบัการศกึษาวชิาชพีจนจบ
หลกัสตูรโดยไมเกบ็คาเลาเรยีน

จากนัน้ ในป พ.ศ. 2495 ทานผูหญงิละเอยีด    พบิลูสงคราม   
ไดเลง็เหน็การณไกลวา  โรงเรยีนนีจ้ะเจรญิกาวหนาและเปน
ประโยชนตอสงัคมและประเทศชาตอิยางมากในอนาคต   ทาน
จงึไดสละเงนิสรางอาคารเรยีน   2  ชัน้  เปนตกึยาว  40  
เมตร  กวาง  15  เมตร  จาํนวน 1 หลงั  มอบใหอธกิาร
โรงเรยีน เพือ่ใชเปนทีเ่รยีนและทีพ่กัอาศยั  แตเปนทีน่าเสยีดาย
ทีอ่าคารเรยีนหลงันีม้อีายไุดเพยีงไมถงึ 4 ป  กต็องถกูรือ้ถอน 
เพราะรัฐบาลในขณะนั้นจําเปนตองตัดถนนตัดผานตัวอาคาร
ของโรงเรยีนพอด ี  และเมือ่อาคารหลงันีถ้กูรือ้ถอน  กต็อง
พยายามสรางอาคารหลงัใหม  จงึไดขอความชวยเหลอืจากผู
ใจบญุทัง้ทีรู่จกัและไมรูจกั  ทาํการสรางอาคารเรยีนหลงัใหม
เปนโรงฝกงาน 3 หลงั  เปนตกึชัน้เดยีวกวาง 12 เมตร  ยาว
หลงัละ 50 เมตร  โดยใชเวลาทําการกอสรางทัง้สิน้ 3 ป

ในป พ.ศ. 2502 รฐับาลไทยไดรวมมอืกบัรฐับาลเยอรมนั 
ทําการกอสรางอาคารเรียนหลังใหมแทนอาคารหลังเกาที่ถูกร้ือ
ถอน  โดยสรางเปนตกึ 3  ชัน้  กวาง 15 เมตร  ยาว 117 เมตร  
สรางขนานคูไปกบัถนนเพชรบุรีตดัใหม  เปนตกึทีเ่พิม่ความ
เปนสงาใหแกชมุชนยานนีไ้ดเปนทีน่าภาคภมูใิจยิง่ ตอมาในป 
พ.ศ. 2505 โรงเรยีนไดสรางโบสถประจาํโรงเรยีน  ซึง่เปน

วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก 

เปนวิทยาลัยประเภท

ชางอุตสาหกรรม จัดตั้งขึ้นโดย

อนุมัติของกระทรวงศกึษาธิการ 

เปนวิทยาลัยสังกัดมูลนิธิคณะ

ซาเลเซียนแหงประเทศไทย

“

“
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โบสถทีโ่อโถงและสงางาม  เพือ่ประกอบพธิกีรรมตาง ๆ  และ
เพือ่ขอโมทนาคณุพระเจา และการขอพรจากพระ

ป พ.ศ. 2518 รฐับาลประเทศเนเธอรแลนดไดใหความชวย
เหลอืแก “โครงการทนุการศกึษาเพือ่ครดูอนบอสโก”  โดยเปน
โครงการสนับสนุนครูใหไดศึกษาตอในระดับอนุปริญญาและ
ปรญิญาตร ี ในสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลาพระนครเหนอื  
หรอืสถาบนัเทคโนโลยอีืน่ ๆ  เปนการยกระดบัคณุภาพการ
ศกึษาใหกบับุคลากรคร ู เพือ่พฒันาคณุภาพการเรยีนการสอน
ของโรงเรยีนใหมปีระสทิธภิาพดยีิง่ขึน้  โดยโครงการนีไ้ดรบั
ความชวยเหลอืจากรฐับาลประเทศเนเธอรแลนดเปนเวลา 15 ป

และในวันที่ 5 กรกฎาคม พุทธศักราช 2519 พระบาท
สมเดจ็พระเจาอยูหวั และสมเดจ็พระนางเจาพระบรม 
ราชินีนาถ  ไดเสด็จพระราชดําเนินทรงเปดอาคาร
ฝกงานชางกลโรงงาน และตึกอาคารเรียนหาชั้น  
พรอมทั้งได เสด็จพระราชดําเนินทอดพระเนตร
กิจการตาง ๆ  ของโรงเรียนทุกแผนก นับเปนพระ
มหากรุณาธิคุณต อนักเรียนและคณะผู บริหาร
โรงเรียนดอนบอสโกอยางหาที่เปรียบมิได

ป พ.ศ. 2550 โรงเรียนไดทําการเปดวิชาการพิมพ ในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และโรงเรียนดอนบอส
โก นับเปนโรงเรียนอาชีวะแหงเดียวของประเทศไทยและของ
ทวีปเอเชีย ที่เปดสอนหลักสูตรวิชาชีพในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) แกผูพิการทางการไดยิน โดยใหเรียนรวมกับ
นักเรียนปกติ ซื่งเปนการเปดโอกาสใหพวกเขาไดใชชีวิตดวย
ศักดิ์ศรีแหงความเทาเทียมกันในสังคมตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย

ปจจุบัน โรงเรียนดอนบอสโก ไดเปลี่ยนชื่อเปน 
“วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก” ในป พ.ศ. 2555 
เพื่อใหตรงกับหลักสูตรที่ไดทําการเปดสอนในปจจุบัน โดยมี
บาทหลวงนิพนธ สาราจิตต เปนอธิการวิทยาลัย และมี
บาทหลวงมานะชัย ธาราชัย เปนผูอํานวยการวิทยาลัย

ตราสัญลักษณของวิทยาลัย
เฟอง หมายถึง ความรอบรูและเชี่ยวชาญในงาน
ชางตามสาขาวิชา

ปากกาขนนก หมายถึง การมีความรูดาน วิชาการ
และใชไปในทางที่สรางสรรค

ตัวอักษร DB หมายถึง นักบุญยอหนบอสโก ผูเปน
บิดาและอาจารยของเยาวชน และเปนผูกอตั้งคณะ
นักบวชซาเลเซียน

โลห หมายถึง ระบบปองกันซึ่งเปนแนวทาง ที่ใชใน
การอบรมเยาวชนตามจิตตารมณของพอบอสโก 
โดยยึดหลักของเหตุผลศาสนาและความรักใจดี

หองรับแขก
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การเขาเยี่ยมชมในครั้งนี้ จะชวยเพ่ิมคุณภาพใน
การเรียนการสอนใหกับนักเรียนในระดับ ปวช. 
อยางไรบาง
“สําหรับวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก เรารูสึกวามีความ

สําคัญและจําเปนอยางมาก ที่นักเรียนไดมีโอกาสเขาชม

กระบวนการผลิตหมอแปลงไฟฟาอยางใกลชิด เพราะวาการ

เรียนการสอนภาคทฤษฏีในหองเรียน เราจะไมสามารถมอง

เห็นภาพหรือเขาใจวิธีการทํางานอยางชัดเจน ก็อาจจะทําให

นักเรียนไมเกิดความเขาใจอยางถองแท  ฉะนั้น เมื่อนักเรียน

ไดมีโอกาสเขาชม ไดเห็นของจริงจากการปฏิบัติงานจริง ก็จะ

ทําใหนักเรียนสามารถเขาใจในเนื้อหาและสวนประกอบไดดียิ่ง

ขึ้นดวย”

หลังจากการเปด AEC แลว ภาคการศึกษา ควร
ปรับตัวหรือพัฒนาไปในทิศทางใด
“ในมุมมองของผมอยางแรกก็คือในเรื่องของภาษา บานเรายัง

ไมพัฒนาเทากับประเทศเพื่อนบานเทาไหรนัก เพราะฉะนั้นก็

อยากจะใหเนนเรื่องของภาษาเปนสิ่งสําคัญ  สถานศึกษาควร

ใหความสําคัญกับการสอนภาษาอังกฤษสําหรับการสื่อสารให

เขมงวดกวานี้”

วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ที่ผานมา อ.วรพงษ ปงลิขิต ไดนํา
นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก ระดับชั้น ปวช.2 
จํานวน 71 คน เขาเยี่ยมชมกระบวนการผลิตหมอแปลงไฟฟา
กําลัง และไดใหสัมภาษณกับเรา ดังนี้
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โบสถทีโ่อโถงและสงางาม  เพือ่ประกอบพธิกีรรมตาง ๆ  และ
เพือ่ขอโมทนาคณุพระเจา และการขอพรจากพระ

ป พ.ศ. 2518 รฐับาลประเทศเนเธอรแลนดไดใหความชวย
เหลอืแก “โครงการทนุการศกึษาเพือ่ครดูอนบอสโก”  โดยเปน
โครงการสนับสนุนครูใหไดศึกษาตอในระดับอนุปริญญาและ
ปรญิญาตร ี ในสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลาพระนครเหนอื  
หรอืสถาบนัเทคโนโลยอีืน่ ๆ  เปนการยกระดบัคณุภาพการ
ศกึษาใหกบับคุลากรคร ู เพ่ือพฒันาคณุภาพการเรยีนการสอน
ของโรงเรยีนใหมปีระสทิธภิาพดยีิง่ขึน้  โดยโครงการนีไ้ดรบั
ความชวยเหลอืจากรฐับาลประเทศเนเธอรแลนดเปนเวลา 15 ป

และในวันที่ 5 กรกฎาคม พุทธศักราช 2519 พระบาท
สมเดจ็พระเจาอยูหวั และสมเดจ็พระนางเจาพระบรม 
ราชินีนาถ  ไดเสด็จพระราชดําเนินทรงเปดอาคาร
ฝกงานชางกลโรงงาน และตึกอาคารเรียนหาชั้น  
พรอมทั้งได เสด็จพระราชดําเนินทอดพระเนตร
กิจการตาง ๆ  ของโรงเรียนทุกแผนก นับเปนพระ
มหากรุณาธิคุณต อนักเรียนและคณะผู บริหาร
โรงเรียนดอนบอสโกอยางหาที่เปรียบมิได

ป พ.ศ. 2550 โรงเรียนไดทําการเปดวิชาการพิมพ ในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และโรงเรียนดอนบอส
โก นับเปนโรงเรียนอาชีวะแหงเดียวของประเทศไทยและของ
ทวีปเอเชีย ที่เปดสอนหลักสูตรวิชาชีพในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) แกผูพิการทางการไดยิน โดยใหเรียนรวมกับ
นักเรียนปกติ ซื่งเปนการเปดโอกาสใหพวกเขาไดใชชีวิตดวย
ศักด์ิศรีแหงความเทาเทียมกันในสังคมตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย

ปจจุบัน โรงเรียนดอนบอสโก ไดเปลี่ยนชื่อเปน 
“วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก” ในป พ.ศ. 2555 
เพื่อใหตรงกับหลักสูตรที่ไดทําการเปดสอนในปจจุบัน โดยมี
บาทหลวงนิพนธ สาราจิตต เปนอธิการวิทยาลัย และมี
บาทหลวงมานะชัย ธาราชัย เปนผูอํานวยการวิทยาลัย

ตราสัญลักษณของวิทยาลัย
เฟอง หมายถึง ความรอบรูและเชี่ยวชาญในงาน
ชางตามสาขาวิชา

ปากกาขนนก หมายถึง การมีความรูดาน วิชาการ
และใชไปในทางที่สรางสรรค

ตัวอักษร DB หมายถึง นักบุญยอหนบอสโก ผูเปน
บิดาและอาจารยของเยาวชน และเปนผูกอตั้งคณะ
นักบวชซาเลเซียน

โลห หมายถึง ระบบปองกันซึ่งเปนแนวทาง ที่ใชใน
การอบรมเยาวชนตามจิตตารมณของพอบอสโก 
โดยยึดหลักของเหตุผลศาสนาและความรักใจดี
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การเขาเยี่ยมชมในครั้งน้ี จะชวยเพิ่มคุณภาพใน
การเรียนการสอนใหกับนักเรียนในระดับ ปวช. 
อยางไรบาง
“สําหรับวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก เรารูสึกวามีความ

สําคัญและจําเปนอยางมาก ที่นักเรียนไดมีโอกาสเขาชม

กระบวนการผลิตหมอแปลงไฟฟาอยางใกลชิด เพราะวาการ

เรียนการสอนภาคทฤษฏีในหองเรียน เราจะไมสามารถมอง

เห็นภาพหรือเขาใจวิธีการทํางานอยางชัดเจน ก็อาจจะทําให

นักเรียนไมเกิดความเขาใจอยางถองแท  ฉะนั้น เมื่อนักเรียน

ไดมีโอกาสเขาชม ไดเห็นของจริงจากการปฏิบัติงานจริง ก็จะ

ทําใหนักเรียนสามารถเขาใจในเนื้อหาและสวนประกอบไดดียิ่ง

ขึ้นดวย”

หลังจากการเปด AEC แลว ภาคการศึกษา ควร
ปรับตัวหรือพัฒนาไปในทิศทางใด
“ในมุมมองของผมอยางแรกก็คือในเรื่องของภาษา บานเรายัง

ไมพัฒนาเทากับประเทศเพื่อนบานเทาไหรนัก เพราะฉะนั้นก็

อยากจะใหเนนเรื่องของภาษาเปนสิ่งสําคัญ  สถานศึกษาควร

ใหความสําคัญกับการสอนภาษาอังกฤษสําหรับการสื่อสารให

เขมงวดกวานี้”

วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ที่ผานมา อ.วรพงษ ปงลิขิต ไดนํา
นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก ระดับชั้น ปวช.2 
จํานวน 71 คน เขาเยี่ยมชมกระบวนการผลิตหมอแปลงไฟฟา
กําลัง และไดใหสัมภาษณกับเรา ดังนี้
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ทําอยางไรจึงจะทําใหนักเรียนในระดับ ปวช. หัน
มาใหความสนใจเรียนตอในสาขาวิศวกรรมไฟฟา
เพิ่มมากขึ้น
“เราควรที่จะพยายามใหเคามองเห็นถึงความสําคัญของวิชาชีพ

ไฟฟา และความสามารถในการประกอบเปนวิชาชีพไดอยาง

รวดเร็ว โดยที่เคาอาจไมจําเปนตองเรียนสูงจนจบในระดับ

ปริญญาตรี แตสามารถจะนําเอาความรูที่เรียนมาประกอบ

อาชีพไดเลย ซึ่งในระดับ ปวช. ในบางสาขาเมื่อจบแลวก็

สามารถที่จะทํางานเลี้ยงตัวเองไดเลย บางสาขาอาจจะไดเงิน

เดือนคอนขางสูง เพียงพอที่จะเลี้ยงชีพไดโดยไมจําเปนตอง

เรียนตอในระดับปริญญาตรีทันที เพราะบางคนอาจจะมีความ

สามารถในการเรียนไมถึง หรืออาจจะไมมีทุนสําหรับการเรียน

ตอทันที ก็ตองออกมาทํางานเพื่อหาเงินกอน เมื่อพอเก็บเงินได

แลว ก็คอยเรียนตอในระดับที่สูงขึ้นตอไป

เพราะฉะนั้น ในการเรียนในระดับ ปวช. เปนเสมือนทางลัดใน

การเรียนเพื่อนําความรูไปประกอบวิชาชีพไดอยางรวดเร็ว โดย

ไมจําเปนตองจบสูงถึงระดับปริญญาตรี หากนักเรียนเห็น

วาการเรียนตอในสาขาไฟฟา สามารถจะนําความรูไปทํางาน

ประกอบวิชาชีพได และสามารถหาเงินไดสูง ก็คงใหความ

สนใจทางดานไฟฟาเพิ่มมากขึ้น”

“ไฟฟา” มีความสําคัญตอชีวิตและการพัฒนา
ประเทศอยางไร
“ไฟฟานับวามีความสําคัญเปนอยางมากนะครับ เพราะเรา

จําเปนตองใชไฟฟาในการดําเนินชีวิตประจําวันแทบจะทุกขั้น

ตอน ไมวาจะเปนการประกอบอาหาร การประกอบอาชีพ หรือ

การพักผอนหลังจากเลิกงาน ตั้งแตตื่นนอนจนกระทั่งเขานอน

ตอนกลางคืน เราก็ตองใชไฟฟาแทบจะตลอดเวลา สําหรับภาค

อุตสาหกรรม รวมไปถึงภาคการเรียนการศึกษา ก็ตองใชไฟฟา

ในการดําเนินธุรกิจ หรือใชไฟฟาในการเรียนการสอน เพราะ

ฉะนั้น สิ่งสําคัญที่ควรคํานึงถึงก็คือการจัดหาไฟฟาใหเพียงพอ

ตอความตองการใชงาน ซึ่งก็เปนเรื่องที่ภาครัฐและผูมีสวน

เกี่ยวของตองใหความสําคัญ และวางนโยบายใหรอบคอบและ

รัดกุม”

ภาคอุตสาหกรรมควรมีสวนรวมตอการศึกษา 
โดยเฉพาะทางดานวิศวกรรมไฟฟาไดอยางไร
“ผมมีความเห็นวาภาคอุตสาหกรรมมีความสําคัญตอการศึกษา

เปนอยางมาก และควรเขามามีสวนรวมในการพัฒนาการ

ศึกษาของประเทศอยางเรงดวน เพราะในเวลาที่สถานศึกษา

ผลิตนักเรียนนักศึกษาออกมาสูตลาดแรงงาน บางครั้งอาจจะ

ไมตรงกับความตองการของสถานประกอบการ จึงเปนสิ่ง

จําเปนที่ภาคการศึกษากับสถานประกอบการควรหันมาจับมือ

กัน เพื่อหาวิธีที่จะผลิตนักศึกษาใหมีคุณภาพ และตรงกับความ

ตองการของตลาดแรงงาน

ภาคอุตสาหกรรมมีความสําคัญอยางมากในการเขามารวม

กําหนดแนวทางในการพัฒนาการศึกษา และแนวทางการเรียน

การสอน เพื่อใหตรงกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม 

เมื่อนักเรียนเรียนจบก็จะเปนนักเรียนที่มีคุณภาพ และสามารถ

นําความรูที่เรียนไปประกอบวิชาชีพได รวมทั้งสถานประกอบ

การก็จะไดบุคลากรที่ตรงกับความตองการ”

รัฐบาลควรสนับสนุนการศึกษาของไทยอยางไร 
เพื่อสรางคุณภาพของนักเรียนใหมั่นคงและยั่งยืน
“วิทยาลัยของเราเห็นวา ภาครัฐควรใหความสําคัญกับการ

ศึกษา ควรที่จะพัฒนาการศึกษาใหครบวงจร ควบคูไปทั้งใน

ภาคทฤษฏีและในภาคปฏิบัติ นักเรียนจะไดเกิดความรูควบคู

ไปกับความเขาใจ และสามารถนําไปปฏิบัติในการทํางานจริงใน

ชีวิตประจําวันไดเปนอยางดี 

ในเรื่องของการลงทุน ก็ควรสนับสนุนทั้งในเรื่องของผูสอนก็ดี 

ควรพัฒนาความรูความสามารถของผูสอน เพื่อที่จะถายทอด

ใหกับนักเรียนไดอยางมีคุณภาพ และรวมไปถึงในสวนของ

เคร่ืองไมเคร่ืองมือที่ใชประกอบการเรียนการสอนใหถูกตอง

เหมาะสม 
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ขอขอบคุณคณะอาจารยและนักเรียนจากวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกอีกครั้งนะครับ ที่ไดสละเวลามา
เยี่ยมชมกิจการของถิรไทย ซึ่งถิรไทยมีความยินดีเปนอยางยิ่งที่ไดเปนสวนหนึ่งในการพัฒนาการศึกษา 
และใหโอกาสนักเรียนไดเขาชมการผลิตหมอแปลงไฟฟาอยางใกลชิด เพื่อใหเกิดแรงบันดาลใจในการเรียน
ตอไป สมดังเจตนารมยของคุณพอยอรน บอสโก ในการชวยเหลือเยาวชนใหมีโอกาสในการใชชีวิตไดอยาง
มีคุณภาพ

“หองรับแขก” ตองขอลาทุกทานไปกอนนะครับ หากสถาบันศึกษาหรือสถานประกอบการที่มีความสนใจ
เขาชมการผลิตหมอแปลงไฟฟา ก็สามารถติดตอบริษัทฯ ไดตลอดเวลานะครับ สําหรับฉบับนี้... สวัสดีครับ

แหลงที่มาของขอมูล
http://55.donboscobkk.ac.th/index.php/2012-04-06-08-51-56/2012-04-06-08-57-48/2012-04-06-09-02-41

https://th.wikipedia.org/wiki/คณะซาเลเซียนของคุณพอบอสโก

http://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://55.donboscobkk.ac.th/images/2012/about_salesian/history_of_john_bosco.pdf
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ทําอยางไรจึงจะทําใหนักเรียนในระดับ ปวช. หัน
มาใหความสนใจเรียนตอในสาขาวิศวกรรมไฟฟา
เพิ่มมากขึ้น
“เราควรที่จะพยายามใหเคามองเห็นถึงความสําคัญของวิชาชีพ

ไฟฟา และความสามารถในการประกอบเปนวิชาชีพไดอยาง

รวดเร็ว โดยที่เคาอาจไมจําเปนตองเรียนสูงจนจบในระดับ

ปริญญาตรี แตสามารถจะนําเอาความรูที่เรียนมาประกอบ

อาชีพไดเลย ซึ่งในระดับ ปวช. ในบางสาขาเมื่อจบแลวก็

สามารถที่จะทํางานเลี้ยงตัวเองไดเลย บางสาขาอาจจะไดเงิน

เดือนคอนขางสูง เพียงพอที่จะเลี้ยงชีพไดโดยไมจําเปนตอง

เรียนตอในระดับปริญญาตรีทันที เพราะบางคนอาจจะมีความ

สามารถในการเรียนไมถึง หรืออาจจะไมมีทุนสําหรับการเรียน

ตอทันที ก็ตองออกมาทํางานเพื่อหาเงินกอน เมื่อพอเก็บเงินได

แลว ก็คอยเรียนตอในระดับที่สูงขึ้นตอไป

เพราะฉะนั้น ในการเรียนในระดับ ปวช. เปนเสมือนทางลัดใน

การเรียนเพื่อนําความรูไปประกอบวิชาชีพไดอยางรวดเร็ว โดย

ไมจําเปนตองจบสูงถึงระดับปริญญาตรี หากนักเรียนเห็น

วาการเรียนตอในสาขาไฟฟา สามารถจะนําความรูไปทํางาน

ประกอบวิชาชีพได และสามารถหาเงินไดสูง ก็คงใหความ

สนใจทางดานไฟฟาเพิ่มมากขึ้น”

“ไฟฟา” มีความสําคัญตอชีวิตและการพัฒนา
ประเทศอยางไร
“ไฟฟานับวามีความสําคัญเปนอยางมากนะครับ เพราะเรา

จําเปนตองใชไฟฟาในการดําเนินชีวิตประจําวันแทบจะทุกขั้น

ตอน ไมวาจะเปนการประกอบอาหาร การประกอบอาชีพ หรือ

การพักผอนหลังจากเลิกงาน ตั้งแตตื่นนอนจนกระทั่งเขานอน

ตอนกลางคืน เราก็ตองใชไฟฟาแทบจะตลอดเวลา สําหรับภาค

อุตสาหกรรม รวมไปถึงภาคการเรียนการศึกษา ก็ตองใชไฟฟา

ในการดําเนินธุรกิจ หรือใชไฟฟาในการเรียนการสอน เพราะ

ฉะนั้น สิ่งสําคัญที่ควรคํานึงถึงก็คือการจัดหาไฟฟาใหเพียงพอ

ตอความตองการใชงาน ซึ่งก็เปนเรื่องที่ภาครัฐและผูมีสวน

เกี่ยวของตองใหความสําคัญ และวางนโยบายใหรอบคอบและ

รัดกุม”

ภาคอุตสาหกรรมควรมีสวนรวมตอการศึกษา 
โดยเฉพาะทางดานวิศวกรรมไฟฟาไดอยางไร
“ผมมีความเห็นวาภาคอุตสาหกรรมมีความสําคัญตอการศึกษา

เปนอยางมาก และควรเขามามีสวนรวมในการพัฒนาการ

ศึกษาของประเทศอยางเรงดวน เพราะในเวลาที่สถานศึกษา

ผลิตนักเรียนนักศึกษาออกมาสูตลาดแรงงาน บางครั้งอาจจะ

ไมตรงกับความตองการของสถานประกอบการ จึงเปนสิ่ง

จําเปนที่ภาคการศึกษากับสถานประกอบการควรหันมาจับมือ

กัน เพื่อหาวิธีที่จะผลิตนักศึกษาใหมีคุณภาพ และตรงกับความ

ตองการของตลาดแรงงาน

ภาคอุตสาหกรรมมีความสําคัญอยางมากในการเขามารวม

กําหนดแนวทางในการพัฒนาการศึกษา และแนวทางการเรียน

การสอน เพื่อใหตรงกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม 

เมื่อนักเรียนเรียนจบก็จะเปนนักเรียนที่มีคุณภาพ และสามารถ

นําความรูที่เรียนไปประกอบวิชาชีพได รวมทั้งสถานประกอบ

การก็จะไดบุคลากรที่ตรงกับความตองการ”

รัฐบาลควรสนับสนุนการศึกษาของไทยอยางไร 
เพื่อสรางคุณภาพของนักเรียนใหมั่นคงและยั่งยืน
“วิทยาลัยของเราเห็นวา ภาครัฐควรใหความสําคัญกับการ

ศึกษา ควรที่จะพัฒนาการศึกษาใหครบวงจร ควบคูไปทั้งใน

ภาคทฤษฏีและในภาคปฏิบัติ นักเรียนจะไดเกิดความรูควบคู

ไปกับความเขาใจ และสามารถนําไปปฏิบัติในการทํางานจริงใน

ชีวิตประจําวันไดเปนอยางดี 

ในเรื่องของการลงทุน ก็ควรสนับสนุนทั้งในเรื่องของผูสอนก็ดี 

ควรพัฒนาความรูความสามารถของผูสอน เพื่อที่จะถายทอด

ใหกับนักเรียนไดอยางมีคุณภาพ และรวมไปถึงในสวนของ

เคร่ืองไมเคร่ืองมือที่ใชประกอบการเรียนการสอนใหถูกตอง

เหมาะสม 

หองรับแขก
Draw

ing Room

ขอขอบคุณคณะอาจารยและนักเรียนจากวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกอีกครั้งนะครับ ที่ไดสละเวลามา
เยี่ยมชมกิจการของถิรไทย ซึ่งถิรไทยมีความยินดีเปนอยางยิ่งที่ไดเปนสวนหนึ่งในการพัฒนาการศึกษา 
และใหโอกาสนักเรียนไดเขาชมการผลิตหมอแปลงไฟฟาอยางใกลชิด เพื่อใหเกิดแรงบันดาลใจในการเรียน
ตอไป สมดังเจตนารมยของคุณพอยอรน บอสโก ในการชวยเหลือเยาวชนใหมีโอกาสในการใชชีวิตไดอยาง
มีคุณภาพ

“หองรับแขก” ตองขอลาทุกทานไปกอนนะครับ หากสถาบันศึกษาหรือสถานประกอบการที่มีความสนใจ
เขาชมการผลิตหมอแปลงไฟฟา ก็สามารถติดตอบริษัทฯ ไดตลอดเวลานะครับ สําหรับฉบับนี้... สวัสดีครับ

แหลงที่มาของขอมูล
http://55.donboscobkk.ac.th/index.php/2012-04-06-08-51-56/2012-04-06-08-57-48/2012-04-06-09-02-41

https://th.wikipedia.org/wiki/คณะซาเลเซียนของคุณพอบอสโก

http://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://55.donboscobkk.ac.th/images/2012/about_salesian/history_of_john_bosco.pdf
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อยาเชื่อทั้งหมดในทฤษฎีแมลงสาบของ ซี.อี.โอ.กูเกิล
ระยะนี้มีผูนํา “ทฤษฎีแมลงสาบ” ของ นายซันดาร พิชัย (Sundar Pichai ) ซี.อี.โอ. คนใหมของ     
กูเกิล (Google) มาเผยแพรอยางกวางขวาง ทฤษฎีนี้มาจากสุนทรพจนบทหนึ่งของเขา ลองมาฟงดู.... 

ณรงคฤทธิ์ ศรีรัตโนภาส

ปริญญาตรี นิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ผูอํานวยการสํานักที่ปรึกษารอยชักสาม
ที่ปรึกษาฝายบริหาร บริษัท ถิรไทย จํากัด (มหาชน)
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อยาเชื่อทั้งหมดในทฤษฎีแมลงสาบของ ซี.อี.โอ.กูเกิล

At a restaurant, a cockroach suddenly flew from somewhere and sat 

on a lady.

She started screaming out of fear.

With a panic stricken face and trembling voice, she started jumping, 

with both her hands desperately trying to get rid of the cockroach.

Her reaction was contagious, as everyone in her group also got pan-

icky.

The lady finally managed to push the cockroach away but …it landed 

on another lady in the group.

Now, it was the turn of the other lady in the group to continue the 

drama.

The waiter rushed forward to their rescue.

In the relay of throwing, the cockroach next fell upon the waiter.

The waiter stood firm, composed himself and observed the behavior 

of the cockroach on his shirt.

When he was confident enough, he grabbed it with his fingers and 

threw it out of the restaurant.

Sipping my coffee and watching the amusement, the antenna of my 

mind picked up a few thoughts and started wondering, was the cock-

roach responsible for their histrionic behavior?

If so, then why was the waiter not disturbed?

He handled it near to perfection, without any chaos.

It is not the cockroach, but the inability of the ladies to handle the 

disturbance caused by the cockroach that disturbed the ladies.

I realized that, it is not the shouting of my father or my boss or my 

wife that disturbs me, but it’s my inability to handle the disturbances 

caused by their shouting that disturbs me.

ซันดาร พิชัย (Sundar Pichai ) ซี.อี.โอ. คนใหมของกู
เกิล (Google)

It’s not the traffic jams on the road that 

disturbs me, but my inability to handle 

the disturbance caused by the traffic jam 

that disturbs me.

More than the problem, it’s my reaction 

to the problem that creates chaos in my 

life.

LESSONS LEARNT FROM THE STORY:

I understood, I should not react in life.

I should always respond.

The women reacted, whereas the wait-

er responded.

Reactions are always instinctive 

whereas responses are always well 

thought of.

A beautiful way to understand…………

LIFE.

Person who is HAPPY is not because 

Everything is RIGHT in his Life...

He is HAPPY because his Attitude towards 

Everything in his Life is Right ...!!
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ปริญญาตรี นิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ผูอํานวยการสํานักที่ปรึกษารอยชักสาม
ที่ปรึกษาฝายบริหาร บริษัท ถิรไทย จํากัด (มหาชน)
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At a restaurant, a cockroach suddenly flew from somewhere and sat 

on a lady.

She started screaming out of fear.

With a panic stricken face and trembling voice, she started jumping, 

with both her hands desperately trying to get rid of the cockroach.

Her reaction was contagious, as everyone in her group also got pan-

icky.

The lady finally managed to push the cockroach away but …it landed 

on another lady in the group.

Now, it was the turn of the other lady in the group to continue the 

drama.

The waiter rushed forward to their rescue.

In the relay of throwing, the cockroach next fell upon the waiter.

The waiter stood firm, composed himself and observed the behavior 

of the cockroach on his shirt.

When he was confident enough, he grabbed it with his fingers and 

threw it out of the restaurant.

Sipping my coffee and watching the amusement, the antenna of my 

mind picked up a few thoughts and started wondering, was the cock-

roach responsible for their histrionic behavior?

If so, then why was the waiter not disturbed?

He handled it near to perfection, without any chaos.

It is not the cockroach, but the inability of the ladies to handle the 

disturbance caused by the cockroach that disturbed the ladies.

I realized that, it is not the shouting of my father or my boss or my 

wife that disturbs me, but it’s my inability to handle the disturbances 

caused by their shouting that disturbs me.

ซันดาร พิชัย (Sundar Pichai ) ซี.อี.โอ. คนใหมของกู
เกิล (Google)

It’s not the traffic jams on the road that 

disturbs me, but my inability to handle 

the disturbance caused by the traffic jam 

that disturbs me.

More than the problem, it’s my reaction 

to the problem that creates chaos in my 

life.

LESSONS LEARNT FROM THE STORY:

I understood, I should not react in life.

I should always respond.

The women reacted, whereas the wait-

er responded.

Reactions are always instinctive 

whereas responses are always well 

thought of.

A beautiful way to understand…………

LIFE.

Person who is HAPPY is not because 

Everything is RIGHT in his Life...

He is HAPPY because his Attitude towards 

Everything in his Life is Right ...!!
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ที่รานอาหารแหงหนึ่ง แมลงสาบตัวหนึ่งบินมาจากไหนสักแหง 

แลวเกาะลงบนตัวผูหญิงคนหนึ่ง 

เธอเริ่มกรีดรองดวยความกลัว และกระโดดพรอมใบหนาอันตื่น

ตระหนกและเสียงสั่น มือทั้งสองพยายามปดแมลงสาบออกไป

อยางสุดแรง

ปฏิกิริยาของเธอราวกับโรคติดตอ เพราะทุกคนในกลุมพลอยตื่น

ตระหนกไปดวย 

ในที่สุดเธอสามารถจัดการปดมันออกไปได 

แต..... มันกลับบินไปเกาะที่ผูหญิงอีกคนในกลุม

จากนี้ก็เปนทีของผูหญิงคนนี้ที่ตองรับบทวี้ดวายนี้ตอจากเธอ

บริกรรุดเขาไปเพื่อชวยเหลือ

แมลงสาบถูกจับโยนตอๆ ไป จนหลนมาเกาะที่บริกร 

บริกรยืนอยางมั่นคง พยายามที่จะไมตื่นตระหนก พรอมสังเกต

พฤติกรรมของแมลงสาบบนเสื้อของเขา 

เมื่อเขามั่นใจ จึงใชนิ้วจับมัน และขวางมันออกไปนอกราน

ผมนั่งจิบกาแฟ และชมความบันเทิงนี้

ความสามารถในการสัมผัสรับรูของผม ทําใหผมเกิดความคิด

บางอยางขึ้นมา

และเริ่มสงสัยวา แมลงสาบตองเปนผูรับผิดชอบตอพฤติกรรม

อันโกลาหลเหลานี้หรือเปลา 

ถาเปนเชนนั้น แลวทําไมแมลงสาบไมไดทําใหบริกรตื่นตกใจ 

และเขายังจัดการกับมันไดแทบจะสมบูรณแบบโดยปราศจาก

ความวุนวาย

ถอดความเปนภาษาไทยไดวา.....

มันไมใชเพราะแมลงสาบ แตเปนเพราะการไรความสามารถ
ของพวกสาวๆ ที่จะจัดการกับการรบกวนของแมลงสาบ

ผมจึงตระหนักวา มันไมใชเพราะเสียงตะโกนของพอ ของเจา
นาย หรือของภรรยาที่กวนใจผม แตมนัเปนเพราะการไรความ
สามารถของผมที่จะจัดการกับการรบกวนที่เกิดจากเสียง
ตะโกน

มันไมใชเพราะการจราจรที่ติดขัดบนทองถนนที่รบกวนผม แต
เปนเพราะการไรความสามารถของผมในการจัดการกับการ
รบกวนที่เกดิจากการจราจรตดิขดัตางหาก ทีก่วนใจผม

มากกวาปญหา มนัคอืปฎกิริยิาของผมตอปญหา ที่สรางความ
วุนวายใหกับชีวิตผม

บทเรียนที่ไดจากเรื่องนี้

ผมเขาใจแลววา ตอเร่ืองราวของชีวิต ผมไมควรมีปฏิกิริยา
ตอบโต แตควรรับมือกับมันมากกวา

พวกสาวๆ ตางมีปฏิกิริยาตอบโต ในขณะที่บริกรใชการรับมือ

การตอบโตทันทีเปนการใชสัญชาตญาณ ในขณะที่การรับมือ
ตองผานกระบวนการไตรตรอง

วิถีทางที่งดงามในการเขาใจ “ชีวิต”

คนที่ “มีความสุข” ไมใชเพราะ “ทุกอยางในชีวิตของเขาถูก
ตอง” ไปหมด

แตที่เขา “มีความสุข” เปนเพราะ “ทัศนคติตอสิ่งตางๆ ใน
ชีวิตของเขาถูกตอง” ตางหาก

ผมจําเปนตองใหความเห็นตอทฤษฎีแมลงสาบของ ซี.อี.โอ.กูเกิล เนื่องจากมีการเผยแพรกันอยางกวางขวางพรอมคําชื่นชมทั้งใน
ประเทศและตางประเทศอยางมากมาย โดยผมยังไมเคยเห็นใครแสดงความคิดเห็นในเชิงทวงติงตอประเด็นบางประเด็นซึ่งผมเห็น
วาควรตองทวงติง 
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ซันดาร พิชัย เกิดที่เมืองมธุไร รัฐทมิฬ
นาฑู ในครอบครัวชาวทมิฬ วรรณะ
พราหมณ บิดาเปนวิศวกรไฟฟาอาวุโส
ของ G.E. ในวัยเด็กซันดารใชชีวิตและ
เรียนหนังสือที่เมืองมัดราส หรือเจนไนใน
ปจจุบัน เขาจบวิศวกรรมโลหการจาก
สถาบันเทคโนโลยีอินเดีย เมืองฆารคปุระ 
รัฐเบงกอลตะวันตก และจบปริญญาโท
ด านวิศวกรรมวัสดุจากมหาวิทยาลัย      
สแตนฟอรด และดานการบริหารธุรกิจ
จากวอรตันสคูล แหงมหาวิทยาลัย
เพนซิลวาเนีย ซันดารรวมงานกับกูเกิลใน
ป ค.ศ. 2004 และสรางผลงานมากมาย
ใหกับกูเกิลจนเปนที่ชื่นชอบและไววางใจ
ของแลรรี เพจ หนึ่งในผูกอตั้งกูเกิลที่
สนับสนุนใหเขาขึ้นเปน ซี.อี.โอ.คนใหม
ของกูเกิลในปจจุบัน

ในทัศนะของผม ทฤษฎีแมลงสาบของซัน
ดาร มีทั้งสวนที่เปนขอคิดที่ดีมาก สวนที่
พึงฟงอยางระมัดระวัง และสวนที่ควรตอง
มีความเห็นในเชิงทวงติง ผมไดระบายสี
เขียว เหลือง และแดงไวแลวตามลําดับ

ในสวนที่เปนขอคิดที่ดีมาก (สีเขียว) ซัน
ดารไดสรุปบทเรียนที่ไดจากเร่ืองราวของ
ทฤษฎีแมลงสาบไวอยางนาสนใจถึง 2 
ประเด็น คือ (1) การมีปฏิกิริยาตอบโต 
กับ การรับมือ และ (2) การมีชีวิตที่มี
ความสุข

หากเราวิเคราะหใหลึกลงไป ระหวางการ
มีปฏิกิริยาตอบโต (react) กับ การรับมือ 
(respond) มีพื้นที่สําหรับการครุนคิดและ
พิจารณากั้นกลางอยู เปนพื้นที่ที่เรา
ควบคุมได เพราะบนพื้นที่นี้ เรามีอํานาจ
ในการเลือกและการตัดสินใจกอนลงมือ
กระทําอะไรลงไป 

การมีปฏิกิริยาตอบโต (react) เปน
สัญชาตญาณและเต็มไปดวยอารมณ แม
มันเปนสิ่งจําเปนและเปนประโยชนอยาง

ยิ่งสําหรับการเอาชีวิตรอดในเผาพันธุ 
มนุษยยุคดึกดําบรรพที่ยังลาหลังปาเถื่อน
และตองเผชิญภัยธรรมชาติที่พวกเขาไม
อาจเขาใจ แตในสภาพแวดลอมปจจุบันที่
การดําเนินชีวิตเปนแบบสังคม มีความ
สลับซับซอนและมีภัยรอบดานทั้งที่มีรูป
แบบและที่ไมมีรูปแบบ การรับมือ (re-
spond) ซึ่งเปนพฤติกรรมที่ผานการ
ครุ นคิดพิจารณาบนพื้นที่กั้นกลางนั้น 
ทําใหเราสามารถเลือกแสดงออกอยางมี
เหตุผลมากกวาอารมณ มีความเหมาะสม 
และ ได  ป ร ะ โ ยชน  ม ากกว  า ก า ร ใ ช 
สัญชาตญาณตอบกลับทันที ดวยเหตุนี้ซัน
ดารจึงเนนวา ตอเรื่องราวของชีวิต คน
เราไมควรมีปฏิกิริยาตอบโต (react) แต
ควรรับมือ (respond) กับมันมากกวา 
กลาวอีกนัยหนึ่งคือ ไมควรใช
สัญชาตญาณไปโต แตควรใชตรรกะหรือ
เหตุผลไปตอบ

ในหนังสือ THE 7 HABITS OF HIGHLY 
EFFECTIVE PEOPLE ของ สตีเฟน อาร 
โควยี กเ็นนวาการรบัมอืเปนการแสดงออก 
ซึ่งพฤติกรรมเชิงรุก (Proactive) และเปน
อะไรที่มากกวาการมีปฏิกิริยาตอบโตตาม
สัญชาตญาณซึ่งเป นพฤติกรรมเชิงรับ 
(Reactive) คนเราสามารถตอบรับและมี
ความรับผิดชอบเพราะเรามีความสามารถ
ในการเลือกอยางมีจิตสํานึกไดวาเราควร
รับมืออยางไรตอสถานการณตางๆ ที่เรา
กําลังเผชิญอยู 

สวนการมีชีวิตที่มีความสุขนั้น ซันดารให
ความสําคัญที่ใจ การที่ซันดารสรุปวา คน
ที่ “มีความสุข” ไมใชเพราะ “ทุกอยางใน
ชีวิตของเขาถูกตอง” ไปหมด แตที่เขา “มี
ความสขุ” เปนเพราะ “ทศันคตติอสิง่ตางๆ 
ในชีวิตของเขาถูกตอง” นั้น สอดคลองกับ
คาํสอนโบราณของไทยเราทีว่า “ใจเปนนาย 
กายเปนบาว” ถาใจเปนใจที่มีสติควบคุม 
ใจนั้นก็มีทัศนคติตอสิ่งตางๆ อยางถูกตอง 
ส งผลให กายซึ่ งเป นผู ทําหน าที่แสดง
พฤติกรรมตามที่ใจอันมีสติควบคุมเปนผู
สั่งการ แสดงการกระทําตางๆ อยางถูก
ตองเหมาะสมออกมาดวย ชีวิตก็สามารถ
มีความสุขได กลับกัน หากมีทัศนคติที่ไม
ถูกตอง หรือมีใจที่ขาดสติควบคุม แมสิ่ง
ตางๆ รอบตัวจะถูกตอง ชีวิตที่ใจขาดสติ
ควบคุม หรือชีวิตที่ไรทัศนคติอันถูกตองก็
ไมอาจดื่มดํ่าความสุขกับสิ่งตางๆ รอบตัว
ที่มีอยูแลวอยางถูกตองได

สําหรับสวนที่พึงฟงอยางระมัดระวัง (สี
เหลือง) คือ การที่ซันดารสอนใหคนโยน
ความผิดทั้งหมดมาลงที่ตัวเอง ขอนี้มองใน
มุมหนึ่งอาจเห็นวาดีในแงสอนใหคนรูจัก
เขมงวดตัวเอง ผอนปรนผูอื่น ซึ่งเปนวิถี
ทางหนึ่งแหงการพัฒนาตนเอง แตหาก
มองอีกมุมหนึ่ง การสอนใหเอาแตเขมงวด
ตัวเองแบบดานเดียวเชนนี้ ปญหาและโดย
เฉพาะอยางยิ่งต นตอของปญหาก็ถูก
ปดบังซอนเรน 

การปรับตัวเองใหเขากับสภาพแวดลอม 
และอยูกับมันใหไดเปนเรื่องที่ดี ถือเปน 
การพัฒนาตนเองอยางหนึ่ง แตชีวิตคนเรา
ไมควรถูกสอนใหรูจักแตการพัฒนาตนเอง
หรือปรับตัวเองใหเขากับสภาพแวดลอม
เทานั้น หากยังควรตองสอนใหรูจักพัฒนา
โลก รูจักพัฒนาสภาพแวดลอมรอบๆ ตัว
เองดวย หาไมแลวปานนี้ คนเราคงยังตอง
นุงหมใบไม และยังไมออกมาจากถํ้า!
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ที่รานอาหารแหงหนึ่ง แมลงสาบตัวหนึ่งบินมาจากไหนสักแหง 

แลวเกาะลงบนตัวผูหญิงคนหนึ่ง 

เธอเริ่มกรีดรองดวยความกลัว และกระโดดพรอมใบหนาอันตื่น

ตระหนกและเสียงสั่น มือทั้งสองพยายามปดแมลงสาบออกไป

อยางสุดแรง

ปฏิกิริยาของเธอราวกับโรคติดตอ เพราะทุกคนในกลุมพลอยตื่น

ตระหนกไปดวย 

ในที่สุดเธอสามารถจัดการปดมันออกไปได 

แต..... มันกลับบินไปเกาะที่ผูหญิงอีกคนในกลุม

จากนี้ก็เปนทีของผูหญิงคนนี้ที่ตองรับบทวี้ดวายนี้ตอจากเธอ

บริกรรุดเขาไปเพื่อชวยเหลือ

แมลงสาบถูกจับโยนตอๆ ไป จนหลนมาเกาะที่บริกร 

บริกรยืนอยางมั่นคง พยายามที่จะไมตื่นตระหนก พรอมสังเกต

พฤติกรรมของแมลงสาบบนเสื้อของเขา 

เมื่อเขามั่นใจ จึงใชนิ้วจับมัน และขวางมันออกไปนอกราน

ผมนั่งจิบกาแฟ และชมความบันเทิงนี้

ความสามารถในการสัมผัสรับรูของผม ทําใหผมเกิดความคิด

บางอยางขึ้นมา

และเริ่มสงสัยวา แมลงสาบตองเปนผูรับผิดชอบตอพฤติกรรม

อันโกลาหลเหลานี้หรือเปลา 

ถาเปนเชนนั้น แลวทําไมแมลงสาบไมไดทําใหบริกรตื่นตกใจ 

และเขายังจัดการกับมันไดแทบจะสมบูรณแบบโดยปราศจาก

ความวุนวาย

ถอดความเปนภาษาไทยไดวา.....

มันไมใชเพราะแมลงสาบ แตเปนเพราะการไรความสามารถ
ของพวกสาวๆ ที่จะจัดการกับการรบกวนของแมลงสาบ

ผมจึงตระหนักวา มันไมใชเพราะเสียงตะโกนของพอ ของเจา
นาย หรือของภรรยาที่กวนใจผม แตมนัเปนเพราะการไรความ
สามารถของผมที่จะจัดการกับการรบกวนที่เกิดจากเสียง
ตะโกน

มันไมใชเพราะการจราจรที่ติดขัดบนทองถนนที่รบกวนผม แต
เปนเพราะการไรความสามารถของผมในการจัดการกับการ
รบกวนที่เกดิจากการจราจรตดิขดัตางหาก ทีก่วนใจผม

มากกวาปญหา มนัคอืปฎกิริยิาของผมตอปญหา ที่สรางความ
วุนวายใหกับชีวิตผม

บทเรียนที่ไดจากเรื่องนี้

ผมเขาใจแลววา ตอเรื่องราวของชีวิต ผมไมควรมีปฏิกิริยา
ตอบโต แตควรรับมือกับมันมากกวา

พวกสาวๆ ตางมีปฏิกิริยาตอบโต ในขณะที่บริกรใชการรับมือ

การตอบโตทันทีเปนการใชสัญชาตญาณ ในขณะที่การรับมือ
ตองผานกระบวนการไตรตรอง

วิถีทางที่งดงามในการเขาใจ “ชีวิต”

คนที่ “มีความสุข” ไมใชเพราะ “ทุกอยางในชีวิตของเขาถูก
ตอง” ไปหมด

แตที่เขา “มีความสุข” เปนเพราะ “ทัศนคติตอสิ่งตางๆ ใน
ชีวิตของเขาถูกตอง” ตางหาก

ผมจําเปนตองใหความเห็นตอทฤษฎีแมลงสาบของ ซี.อี.โอ.กูเกิล เนื่องจากมีการเผยแพรกันอยางกวางขวางพรอมคําชื่นชมทั้งใน
ประเทศและตางประเทศอยางมากมาย โดยผมยังไมเคยเห็นใครแสดงความคิดเห็นในเชิงทวงติงตอประเด็นบางประเด็นซึ่งผมเห็น
วาควรตองทวงติง 
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ซันดาร พิชัย เกิดที่เมืองมธุไร รัฐทมิฬ
นาฑู ในครอบครัวชาวทมิฬ วรรณะ
พราหมณ บิดาเปนวิศวกรไฟฟาอาวุโส
ของ G.E. ในวัยเด็กซันดารใชชีวิตและ
เรียนหนังสือที่เมืองมัดราส หรือเจนไนใน
ปจจุบัน เขาจบวิศวกรรมโลหการจาก
สถาบันเทคโนโลยีอินเดีย เมืองฆารคปุระ 
รัฐเบงกอลตะวันตก และจบปริญญาโท
ด านวิศวกรรมวัสดุจากมหาวิทยาลัย      
สแตนฟอรด และดานการบริหารธุรกิจ
จากวอรตันสคูล แหงมหาวิทยาลัย
เพนซิลวาเนีย ซันดารรวมงานกับกูเกิลใน
ป ค.ศ. 2004 และสรางผลงานมากมาย
ใหกับกูเกิลจนเปนที่ชื่นชอบและไววางใจ
ของแลรรี เพจ หนึ่งในผูกอตั้งกูเกิลที่
สนับสนุนใหเขาขึ้นเปน ซี.อี.โอ.คนใหม
ของกูเกิลในปจจุบัน

ในทัศนะของผม ทฤษฎีแมลงสาบของซัน
ดาร มีทั้งสวนที่เปนขอคิดที่ดีมาก สวนที่
พึงฟงอยางระมัดระวัง และสวนที่ควรตอง
มีความเห็นในเชิงทวงติง ผมไดระบายสี
เขียว เหลือง และแดงไวแลวตามลําดับ

ในสวนที่เปนขอคิดที่ดีมาก (สีเขียว) ซัน
ดารไดสรุปบทเรียนที่ไดจากเร่ืองราวของ
ทฤษฎีแมลงสาบไวอยางนาสนใจถึง 2 
ประเด็น คือ (1) การมีปฏิกิริยาตอบโต 
กับ การรับมือ และ (2) การมีชีวิตที่มี
ความสุข

หากเราวิเคราะหใหลึกลงไป ระหวางการ
มีปฏิกิริยาตอบโต (react) กับ การรับมือ 
(respond) มีพื้นที่สําหรับการครุนคิดและ
พิจารณากั้นกลางอยู เปนพื้นที่ที่เรา
ควบคุมได เพราะบนพื้นที่นี้ เรามีอํานาจ
ในการเลือกและการตัดสินใจกอนลงมือ
กระทําอะไรลงไป 

การมีปฏิกิริยาตอบโต (react) เปน
สัญชาตญาณและเต็มไปดวยอารมณ แม
มันเปนสิ่งจําเปนและเปนประโยชนอยาง

ย่ิงสําหรับการเอาชีวิตรอดในเผาพันธุ 
มนุษยยุคดึกดําบรรพท่ียังลาหลังปาเถื่อน
และตองเผชิญภัยธรรมชาติท่ีพวกเขาไม
อาจเขาใจ แตในสภาพแวดลอมปจจุบันที่
การดําเนินชีวิตเปนแบบสังคม มีความ
สลับซับซอนและมีภัยรอบดานทั้งที่มีรูป
แบบและที่ไมมีรูปแบบ การรับมือ (re-
spond) ซึ่งเปนพฤติกรรมที่ผานการ
ครุ นคิดพิจารณาบนพ้ืนท่ีก้ันกลางนั้น 
ทําใหเราสามารถเลือกแสดงออกอยางมี
เหตุผลมากกวาอารมณ มีความเหมาะสม 
และ ได  ป ร ะ โ ยชน  ม ากกว  า ก า ร ใ ช 
สัญชาตญาณตอบกลับทันที ดวยเหตุนี้ซัน
ดารจึงเนนวา ตอเรื่องราวของชีวิต คน
เราไมควรมีปฏิกิริยาตอบโต (react) แต
ควรรับมือ (respond) กับมันมากกวา 
กลาวอีกนัยหนึ่งคือ ไมควรใช
สัญชาตญาณไปโต แตควรใชตรรกะหรือ
เหตุผลไปตอบ

ในหนังสือ THE 7 HABITS OF HIGHLY 
EFFECTIVE PEOPLE ของ สตีเฟน อาร 
โควยี กเ็นนวาการรบัมอืเปนการแสดงออก 
ซึ่งพฤติกรรมเชิงรุก (Proactive) และเปน
อะไรที่มากกวาการมีปฏิกิริยาตอบโตตาม
สัญชาตญาณซึ่งเป นพฤติกรรมเชิงรับ 
(Reactive) คนเราสามารถตอบรับและมี
ความรับผิดชอบเพราะเรามีความสามารถ
ในการเลือกอยางมีจิตสํานึกไดวาเราควร
รับมืออยางไรตอสถานการณตางๆ ที่เรา
กําลังเผชิญอยู 

สวนการมีชีวิตที่มีความสุขนั้น ซันดารให
ความสําคัญที่ใจ การที่ซันดารสรุปวา คน
ที่ “มีความสุข” ไมใชเพราะ “ทุกอยางใน
ชีวิตของเขาถูกตอง” ไปหมด แตที่เขา “มี
ความสขุ” เปนเพราะ “ทศันคตติอสิง่ตางๆ 
ในชีวิตของเขาถูกตอง” นั้น สอดคลองกับ
คาํสอนโบราณของไทยเราทีว่า “ใจเปนนาย 
กายเปนบาว” ถาใจเปนใจที่มีสติควบคุม 
ใจนั้นก็มีทัศนคติตอสิ่งตางๆ อยางถูกตอง 
ส งผลให กายซึ่ งเป นผู  ทําหน าที่แสดง
พฤติกรรมตามที่ใจอันมีสติควบคุมเปนผู
สั่งการ แสดงการกระทําตางๆ อยางถูก
ตองเหมาะสมออกมาดวย ชีวิตก็สามารถ
มีความสุขได กลับกัน หากมีทัศนคติที่ไม
ถูกตอง หรือมีใจที่ขาดสติควบคุม แมสิ่ง
ตางๆ รอบตัวจะถูกตอง ชีวิตที่ใจขาดสติ
ควบคุม หรือชีวิตที่ไรทัศนคติอันถูกตองก็
ไมอาจดื่มดํ่าความสุขกับสิ่งตางๆ รอบตัว
ที่มีอยูแลวอยางถูกตองได

สําหรับสวนท่ีพึงฟงอยางระมัดระวัง (สี
เหลือง) คือ การที่ซันดารสอนใหคนโยน
ความผิดทั้งหมดมาลงที่ตัวเอง ขอนี้มองใน
มุมหนึ่งอาจเห็นวาดีในแงสอนใหคนรูจัก
เขมงวดตัวเอง ผอนปรนผูอื่น ซึ่งเปนวิถี
ทางหนึ่งแหงการพัฒนาตนเอง แตหาก
มองอีกมุมหนึ่ง การสอนใหเอาแตเขมงวด
ตัวเองแบบดานเดียวเชนนี้ ปญหาและโดย
เฉพาะอยางยิ่งต นตอของปญหาก็ถูก
ปดบังซอนเรน 

การปรับตัวเองใหเขากับสภาพแวดลอม 
และอยูกับมันใหไดเปนเรื่องที่ดี ถือเปน 
การพัฒนาตนเองอยางหนึ่ง แตชีวิตคนเรา
ไมควรถูกสอนใหรูจักแตการพัฒนาตนเอง
หรือปรับตัวเองใหเขากับสภาพแวดลอม
เทานั้น หากยังควรตองสอนใหรูจักพัฒนา
โลก รูจักพัฒนาสภาพแวดลอมรอบๆ ตัว
เองดวย หาไมแลวปานนี้ คนเราคงยังตอง
นุงหมใบไม และยังไมออกมาจากถํ้า!
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กลับมาที่เรื่องราวในรานอาหาร การที่
พวกสาวๆ ในรานอาหารกรีดรองและตื่น
ตระหนก ตนตอของปญหาไมไดอยูที่พวก
เธอ และไมไดอยูที่แมลงสาบ หากอยูที่
การบริหารจัดการดานสุขอนามัยและ
ความสะอาดของรานไมดีตางหาก จึงทํา 
ใหมีแมลงสาบออกมาเพนพานในรานได 
เชนเดียวกับการที่ผู คนหงุดหงิดกับการ
จราจร ตนตอของปญหาก็ไมไดอยูที่พวก
เขาเปนคนขีห้งดุหงดิ ไมรูจกัควบคมุอารมณ 
หากอยูที่การบริหารจัดการระบบจราจร
โดยองครวมที่ไมดีพอ การวางผังเมือง
และถนน การออกกฎหมายเกี่ยวกับการ
ครอบครองรถและการจราจร การบังคับ
ใชกฎหมายและการปฏิบัติหนาที่ของเจา
พนักงานจราจรหรือพนักงานเจาหนาที่ที่
ควบคุมการจราจร รวมทั้งพฤติกรรมการ
ขับขี่ยวดยานของผูใชรถใชถนน เหลานี้
รวมๆ กันตางหากที่ทําใหรถติดและผูคน
ตองหงุดหงิด หากพวกเขาขับรถอยูบน
ถนนที่ปลอดโปรง ผูรวมทางขับรถดีมี
มารยาท จะมีอะไรมาทําใหพวกเขาตอง
หงุดหงิดเลา? ปญหาอยูที่พวกเขา และ
ควรแกที่ตัวพวกเขา หรืออยูที่อะไร และ
ควรแกที่อะไรกันแน?

สวนท่ีควรตองมีความเห็นในเชิงทวงติง 
(สีแดง) คือขอความที่สรุปวา “มากกวา
ปญหา มันคือ ปฎิกิริยาของผมตอปญหา 
ที่สรางความวุนวายใหกับชีวิตผม” บท
สรุปดังกลาวนี้ เปนอันตรายอยางย่ิง 
เพราะมันเปนขอความที่เทและดูดี แต
สามารถหมกเม็ดตนตอปญหาอันชั่วราย
ทั้งหลายทั้งปวงได 

เพราะหากคิดวาปฏกิริยิาของเราตอปญหา 
สรางความวุนวายใหกับชีวิตเรามากเสีย
ยิ่งกวาตัวปญหาจริงๆ เสียแลว เม่ือมี
ปญหาอะไร เราก็ตองยอมจํานนตอปญหา 
ตองไมมีปฏิกิริยาหรือการตอบโตใดๆ 
เพราะจะยิ่งสรางความวุนวายใหกับชีวิต 

หากคิดเชนนี้ เม่ือมีปญหา เราก็ควรอยู
กับปญหา และปรับตัวของเราใหเขากับ
ปญหา เขาทํานอง เขาเมืองตาหลิ่ว ตอง
หลิ่วตาตาม มิเชนนั้น เราคือปญหา และ
อาจเปนปญหายิ่งกวาปญหา

และหากคิดเชนนี ้เบือ้งหนาความอยตุธิรรม 
ในสังคม เบื้องหนาการทุจริตคอรรัปชั่น 
การขมเหงรังแก และการกดขี่เผด็จการ 
จึงไมใชปญหาท่ีรายแรงเทากับการท่ีเราไร
ความสามารถที่จะอดทนอยูกับมัน! ไมใช
ปญหาที่สรางความวุนวายใหกับชีวิตเรา
เทากับปฏิกิริยาของเราที่จะมีตอมัน! 

จริงอยู ในการแกปญหา เรามีหลักคิดที่ให
ใชการรับมือ (respond) ที่ผานการพินิจ
พิจารณาดวยเหตุและผล มากกวาการมี
ปฏิกิริยาตอบโต (react) ซึ่งเต็มไปดวย
อารมณและความรูสึก แตกระนั้น การมี
ปฏิกิริยาตอบโตก็ไม ใช 
เรือ่งเลวรายไปเสยีทัง้หมด  
ตรงกนัขามเบือ้งหนาความ 
ชั่วรายตางๆ ที่กรอนกิน
สังคม เพียงแคสมาชิก
ในสังคมมีปฏิกิริยาออก
มา กน็บัวาดมีากกวาการ 
อยูเฉยๆ โดยไมทาํอะไร 
มากมายนัก ในหลาย
กรณี ปฏิกิริยาตอบโต
สามารถสงผลสะเทอืน 
กระทั่ ง เ ป  นป จจัย
สําคัญที่ทําใหปญหา
แกไขได โดยเฉพาะ
ปญหาท่ีโดยตัวมัน
เองมีความชั่วร าย
และไมเปนท่ียอม 
รับของสังคมโดย
ทั่วไป

ไมตองยกตัวอยางไกลไปถึงเมืองนอก
เมืองนา ในประเทศไทยเรา ในเหตุการณ 
14 ตุลาคม 2516 หากไมมีปฏิกิริยา
ตอบโต ของประชาชนในขอบเขตทั่ ว
ประเทศ สามทรราชก็คงไมยอมลงจาก
บัลลังก ชัยชนะของประชาชนก็คงยังมา
ไมถึง

ในเหตุการณ 14 ตุลาคม ฝายนักเรียน 
นิสิตนักศึกษา และประชาชน ไดตอสูกับ
ระบอบเผดจ็การทหารของถนอม-ประภาส-
ณรงค อยางมีการจัดตั้ง มียุทธวิธี และขั้น
ตอนการตอสูที่ชัดเจน แมบางขณะจะมี
ความสับสนและมีอุปสรรคดานการติดตอ
สื่อสารกันเองภายในขบวนอันเนื่องมาจาก
ความจาํกดัของระดบัเทคโนโลยกีารสือ่สาร 
ในเวลานั้น 
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สถานการณทีน่าํไปสูเหตุการณ 14 ตลุาคม 
เริ่มจากการพยายามของจอมพลถนอม 
กิตติขจรกับพวก ในการสืบทอดอํานาจ
เผด็จการทหารที่ปกครองประเทศติดตอ
กันมายาวนานถึง 15 ปตั้งแตสมัยจอมพล
สฤษดิ์ ธนะรัชต ดวยการตออายุราชการ
ใหกับตัวเองในตําแหนงผูบัญชาการทหาร
สูงสุด และกอรัฐประหารตัวเองในวันที่ 17 
พฤศจิกายน 2514 ประกอบกับเวลานั้นมี
การทุจริตคอรรัปชั่นเกิดขึ้นมากมาย และ
มีกรณีเฮลิคอปเตอรทหารตกที่จังหวัด
นครปฐมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2516 มีผู
เสียชีวิต 6 คน ในซากเฮลิคอปเตอรที่ตก 
พบซากสัตวปาจํานวนมาก สวนใหญเปน
ซากกระทิงที่ลามาจากเขตสงวนพันธุสัตว
ปาทุงใหญนเรศวร ทาํใหนักศกึษาประชาชน 
เกิดความไมพอใจเปนอันมาก ในระหวาง
นั้น มีการชุมนุมประทวงอธิการบดีมหา 
วิทยาลัยรามคําแหงที่สั่งลบชื่อนักศึกษา 9 
คนออกจากมหาวิทยาลัยเนื่องจากจัด
พมิพหนงัสอื “มหาวทิยาลยัทีไ่มมีคาํตอบ” 
มีเนื้อหาเสียดสีนายกรัฐมนตรี วันที่ 6 

ตุลาคม 2516 นักศึกษา นักวิชาการ นัก
เขียน นักหนังสือพิมพ และนักการเมือง
จํานวน 100 คน รวมลงชื่อเรียกรอง
รัฐธรรมนูญ และเดินแจกจายใบปลิว
รณรงคเรียกรองรัฐธรรมนูญไปยังที่ตางๆ 
ในกรุงเทพฯ จนในที่สุดถูกทางการจับกุม
รวมทั้งหมด 13 คน วันที่ 9 ตุลาคม 
นักศึกษานําโดยศูนยกลางนิสิตนักศึกษา
แหงประเทศไทย จึงจัดการชุมนุมประทวง
ขึ้นที่ลานโพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
เรียกรองใหรัฐบาลทหารปลอยตัวผู ถูก
จับกุมทั้ง 13 คนทันที แตไมไดรับการ
ตอบรับ วันที่ 13 ตุลาคม ผูชุมนุมอัน
ประกอบดวยนักเรียน นิสิตนักศึกษา และ
ประชาชน จึงเคลื่อนขบวนออกจาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไปตามถนน
ราชดําเนนิ มุงไปยงัลานพระบรมรูปทรงมา 

การตอสูของขบวนนักเรียน นิสิตนักศึกษา 
และประชาชน ตอระบอบเผด็จการทหาร
ที่กลาวมาขางตนนี้ ลวนเปนการรับมือ 
(respond) ตออํานาจเผด็จการทั้งสิ้น 
พวกเขาไมไดกระทําดวยอารณที่ไรเหตุผล 

ตรงกนัขาม พวกเขาใชเหตผุลและจติสาํนึก 
มาตอสู พวกเขาทราบดีวาเวลาน้ันประเทศ 
ไมมีเอกราช ถูกครอบงําอยางเปดเผยโดย
สหรฐัอเมรกิา ประชาชาติไมมปีระชาธปิไตย 
ประชาชนถกูกดขีร่งัแกโดยระบอบเผด็จการ 
ทหารมายาวนานซ่ึงจะยอมใหเปนอยูเชน
นี้อีกตอไปไมได พวกเขาทราบกระทั่งวา
หากการตอสูของพวกเขาไมชนะ อะไรจะ
เกิดข้ึนกับชีวิตของพวกเขาและครอบครัว 
ระหวางการตอสูมกีารวเิคราะหสถานการณ 
มีการวางข้ันตอนการตอสูอยางมีจังหวะ
กาว และมีการประชาสมัพนัธใหการศกึษา 
ถึงเหตุผลและความชอบธรรมในการลุก
ขึ้นสูครั้งนี้ จึงทําใหสามารถระดมคนเขา
รวมการตอสูไดกวาหาแสนคน ซึ่งนับวา
มากที่สุดในประวัติการชุมนุมตอสู ของ
ฝายประชาชนในเวลานั้น ทั้งระหวางการ
ตอสูมีการเจรจาตอรองกบัอํานาจเผดจ็การ 
เปนระยะๆ จนสามารถนํามาซึ่งขอตกลง
ที่รัฐบาลทหารจําตองยอมปลอยตัวผูถูก
จับกุมทั้ง 13 คน และสัญญาวาจะประกาศ
ใชรัฐธรรมนูญใหมในปถัดไป
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กลับมาที่เรื่องราวในรานอาหาร การท่ี
พวกสาวๆ ในรานอาหารกรีดรองและตื่น
ตระหนก ตนตอของปญหาไมไดอยูที่พวก
เธอ และไมไดอยูที่แมลงสาบ หากอยูที่
การบริหารจัดการดานสุขอนามัยและ
ความสะอาดของรานไมดีตางหาก จึงทํา 
ใหมีแมลงสาบออกมาเพนพานในรานได 
เชนเดียวกับการที่ผู คนหงุดหงิดกับการ
จราจร ตนตอของปญหาก็ไมไดอยูที่พวก
เขาเปนคนขีห้งดุหงดิ ไมรูจกัควบคมุอารมณ 
หากอยูที่การบริหารจัดการระบบจราจร
โดยองครวมท่ีไมดีพอ การวางผังเมือง
และถนน การออกกฎหมายเกี่ยวกับการ
ครอบครองรถและการจราจร การบังคับ
ใชกฎหมายและการปฏิบัติหนาท่ีของเจา
พนักงานจราจรหรือพนักงานเจาหนาที่ที่
ควบคุมการจราจร รวมทั้งพฤติกรรมการ
ขับขี่ยวดยานของผูใชรถใชถนน เหลานี้
รวมๆ กันตางหากที่ทําใหรถติดและผูคน
ตองหงุดหงิด หากพวกเขาขับรถอยูบน
ถนนที่ปลอดโปรง ผูรวมทางขับรถดีมี
มารยาท จะมีอะไรมาทําใหพวกเขาตอง
หงุดหงิดเลา? ปญหาอยูที่พวกเขา และ
ควรแกที่ตัวพวกเขา หรืออยูที่อะไร และ
ควรแกที่อะไรกันแน?

สวนท่ีควรตองมีความเห็นในเชิงทวงติง 
(สีแดง) คือขอความที่สรุปวา “มากกวา
ปญหา มันคือ ปฎิกิริยาของผมตอปญหา 
ที่สรางความวุนวายใหกับชีวิตผม” บท
สรุปดังกลาวนี้ เปนอันตรายอยางยิ่ง 
เพราะมันเปนขอความที่เทและดูดี แต
สามารถหมกเม็ดตนตอปญหาอันชั่วราย
ทั้งหลายทั้งปวงได 

เพราะหากคิดวาปฏกิริยิาของเราตอปญหา 
สรางความวุนวายใหกับชีวิตเรามากเสีย
ยิ่งกวาตัวปญหาจริงๆ เสียแลว เมื่อมี
ปญหาอะไร เราก็ตองยอมจํานนตอปญหา 
ตองไมมีปฏิกิริยาหรือการตอบโตใดๆ 
เพราะจะยิ่งสรางความวุนวายใหกับชีวิต 

หากคิดเชนนี้ เม่ือมีปญหา เราก็ควรอยู
กับปญหา และปรับตัวของเราใหเขากับ
ปญหา เขาทํานอง เขาเมืองตาหลิ่ว ตอง
หลิ่วตาตาม มิเชนนั้น เราคือปญหา และ
อาจเปนปญหายิ่งกวาปญหา

และหากคิดเชนนี ้เบือ้งหนาความอยตุธิรรม 
ในสังคม เบื้องหนาการทุจริตคอรรัปชั่น 
การขมเหงรังแก และการกดขี่เผด็จการ 
จึงไมใชปญหาท่ีรายแรงเทากับการที่เราไร
ความสามารถที่จะอดทนอยูกับมัน! ไมใช
ปญหาท่ีสรางความวุนวายใหกับชีวิตเรา
เทากับปฏิกิริยาของเราที่จะมีตอมัน! 

จริงอยู ในการแกปญหา เรามีหลักคิดที่ให
ใชการรับมือ (respond) ที่ผานการพินิจ
พิจารณาดวยเหตุและผล มากกวาการมี
ปฏิกิริยาตอบโต (react) ซึ่งเต็มไปดวย
อารมณและความรูสึก แตกระนั้น การมี
ปฏิกิริยาตอบโตก็ไม ใช 
เรือ่งเลวรายไปเสยีทัง้หมด  
ตรงกนัขามเบือ้งหนาความ 
ชั่วรายตางๆ ที่กรอนกิน
สังคม เพียงแคสมาชิก
ในสังคมมีปฏิกิริยาออก
มา กน็บัวาดมีากกวาการ 
อยูเฉยๆ โดยไมทาํอะไร 
มากมายนัก ในหลาย
กรณี ปฏิกิริยาตอบโต
สามารถสงผลสะเทอืน 
กระ ท่ั ง เ ป  นป จจัย
สําคัญท่ีทําใหปญหา
แกไขได โดยเฉพาะ
ปญหาท่ีโดยตัวมัน
เองมีความชั่วร าย
และไมเปนท่ียอม 
รับของสังคมโดย
ทั่วไป

ไมตองยกตัวอยางไกลไปถึงเมืองนอก
เมืองนา ในประเทศไทยเรา ในเหตุการณ 
14 ตุลาคม 2516 หากไมมีปฏิกิริยา
ตอบโต ของประชาชนในขอบเขตทั่ ว
ประเทศ สามทรราชก็คงไมยอมลงจาก
บัลลังก ชัยชนะของประชาชนก็คงยังมา
ไมถึง

ในเหตุการณ 14 ตุลาคม ฝายนักเรียน 
นิสิตนักศึกษา และประชาชน ไดตอสูกับ
ระบอบเผดจ็การทหารของถนอม-ประภาส-
ณรงค อยางมีการจัดตั้ง มียุทธวิธี และขั้น
ตอนการตอสูที่ชัดเจน แมบางขณะจะมี
ความสับสนและมีอุปสรรคดานการติดตอ
สื่อสารกันเองภายในขบวนอันเนื่องมาจาก
ความจาํกดัของระดบัเทคโนโลยกีารสือ่สาร 
ในเวลานั้น 
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สถานการณท่ีนาํไปสูเหตุการณ 14 ตลุาคม 
เร่ิมจากการพยายามของจอมพลถนอม 
กิตติขจรกับพวก ในการสืบทอดอํานาจ
เผด็จการทหารที่ปกครองประเทศติดตอ
กันมายาวนานถึง 15 ปตั้งแตสมัยจอมพล
สฤษดิ์ ธนะรัชต ดวยการตออายุราชการ
ใหกับตัวเองในตําแหนงผูบัญชาการทหาร
สูงสุด และกอรัฐประหารตัวเองในวันที่ 17 
พฤศจิกายน 2514 ประกอบกับเวลานั้นมี
การทุจริตคอรรัปชั่นเกิดขึ้นมากมาย และ
มีกรณีเฮลิคอปเตอรทหารตกที่จังหวัด
นครปฐมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2516 มีผู
เสียชีวิต 6 คน ในซากเฮลิคอปเตอรที่ตก 
พบซากสัตวปาจํานวนมาก สวนใหญเปน
ซากกระทิงที่ลามาจากเขตสงวนพันธุสัตว
ปาทุงใหญนเรศวร ทําใหนักศกึษาประชาชน 
เกิดความไมพอใจเปนอันมาก ในระหวาง
นั้น มีการชุมนุมประทวงอธิการบดีมหา 
วิทยาลัยรามคําแหงที่สั่งลบชื่อนักศึกษา 9 
คนออกจากมหาวิทยาลัยเน่ืองจากจัด
พมิพหนังสอื “มหาวทิยาลยัทีไ่มมีคาํตอบ” 
มีเนื้อหาเสียดสีนายกรัฐมนตรี วันที่ 6 

ตุลาคม 2516 นักศึกษา นักวิชาการ นัก
เขียน นักหนังสือพิมพ และนักการเมือง
จํานวน 100 คน รวมลงชื่อเรียกรอง
รัฐธรรมนูญ และเดินแจกจายใบปลิว
รณรงคเรียกรองรัฐธรรมนูญไปยังที่ตางๆ 
ในกรุงเทพฯ จนในที่สุดถูกทางการจับกุม
รวมทั้งหมด 13 คน วันที่ 9 ตุลาคม 
นักศึกษานําโดยศูนยกลางนิสิตนักศึกษา
แหงประเทศไทย จึงจัดการชุมนุมประทวง
ขึ้นที่ลานโพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
เรียกรองใหรัฐบาลทหารปลอยตัวผู ถูก
จับกุมทั้ง 13 คนทันที แตไมไดรับการ
ตอบรับ วันที่ 13 ตุลาคม ผูชุมนุมอัน
ประกอบดวยนักเรียน นิสิตนักศึกษา และ
ประชาชน จึงเคลื่อนขบวนออกจาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไปตามถนน
ราชดําเนนิ มุงไปยงัลานพระบรมรูปทรงมา 

การตอสูของขบวนนักเรียน นิสิตนักศึกษา 
และประชาชน ตอระบอบเผด็จการทหาร
ที่กลาวมาขางตนนี้ ลวนเปนการรับมือ 
(respond) ตออํานาจเผด็จการท้ังสิ้น 
พวกเขาไมไดกระทําดวยอารณท่ีไรเหตุผล 

ตรงกนัขาม พวกเขาใชเหตผุลและจติสาํนึก 
มาตอสู พวกเขาทราบดีวาเวลาน้ันประเทศ 
ไมมีเอกราช ถูกครอบงําอยางเปดเผยโดย
สหรฐัอเมรกิา ประชาชาตไิมมปีระชาธปิไตย 
ประชาชนถกูกดขีร่งัแกโดยระบอบเผดจ็การ 
ทหารมายาวนานซึ่งจะยอมใหเปนอยูเชน
นี้อีกตอไปไมได พวกเขาทราบกระทั่งวา
หากการตอสูของพวกเขาไมชนะ อะไรจะ
เกิดขึ้นกับชีวิตของพวกเขาและครอบครัว 
ระหวางการตอสูมกีารวเิคราะหสถานการณ 
มีการวางข้ันตอนการตอสูอยางมีจังหวะ
กาว และมีการประชาสมัพนัธใหการศกึษา 
ถึงเหตุผลและความชอบธรรมในการลุก
ขึ้นสูครั้งนี้ จึงทําใหสามารถระดมคนเขา
รวมการตอสูไดกวาหาแสนคน ซึ่งนับวา
มากที่สุดในประวัติการชุมนุมตอสู ของ
ฝายประชาชนในเวลานั้น ทั้งระหวางการ
ตอสูมกีารเจรจาตอรองกบัอํานาจเผด็จการ 
เปนระยะๆ จนสามารถนํามาซึ่งขอตกลง
ที่รัฐบาลทหารจําตองยอมปลอยตัวผูถูก
จับกุมทั้ง 13 คน และสัญญาวาจะประกาศ
ใชรัฐธรรมนูญใหมในปถัดไป
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เหตุการณ 14 ตุลาคม ที่ดูเหมือนวากําลัง
จะยุติลงดวยความเรียบรอย กลับมาถึงจุด
ตึงเครียดอีกครั้งเมื่อมีแถลงการณตอนส่ี
ทุมของคืนวันเสารที่ 13 จากกรมประชา 
สัมพันธใหรายปายสีวามีบุคคลที่ไมใช
นักศึกษาพยายามโจมตีรัฐบาลและยุยงสง
เสริมใหเกิดความวุนวายตอไป จากนั้น
การปราบปรามอยางนองเลือดก็เร่ิมข้ึน
ตอนเชาตรูของวันอาทิตยที่ 14 ตุลาคม 
2516 ขณะผูชุมนุมเดินขบวนที่อยูใกล
พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน ดานถนน
พระราม 5 ตัดกับถนนราชวิถี กําลังพา
กันสลายตัวเพื่อเดินทางกลับบานหลังจาก
ไดฟงพระบรมราโชวาทที่ พ.ต.อ.วสิษฐ 
เดชกุญชร ผูแทนพระองคอานใหฟง แต
กองกําลังตํารวจคอมมานโดภายใตการ
บญัชาการของ พล.ต.ท.มนตชยั พนัธุคงชืน่ 
ผูชวยอธิบดีกรมตํารวจ กับ พล.ต.ต.ณรงค 
มหานนท ผูบัญชาการตํารวจนครบาลใน
ขณะนั้น กลับสกัดกั้นไมใหผูชุมนุมเดิน
ผานไป ผูชุมนุมจึงไมพอใจ มีการขวางปา
ขาวหอและทอนไมไปยังตํารวจ จากนั้นไม
ถึง 10 นาที รถตํารวจที่ใชปราบจลาจล    
2 คัน ก็เปดไซเรนแลวพุงเขาชนฝูงชน 
ตํารวจคอมมานโด รวมทั้ง 2 นายตํารวจ
ผู อื้อฉาวจากกรณีลักลอบลาสัตวป าที่
ทุงใหญนเรศวรก็กรูกันเขามาใชกระบอง
หวดตีนักศึกษาประชาชน ไมเวนแมเด็ก
และผูหญิง จนตกลงไปในคูนํ้าขางพระ
ตําหนัก บางคนถูกแกสนํ้าตา นักศึกษา
ประชาชนสวนหนึ่งจึงปนร้ัวหนีเขาไปใน
เขตพระตําหนัก เพื่อหวังพึ่งพระบารมี 
บางสวนเขาไปทางประตูที่มหาดเล็กเปด
ใหเขาไป จากจุดนี้ เหตุการณก็บานปลาย
ออกไปอีกอยางไมคาดคิด เมื่อรัฐบาลใช
กําลังทหารและตํารวจออกปราบปรามผู
ชุมนุมบนถนนอยางรุนแรงและบาคล่ัง 
นักศึกษาประชาชนจึงตอบโตดวยความ
เคียดแคน มีการกอความวุนวาย บุกเผา
กรมประชาสัมพันธที่ เผยแพรข าวเท็จ 
และสถานีตํารวจ รวมทั้งที่ทําการตางๆ 

ซึ่งเปนสัญลักษณของอํานาจเผด็จการ 
การจลาจลเกิดขึ้นทั่วกรุงเทพฯ ไมมีใคร
สามารถควบคุมอะไรได การตอสูที่เดิม
เพียงเรียกรองรัฐธรรมนูญและใหปลอย
ตวัผูถกูจบักมุจากการเรยีกรองรฐัธรรมนญู 
16 คน ไดยกระดับขึ้นสูการตอสูเพื่อโคน
ลมอํานาจปกครองของสามทรราช จนใน
ที่สุดจอมพลถนอมตองยอมลาออกจาก
ตําแหนงนายกรัฐมนตรี แตยังคงใชฐานะ
ของผูบัญชาการทหารสูงสุด สั่งทหาร นํา
รถถังและอาวุธสงครามแทบทุกชนิดออก
เขนฆาปราบปรามนักเรียน นิสิตนักศึกษา 
และประชาชนอยางเหี้ยมโหดและไร 
มนุษยธรรมตอไปอีกตลอดทั้งคืนวันท่ี 14 

ถึงกลางวันวันท่ี 15 พรอมปายสีวามีการ 
แทรกแซงจากคอมมิวนสิต เวลานัน้ตลอด 
เสนทางถนนราชดําเนิน ยานบางลําพู 
และบริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
เต็มไปดวยปลอกกระสุนและรอยเลือด มี
คนเสียชีวิตเปนรอย บาดเจ็บเปนพัน การ
จลาจลจากฝูงชนที่เคียดแคนขยายตัวออก
ไปยังตางจังหวัด จนไมสามารถควบคุม
อะไรได สงผลใหภายในหมูชนชั้นปกครอง
ท่ีมีทหารเปนแกนนําเกิดความแตกแยก
ขัดแยง และพลเอกกฤษณ สีวะรา ผู
บัญชาการทหารบกในเวลานั้นไดใชโอกาส
นี้บีบบังคับใหจอมพลถนอม กิตติขจร   
ลาออกจากตําแหนงผู บัญชาหารทหาร
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สูงสุด และเดินทางออกจากประเทศพรอม
จอมพลประภาส จารุเสถียร พันเอก
ณรงค กิตติขจร และครอบครัวในคํ่าวัน
จันทรที่ 15 ตุลาคม เหตุการณจึงคอยๆ 
คืนสูภาวะปกติในวันอังคารที่ 16 ตุลาคม 
นักเรียน นิสิตนักศึกษา และประชาชนที่
รอดพนจากการเขนฆา ตางชวยกันเก็บ
กวาด ทําความสะอาดทองถนน และ
อํานวยความสะดวกในการจราจร ในขณะ
ที่บรรดาทหารและตํารวจไมมีใครกลาแตง
เคร่ืองแบบออกมาปฏิบัติหนาที่เปนเวลา
นับเดือน

การตอสูของนักเรียน นิสิตนักศึกษา และ
ประชาชนภายหลังจากถกูตาํรวจคอมมานโด 
ขับรถพุงเขาชน และถูกตีตกคูนํ้าขางพระ
ตําหนักจิตรลดารโหฐานในเชาตรูของวัน
อาทิตยที่ 14 ตุลาคม จนถึงคืนวันจันทรที่ 
15 ตุลาคม ดวยการกอจลาจล บุกเผา
สถานที่ราชการ รวมทั้งสถานีตํารวจตางๆ 
เปนปฏิกิริยาตอบโต (react) ที่ออกมา
จากอารมณความเคียดแคนที่ถูกทางการ
เขนฆาปราบปรามอยางเหี้ยมโหดและไร
ความปรานี เปนการตอสูที่เปนไปเองแบบ
ไรการจัดตั้ง ไรการควบคุม และเปนการ

ตอสูแบบเลือดเขาตา ไมกลัวตาย ไมเชน
นั้น คงไมมีภาพ “ไอกานยาว” ประพัฒน 
แซฉั่ว (ปญญาชาติรักษ) ที่ยืนถือทอนไม
จังกาเผชิญหนาทหารที่ติดอาวุธสงคราม
ทั้งตัว ไมเชนนั้น คงไมมีภาพ การกอ
จลาจลเผาทําลายสมบัติตางๆ ของทาง
ราชการทั่วบานทั่วเมือง

แตปฏิกิริยาและการตอสูที่เปนไปเองและ
ไรการควบคุมนี่แหละ ที่ทําใหสามทรราช
ตองลงจากบัลลังก ถาวันที่ 14-15 ตุลาคม 
2516 ไมมีการตอสูเชนนี้ ไมมีปฏิกิริยา
ตอบโต (react) การเขนฆาปราบปราม
ของอาํนาจรฐัเผดจ็การทหาร จากนักเรยีน 
นิสิตนักศึกษา และประชาชนเชนนี้ ความ
แตกแยกในหมูชนชั้นปกครองที่เปนทหาร 
และชัยชนะของฝายประชาชนในเหตกุารณ 
14 ตุลาคม ก็เปนสิ่งที่ไมอาจเปนไปได 

ทฤษฎีแมลงสาบของซันดาร พิชัย ซี.อี.
โอ.คนใหมของกูเกิล แมมีสวนที่เปนขอคิด
ที่ดีมาก แตก็มีสวนที่ตองระมัดระวัง และ
เปนอันตราย ดวยเหตุนี้ ผมจึงอยากบอก
ทุกทานวา 

“อยาเชื่อทั้งหมดในทฤษฎีแมลงสาบ
ของ ซี.อี.โอ.กูเกิล”

แตปฏิกิริยาและการตอสูที่เปนไปเองและไรการควบคุมนี่แหละ ท่ีทําให
สามทรราชตองลงจากบัลลังก ถาวันที่ 14-15 ตุลาคม 2516 ไมมีการ
ตอสูเชนนี้ ไมมีปฏิกิริยาตอบโต (react) การเขนฆาปราบปรามของ
อํานาจรัฐเผด็จการทหาร จากนักเรียน นิสิตนักศึกษา และประชาชน
เชนนี้ ความแตกแยกในหมูชนชั้นปกครองที่เปนทหาร และชัยชนะของ
ฝายประชาชนในเหตุการณ 14 ตุลาคม ก็เปนสิ่งที่ไมอาจเปนไปได
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เหตุการณ 14 ตุลาคม ที่ดูเหมือนวากําลัง
จะยุติลงดวยความเรียบรอย กลับมาถึงจุด
ตึงเครียดอีกครั้งเมื่อมีแถลงการณตอนสี่
ทุมของคืนวันเสารที่ 13 จากกรมประชา 
สัมพันธใหรายปายสีวามีบุคคลท่ีไมใช
นักศึกษาพยายามโจมตีรัฐบาลและยุยงสง
เสริมใหเกิดความวุนวายตอไป จากนั้น
การปราบปรามอยางนองเลือดก็เริ่มขึ้น
ตอนเชาตรูของวันอาทิตยที่ 14 ตุลาคม 
2516 ขณะผูชุมนุมเดินขบวนที่อยูใกล
พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน ดานถนน
พระราม 5 ตัดกับถนนราชวิถี กําลังพา
กันสลายตัวเพ่ือเดินทางกลับบานหลังจาก
ไดฟงพระบรมราโชวาทที่ พ.ต.อ.วสิษฐ 
เดชกุญชร ผูแทนพระองคอานใหฟง แต
กองกําลังตํารวจคอมมานโดภายใตการ
บญัชาการของ พล.ต.ท.มนตชยั พนัธุคงชืน่ 
ผูชวยอธิบดีกรมตํารวจ กับ พล.ต.ต.ณรงค 
มหานนท ผูบัญชาการตํารวจนครบาลใน
ขณะนั้น กลับสกัดกั้นไมใหผูชุมนุมเดิน
ผานไป ผูชุมนุมจึงไมพอใจ มีการขวางปา
ขาวหอและทอนไมไปยังตํารวจ จากนั้นไม
ถึง 10 นาที รถตํารวจที่ใชปราบจลาจล    
2 คัน ก็เปดไซเรนแลวพุงเขาชนฝูงชน 
ตํารวจคอมมานโด รวมทั้ง 2 นายตํารวจ
ผู อื้อฉาวจากกรณีลักลอบลาสัตวป าที่
ทุงใหญนเรศวรก็กรูกันเขามาใชกระบอง
หวดตีนักศึกษาประชาชน ไมเวนแมเด็ก
และผูหญิง จนตกลงไปในคูนํ้าขางพระ
ตําหนัก บางคนถูกแกสนํ้าตา นักศึกษา
ประชาชนสวนหนึ่งจึงปนรั้วหนีเขาไปใน
เขตพระตําหนัก เพื่อหวังพึ่งพระบารมี 
บางสวนเขาไปทางประตูท่ีมหาดเล็กเปด
ใหเขาไป จากจุดนี้ เหตุการณก็บานปลาย
ออกไปอีกอยางไมคาดคิด เมื่อรัฐบาลใช
กําลังทหารและตํารวจออกปราบปรามผู
ชุมนุมบนถนนอยางรุนแรงและบาคลั่ง 
นักศึกษาประชาชนจึงตอบโตดวยความ
เคียดแคน มีการกอความวุนวาย บุกเผา
กรมประชาสัมพันธที่ เผยแพรข าวเท็จ 
และสถานีตํารวจ รวมทั้งที่ทําการตางๆ 

ซึ่งเปนสัญลักษณของอํานาจเผด็จการ 
การจลาจลเกิดขึ้นทั่วกรุงเทพฯ ไมมีใคร
สามารถควบคุมอะไรได การตอสูที่เดิม
เพียงเรียกรองรัฐธรรมนูญและใหปลอย
ตวัผูถกูจบักมุจากการเรยีกรองรฐัธรรมนญู 
16 คน ไดยกระดับขึ้นสูการตอสูเพื่อโคน
ลมอํานาจปกครองของสามทรราช จนใน
ที่สุดจอมพลถนอมตองยอมลาออกจาก
ตําแหนงนายกรัฐมนตรี แตยังคงใชฐานะ
ของผูบัญชาการทหารสูงสุด สั่งทหาร นํา
รถถังและอาวุธสงครามแทบทุกชนิดออก
เขนฆาปราบปรามนักเรียน นิสิตนักศึกษา 
และประชาชนอยางเหี้ยมโหดและไร 
มนุษยธรรมตอไปอีกตลอดทั้งคืนวันที่ 14 

ถึงกลางวันวันที่ 15 พรอมปายสีวามีการ 
แทรกแซงจากคอมมิวนสิต เวลานัน้ตลอด 
เสนทางถนนราชดําเนิน ยานบางลําพู 
และบริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
เต็มไปดวยปลอกกระสุนและรอยเลือด มี
คนเสียชีวิตเปนรอย บาดเจ็บเปนพัน การ
จลาจลจากฝูงชนที่เคียดแคนขยายตัวออก
ไปยังตางจังหวัด จนไมสามารถควบคุม
อะไรได สงผลใหภายในหมูชนชั้นปกครอง
ที่มีทหารเปนแกนนําเกิดความแตกแยก
ขัดแยง และพลเอกกฤษณ สีวะรา ผู
บัญชาการทหารบกในเวลานั้นไดใชโอกาส
น้ีบีบบังคับใหจอมพลถนอม กิตติขจร   
ลาออกจากตําแหนงผู บัญชาหารทหาร
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สูงสุด และเดินทางออกจากประเทศพรอม
จอมพลประภาส จารุเสถียร พันเอก
ณรงค กิตติขจร และครอบครัวในคํ่าวัน
จันทรที่ 15 ตุลาคม เหตุการณจึงคอยๆ 
คืนสูภาวะปกติในวันอังคารที่ 16 ตุลาคม 
นักเรียน นิสิตนักศึกษา และประชาชนที่
รอดพนจากการเขนฆา ตางชวยกันเก็บ
กวาด ทําความสะอาดทองถนน และ
อํานวยความสะดวกในการจราจร ในขณะ
ที่บรรดาทหารและตํารวจไมมีใครกลาแตง
เครื่องแบบออกมาปฏิบัติหนาที่เปนเวลา
นับเดือน

การตอสูของนักเรียน นิสิตนักศึกษา และ
ประชาชนภายหลังจากถกูตาํรวจคอมมานโด 
ขับรถพุงเขาชน และถูกตีตกคูนํ้าขางพระ
ตําหนักจิตรลดารโหฐานในเชาตรูของวัน
อาทิตยที่ 14 ตุลาคม จนถึงคืนวันจันทรที่ 
15 ตุลาคม ดวยการกอจลาจล บุกเผา
สถานที่ราชการ รวมทั้งสถานีตํารวจตางๆ 
เปนปฏิกิริยาตอบโต (react) ที่ออกมา
จากอารมณความเคียดแคนท่ีถูกทางการ
เขนฆาปราบปรามอยางเหี้ยมโหดและไร
ความปรานี เปนการตอสูที่เปนไปเองแบบ
ไรการจัดตั้ง ไรการควบคุม และเปนการ

ตอสูแบบเลือดเขาตา ไมกลัวตาย ไมเชน
นั้น คงไมมีภาพ “ไอกานยาว” ประพัฒน 
แซฉั่ว (ปญญาชาติรักษ) ที่ยืนถือทอนไม
จังกาเผชิญหนาทหารท่ีติดอาวุธสงคราม
ทั้งตัว ไมเชนนั้น คงไมมีภาพ การกอ
จลาจลเผาทําลายสมบัติตางๆ ของทาง
ราชการทั่วบานทั่วเมือง

แตปฏิกิริยาและการตอสูท่ีเปนไปเองและ
ไรการควบคุมนี่แหละ ที่ทําใหสามทรราช
ตองลงจากบัลลังก ถาวันที่ 14-15 ตุลาคม 
2516 ไมมีการตอสูเชนนี้ ไมมีปฏิกิริยา
ตอบโต (react) การเขนฆาปราบปราม
ของอาํนาจรฐัเผดจ็การทหาร จากนักเรยีน 
นิสิตนักศึกษา และประชาชนเชนนี้ ความ
แตกแยกในหมูชนชั้นปกครองที่เปนทหาร 
และชยัชนะของฝายประชาชนในเหตกุารณ 
14 ตุลาคม ก็เปนสิ่งที่ไมอาจเปนไปได 

ทฤษฎีแมลงสาบของซันดาร พิชัย ซี.อี.
โอ.คนใหมของกูเกิล แมมีสวนที่เปนขอคิด
ที่ดีมาก แตก็มีสวนที่ตองระมัดระวัง และ
เปนอันตราย ดวยเหตุนี้ ผมจึงอยากบอก
ทุกทานวา 

“อยาเชื่อทั้งหมดในทฤษฎีแมลงสาบ
ของ ซี.อี.โอ.กูเกิล”

แตปฏิกิริยาและการตอสูที่เปนไปเองและไรการควบคุมนี่แหละ ท่ีทําให
สามทรราชตองลงจากบัลลังก ถาวันที่ 14-15 ตุลาคม 2516 ไมมีการ
ตอสูเชนนี้ ไมมีปฏิกิริยาตอบโต (react) การเขนฆาปราบปรามของ
อํานาจรัฐเผด็จการทหาร จากนักเรียน นิสิตนักศึกษา และประชาชน
เชนนี้ ความแตกแยกในหมูชนชั้นปกครองที่เปนทหาร และชัยชนะของ
ฝายประชาชนในเหตุการณ 14 ตุลาคม ก็เปนสิ่งที่ไมอาจเปนไปได
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รากไทย
Thai Origin

ภาษาไทยกรุงเทพ
จะทวนสายนํ้า
พันกโิลเมตร
กลับเมอืงแถน

รากไทย
Thai Origin

รากไทย
Thai Origin

ถอยคําที่เราฟงจากวิทยุ ไดยินจากโทรทัศน และอานในหนังสือพิมพทุกวัน ที่จริงเปนภาษาไทย
สําเนียงกรุงเทพเทานั้น เนื่องจากกรุงเทพเปนศูนยกลางการปกครองประเทศ สําเนียงกรุงเทพจึง
เปนภาษากลาง เปนภาษาไทยมาตรฐาน ถาสุพรรณบุรีเปนเมืองหลวง พิธีกรก็ตองเอื้อนทุกคํา
เหมือนพากยโขน ถาเชียงใหมเปนเมืองหลวง ไทยรัฐก็ตองพาดหัววา บิ๊กตูจะอูจะอี้จะอั้น ถา
กรุงเทพไมใชเมืองหลวง หนังสือเลมนี้ทั้งเลม จะใชไมเอกไมโทอีกระบบหนึ่ง
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ตนกําเนิดภาษาไทยถิ่นกลาง
ภาษามีชีวิต เปลี่ยนเซลลอยูเสมอ ปกติอยูดวยกันภาษาก็
เปลี่ยนแปลงอยูแลว ครั้นแยกกันอยู สิ่งแวดลอมตางกัน 
นานเขาตางคนตางเปลีย่น กลบัมาคยุกนัใหมไมคอยรูเรือ่ง 
ภาษาถิ่นจึงเกิดจากความผันแปร เมื่อคนพวกเดียวกันไม
ไดอยูดวยกัน

ภาษาไทยถิ่นเหนือ เปนภาษากลุมไทใหญ แยกตัวออกมา
กอน ราวพุทธศตวรรษที่ 16 จากหลวงพระบาง ทวนแมนํ้า
โขงไปทางตะวันตก พบแมนํ้ากก จึงไหลเขาไปในที่ราบ
เชียงราย สรางบานแปงเมือง ขยายตัวเปนเชียงแสน 
เชียงราย เชียงใหม ในที่สุดก็ตั้งเปนอาณาจักรลานนา 
ครอบคลุมดินแดนภาคเหนือ 8 จังหวัด ที่อูกําเมือง 

ภาษาไทยถิ่นกลาง อยูในกลุมไทนอย ออกจากหลวงพระ
บางเมื่อ 900 ปที่แลว ลองแมนํ้าโขงลงมาทางใต ถึงตําบล
ปากลาย ก็ทะลุเทือกเขาเขาไปถึงแมนํ้านานที่อุตรดิตถ 
พบที่ราบจึงแผซานออกไป ผสมปนเปกับภาษามอญภาษา
เขมร คลุกคลีกับภาษาบาลีสันสกฤต ภาษาลาวโบราณก็
กลายเปนภาษาไทยถิ่นกลางเต็มรูปแบบ

ภาษาไทยสําเนียงกรุงเทพเพิ่งกอตัวเมื่อ 250 ปนี้ เปนผลของการตั้งกรุงรัตนโกสินทร ทําใหสําเนียงรอยสายไหลมาปะทะสังสรรคกัน 
เริ่มจากสําเนียงชาวสวนเมืองบางกอก รวมกับนักรบเดนตายจากกรุงศรีอยุธยา ปนกับเชลยเขมรเชลยลาวที่มาสรางกรุง ผสมกับมอญ
อพยพญวนอพยพ โดยเฉพาะจีนแตจิ๋วอันเปนประชากรสวนใหญ เกิดเปนสําเนียงใหมเอี่ยม แบบที่เราคุยกันทุกวันนี้

ภาษากรุงเทพเปนสวนหนึ่งของภาษาไทยถิ่นกลาง มีระบบเสียงและคําศัพทที่แตกตางจากภาษาไทยถิ่นเหนือ ภาษาไทยถิ่นอีสาน และ
ภาษาไทยถิ่นใต  ภาษาถิ่นทั้ง 4 สาขานี้ ตางคลี่คลายมาจากตนตอเดียวกัน คือภาษาลาวโบราณเมืองหลวงพระบาง เมื่อพันปกอน
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สวนภาษาไทยถิ่นใต ก็คือภาษาไทยถิ่นกลาง ที่ลวงเลย
เมืองประจวบคีรีขันธลงไปสุดชายแดน ไดหลอมรวมกับ
ภาษามลายูเจาของถิ่นดั้งเดิม และยังไดผสมกับภาษาไทย
ถิ่นเหนือจากลานนา ซึ่งถูกกรุงศรีอยุธยาตัดกําลัง เทครัว
มาไวปากใต อยูไปทุกคนก็พรอมใจกันแหลงใต

ภาษาไทยถิ่นอีสาน ก็คือภาษาลาวนั่นเอง อยูในกลุมไท
นอยเหมือนกัน เปนภาษาที่เปลี่ยนแปลงจากภาษาลาว
โบราณหลวงพระบาง แลวกระจายไปตามหุบเขาฝงซาย
แมนํ้าโขงจนเต็มอาณาจักรลานชาง พอถึงยุครัตนโกสินทร 
ก็มีการเคลื่อนยายชาวลาวขามแมนํ้าโขง เขามาตั้งบาน
เมือง ตลอดดินแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปจจุบันมี
คนเวาลาว 27 ลานคน อยูในประเทศลาว 7 ลาน ใน
ประเทศไทย 20 ลาน

ภาษาถิ่นทั้ง 4 ภาค รวมกันเรียกวาภาษาไทย ใชพูดกัน
อยูในประเทศไทย เปนภาษานองของภาษาลาวที่พูดใน
ประเทศลาว ภาษาสองพี่นองนี้เปนหนึ่งในภาษาตระกูลไท 
60 ภาษา ที่มีผูพูด 140 ลานคน นอกจากเปนประชาชน
ไทยและประชาชนลาวแลว ก็เปนพลเมืองสวนนอยอยูใน
ประเทศอื่น ไดแก จีน เวียดนาม พมา และอินเดีย

 

การเคลื่อนตัวของภาษาตระกูลไท

ภาษาตระกูลไทกําเนิดขึ้นเมื่อ 2500 ปที่
แลว ตรงบริเวณรอยตอระหวางประเทศ
จีนกับเวียดนาม ซึ่งภายหลังมีชื่อเรียกวา 
แควนสิบหกเจาไท ภูมิประเทศเปนเทือก
เขาสูงเทานั้น

เมื่อไดเกิดขึ้นแลว ภาษาตระกูลไทก็คอยๆ 
ขยายตัวออกตามวันเวลา จากจุดกลาง 
เอิบอาบไปตามหุบเขารอบตัวเปนวงใหญ 
ทับอยูบนเสนแบงประเทศ ครอบคลุมดิน
แดนสิบหกเจาไท มีเมืองในหุบเขาขนาด
ใหญ 16 เมือง ไดแก เมืองลอ เมืองสาง 
เมืองวาด เมืองมวก เมืองลา เมืองมวย 
เมืองแถน เมืองไล เมืองเจี๋ยน เมืองวัน 
เมืองตุม เมืองฮวาง เมืองมี่ เมืองจุบ เมือง
เตียน และเมืองเจียงแคม อันมีเมืองแถน

รูป 2 สบิหกเจาไท

เปนศูนยกลาง  มีทุงขนาดใหญ 4 ทุง คือ 
ทุงเมืองแถน ทุงเมืองถาน ทุงเมืองเติ๊ก 
และทุงเมืองลอ แนนอน ทุงเมืองแถนมี
ขนาดใหญที่สุด ดํานาปลูกขาวมากที่สุด 
พอถึงหนาเกี่ยว รวงขาวก็เหลืองอรามเต็ม
หุบเขา นักภาษาศาสตรเรียกภาษาตระกูล
ไทกลุมนี้วา ภาษาไทกลุมกลาง

ตอมาภาษาไทกลุมกลางแผขึ้นไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ กระจายตัวครอบ 
คลุมหุบเขาทางตอนใตของจีน ในมณฑล
กวางสี นักภาษาศาสตรเรียกวา ภาษาไท
กลุมเหนือ

หลังจากนั้นภาษาไทกลุมกลางก็ขยายตัว
ลงมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต นาจะราวๆ 

พุทธศตวรรษที่ 16 เปนตนไป ตํานาน
เมืองของคนพูดภาษาไทกลุ มตะวันตก
เฉียงใต กลาวตรงกันวาบรรพบุรุษของตน
เดินทางมาจากเมืองแถน

ตํานานเปนเรื่องเลาปากตอปาก เลาตอๆ 
กันมาเปนเวลานาน เพิ่งจะจดบันทึกภาย
หลังเหตุการณหลายรอยหลายพันป จึง
คลาดเคลื่อนไดมาก ไมเหมือนศิลาจารึก
ซึ่งเปนขาวสด แตถารูจักมองก็อาจเห็น
ภาพความเคลื่อนไหวไดลางๆ 

พงศาวดารลานชางกลาววา ขุนบูลมครอง
เมืองแถน มีลูก 7 คน ใหไปตั้งเมืองใหม 
7 แหง คงหมายถึง ทุงใหญอยางเมือง
แถนนั้นคนแนนเกินไปแลว ใหระบายคน
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ออกไปหาที่ราบแหงใหมดํานาปลูกขาวกิน 
ใหขนุลอไปตัง้เมอืงลานชาง ขนุยีผ่าลานไป 
ตั้งเมืองสิบสองพันนา ขุนสามจูสงไปตั้ง
เมืองหัวพันซําเหนือ ขุนไสผงไปตั้งเมือง
โยนก ขนุงัว่อนิไปตัง้เมอืงอโยธยา ขนุลกกลม 
ไปตั้งเมืองหงสาวดี และขุนเจ็ดเจืองไปตั้ง
เมืองพวน  ที่ขุนบูลมไลลูกไปตั้งเมืองใหม 
7 แหง ก็หมายความวา ในการอพยพ
เคลือ่นยายเพ่ือหาทีท่าํกนิครัง้น้ัน แบงออก 
เปน 7 สาย 7 เสนทาง

รูป 3 หาครัว

สมมตินามตามทองเร่ือง จากเมืองแถน 
ขุนลอพ่ีใหญพาครัวถอแพลงมาต้ังเมือง
หลวงพระบางกอน ตอมาขุนยี่ผาลาน ขุน
ไสผง ขุนงั่วอิน และขุนลกกลม อีก 4 
ครัว ก็ลงมาสมทบ อยูดวยกันเปนกลุม
เรียกวาไทนอย

ขุนยี่ผาลาน ขุนไสผง และขุนลกกลม 

อยากเปนไทใหญ จึงออกเดินทางตอ ถอ
แพทวนแมนํ้าโขงไปทางทิศตะวันตก พบ
แมนํ้ากก ขุนไสผง-องคชายสี่ จึงพาครัว
เลี้ยวเขาไป ตั้งอาณาจักรโยนกเชียงแสน

สวนครัวของขุนยี่ผาลาน-องคชายสอง กับ
ครัวขุนลกกลม-องคชายหก ก็ถอแพทวน
แมนํา้โขงขึน้ไปทางเหนอื พบทางสองแพรง 
ที่แมนํ้าโขงแยกออกจากกัน ขุนยี่ผาลาน
จึงพาครัวถอแพทวนนํ้าไปทางตะวันออก 

พบหุบเขาเชียงรุ งก็ตั้งเปนอาณาจักรสิบ
สองปนนา

ขุนลกกลมเลือกพาครัวไปทางตะวันตก 
ถอสังขารไปถึงหุบเขาเชียงตุง จึงตั้งหลัก
แหลงปลูกขาว มีลูกมีหลานก็แตกครัวไป
พิชิตตะวันตก ขามแมนํ้าสาละวิน ไปตั้ง
เมืองเต็มรัฐฉาน ข้ึนไปถึงแมนํ้าเมาตั้ง
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สวนภาษาไทยถิ่นใต ก็คือภาษาไทยถิ่นกลาง ที่ลวงเลย
เมืองประจวบคีรีขันธลงไปสุดชายแดน ไดหลอมรวมกับ
ภาษามลายูเจาของถิ่นดั้งเดิม และยังไดผสมกับภาษาไทย
ถิ่นเหนือจากลานนา ซึ่งถูกกรุงศรีอยุธยาตัดกําลัง เทครัว
มาไวปากใต อยูไปทุกคนก็พรอมใจกันแหลงใต

ภาษาไทยถิ่นอีสาน ก็คือภาษาลาวนั่นเอง อยูในกลุมไท
นอยเหมือนกัน เปนภาษาท่ีเปล่ียนแปลงจากภาษาลาว
โบราณหลวงพระบาง แลวกระจายไปตามหุบเขาฝงซาย
แมนํ้าโขงจนเต็มอาณาจักรลานชาง พอถึงยุครัตนโกสินทร 
ก็มีการเคลื่อนยายชาวลาวขามแมนํ้าโขง เขามาตั้งบาน
เมือง ตลอดดินแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปจจุบันมี
คนเวาลาว 27 ลานคน อยูในประเทศลาว 7 ลาน ใน
ประเทศไทย 20 ลาน

ภาษาถิ่นทั้ง 4 ภาค รวมกันเรียกวาภาษาไทย ใชพูดกัน
อยูในประเทศไทย เปนภาษานองของภาษาลาวท่ีพูดใน
ประเทศลาว ภาษาสองพี่นองนี้เปนหนึ่งในภาษาตระกูลไท 
60 ภาษา ที่มีผูพูด 140 ลานคน นอกจากเปนประชาชน
ไทยและประชาชนลาวแลว ก็เปนพลเมืองสวนนอยอยูใน
ประเทศอื่น ไดแก จีน เวียดนาม พมา และอินเดีย

 

การเคลื่อนตัวของภาษาตระกูลไท

ภาษาตระกูลไทกําเนิดขึ้นเมื่อ 2500 ปที่
แลว ตรงบริเวณรอยตอระหวางประเทศ
จีนกับเวียดนาม ซึ่งภายหลังมีชื่อเรียกวา 
แควนสิบหกเจาไท ภูมิประเทศเปนเทือก
เขาสูงเทานั้น

เมื่อไดเกิดขึ้นแลว ภาษาตระกูลไทก็คอยๆ 
ขยายตัวออกตามวันเวลา จากจุดกลาง 
เอิบอาบไปตามหุบเขารอบตัวเปนวงใหญ 
ทับอยูบนเสนแบงประเทศ ครอบคลุมดิน
แดนสิบหกเจาไท มีเมืองในหุบเขาขนาด
ใหญ 16 เมือง ไดแก เมืองลอ เมืองสาง 
เมืองวาด เมืองมวก เมืองลา เมืองมวย 
เมืองแถน เมืองไล เมืองเจี๋ยน เมืองวัน 
เมืองตุม เมืองฮวาง เมืองมี่ เมืองจุบ เมือง
เตียน และเมืองเจียงแคม อันมีเมืองแถน

รูป 2 สบิหกเจาไท

เปนศูนยกลาง  มีทุงขนาดใหญ 4 ทุง คือ 
ทุงเมืองแถน ทุงเมืองถาน ทุงเมืองเติ๊ก 
และทุงเมืองลอ แนนอน ทุงเมืองแถนมี
ขนาดใหญที่สุด ดํานาปลูกขาวมากที่สุด 
พอถึงหนาเกี่ยว รวงขาวก็เหลืองอรามเต็ม
หุบเขา นักภาษาศาสตรเรียกภาษาตระกูล
ไทกลุมนี้วา ภาษาไทกลุมกลาง

ตอมาภาษาไทกลุมกลางแผขึ้นไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ กระจายตัวครอบ 
คลุมหุบเขาทางตอนใตของจีน ในมณฑล
กวางสี นักภาษาศาสตรเรียกวา ภาษาไท
กลุมเหนือ

หลังจากนั้นภาษาไทกลุมกลางก็ขยายตัว
ลงมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต นาจะราวๆ 

พุทธศตวรรษที่ 16 เปนตนไป ตํานาน
เมืองของคนพูดภาษาไทกลุ มตะวันตก
เฉียงใต กลาวตรงกันวาบรรพบุรุษของตน
เดินทางมาจากเมืองแถน

ตํานานเปนเรื่องเลาปากตอปาก เลาตอๆ 
กันมาเปนเวลานาน เพิ่งจะจดบันทึกภาย
หลังเหตุการณหลายรอยหลายพันป จึง
คลาดเคล่ือนไดมาก ไมเหมือนศิลาจารึก
ซ่ึงเปนขาวสด แตถารูจักมองก็อาจเห็น
ภาพความเคลื่อนไหวไดลางๆ 

พงศาวดารลานชางกลาววา ขุนบูลมครอง
เมืองแถน มีลูก 7 คน ใหไปตั้งเมืองใหม 
7 แหง คงหมายถึง ทุงใหญอยางเมือง
แถนนั้นคนแนนเกินไปแลว ใหระบายคน
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ออกไปหาที่ราบแหงใหมดํานาปลูกขาวกิน 
ใหขนุลอไปตัง้เมอืงลานชาง ขนุยีผ่าลานไป 
ตั้งเมืองสิบสองพันนา ขุนสามจูสงไปต้ัง
เมืองหัวพันซําเหนือ ขุนไสผงไปตั้งเมือง
โยนก ขุนงัว่อนิไปตัง้เมอืงอโยธยา ขนุลกกลม 
ไปตั้งเมืองหงสาวดี และขุนเจ็ดเจืองไปตั้ง
เมืองพวน  ที่ขุนบูลมไลลูกไปตั้งเมืองใหม 
7 แหง ก็หมายความวา ในการอพยพ
เคลือ่นยายเพ่ือหาทีท่าํกนิครัง้นัน้ แบงออก 
เปน 7 สาย 7 เสนทาง

รูป 3 หาครัว

สมมตินามตามทองเรื่อง จากเมืองแถน 
ขุนลอพ่ีใหญพาครัวถอแพลงมาตั้งเมือง
หลวงพระบางกอน ตอมาขุนยี่ผาลาน ขุน
ไสผง ขุนงั่วอิน และขุนลกกลม อีก 4 
ครัว ก็ลงมาสมทบ อยูดวยกันเปนกลุม
เรียกวาไทนอย

ขุนยี่ผาลาน ขุนไสผง และขุนลกกลม 

อยากเปนไทใหญ จึงออกเดินทางตอ ถอ
แพทวนแมนํ้าโขงไปทางทิศตะวันตก พบ
แมนํ้ากก ขุนไสผง-องคชายสี่ จึงพาครัว
เลี้ยวเขาไป ตั้งอาณาจักรโยนกเชียงแสน

สวนครัวของขุนยี่ผาลาน-องคชายสอง กับ
ครัวขุนลกกลม-องคชายหก ก็ถอแพทวน
แมนํา้โขงขึน้ไปทางเหนอื พบทางสองแพรง 
ที่แมนํ้าโขงแยกออกจากกัน ขุนยี่ผาลาน
จึงพาครัวถอแพทวนนํ้าไปทางตะวันออก 

พบหุบเขาเชียงรุ งก็ตั้งเปนอาณาจักรสิบ
สองปนนา

ขุนลกกลมเลือกพาครัวไปทางตะวันตก 
ถอสังขารไปถึงหุบเขาเชียงตุง จึงตั้งหลัก
แหลงปลูกขาว มีลูกมีหลานก็แตกครัวไป
พิชิตตะวันตก ขามแมนํ้าสาละวิน ไปตั้ง
เมืองเต็มรัฐฉาน ขึ้นไปถึงแมนํ้าเมาตั้ง
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อาณาจักรเมาหลวง ขามแมนํ้าอิระวดี เขา 
ไปในที่ราบแมนํ้าพรหมบุตร ตั้งอาณาจักร
ไทอาหมอันยิ่งใหญ

พวกไทใหญ 3 ครัวนี้ พูดจาแตกตางจาก
พวกไทนอย เชน ไทนอยรองวาพอคางทูม 
ไทใหญก็วาอูบอจาง เปนฮอง ปอกางตูม  

กลาวฝายขุนงั่วอิน-องคชายหา ตนตระกูล
ไทย เมื่อพี่นองสามครัวทวนนํ้าขึ้นไปทาง
เหนือแลว เห็นขุนลอปลงใจปกหลักอยู
หลวงพระบาง จึงพาครัวลองแมนํ้าโขงลง
มายังตําบลปากลาย ก็เลี้ยวเขาแมนํ้าลาย
ไปทางตะวันตก ทวนนํ้าผานโตรกผาสูง
ชัน บรรจบแมนํ้านานที่อุตรดิตถ ขุนงั่วอิน
เห็นเปนดินแดนประหลาด จึงขึ้นไปยืนบน
บก หันหลังใหเทือกเขาหนาทึบ มองลง
ทางทิศใต เห็นผืนแผนดินราบเรียบแผ
กวางออกไปถึงสุดขอบฟา ไมมีคนพูด
ภาษาไทคนไหนเคยเห็นมากอน จึงรําพึง
วา เอาเถิด เราจะดํานากันใหสนุก กินขาว
กันใหพุงแตก วาแลวก็ตั้งเมือง และสราง
ประเทศไทยขึ้น

ไทดําชนเผาคงกระพัน
การอพยพเคล่ือนยายจากเมืองแถนอีก
แบบหนึ่ง เกิดขึ้นเมื่อ 250 ปกอน เมื่อ 
พ.ศ. 2322 สมัยธนบุรี สมเด็จเจาพระยา
มหากษัตริยศึกตีเมืองลานชางไดแลว ให
เมืองหลวงพระบางไปตีเมืองแถน ริมเขต 
แดนเมืองญวน ไดครอบครัวไทดําเปนอัน
มาก พาลงมาถึงกรุงในเดือนยี่ปกุนเอกศก 
โปรดใหตั้งเรือนบานอยูเมืองเพชรบุรี คน
ไทดําเลือกเขายอย เพราะหนาตาเหมือน
เมืองแถน

คนไทดําไมมีศาสนา นับถือผีเหนียวแนน 
มาอยูเพชรบุรี ถึงเขาวัดไหวพระก็ยังบูชา
ผีบรรพบุรุษไมเปลี่ยนแปลง แมแยก
ครอบครัวไปตั้งบานที่อื่น เชน นครปฐม 
ราชบุรี สุพรรณบุรี เปนตน แตไทดําทุก
คนก็ยังแตงตัวเหมือนที่เคยแตงสมัยอยู
เมืองแถน เสื้อผายอมครามสีดํา เด็กสาว
ไวผมยาวเกลามวย แตงงานแลวมวยผม
เลื่อนขึ้นไปมุนเปนจอมอยูกลางกระหมอม 
ครัน้จดังานเสนเรอืนไหวบรรพบรุุษ พีน่อง 
ก็จะกลับมารวมกันพรอมหนา

เม่ือคนไทดําตายลง ขั้นตอนสุดทายของ
พิธีศพ จะมีการบอกหนทางใหวิญญาณ
เดินทางกลับไปยังเมืองพระยาแถน เสน
ทางที่ปรากฏในคาถาบอกทางคนตาย ก็
คือเสนทางเดิมครั้งท่ีขบวนคนไทดําถูก
กวาดตอนมาจากเมืองแถน

ถาผูตายอยูบานเขายอยเพชรบุรี วิญญาณ
ก็จะออกเดินทางสูบางเค็ม หวยโรง เมือง
ราดรี สุพรรณ เสาไห ขามดงพญาไฟ ไป
โคราช ไปนํ้าพอง หนองบัวลําภู บาน
ขาวสาร ตาบอ บานปนเปาหนองคาย 
ขามนํ้าโขงไปเวียงจันทน ไปหวยจาง  
นาทราย บานหนองมวงชุม มะขามชาง 
ขามนํ้าริน หาดเหลือง นํ้าซอน เลียบนํ้า
ซอนไปเหนือ ถึงถิ่นนาขาง ไปภูผาบุญ ถํ้า
ผากาน นาไร นากํ่า เลียบนํ้าตีลงใต และ
เม่ือขามจากพงสาลีในลาวไปยังเวียดนาม 
ก็กลับถึงบานเกาของตนในเมืองแถน

ถึงบานเกาแลว วิญญาณยังตองเดินทาง
ไปรับใชพระยาแถน จุดหมายปลายทาง
คือเมืองลอ ที่เมืองลอมีเขาสูงทะลุเมฆ มี
นํ้าตกตาดผีไฟ เปนบันไดขึ้นไปสูเมือง
พระยาแถนบนฟา
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แมนํ้าเจาพระยาพาเรามาสงที่ปากนํ้าโพ ใหโดยสารแมนํ้านานทวนขึ้น
ไปทางเหนือ ถึงเมืองทุงยั้ง จุดพักของคนเดินทาง ที่ราบผืนสุดทาย

ตอนนี้เราไมใชภาษากรุงเทพแลว เวลาที่ถอยหลังมา 900 ป ทําใหเรา
กลับไปเปนภาษาลาวโบราณ อีกสองเดือนตอจากนี้ ภาษาลาวโบราณ
จะโดยสารแมนํ้าดึกดําบรรพ ชําแรกโตรกผาไปสูเมืองแถน

คนไทดํา พูดภาษาไทดํา ถูกกวาดตอนจากเมืองแถนมาอยู
เพชรบุรีเมื่อ 250 ปกอน มีลูกมีหลาน แยกออกไปตั้งบาน
เรือนอยูจังหวัดอื่นๆ มีชีวิตอยูทามกลางภาษาไทยถิ่นกลาง
ภาคบังคับ แตเขาก็ยังพูดจากันดวยภาษาไทดํา มีตัวหนังสือ
ไทดําของตนเองติดตัวมา รักษาตัวตนไวไมยอมใหอะไรมา
เปลี่ยนแปลง คนอื่นที่อพยพไลเลี่ยกันมาก็เปนไทยแลนดไป
หมดแลว แตไทดํายังเปนไทดํา นานับถือ

ภาษากรุงเทพ ทวนสายนํ้า กลับบานเกิด
ภาษาไทยกรุงเทพ ที่เราใชเปนภาษามาตรฐานประจําชาตินี้ 
เมื่อ 900 ปกอน ปูยาตายายก็เดินทางมาจากเมืองแถน
เหมือนกัน คนไทดําตายแลว วิญญาณเดินทางกลับถิ่น
กําเนิด ภาษาไทยกรุงเทพยังไมตาย ขอเดินทางยอนรอยเทา
บรรพบุรุษกลับไปบาง ไดไหม

ทางเดินของคนไทดําจากเมืองแถนมาเพชรบุรีนั้น เปนทาง
ลัด ใชเวลานอย เปนเสนทางเดินเทาขึ้นเขาลงหวย ตางจาก
การเดินทางของภาษาไทโบราณ เมื่อ 900 ปกอน เปนการ
เคลื่อนยายของนักปลูกขาวมืออาชีพ แตเปนนักเดินทางมือ
ใหม จึงยึดสายนํ้าเปนทางหลวง ถึงจะคดโคงออมไปมา แตก็
ไหลลื่นไมหลงทาง ตองถึงจุดหมายเขาสักวัน

ขีดเสนตรงบนแผนที่ จากกรุงเทพถึงเมืองแถน เปนเสนเฉียง
แนวตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะทาง 850 กิโลเมตร ถาขึ้น
เครื่องก็ใชเวลาหนึ่งชั่วโมง แตสนามบินไมมี ถานั่งรถตูไป
เชียงของ ขามดานไปยังเมืองหวยทรายแขวงบอแกว ไปแขวง
หลวงนํ้าทา ไปแขวงอุดมไชย พักหนึ่งคืน จากอุดมไชยไป
เมืองขวา ไปดานปางหกของลาว ดานไตจางของเวียดนาม 
เขาเวียดนามตรงไปเมืองแถน ก็ใชเวลาสักสามวัน

แตเราจะโดยสารแมนํ้าโบราณ ใชเวลา 900 ป 2 เดือน พา
ภาษาไทยกรุงเทพกลับบานเกิดที่เมืองแถน ไมใช 850 
กิโลเมตร นาจะถึงพัน

900 ปแรก เราคอยๆ ทวนแมนํ้าเจาพระยาชาๆ ชาที่สุดเทา
ที่จะชาได ดื่มดํ่ากับความคิดคํานึง นึกภาพเคลื่อนไหวถอย
หลังของคนไทยโบราณ ไลลําดับวันคืนยอนกลับไป จาก
ความรุงเรืองของกรุงเทพปจจุบัน ไปสูจุดกอเกิดเมื่อสราง
กรุง ไปยังจุดตายเจ็บแกเกิดของกรุงศรีอยุธยา การควบรวม
กรุงสุโขทัย ถึงการตายเจ็บแกเกิดของกรุงสุโขทัย

จากเมืองทุงยั้ง เรามองแนวแนไปที่ขอบฟาทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
อาศัยแมนํ้านานทวนขึ้นไปจนถึงทางแยกเขาแมนํ้าปาด เราเปลี่ยน
พาหนะโดยสารแมนํ้าปาดขึ้นไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ผาน
อําเภอนํ้าปาด ผานอําเภอฟากทา พอแมนํ้าปาดจะเลี้ยวหนี ก็พบคลอง
แยกชื่อคลองลาว เราลงจากแมนํ้าปาดขึ้นไปนั่งบนคลองลาว มุงขึ้นทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ สองขางเปนซอกเขาแคบ ยาวนานจนลืม แตแลว
ก็พบนํ้าแมลาย ซึ่งกําลังไหลลงไปทางทิศตะวันออก เราขอไปดวย สอง
ฝงเปนโตรกผาสูงชัน ตามนํ้าไปจนถึงตําบลปากลาย ก็ถึงแมนํ้าโขงอัน
กวางใหญ

รูป 4 ทุงยั้งถึงปากลาย



133August - November 2016

รากไทย

Th
ai

 O
rig

in

อาณาจักรเมาหลวง ขามแมนํ้าอิระวดี เขา 
ไปในที่ราบแมนํ้าพรหมบุตร ตั้งอาณาจักร
ไทอาหมอันยิ่งใหญ

พวกไทใหญ 3 ครัวนี้ พูดจาแตกตางจาก
พวกไทนอย เชน ไทนอยรองวาพอคางทูม 
ไทใหญก็วาอูบอจาง เปนฮอง ปอกางตูม  

กลาวฝายขุนงั่วอิน-องคชายหา ตนตระกูล
ไทย เมื่อพี่นองสามครัวทวนนํ้าขึ้นไปทาง
เหนือแลว เห็นขุนลอปลงใจปกหลักอยู
หลวงพระบาง จึงพาครัวลองแมนํ้าโขงลง
มายังตําบลปากลาย ก็เลี้ยวเขาแมนํ้าลาย
ไปทางตะวันตก ทวนนํ้าผานโตรกผาสูง
ชัน บรรจบแมนํ้านานที่อุตรดิตถ ขุนงั่วอิน
เห็นเปนดินแดนประหลาด จึงขึ้นไปยืนบน
บก หันหลังใหเทือกเขาหนาทึบ มองลง
ทางทิศใต เห็นผืนแผนดินราบเรียบแผ
กวางออกไปถึงสุดขอบฟา ไมมีคนพูด
ภาษาไทคนไหนเคยเห็นมากอน จึงรําพึง
วา เอาเถิด เราจะดํานากันใหสนุก กินขาว
กันใหพุงแตก วาแลวก็ตั้งเมือง และสราง
ประเทศไทยขึ้น

ไทดําชนเผาคงกระพัน
การอพยพเคล่ือนยายจากเมืองแถนอีก
แบบหนึ่ง เกิดขึ้นเมื่อ 250 ปกอน เมื่อ 
พ.ศ. 2322 สมัยธนบุรี สมเด็จเจาพระยา
มหากษัตริยศึกตีเมืองลานชางไดแลว ให
เมืองหลวงพระบางไปตีเมืองแถน ริมเขต 
แดนเมืองญวน ไดครอบครัวไทดําเปนอัน
มาก พาลงมาถึงกรุงในเดือนยี่ปกุนเอกศก 
โปรดใหตั้งเรือนบานอยูเมืองเพชรบุรี คน
ไทดําเลือกเขายอย เพราะหนาตาเหมือน
เมืองแถน

คนไทดําไมมีศาสนา นับถือผีเหนียวแนน 
มาอยูเพชรบุรี ถึงเขาวัดไหวพระก็ยังบูชา
ผีบรรพบุรุษไมเปลี่ยนแปลง แมแยก
ครอบครัวไปตั้งบานที่อื่น เชน นครปฐม 
ราชบุรี สุพรรณบุรี เปนตน แตไทดําทุก
คนก็ยังแตงตัวเหมือนที่เคยแตงสมัยอยู
เมืองแถน เสื้อผายอมครามสีดํา เด็กสาว
ไวผมยาวเกลามวย แตงงานแลวมวยผม
เลื่อนขึ้นไปมุนเปนจอมอยูกลางกระหมอม 
ครัน้จดังานเสนเรอืนไหวบรรพบรุุษ พีน่อง 
ก็จะกลับมารวมกันพรอมหนา

เมื่อคนไทดําตายลง ขั้นตอนสุดทายของ
พิธีศพ จะมีการบอกหนทางใหวิญญาณ
เดินทางกลับไปยังเมืองพระยาแถน เสน
ทางที่ปรากฏในคาถาบอกทางคนตาย ก็
คือเสนทางเดิมครั้งที่ขบวนคนไทดําถูก
กวาดตอนมาจากเมืองแถน

ถาผูตายอยูบานเขายอยเพชรบุรี วิญญาณ
ก็จะออกเดินทางสูบางเค็ม หวยโรง เมือง
ราดรี สุพรรณ เสาไห ขามดงพญาไฟ ไป
โคราช ไปนํ้าพอง หนองบัวลําภู บาน
ขาวสาร ตาบอ บานปนเปาหนองคาย 
ขามน้ําโขงไปเวียงจันทน ไปหวยจาง  
นาทราย บานหนองมวงชุม มะขามชาง 
ขามนํ้าริน หาดเหลือง นํ้าซอน เลียบนํ้า
ซอนไปเหนือ ถึงถิ่นนาขาง ไปภูผาบุญ ถํ้า
ผากาน นาไร นากํ่า เลียบนํ้าตีลงใต และ
เมื่อขามจากพงสาลีในลาวไปยังเวียดนาม 
ก็กลับถึงบานเกาของตนในเมืองแถน

ถึงบานเกาแลว วิญญาณยังตองเดินทาง
ไปรับใชพระยาแถน จุดหมายปลายทาง
คือเมืองลอ ที่เมืองลอมีเขาสูงทะลุเมฆ มี
นํ้าตกตาดผีไฟ เปนบันไดขึ้นไปสูเมือง
พระยาแถนบนฟา
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แมนํ้าเจาพระยาพาเรามาสงที่ปากนํ้าโพ ใหโดยสารแมนํ้านานทวนขึ้น
ไปทางเหนือ ถึงเมืองทุงยั้ง จุดพักของคนเดินทาง ที่ราบผืนสุดทาย

ตอนนี้เราไมใชภาษากรุงเทพแลว เวลาที่ถอยหลังมา 900 ป ทําใหเรา
กลับไปเปนภาษาลาวโบราณ อีกสองเดือนตอจากนี้ ภาษาลาวโบราณ
จะโดยสารแมนํ้าดึกดําบรรพ ชําแรกโตรกผาไปสูเมืองแถน

คนไทดํา พูดภาษาไทดํา ถูกกวาดตอนจากเมืองแถนมาอยู
เพชรบุรีเมื่อ 250 ปกอน มีลูกมีหลาน แยกออกไปตั้งบาน
เรือนอยูจังหวัดอื่นๆ มีชีวิตอยูทามกลางภาษาไทยถิ่นกลาง
ภาคบังคับ แตเขาก็ยังพูดจากันดวยภาษาไทดํา มีตัวหนังสือ
ไทดําของตนเองติดตัวมา รักษาตัวตนไวไมยอมใหอะไรมา
เปลี่ยนแปลง คนอื่นที่อพยพไลเลี่ยกันมาก็เปนไทยแลนดไป
หมดแลว แตไทดํายังเปนไทดํา นานับถือ

ภาษากรุงเทพ ทวนสายนํ้า กลับบานเกิด
ภาษาไทยกรุงเทพ ที่เราใชเปนภาษามาตรฐานประจําชาตินี้ 
เมื่อ 900 ปกอน ปูยาตายายก็เดินทางมาจากเมืองแถน
เหมือนกัน คนไทดําตายแลว วิญญาณเดินทางกลับถิ่น
กําเนิด ภาษาไทยกรุงเทพยังไมตาย ขอเดินทางยอนรอยเทา
บรรพบุรุษกลับไปบาง ไดไหม

ทางเดินของคนไทดําจากเมืองแถนมาเพชรบุรีนั้น เปนทาง
ลัด ใชเวลานอย เปนเสนทางเดินเทาขึ้นเขาลงหวย ตางจาก
การเดินทางของภาษาไทโบราณ เมื่อ 900 ปกอน เปนการ
เคลื่อนยายของนักปลูกขาวมืออาชีพ แตเปนนักเดินทางมือ
ใหม จึงยึดสายนํ้าเปนทางหลวง ถึงจะคดโคงออมไปมา แตก็
ไหลลื่นไมหลงทาง ตองถึงจุดหมายเขาสักวัน

ขีดเสนตรงบนแผนที่ จากกรุงเทพถึงเมืองแถน เปนเสนเฉียง
แนวตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะทาง 850 กิโลเมตร ถาขึ้น
เครื่องก็ใชเวลาหนึ่งชั่วโมง แตสนามบินไมมี ถานั่งรถตูไป
เชียงของ ขามดานไปยังเมืองหวยทรายแขวงบอแกว ไปแขวง
หลวงนํ้าทา ไปแขวงอุดมไชย พักหนึ่งคืน จากอุดมไชยไป
เมืองขวา ไปดานปางหกของลาว ดานไตจางของเวียดนาม 
เขาเวียดนามตรงไปเมืองแถน ก็ใชเวลาสักสามวัน

แตเราจะโดยสารแมนํ้าโบราณ ใชเวลา 900 ป 2 เดือน พา
ภาษาไทยกรุงเทพกลับบานเกิดที่เมืองแถน ไมใช 850 
กิโลเมตร นาจะถึงพัน

900 ปแรก เราคอยๆ ทวนแมนํ้าเจาพระยาชาๆ ชาที่สุดเทา
ที่จะชาได ดื่มดํ่ากับความคิดคํานึง นึกภาพเคลื่อนไหวถอย
หลังของคนไทยโบราณ ไลลําดับวันคืนยอนกลับไป จาก
ความรุงเรืองของกรุงเทพปจจุบัน ไปสูจุดกอเกิดเมื่อสราง
กรุง ไปยังจุดตายเจ็บแกเกิดของกรุงศรีอยุธยา การควบรวม
กรุงสุโขทัย ถึงการตายเจ็บแกเกิดของกรุงสุโขทัย

จากเมืองทุงยั้ง เรามองแนวแนไปท่ีขอบฟาทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
อาศัยแมนํ้านานทวนขึ้นไปจนถึงทางแยกเขาแมนํ้าปาด เราเปลี่ยน
พาหนะโดยสารแมนํ้าปาดขึ้นไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ผาน
อําเภอนํ้าปาด ผานอําเภอฟากทา พอแมนํ้าปาดจะเลี้ยวหนี ก็พบคลอง
แยกชื่อคลองลาว เราลงจากแมนํ้าปาดขึ้นไปนั่งบนคลองลาว มุงขึ้นทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ สองขางเปนซอกเขาแคบ ยาวนานจนลืม แตแลว
ก็พบนํ้าแมลาย ซึ่งกําลังไหลลงไปทางทิศตะวันออก เราขอไปดวย สอง
ฝงเปนโตรกผาสูงชัน ตามนํ้าไปจนถึงตําบลปากลาย ก็ถึงแมนํ้าโขงอัน
กวางใหญ

รูป 4 ทุงยั้งถึงปากลาย
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เหนือตําบลปากลายขึ้นไปคือหลวงพระบาง ศูนยกลาง
การอพยพของภาษาตระกูลไท ในพุทธศตวรรษที่ 16 ทุก
สายที่ลองนํ้ามาจากเมืองแถน ยอมมาพักเหนื่อยที่นี่

เหนือเมืองหลวงพระบาง มีตําบลปากอู มีแมนํ้าอูไหลจาก
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือมาลงแมนํ้าโขงที่ตรงนี้ หลวงพระ
บางบอกใหแมนํ้าอูพาเราทวนนํ้าขึ้นไป แมนํ้าอูเหมือน
พระยานาคที่เลื้อยเขาไปในเทือกเขาสลับซับซอน สองฝง
คือโตรกผาสูงชัน เปนเวลานานแสนนาน จนกระทั่งแมนํ้า
อูพาเรามาสงมอบใหแมน้ํายมที่ตําบลปากยม เพราะ
แมนํ้าอูจะขึ้นเหนือ แตแมนํ้ายมจะไปทางตะวันออกเฉียง
เหนือ แมนํ้ายมบอกวา เขาเปนแมนํ้าเมืองแถน เหมือน
เปนคนเมอืงแถนแทๆ  ตนน้ําเกดิจากขุนเขาเหนอืเมอืงแถน  
เขาไหลผากลางทุงเมืองแถน หลอเลี้ยงคนทั้งหุบเขา ให
ชาวเมืองแถนดื่มกินตลอดเวลาที่ผานมา พูดแลวไมอยาก
เชื่อ ไมใชรอยๆ ป แตเปนพันๆ ป

รูป 6 ปากอูถึงปากยม

รูป 5 ปากลายถึงหลวงพระบาง
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แมนํ้ายมคดเคี้ยว วกวนแคไหน ก็เคลื่อนตัวไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือเสมอ พาเราออกจากเขต
ลาว แลวเลื้อยเปนรอยหยักตามเสนพรมแดนพัก
ใหญ กอนเบนหวัไปทางตะวันออกเขาเขตเวยีดนาม 
แลวก็มุงไปทางตะวันออกเชนนั้น ในที่สุด จาก
โตรกผาแคบเขียวครึ้ม ก็ทะลุทุงราบสวางสีนํ้าตาล
อันไพศาล มีลมหายใจของมนุษย ชุมนุมกันอยู
เปนเมืองใหญ

 

แลวภาษากรุงเทพก็ไดมาถึงหุบเขาลับแล อันเปนจุดสีนํ้าตาล
โดดเดี่ยวอางวาง กลางเทือกเขาสีเขียวเขมแผนใหญ ลูกหลาน
ขุนงั่วอินรุนที่ 36 ไดกลับมาเห็นแผนดินเกิดของบรรพบุรุษแลว

คําวาสันนิษฐาน แปลวาลงความเห็นไวกอน หมายถึงความนา
จะเปน ผิดถูกอยางไร ก็เอาผลวิจัยมาโตกัน

   

รูป 7 ปากยมถึงเมืองแถน

รูป 8 เมืองแถน
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เขาไหลผากลางทุงเมืองแถน หลอเลี้ยงคนทั้งหุบเขา ให
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ยอนรอยหมอแปลง
Along The Transformer Site

อยาเชื่อทั้งหมดในทฤษฎีแมลงสาบของ ซี.อี.โอ.กูเกิล
ระยะนี้มีผูนํา “ทฤษฎีแมลงสาบ” ของ นายซันดาร พิชัย (Sundar Pichai ) ซี.อี.โอ. คนใหมของ     
กูเกิล (Google) มาเผยแพรอยางกวางขวาง ทฤษฎีนี้มาจากสุนทรพจนบทหนึ่งของเขา ลองมาฟงดู.... 

ของไทยพลัดถิ่นประจวบคีรีขันธ
แววหวังแกมวิงวอน 

Along The Transformer Site

ยอนรอยหมอแปลง

อยาเชื่อทั้งหมดในทฤษฎีแมลงสาบของ ซี.อี.โอ.กูเกิล

ตามตะวัน

ปริญญาตรี นิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
นักเขียนอิสระ

ลองจินตนาการดูวาคุณจะรูสึกอยางไร..... หากวันหนึ่ง คุณถูกบอกวา

บานของคุณไมไดอยูในประเทศที่คุณเคยอยู มีคนอีกประเทศหนึ่งมาบอก

วา บานคุณอยูในประเทศของเขา และคุณคือชนกลุมนอยหรือคนตางดาว

ในประเทศของเขา

หมอแปลงตนเรื่อง : 
หมอแปลงไฟฟาถิรไทย ขนาด 1000 kVA  22000 – 400/230 V หมายเลขเครื่อง 5512807

จําหนายใหกับ บริษัท พี.พี. เอ็นจิเนียริ่ง ซีสเต็ม จํากัด ใชงานที่ อาคารพักอาศัย Royal Pavilion อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ

“คนไทยพลัดถิ่น” คือชื่อที่อาจมีหลายทานไม 
คุนชิน บางทานเคยไดยิน แตอาจเขาใจไมตรงกัน 
บางทานที่สนใจติดตามขาวสารดานสิทธิมนุษยชน 
ก็อาจรูจักเรื่องราวของคนเหลานี้ ทําใหเกิดความ
เห็นใจสงสาร กระทั่งบางครั้งเกิดความรูสึกที่เปน
ลบตอทางราชการ 

กอนลงมือเขียนสารคดีตอนนี้ เราไดศึกษาคนควา
เรื่องราวของคนไทยพลัดถิ่นผานทางเอกสารสิ่ง
พิมพและสื่อออนไลนจํานวนมาก ไดซึมซับปญหา
และความเห็นทีม่ตีอการแกปญหาของทางราชการ 
จนตัดสินใจวาตองลงมาคนหาความจริงยังพื้นที่  
ที่มีปญหามากที่สุดพื้นที่หนึ่ง ซึ่งก็คือจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ

และลองจินตนาการดูวาคุณจะรู สึกอยางไร..... 
หากวันหนึ่ง คุณไมสามารถมีความสุขในการอยู
บานหลังนั้นไดอีกตอไป คุณตัดสินใจเดินทางมา 
ยังดินแดนที่ไดชื่อวาเปนประเทศของคุณ แตคุณ
กลับถูกปฏิเสธวาไมใชคนของประเทศที่คุณเช่ือวา
เปนประเทศของคุณ

หากคุณจินตนาการไมออก หาเพื่อนสักคนที่เปน
คนไทยพลัดถิ่น เขาจะบอกความรูสึกบางอยางกับ
คุณ ความรูสึกบางอยางอันขื่นเศราและเวาวอน 
ความรูสึกที่อยากขอเพียงไดรับการยอมรับวาเปน
คนไทย เหมือนที่คนไทยทั้งหลายเขาไดรับกัน
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ยอนรอยหมอแปลง
Along The Transformer Site

อยาเชื่อทั้งหมดในทฤษฎีแมลงสาบของ ซี.อี.โอ.กูเกิล
ระยะนี้มีผูนํา “ทฤษฎีแมลงสาบ” ของ นายซันดาร พิชัย (Sundar Pichai ) ซี.อี.โอ. คนใหมของ     
กูเกิล (Google) มาเผยแพรอยางกวางขวาง ทฤษฎีนี้มาจากสุนทรพจนบทหนึ่งของเขา ลองมาฟงดู.... 
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อยาเชื่อทั้งหมดในทฤษฎีแมลงสาบของ ซี.อี.โอ.กูเกิล

ตามตะวัน

ปริญญาตรี นิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
นักเขียนอิสระ

ลองจินตนาการดูวาคุณจะรูสึกอยางไร..... หากวันหนึ่ง คุณถูกบอกวา

บานของคุณไมไดอยูในประเทศที่คุณเคยอยู มีคนอีกประเทศหนึ่งมาบอก

วา บานคุณอยูในประเทศของเขา และคุณคือชนกลุมนอยหรือคนตางดาว

ในประเทศของเขา

หมอแปลงตนเรื่อง : 
หมอแปลงไฟฟาถิรไทย ขนาด 1000 kVA  22000 – 400/230 V หมายเลขเครื่อง 5512807

จําหนายใหกับ บริษัท พี.พี. เอ็นจิเนียริ่ง ซีสเต็ม จํากัด ใชงานที่ อาคารพักอาศัย Royal Pavilion อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ

“คนไทยพลัดถิ่น” คือชื่อท่ีอาจมีหลายทานไม 
คุนชิน บางทานเคยไดยิน แตอาจเขาใจไมตรงกัน 
บางทานท่ีสนใจติดตามขาวสารดานสิทธิมนุษยชน 
ก็อาจรูจักเรื่องราวของคนเหลานี้ ทําใหเกิดความ
เห็นใจสงสาร กระทั่งบางครั้งเกิดความรูสึกที่เปน
ลบตอทางราชการ 

กอนลงมือเขียนสารคดีตอนนี้ เราไดศึกษาคนควา
เรื่องราวของคนไทยพลัดถิ่นผานทางเอกสารสิ่ง
พิมพและสื่อออนไลนจํานวนมาก ไดซึมซับปญหา
และความเห็นทีม่ตีอการแกปญหาของทางราชการ 
จนตัดสินใจวาตองลงมาคนหาความจริงยังพื้นที่  
ท่ีมีปญหามากท่ีสุดพ้ืนท่ีหนึ่ง ซึ่งก็คือจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ

และลองจินตนาการดูวาคุณจะรู สึกอยางไร..... 
หากวันหนึ่ง คุณไมสามารถมีความสุขในการอยู
บานหลังนั้นไดอีกตอไป คุณตัดสินใจเดินทางมา 
ยังดินแดนที่ไดชื่อวาเปนประเทศของคุณ แตคุณ
กลับถูกปฏิเสธวาไมใชคนของประเทศที่คุณเชื่อวา
เปนประเทศของคุณ

หากคุณจินตนาการไมออก หาเพื่อนสักคนที่เปน
คนไทยพลัดถิ่น เขาจะบอกความรูสึกบางอยางกับ
คุณ ความรูสึกบางอยางอันขื่นเศราและเวาวอน 
ความรูสึกที่อยากขอเพียงไดรับการยอมรับวาเปน
คนไทย เหมือนที่คนไทยทั้งหลายเขาไดรับกัน
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คุณพงษพนัธ วิเชยีรสมทุร

ในเชาวันที่แดดกลากลางเดือนกรกฎาคม 
2559 เราไดมีโอกาสสนทนากับคุณ  
พงษพันธ วิเชียรสมุทร ปลัดจังหวัด
ประจวบคีรีขันธในเวลานั้นถึงเรื่องราวของ
คนไทยพลัดถิ่นซึ่งท านเปนหนึ่งในผู  ท่ี
ศึกษาและจับงานนี้มาโดยตลอด ทําให
ทราบวา นยิามคําวา “คนไทยพลดัถิน่” นัน้ 
มีความหมายและองคประกอบที่เฉพาะ
เจาะจงกวาที่คนทั่วไปเขาใจกัน เนื่องจาก
คํานี้ เริ่มมีการบัญญัติอยางเปนทางการ
ในพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 5) 
พ.ศ.2555 วาหมายถึง

“ผูซึ่งมีเชื้อสายไทยที่ตองกลายเปนคนใน

บังคับของประเทศอื่น โดยเหตุอันเกิด

จากการเปลี่ยนแปลงอาณาเขตของราช

อาณาจักรไทยในอดีต ซึ่งปจจุบันผูนั้น

มิไดถือสัญชาติของประเทศอื่น และได

อพยพเขามาอยูอาศัยในประเทศไทยเปน

ระยะเวลาหนึ่ง และมีวิถีชีวิตเปนคนไทย

โดยไดรับการสํารวจจัดทําทะเบียนตาม

กฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎรภาย

ใตหลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะรัฐมนตรี

กําหนด หรือผูซึ่งมีลักษณะอื่นทํานอง

เดียวกันตามที่กําหนดในกฎกระทรวง”  

ดังนั้น คนไทยพลัดถิ่นตามนิยามนี้ จึงมี
เพียงคนไทย 2 กลุม คือ

1. กลุมผูพลัดถิ่นสัญชาติพมาเชื้อสาย
ไทย หมายถึง กลุมคนไทยที่อาศัยอยูใน
เขตเมืองมะริด ทวาย และตะนาวศรี ซึ่ง
แตกอนเคยเปนดินแดนของไทย แตตอมา 
กลายเปนของอังกฤษท่ีเขามายึดครอง
พม าจากการให สัตยาบันในแผนที่ ท่ี
อังกฤษทําขึ้นใหมเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 
พ.ศ.2411 และเมื่ออังกฤษใหเอกราชแก
พมา ดินแดนดังกลาวนี้จึงตกเปนของพมา 

คนไทยกลุมนี้จึงกลายเปนคนพมาเชื้อสาย
ไทย เมื่อพมากอสงครามปราบปรามชน 
กลุมนอยอยางหนัก และเกณฑคนไทยไป
เปนลูกหาบ คนไทยกลุมนี้สวนหนึ่งจึง
ทยอยอพยพเขามาทางดานสิงขร ตําบล
คลองวาฬ อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ 
เรียกวา “ไทยสิงขร” อีกสวนหนึ่งเขามา
ทางดานบานคลองลอย ตําบลรอนทอง 
อําเภอบางสะพาน เรียกวา “ไทยลังเคียะ” 
โดยทางราชการไทยถือเอาวันที่ 9 มีนาคม 
2519 เปนวันสุดทายของการรับผูพลัดถิ่น
สัญชาติพมาเชื้อสายไทยใหอพยพเขามา
อยูในประเทศไทย

2. กลุมผูอพยพเชื้อสายไทยจากจังหวัด
เกาะกงกัมพูชา หมายถึง กลุมคนไทยที่
อาศัยอยูในเขตจังหวัดเกาะกง หรือจังหวัด 
ปจจันตคิรีเขต ซึ่งเดิมเปนดินแดนของ

ประเทศไทย แตตอมาราว พ.ศ.2447 ดิน
แดนสวนนี้ตกเปนของประเทศฝร่ังเศส
และประเทศกัมพูชาในระยะเวลาตอมา 
ทําใหคนไทยที่อาศัยอยูในจังหวัดเกาะกง
และไมไดอพยพกลับเขามาในดินแดนของ
ประเทศไทยในชวงเวลานั้นกลายเปนคน
ของประเทศฝรั่งเศสและประเทศกัมพูชา
โดยหลักการเปลี่ยนแปลงอาณาเขตของ
รัฐประเทศ จนกระท่ังป พ.ศ.2517 
ประเทศกัมพูชาไดเปล่ียนแปลงระบอบ
การปกครองและมีการปราบปราม
ประชาชน คนไทยท่ีอาศัยอยูที่จังหวัด
เกาะกงจึงไดอพยพหนีภัยเขามาอาศัยอยู
ในประเทศไทยในพื้นที่จังหวัดตราด เรียก
วา “ไทยเกาะกง” โดยทางราชการไทยถือ
เอาวันที่ 15 พฤศจิกายน 2520 เปนวัน
สุดทายของการรับผู อพยพเชื้อสายไทย
จากจังหวัดเกาะกงใหอพยพเขามาอยูใน
ประเทศไทย  

ยอนรอยหมอแปลง
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คนไทยในพมาที่ เข าไปทํามาหากินใน  
เมียวดีจนกลายเปนคนพมา แลวกลับมา
ทางจังหวัดตากก็ดี คนไทยในสิบสองปน
นาก็ดี หรือแมคนไทยในจัมปาสัก กับ 
ไซยบุรีก็ดี ลวนไมใชคนไทยพลัดถิ่นตาม 
พระราชบัญญัติสัญชาติฉบับนี้ เนื่องจาก
ดินแดนที่เขาไปทํากินนี้ หาใชดินแดนที่
เคยเปนของไทยไม การที่คนเชื้อสายไทย
สวนนีจ้ะขอสญัชาตไิทย จงึตองดําเนนิการ 
ตามชองทางหรือตามกฎหมายฉบับอื่น 

กลาวสําหรับคนไทยพลัดถิ่นที่ประจวบ 
คีรีขันธนั้น มี 4 อําเภอ คือ เมือง 
ทับสะแก บางสะพาน และบางสะพาน
นอย สวนที่เขามาทางดานสิงขรนั้น เกือบ
ทั้งหมดมาจากบานสิงขรในพมาที่อยูหาง
จากชายแดนไทยประมาณ 70 กิโลเมตร 
เปนหมูบานไทยพุทธลวนๆ และมีญาติพี่
นองอาศัยอยูฝงไทย ทานปลัดจังหวัดได
กรุณาใหผูใตบังคับบัญชาของทาน อันมี
ปลัดจักรชัย เขียวกระจาง ปลัดวีรภัทร 
พรอมมูล ผูชวยผูใหญบานบุญทรัพย 
มณฑา เปนตน มาใหขอมูลการทํางาน

คณุวรีภทัร พรอมมลู คณุจกัรชยั เขยีวกระจาง 

ผูชวยผูใหญบานบุญทรพัย มณฑา

กบัเรา และนาํเราไปพบปะคนไทยพลดัถิน่ 
ทั้งที่ไดรับสัญชาติไทยแลว และที่อยู 
ระหวางรอการรับรองสัญชาติจากคณะ

กรรมการ ทาํใหเราทราบวาคนเหลานี ้ตอง 
ผานเผชิญชะตากรรมอะไรบาง กวาจะพา
รางมายืนบนผืนแผนดินไทยได
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คณุพงษพนัธ วิเชยีรสมทุร

ในเชาวันที่แดดกลากลางเดือนกรกฎาคม 
2559 เราไดมีโอกาสสนทนากับคุณ  
พงษพันธ วิเชียรสมุทร ปลัดจังหวัด
ประจวบคีรีขันธในเวลานั้นถึงเร่ืองราวของ
คนไทยพลัดถิ่นซึ่งท านเปนหนึ่งในผู  ท่ี
ศึกษาและจับงานนี้มาโดยตลอด ทําให
ทราบวา นยิามคําวา “คนไทยพลดัถิน่” นัน้ 
มีความหมายและองคประกอบท่ีเฉพาะ
เจาะจงกวาที่คนทั่วไปเขาใจกัน เนื่องจาก
คํานี้ เริ่มมีการบัญญัติอยางเปนทางการ
ในพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 5) 
พ.ศ.2555 วาหมายถึง

“ผูซึ่งมีเชื้อสายไทยที่ตองกลายเปนคนใน

บังคับของประเทศอ่ืน โดยเหตุอันเกิด

จากการเปลี่ยนแปลงอาณาเขตของราช

อาณาจักรไทยในอดีต ซึ่งปจจุบันผูน้ัน

มิไดถือสัญชาติของประเทศอื่น และได

อพยพเขามาอยูอาศัยในประเทศไทยเปน

ระยะเวลาหนึ่ง และมีวิถีชีวิตเปนคนไทย

โดยไดรับการสํารวจจัดทําทะเบียนตาม

กฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎรภาย

ใตหลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะรัฐมนตรี

กําหนด หรือผูซึ่งมีลักษณะอ่ืนทํานอง

เดียวกันตามที่กําหนดในกฎกระทรวง”  

ดังนั้น คนไทยพลัดถิ่นตามนิยามนี้ จึงมี
เพียงคนไทย 2 กลุม คือ

1. กลุมผูพลัดถิ่นสัญชาติพมาเช้ือสาย
ไทย หมายถึง กลุมคนไทยที่อาศัยอยูใน
เขตเมืองมะริด ทวาย และตะนาวศรี ซึ่ง
แตกอนเคยเปนดินแดนของไทย แตตอมา 
กลายเปนของอังกฤษท่ีเขามายึดครอง
พม าจากการให สัตยาบันในแผนที่ ท่ี
อังกฤษทําขึ้นใหมเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 
พ.ศ.2411 และเมื่ออังกฤษใหเอกราชแก
พมา ดินแดนดังกลาวนี้จึงตกเปนของพมา 

คนไทยกลุมนี้จึงกลายเปนคนพมาเชื้อสาย
ไทย เมื่อพมากอสงครามปราบปรามชน 
กลุมนอยอยางหนัก และเกณฑคนไทยไป
เปนลูกหาบ คนไทยกลุมนี้สวนหนึ่งจึง
ทยอยอพยพเขามาทางดานสิงขร ตําบล
คลองวาฬ อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ 
เรียกวา “ไทยสิงขร” อีกสวนหนึ่งเขามา
ทางดานบานคลองลอย ตําบลรอนทอง 
อําเภอบางสะพาน เรียกวา “ไทยลังเคียะ” 
โดยทางราชการไทยถือเอาวันที่ 9 มีนาคม 
2519 เปนวันสุดทายของการรับผูพลัดถิ่น
สัญชาติพมาเชื้อสายไทยใหอพยพเขามา
อยูในประเทศไทย

2. กลุมผูอพยพเชื้อสายไทยจากจังหวัด
เกาะกงกัมพูชา หมายถึง กลุมคนไทยที่
อาศัยอยูในเขตจังหวัดเกาะกง หรือจังหวัด 
ปจจันตคิรีเขต ซึ่งเดิมเปนดินแดนของ

ประเทศไทย แตตอมาราว พ.ศ.2447 ดิน
แดนสวนนี้ตกเปนของประเทศฝร่ังเศส
และประเทศกัมพูชาในระยะเวลาตอมา 
ทําใหคนไทยที่อาศัยอยูในจังหวัดเกาะกง
และไมไดอพยพกลับเขามาในดินแดนของ
ประเทศไทยในชวงเวลานั้นกลายเปนคน
ของประเทศฝร่ังเศสและประเทศกัมพูชา
โดยหลักการเปล่ียนแปลงอาณาเขตของ
รัฐประเทศ จนกระทั่งป พ.ศ.2517 
ประเทศกัมพูชาไดเปลี่ยนแปลงระบอบ
การปกครองและ มีการปราบปราม
ประชาชน คนไทยท่ีอาศัยอยูที่จังหวัด
เกาะกงจึงไดอพยพหนีภัยเขามาอาศัยอยู
ในประเทศไทยในพื้นที่จังหวัดตราด เรียก
วา “ไทยเกาะกง” โดยทางราชการไทยถือ
เอาวันที่ 15 พฤศจิกายน 2520 เปนวัน
สุดทายของการรับผู อพยพเชื้อสายไทย
จากจังหวัดเกาะกงใหอพยพเขามาอยูใน
ประเทศไทย  
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คนไทยในพมาที่ เข าไปทํามาหากินใน  
เมียวดีจนกลายเปนคนพมา แลวกลับมา
ทางจังหวัดตากก็ดี คนไทยในสิบสองปน
นาก็ดี หรือแมคนไทยในจัมปาสัก กับ 
ไซยบุรีก็ดี ลวนไมใชคนไทยพลัดถิ่นตาม 
พระราชบัญญัติสัญชาติฉบับนี้ เนื่องจาก
ดินแดนที่เขาไปทํากินนี้ หาใชดินแดนที่
เคยเปนของไทยไม การที่คนเชื้อสายไทย
สวนนีจ้ะขอสญัชาติไทย จงึตองดาํเนนิการ 
ตามชองทางหรือตามกฎหมายฉบับอื่น 

กลาวสําหรับคนไทยพลัดถ่ินที่ประจวบ 
คีรีขันธนั้น มี 4 อําเภอ คือ เมือง 
ทับสะแก บางสะพาน และบางสะพาน
นอย สวนที่เขามาทางดานสิงขรนั้น เกือบ
ทั้งหมดมาจากบานสิงขรในพมาที่อยูหาง
จากชายแดนไทยประมาณ 70 กิโลเมตร 
เปนหมูบานไทยพุทธลวนๆ และมีญาติพี่
นองอาศัยอยูฝงไทย ทานปลัดจังหวัดได
กรุณาใหผูใตบังคับบัญชาของทาน อันมี
ปลัดจักรชัย เขียวกระจาง ปลัดวีรภัทร 
พรอมมูล ผูชวยผูใหญบานบุญทรัพย 
มณฑา เปนตน มาใหขอมูลการทํางาน

คณุวีรภทัร พรอมมลู คณุจักรชยั เขยีวกระจาง 

ผูชวยผูใหญบานบุญทรัพย มณฑา

กบัเรา และนาํเราไปพบปะคนไทยพลดัถิน่ 
ทั้งที่ไดรับสัญชาติไทยแลว และท่ีอยู 
ระหวางรอการรับรองสัญชาติจากคณะ

กรรมการ ทาํใหเราทราบวาคนเหลานี ้ตอง 
ผานเผชิญชะตากรรมอะไรบาง กวาจะพา
รางมายืนบนผืนแผนดินไทยได
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นายชิด สายทอง นางรวม คําจอย นาย
เสถียร สุขแสงทอง และนางขวัญเมือง 
ประกอบปราณ คือคนไทยพลัดถิ่นท่ี
อพยพหลบหนีพมาออกมาจากบานสิงขร 
บางคนไดสัญชาติไทย มีบัตรประชาชน

ไทยแลว บางคนยังมีสถานะเปนผูหลบหนี
เขาเมืองจากพมา และยังไมไดรับสัญชาติ
ไทย พวกเขาเกดิทีต่ะนาวศรใีนประเทศพมา 
บางคนมีบิดาเปนคนทาแซะ จังหวัดชุมพร 
พวกเขาเลาวาสมัยเด็กๆ ท่ีตะนาวศรี มี

นายชิด สายทอง นางรวม คําจอย และนางขวญัเมอืง ประกอบปราณ

บานคนไทยพลดัถิน่จะต้ังศาลพระภมูกิบัศาลตายายเหมือนบานคนไทยท่ัวไป

ยอนรอยหมอแปลง
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นายเสถยีร สุขแสงทอง

แตคนไทย นับถือพุทธ มีวัดในศาสนา
พุทธเปนจํานวนมาก และมีเสาหลักเมือง
ของไทยปกอยูจนทุกวันนี้แสดงวาในอดีตที่
นี่คืออาณาเขตของประเทศไทย ระหวาง
อยูที่นั่น รัฐบาลพมาออกบัตรประจําตัวให
พวกเขา ซึ่งเปนบัตรคนไทยอยุธยา หรือที่
พมาเรียกวา “อโยธยาชาแบะ” เวลานั้นใน
อําเภอตะนาวศรีมีคนไทยกวาหน่ึงพันครัว
เรือน เฉพาะที่บานสิงขร มีสามรอยกวา
ครัวเรือน เหตุการณที่ทําใหคนไทยตอง
อพยพกลับมายังแผนดินแมเกิดขึ้นหลัง
จากที่นายพลเนวินก อรัฐประหารยึด
อํานาจจากนายกรัฐมนตรีอูนุเมื่อวันที่ 2 
มีนาคม 2505 และฉีกสัญญาปางหลวง 
ยกเลิกขอตกลงที่จะใหรัฐชนกลุมนอยเชื้อ
ชาติตางๆ มีอิสระที่จะแยกตัวออกจาก
สหภาพพมาไดภายหลังไดรับเอกราชจาก

บานคนไทยพลดัถิน่จะต้ังศาลพระภมูกิบัศาลตายายเหมือนบานคนไทยท่ัวไป
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นายชิด สายทอง นางรวม คําจอย นาย
เสถียร สุขแสงทอง และนางขวัญเมือง 
ประกอบปราณ คือคนไทยพลัดถิ่นท่ี
อพยพหลบหนีพมาออกมาจากบานสิงขร 
บางคนไดสัญชาติไทย มีบัตรประชาชน

ไทยแลว บางคนยังมีสถานะเปนผูหลบหนี
เขาเมืองจากพมา และยังไมไดรับสัญชาติ
ไทย พวกเขาเกดิทีต่ะนาวศรใีนประเทศพมา 
บางคนมีบิดาเปนคนทาแซะ จังหวัดชุมพร 
พวกเขาเลาวาสมัยเด็กๆ ที่ตะนาวศรี มี

นายชิด สายทอง นางรวม คําจอย และนางขวญัเมอืง ประกอบปราณ

บานคนไทยพลัดถ่ินจะต้ังศาลพระภมิูกบัศาลตายายเหมือนบานคนไทยทัว่ไป

ยอนรอยหมอแปลง
Along The Transform
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นายเสถยีร สขุแสงทอง

แตคนไทย นับถือพุทธ มีวัดในศาสนา
พุทธเปนจํานวนมาก และมีเสาหลักเมือง
ของไทยปกอยูจนทุกวันนี้แสดงวาในอดีตที่
นี่คืออาณาเขตของประเทศไทย ระหวาง
อยูที่นั่น รัฐบาลพมาออกบัตรประจําตัวให
พวกเขา ซึ่งเปนบัตรคนไทยอยุธยา หรือที่
พมาเรียกวา “อโยธยาชาแบะ” เวลานั้นใน
อําเภอตะนาวศรีมีคนไทยกวาหนึ่งพันครัว
เรือน เฉพาะที่บานสิงขร มีสามรอยกวา
ครัวเรือน เหตุการณที่ทําใหคนไทยตอง
อพยพกลับมายังแผนดินแมเกิดขึ้นหลัง
จากที่นายพลเนวินก อรัฐประหารยึด
อํานาจจากนายกรัฐมนตรีอูนุเมื่อวันที่ 2 
มีนาคม 2505 และฉีกสัญญาปางหลวง 
ยกเลิกขอตกลงท่ีจะใหรัฐชนกลุมนอยเชื้อ
ชาติตางๆ มีอิสระท่ีจะแยกตัวออกจาก
สหภาพพมาไดภายหลังไดรับเอกราชจาก

บานคนไทยพลัดถ่ินจะต้ังศาลพระภมิูกบัศาลตายายเหมือนบานคนไทยทัว่ไป
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อังกฤษแลว 10 ป ชนกลุมนอยตางๆ จึง
จัดตั้งกองกําลังขึ้นตอตานรัฐบาลพมา แต
ก็ถูกปราบอยางหนักจนตองหนีเขามาใน
เขตแดนไทยสําหรับกลุมคนไทยในตะนาว
ศรีนั้น ถูกทหารพมาเกณฑไปเปนลูกหาบ
คอยแบกเสบียงและสัมภาระใหกองทัพ
พมาไปรบกระเหรี่ยง ผูชายจะถูกตอนเอา
เชือกรอยเอวพาไปรวมกันในคายกักกันไว
ใชแรงงาน และขนเสบียง ความเปนอยูใน
คายแรนแคนและขาดแคลนอาหาร ทําให
คนไทยทยอยกันหลบหนีเขามาทางดาน
สิงขรเปนจํานวนมาก

ยอนรอยหมอแปลง

Along The Transform
er Site

ในชวงแรกๆ ของการเขามา คนไทยเหลา
นีจ้ะมาหาญาตหิรอืคนรูจกั จากนัน้กจ็ะพา 
ไปรายงานตัวทําทะเบียนประวัติไว กับ
ผูใหญบาน หากมีคุณสมบัติตามกําหนด 
พวกเขาจะไดบัตรผูพลัดถิ่นสัญชาติพมา
เชื้อสายไทย รอดําเนินการขอพิสูจนความ
เปนคนไทยพลัดถิ่นเพื่อไดรับสัญชาติไทย
ตอไป ซึ่งแนนอนวากระบวนการเหลานี้ไม
สามารถทําไดเสร็จภายในเวลา 3 เดือน 6 
เดือน เนื่องจากมีเอกสารและพยานหลัก
ฐานจํานวนมากที่ตองกลั่นกรอง เพื่อ
ปองกันความผิดพลาดอันจะมีผลกระทบ
ตอความมั่นคงภายใน และยิ่งจํานวนผู
อพยพเขามามีมากขึ้น บวกกับอัตรากําลัง
ของทางราชการที่ไมสมดุลกันอยางยิ่ง 
ทําใหสะสมเปนความไมพอใจกอตัวขึ้น
และขยายตัวออกไป ที่รายกวานี้คือ ใน
ชวงแรกๆ ที่เขามา พวกเขาจะถูกรีดไถ
รังแกจากเจาหนาที่รัฐในทองถิ่นบางหนวย
และบางคน ทั้งกระบวนการออกบัตรก็
เปนไปอยางทุจริต มีการออกบัตรคนไทย
พลัดถิ่นใหกับผู ที่มิไดเปนคนไทยหรือมี
เชื้อสายไทยจนถูกทางการทหารจับกุม 
และ DSI รับไปเปนคดีพิเศษ ทําใหอําเภอ

ส่ังจําหนายรายชื่อท่ีเคยออกบัตรใหออก
จากทะเบียนบานหมด ผูอพยพเหลานั้น
ซึ่งสวนใหญเปนคนเชื้อสายไทยจึงพลอย
ไดรับผลกระทบไปดวย ตองกลับกลาย
เปนผูไมมีสถานะใดๆ ทั้งสิ้น สภาพที่ไม
คอยมหีลกัประกนัอยูแลว ยิง่ไรหลกัประกัน 
มากขึ้นไปอีก มีการชุมนุมเดินขบวนของ
กลุมคนไทยพลัดถิ่น มีการยื่นมือเขามา
ขององคกร เครือขายตางๆ รวมทั้ง
มหาวิทยาลัยเพื่อหวังใหเกิดการแกปญหา 
ซึ่งแนนอนวาทุกมือท่ียื่นเขามาชวยเหลือ
นัน้ ลวนมาพรอมกบัภาพติดลบทีม่ตีอหนวย 
งานภาครัฐอยางชวยไมได วาทกรรม
ประเภท “คนไทยพลดัถิน่ถูกรฐัไทยปฏเิสธ 
สัญชาติ” “พวกเขาเปรียบเสมือนลูกท่ีพอ
แมไมยอมรับ ถูกทอดทิ้งใหตองตกระกํา
ลําบากโดยที่รัฐไมเคยเหลียวแล” ลวน
ประเดประดังเขามา ทําใหความตั้งใจที่จะ
เขามาชวยกันแกไขปญหาใหพี่นองคนไทย
พลดัถิน่ กลบักลายเปนการบ่ันทอนทาํลาย 
บรรยากาศการรวมมือแกไขปญหา และ
บั่นทอนกําลังใจของคนในภาครัฐจํานวน
ไมนอยท่ีมุงมั่นทุมเททํางานใหกับพี่นอง
คนไทยกลุมนี้อยางจริงจัง
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อังกฤษแลว 10 ป ชนกลุมนอยตางๆ จึง
จัดตั้งกองกําลังขึ้นตอตานรัฐบาลพมา แต
ก็ถูกปราบอยางหนักจนตองหนีเขามาใน
เขตแดนไทยสําหรับกลุมคนไทยในตะนาว
ศรีนั้น ถูกทหารพมาเกณฑไปเปนลูกหาบ
คอยแบกเสบียงและสัมภาระใหกองทัพ
พมาไปรบกระเหรี่ยง ผูชายจะถูกตอนเอา
เชือกรอยเอวพาไปรวมกันในคายกักกันไว
ใชแรงงาน และขนเสบียง ความเปนอยูใน
คายแรนแคนและขาดแคลนอาหาร ทําให
คนไทยทยอยกันหลบหนีเขามาทางดาน
สิงขรเปนจํานวนมาก

ยอนรอยหมอแปลง
Along The Transform
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ในชวงแรกๆ ของการเขามา คนไทยเหลา
นีจ้ะมาหาญาตหิรอืคนรูจกั จากนัน้กจ็ะพา 
ไปรายงานตัวทําทะเบียนประวัติไว กับ
ผูใหญบาน หากมีคุณสมบัติตามกําหนด 
พวกเขาจะไดบัตรผูพลัดถิ่นสัญชาติพมา
เชื้อสายไทย รอดําเนินการขอพิสูจนความ
เปนคนไทยพลัดถิ่นเพ่ือไดรับสัญชาติไทย
ตอไป ซึ่งแนนอนวากระบวนการเหลานี้ไม
สามารถทําไดเสร็จภายในเวลา 3 เดือน 6 
เดือน เนื่องจากมีเอกสารและพยานหลัก
ฐานจํานวนมากท่ีตองกลั่นกรอง เพ่ือ
ปองกันความผิดพลาดอันจะมีผลกระทบ
ตอความม่ันคงภายใน และยิ่งจํานวนผู
อพยพเขามามีมากขึ้น บวกกับอัตรากําลัง
ของทางราชการท่ีไมสมดุลกันอยางยิ่ง 
ทําใหสะสมเปนความไมพอใจกอตัวขึ้น
และขยายตัวออกไป ที่รายกวานี้คือ ใน
ชวงแรกๆ ที่เขามา พวกเขาจะถูกรีดไถ
รังแกจากเจาหนาท่ีรัฐในทองถ่ินบางหนวย
และบางคน ท้ังกระบวนการออกบัตรก็
เปนไปอยางทุจริต มีการออกบัตรคนไทย
พลัดถิ่นใหกับผูท่ีมิไดเปนคนไทยหรือมี
เชื้อสายไทยจนถูกทางการทหารจับกุม 
และ DSI รับไปเปนคดีพิเศษ ทําใหอําเภอ

สั่งจําหนายรายชื่อที่เคยออกบัตรใหออก
จากทะเบียนบานหมด ผูอพยพเหลานั้น
ซึ่งสวนใหญเปนคนเชื้อสายไทยจึงพลอย
ไดรับผลกระทบไปดวย ตองกลับกลาย
เปนผูไมมีสถานะใดๆ ทั้งสิ้น สภาพที่ไม
คอยมหีลักประกนัอยูแลว ยิง่ไรหลกัประกัน 
มากขึ้นไปอีก มีการชุมนุมเดินขบวนของ
กลุมคนไทยพลัดถ่ิน มีการย่ืนมือเขามา
ขององคกร เครือขายตางๆ รวมทั้ง
มหาวิทยาลัยเพ่ือหวังใหเกิดการแกปญหา 
ซึ่งแนนอนวาทุกมือที่ยื่นเขามาชวยเหลือ
นัน้ ลวนมาพรอมกบัภาพติดลบทีม่ตีอหนวย 
งานภาครัฐอยางชวยไมได วาทกรรม
ประเภท “คนไทยพลดัถิน่ถูกรฐัไทยปฏเิสธ 
สัญชาติ” “พวกเขาเปรียบเสมือนลูกที่พอ
แมไมยอมรับ ถูกทอดทิ้งใหตองตกระกํา
ลําบากโดยท่ีรัฐไมเคยเหลียวแล” ลวน
ประเดประดังเขามา ทําใหความตั้งใจที่จะ
เขามาชวยกันแกไขปญหาใหพี่นองคนไทย
พลดัถิน่ กลบักลายเปนการบ่ันทอนทาํลาย 
บรรยากาศการรวมมือแกไขปญหา และ
บ่ันทอนกําลังใจของคนในภาครัฐจํานวน
ไมนอยท่ีมุงม่ันทุมเททํางานใหกับพี่นอง
คนไทยกลุมนี้อยางจริงจัง
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แตกระนั้น ทามกลางบรรยากาศดังกลาว 
คนไทยพลัดถิ่นส วนใหญก็ยังคงเป น    
คนไทยพลัดถิ่น ท่ีซื่ อใสและแสนดีไม 
เปลี่ยนแปลง แมจะยังไรสัญชาติ แมจะยัง
แทบไมมสีถานะบุคคล ขยบัตวัไปไหนหรอื 
ทําอะไรไมไดเลย พวกเขายังคงสงบเสงี่ยม 
รอคอย และฝากความหวัง โชคดีที่พวก
เขาสามารถแยกแยะออกไดวา เร่ืองเลว
รายในอดีตที่เกิดกับพวกเขาบนแผนดิน
ไทย เกิดจากขาราชการไมดีบางคน และ
โชคดีที่พวกเขาไดพบขาราชการดีๆ หลาย
คนในปจจุบันท่ีทุ มเททํางานใหพวกเขา
อยางจริงจัง ทําใหการแกไขปญหา แมจะ
ชาดวยระบบระเบียบราชการ แตก็มีความ
หวังและความเข าใจที่ดีต อกันมากข้ึน 
อยางนอยก็ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธและ
โดยเฉพาะอยางยิ่งที่อําเภอบางสะพานที่
เราไปลงพื้นที่และสัมผัสความจริงนี้มา 
คนไทยพลัดถิ่นท่ีนั่นบอกกับเราในบายวัน
หนึ่งของการลงพื้นที่วา “ตั้งแตหัวหนาคน
นี้มา พวกเรามีความหวังมากขึ้น” 

“หัวหนาคนนี้” ที่พวกเขาพูดถึงคือ “ปลัด
บอย” กิตติวุฒิ สมตน ปลัดอําเภอ
บางสะพาน ที่อยู กับเราจากเชาจรดคํ่า 
และพาเราตระเวนพบปะคนไทยพลัดถ่ิน
นับรอยในวันนั้น 

เราจะไมเชื่อคําพูดดังกลาวนี้เลย ถาเราไม
ไดลงพื้นที่ที่อําเภอบางสะพาน ไมไดนั่งคุย
ถึงเรื่องราวและปญหาที่เกิดขึ้นกับเขา ไม
ไดฟงเขานั่งประชุมกับคนไทยพลัดถิ่นนับ
รอยคนที่นั่น ไมไดเห็นเขาเยี่ยมเยียนอุม
ลกูจงูหลานชาวไทยพลดัถิน่ และไมไดเหน็ 
ชาวบานที่เปนคนไทยพลัดถิ่นวิ่งเอาขนุน
ผาซีกสองชิ้นจากขางในบานมาสงใหเขา
เอากลับไปกินขณะรถของเขากําลังเคล่ือน
ออกจากหมูบานไทยพลัดถ่ินในเย็นยํ่าวัน
หนึ่งของเดือนกรกฎาคม

ปจจุบัน จากตัวเลข ณ วันที่ 1 กันยายน 
2559 ของกรมการปกครอง กลุมเปาหมาย 

คุณกิตตวิฒิุ สมตน ปลดัอําเภอบางสะพาน

ยอนรอยหมอแปลง

Along The Transform
er Site

รองอธบิดกีรมการปกครอง คุณชาํนาญวทิย 
เตรัตน คาดหวังวาจะสามารถพิสูจนและ
รับรองสัญชาติคนไทยพลัดถิ่นท่ีเปนกลุม
เปาหมายทั้งหมดใหแลวเสร็จภายในสิ้นป
หนา แนนอนวาความคาดหวงันีแ้มจะทาทาย 
แตก็ไมใชเรื่องงายที่จะทําใหบรรลุ เพราะ
ปญหาความลาชาในการพิสูจนและรับรอง
สัญชาติของคนไทยพลัดถิ่น เกิดจาก
สาเหตุหลายประการที่ยากจะแกใหตกไป
ไดในเร็ววัน หนึ่งคืออัตรากําลังที่มีไมเพียง
พอของเจาหนาที่ราชการที่รับผิดชอบงาน
ในเรื่องนี้ หนึ่งคือคํานิยามเกี่ยวกับคนไทย
พลัดถ่ินยังขาดความชัดเจนและกวางเกิน
ไป ไมวาจะเปนคําวา “การเปลี่ยนแปลง
อาณาเขตของราชอาณาจักรไทยในอดีต” 
ซึ่ ง ไม  ชัดเจนว าจะย อนกันไปถึงช วง
ประวัติศาสตรยุคไหน หรือคําวา “เช้ือ
สายไทย” ซึ่งถึงกับตองใหราชบัณฑิตมา
ชวยตีความวาหมายถึงอะไร และอีกหนึ่ง
คอื ความไมพรอมในการหาพยานหลกัฐาน 
ประกอบคํารองของตัวคนไทยพลัดถิ่นผู
ยื่นคํารองเอง

แตกระนั้นเราก็ยังแอบหวังเล็กๆ ไมไดวา 
แววหวังแกมวิงวอนของคนไทยพลัดถิ่นที่
ซื่อใสบริสุทธิ์เหลาน้ี อาจชวยกระตุนให
ทุกภาคสวนทั้งหนวยงานของรัฐ องคกร
ภาคเอกชน เครือขาย และมหาวิทยาลัย 
ซึ่ ง กอปรด  วยคนดี มี ค ว ามสามารถ
มากมาย พรอมใจกันผลักดันใหเกิดความ
เปนไปไดที่เหมาะสม รวมทั้งลดชองวาง
ความไมเขาใจกัน ตลอดจนสายตาที่เคย
มองกันและกันอยางไมสูไววางใจลง ความ
คาดหวังอันทาทายที่จะพิสูจนและรับรอง
สัญชาติใหคนไทยพลัดถิ่นไดกลับคืนสู 
ออมกอดมาตุภูมิอยางเต็มภาคภูมิภายใน
สิ้นปหนา หรือสิ้นป พ.ศ. 2560 ก็อาจ

บรรลุไดไมนานเกินรอ  

ที่จะยื่นขอพิสูจนและรับรองความเปนคน
ไทยพลดัถิน่เฉพาะทีจ่งัหวดัประจวบครีีขนัธ 
มีจํานวนรวมกันทั้งสิ้น 2,797 ราย รับคํา
ขอแลว 942 ราย อยูระหวางการดําเนิน
การของอําเภอไมมี อยูระหวางการดําเนิน
การของจังหวัด 156 ราย และอยูระหวาง
การดําเนินการของกรมการปกครอง 786 
ราย ในจาํนวนนีไ้ดรบัการรบัรองแลว 653 
ราย หากรวมทั่วประเทศทั้ง 5 จังหวัด คือ 
ประจวบคีรีขันธ ชุมพร ระนอง ตราด 
และตาก กลุมเปาหมายจะมีจํานวนรวม
กันทั้งสิ้น 17,903 ราย รับคําขอแลว 
8,410 ราย อยูระหวางการดําเนินการของ
อําเภอ 1,062 ราย อยูระหวางการดําเนิน
การของจังหวัด 972 ราย และอยูระหวาง
การดําเนินการของกรมการปกครอง 
6,376 ราย ในจํานวนนี้ไดรับการรับรอง
แลว 4,820 ราย
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แตกระนั้น ทามกลางบรรยากาศดังกลาว 
คนไทยพลัดถิ่นส วนใหญก็ยังคงเป น    
คนไทยพลัดถิ่นที่ซื่ อใสและแสนดีไม 
เปลี่ยนแปลง แมจะยังไรสัญชาติ แมจะยัง
แทบไมมสีถานะบคุคล ขยบัตวัไปไหนหรอื 
ทําอะไรไมไดเลย พวกเขายังคงสงบเสงี่ยม 
รอคอย และฝากความหวัง โชคดีที่พวก
เขาสามารถแยกแยะออกไดวา เรื่องเลว
รายในอดีตที่เกิดกับพวกเขาบนแผนดิน
ไทย เกิดจากขาราชการไมดีบางคน และ
โชคดีที่พวกเขาไดพบขาราชการดีๆ หลาย
คนในปจจุบันที่ทุ มเททํางานใหพวกเขา
อยางจริงจัง ทําใหการแกไขปญหา แมจะ
ชาดวยระบบระเบียบราชการ แตก็มีความ
หวังและความเข าใจที่ดีต อกันมากขึ้น 
อยางนอยก็ท่ีจังหวัดประจวบคีรีขันธและ
โดยเฉพาะอยางยิ่งท่ีอําเภอบางสะพานท่ี
เราไปลงพื้นที่และสัมผัสความจริงนี้มา 
คนไทยพลัดถิ่นท่ีนั่นบอกกับเราในบายวัน
หนึ่งของการลงพื้นที่วา “ตั้งแตหัวหนาคน
นี้มา พวกเรามีความหวังมากขึ้น” 

“หัวหนาคนนี้” ที่พวกเขาพูดถึงคือ “ปลัด
บอย” กิตติวุฒิ สมตน ปลัดอําเภอ
บางสะพาน ท่ีอยูกับเราจากเชาจรดคํ่า 
และพาเราตระเวนพบปะคนไทยพลัดถ่ิน
นับรอยในวันนั้น 

เราจะไมเชื่อคําพูดดังกลาวนี้เลย ถาเราไม
ไดลงพื้นที่ที่อําเภอบางสะพาน ไมไดนั่งคุย
ถึงเรื่องราวและปญหาที่เกิดขึ้นกับเขา ไม
ไดฟงเขานั่งประชุมกับคนไทยพลัดถ่ินนับ
รอยคนที่นั่น ไมไดเห็นเขาเยี่ยมเยียนอุม
ลกูจงูหลานชาวไทยพลดัถิน่ และไมไดเหน็ 
ชาวบานที่เปนคนไทยพลัดถิ่นว่ิงเอาขนุน
ผาซีกสองชิ้นจากขางในบานมาสงใหเขา
เอากลับไปกินขณะรถของเขากําลังเคลื่อน
ออกจากหมูบานไทยพลัดถิ่นในเย็นยํ่าวัน
หนึ่งของเดือนกรกฎาคม

ปจจุบัน จากตัวเลข ณ วันที่ 1 กันยายน 
2559 ของกรมการปกครอง กลุมเปาหมาย 

คณุกิตตวิฒุ ิสมตน ปลดัอําเภอบางสะพาน

ยอนรอยหมอแปลง
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รองอธบิดกีรมการปกครอง คุณชาํนาญวทิย 
เตรัตน คาดหวังวาจะสามารถพิสูจนและ
รับรองสัญชาติคนไทยพลัดถ่ินท่ีเปนกลุม
เปาหมายท้ังหมดใหแลวเสร็จภายในสิ้นป
หนา แนนอนวาความคาดหวงันีแ้มจะทาทาย 
แตก็ไมใชเรื่องงายที่จะทําใหบรรลุ เพราะ
ปญหาความลาชาในการพิสูจนและรับรอง
สัญชาติของคนไทยพลัดถิ่น เกิดจาก
สาเหตุหลายประการท่ียากจะแกใหตกไป
ไดในเร็ววัน หนึ่งคืออัตรากําลังที่มีไมเพียง
พอของเจาหนาที่ราชการที่รับผิดชอบงาน
ในเรื่องนี้ หนึ่งคือคํานิยามเกี่ยวกับคนไทย
พลัดถ่ินยังขาดความชัดเจนและกวางเกิน
ไป ไมวาจะเปนคําวา “การเปลี่ยนแปลง
อาณาเขตของราชอาณาจักรไทยในอดีต” 
ซึ่ ง ไม ชัดเจนว าจะย อนกันไปถึงช วง
ประวัติศาสตรยุคไหน หรือคําวา “เชื้อ
สายไทย” ซึ่งถึงกับตองใหราชบัณฑิตมา
ชวยตีความวาหมายถึงอะไร และอีกหนึ่ง
คอื ความไมพรอมในการหาพยานหลกัฐาน 
ประกอบคํารองของตัวคนไทยพลัดถ่ินผู
ยื่นคํารองเอง

แตกระนั้นเราก็ยังแอบหวังเล็กๆ ไมไดวา 
แววหวังแกมวิงวอนของคนไทยพลัดถิ่นที่
ซื่อใสบริสุทธ์ิเหลานี้ อาจชวยกระตุนให
ทุกภาคสวนท้ังหนวยงานของรัฐ องคกร
ภาคเอกชน เครือขาย และมหาวิทยาลัย 
ซึ่ ง กอปรด  วยคนดี มี ค ว ามสามารถ
มากมาย พรอมใจกันผลักดันใหเกิดความ
เปนไปไดท่ีเหมาะสม รวมทั้งลดชองวาง
ความไมเขาใจกัน ตลอดจนสายตาที่เคย
มองกันและกันอยางไมสูไววางใจลง ความ
คาดหวังอันทาทายที่จะพิสูจนและรับรอง
สัญชาติใหคนไทยพลัดถิ่นไดกลับคืนสู 
ออมกอดมาตุภูมิอยางเต็มภาคภูมิภายใน
สิ้นปหนา หรือสิ้นป พ.ศ. 2560 ก็อาจ

บรรลุไดไมนานเกินรอ  

ที่จะย่ืนขอพิสูจนและรับรองความเปนคน
ไทยพลดัถิน่เฉพาะท่ีจงัหวดัประจวบครีีขนัธ 
มีจํานวนรวมกันทั้งสิ้น 2,797 ราย รับคํา
ขอแลว 942 ราย อยูระหวางการดําเนิน
การของอําเภอไมมี อยูระหวางการดําเนิน
การของจังหวัด 156 ราย และอยูระหวาง
การดําเนินการของกรมการปกครอง 786 
ราย ในจาํนวนนีไ้ดรบัการรบัรองแลว 653 
ราย หากรวมทั่วประเทศทั้ง 5 จังหวัด คือ 
ประจวบคีรีขันธ ชุมพร ระนอง ตราด 
และตาก กลุมเปาหมายจะมีจํานวนรวม
กันทั้งสิ้น 17,903 ราย รับคําขอแลว 
8,410 ราย อยูระหวางการดําเนินการของ
อําเภอ 1,062 ราย อยูระหวางการดําเนิน
การของจังหวัด 972 ราย และอยูระหวาง
การดําเนินการของกรมการปกครอง 
6,376 ราย ในจํานวนนี้ไดรับการรับรอง
แลว 4,820 ราย
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ในนามของความดี

นางสิงหเฝาปา 
รตยา จันทรเทียร 

ประธานที่ปรึกษามูลนิธิสืบนาคะเสถียร

On Behalf of Virtue

ในนามของความดี
รัฐพล เกษมวงศจิตร

การศึกษา: คณะบริหารธุรกิจการโฆษณา 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

การทํางาน : ผูจัดการสวนทรัพยากรมนุษย 
บริษัท ถิรไทย จํากัด (มหาชน)

รปู 1 ภาษาถิน่

นางสิงหเฝาปา 
รตยา จันทรเทียร 

ประธานที่ปรึกษามูลนิธิสืบนาคะเสถียร

“อาจารยรตยา จันทรเทียร” อดีตประธานมูลนิธิสืบ
นาคะเสถียรที่ดํารงตําแหนงมากวา 20 ป ปจจุบัน
ดํารงตําแหนงเปนประธานที่ปรึกษาของมูลนิธิ ทาน
เปนเสาหลกัของวงการอนุรักษธรรมชาติของประเทศไทย 
ที่ทําใหมูลนิธิสืบนาคะเสถียรเปนที่พึ่งของคนไทยได 
ผลงานที่โดดเดนคือ การรักษาพื้นที่ปาตะวันตกซึ่งมี
พื้นที่ประมาณ 11 ลานไร โดยมีเขตรักษาพันธุสัตวปา
ทุงใหญนเรศวรและเขตรักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขง
รวมอยูดวย จากความเขาใจในการอยูรวมกันระหวาง
ปากับชุมชน ทานทุมเททํางานอาสาสมัครเพื่อสวน
รวมโดยไมไดรับคาตอบแทนใดๆ แตที่สําคัญไปกวา
นั้นคือ แมวันนี้จะอายุ 84 ปแลว ทานก็ยังทํางาน
เหมือนสมัยกอน หากมีภารกิจทานก็ยังไปเดินปา เปน

ตัวอยางที่ดี ที่สะทอนใหเห็นวา คนสูงอายุก็มีคุณคาได 
เหมือนที่เขาบอกกันวา ‘ยิ่งแกแลวไดทํางาน ยิ่งจะ
ทําใหอายุยืนขึ้น 

จากสถาปนิกผูวาการหญิงคนแรก ของการเคหะ
แหงชาติ สูการเปนหญิงเหล็ก แหงวงการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติของไทย ทานสนใจงานดาน
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมานาน 
โดย เคย ดํ าร ง ตํ าแหน  งนายกสมาคมอนุ รั กษ 
ศิลปกรรมและสิ่งแวดลอม นับวาทานเปนสถาปนิก
และนักอนุ รักษ คนดีมีฝ มือที่ควรแก การยกย อง 
และจดจํารําลึกถึงเปนอยางยิ่ง
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ในนามของความดี

นางสิงหเฝาปา 
รตยา จันทรเทียร 

ประธานที่ปรึกษามูลนิธิสืบนาคะเสถียร

On Behalf of Virtue

ในนามของความดี
รัฐพล เกษมวงศจิตร

การศึกษา: คณะบริหารธุรกิจการโฆษณา 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

การทํางาน : ผูจัดการสวนทรัพยากรมนุษย 
บริษัท ถิรไทย จํากัด (มหาชน)

รูป 1 ภาษาถิน่

นางสิงหเฝาปา 
รตยา จันทรเทียร 

ประธานที่ปรึกษามูลนิธิสืบนาคะเสถียร

“อาจารยรตยา จันทรเทียร” อดีตประธานมูลนิธิสืบ
นาคะเสถียรที่ดํารงตําแหนงมากวา 20 ป ปจจุบัน
ดํารงตําแหนงเปนประธานที่ปรึกษาของมูลนิธิ ทาน
เปนเสาหลกัของวงการอนรุกัษธรรมชาตขิองประเทศไทย 
ที่ทําใหมูลนิธิสืบนาคะเสถียรเปนที่พ่ึงของคนไทยได 
ผลงานที่โดดเดนคือ การรักษาพื้นที่ปาตะวันตกซึ่งมี
พื้นที่ประมาณ 11 ลานไร โดยมีเขตรักษาพันธุสัตวปา
ทุงใหญนเรศวรและเขตรักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขง
รวมอยูดวย จากความเขาใจในการอยูรวมกันระหวาง
ปากับชุมชน ทานทุมเททํางานอาสาสมัครเพื่อสวน
รวมโดยไมไดรับคาตอบแทนใดๆ แตที่สําคัญไปกวา
นั้นคือ แมวันนี้จะอายุ 84 ปแลว ทานก็ยังทํางาน
เหมือนสมัยกอน หากมีภารกิจทานก็ยังไปเดินปา เปน

ตัวอยางที่ดี ที่สะทอนใหเห็นวา คนสูงอายุก็มีคุณคาได 
เหมือนที่เขาบอกกันวา ‘ยิ่งแกแลวไดทํางาน ยิ่งจะ
ทําใหอายุยืนขึ้น 

จากสถาปนิกผูวาการหญิงคนแรก ของการเคหะ
แหงชาติ สูการเปนหญิงเหล็ก แหงวงการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติของไทย ทานสนใจงานดาน
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมมานาน 
โดย เคย ดํ าร ง ตํ าแหน  งนายกสมาคมอนุ รั กษ 
ศิลปกรรมและส่ิงแวดลอม นับวาทานเปนสถาปนิก
และนักอนุ รักษ คนดีมีฝ มือที่ควรแก การยกย อง 
และจดจํารําลึกถึงเปนอยางยิ่ง
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ในนามของความดีฉบับนี้ ผูเขียนมี
โ อ ก า ส ไ ด  สั ม ภ า ษณ  พู ด คุ ย กั บ
อาจารย รตยา จันทรเทียร โดยเรา
ไดนัดหมายกันที่ “มูลนิธิสืบนาคะ
เสถียร” จ.นนทบุรี  อ.รตยา ในวันนี้ 
ทานยังดูแข็งแรง ขับรถจากบานที่
เอกมัย ดวยตนเอง นอกจากนั้นยัง
สามารถขึ้นบันไดไปทํางานที่ห อง
ทานบริเวณชั้นสอง ของอาคาร
มูลนิธิไดอยางคลองแคลวอีกดวย

“เกษียณแลวก็ยังไดทําในสิ่งท่ีอยากทํามานาน 
พอดีรางกายยังแข็งแรงทํามาไดจนปานนี้ ถา
เปนทางพระถือวามีบุญ ไดทํางานที่รัก ที่
พอใจ สังขารยังไหว พอไดเขาไปดูแล ไปเรียน
ได” อ.รตยา กลาวอยางอารมณดี

“ น่ีก็พึ่ ง ไปเรียนกับน องๆ เขามา เ ร่ือง
โครงสรางปา ปาเต็งรัง ทําไมมันดูโปรง มัน
เปนเพราะอะไร ทําไมปาอีกตอนที่เลยมามัน
ถึงทึบกวา อะไรแบบนี้ เราก็ไดรับความรูเพิ่ม
ขึ้น มันเปนความรูที่เราไมเคยมี มันเรียนไมรู
จบ อยางเรื่องโครงสรางปา ทั้งๆที่ เราก็
ติดตามเรื่องนี้อย างละเอียด ยังไมพอ
เลย เรื่องดิน เรื่องใตดิน โครงสรางดินตางๆ 
ดวยธรรมชาติของภูมิประเทศเปนอยางนี้ ปา
เต็งรัง สัตวปาจะชอบเพราะมีใบไมใหกิน 
อยางนอยกวางมากินใบไม เสือก็ตามมาดวย 
ระบบนิเวศนจะเกื้อกูลกัน ดิน นํ้า อุณหภูมิ 
มันจึงเปนปา”

จากจุดเริ่มตนเมื่อป พ.ศ. 2512 อาจารย 
รตยาไดยายจากการเปนอาจารยจากวิทยาลัย
เทคนิคกรุงเทพ ไปทํางานกับ อ. วทัญู  
ณ ถลาง ผูซึ่งอาจารยรตยา ยกยองใหเปน
ปรมาจารยของอาจารยรตยา โดยที่ขณะนั้น
อาจารยวทัญู ไดยายจากการเปนผูอํานวย
การวิทยาลัยเทคนิคที่โคราช มาทํางานที่

รตยา จันทรเทียร 
ประธานที่ปรึกษามูลนิธิสืบนาคะเสถียร
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ในนามของความดี

O
n Behalf of Virtue

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรประยุกต โดยตั้งศูนยวิจัยและ
พัฒนาการกอสราง โดยไดชักชวนอาจารยรตยามา
ทํางานดวย ในขณะนั้น อาจารยวทัญูไดพูดคุยกับเพื่อน
พอง ในสมาคมสถาปนิกสยามและคนอื่นๆ ที่สนใจเรื่อง
สิ่งแวดลอมวานาจะมีองคกรชัดๆ ขึ้นมาเพื่อทํางานเรื่อง
นี้ แทนที่จะเปนสาขาหนึ่งของสมาคมสถาปนิกสยาม จึง
ไดกอตั้ง สมาคมอนุรักษศิลปกรรมและสิ่งแวดลอม ซึ่ง 
อาจารยรตยาก็ไดเขามาทํางานกับผูรูทั้งหลาย ตั้งแตป 
พ.ศ. 2514 ซึ่งขณะนั้น อาจารยรตยาทําหนาที่เลขาฯ 
คอยสรุปความตางๆ ซึ่งทานไดหาความรูเพิ่มเติม ทั้ง
เรื่อง ปาเขา จนถึงสิ่งแวดลอมรอบตัวเรา

“ที่นาสนใจก็คือ ครั้งหนึ่ง ดร.นาท  ตัณฑวิรุฬห ทาน
เปนผู ก อต้ังคณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล ทานไดนําหนังสือเลมหนึ่งมาเปดให
ดู วานํ้าเสียมันเปนอยางนี้นะ มีของเสีย ลอยมา มีกลิ่น
เหม็น เราดูก็ยังนึกวาเรื่องนี้ไมนาจะมีในประเทศไทย นี่
ยังไมทันไร มันมีมากกวาที่เราเห็นในหนังสือเสียอีก” 
อ. รตยา เลาใหเราฟง

เมื่อถามถึงการไดมารวมงานกับคุณสืบ และมูลนิธิสืบได
อยางไร ซึ่งอาจารยรตยาเลาใหฟงวา ตอนนั้นอาจารยได
เปนนายกสมาคมอนุรักษศิลปกรรมและสิ่งแวดลอมแลว 
ไดรวมกันกับคุณสืบ, องคกรพันธมิตรตางๆ ในการ
คัดคานและยังย้ังการสรางเขื่อนนํ้าโจนที่ทุงใหญนเรศวร
จนเปนผลสําเร็จ

“ชวงนั้น คณะรัฐมนตรี ทานนายกเปรม มีมติตนป 2531 
ใหชลอโครงการนี้ไวกอน ทราบวาคุณสืบไปเฝาอยูหนา
หองประชุม ครม. โดยที่ผูที่เขาไปใหขอมูลคือ ดร.ปริญญา  
นุตาลัย กับ ดร.สุรพล สุดารา ทั้งสองทานเขาไปอธิบาย
ในหองประชุม ครม. พอออกมาทราบวาที่ประชุมใหชลอ
ไวกอน ตามขาวบอกวา คุณสืบ กอด ดร.ปริญญา รองไห 
แสดงวาคุณสืบ เปนคนเอาจริง เอาจัง สูเต็มที่กับงาน
จริงๆ”

หลังจากเหตุการณที่ประเทศไทยสูญเสีย คุณสืบ  
นาคะเสถียร นักวิชาการปาไมผูพิทักษผืนปาและสัตวปา
แหงทุงใหญนเรศวร อาจารยรตยา จึงเขารับหนาที่
ประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร โดยมีภาระกิจเพื่อสืบสาน
เจตนารมยของคุณสืบ ตอไป

เม่ือถามถึงกระแสสังคมภายหลังจากการเสียชีวิตของ
คุณสืบ อาจารยเลาวา กระแสกลับมาดีมาก แรงมาก 
เมื่อ 25 ปที่แลว คนก็เริ่มหันมามองวา ทําไมคนที่ตั้งใจ
ทํางาน เปนขาราชการที่พูดไดเต็มปากวาเปนคนที่
ประเทศชาติตองการ ยอมเสียสละชีวิตเพื่อปกปองผืนปา
และสัตวปา สื่อสารมวลชนก็เปนสิ่งสําคัญในการเผยแพร
แนวคิดไดเปนอยางดี

ในนามของความดี

O
n Behalf of Virtue

แผนที่ปาไมในประเทศไทย
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ในนามของความดีฉบับนี้ ผูเขียนมี
โ อ ก า ส ไ ด  สั ม ภ า ษณ  พู ด คุ ย กั บ
อาจารย รตยา จันทรเทียร โดยเรา
ไดนัดหมายกันที่ “มูลนิธิสืบนาคะ
เสถียร” จ.นนทบุรี  อ.รตยา ในวันนี้ 
ทานยังดูแข็งแรง ขับรถจากบานที่
เอกมัย ดวยตนเอง นอกจากนั้นยัง
สามารถข้ึนบันไดไปทํางานที่ห อง
ทานบริเวณช้ันสอง ของอาคาร
มูลนิธิไดอยางคลองแคลวอีกดวย

“เกษียณแลวก็ยังไดทําในสิ่งท่ีอยากทํามานาน 
พอดีรางกายยังแข็งแรงทํามาไดจนปานนี้ ถา
เปนทางพระถือวามีบุญ ไดทํางานที่รัก ที่
พอใจ สังขารยังไหว พอไดเขาไปดูแล ไปเรียน
ได” อ.รตยา กลาวอยางอารมณดี

“นี่ก็พึ่ ง ไปเรียนกับน องๆ เขามา เรื่ อง
โครงสรางปา ปาเต็งรัง ทําไมมันดูโปรง มัน
เปนเพราะอะไร ทําไมปาอีกตอนที่เลยมามัน
ถึงทึบกวา อะไรแบบนี้ เราก็ไดรับความรูเพิ่ม
ขึ้น มันเปนความรูที่เราไมเคยมี มันเรียนไมรู
จบ อยางเรื่องโครงสรางปา ท้ังๆที่ เราก็
ติดตามเรื่องนี้อย างละเอียด ยังไมพอ
เลย เรื่องดิน เรื่องใตดิน โครงสรางดินตางๆ 
ดวยธรรมชาติของภูมิประเทศเปนอยางนี้ ปา
เต็งรัง สัตวปาจะชอบเพราะมีใบไมใหกิน 
อยางนอยกวางมากินใบไม เสือก็ตามมาดวย 
ระบบนิเวศนจะเกื้อกูลกัน ดิน นํ้า อุณหภูมิ 
มันจึงเปนปา”

จากจุดเริ่มตนเมื่อป พ.ศ. 2512 อาจารย 
รตยาไดยายจากการเปนอาจารยจากวิทยาลัย
เทคนิคกรุงเทพ ไปทํางานกับ อ. วทัญู  
ณ ถลาง ผูซึ่งอาจารยรตยา ยกยองใหเปน
ปรมาจารยของอาจารยรตยา โดยที่ขณะนั้น
อาจารยวทัญู ไดยายจากการเปนผูอํานวย
การวิทยาลัยเทคนิคที่โคราช มาทํางานที่

รตยา จันทรเทียร 
ประธานที่ปรึกษามูลนิธิสืบนาคะเสถียร
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ในนามของความดี
O

n Behalf of Virtue

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรประยุกต โดยตั้งศูนยวิจัยและ
พัฒนาการกอสราง โดยไดชักชวนอาจารยรตยามา
ทํางานดวย ในขณะนั้น อาจารยวทัญูไดพูดคุยกับเพื่อน
พอง ในสมาคมสถาปนิกสยามและคนอื่นๆ ที่สนใจเรื่อง
สิ่งแวดลอมวานาจะมีองคกรชัดๆ ขึ้นมาเพื่อทํางานเรื่อง
นี้ แทนที่จะเปนสาขาหนึ่งของสมาคมสถาปนิกสยาม จึง
ไดกอตั้ง สมาคมอนุรักษศิลปกรรมและสิ่งแวดลอม ซึ่ง 
อาจารยรตยาก็ไดเขามาทํางานกับผูรูทั้งหลาย ตั้งแตป 
พ.ศ. 2514 ซึ่งขณะนั้น อาจารยรตยาทําหนาที่เลขาฯ 
คอยสรุปความตางๆ ซึ่งทานไดหาความรูเพิ่มเติม ทั้ง
เรื่อง ปาเขา จนถึงสิ่งแวดลอมรอบตัวเรา

“ที่นาสนใจก็คือ ครั้งหนึ่ง ดร.นาท  ตัณฑวิรุฬห ทาน
เปนผู ก อต้ังคณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล ทานไดนําหนังสือเลมหนึ่งมาเปดให
ดู วานํ้าเสียมันเปนอยางนี้นะ มีของเสีย ลอยมา มีกลิ่น
เหม็น เราดูก็ยังนึกวาเรื่องนี้ไมนาจะมีในประเทศไทย นี่
ยังไมทันไร มันมีมากกวาที่เราเห็นในหนังสือเสียอีก” 
อ. รตยา เลาใหเราฟง

เมื่อถามถึงการไดมารวมงานกับคุณสืบ และมูลนิธิสืบได
อยางไร ซึ่งอาจารยรตยาเลาใหฟงวา ตอนนั้นอาจารยได
เปนนายกสมาคมอนุรักษศิลปกรรมและสิ่งแวดลอมแลว 
ไดรวมกันกับคุณสืบ, องคกรพันธมิตรตางๆ ในการ
คัดคานและยังย้ังการสรางเขื่อนนํ้าโจนที่ทุงใหญนเรศวร
จนเปนผลสําเร็จ

“ชวงนั้น คณะรัฐมนตรี ทานนายกเปรม มีมติตนป 2531 
ใหชลอโครงการนี้ไวกอน ทราบวาคุณสืบไปเฝาอยูหนา
หองประชุม ครม. โดยที่ผูที่เขาไปใหขอมูลคือ ดร.ปริญญา  
นุตาลัย กับ ดร.สุรพล สุดารา ทั้งสองทานเขาไปอธิบาย
ในหองประชุม ครม. พอออกมาทราบวาที่ประชุมใหชลอ
ไวกอน ตามขาวบอกวา คุณสืบ กอด ดร.ปริญญา รองไห 
แสดงวาคุณสืบ เปนคนเอาจริง เอาจัง สูเต็มที่กับงาน
จริงๆ”

หลังจากเหตุการณท่ีประเทศไทยสูญเสีย คุณสืบ  
นาคะเสถียร นักวิชาการปาไมผูพิทักษผืนปาและสัตวปา
แหงทุงใหญนเรศวร อาจารยรตยา จึงเขารับหนาที่
ประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร โดยมีภาระกิจเพื่อสืบสาน
เจตนารมยของคุณสืบ ตอไป

เมื่อถามถึงกระแสสังคมภายหลังจากการเสียชีวิตของ
คุณสืบ อาจารยเลาวา กระแสกลับมาดีมาก แรงมาก 
เมื่อ 25 ปที่แลว คนก็เริ่มหันมามองวา ทําไมคนที่ตั้งใจ
ทํางาน เปนขาราชการที่พูดไดเต็มปากวาเปนคนที่
ประเทศชาติตองการ ยอมเสียสละชีวิตเพื่อปกปองผืนปา
และสัตวปา สื่อสารมวลชนก็เปนสิ่งสําคัญในการเผยแพร
แนวคิดไดเปนอยางดี

ในนามของความดี
O

n Behalf of Virtue

แผนที่ปาไมในประเทศไทย
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“มูลนิธินี้พึ่งยายมาจากขางโรงพยาบาลหัวเฉียว เมื่อวันที่ 
1 มกราคม 2559 เวลาอาจารยมาทํางานที่นี่ตอนเชา 
เจอคนที่เข็นรถเก็บของเกาเปนผูหญิงอายุมาก เธอเขา
มาชวยอาจารยยกประตูเหล็ก ก็สนทนากันวานี่คือที่
ทํางานมูลนิธิสืบนะ เชื่อไหมวา เธอรูจักคุณสืบ บอกวา
คุณสืบที่เคยอยูปาใชไหม อาจารยไดยินแลวดีใจมาก มี
หลายคนรูจัก หลายคนเขาใจ”

“งานของมูลนิธิ คือการรักษาผืนปา และสัตวปา ซึ่งมี
คุณคาตออนาคต ชีวิตของเราวันนี้และอนาคต ลูกหลาน
ของเราไวใหนานที่สุดเทาที่จะเปนไปได”

“เพราะรักษาปา ก็คือรักษานํ้า นํ้ามาจากปา ปาจะ
สมบูรณได ก็ตองมีสัตวปา คน สิ่งมีชีวิต อยูไดก็ตองมีนํ้า 
มาถึง พ.ศ. นี้คงไมตองพูดกันแลววา ปาสําคัญมากแค
ไหน”

“ตอนนี้คนรูแลววาปามีประโยชน อยางไรกับคน คนเห็น
แลววา ภูเขาที่ไมมีปาอุมนํ้า จะเกิดอะไรขึ้น คนยังไม
เขาใจอยูนิดเดียววา ตองปลูกปา ใช แตตองรูจักปาดวย 
ตองรูจักพื้นที่ ดินอยางนี้ ภูมิประเทศแบบนี้ ดินชั้น บน 
กลาง ลาง มันควรปลูกอะไร ปลูกอะไรจะเปนหลังคา

คลุมปา ถาการจะฟนใหไดประโยชนที่สุดคือการ ฟน
ปา จึงจะเหมาะสมกับแรง เงิน กําลังใจที่ลงไป”

ทั้งน้ีตลอดระยะเวลาที่ตรากตรําทํางานมา อุปสรรค
การทํางานมีอะไรอาจารยรตยา ตอบวา

“อุปสรรค คือเร่ืองพื้นที่ เปนส่ิงที่อีกดานหนึ่งเขาก็
ตองการอยากใชประโยชน อยากตัดถนน ผานไป
เมียนมาร หรือทําอางเก็บน้ําของเขื่อน”

“ปาเหลือเปนหลายลานไร เปนอางเก็บน้ําสักแสนไร 
จะเปนไรไป อันน้ีเราไดยินเราก็เหน่ือย”

“ เพราะรักษาปา ก็คือรักษานํ้า นํ้ามา
จากปา ปาจะสมบูรณได ก็ตองมีสัตว
ปา คน สิ่งมีชีวิต อยูไดก็ตองมีนํ้า มา
ถึง พ.ศ.นี้คงไมตองพูดกันแลววา ปา
สําคัญมากแคไหน” 

ในนามของความดี

O
n Behalf of Virtue

“ปญหาก็คือคนมีความตองการใช เราก็มีความตองการ
จะรักษาไว เพื่อชีวิตของทุกคนทั้งในปจจุบันและลูกหลาน
ในอนาคต ที่สําคัญก็คงตองชวยกันอีกทาง ก็นับวาโชคดี
นะ ที่ประเทศเราเปนเมืองรอน ทําใหคนเห็นคุณคาวา
ตองชวยกันรักษาปาที่มีอยูไว”

“สําหรับในภาคอุตสาหกรรม วันนี้ที่ไดมาคุยกันก็ดีใจ 
อยางนอยก็มีสถานประกอบการอุตสาหกรรมอยางนอย 
1 แหงที่เห็นความสําคัญของผืนปา ก็ฝากไปยังทุกทานวา
ทําอะไรก็ไมวา ขอใหหลีกเลี่ยงปาที่เหลืออยู จะตัดถนน
ทะลุไปก็อยาทํา จะเอามาเปนอางเก็บนํ้าก็อยาทํา”

“อุตสาหกรรมเปนแรงงานสําคัญของประเทศที่จะดํารง
อยู แรงงานอุตสาหกรรมก็ตองการนํ้าเหมือนกัน จริงๆ
แลวเปาหมายสําคัญตรงกัน ถาเปนที่เขาใจ วานํ้ามาจาก
ปา แลวเราก็มาชวยกันรักษาปา อุตสาหกรรมของทานก็
จะยั่งยืน

ตลอดระยะเวลา 20 ปทีผ่านมาอาจารยรตยา และมูลนิธสืิบฯ 
ไดพยายามสนับสนุนการอนุรักษผนืปาและสัตวปา โดยการ
เผยแพรขอมูลความรูดานคณุคาของทรัพยากรธรรมชาติ รวม
ทัง้ขอเทจ็จริงดานความสําคญัของการอนุรักษธรรมชาติ ปาสู
สาธารณะ การเขารวมในโครงการอนุรักษผนืปาตะวนัตกเชงิ
ระบบนิเวศการต้ังกองทุนผูพิทกัษปา ดแูลบุตรธดิาของเจา
หนาที่กรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืชที่เสียชีวิต
เน่ืองจากภารกิจรักษาปา รวมไปถงึ ติดตามใหความเห็นตอ
กฎหมายทีจ่ะมีผลกระทบกับความย่ังยนืของผนืปาธรรมชาติ 
เชน พ.ร.บ. ปาชมุชน เปนตน

อาจารยรตยามักยืนยันใหความเห็นเสมอมาวา “แทที่จริง
เรื่องของคน ชุมชน สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 
เปนเรื่องที่ยึดโยงมีผลกระทบซึ่งกันและกัน ถาเรามุงหวัง
ใหชุมชนเขมแข็งพึ่งตนเองได ตองใหความสําคัญเรื่อง
การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมากกวา
ที่ผานมา ตองตระหนักวาผืนปาธรรมชาติ อันเปนแหลง
ผลิตนํ้าชั่วชีวิตและชวยชะลออุทกภัยได ทั้งนี้ องค
ประกอบที่เอื้อใหผืนปาสมบูรณคือสัตวปา ที่ตองรักษาไว
ในผนืปานัน้ดวย” อนัเปนอดุมการณของ คณุสบื  นาคะเสถียร 
จนถงึมลูนธิสิบืนาคะเสยีรในปจจุบนั

ทายนี้ผูเขียนขอลงทายบันทึกเรื่องราวของหญิงเหล็กแหง
วงการอนุรักษไทย อาจารยรตยา  จนัทรเทยีร ดวยบันทกึ
ถอยคําของ คุณสืบ นาคะเสถยีร ทีไ่ดเคยเอยถอยคําทีบ่ง
บอกถึงความรับผดิชอบ และความจรงิใจในการทาํหนาท่ี
อนุรักษผนืปาหวยขาแขง และสตัวปาวา

ผมคิดวา ชีวิตผมทําไดดี

ที่สุดแลว เทาที่ผมมีชีวิตอยู

ผมคิดวา ผมไดชวยเหลือสังคมดีแลว

ผมคิดวา ผมไดทําตามกําลัง

ของผมดีแลว และ… ผมพอใจ

 ผมภูมิใจสิ่งที่ผมทํา …

”

”
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“มูลนิธินี้พึ่งยายมาจากขางโรงพยาบาลหัวเฉียว เมื่อวันที่ 
1 มกราคม 2559 เวลาอาจารยมาทํางานที่นี่ตอนเชา 
เจอคนที่เข็นรถเก็บของเกาเปนผูหญิงอายุมาก เธอเขา
มาชวยอาจารยยกประตูเหล็ก ก็สนทนากันวานี่คือที่
ทํางานมูลนิธิสืบนะ เชื่อไหมวา เธอรูจักคุณสืบ บอกวา
คุณสืบที่เคยอยูปาใชไหม อาจารยไดยินแลวดีใจมาก มี
หลายคนรูจัก หลายคนเขาใจ”

“งานของมูลนิธิ คือการรักษาผืนปา และสัตวปา ซึ่งมี
คุณคาตออนาคต ชีวิตของเราวันนี้และอนาคต ลูกหลาน
ของเราไวใหนานที่สุดเทาที่จะเปนไปได”

“เพราะรักษาปา ก็คือรักษานํ้า นํ้ามาจากปา ปาจะ
สมบูรณได ก็ตองมีสัตวปา คน สิ่งมีชีวิต อยูไดก็ตองมีนํ้า 
มาถึง พ.ศ. นี้คงไมตองพูดกันแลววา ปาสําคัญมากแค
ไหน”

“ตอนนี้คนรูแลววาปามีประโยชน อยางไรกับคน คนเห็น
แลววา ภูเขาที่ไมมีปาอุมนํ้า จะเกิดอะไรขึ้น คนยังไม
เขาใจอยูนิดเดียววา ตองปลูกปา ใช แตตองรูจักปาดวย 
ตองรูจักพื้นที่ ดินอยางนี้ ภูมิประเทศแบบนี้ ดินชั้น บน 
กลาง ลาง มันควรปลูกอะไร ปลูกอะไรจะเปนหลังคา

คลุมปา ถาการจะฟนใหไดประโยชนที่สุดคือการ ฟน
ปา จึงจะเหมาะสมกับแรง เงิน กําลังใจท่ีลงไป”

ทั้งน้ีตลอดระยะเวลาที่ตรากตรําทํางานมา อุปสรรค
การทํางานมีอะไรอาจารยรตยา ตอบวา

“อุปสรรค คือเร่ืองพ้ืนที่ เปนส่ิงที่อีกดานหนึ่งเขาก็
ตองการอยากใชประโยชน อยากตัดถนน ผานไป
เมียนมาร หรือทําอางเก็บนํ้าของเขื่อน”

“ปาเหลือเปนหลายลานไร เปนอางเก็บนํ้าสักแสนไร 
จะเปนไรไป อันนี้เราไดยินเราก็เหน่ือย”

“ เพราะรักษาปา ก็คือรักษานํ้า นํ้ามา
จากปา ปาจะสมบูรณได ก็ตองมีสัตว
ปา คน สิ่งมีชีวิต อยูไดก็ตองมีนํ้า มา
ถึง พ.ศ.นี้คงไมตองพูดกันแลววา ปา
สําคัญมากแคไหน” 

ในนามของความดี
O

n Behalf of Virtue

“ปญหาก็คือคนมีความตองการใช เราก็มีความตองการ
จะรักษาไว เพื่อชีวิตของทุกคนทั้งในปจจุบันและลูกหลาน
ในอนาคต ที่สําคัญก็คงตองชวยกันอีกทาง ก็นับวาโชคดี
นะ ที่ประเทศเราเปนเมืองรอน ทําใหคนเห็นคุณคาวา
ตองชวยกันรักษาปาที่มีอยูไว”

“สําหรับในภาคอุตสาหกรรม วันนี้ที่ไดมาคุยกันก็ดีใจ 
อยางนอยก็มีสถานประกอบการอุตสาหกรรมอยางนอย 
1 แหงที่เห็นความสําคัญของผืนปา ก็ฝากไปยังทุกทานวา
ทําอะไรก็ไมวา ขอใหหลีกเลี่ยงปาที่เหลืออยู จะตัดถนน
ทะลุไปก็อยาทํา จะเอามาเปนอางเก็บนํ้าก็อยาทํา”

“อุตสาหกรรมเปนแรงงานสําคัญของประเทศที่จะดํารง
อยู แรงงานอุตสาหกรรมก็ตองการนํ้าเหมือนกัน จริงๆ
แลวเปาหมายสําคัญตรงกัน ถาเปนที่เขาใจ วานํ้ามาจาก
ปา แลวเราก็มาชวยกันรักษาปา อุตสาหกรรมของทานก็
จะยั่งยืน

ตลอดระยะเวลา 20 ปทีผ่านมาอาจารยรตยา และมลูนธิสืิบฯ 
ไดพยายามสนบัสนนุการอนุรักษผนืปาและสัตวปา โดยการ
เผยแพรขอมลูความรูดานคุณคาของทรัพยากรธรรมชาต ิรวม
ทัง้ขอเทจ็จรงิดานความสาํคัญของการอนุรักษธรรมชาต ิ ปาสู
สาธารณะ การเขารวมในโครงการอนรัุกษผนืปาตะวนัตกเชงิ
ระบบนเิวศการตัง้กองทุนผูพิทกัษปา ดแูลบุตรธิดาของเจา
หนาที่กรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืชที่เสียชีวิต
เนือ่งจากภารกจิรกัษาปา รวมไปถึง ติดตามใหความเห็นตอ
กฎหมายทีจ่ะมผีลกระทบกบัความย่ังยนืของผนืปาธรรมชาติ 
เชน พ.ร.บ. ปาชมุชน เปนตน

อาจารยรตยามักยืนยันใหความเห็นเสมอมาวา “แทที่จริง
เรื่องของคน ชุมชน สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 
เปนเรื่องที่ยึดโยงมีผลกระทบซึ่งกันและกัน ถาเรามุงหวัง
ใหชุมชนเขมแข็งพึ่งตนเองได ตองใหความสําคัญเรื่อง
การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมากกวา
ที่ผานมา ตองตระหนักวาผืนปาธรรมชาติ อันเปนแหลง
ผลิตนํ้าชั่วชีวิตและชวยชะลออุทกภัยได ทั้งนี้ องค
ประกอบที่เอื้อใหผืนปาสมบูรณคือสัตวปา ที่ตองรักษาไว
ในผนืปานัน้ดวย” อนัเปนอดุมการณของ คณุสบื  นาคะเสถียร 
จนถึงมลูนธิสิบืนาคะเสยีรในปจจุบนั

ทายน้ีผูเขียนขอลงทายบันทึกเรื่องราวของหญิงเหล็กแหง
วงการอนรุกัษไทย อาจารยรตยา  จนัทรเทยีร ดวยบันทกึ
ถอยคาํของ คณุสบื นาคะเสถยีร ทีไ่ดเคยเอยถอยคําทีบ่ง
บอกถงึความรบัผดิชอบ และความจรงิใจในการทาํหนาท่ี
อนรัุกษผนืปาหวยขาแขง และสตัวปาวา

ผมคิดวา ชีวิตผมทําไดดี

ที่สุดแลว เทาที่ผมมีชีวิตอยู

ผมคิดวา ผมไดชวยเหลือสังคมดีแลว

ผมคิดวา ผมไดทําตามกําลัง

ของผมดีแลว และ… ผมพอใจ

 ผมภูมิใจสิ่งที่ผมทํา …

”

”
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 หมายเหตุจากเรื่องปา

ปาทุงใหญนเรศวรมีความสําคัญอยางไร?

ปาทุงใหญนเรศวรเปนปาผืนสุดทายทางภาค
ตะวันตกของประเทศที่เหลืออยู มีลักษณะ
เหมือนเกาะที่ถูกลอมรอบดวยพื้นที่ที่ถูกบุกรุก
ทําลาย เปนแหลงรวมของสัตวปานานาชนิดได
รับการกําหนดใหเปนพื้นที่มรดกทางธรรมชาติ
ของโลก “World Natural Heritage” 

ผืนปาแหงนี้ยังเปนที่รวมพันธุสัตวปานานาชนิด 
เสมือนเปนจุดศูนยกลางของการกระจายพันธุ
สัตว จากการสํารวจปรากฎวามีสัตวปาอาศัยอยู
ไมนอยกวา 707 ชนิด ในจํานวนนี้มีสัตวปาที่

ตกอยูในสภาวะเปนสัตวที่กําลังจะสูญพันธ 21 
ชนิด และสัตวปาที่มีสถานภาพวาถูกคุกคามอีก 
65 ชนิด

บริเวณปาที่ลุมตํ่า ตอนกลางของเขตรักษาพันธุ
สัตวปา ถือวาเปนหัวใจสําคัญของผืนปาทั้งหมด 
เพราะเปนบริเวณที่มีสัตวปานานาชนิดอาศัย
อยางหนาแนนตลอดแนวลํานํ้าแควใหญ เปน
บริเวณที่มีความอุดมสมบูรณดวยแหลงอาหาร
ของสัตวปา สัตวปาขนาดใหญ จําพวก ชางปา 
กระทิง และสมเสร็จ จะเดินทางหากินขามไป
มาระหวางปาทั้งสองฝงตามรอบหมุนเวียนของ
ฤดูกาล รวมถึงเปนแหลงที่อยูของ กระซู สัตว
ปาสงวนที่เคยเช่ือกันวาสูญพันธไปแลวจาก
ประเทศไทยยังคงอาศัยอยูในปานี้ เชนเดียวกัน
สัตวปาที่หายากอื่นๆ เชน เลียงผา เกงหมอ  
นอกจากน้ันยังมีชางปาอาศัยอยูไมนอยกวา 
300 เชือก นับเปนแหลงชางปาที่ใหญที่สุดของ
เมืองไทย รวมถึงยังเปนที่รวมสัตวปา หายาก 
อื่นๆ คือ นกฟนฟุท นกกาบบัว นกเงือกคอแดง 

ในนามของความดี

O
n Behalf of Virtueนกยูงและนกเปดเกา สําหรับปลานํ้าจืดที่หา

ยากคือปลากระโห ยังพบอยูตามลํานํ้าสายใหญ
โดยเฉพาะในลํานํ้าแควใหญ

นอกจากจะมีความสมบูรณในแงของการเปน
แหลงรวมพันธุ พืชและสัตวปาแลวยังมีความ
สําคัญในดานที่ เกี่ยวข องกับโบราณคดีและ
ประวัติศาสตรดวย โดยมีการพบหลักฐานของ
มนุษยกอนประวัติศาสตรหลายชิ้น เชน ขวาน
หินกะเทาะ ขวานหินขัด ตางหูที่ทําจากกระดูก
สัตวและเศษภาชนะดินเผาสมัยหินใหม

ดังนั้น ปาทุงใหญนเรศวรจึงเปนสถานที่ที่เหมาะ
ต อการทัศนศึกษาสํ าห รับผู  ใฝ หาสภาพ
ธรรมชาติแทจริงที่ไมตองการการปรุงแตงเพื่อ
รองรับความสะดวกสบายโดยอาศัยธรรมชาติ
เปนขออาง จนทําใหสภาพปาดั้งเดิมของเมือง
ไทยในสวนอื่นของประเทศสูญสิ้นไปอยางนา
เสียดายและไมสามารถปรับปรุงใหฟ นคืนสู 
สภาพดั้งเดิมได
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ถิรไทยกับสังคม
Tirathai & Society

เมื่อพูดถึงอุตสาหกรรมสีเขียวกอนอื่นก็ตองขอบอกวา การทําอุตสาหกรรมสีเขียวไมใชการซื้อสี

เขียวมาทาโรงงานนะครับอยาเขาใจผิด อุตสาหกรรมสีเขียวหมายถึง อุตสาหกรรมที่ยึดมั่นในการ

ประกอบกิจการที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม มุงเนนในเรื่องของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ

ผลิตและการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง พรอมกับการประกอบกิจการ ดวยความรับ

ผิดชอบตอสังคมทั้งภายใน และภายนอกองคกร 

เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน พูดงายคือเปนการทํา 

CSR. ภายในบริษัทนั่นเอง ทั้งพนักงานเองก็ได

ประโยชน บริษัทฯก็ไดประโยชน และเปน

ประโยชนตอสิ่งแวดลอมของสังคมดวย

Green Culture

TIRATHAI Green Industry 
Go to

ถิรไทยกับสังคม
Tirathai & Society

อุตสาหกรรมสีเขียวนั้น มีอยู 5 ระดับไดแก

ระดับที่ 1 ความมุงมั่นสีเขียว (Green Commitment) คือ ความมุงมั่นที่จะ
ลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและมีการสื่อสารภายในองคกรใหทราบโดยทั่ว
กัน

ระดับที่ 2 ปฏิบัติการสีเขียว (Green Activity) คือ การดําเนินกิจกรรมเพื่อ
ลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมไดสําเร็จตามความมุงมั่นที่ตั้งไว

ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) คือ การบริหารจัดการสิ่งแวดลอม
อยางเปนระบบ มีการติดตามผลการประเมินและทบทวนเพื่อการพัฒนา
อยางตอเนื่อง รวมถึงการไดรับรางวัลดานสิ่งแวดลอมที่เปนที่ยอมรับ และ
การรับรองมาตรฐานดานสิ่งแวดลอมตางๆ

ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) คือ การที่ทุกคนในองคกรให
ความรวมมือรวมใจดําเนินงานอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมในทุกดานของ
การประกอบกิจการ จนกลายเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมองคกร

ระดับที่ 5 เครือขายสีเขียว (Green Network) คือ การแสดงถึงการขยาย
เครือขายตลอดหวงโซอุปทานสีเขียวโดยสนับสนุนใหคูคาและพันธมิตรเขาสู
กระบวนการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวดวย

กําพล สีเนหะ

ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หัวหนาแผนกสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย บริษัท ถิรไทย จํากัด (มหาชน)

บริษัท ถิรไทย จํากัด (มหาชน) ไดเขารวมโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว กับทางกระทรวงอุตสาหกรรมเมื่อป 
2556 และไดรับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ระบบสีเขียวทั้ง โรงงาน 1 และโรงงาน 2  และในป 
2559 ทางบริษัทฯก็ไดมีการสมัครขอการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว  โดยจะมีการ
ขอการรับรองที่โรงงาน/สํานักงานใหญ กอน  และไดมีการตรวจประเมินเพื่อใหการรับรองไปในวันที่ 20 และ 21 
มิถุนายน 2559 ที่ผานมา โดยมีผูแทนจากกระทรวงอุตสาหกรรม 4 ทานดังนี้

ถิรไทยกับสังคม
Tirathai & Society
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ระดับที่ 5 เครือขายสีเขียว (Green Network) คือ การแสดงถึงการขยาย
เครือขายตลอดหวงโซอุปทานสีเขียวโดยสนับสนุนใหคูคาและพันธมิตรเขาสู
กระบวนการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวดวย

กําพล สีเนหะ

ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หัวหนาแผนกสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย บริษัท ถิรไทย จํากัด (มหาชน)

บริษัท ถิรไทย จํากัด (มหาชน) ไดเขารวมโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว กับทางกระทรวงอุตสาหกรรมเมื่อป 
2556 และไดรับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ระบบสีเขียวทั้ง โรงงาน 1 และโรงงาน 2  และในป 
2559 ทางบริษัทฯก็ไดมีการสมัครขอการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว  โดยจะมีการ
ขอการรับรองที่โรงงาน/สํานักงานใหญ กอน  และไดมีการตรวจประเมินเพื่อใหการรับรองไปในวันที่ 20 และ 21 
มิถุนายน 2559 ที่ผานมา โดยมีผูแทนจากกระทรวงอุตสาหกรรม 4 ทานดังนี้

ถิรไทยกับสังคม
Tirathai & Society
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1. ดร.ศิรกาญจน เหลืองสกุล  หัวหนาผูตรวจประเมิน/ผูเชี่ยวชําญ

2. คุณณัฐพร จิระสถาวร   ผูตรวจประเมิน

3. คุณพงศนรินทร พนมวัน ณ อยธุยา ผูตรวจประเมิน

4. คุณชลธิชา ชาญยุทธโยธิน  ผูตรวจประเมิน 

 

 
ซึ่งภายหลังจากการตรวจประเมิน สวนพัฒนาระบบมาตรฐานงาน ซึ่งเปนหนวยงานที่รับ
ผิดชอบหลักเกี่ยวกับโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว จะไดรวบรวมหลักฐานการดําเนินการ
เกีย่วกบัการสรางวฒันธรรมสเีขยีวของถริไทยทัง้หมด สงใหกบัทางผูตรวจประเมนิพจิารณา 
และทางกลุมผูตรวจประเมินจะไดนําขอมูลของบริษัทฯ  เสนอตอคณะอนุกรรมการฯ เพื่อ
พจิารณาใหการรับรองอุตสาหกรรมสเีขยีวในระดบัท่ี 4 วฒันธรรมสเีขยีว (Green Culture) 
ภายในเดือนสิงหาคม 2559 นี้

หลายคนคงถามวาทําไมตองทําอุตสาหกรรมสีเขียวดวยละ

ทุกวันนี้ “กระแสสีเขียว” กําลังระบาดเปนอยางมาก เพราะมนุษยหันมาใหความสําคัญ
กับการรักษาสภาพแวดลอมใหยั่งยืนคูโลก ซึ่งก็คือการที่ทรัพยากรธรรมชาติยังคงเขียว
ขจีและสวยสดงดงามชั่วกาลนานจึงเปนเรื่องที่เราทุกคนคงปฏิเสธไมไดอีกตอไป

เชนเดี่ยวกับ “การพัฒนาอยางยั่งยืน” (Sustainable Development) ซึ่งเปนเปาหมาย
สําคัญของการพัฒนาท่ีจะตองทําใหเศรษฐกิจมีการเจริญเติบโตอยางตอเนื่องกับการสราง
สังคมที่มีคุณภาพและสิ่งแวดลอมยังคงอยูไดโดยไมตองถูกทําลายอยางไมไดคิดดังเชนใน
ปจจุบัน พูดไดวาประชาชนกินดี อยูดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดีนั่นเอง อยูแบบพึ่งพาอาศัย

กันโดยไมสรางความเดือนรอนและผล 
กระทบซึ่งกันและกัน ระหวาง โรงงาน
อุตสาหกรรม ชุมชน สังคม และ          
สิ่งแวดลอม

การเปนอุตสาหกรรมสีเขียว หรือการ
ประกอบกิจการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ในปจจุบัน เปนการสรางโอกาสทางธุรกิจ 
มิใชการเพิ่มคาใชจายอีกตอไป ซึ่งมีผล
ทาํใหการใชวตัถุดบิ นํา้ และพลังงานลดลง 
มลพิษและของเสียท่ีเกิดขึ้นลดลง เกิด
ความปลอดภัยในการทํางาน และยังสง
ผลดีตอคุณภาพสิ่งแวดลอมของชุมชน
โดยรอบดีขึ้นอีกดวย สงผลใหลดขอรอง
เรียนจากผลกระทบจากการประกอบ
กิจการโรงงาน ลดความเสี่ยงตอการรับ
ผิดชอบในอนาคต และยังเกิดภาพลักษณ 
และทัศนคติท่ีดีต ออุตสาหกรรมที่เป น
มติรตอสิง่แวดลอม และสงผลใหเกดิความ 
เขาใจท่ีดีและยอมรับระหวางอุตสาหกรรม
กับชุมชนที่อยูโดยรอบอีกดวยนะครับ

และเมื่อพูดถึง “คน” ที่จะทําใหกระแสสี
เขียวบนโลกเกิดความสําเร็จก็ตองพูดถึง 
“จิตวิญญาณสีเขียว” ที่เราจะตองปลูกฝง
ใหยืนหยัดอยูในใจของพวกเราทุกคน จะ
ทําอะไรๆ ก็ตองใหความสําคัญกับการ
รักษาสิ่งแวดลอม ตองไมสรางผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอม และอื่นๆอีกมากมาย ที่จะ
ทําใหโลกใบนี้เขียวขึ้น สวยสดงดงามดวย
สภาพแวดลอมที่ดีขึ้น คงไมยากเกินไป
สําหรับพวกเราชาวไทยทุกคน เพราะผู
เขียนเชื่อเหลือเกินวาพวกเราทุกคนลวนมี
จิตวิญญานสีเขียวอยูในตัวครับ  

ถิรไทยกับสังคม

Tirathai &
 Society

ยอนมาดูวา “ถิรไทย”  เรามีกิจกรรมเพื่อ
สรางวัฒนธรรมองคกรอยูหลักๆ ดังนี้

1. การลดของเสียทีเ่กดิข้ึนจากกระบวนการ 
ผลิตรวมถึงการคัดแยกขยะที่เกิดขึ้นจาก
กระบวนการผลิตเพื่อนําไปจัดการดวยวิธี
ที่ถูกตอง

2. โครงการขยะย้ิมทีม่กีารแยกขวดเปน 3 
ประเภทเพือ่ลดการปลอยคารบอนไดออกไซด

3. โครงการรณรงคใชกระดาษรียสู (Reuse) 
1 หนา และการรีไซเคลิ (Recycle)กระดาษ 
ในสํานักงาน

4. โครงการประหยัดพลังงานงาน โดย
การปดหลอดไฟในชวงพักกลางวัน และ
ปดอุปกรณไฟฟาตางๆเมื่อไมมีการใชงาน
ในชวงพักหรือหลังเลิกงาน

สําหรับกิจกรรมแรกเปนการลดของเสียในกระบวนการผลิตและการคัดแยกขยะท่ีเกิด
ขึ้นจากกระบวนการผลิต สําหรับการลดของเสียในกระบวนการผลิตคือการผลิตชิ้นงาน
โดยใชวัตถุดิบใหคุมคาที่สุดและไมกอใหเกิดชิ้นงานเสีย ไมวาจะเปนการใชเหล็กซิลิคอน 
การใชกระดาษฉนวน การใชลวดทองแดง ทั้งทองแดงเสนและบารทองแดง การใชนํ้ามัน
หมอแปลง รวมถงึการนาํเศษทีเ่หลอืจากการผลติหมอแปลงขนาดใหญ เชนเศษเหลก็ซลิคิอน 
และเศษกระดาษไปใชผลิตหมอแปลงขนาดเล็กที่โรงงาน 1 ได ภาษาทางดานสิ่งแวดลอม
เรียกวา Eco Symbiosis หมายถึงการนําเศษของเสียของโรงงานแหงหนึ่งนําไปใชเปน
วัตถุดิบของโรงงานอีกแหงหนึ่งไดนั่นเองครับ และหากทําไดตามเปาหมายที่แผนกตางๆ 
ไดตั้งไวแลว ขยะที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตก็จะมีนอยมากหรือไมเกิดขึ้นเลย  และถา
จาํเปนทีจ่ะตองมขียะทีเ่กดิขึน้จรงิๆ บรษิทัของเรากม็กีารคดัแยกขยะ ออกเปน 3 ประเภท

1. ขยะทั่วไปทิ้งถังสีเขียวหรือถุงสีเขียวขยะ เชนถุงพลาสติก เศษหีบหออาหารจากการ
บริโภคของพนักงาน 

2. ขยะรีไซเคิล ทิ้งถังสีเหลืองหรือถุงสีเหลือง ซึ่งเปนขยะที่เกิดจากกระบวนการผลิตและ
ขายได เชนกระดาษลัง เศษพลาสติก เศษโลหะตางๆ

3. ขยะอันตราย ทิ้งถังสีแดง หรือถุงสีแดง เปนขยะที่จะตองนําไปจัดการตออยางถูกวิธี
เพื่อลดการฝงกลบเชนขี้เลื่อยเปอนนํ้ามัน เศษผาเปอนนํ้ามัน
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1. ดร.ศิรกาญจน เหลืองสกุล  หัวหนาผูตรวจประเมิน/ผูเชี่ยวชําญ

2. คุณณัฐพร จิระสถาวร   ผูตรวจประเมิน

3. คุณพงศนรินทร พนมวัน ณ อยธุยา ผูตรวจประเมิน

4. คุณชลธิชา ชาญยุทธโยธิน  ผูตรวจประเมิน 

 

 
ซึ่งภายหลังจากการตรวจประเมิน สวนพัฒนาระบบมาตรฐานงาน ซึ่งเปนหนวยงานที่รับ
ผิดชอบหลักเกี่ยวกับโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว จะไดรวบรวมหลักฐานการดําเนินการ
เกีย่วกบัการสรางวฒันธรรมสเีขยีวของถริไทยทัง้หมด สงใหกบัทางผูตรวจประเมนิพจิารณา 
และทางกลุมผูตรวจประเมินจะไดนําขอมูลของบริษัทฯ  เสนอตอคณะอนุกรรมการฯ เพื่อ
พจิารณาใหการรับรองอุตสาหกรรมสเีขยีวในระดบัท่ี 4 วฒันธรรมสเีขยีว (Green Culture) 
ภายในเดือนสิงหาคม 2559 นี้

หลายคนคงถามวาทําไมตองทําอุตสาหกรรมสีเขียวดวยละ

ทุกวันนี้ “กระแสสีเขียว” กําลังระบาดเปนอยางมาก เพราะมนุษยหันมาใหความสําคัญ
กับการรักษาสภาพแวดลอมใหยั่งยืนคูโลก ซึ่งก็คือการที่ทรัพยากรธรรมชาติยังคงเขียว
ขจีและสวยสดงดงามชั่วกาลนานจึงเปนเรื่องที่เราทุกคนคงปฏิเสธไมไดอีกตอไป

เชนเดี่ยวกับ “การพัฒนาอยางยั่งยืน” (Sustainable Development) ซึ่งเปนเปาหมาย
สําคัญของการพัฒนาท่ีจะตองทําใหเศรษฐกิจมีการเจริญเติบโตอยางตอเนื่องกับการสราง
สังคมที่มีคุณภาพและสิ่งแวดลอมยังคงอยูไดโดยไมตองถูกทําลายอยางไมไดคิดดังเชนใน
ปจจุบัน พูดไดวาประชาชนกินดี อยูดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดีนั่นเอง อยูแบบพึ่งพาอาศัย

กันโดยไมสรางความเดือนรอนและผล 
กระทบซ่ึงกันและกัน ระหวาง โรงงาน
อุตสาหกรรม ชุมชน สังคม และ          
สิ่งแวดลอม

การเปนอุตสาหกรรมสีเขียว หรือการ
ประกอบกิจการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ในปจจุบัน เปนการสรางโอกาสทางธุรกิจ 
มิใชการเพิ่มคาใชจายอีกตอไป ซึ่งมีผล
ทาํใหการใชวตัถุดบิ น้ํา และพลังงานลดลง 
มลพิษและของเสียที่เกิดขึ้นลดลง เกิด
ความปลอดภัยในการทํางาน และยังสง
ผลดีตอคุณภาพสิ่งแวดลอมของชุมชน
โดยรอบดีขึ้นอีกดวย สงผลใหลดขอรอง
เรียนจากผลกระทบจากการประกอบ
กิจการโรงงาน ลดความเสี่ยงตอการรับ
ผิดชอบในอนาคต และยังเกิดภาพลักษณ 
และทัศนคติที่ดีต ออุตสาหกรรมที่เป น
มติรตอสิง่แวดลอม และสงผลใหเกดิความ 
เขาใจที่ดีและยอมรับระหวางอุตสาหกรรม
กับชุมชนที่อยูโดยรอบอีกดวยนะครับ

และเมื่อพูดถึง “คน” ที่จะทําใหกระแสสี
เขียวบนโลกเกิดความสําเร็จก็ตองพูดถึง 
“จิตวิญญาณสีเขียว” ที่เราจะตองปลูกฝง
ใหยืนหยัดอยูในใจของพวกเราทุกคน จะ
ทําอะไรๆ ก็ตองใหความสําคัญกับการ
รักษาสิ่งแวดลอม ตองไมสรางผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอม และอื่นๆอีกมากมาย ที่จะ
ทําใหโลกใบนี้เขียวขึ้น สวยสดงดงามดวย
สภาพแวดลอมที่ดีขึ้น คงไมยากเกินไป
สําหรับพวกเราชาวไทยทุกคน เพราะผู
เขียนเช่ือเหลือเกินวาพวกเราทุกคนลวนมี
จิตวิญญานสีเขียวอยูในตัวครับ  

ถิรไทยกับสังคม
Tirathai &

 Society

ยอนมาดูวา “ถิรไทย”  เรามีกิจกรรมเพื่อ
สรางวัฒนธรรมองคกรอยูหลักๆ ดังนี้

1. การลดของเสียท่ีเกดิข้ึนจากกระบวนการ 
ผลิตรวมถึงการคัดแยกขยะที่เกิดข้ึนจาก
กระบวนการผลิตเพื่อนําไปจัดการดวยวิธี
ที่ถูกตอง

2. โครงการขยะย้ิมทีม่กีารแยกขวดเปน 3 
ประเภทเพือ่ลดการปลอยคารบอนไดออกไซด

3. โครงการรณรงคใชกระดาษรยีสู (Reuse) 
1 หนา และการรีไซเคลิ (Recycle)กระดาษ 
ในสํานักงาน

4. โครงการประหยัดพลังงานงาน โดย
การปดหลอดไฟในชวงพักกลางวัน และ
ปดอุปกรณไฟฟาตางๆเม่ือไมมีการใชงาน
ในชวงพักหรือหลังเลิกงาน

สําหรับกิจกรรมแรกเปนการลดของเสียในกระบวนการผลิตและการคัดแยกขยะท่ีเกิด
ขึ้นจากกระบวนการผลิต สําหรับการลดของเสียในกระบวนการผลิตคือการผลิตชิ้นงาน
โดยใชวัตถุดิบใหคุมคาที่สุดและไมกอใหเกิดชิ้นงานเสีย ไมวาจะเปนการใชเหล็กซิลิคอน 
การใชกระดาษฉนวน การใชลวดทองแดง ทั้งทองแดงเสนและบารทองแดง การใชนํ้ามัน
หมอแปลง รวมถงึการนาํเศษทีเ่หลอืจากการผลติหมอแปลงขนาดใหญ เชนเศษเหลก็ซลิคิอน 
และเศษกระดาษไปใชผลิตหมอแปลงขนาดเล็กที่โรงงาน 1 ได ภาษาทางดานสิ่งแวดลอม
เรียกวา Eco Symbiosis หมายถึงการนําเศษของเสียของโรงงานแหงหนึ่งนําไปใชเปน
วัตถุดิบของโรงงานอีกแหงหนึ่งไดนั่นเองครับ และหากทําไดตามเปาหมายที่แผนกตางๆ 
ไดตั้งไวแลว ขยะที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตก็จะมีนอยมากหรือไมเกิดขึ้นเลย  และถา
จาํเปนทีจ่ะตองมขียะทีเ่กดิขึน้จริงๆ บรษิทัของเรากม็กีารคดัแยกขยะ ออกเปน 3 ประเภท

1. ขยะทั่วไปทิ้งถังสีเขียวหรือถุงสีเขียวขยะ เชนถุงพลาสติก เศษหีบหออาหารจากการ
บริโภคของพนักงาน 

2. ขยะรีไซเคิล ทิ้งถังสีเหลืองหรือถุงสีเหลือง ซึ่งเปนขยะที่เกิดจากกระบวนการผลิตและ
ขายได เชนกระดาษลัง เศษพลาสติก เศษโลหะตางๆ

3. ขยะอันตราย ทิ้งถังสีแดง หรือถุงสีแดง เปนขยะที่จะตองนําไปจัดการตออยางถูกวิธี
เพื่อลดการฝงกลบเชนขี้เลื่อยเปอนนํ้ามัน เศษผาเปอนนํ้ามัน
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กิจกรรมที่ 2 : โครงการขยะยิ้ม เปนการแยกประเภทของขวดที่เกิดจากการบริโภคของพนักงานในสวน
ของโรงงานและสํานักงาน โดยทําการแยกขวดออกเปน 3 ประเภท คือ ขวดแกว กระปองโลหะ และขวด
พลาสติก โดยจะนําขอมูลปริมาณนํ้าหนักที่สามารถคัดแยกไดไปคํานวนเปนคารบอนฟุตปรินท โดยจะมี
ถังขยะยิ้ม ที่มีเจาหุนตัวเขียวชื่อวา “คุณยิ้ม” ประจําอยูในแตละจุดของโรงงาน

กิจกรรมที่ 3 : โครงการแยกกระดาษเสีย 1 หนาและ 2 หนาเพื่อรณรงคใช
กระดาษรียูส 1 หนา โดยจะมีกลองสําหรับการคัดแยกประจําที่เครื่องถาย
เอกสารของแตละจุด เปนกลอง A4  ที่มีรูป “คุณยิ้ม” ติดอยูนั่นเอง  ซึ่งใน
แตละจุดก็จะมีผูอาสารับผิดชอบ ซึ่งก็ถือวาเปนผูที่เสียสละเพื่อสิ่งแวดลอมตัว
จริงเลยนะครับ เพราะพวกเราทราบดีวาการรีไซเคิลกระดาษ 1 ตันสามารถ
รักษาชีวิตตนไมไวได 24 ตน ลดการใชนํ้าได 50 % ลดการใชพลังงานซึ่งเพียง
พอตอการใชเปดไฟในบานใหสองสวางไดนานถึง 6 เดือนเลยทีเดียวครับ และก็
เปนอกีกจิกรรมหนึง่ท่ีพวกเราชาวถริไทยสามารถมสีวนรวมไดทกุคนนัน่เองครับ

ถิรไทยกับสังคม

Tirathai &
 Society

และกิจกรรมที่ 4 จะชวยสรางวัฒนธรรม
สีเขียวในโรงงานคือ โครงการประหยัด
พลังงาน เปนกิจกรรมงาย   ที่พวกเรา
ชวยกันไดจนติดเปนนิสัย นอกจากจะทํา
ที่โรงงาน แลวยังสามารถนําไปใชกับที่
บานไดอีกดวย ซึ่งที่ทําไดงายและเห็นผล
ก็ไดแกการปดไฟในชวงพักกลางวัน และ
การปดหนาจอคอมพิวเตอรเมื่อไมใชงาน 
เพียงแคนี้ เราก็สามารถชวยประหยัด
พลังงานงานแถมยังชวยลดโลกรอนไดอีก
ดวย และถาจะพูดใหเห็นภาพก็คือ เพียง
แคพวกเราเปดสวิตซใชไฟฟา เขื่อนตางๆ
ก็จะตองทําการผลิตกระแสไฟฟาเพื่อสง
มาที่ยังปลายทาง และในการผลิตกระแส
ไฟฟาของเขื่อนต างไม ว าจะเป นจาก
พลังงานถานหิน พลังงานแกส และอื่นๆ   

ลวนเปนการใชทรัพยากรทั้งสิ้น และ
กิจกรรมในการผลิตกระแสไฟฟาเหลานี้
จะปล อยก าซคาร บอนไดออกไซด สู 
บรรยากาศและก็ใหเกิดโลกรอน พูดงายๆ
วาเพียงแคเราใชพลังงานเราก็มีสวนกอให
เกิดโลกรอนแลวนะครับ ดังนั้นจึงอยาก
รณรงคใหเพื่อนๆ พี่ๆ หันมาชวยกัน
ประหยัดพลังงานกัน
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กิจกรรมที่ 2 : โครงการขยะยิ้ม เปนการแยกประเภทของขวดที่เกิดจากการบริโภคของพนักงานในสวน
ของโรงงานและสํานักงาน โดยทําการแยกขวดออกเปน 3 ประเภท คือ ขวดแกว กระปองโลหะ และขวด
พลาสติก โดยจะนําขอมูลปริมาณนํ้าหนักที่สามารถคัดแยกไดไปคํานวนเปนคารบอนฟุตปรินท โดยจะมี
ถังขยะยิ้ม ที่มีเจาหุนตัวเขียวชื่อวา “คุณยิ้ม” ประจําอยูในแตละจุดของโรงงาน

กิจกรรมที่ 3 : โครงการแยกกระดาษเสีย 1 หนาและ 2 หนาเพื่อรณรงคใช
กระดาษรียูส 1 หนา โดยจะมีกลองสําหรับการคัดแยกประจําที่เครื่องถาย
เอกสารของแตละจุด เปนกลอง A4  ที่มีรูป “คุณยิ้ม” ติดอยูนั่นเอง  ซึ่งใน
แตละจุดก็จะมีผูอาสารับผิดชอบ ซึ่งก็ถือวาเปนผูที่เสียสละเพื่อสิ่งแวดลอมตัว
จริงเลยนะครับ เพราะพวกเราทราบดีวาการรีไซเคิลกระดาษ 1 ตันสามารถ
รักษาชีวิตตนไมไวได 24 ตน ลดการใชนํ้าได 50 % ลดการใชพลังงานซึ่งเพียง
พอตอการใชเปดไฟในบานใหสองสวางไดนานถึง 6 เดือนเลยทีเดียวครับ และก็
เปนอกีกจิกรรมหนึง่ทีพ่วกเราชาวถริไทยสามารถมสีวนรวมไดทกุคนนัน่เองครับ

ถิรไทยกับสังคม
Tirathai &

 Society

และกิจกรรมที่ 4 จะชวยสรางวัฒนธรรม
สีเขียวในโรงงานคือ โครงการประหยัด
พลังงาน เปนกิจกรรมงาย   ท่ีพวกเรา
ชวยกันไดจนติดเปนนิสัย นอกจากจะทํา
ที่โรงงาน แลวยังสามารถนําไปใชกับท่ี
บานไดอีกดวย ซึ่งที่ทําไดงายและเห็นผล
ก็ไดแกการปดไฟในชวงพักกลางวัน และ
การปดหนาจอคอมพิวเตอรเมื่อไมใชงาน 
เพียงแคนี้ เราก็สามารถชวยประหยัด
พลังงานงานแถมยังชวยลดโลกรอนไดอีก
ดวย และถาจะพูดใหเห็นภาพก็คือ เพียง
แคพวกเราเปดสวิตซใชไฟฟา เขื่อนตางๆ
ก็จะตองทําการผลิตกระแสไฟฟาเพ่ือสง
มาที่ยังปลายทาง และในการผลิตกระแส
ไฟฟาของเขื่อนต างไม ว าจะเป นจาก
พลังงานถานหิน พลังงานแกส และอื่นๆ   

ลวนเปนการใชทรัพยากรท้ังสิ้น และ
กิจกรรมในการผลิตกระแสไฟฟาเหลานี้
จะปล อยก าซคาร บอนไดออกไซด  สู 
บรรยากาศและก็ใหเกิดโลกรอน พูดงายๆ
วาเพียงแคเราใชพลังงานเราก็มีสวนกอให
เกิดโลกรอนแลวนะครับ ดังนั้นจึงอยาก
รณรงคใหเพื่อนๆ พี่ๆ หันมาชวยกัน
ประหยัดพลังงานกัน
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สุดทายนี้พวกเราชาว ถิรไทย เชื่อเหลือเกินวาการ
ดูแลสิ่งแวดลอมเปนความสุขทางใจอยางหน่ึงเม่ือ
พวกเราไดทํากัน เรียกงายๆวา “เปนการทําบุญ
โดยไมตองไปที่วัด”  เพราะแคเราใสใจดูแลเรื่องสิ่ง
แวดลอมเราก็จะรูสึกอิ่มเอิบใจไปดวย เปนความ
สุขที่ไดรับทั้งตัวเราเอง และสิ่งแวดลอมรอบขาง 
ชีวิตของเราจะไมสมบูรณหากเราไมรู จักการเสีย
สละและการให ในวันนีเ้ราไมไดทาํเพือ่ตวัเองเทานัน้ 
แตเราทุกคน “ทําเพื่อลูกหลานของเราในอนาคต” 
เพ่ือใหพวกเขามีสิ่งแวดลอมที่ดีไดอยู อาศัยกัน
ตลอดไปตราบนานเทานาน 
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สุดทายนี้พวกเราชาว ถิรไทย เชื่อเหลือเกินวาการ
ดูแลสิ่งแวดลอมเปนความสุขทางใจอยางหนึ่งเมื่อ
พวกเราไดทํากัน เรียกงายๆวา “เปนการทําบุญ
โดยไมตองไปที่วัด”  เพราะแคเราใสใจดูแลเรื่องสิ่ง
แวดลอมเราก็จะรูสึกอิ่มเอิบใจไปดวย เปนความ
สุขที่ไดรับทั้งตัวเราเอง และสิ่งแวดลอมรอบขาง 
ชีวิตของเราจะไมสมบูรณหากเราไมรู จักการเสีย
สละและการให ในวันนีเ้ราไมไดทาํเพือ่ตวัเองเทานัน้ 
แตเราทุกคน “ทําเพื่อลูกหลานของเราในอนาคต” 
เพื่อใหพวกเขามีสิ่งแวดลอมท่ีดีไดอยู อาศัยกัน
ตลอดไปตราบนานเทานาน 

   



ธ สิ้นแลว...ใจดั่งแกวรวงแตกแหลกเปนผง


