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หมายเหตุบรรณาธิการ
Editor’s Note

TIRATHAI JOURNAL ฉบับนี้ นําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับสถานีไฟฟาแรงสูง
ใตดิน (Underground Electrical Power Substation) ตามที่ไดเกริ่นไวใน
หมายเหตุบรรณาธิการฉบับที่แลว ซึ่งการไฟฟานครหลวงดําริที่จะสรางขึ้นเพื่อ
ตอบโจทยความตองการใชไฟฟาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่เพิ่ม
ขึ้นอยางรวดเร็ว ในขณะที่การสรางสถานีไฟฟาแรงสูงกําลังเผชิญกับปญหา
ความจํากัดของพื้นที่และปญหาภูมิทัศนของตัวเมือง
คุณศราวุธ สอนอุไร ไดเรียบเรียงเรื่องราวการกอสรางสถานีไฟฟาแรงสูง
ใตดิน Haymarket ประเทศออสเตรเลีย มานําเสนอเปนกรณีศึกษา เพื่อ
พิ จ ารณาหาทางเลื อ กในการแก ป  ญ หาการสร า งสถานี ไ ฟฟ า ที่ อ ยู  ใ นเขต
กรุงเทพมหานครและพื้นที่เศรษฐกิจอื่นๆ ในประเทศเราตอไป ขณะเดียวกัน คุณเฉลิมศักดิ์ วุฒิเศลา ไดนําเสนอ
มุมมองบางอยางเกี่ยวกับสายสงไฟฟาใตดินที่แตกตางจากสายสงไฟฟาในอากาศ ตั้งแตชนิดของสายไฟที่นํามาใช
สิ่งอํานวนความสะดวกเสริมที่ตองมี รวมทั้งโครงสรางและการออกแบบสายสงไฟฟา
TIRATHAI JOURNAL ฉบับนี้ ยังไดมีโอกาสใหการตอนรับผูบริหารระดับสูงจาก “สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส” เขา
ชมกระบวนการผลิตหมอแปลงไฟฟากําลัง และไดรับเกียรติจาก “คุณสมบูรณ หอตระกูล” ผูอํานวยการสถาบันไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส ใหสัมภาษณลงในวารสารถิรไทยฉบับนี้ดวย
คอลัมน “บทความพิเศษ” ฉบับนี้ เปนความภาคภูมิใจของเราที่ไดรับรางวัล Prime Minister’s Export Award ถึง 3 ครั้ง
ในฐานะผูผลิตหมอแปลงไฟฟาคนไทย ที่สามารถสรางตราสินคาของตัวเอง จนเปนที่ยอมรับและไววางใจในขอบเขตทั่วโลก
และเชนเคย คอลัมนประจําอื่นๆ ยังมีครบครัน โดยเฉพาะคอลัมน “รากไทย” ที่นําเสนอเรื่องราวของอาณาจักรไทหลวง
หรือไทใหญ ซึ่งลงทายดวยความผูกพันที่มีตอสถาบันพระมหากษัตริยอยางนาสะเทือนใจ คอลัมน “บริหารนอกตํารา” ที่
กระตุกความคิดใหเราหันมาสนใจมรดกของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่พวกเราลืมกลาวถึง รวมทั้งคอลัมน “ยอนรอยหมอแปลง”
ที่เปนกําลังใจใหกับการตอสูเพื่อรักษาสภาพธรรมชาติอันบริสุทธิ์สะอาดของภูทับเบิกไว ซึ่งเราขอเตือนวา อยาอานเรื่องนี้
ขณะเคี้ยวมันฝรั่งทอดกรอบยี่หอดังเปนอันขาด

ณรงคฤทธิ์ ศรีรัตโนภาส

วิศกรรมไฟฟา
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UNDERGROUND ELECTRICAL
POWER SUBSTATION
การใชพลังงานไฟฟาในเขตกรุงเทพมหานครและพื้นที่ปริมณฑล มีความตองการ
ไฟฟามากขึ้น และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง พลังงานไฟฟาที่เพิ่มเขามาใน
ระบบจะตองผานระบบสงจาย จากสายสงสูสถานีไฟฟาแรงสูง กอนสงจายให
ประชาชนทัว่ ไปไดใชไฟฟา ดังนัน้ จึงมีความจําเปนตองกอสรางสถานีไฟฟาเพิม่ ขึน้ ใน
กรุงเทพมหานครและพืน้ ทีป่ ริมณฑลใหมพี ลังงานไฟฟาทีเ่ พียงพอตอการการใชไฟฟา
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Electrical Engineering

ศราวุธ สอนอุไร
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร (อิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
วิศวกรระดับ9 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

แตเนื่องดวยการกอสรางสถานีไฟฟามีความจําเปนจะตองใชพื้นที่
จํานวนมากและหากตองกอสรางในแหลงชุมชนที่เปนเขตเศรฐกิจ
หลักของพื้นที่กรุงเทพมหานครในดวยแลว จะขอจํากัดของพื้นที่
ความยุงยากในการจัดหาที่ดิน ผลกระทบสิ่งแวดลอม และระบบ
ความปลอดภัย ดวยเหตุนี้จึงเปนที่มาของบทความสถานีไฟฟาใตดิน
ที่ตองการนําเสนอแนวทางในการสรางสถานีไฟฟาใตดิน ซึ่งไดมีใช
งานที่สถานีไฟฟา Haymarket ประเทศออสเตรเลียเพื่อเปนกรณี
ศึกษา หรืออาจจะเปนทางเลือกในการแกปญ
 หาการสรางสถานีไฟฟา
ที่อยูในเขตกรุงเทพมหานครและพื้นที่เศรษฐกิจไดในอนาคต

บทนํา
เมืองซิดนียมีประชากรมากกวา 4 ลานคน ประชากรประมาณ 1 ลานอาศัยอยูใน
ยานชานเมืองและจุดศูนยกลางยานธุรกิจ (Central Business District :CBD )
การเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากรในเมืองซิดนียไดนําไปสูการเจริญเติบโตในดาน
พลังงานที่มีความตองการใชไฟฟามากขึ้น ดังนั้นจึงมีความจําเปนตองมีสถานี
ไฟฟาที่เปนจุดศูนยกลางการจายไฟ สามารถจายพลังงานและตั้งอยูใกลกับ
จุดศูนยกลางยานธุรกิจ เพื่อรองรับและตอบสนองความตองการในการใชพลังงาน
เปนจํานวนมาก ซึ่งเปนที่มาของสถานีไฟฟาแหงใหมที่ชื่อ Haymarket
การสรางสถานีไฟฟาและสายสง
ไฟฟาแรงสูงที่ตองปอนเขาสูสถานี
ไฟฟาซึ่งตั้งอยูในยานใจกลางธุรกิจ
ไดสรางความทาทายในการออกแบบ
สถานี ไ ฟฟ า และอุ ป กรณ ส  ว น
ประกอบที่สําคัญ โดยตองไมมี
ผลกระทบด า นสิ่ ง แวดล อ มและ
ความปลอดภั ย ของประชาชนใน
เมืองและบริเวณโดยรอบเมือง
December 2016 - March 2017
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วิศวกรรมไฟฟา
สถานีไฟฟา Haymarket แหงใหม รับสง
จายพลังงานไฟฟาดวยระบบแรงดันไฟฟา
สูงขนาด 330kV และ 132kV เปนสถานี
ไฟฟาที่มีความสําคัญตอระบบสงพลังงาน
และเปนสถานีไฟฟาที่สําคัญในโครงการ
Metro Grid ของเมืองซิดนีย ซึ่งมีแนวคิด
ในการปรับปรุงระบบมาตั้งแตป 1970 ตอ
มาในป 1998 ไดเริ่มวางโครงการ Metro
Grid เพือ่ ออกแบบสถานีไฟฟา Haymarket
แหงใหม โดยกําหนดเปาหมายสําหรับ
การวาจางในชวงตนป 2004 ซึ่งใชเวลา
วางแผน 5-6 ป

โดยมีแนวโนมเพิ่มขึ้น ซึ่งมาจากการเพิ่มขึ้นของการใชงานเครื่องปรับอากาศ จนผลักดัน
ใหเกิดการใชไฟฟาสูงสุดในชวงฤดูรอน
ในชวงฤดูรอนที่ผานมาความตองการใชไฟฟาสูงสุด
ซึ่งทําใหการคาดการณอัตราการ
เจริญเติบโตของการใชไฟฟาโดยเฉลี่ยในชวง 10 ปขางหนา ภายในเมืองซิดนียไดเพิ่มขึ้น
รอยละสามถึงสี่ตอป ในขณะที่การใชไฟฟาในเมืองซิดนียเริ่มตนตั้งแตในฤดูหนาวและใช
ไฟฟาสูงสุดในชวงฤดูรอน

โครงการ Metro Grid ประกอบดวย
สายสงเคเบิลใตดินที่มีความสําคัญ โดยมี
ความยาว 28 กิโลเมตร สงจายดวยระดับ
แรงดัน 330kV โดยรับไฟฟาจากสถานีที่
ตั้ ง อยู  ใ นเขตชานเมื อ งทางตอนใต ข อง
ซิดนียมายังสถานีไฟฟา Haymarket ซึ่ง
เป น สถานี ที่ ตั้ ง อยู  ต อนล า งของย า น
ศูนยกลางธุรกิจเมืองซิดนีย สถานีไฟฟา
แหงนี้ จะตองมีขนาดกะทัดรัดสามารถสง
จายพลังงานใหเมืองซิดนียและชานเมือง
ไดอยางเพียงพอ
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ความจําเปนในการ
ขยายระบบ

รูปที่ 1 การแสดงระบบสงจายพลังงานไฟฟาระดับ EHV ที่มีในเมืองซิดนียและ
ชานเมืองตามโครงการ Metro Grid ใหม

สิ่งที่จําเปนที่ทําใหโครงการ Metro Grid
เกิดขึ้น เนื่องจากความตองการพลังงาน
ไฟฟา ภายในเมืองซิดนียเพิ่มขึ้นในหลาย
ปที่ผานมาประชากรประมาณหนึ่งลานคน
ที่อาศัยอยูในบริเวณใกลเคียง(ชานเมือง)
และในยานศูนยกลางธุรกิจของซิดนียมี
ความตองการใชพลังงานเพิ่มขึ้นอยางมี
นัยสําคัญ รัฐบาลเริ่มมีความคิดที่จะขยาย
ที่อยูอาศัยจากการเพิ่มขึ้นของประชากร
ในยานศูนยกลางธุรกิจ รวมถึงพฤติกรรม
การใชไฟฟาของประชาชนเปลี่ยนแปลงไป

ระบบสงจายของสถานี Haymarket

TIRATHAI JOURNAL

จุดเริ่มตนของสถานีไฟฟา Haymarket จะเชื่อมตอกับระบบไฟฟาแรงสูงพิเศษผานทาง
สายเคเบิล 330kV ที่ไดรับการติดตั้งและฝงทอใตถนนที่เปนพื้นที่สาธารณะจะมีความยาว
24 กิโลเมตร จากนั้นจะมีสายเคเบิลผานลงในอุโมงคลึกซึ่งมีระยะทางประมาณ 4
กิโลเมตรจนถึงที่ตั้งสถานีไฟฟา Haymarket
สายเคเบิลไฟฟาแรงสูง 330kV จะมีความสามารถในการจายไฟฟาอยางตอเนื่องได 750
MVA และกรณีฉุกเฉินสามารถจะตองสามารถจายไฟฟาไดสูงสุด 900 MVA ไดเปนเวลา
สามวัน เพื่อใหไดคุณสมบัติดังกลาวสถานีไฟฟา Haymarket จําเปนจะตองมีหมอแปลง
ขนาด 400 MVA 3 ชุด มีโครงขายระดับแรงดัน 330kV 4 Bay โครงขายระดับแรงดัน

วิศวกรรมไฟฟา
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132kV 24 Bay และจุดจายไฟระดับแรง
ดัน 132kV จํานวน 9 จุด ซึ่งใชกาซSF6
เปนฉนวนทั้งหมด
รวมถึงการติดตั้ง Shunt reactor ที่เชื่อม
ตอเขากับ Bus 132kV ที่สถานีแหงนี้ดวย
เพือ่ ชวยในการควบคุมโหลดในเมืองซิดนีย
และหากมีการเพิ่ม Bay ใหมในอนาคต
อาจพิจารณาติดตั้ง Shunt reactor ที่
Bus 330 kV เพิ่มเติมอีกดวย

ขอจํากัดของพื้นที่ใน
การสรางสถานีไฟฟา
และเกณฑขอกําหนด
การตัดสินใจที่จะหาตําแหนงที่หรือที่ที่จะ
กอสรางสถานีไฟฟา Haymarket ซึ่งใกล
กับจุดศูนยกลางยานธุรกิจ เพื่อรับการ
เชื่ อ มต อ กั บ สายส ง เคเบิ ล ในโครงการ
Metro Grid ใหมีความมั่นคงและคงทน
ถาวร เปนหัวขอสําคัญทีถ่ กู กําหนดสําหรับ
การสรางสถานีไฟฟา Haymarket ในการ
กําหนดคุณสมบัติสําหรับสถานีไฟฟาแหง
ใหมนี้ โดยโครงการ Metro Grid ไดเชิญ
บริ ษั ท ผู  อ อกแบบสถานี ไ ฟฟ า เข า ศึ ก ษา
และแลกเปลีย่ นประสบการณการออกแบบ
สถานีไฟฟา รวมถึงบริษัทผูผลิตอุปกรณ
ไฟฟาแรงสูงอืน่ ๆ ทัว่ โลกซึง่ การดําเนินการ
ครั้ ง นี้ ก ระทํ า การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู 
เหมือนโครงการกอสรางขนาดใหญๆใน
ระดับสากล
ซึ่งไดระบุพารามิเตอรที่สําคัญและจําเปน
ตองคํานึงสําหรับการออกแบบสถานีไฟฟา
แหงนี้ดังตอไปนี้:
- ที่ตั้งของสถานีไฟฟาตองอยูติดกับยาน
ศูนยกลางธุรกิจ ซึ่งขนาดของพื้นที่ในการ
สรางสถานีจะถูกจํากัดดวยขนาดของพื้นที่
December 2016 - March 2017
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เนื่องจากที่ดินมีราคาสูงมาก จึงตองเปน
สถานีไฟฟาที่มีลักษณะ Compact มี
ขนาดเล็กมาก และการออกแบบควรมี
จํานวนชั้นใตดินหลายระดับชั้น
- ประชาชนที่อาศัยอยูรอบขางและในยาน
ธุรกิจที่อยูใกลสถานีไฟฟาจะตองไมไดรับ
ผลกระทบจาก เสียง สนามไฟฟาและ
สนามแมเหล็ก โดยหากมีผลกระทบ ตอง
มี ผ ลกระทบต อ สิ่ ง แวดล อ มที่ ตํ่ า มาก
รวมทั้ ง การออกแบบต อ งคํ า นึ ง ถึ ง ด า น
ทัศนียภาพโดยรวม
- เนือ่ งจากอยูใ กลแหลงชุมชน สถานีไฟฟา
ที่สรางจําเปนตองประเมินผลกระทบหาก
มีการเกิดความผิดพรองของสถานีไฟฟา
การออกแบบต อ งคํ า นึ ง ถึ ง ด า นความ
ปลอดภัยสาธารณะจะตองมีสูงมาก ซึ่งจะ
เป น ส ว นที่ สํ า คั ญ ในการออกแบบสถานี
ไฟฟา

ขอกําหนดสถานีไฟฟา
และการออกแบบ
คุณสมบัตหิ ลักของสถานีไฟฟา Haymarket
- ตองออกแบบเปนสถานีไฟฟาใตดิน ให
สามารถสงจายพลังงานไดมาก
- พื้นที่ใตดินชั้นแรก เปนที่ตั้งสถานีไฟฟา
แรงสูง (EHV) ที่ใชกาซ SF6 (GIS)
จํานวน 28 Bay ขนาดแรงดัน
330kV/132kV
- หมอแปลงแรงดัน (Gas insulated
transformers:GIT) และหมอแปลง Reactor
(Gas insulated Reactor:GIR) ใชกาซ
SF6 เปนฉนวน
- ระบบระบายความรอนสําหรับ GITS และ

- เนื่ อ งจากสถานี ไ ฟฟ า แห ง นี้ เ ป น จุ ด ที่
สําคัญในการจายไฟฟาแรงสูง ใหกับเมือง
ซิดนีย การออกแบบอุปกรณไฟฟาที่จะติด
ตั้ ง ในสถานี จ ะต อ งเป น อุ ป กรณ ที่ มี
คุณภาพสูง สามารถตรวจสอบขบวนการ
ผลิตอุปกรณที่ใชงานตองมีชื่อเสียงและ
เปนที่ยอมรับในการติดตั้งใชงาน
จากพารามิ เ ตอร แ ละพื้ น ฐานความ
ตองการกอสรางสถานีไฟฟาของโครงการ
Metro Grid นี้, พื้นที่ที่ไดรับการคัดเลือก
มีขนาดกะทัดรัดซึ่งเปนพื้นที่ยานธุรกิจซึ่ง
อยูทางตอนใตของ Haymarket ในขณะที่
มี พื้ น ที่ ท่ี เ หมาะสมกว า ที่ ถู ก นํ า เสนอซึ่ ง
เปนโซนที่เหมาะสําหรับสรางสถานีไฟฟา
แตมีปญหาเนื่องจากติดกับทางสาธารณะ
และเปนพืน้ ทีป่ ระชาชนสัญจร รวมทัง้ พืน้ ที่
บริเวณใกลเคียงติดอาคารมหาวิทยาลัยใน
เมืองและโรงแรมที่สําคัญใน Sydney ซึ่ง
ทําใหมีความเสี่ยงสูงในการควบคุมความ
ปลอดภัย
8
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รูปที่ 2 อาคารสถานีไฟฟา Haymarket

GIR ใชอากาศ (Dry Air) เปนระบบหลัก
- เปนสถานีไฟฟาที่ใชฉนวน SF6 ทั้งหมด
(Gas Insulated Switchgear :GIS)
- สถานีไฟฟาตองมีระบบตรวจสอบการ
ทํางานของอุปกรณและการเฝาระวังที่มี
สมรรถนะสูง
การออกแบบและข อ กํ า หนดของสถานี
ไฟฟาแรงสูง EHV ตองคํานึงถึงสถานที่
และพื้นที่ที่อยูติดกัน เชนอาคารพาณิชย
สิง่ ปลูกสรางเดิม การกอสรางสถานีไฟฟา
ตองไดรับการอนุมัติการพัฒนาที่ดินจาก
สภาเทศบาลเมืองซิดนีย มีการกําหนด
แบบและมุมมองของสถานีไฟฟาภายนอก
ใหเปนไปตามหลักสถาปตยกรรม เหมาะ
สมสํ า หรั บ สภาพแวดล อ มในย า นศู น ย
กลางธุรกิจ ดังแสดงในรูปที่ 2

วิศวกรรมไฟฟา
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รูปที่ 3 Lay out อาคารสถานีไฟฟา Haymarket

อาคารสถานีไฟฟา
Haymarket
อาคารสถานีไฟฟา Haymarket แบงออก
เปนชั้นใตดินจํานวนสามชั้นและชั้นลอย
บนดินสองชั้นดังแสดงในรูปที่ 3

ของหมอแปลงแรงดัน (Gas insulated
transformers:GIT) และหมอแปลง Reactor
(Gas insulated Reactor:GIR)

ชั้นลางสุดใตดินของอาคารจะมี switchboards ขนาดแรงดัน 415V, หมอแปลง
วัดแรงดันและหองควบคุมหลักฉุกเฉินที่
เปนระบบบรรจุกาซ SF6 ซึ่งเปนฉนวน
หลักของสถานี นอกจากนี้ยังเปนชั้นวาง
สายเคเบิลสําหรับสถานีไฟฟา ซึ่งเคเบิลมี
ขนาดแรงดัน 330kV และ132kV

เหนือพื้นที่ชั้นสถานีไฟฟา ซึ่งชั้นใตดิน
ชั้นแรกจะมีหองควบคุมสถานีไฟฟา หอง
อุปกรณเสริมระบบ ระบบระบายอากาศ
สถานีไฟฟา รวมทั้งทางเขาและสิ่งอํานวย
ความสะดวกในการขนถายอุปกรณ ซึ่ง
รวมถึงปนจั่นขนาด 10/100 ตัน ที่สามารถ
เคลื่อนยายอุปกรณไดถึงชั้นลางสุด

เหนื อ ชั้ น สายเคเบิ ล เป น พื้ น ที่ ตั้ ง สถานี
ไฟฟาแรงสูง EHV มีลกั ษณะเปนหองเดีย่ ว
ชัน้ เดียว ทีม่ อี ปุ กรณ GIS จํานวน 28 Bay
ขนาดแรงดัน 330kV และ 132kV ใช
กาซ SF6 เปนฉนวน รวมถึงเปนที่ตั้ง

สองชั้นดานบนที่อยูเหนือพื้นดิน จะถูก
ออกแบบให เ ป น ระบบระบายความร อ น
สําหรับ หมอแปลงแรงดันและหมอแปลง
Reactor ที่ใชกาซฉนวน SF6

December 2016 - March 2017
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รูปที่ 4 Gas Insulation Switchgear

อุปกรณไฟฟาหลัก
1. Gas Insulation Switchgear
คุณลักษณะพื้นฐานของสวิตชเกียรชนิดนี้
ถูกติดตั้งอยูภายในทอโลหะอัดกาซฉนวน
SF6 ไวภายใน โดยการออกแบบเปน
ลั ก ษณะโมดู ล สามารถถอดประกอบได
เพียงแตออกแบบเปนลักษณะ Module
แตละ Module จะมีหนาแปลน (Flange)
เพื่ อ จะได นํ า มาประกอบต อ กั น ได ต าม
ลักษณะการจัด Bus ตาม Single Line ที่
ตองการ มีหนาแปลนกับ O-ring ที่มีทุก
จุดตอฃองโมดูล สวิตชเกียรที่ใชสําหรับ
Bus 330kV และ 132kV ทําจาก อลูมิ
เนียมผสม ( Aluminium Alloy) หรือ
เหล็ก (Steel) ทําหนาที่เปนทอหุมสวนที่
มีไฟ นอกจากนัน้ ยังเปนทางผานของกระแส
เหนี่ยวนํา (Induced Current) ซึ่งอาจสูง
ถึง 80-100% ของกระแสที่ไหลในบัสบาร
ดั ง นั้ น ท อ โลหะทุ ก ส ว นต อ งต อ ถึ ง กั น
ทั้งหมดและตอลงดิน ปจจุบันมาตรฐาน
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สากลไดมีขอกําหนดใหอัตราการรั่วของ
กาซไมควรเกิน 0.5 % ตอป ตัวถังโลหะของ
GIS แบงตามลักษณะโครงสรางไดเปน
2 ประเภทคือ แบบที่บรรจุบัสบาร หรือ
อุปกรณทั้ง 3 เฟส อยูภายในตัวถัง
เดียวกัน เรียกวาตัวถังชนิด 3 เฟส
( Three Phase Enclosure) สวนอีกประเภท
หนึง่ คือ แตละทอหรือตัวถังจะบรรจุอปุ กรณ
เพียงเฟสเดียวเทานั้น เรียกวา ตัวถังชนิด
เฟสเดียว ( Single phase enclosure)
การออกแบบแบบนี้ จ ะช ว ยให ล ดความ
เครียดอิไดเล็กทริกและไดนามิกใหนอยลง
ท อ อลู มิ เ นี ย มหล อ ที่ ใ ช ทํ า ให ที่ มี นํ้ า หนั ก
เบาและปองกันการกัดกรอนของ SF6 ขณะ
ที่นํ้าหนักของทอใน Bay มีขนาดเบาจึงไม
จําเปนตองใชฐานรากที่แข็งแรงเกินความ
จําเปน
เกณฑ การออกแบบและการบํ า รุ ง รั กษา
ของสวิตชเกียร 330kV ซึ่งขอกําหนดโดย

วิศวกรรมไฟฟา

อุปกรณทั้งหมดภายใน GIS จะถูกอัดดวย
กาซ SF6 ขนาดแรงดัน (Pressure) ของ
กาซที่เลือกใชขึ้นอยูกับ แรงดันไฟฟาที่ใช
งาน และ Dimension ของทอโลหะ
อุปกรณแตละชนิด เชน เซอรกิตเบรค
เกอร, ใบมีดตัดตอน, หมอแปลงวัดแรง
ดัน, กับดักฟาผา หรืออุปกรณอื่นๆ ดังรูป
ที่4 จะแยกสวนของกาซออกจากกัน ซึ่ง
เรียกแตละสวนวา Gas compartment
ทั้งนี้เพื่อปองกันหากกาซรั่ว รวมถึง ฝุนผง
ทีเ่ กิดจากการอารคของ เซอรกติ เบรคเกอร,
ใบมีดตัดตอน หรือ เกิดอารคภายใน
( Internal ﬂashover) ฟุงกระจายไปยัง
บัสบาร และ จุดตอตางๆ นอกจากนั้นยัง
ลดผลกระทบตอกันขณะทําการบํารุงรักษา
โดยไมจําเปนตองปลอยกาซออกทั้งหมด
เพียงแตปลอย Gas ใน Compartment ที่
ตองบํารุงรักษาหรือ Compartment ขาง
เคียงออกเทานัน้ แตละ Gas compartment
จะมีสวิตซตรวจจับแรงดันกาซ เพื่อตรวจ
จับการรัว่ ของกาซ SF6 ทุก Compartment
เมื่อพบแรงดันกาซตํ่าจนถึงคาที่ตั้งไวจะ
Alarm และ Lock-out ตามที่ตั้งไวโดยสง
สัญญาณเตือนที่ตูควบคุม และ สงไปที่
ศูนยควบคุม การมีระบบตรวจสอบสถานะ
ของ compartment ตลอดเวลาของการ
ทํางานของ Breaker หรืออุปกรณภายใน
Bayจะสรางความมั่นใจใหสถานีไฟฟาวา
ระบบมีความนาเชื่อถือและปลอดภัย

2. Gas insulated Transformer and
Reactor
การประเมินผลกระทบดานความปลอดภัย
และดานสิ่งแวดลอม หากเกิดจากความ
ผิดพรองในระบบสงจายไฟฟา ไดถูกมอง
และพิจารณาวาเปนสวนที่สําคัญในการ
เลื อ กเทคโนโลยี ด  า นการฉนวนของ
หมอแปลงดวยเหตุนี้ การจัดหาหมอแปลง
ไฟฟา สําหรับสถานีไฟฟาแหงนี้ จะตอง
ถู ก ประเมิ น ผลกระทบหากหม อ แปลง
ฉนวนนํ้ามันเกิดความผิดพรองจะดําเนิน
การอยางไรในขณะที่ที่ตั้งของสถานีไฟฟา
มีขนาดกะทัดรัด และติดกับแหลงชุมชน
จะไมสะดวกในการจัดการแกไข
ผลจากการศึ ก ษาและการแลกเปลี่ ย น
ประสบการณจากหลายบริษัทฯที่มีความ
เชี่ ย วชาญด า นออกแบบสถานี แ ละ
หมอแปลงไฟฟา ไดใหขอ แนะนําทีน่ า สนใจ

ดานเทคโนโลยีฉนวนหมอแปลงที่ใชกาซ
SF6 เปนฉนวนแทนฉนวนนํ้ามัน ซึ่งไดรับ
การตัดสินทีจ่ ะนํามาใชกบั หมอแปลงแรงดัน
(Gas insulated transformers:GIT) และ
หมอแปลงReactor (Gas insulated
Reactor:GIR) เพือ่ ใหเกิดความปลอดภัย
ของประชาชนที่ อ ยู  โ ดยรอบสถานี ไ ฟฟ า
และผลกระทบต อ สิ่ ง แวดล อ มน อ ยมาก
หากเกิดความผิดพรองของหมอแปลง ที่
สถานีไฟฟา Haymarket

Electrical Engineering

ทัว่ ไปถูกนําไปใชกบั สวิตชเกียร 132kV ดวย
อยางไรก็ตามมีขอ แตกตางในการออกแบบ
สวิตชเกียร 330kV ตรงที่ สวิตชเกียร
สําหรับ 132kV ใชตัวถังแบบ 3 เฟส เพื่อ
ใชพื้นในการติดตั้งนอยลง แนวคิดนี้จะ
ชวยใหการออกแบบที่กะทัดรัดมากกับลด
ความต อ งการการใช พื้ น ที่ สํ า หรั บ สวิ ต ช
เกียร 132kV สถานีไฟฟา Haymarket มี
การจัด Bus แบบ Double Bus ขนาด
3150 แอมป

ซึ่งเทคโนโลยีดังกลาวที่ไดรับการพัฒนา
ให ใ ช กั บ หม อ แปลงไฟฟ า ก า ซฉนวนตั ว
แรกในป 1956 และปจจุบันมีการใชงาน
กับหมอแปลงกาซ SF6 ขนาดแรงดัน
ไฟฟาสูงสุด 500kV มากกวา 10,000 ตัว
และปจจุบนั มีการใชงานหมอแปลงขนาด
ใหญที่มี Capacity 300 MVA เปนจํานวน
มาก ซึ่งคุณสมบัติของหมอแปลงฉนวน
กาซ SF6 เปนตามตารางที่ 1 คุณสมบัติ

ตารางที่ 1 แสดงคุณสมบัติของหมอแปลงฉนวนกาซ SF6

December 2016 - March 2017
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เดนของหมอแปลงกาซฉนวน ดานโครงสราง และขอไดเปรียบเมื่อหมอแปลงเกิด Faults
ภายใน Pressure ภายในหมอแปงที่ใชกาซจะไมสูงเทาฉนวนนํ้ามัน ดังรูปที่ 5 และรูปที่
6 ตามลําดับ

รูปที่ 5 แสดงการเปรียบเทียบโครงสรางระหวางหมอแปลงที่ใชฉนวนนํ้ามันและ กาซ SF6

รูปที่ 6 แสดงการเกิด Pressure ขณะที่หมอแปลงไดรับ Faults ระหวางหมอแปลงที่ใชฉนวนนํ้ามันและ
กาซ SF6

สิง่ ทีส่ าํ คัญคือการออกแบบตัวถังหมอแปลง
ใหมีลักษณะคลาย O-Ring เพื่อใหมั่นใจ
วาความหนาแนนของกาซทีอ่ ยูใ นหมอแปลง
จะไมมีการรั่วไหลออกมา
การออกแบบขนวนการระบายความรอน
ของหมอแปลง จะมีชุด Gas Brower และ
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ระบบ gas cooler เปนหลักในการระบาย
ความรอน การเลือกใชหมอแปลงแบบ Auto
Transformer โดยแตละถังหมอแปลงจะ
ประกอบดวยขดลวด Main windingและ
series winding เทานั้น สวนตัว Tap
changer จะถูกแยกออกจากตัวหมอแปลง

วิศวกรรมไฟฟา
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รูปที่ 7 แสดงการทดสอบหมอแปลงฉนวนกาซ SF6 ที่หองทดสอบของผูผลิต

Transformer and Reactor Dry Cooling
System
เมื่อสถานีไฟฟาจายโหลดสูงสุดจะมีความ
รอน เทากับ 4540 kW เกิดที่หมอแปลง
ฉนวนกาซSF6 และหมอแปลง Reactor
ซึ่ ง จะต อ งมี ก ารระบายความร อ นไปสู 
อากาศ โดยสถานีไฟฟาแหงนี้ใชวิธีการ
แลกเปลี่ ย นความร อ นด ว ยระบบนํ้ า
วงจรปดรวมกับระบบระบายอากาศแบบ
อากาศแหง (Dry Air) จะไมใชระบบ พน
ระบายนํ้า ซึ่งการเลือกระบบการระบาย
ความรอนแบบนี้ทําใหตนทุนคาใชจายใน
การบํารุงรักษาตํ่าลงและไมมีความเสี่ยง
ในการเกิดแบคทีเรียขึ้นได
การแลกเปลี่ยนความรอนดวนระบบ นํ้าอากาศ ถูกติดอยูบนชั้นลอยเหนือพื้นดิน
ความรอนจะถูกถายโอนไปในอากาศโดย
ใชเครื่องเปาอากาศแลกเปลี่ยนความรอน

จากกาซสูนํ้าซึ่งอยูในชั้นหมอแปลงไฟฟา
และความรอนจากตัวหมอแปลงจะถูกสง
ผานดวยนํ้าหลอเย็นซึ่งไหลในวงปด

บทสรุป
ถึ ง แม ว  า เทคโนโลยี ก ารก อ สร า งสถานี
ไฟฟาใตดิน จะมีการพัฒนาและลดขอ
จํากัดในดานพื้นที่ที่ใชในการสรางสถานี
ไฟฟาอยางตอเนื่อง แตหากมีความจําเปน
ตองกอสรางสถานีไฟฟาในเขตกรุงเทพ
มหานคร นอกจากจะตองพิจารณาเรื่อง
ความปลอดภัยและผลกระทบสิ่งแวดลอม
แลว ควรพิจารณาโอกาสที่อาจจะเกิดนํ้า
ทวมหรือนํ้าทวมขังในพื้นที่สถานีไฟฟา จะ
ตองสามารถปองกันและระบายนํ้าโดยไม
เปนอุปสรรคตอการจายไฟ

December 2016 - March 2017
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เฉลิมศักดิ์ วุฒิเศลา
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร สาขาไฟฟากําลัง มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตนครราชสีมา
ผูจัดการสวนทดสอบไฟฟา บริษัท ถิรไทย จํากัด (มหาชน)

สายสงไฟฟาใตดิน

Underground Electric Transmission Lines
สายสงไฟฟาในอากาศที่ใชเสาในการพาดสาย (Overhead transmission lines) เพื่อสงพลังงานไฟฟา
จากที่หนึ่งไปสูที่หนึ่ง ซึ่งเราสามารถเห็นไดโดยทั่วไปในบานเรา และจะยังพบมีสายโทรศัพท สายเคเบิ้ล
ทีวีและสายอินเทอรเน็ต เกาะยึดไปตามเสาไฟฟานั้นดวย ซึ่งทําใหดูไมเปนระเบียบเรียบรอยและเปน
อันตรายตอผูสัญจรไปมาในบริเวณใกลเคียง อีกทั้งยังเกิดความไมมั่นคงของระบบไฟฟาไดงาย เชนการ
เกิดพายุฝนฟาคะนองทําใหเกิดฟาผาและตนไมลมทับสายสง อีกทั้งการเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต ลวนมี
ผลที่จะทําใหไฟฟาดับในวงกวางไดและทําใหเกิดความสูญเสียในดานทรัพยสินของทั้งผูใหบริการ
(กฟผ., กฟน., กฟภ. และเอกชน) และประชาชนทั่วไป ซึ่งในประเทศที่เจริญแลวหลายๆ ประเทศ ได
ทําการสงพลังงานไฟฟาดวยสายสงใตดิน (Underground transmission lines) เพื่อความสวยงามและ
เปนระเบียบเรียบรอยและสามารถใชพื้นที่ไดอยางคุมคา
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จากเหตุผลขางตน ดูเหมือนวาการสงพลังงานไฟฟาดวยสายสง
ใตดินนาจะดีกวา ในดานประสิทธิภาพในการใชงานแตปจ จุบนั
ในบานเรายังมีการใชการ สงพลังงานไฟฟาใตดินนอย อาจจะ
ดวยเหตุผลที่สายสงใตดินมีขอกําหนดทางเทคนิคที่ยุงยากกวา
ติดตั้งยากกวา มีผลกระทบดานสิ่งแวดลอมที่แตกตางออกไป
และตองการโครงสรางในการเดินสายที่มากกวา ซึ่งโดยทั่วไป
สายสงใตดินจะมีโครงสรางที่ซับซอนและราคากอสรางสูงกวา
สายสงในอากาศ
ในบทความนี้ ผูเขียนจะขอนําเสนอมุมมองบางสวนที่เกี่ยวกับสายสง
ใตดินดังนี้
- ชนิดของสายไฟที่ใชเปนสายสงไฟฟาใตดิน
- สิ่งอํานวยความสะดวกที่ตองมี
- โครงสรางและการตัดสินใจในการดําเนินการ
โครงสรางและการออกแบบสายสงใตดินมีความแตกตางจากสายสง
ในอากาศที่เทคนิคหลักๆ 2 ประการที่จะพูดถึงคือ
1. ระยะของฉนวนที่ใช
2. การกระจายความรอนที่เกิดจากการใชงานของสายสงไฟฟา
สายสงไฟฟาในอากาศ จะแยกจากกันในแตละเสนและมีอากาศอยู
โดยรอบ อากาศที่อยูโดยรอบตัวนําและมีการหมุนเวียนจะทําให
สายสงเย็นลงเปนการกระจายความรอนที่ไดผลดีมาก นอกจากนั้น
อากาศยังทําหนาที่เปนฉนวนที่ดีและสามารถคืนสภาพฉนวนไดเมื่อ
เกิดการ ﬂashover

ชนิดของสายไฟที่ใชเปนสายสงไฟฟาใตดิน
สายไฟที่ใชเปนสายสงไฟฟาใตดินในปจจุบันมีอยู 2 ชนิดหลักๆ คือ
1. ชนิดที่มีโครงสรางแบบอยูในทอโดยมีของเหลวหรือแกสอัดอยูดาน
ในหรือหมุนเวียนผานโดยรอบตัวนําเพื่อจัดการกับความรอนและเปน
ฉนวนใหกับสาย 2. ชนิดที่ใชฉนวนแข็ง ซึ่งไมใชแกสหรือของเหลว ที่
ตองใชเทคโนโลยีขั้นสูง ชนิดของโครงสรางสายไฟใตดินไดแก
December 2016 - March 2017
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- High-pressure, ﬂuid-ﬁlled pipe (HPFF)
- High-pressure, gas-ﬁlled pipe (HPGF)
- Self-contained ﬂuid-ﬁlled (SCFF)
- Solid cable, cross-linked polyethylene (XLPE)

ปองกันการรั่วของนํ้ามน ทอจะถูกปองกัน
จากสารเคมีและประจุไฟฟาในดินโดยการ
เคลือบดวยประจุลบ
ปญหาในการใชสายสงใตดินชนิด HPFF
คื อ การบํ า รุ ง รั ก ษาและการเสื่ อ มสภาพ
ของท อ เนื่ อ งจากดิ น ที่ อ ยู  ร อบๆและนํ้ า
ใตดินที่อาจจะทําใหนํ้ามันรั่วได

High-Pressure, Fluid-Filled Pipe-Type Cable
สายสงใตดินชนิด High-pressure, ﬂuid-ﬁlled pipe (HPFF) ประกอบดวย ทอเหล็กที่มี
สายตัวนําไฟฟาแรงสูงสามเสนอยูดานใน แตละสายตัวนําที่ทํามาจากทองแดงหรืออลูมิ
เนียม ทําการฉนวนโดยกระดาษฉนวนคุณภาพ (kraft paper) สูงที่ชุมนํ้ามันและหุมดวย
ชีลดโลหะและสายรัด (ปองกันสายไฟขณะทําการติดตั้ง)

รูปที่ 1 ภาพหนาตัดของสายชนิด HPFF หรือ HPGF

ดานในทอเหล็กนั้นจะเติมของเหลวที่เปนฉนวนทางไฟฟาซึ่งจะรักษาความดันที่ 200 psi
ของเหลวนี้จะทําหนาที่เปนฉนวนและจะตองไมนําไฟฟา ความดันของของเหลวจะชวย
ปองกันการคายประจุไฟฟาในฉนวนของตัวนํา ซึ่งการคายประจุไฟฟานี้จะเปนสาเหตุของ
การชํารุดของสายสงได ของเหลวนี้ยังทําหนาที่ถายเทความรอนจากตัวนําไฟฟามาสูทอ
เหล็กและทําใหเย็นลงดวยชุดระบายความรอน สายชนิดนี้จําเปนจะตองมีการใชปมใน
การอัดของเหลวซึ่งจะตองมีการสรางสถานีไวบนระดับเหนือพื้นดิน ซึ่งโดยทั่วไปจะอยูใน
สถานีไฟฟา สถานีปมจะทําการตรวจวัดความดันและอุณหภูมิของนํ้ามัน ครีบระบาย
ความรอนจะทําหนาที่นําความรอนจากสายไฟใตดินออกมาสูบรรยากาศ การเสื่อมสภาพ
และการเกิดเหตุผิดปกติของนํ้ามันจะตองไดรับการตรวจวัดดวย
ดานนอกของทอจะทําหนาที่ปองกันสายตัวนําจากการเสียหายทางกล การซึมของนํ้าและ
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High-Pressure, Gas-Filled
Pipe-Type Cable
สายสงใตดินชนิด High-pressure, gasﬁlled pipe (HPGF) แตกตางจาก HPFF
คือการเปลี่ยนจากของเหลวเปนไนโตรเจน
แก ส อั ด เป น ฉนวนของตั ว นํ า ไฟฟ า
ไนโตรเจน จะมีการดูดซับการคายประจุ
และความร อ นได น  อ ยกว า ของเหลว
(นํ้ามัน) เพื่อชดเชยปญหาดังกลาวนี้
ฉนวนของสายตั ว นํ า จะต อ งหนาขึ้ น
ประมาณ 20 % เมื่อเทียบกับฉนวนที่
เติมนํ้ามัน ฉนวนที่หนากวาและทอที่มี
อุณหภูมิสูงกวานี้จึงตองลดขนาดกระแสที่
ไหลผานตัวนําเพื่อความปลอดภัยและมี
ประสิทธิภาพ ในกรณีที่มีการรั่วหรือการ
แตกในระบบของสายสง ไนโตรเจนแกส
จะสามารถจัดการผลกระทบเกี่ยวกับสิ่ง
แวดลอมไดงายกวานํ้ามัน
Self-Contained, Fluid-Filled
Pipe-Type
สายสงใตดินชนิด Self-contained, ﬂuidﬁlled (SCFF) มักจะใชในการเดินสาย
เคเบิ้ลใตนํ้า ตัวนําไฟฟาจะกลวงและเติม
ของเหลวเพื่ อ เป น ฉนวนที่ ค วามดั น
ประมาณ 25 ถึง 50 psi สายไฟฟาชนิด
สามเฟสจะถูกแยกอิสระจากกัน ไมรวม
อยูในทอเดียวกัน

วิศวกรรมไฟฟา

Solid Cable, Cross-Linked Polyethylene
สายสงใตดินชนิด cross-linked polyethylene (XLPE) มักจะถูกเรียกวาสายไฟฟาฉนวน
แข็ง เปนสายที่ใชวัสดุฉนวนแข็งเขามาแทนที่ของเหลวหรือแกสที่มีความดันในทอ สายไฟ
XLPE ถูกกําหนดเปนมาตรฐานแหงชาติสําหรับสายสงไฟฟาใตดินที่มีแรงดันนอยกวา
200 กิโลโวลท เนื่องจากปนสายแข็งจึงตองการการบํารุงรักษานอยแตการเฝาระวังหรือ
การตรวจพบความเสียหายที่กําลังจะเกิดขึ้นก็ทําไดยากกวา ขนาดของสาย XLPE จะมี
ขนาดโตขึ้นตามแรงดันของสาย ตามรูปที่ 2

โครงสรางของสาย XLPE ในระบบแรงดัน
345 กิโลโวลทของระบบ 3 เฟส ควรมี 2
ชุด (6 เสน) ดวยเหตุผลหลายประการ ที่
สําคัญคือเพื่อสมรรถนะของระบบสายสง
ใต ดิ น ที่ เ ที ย บเท า กั บ ระบบสายส ง ใน
อากาศ โครงสรางแบบนี้จะชวยใหจํากัด
เนื้องานถาเกิดการขัดของของระบบและ
สามารถทําใหกลับมาสูสภาวะปกติไดเร็ว
กวาเมื่อเกิดสถานการณฉุกเฉิน ระบบสง
ไฟฟาใตดินสวนมากจะตองการเวลาใน
การซอมเมื่อเกิดปญหาขณะใชงานหรือ
การบํารุงรักษาที่มากกวาเมื่อเปรียบเทียบ
กับสายสงในอากาศ การที่มีสายขนานกัน
อยู  ส องชุ ด จะช ว ยให ก ารส ง พลั ง งาน
สามารถเปลี่ยนไปใชชุดสํารองได ลดเวลา
การหยุดจายไฟแตก็ตองเพิ่มโครงสราง
พื้นฐานสําหรับรองรับสายดวย

Electrical Engineering

สายไฟแตละเสนจะประกอบดวยตัวนําที่เติมดวยของเหลวกับกระดาษคราฟคุณภาพสูง
และปองกันดวยใยตะกั่วหรือปลอกอลูมินั่มและหุมดวยพลาสติก ของเหลวในสายจะชวย
ลดโอกาสของการคายประจุไฟฟาและการชํารุดของสาย ปลอกจะชวยรักษาความดันของ
ของเหลวและเปลือกนอกจะปองกันนํ้า โครงสรางของสายชนิดนี้จะชวยลดความเสี่ยงของ
ความเสียหายไดดี แตราคาจะสูงกวาการใชทอเดียวกันทั้งสามเฟสเชน HPFF หรือ HPGF

รูปที่ 2 สาย XLPE ที่มีขนาดแรงดันตางกัน

สายสงแตละระบบตองมีสายแยกกันจํานวน 3 เสนเชนเดียวกับสายสงในอากาศ ไมตอง
รวมกันอยูในทอ แตจะถูกจัดใหอยูในรางคอนกรีตหรือถูกฝงเรียงกันอยูตามแนวหนาตัด
สายไฟแตละเสนจะประกอบดวยตัวนําทองแดงหรืออลูมินัมและหุมดวยวัสดุก่ึงตัวนําบน
แกนโดยรอบและหุมตออีกชั้นดวยฉวนโพลีเอททีลีน ชั้นนอกของสายจะถูกหอหุมดวย
ปลอกโลหะและเปลือกพาสติกตามลําดับ ตามรูปที่ 3

รูปที่ 3 รูปหนาตัดของสาย XLPE

รูปที่ 4 สายสงระบบ 3 เฟสที่ขนานกันจํานวน 2 ชุด

December 2016 - March 2017
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สิ่งอํานวยความสะดวกเสริม
(Aciliary Facilities)

สายตางชนิดกันยอมตองการสิ่งเสริมที่แตกตางกัน สิ่งอํานวย
ความสะดวกบางอย า งถู ก ติ ด ตั้ ง อยู  ใ ต ดิ น แต ก็ มี บ างอย า งที่ อ ยู 
เหนื อ ระดั บ พื้ น ดิ น และอาจจะมี ร ายละเอี ย ดอย า งมี นั ย สํ า คั ญ
เมื่อมีการประเมิณผลกระทบของโครงสรางสายสงไฟฟาใตดิน
และการดําเนินการ ผลกระทบจากสิ่งอํานวยความสะดวกเสริม
เหลานี้ก็ควรนํามาพิจารณาดวย
รูปที่ 5 ภาพสวนประกอบของสายสงไฟฟาใตดิน

หองใตดิน (Vaults)
หองใตดินคือกลองคอนกรีตขนาดใหญที่
ถูกฝงอยูตลอดแนวเสนทางการกอสราง
ใตดิน หนาที่หลักของหองใตดินเพื่อการ
ต อ สายในระหว า งการก อ สร า งและเพื่ อ
การเขาถึง, การบํารุงรักษาและการซอมแซม
สายเคเบิล จํานวนหองใตดินที่จําเปน
สําหรับสายสงใตดินถูกกําหนดโดยความ
ยาวสูงสุดของสายเคเบิลที่สามารถเคลื่อน
ย า ยบนรี ล ความตึ ง ของสายเคเบิ ล ที่

อนุญาตดึงได การเปลี่ยนแปลงระดับ
ความสู ง ตามเส น ทางและความดั น ของ
ผนังเมื่อสายเคเบิลโคงไปโดยรอบ สาย
เคเบิล XLPE ตองมีการตอกันทุก 9002,000 ฟุ ต ขึ้ น อยู  กั บ ภู มิ ป ระเทศและ
แรงดันไฟฟา สายเคเบิลชนิดทอตองมี
การตอกันอยางนอยทุก 3,500 ฟุต
ภาพถายในรูปที่ 6 แสดงตัวอยางของการ
กอสรางหลุมสําหรับสายเคเบิ้ลชนิดตางๆ

หองใตดินจะมีขนาดประมาณ 10 x 30
ฟุต สูง 10 ฟุต มีปลองสองปลองเพื่อให
คนเขาไปในหองใตดินเพื่อการบํารุงรักษา
ได ชองทางเขาจะถูกปดใหเรียบเสมอกับ
ระดับพื้นถนนหรือระดับพื้นดิน หองใตดิน
สามารถทําสําเร็จรูปแลวนําไปประกอบที่
จุดใชงานหรือสรางขึ้นที่จุดใชงานเลยก็ได
การขุ ด เจาะในบริ เ วณติ ด ตั้ ง จะลึ ก และ
กวางกวาหองใตดิน การกอสรางสําหรับ
แรงดันไฟฟาที่สูงขึ้นอาจจําเปนตองใชหอง
ใตดินสองหองสรางติดกันที่จะใชสําหรับ
ชุดสํารองของสายเคเบิล

รูปที่ 6 การกอสรางหองใตดินสําหรับสายเคเบิ้ล
ซาย: โครงการ 345 kV XLPE – ปลองไฟของหองปูนซิเมนตที่มองเห็นจะเปนทางขึ้นสูระดับเดียว
กับถนนในอนาคต
ขวา: โครงการ 138 kV XLPE – การเตรียมกอสรางครึ่งลางของหองใตดินที่เปนสวนหนึ่งของรอง
สายไฟ
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รูปที่ 7 แผนผังโครงสรางของหองใตดิน

วิศวกรรมไฟฟา
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โครงสรางของการเปลี่ยนผานระบบ (Transition Structures)
สําหรับสายเคเบิ้ลใตดินที่มีแรงดันตํ่ากวา
345 kV การตอสายจากสายอากาศสูสาย
ใต ดิ น ต อ งมี ก ารก อ สร า งโครงสร า งของ
การเปลี่ยนผานนี้ รูปที่ 8 และ 9 แสดง
ตั ว อย า งโครงสร า งของการเปลี่ ย นผ า น
โครงสรางจะมีความสูงอยูระหวาง 60
และ 100 ฟุต การออกแบบจะใหสายไฟ
ทั้ ง สามเส น แยกจากกั น ด ว ยการยึ ด ไว
ในระยะที่ปลอดภัยและเรียงใหตรงตาม
เฟส การฉนวนของสายในอากาศจะตอ
เชื่อมผานไปยังสายเคเบิลใตดิน โดย
สายอากาศก็จะมีโครงสรางการเกาะยึด
เชนกัน
กับดักฟาผาก็จะถูกติดตั้งไวใกลจุดตอกัน
ของสายเคเบิลใตดินและอากาศ เพื่อ
ปองกันความเสียหายของสายเคเบิลใตดิน
จากฟาผาในบริเวณใกลเคียง วัสดุฉนวนมี
ความไวต อ การเปลี่ ย นแปลงแรงดั น ที่ มี
ปริมาณมากและไมสามารถซอมได ถา
เกิดความเสียหายขึ้นจะตองทําการเปลี่ยน
สายเคเบิ้ลใหมทั้งชุด

รูปที่ 8 โครงสรางของการเปลี่ยนผานจาก
สายสงใตดินสูอากาศขนาดแรงดัน 138 kV

สถานีในการเปลี่ยนระบบสายสงไฟฟา
(Transition Stations)
สายสงไฟฟาใตดนิ แรงดันสูง (345 kV หรือ
สูงกวา) จะตองมีสถานีในการเปลีย่ นระบบ
เพื่ อ นํ า สายเคเบิ ล จากใต ดิ น สู  อ ากาศ
สํ า หรั บ สายส ง ใต ดิ น ที่ มี ค วามยาวมากๆ
สถานีเปลี่ยนระบบไฟฟานั้นมีความจําเปน
เปนอยางยิ่ง โดยทั่วไปสถานีเปลี่ยนระบบ
ไฟฟ า นี้ จ ะคล า ยกั บ สถานี เ ปลี่ ย นวงจร
ไฟฟา (switching) ขนาดเล็ก ขนาดของ
สถานีจะขึ้นอยูกับ reactors อุปกรณ
ประกอบอื่นๆ ที่จําเปน สถานีจะตองถูก
ปรับระดับ มีถนนเขาถึงและมีความสามารถ
ในการปองกันนํ้าทวม

รูปที่ 9 แผนผังโครงสรางของการขึ้นของสายสง
แบบทั่วไป

ความดันของของเหลวที่อยูในทอ จํานวน
ของเครื่ อ งรั ก ษาความดั น จะขึ้ น อยู  กั บ
ความยาวของสายสงใตดินและจะถูกติด
ตั้งอยูในสถานีไฟฟาดวย ซึ่งจะมีถังเก็บ
สํารองของเหลวรวมอยูดวย

รูปที่ 10 แสดงตัวอยางสถานีเปลีย่ นระบบไฟฟา
ขนาดเล็ก

อุ ป กรณ รั ก ษาความดั น (Pressu
rizing Sources)

ในระบบ HPGF จะไมใชอุปกรณสําหรับ
รักษาความดันแตจะใชถังแกสไนโตรเจน
และตัวควบคุมความดันแทนสวนประกอบ
เหลานีจ้ ะถูกติดตัง้ ในตูแ กสซึง่ จะมีสญ
ั ญาณ
เตือนความดันสูงและตํ่ารวมถึงตัวควบคุม
ความดัน
สวนระบบ XLPE นั้นไมตองการอุปกรณ
ควบคุมความดันใดๆ ทั้งสิ้น

สําหรับระบบ HPFF จะมีอปุ กรณเพือ่ รักษา
December 2016 - March 2017
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โครงสรางของสายสงใตดนิ (Construction of Underground Transmission)
การติดตั้งสายเคเบิลของสายสงใตดินโดยทั่วไปจะมีลําดับของกิจกรรมดังนี้
1) กําหนดแนวกอสรางที่เหมาะสม
แนวกอสรางสายสงที่อยูบนถนน ในการดําเนินการกอสรางจําเปน
ตองปดถนนเปนบางสวนและติดตั้งแผงควบคุมการจราจร เพราะ
กิจกรรมและเครื่องจักรที่ใชจะกีดขวางการจราจร
2) การขุดเพื่อทําราง
โดยทั่วไปจะใชรถขุดขนาดใหญเพื่อทํารองสําหรับวางสายเคเบิล เริ่มจากการเปดหนาดิน
หรือคอนกรีตและจะใชรถบรรทุกขนาดใหญมารับเศษวัสดุที่ขุดออกไปจัดเก็บไวในสถานที่
ที่เหมาะสมเพื่อนํากลับมาใชอีกครั้งในการฝงกลบ ถารองที่ขุดมีความลึกมาก อาจจะตอง
ใชอุปกรณเสริมเพื่อชวยปองกันการการพังทลายของดิน
3) การวางแนวและเชื่อมทอ
ระบบสายเคเบิลใตดิน สามารถใชวิธีฝงสายในดินโดยตรงหรืออยูในแนวรองคอนกรีตก็ได
กรณีอยูในแนวรองคอนกรีตจะมีการใชทอ PVC มาประกอบรวมดวย

4) ทําที่ยึดทอและติดตั้งในหองใตดิน
สําหรับสายสงชนิดทอ HPFF และ HPGF จะตองมีการเชื่อมทอเหล็กเพื่อเปนปลอกของ
สาย การเชื่อมทอจะตองไดรับการตรวจสอบแนวการเชื่อมดวย X-ray และทําการปองกัน
สนิมดวยการเคลือบพลาสติกไปบนทอ เมือ่ ทําการติดตัง้ ทอเสร็จแลวจะตองทําการทดสอบ
รอยรั่วและการทนตอความดันดวยอากาศแหงและไนโตรเจน

5) การฝงกลบ
สายเคเบิลใตดิน เมื่อถูกใชงานจะมีความรอนเกิดขึ้นที่ตัวสาย ฉะนั้นดินหรือวัสดุฝงกลบ
ทอหรือสายเคเบิลจะตองมีคุณสมบัติการนําความรอนที่ดีเพื่อประสิทธิภาพที่ดีของระบบ
สงกําลังงานไฟฟา หรืออาจจะใชวัสดุพิเศษที่มีคาการนําความรอนที่ดีแทนดินหรือทราย
ฝงกลบในบริเวณรอบๆ สายเคเบิลกอนแลวคอยกลบดวยดินทั่วๆ ไป
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วิศวกรรมไฟฟา

กอนทําการติดตั้งสายเคเบิลดวยการดึงสายนั้น ทอและรางสายไฟ ควรถูก
ทําการทดสอยและทําความสะอาด การยกมวนของสายเคเบิลจะตองถูกจัดการ
ดวยเครื่องมือเฉพาะที่เหมาะสม โดยการปอนสายเขาที่ปลองของหองใตดิน
หองหนึ่งและทําการดึงสายจากปลองของอีกหองที่อยูใกลที่สุด

Electrical Engineering

6) การติดตั้งสายเคเบิล

7) เติมของเหลวหรือแกส
การติดตั้งสายใตดินชนิดทอ HPFF และ HPGF นัน้ เมือ่ ทําการติดตัง้ เสร็จและทําการ ตรวจ
สอบรอยรั่วดวยอากาศแหงหรือไนโตรเจนแกสแลวจะตองทําการ vacuum ภายในทอเพื่อ
ทําใหภายในทอแหงกอนที่จะทําการเติมของเหลวหรือแกสเขาไปเพื่อเปนฉนวนทางไฟฟา

8) ฟนฟูสถานที่กอสราง
เมื่อทําการกอสรางเสร็จ ทั้งสายสงในอากาศและสายสงใตดินก็จะทําการฟนฟูสภาพโดย
รอบสถานที่กอสรางเหมือนกัน คือทําการคืนสภาพถนน พื่นที่ที่ใชในการกอสรางและ
พื้นที่โดยรอบเขตกอสรางใหคืนสูสภาพเดิมหรือดีกวาเดิม

หลายกิ จ กรรมเหล า นี้ จ ะดํ า เนิ น การไป
พรอม ๆ กันเพือ่ ลดการรบกวนกับสถานที่
การจราจร
จากสวนประกอบและกิจกรรมในการติด
ตั้ ง สายเคเบิ ล ใต ดิ น ที่ ก ล า วมาข า งต น
สายสงแบบใตดินเปนไปไดที่จะใชในเขต
เมืองหรือบริเวณที่ไมสามารถดําเนินการ
กอสรางสายสงในอากาศไดเนื่องจากระยะ
ความปลอดภัยมีขอจํากัด
หลายป จ จั ย ในทางวิ ศ วกรรมที่ จ ะทํ า ให
ราคาในการกอสรางสายสงใตดินมีราคาที่
สูงขึ้น เชนแรงดันไฟฟาที่สูงขึ้น มีขอจํากัด
ทางดานวิศวกรรมและวัสดุมีราคาเพิ่มขึ้น
สําหรับสายสงใตดินนั้นมีขอดีและขอเสีย
ทีแ่ ตกตางกัน เมือ่ เปรียบเทียบกับคาใชจา ย
สายสงทางอากาศ การที่จะเลือกกอสราง
สายสงใตดินแทนที่การกอสรางสายสงใน

อากาศนัน้ จะขึน้ อยูก บั ปจจัยหลายประการ
เหตุผลสวนใหญที่ไมไดเปนที่ถกเถียงกัน
สําหรับการเลือกใชสายสงใตดินในพื้นที่
เขตเมือง ที่จะจัดหาพื้นที่ที่เพียงพอ
ตอความปลอดภัยสําหรับสายสงนั้นเปน
เรื่องยากหรือเปนไปไมได ดวยเหตุนี้แม
สายส ง ใต ดิ น จะทํ า ให ค  า ใช จ  า ยในการ
กอสรางเพิ่มขึ้นก็เปนที่ยอมรับของทุกคน
การเลือกสายสงใตดินสําหรับเหตุผลของ
ความสวยงามอาจจะมี ค วามชอบธรรม
เพราะมันจะสันนิษฐานวาตอไปนี้ความไม
เปนระเบียบของการกอสรางสายทั้งหมด
จะออกไปจากแนวสายตา อยางไรก็ตาม
การพิ จ ารณาจะต อ งคํ า นึ ง ถึ ง การหยุ ด
ชะงักที่เกิดจากการกอสรางแนวเดินสาย
เคเบิลและเสริมสิ่งอํานวยความสะดวกที่
จะอยู  เ หนื อ พื้ น ดิ น เช น โครงสร า งการ

เปลี่ยนแปลงระบบ (risers) สถานีรักษา
ความดันภายในสายและสถานีการเปลี่ยน
ระบบไฟฟา
โดยทั่วไปสายสงใตดินมีคาใชจายที่แพง
กวาสายสงอากาศอยางมีนัยสําคัญ แตก็มี
ข อ จํ า กั ด ของการดํ า เนิ น งานและป ญ หา
การบํารุงรักษาที่ตองชั่งนํ้าหนักกับขอได
เปรียบ สําหรับบางโครงการอาจจะสราง
สายสงใตดินเพียงสวนหนึ่งของทั้งระบบ
เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบบางอยาง ทุก
โครงการจะตองไดรับการประเมินเปนราย
โครงการเพื่อตรวจสอบชนิดของการเดิน
สายที่ดีที่สุดของสายสงสําหรับแตละสวน
ของสถานที่นั้นๆ
อางอิง :
- Public Service Commission of Wisconsin,
P.O. Box 7854 Madison, WI 53707-7854

December 2016 - March 2017
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คุณอวยชัย ศิริวจนา
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร (ไฟฟา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา วิทยาเขตธนบุรี
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความขัดแยง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ผูจัดการฝายขาย บริษัท ถิรไทย จํากัด (มหาชน)

ความเปนมา
ป 2535 ในสมัยนายกรัฐมนตรีอานันท ปนยารชุน ไดมอบหมายกระทรวงพาณิชยใหมีการ
พิจารณารางวัลผูสงออกสินคาและบริการดีเดน (Prime Minister’s Export Award หรือ PM
Export Award) เปนครั้งแรก เพื่อแสดงถึงภาพลักษณของคุณภาพและมาตรฐานของสินคาไทย
ในตลาดโลก โดยมีเปาหมายที่จะสนับสนุนและใหความสําคัญแกผูสงออกสินคาและบรการที่มี
ผลงานดีเดน มีการริเริ่มและพยายามบุกเบิกตลาดตางประเทศ ภายใตชื่อทางการคาของตนเอง
และมีการออกแบบผลิตภัณฑของตนเองจนเปนที่ยอมรับในตลาดโลก รวมทั้งสนับสนุนการสราง
ภาพลักษณองคการที่ดีใหแกผูประกองการที่มีสวนผลักดันการสงออกสินคาและบริการของ
ประเทศ
โดยรางวัลดังกลาวถือเปนรางวัลสูงสุดของ
รัฐบาลที่มอบใหแกผูสงออก ซึ่งรัฐบาลได
กําหนดใหมีพิธีประกาศเกียรติคุณและมอบ
รางวั ล ดั ง กล า วอย า งต อ เนื่ อ งจนถึ ง ป จ จุ บั น
(ป 2559) เปนปที่ 25 โดยมีนายกรัฐมนตรี
เปนประธานการมอบรางวัลทุกครั้ง เพื่อเปน
เกียรติแกผูประกอบการในการพัฒนาสินคา
และบริการ ใหมีคุณภาพไดมาตรฐานเปนที่
ยอมรับในระดับสากล จนสามารถแขงขันใน
ตลาดตางประเทศไดอยางยั่งยืน สงผลใหการ
สงออกสินคาและบริการมีการขยายตัวเพิ่ม
ขึ้น ทั้งในดานปริมาณและมูลคา รวมทั้งเปน
แหลงสรางรายไดหลักเขาประเทศ
บริษัท ถิรไทย จํากัด (มหาชน) ผูผลิตหมอแปลงไฟฟาของคนไทยภายใตแบรนดไทย ที่มีการ
ผลิตสินคาที่มีมูลคาเพิ่มสูงขึ้น โดยใชการออกแบบ (design) และเนนการผลิตตามความตองการ
ของลูกคา คือ Original Design Manufacturing (ODM) โดยกําหนดนโยบาย “ผลิตหมอแปลง
ทุกประเภทที่มุงเนนคุณภาพ เพื่อทดแทนการนําเขาและสงออกไปจําหนายยังตางประเทศ”
ถิรไทย สงหมอแปลงไฟฟาออกไปจําหนายยังตางประเทศมากกวา 30 ประเทศทั่วโลก นอกจาก
ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 10 ประเทศ ยังสงไปจําหนายที่ญี่ปุน, จีน, เกาหลีใต,
อินเดีย, ศรีลังกา, เนปาล, บังคลาเทศ, โอมาน, ซาอุดิอาระเบีย, อิหราน, สหรัฐอาหรับเอมิ
เรตส, กานา, แอฟริกาใต, ทรินิแดด แอนดโตแบคโค, อาเจนตินา, แคนาดา, ออสเตรเลีย และ
ปาปว นิวกีนี เปนตน
เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2559 ณ ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิติ์ "ถิรไทย" ไดรับรางวัล
Prime Minister’s Export Award 2016 ประเภทผูประกอบการธุรกิจสงออกยอดเยี่ยม (Best
Exporter) จากนางอภิรดี ตันตราภรณ รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย
December 2016 - March 2017
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ถิรไทยเคยไดรับรางวัลนี้มาแลว 2 ครั้ง คือ

Prime Minister’s Export Award 1999 (2542)
ประเภทแบรนดไทยยอดเยี่ยม (Best Thai Brand)
จาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ชวน หลีกภัย
เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2542 ณ ทําเนียบรัฐบาล

Prime Minister’s Export Award 2008 (2551)

ประเภทแบรนดไทยยอดเยี่ยม (Best Thai Brand)
จาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี สมัคร สุนทรเวช
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2551 ณ ทําเนียบรัฐบาล

รางวัลผูประกอบการธุรกิจสงออกยอดเยี่ยม (Best Exporter)
เปนรางวัลที่มอบใหแกผูผลิต/ผูสงออกสินคาของไทยที่มีคุณภาพ
มีการพัฒนาผลิตภัณฑและภาพลักษณที่ดี เปนรางวัลสูงสุดของ
รัฐบาลที่มอบให

รางวัลเกียรติยศ PM AWARD
รางวัลเกียรติยศของรัฐบาล โดยกระทรวงพาณิชย พิจารณาคัดเลือก
และตัดสินใหไดรบั รางวัล โดยมีหลักเกณฑเปนผูส ง ออกสินคาทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
มีการพัฒนาผลิตภัณฑที่ดีเปนที่ยอมรับของตลาดโลก เปนบริษัทที่มี
ภาพลักษณที่ดี ไมมีประวัติดางพรอยหรือถูกรองเรียนทางการคา โดยมี
นายกรัฐมนตรีเปนประธานการมอบรางวัลทุกครั้ง เพื่อเปนเกียรติแก
ผูประกอบการ แตในครั้งลาสุดวันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2559 นายก
รัฐมนตรีติดภาระกิจที่สําคัญ จึงมอบหมายใหรัฐมนตรีวาการกระทรวง
พาณิชย เปนผูแทนมอบรางวัลนี้
รางวัลนี้เปนกําลังใจที่ผูประกอบการเห็นวามีความสําคัญมาก เปนสิ่งที่
ดีทภี่ าครัฐไดใหความสําคัญกับภาคธุรกิจเอกชน ทีเ่ ปนกลไกหนึง่ ทีส่ าํ คัญ
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
“ผมภูมิใจครับที่ถิรไทยไดรับรางวัลนี้ถึง 3 ครั้ง ภูมิใจที่ถิรไทย ผูผลิต
หมอแปลงของคนไทย สามารถสรางตราสินคาทีก่ ลาวไดวา เปนผลิตภัณฑ
ที่ตองใชเทคโนโลยี ภายใตแบรนดไทยของตัวเอง จนเปนที่ยอมรับและ
เชื่อมั่นคุณภาพ สงไปขายทั่วโลก”
สัมพันธ วงษปาน
กรรมการผูจัดการ บริษัท ถิรไทย จํากัด (มหาชน)
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รางวัลเกียรติยศของรัฐบาล โดยกระทรวงพาณิชย
พิจารณาคัดเลือกและตัดสินใหไดรับรางวัล โดยมีหลักเกณฑ
เปนผูสงออกสินคาที่มีคุณภาพ มีการพัฒนาผลิตภัณฑที่ดี
เปนที่ยอมรับของตลาดโลก เปนบริษัทที่มีภาพลักษณที่ดี
ถิรไทยสงหมอแปลงไปจําหนายยังตางประเทศ ปละ 600700 ลานบาท แตมีเปาหมายที่จะเพิ่มการสงออกใหได
มากกวา 1,000 ลานบาท / ป ปจจุบันอุตสาหกรรมเครื่อง
ใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส สวนใหญเปนผูผลิต OEM
(Original Equipment Manufacturing) แตสําหรับถิรไทย
ผลิตหมอแปลงไฟฟาภายใตแบรนดไทย โดยใชการออกแบบ
(Design) และเนนการผลิตตามความตองการของลูกคา
คือ Original Design Manufacturing (ODM) หรือ Original
Brand Manufacturer (OBM) ทัง้ นี้ เพือ่ สรางมูลคาใหเพิม่
สูงขึน้ ”
รางวัลนี้ เปนเครื่องยืนยันไดวา หมอแปลงไฟฟาของถิรไทย
มีคุณภาพเชื่อถือได และเปนที่ยอมรับไมเพียงแตภายใน
ประเทศ แตยังสงออกไปจําหนายตางประเทศอีกดวย”

ภาครัฐตองสนับสนุนใหไทยเปนศูนยกลางระบบ
ไฟฟาของภูมิภาค
เปนที่ทราบกันดี ประเทศไทยมีภูมิรัฐศาสตรที่เหมาะสม มี
ความไดเปรียบที่เปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจ การคมนาคม
ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยรัฐบาลไดลงทุน
ระบบขนสง คมนาคม รถไฟฟาความเร็วสูง รถไฟระบบราง
เพื่อเชื่อมตอโยงใยกับประเทศเพื่อนบานใหมีความสะดวก
ในการเดินทาง ทองเที่ยว คาขาย ขนสงสินคา ฯลฯ ทําให
เศรษฐกิ จ ของประเทศและภู มิ ภ าคมี ก ารขยายตั ว เจริ ญ
เติบโตเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันปริมาณการใชไฟก็จะเพิ่มสูงขึ้น

ระบบไฟฟาของประเทศไทย นับไดวามีความมั่นคงและมี
เสถียรภาพมากที่สุดในภูมิภาคนี้ ทั้งนี้ ดวยวิสัยทัศนของ
ทานผูบริหารการไฟฟาทั้ง 3 แหงและทานวิศวกรไฟฟา
อาวุโสในอดีตทุกทาน ที่มีการวางแผนพัฒนาระบบไฟฟา
ของประเทศเปนอยางดี อุตสาหกรรมการผลิตหมอแปลง
ไฟฟาก็เชนเดียวกัน มีขีดความสามารถสูงสุดของภูมิภาค
นี้ รัฐบาลตองสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตหมอแปลงให
สามารถผลิตไดถึงระดับแรงดัน 500 กิโลโวลท เพื่อให
ครอบคลุมระบบไฟฟาของ ASIAN GRID ทั้งหมด
หากเปรียบเทียบการที่รัฐบาบสนับสนุนกอสรางรถไฟระบบ
รางคู รถไฟอาศัยรางเปนชองทางในการขับเคลื่อนขนถาย
สินคาจากสถานที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง ระบบสายสงไฟฟาแรง
สูงก็เปนเสนทางคมนาคมของไฟฟา ที่นําพลังงานไฟฟา
จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง เชนจากแหลงตนผลิตกระแส
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Special Article

บทความพิเศษ
ไฟฟาจากสาธารณรัฐประชาชนลาว กลาวกันวาเปน “แบตเตอรี่
ของเอเชีย” มาสูไทยดวยระดับแรงดัน 230 กิโลโวลท และ
500 กิโลโวลท ดวยระบบเครือขายใยแมงมุมไปยังประเทศ
กัมพูชา, เวียตนาม, มาเลเซีย, สิงคโปร และอินโดนีเซีย เพื่อ
ความประหยัด และมีเสถียรภาพ
รัฐบาลตองมองหลายมิติ ควรสงเสริมอุตสาหกรรมการผลิต
หมอแปลงที่มีจุดแข็ง ใหมีความเขมแข็งมากยิ่งขึ้น ตองผลิต
หมอแปลงใหไดระดับแรงดัน 500 กิโลโวลท เพื่อทดแทนการ
สั่งซื้อหมอแปลงจากตางประเทศ หากคิดเปนมูลคาปละ 2-3
พันลานบาท และเมื่ออุตสาหกรรมหมอแปลงสามารถเกิดและ
มีความเขมแข็งแลว อุตสาหกรรมการผลิตสายไฟฟาแรงสูง
อุตสาหกรรมอุปกรณเสริมทีใ่ ชกบั ระบบสายสงแรงสูงก็จะตามมา
สามารถผลิตภายในประเทศได เมื่อคิดเปนมูลคาแลวสามารถ
ทดแทนการนําเขาไดมากกวาปละ 1-2 หมื่นลานบาท เมื่อมี
กําลังการผลิตเหลือก็ยังสงออกไปขายยังประเทศเพื่อนบานได
เพราะเปนอุปกรณที่ใชมาตรฐานแบบเดียวกัน
ผลที่ไดอีกคือการสรางบุคลากรและองคความรู โรงงานผูผลิต
จะเปนแหลงสรางงานและบมเพาะ เพิ่มทักษะ สรางวิศวกร
ผูชํานาญไฟฟาแรงสูง ใหมีความรูความเชี่ยวชาญที่ไมตอง
พึ่งพาวิศวกรจากตางชาติ เปนแหลงเรียนรูดูงานของนักเรียน
นักศึกษานอกสถาบัน นําองคความรูไปสูงานวิจัยและพัฒนา
เพื่ออุตสาหกรรมอื่น ๆ ได
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ถิรไทยมีความพรอมในการผลิตหมอแปลงระดับแรงดัน 500 กิโล
โวลท ไดลงทุนขยายโรงงานติดตั้งเครื่องจักร เครื่องมือที่ใชในการ
ทดสอบที่ทันสมัย หองปฏิบัติการทดสอบของถิรไทยไดรับการ
รับรองความสามารถหองปฏิบัติการตามมาตรฐาน มอก. 170252548 (ISO/IEC 17025:2005) จากสํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม สามารถทดสอบไดทุกรายการทดสอบที่
ระบุตามมาตรฐาน และไดรับการแตงตั้งจาก สมอ. ใหเปนหอง
ทดสอบกลาง (Third Party) ที่สามารถออกผลการทดสอบใหกับ
ผูผ ลิตหมอแปลงรายอืน่ เพือ่ การยืน่ ขอใบอนุญาตรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมหมอแปลง มอก.384 และถิรไทย ยังยินดี
ใหบริการทดสอบอุปกรณไฟฟาแรงสูง กับผูผลิตสายไฟ, ตูสวิทซ
บอรด, อุปกรณปองกันฟาผา ฯลฯ เพื่องานรับรองผล หรือวิจัย
พัฒนาผลิตภัณฑดวย

บทความพิเศษ
Exclusive Interview

หากรัฐบาลและการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
สงเสริมและใหการสนับสนุนแลว
เชื่อวาอุตสาหกรรมการผลิตหมอแปลงของ
ประเทศไทยจะเปนผูนําของภูมิภาคนี้ได และกอให
เกิดอุตสาหกรรมตอเนื่องเกี่ยวกับไฟฟาแรงสูง

โมเดลขับเคลื่อนสูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
THAILAND 4.0 เปนโมเดลขับเคลื่อนสูความมั่นคง มั่งคั่ง
และยั่งยืน ของรัฐบาล ที่ตองนําพาประเทศใหหลุดพนจาก
กับดักประเทศรายไดปานกลาง กับดักความเหลื่อมลํ้า และ
กับดักความไมสมดุลในการพัฒนาอยางเปนรูปธรรม ดวย
การสรางความเขมแข็งจากภายใน ขับเคลื่อนตามแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผานกลไกประชารัฐ จนสามารถ
เปนประเทศโลกที่หนึ่งในป พ.ศ.2575
การดําเนินการตามกลไก “ประชารัฐ” ภาครัฐจําเปนตอง
ลงมาอํานวยความสะดวก ใหการสนับสนุนและเปดชอง
ทางใหภาค “ประชาชน” หรือเอกชนทั่วไป สามารถเขามา
มีสวนรวมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนและเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด โดยหัวใจของกลไก “ประชารัฐ” นั้น คือการเสริม
สรางการมีสวนรวมของภาครัฐ ใชเครื่องมือที่รัฐมีในการ
สนับสนุนใหภาคเอกชนแสดงศักยภาพใหเกิดประโยชนตอ
ประเทศสูงสุด
ถิรไทย ในฐานะผูผลิตหมอแปลงไฟฟาของคนไทย มีความ
มุงมั่นตั้งใจที่จะสรางอุตสาหกรรมการผลิตหมอแปลงของ
ไทย ใหเปนผูนําในภูมิภาคนี้ ใชงบลงทุนพัฒนาโรงงาน
และห อ งปฏิ บั ติ ก ารทดสอบผลิ ต หม อ แปลงระดั บ แรงดั น
500 กิโลโวลท เพื่อใหครอบคลุมการสงตอพลังงานไฟฟา
ในภูมิภาคทั้งหมด หากมองในเชิงธุรกิจจะคุมทุนคอนขาง
ชา และยิ่งตองประมูลแขงขันราคากับผูผลิตจากประเทศ
จีนที่เสนอราคาตํ่ามาก หากเสนอราคาแขงขันจนชนะได
งานก็จะทําใหขาดทุนได

เพื่อเปนการตอบสนองยุทธศาสตร “ประเทศไทย 4.0” ที่
เนนการสรางเครือขายการประสานงานดวยกลไก “ประชา
รัฐ” การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย และภาครัฐบาล
ควรกํ า หนดเงื่ อ นไขเพื่ อ สนั บ สนุ น ผู  ผ ลิ ต ภายในประเทศ
โดยมี Preference ชวยเหลืออยางนอยรอยละ 10 และ
รัฐบาลโดยกระทรวงการคลัง ควรมีนโยบายสนับสนุนสิทธิ
ประโยชนมาตรการทางภาษีใหกับผูผลิตภายในประเทศ
เชน หากผูผลิตขาดทุนเนื่องจากโครงการนี้ ก็ใหสามารถ
นํายอดขาดทุนมาหักภาษีนิติบุคคลของบริษัทได
หากรั ฐ บาลและการไฟฟ า ฝ า ยผลิ ต แห ง ประเทศไทยส ง
เสริมและใหการสนับสนุนแลว เชื่อวาอุตสาหกรรมการ
ผลิตหมอแปลงของประเทศไทยจะเปนผูนําของภูมิภาคนี้ได
และกอใหเกิดอุตสาหกรรมตอเนื่องเกี่ยวกับไฟฟาแรงสูง
เชน สายไฟ โครงเหล็ก เสาไฟฟา และอุปรณเสริม ทําให
ระบบเศรษฐกิจของประเทศมีการขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นอยาง
ตอเนื่อง ชวยขับเคลื่อนประเทศสูความมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืนได

ถิรไทย ขอเปนสวนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ

ประเทศตามนโยบาย THAILAND 4.0 โมเดลขับเคลื่อนสู
"ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน"

December 2016 - March 2017

27

วิทยานิพนธเดน
Recommended Thesis

ชนกชนม แจงสุข, หทัยรัตน กอฤกษกล, พศวัต เรือนสุข
และ ศุภกิตติ์ โชติโก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

การออกแบบและสรางชุดทดสอบ
วาบไฟในสภาวะเปยกของ
ดรอปเอาทฟวส

บทคัดยอ
เนื่องจากอุปกรณไฟฟาแรงสูงนั้น มีการติดตั้งไวภายนอกอาคาร ดังนั้นจึง
ตองสามารถทนตอสภาพแวดลอมภายนอกได ซึ่งสภาวะแวดลอมจะมีผล
ตอการทนแรงดันไฟฟาและการทํางานของอุปกรณไฟฟาแรงสูง บทความนี้
จึงนําสภาวะ “ฝนตก” มาศึกษาและออกแบบชุดทดสอบการทดสอบการ
วาบไฟในสภาวะเปยกโดยอางอิงตามมาตรฐาน IEEE Std.4 (2013) โดย
ชุดทดสอบ มีองคประกอบทั้งหมด 4 สวน คือ
1. โครงพนนํ้าทดสอบ
2. กลองวัดปริมาณนํ้าทดสอบ
3. หัวพนนํ้า
4. ถังเก็บนํ้าทดสอบ

ชนกชนม แจงสุข, หทัยรัตน กอฤกษกล, พศวัต เรือนสุข
และ ศุภกิตติ์ โชติโก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
126

ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด

เขตทุงครุ กรุงเทพฯ
28
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เมื่อทําการออกแบบสรางชุดทดสอบเรียบรอยแลว จึงนําชุดทดสอบไป
ทดสอบอุปกรณไฟฟาในระบบไฟฟาแรงสูง โดยทางกลุมไดทําการทดสอบ
ดรอปเอาทฟวส พบวาการทํางานของชุดทดสอบสอดคลองตามมาตรฐาน
IEEE Std.4 (2013) ที่ไดกําหนดไว คือคาเฉลี่ยของอัตราพนนํ้าตามแนว
ดิ่งและแนวระดับอยูในชวง1.0 ถึ ง 2.0 mm./min. เมื่อทําการทดสอบจริง
อัตราเร็วนําทดสอบแนวดิ่งที่วดได คือ 1.4 mm./min. และ อัตราเร็วของนํ้า
ทดสอบแนวระดับที่วัดได คือ 1.3 mm./min. คาความนําของนํ้าทดสอบ
คือ 100.2 µS./cm.

วิทยานิพนธเดน
Recommended Thesis

คําสําคัญ : การทดสอบวาบไฟในสภาวะ
เปยก / มาตรฐาน IEEE Std.4 (2013)/
อัตราเร็วของนํา้ ทดสอบ / คาความนําไฟฟา
ของนํ้าทดสอบ

ความหมายของการทดสอบวาบไฟในสภาวะเปยกตามมาตรฐาน IEEE Std.4 (2013)
หมายถึงการจําลองฝนตกเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ วาสามารถทํางานใน
สภาวะเปยกฝนไดหรือไม โดยการทดสอบวาบไฟในสภาวะเปยกนั้นจะทําการทดสอบตาม
ตารางที่ 1

1. บทนํา

จากตารางที่ 1 วิธีการทดสอบวาบไฟในสภาวะเปยกที่ทําการเลือกใชคือ การทดสอบตาม
วิธีมาตรฐาน (Standard test procedure) โดยจะตองออกแบบและสรางชุดทดสอบใน
สามารถฉีดพนนํ้าที่ใชในการทดสอบที่มีอัตราเร็ว 1.0 ถึง 2.0 mm/min และคาความนํา
ไฟฟาของนํ้าทดสอบตองมีคาอยูในชวง 85 ถึง 115 µS/cm โดยใชเวลาในการทดสอบครั้ง
ละ 60 วินาที

อุ ป กรณ ใ นระบบส ง จ า ยกํ า ลั ง ไฟฟ า นั้ น
สวนมากจะถูกติดตั้งอยูบริเวณดานนอก
ทํ า ให อุ ป กรณ ต  อ งอยู  ภ ายใต ส ภาพ
แวดลอมที่มีความเสี่ยง เชน ฟาผา, ความ
เปรอะเปอน และฝนตก เปนตน สาเหตุ
เหลานี้อาจทําใหฉนวนของอุปกรณสูญเสีย
ความเปนฉนวน ทําใหระบบเกิดการชะงัก
ในการสงจายกําลังไฟฟา

สาเหตุที่เลือกการทดสอบตามวิธีมาตรฐานเนื่องจากการทดสอบอื่นคือการทดสอบตาม
มาตรฐานยุโรปหรือมาตรฐาน IEC และมาตรฐานอเมริกาหรือมาตรฐาน ANSI ซึ่งการ
ทดสอบทั้งสองอยางนี้เปนการเจาะจงเฉพาะกลุมใดกลุมหนึ่ง ดังนั้นการทดสอบตามวิธี
มาตรฐาน หรือมาตรฐาน IEEE เพื่อความเปนสากล แตทั้งนี้การเลือกวิธีการทดสอบนั้น

การทดสอบวาบไฟในสภาวะเป ย กนั้ น
เปนการจําลองฝนตกขึ้นมา เพื่อทดสอบวา
อุปกรณที่นําไปติดตั้งนั้น เมื่อเกิดสภาวะ
ฝนตก จะสามารถทํางานไดอยางเปนปกติ
หรือไม

2. การทดสอบวาบไฟในสภาวะ
เปยก (Wet ﬂashover test) ตาม
มาตรฐาน IEEE Std.4 (2013)
ตารางที่ 1 มาตรฐาน IEEE Std. 4 (2013)

จะขึ้นอยูกับตําแหนงติดตั้งอุปกรณไฟฟาแรงสูงและความตองการของผูผลิตอุปกรณ
ไฟฟาแรงสูงวาตองการวิธีการทดสอบใด เนื่องจากการทดสอบวาบไฟในสภาวะเปยกไมใช
การทดสอบแบบประจํา (Routine test)

3. การออกแบบและสรางอุปกรณการทดสอบวาบไฟ ในสภาวะเปยกตาม
มาตรฐาน IEEE Std.4 (2013)
3.1 การวัดอัตราเร็วนํ้าทดสอบที่ออกจากหัวพน

รูปที 1 การใชงานฉนวนลูกถวย(อุปกรณ ไฟฟา
แรงสูง) บริเวณกลางแจง

มาตรฐาน IEEE Std.4 (2013) อธิบายการวัดอัตราเร็วนํ้าทดสอบ ที่ออกจากหัวพน ดวย
การสราง “กลองเก็บผลนํ้าทดสอบ” ขึ้นมา โดยใหพื้นที่หนาตัดสวนที่รับนํ้า มีขนาดอยูใน
ชวง 100 ถึง 750 ลูกบาศกเซนติเมตร และสามารถเก็บผลนํ้าทดสอบได ทั้งแนวดิ่งและ
แนวระดับ กลองเก็บผลนํ้าทดสอบที่ใชในการทดสอบครั้งนี้ เปนไปตามรูปที่ 2
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จากนั้น นํานํ้าทดสอบที่อยูในกลองมาวัดปริมาตร โดยแยกแนวดิง่
และแนวระดับ โดยใชสมการอัตราการไหลของของไหล เปนการ
แสดงถึงความสัมพันระหวางประมาตรนํ้ากับอัตราเร็ว ดังนี้

เมื่อ

Q

คืออัตราการไหลของของไหล หนวย
มิลลิลิตรตอนาที

V

คืออัตราเร็วของของไหล หนวย มิลลิเมตร
ตอนาที

A

คือพื้นที่หนาตัดของกลองเก็บผลนํ้า
ทดสอบ หนวย ตารางมิลลิเมตร

รูปที่ 2 กลองเก็บผลนํ้าทดสอบ

กลองเก็บผลนํ้าทดสอบที่ใชในการทดสอบครั้งนี้ ตัวกลองทําจาก
อะครีลิก (Acrylic) เนื่องจากเปนวัสดุที่ไมดูดซับนํ้า, ทําการขึ้นรูป
ไดงายและราคาถูก ออกแบบใหมีพื้นที่หนาตัดเทากับ 196 ตาราง
เซนติเมตร ซึ่งทําการเทียบจากความกวางของฉนวนลูกถวยของ
ดรอปเอาทฟวส (Dropout fuse) ที่นํามาเปนอุปกรณทดสอบใน
การทดสอบครั้งนี้

จากการคํานวณ จะไดตารางความสัมพันธระหวางปริมาตรกับ
อัตราความเร็วนํ้าทดสอบ ในการทดสอบครั้งนี้ ตามตารางที่ 2

รูปที่ 3 มิติของดรอปเอาทฟวสที่ใชในการทดสอบ

วิธีการเก็บผลนํ้าทดสอบตามมาตรฐาน IEEE Std.4 (2013) คือ
ตองใหตําแหนงของกลองเก็บผลนํ้าทดสอบนั้น อยูใกลกับฉนวน
ลูกถวยของดรอปเอาทฟวสมากที่สุด แตตองหลีกเลี่ยงไมใหมีนํ้าที่
กระเด็นจากดรอปเอาทฟวสมาลงสูกลองเก็บผลนํ้าทดสอบใน
ขณะที่ทําการทดสอบ
ในระหวางทําการทดสอบ ใหทําการยกกลองเก็บผลนํ้าทดสอบขึ้น
ลงจากหัวของดรอปเอาทฟวส ไปจนถึงกนของ ดรอปเอาทฟวส
ระยะเวลาที่ ใ ช ใ นการยกกล อ งเก็ บ ผลนํ้ า ทดสอบจากหั ว ถึ ง ก น
ดรอปเอาทฟวสอยูประมาณ 4 วินาทีตอรอบ และทําการเก็บผล
นํ้าทดสอบทั้งหมดเปนเวลา 1 นาที
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ตารางที่ 2 ความสัมพันธระหวางปริมาตรนํา้ ทีว่ ดั ไดกลองเก็บผลนํา้ ทดสอบ
กับอัตราเร็วของนํ้าทดสอบจากหัวพน

3.2 ความสูงของอุปกรณทดสอบ
ตามมาตรฐาน IEEE Std.4 (2013) ไดอธิบายถึงการทดสอบกับ
อุปกรณทดสอบที่มีความสูงระดับตาง ๆ ดังนี้ อุปกรณทดสอบที่
มีความสูงตํ่ากวา 1 เมตร ใหทําการเก็บผลนํ้าทดสอบจากหัวถึง
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ในการทดสอบครั้งนี้ จากรูปที่ 3 จะเห็นวาดรอปเอาท
ฟวสที่ใชเปนอุปกรณในการทดสอบครั้งนี้ มีความสูง
เทากับ 62 เซนติเมตร จึงไมตองทําการแบงสวนใน
การเก็บผลนํ้าทดสอบ อีกทั้งความสูงของดรอปเอาท
ฟวส ยังเปนปจจัยหลักในการออกแบบโครงสรางที่ใช
ในการลําเลียงและพนนํ้าทดสอบอีกดวย

ปญหาที่พบเจอในการออกแบบและสรางหัวพนในชุดทดสอบนี้คือ การแกหัว
พนที่มีเสนผานศูนยกลางของรูนํ้าขาเขา เทากับ 12.7 มิลลิเมตร (4 หุน)
และเสนผานศูนยกลางของรูนํ้าขาออกเทากับ 3 มิลลิเมตร ซึ่งจากการ
ทดลองแกหัวพนขนาดดังกลาว เพื่อใหสามารถพนนํ้าทดสอบใหไดตาม
มาตรฐาน เปนไปตามแบบดานลางนี้
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กนของอุปกรณทดสอบ แตถาอุปกรณที่มีความสูงเกิน
1 เมตร ตองทําการแบงชวงการเก็บผลนํ้าทดสอบออก
เปน 3 ชวง บน, กลาง และลาง

รูปที่ 6 หัวพนนาทดสอบ

รูปที่ 4 ชุดทดสอบวาบไฟในสภาวะเปยก

โครงสรางนี้มีความสูง 1.5 เมตร เนื่องจากความสูงใน
ระดับนี้ ทําใหสามารถปรับตําแหนงของนํ้าทดสอบ ที่
ถูกฉีดออกมาไดงาย และตัวโครงสรางเองสามารถที่
จะคงตัวอยูไดโดยไมตองหาสิ่งของมาทับ

ในการดัดแปลงหัวพนนี้ ไดทําการกลึงแทงพลาสติกยาว 12 มิลลิเมตร และ
ทําการเจาะรูใหมีเสนผานศูนยกลาง 1 มิลลิเมตร และทําการใสเขาไปทางรู
ขาออก เพื่อลดขนาดของรูนํ้าขาออกจาก 3 มิลลิเมตร ใหเปน 1 มิลลิเมตร
การดัดแปลงนี้ ทําใหหัวพนนํ้าสามารถพนนํ้าทดสอบไดที่อัตราเร็ว 1 ถึง 2
มิลลิเมตร ตามที่มาตรฐานกําหนด ภายใตแรงดันจากปมลมที่ใชในการดันนํ้า
เทากับ 2 บาร

3.3 หัวพนนํ้าทดสอบ
เนื่องจาการทําชุดทดสอบถูกจํากัดดวยงบประมาณใน
การสราง จึงใชวิธีการดัดแปลงอุปกรณที่มีขายอยูตาม
ทองตลาดแทนหัวพน ที่มาตรฐาน IEEE Std.4
(2013) ไดแนะนําตามแบบดานลางนี้

ตารางที่ 3 เงื่อนไขการทดสอบวาบไฟ ในสภาวะเปยกของดรอปเอาทฟวส ตามมาตรา
ฐาน IEEE C37.42 (2009)

3.4 การปรับคาความนําไฟฟาของนํ้าทดสอบ

รูปที 5 หัวพนนํ้าทดสอบตามมาตรฐาน IEEE Std.4 (2013)

จากมาตรฐาน IEEE Std.4 (2013) กําหนดใหคาความนําไฟฟาของนํ้า
ทดสอบอยูในชวงคา 85 ถึง 115 µS/cm ในการทดสอบครั้งนี้ ไดทําการปรับ
คาความนําไฟฟาของนํ้าทดสอบ โดยการใชนํ้าประปาผสมกับนํ้ากลั่น และ
วัดคา ความนําไฟฟาใหไดตามที่มาตรฐานกําหนด
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4. ทําการวัดประมาณนํา้ ทดสอบ ทีอ่ อกจากหัวพนนํา้ โดยใชกลอง
วัดปริมาตรนํา้ ทดสอบวัดปริมาณนํา้ ใหมคี า ตัง้ แต 19.6 – 39.2 ml.
5. ติดตัง้ อุปกรณตามวงจรทีอ่ อกแบบไว และตอเขากับวงจรทดสอบ
โดยระยะจากโครงพนนํา้ ทดสอบ ถึง Test Object จะขึน้ กับความ
แรงของนํา้ ทดสอบทีอ่ อกมาจากหัวพน ณ ขณะทําการทดสอบ

รูปที 7 การวัดคาความนําไฟฟาของนํ้าทดสอบ

6. คอย ๆ ปรับวาริแอคเพิ่มขึ้น จนแรงดันไฟฟาที่จายใหตัวดรอปเอาทฟวส โดยดูคาจากโวลตเตจดิไวเดอร ใหมีคาแรงดันตาม
มาตรฐาน IEEE Std.4 (2013) ซึ่งแรงดันที่ใชคือ 36 kVrms โดย
ตองควบคุมใหแรงดันมีคาคงที่เปนเวลา 20 วินาที

4. การขึ้นแรงดันทดสอบวาบไฟในสภาวะเปยกตาม
มาตรฐาน IEEE C37.42 (2009)

7. ทําการทดสอบดรอปเอาทฟวสใหครบ ตามจํานวนที่ใชทดสอบ
จํานวน 3 ตัว

ในการทดสอบครั้งนี้ ไดใชอุปกรณทดสอบคือ ดรอปเอาทฟวส
ซึ่งดรอปเอาทฟวสนั้น มีมาตรฐาน IEEE C37.42 (2009)
รองรับในการทดสอบอยู นั่นหมายความวาในการทดสอบวาบ
ไฟในสภาวะเปยกครั้งนี้ ตองยึดมาตรฐานดังกลาวเปนหลักใน
การทดสอบ

6. ผลการทดลอง
ลักษณะนํ้าที่พนออกจากหัวพนทดสอบไดดังรูปที่ 9

เนื่องจากดรอปเอาทฟวสที่ใชในการทดสอบ ใชในระดับแรงดัน
ไฟฟา 24 กิโลโวลต ดังนั้นในการทดสอบวาบไฟในสภาวะเปยก
กับดรอปเอาทฟวสครั้งนี้ ตองทําการขึ้นแรงดันไฟฟา 36 กิโล
โวลต และระยะเวลาในการทดสอบเทากับ 10 วินาที
รูปที 9 ลักษณะนํ้าที่หยดลงบนดรอปเอาทฟวส

รูปที 8 วงจรทดสอบ

5. ขั้นตอนการทดสอบวาบไฟในสภาวะเปยก
1. ทําความสะอาดดรอปเอาทฟวส
2. เตรียมนํ้าทดสอบ โดยการนํานํ้าประปามาผสมเขากับนํ้ากลั่น
ใหคาความนําไฟฟาของนํ้า มีคา 100 ± 15 µS/cm โดยใชเครื่อง
วัดคาความนําไฟฟาในการตรวจสอบ
3. ตอระบบฉีดพนนํา้ ทดสอบ ประกอบดวยปม ลม ดรอปเอาทฟว ส
ถังเก็บนํา้ ทดสอบ โครงพนนํา้ ทดสอบ และ โวลตเตจดิไวเดอร
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ในการทดสอบชุดทดสอบจะพิจารณาตามมาตรฐานการทดสอบ
วาบไฟในสภาวะเปยก ตามมาตรฐาน IEEE Std.4 (2013) ซึ่ง
พิจารณาใน 2 ปจจัยคือ อัตราเร็วนํ้าทดสอบที่พนมาจากหัวพน
และคาความนํานํ้าทดสอบ จะเห็นไดวาการปรับอัตราเร็วนํ้า
ทดสอบนั้น ขึ้นอยูกับปจจัย 3 อยางคือ
1. ระยะหางระหวางโครงพนนํ้าทดสอบ กับอุปกรณทดสอบ ใน
การปรับระยะดังกลาวนี้ ไมมีกฎเกณฑแนนอนตายตัว ตอง
ทําการปรับใหไดลักษณะนํ้าใหเปนหยดนํ้า อยาใหเปนสายนํ้า
ตามที่มาตรฐานไดทําการกําหนด
2. แรงดันลมที่สมํ่าเสมอในการทดสอบ เมื่อทําการอัดแรงดันลม
เขาไปเพื่อใหนํ้าทดสอบ ไหลผานชุดทดสอบนั้น ตองทําการรอ
อยางนอย 2 นาที เพื่อใหแรงดันลมมีความสมํ่าเสมอทั่วทั้งชุด
ทดสอบ ถาไมรอใหแรงดันลมภายในชุดทดสอบสมํ่าเสมอแลวจะ
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ทําใหนํ้าที่พนออกมาจากหัวพนนํ้าทดสอบ
นั้น มีอัตราเร็วของนํ้าทดสอบที่ไมเทากัน
อาจทําใหระหวางการทดสอบ ระยะตกของ
นํ้ า ทดสอบไม ต กลงบริ เ วณจุ ด รั บ กระแส
เขาอุปกรณทดสอบ
มุมของหัวพนนํ้าทดสอบกับแนวระดับการ
ปรับหัวพนนํ้าทดสอบ ใหมีมุมเงย จะชวย
ทํ า ให นํ้ า ที่ ไ ด จ ากหั ว พ น นํ้ า ทดสอบนั้ น มี
ความเปนหยดนํ้ามากขึ้น แตจะทําใหระยะ
ของนํ้าทดสอบนั้นมีคานอยลง ในการตรง
กั น ข า มการปรั บ หั ว พ น นํ้ า ทดสอบให มี
มุมกมจะทําให นํ้าทดสอบมีลักษณะเปน
สายนํา้ มากขึน้ แตจะไดระยะของนํา้ ทดสอบ
มากขึ้นและในการทดสอบควรทดสอบใน
หองปด หรือบริเวณที่ไมมีกระแสลมพัด
ผาน เนื่องจากกระแสลมทําใหทิศทางการ
พนนํ้าทดสอบจากหัวพนนั้น ไมคงที่และ
ไมสมํา่ เสมอ และการปรับคาความนําไฟฟา
ทีใ่ ชในการทดสอบนัน้ ปริมาตรของนํา้ ประปา
และนํ้ า กลั่ น ที่ ใ ช ใ นการปรั บ ค า ความนํ า
ไฟฟานั้น ขึ้นอยูกับคาความนําไฟฟาของนํ้า
ที่นํามาทําเปนนํ้าทดสอบดวย ยิ่งถานํ้าที่
นํามาใชทําเปนนํ้าทดสอบ มีคาความนํา
ไฟฟาทดสอบมีคามาก ยิ่งตองใชนํ้ากลั่น
เพื่ อ ทํ า การปรั บ ค า ความไฟฟ า ของนํ้ า
ทดสอบ ใหไดคาตามมาตรฐาน

7. สรุปผลการทดลอง
การสรางชุดทดสอบการวาบไฟในสภาวะ
เปยกตามมาตรฐาน IEEE Std.4 (2013)
ประกอบดวยเงื่อนไขในการออกแบบ 2
ประการ คือ
1. ความสูงของอุปกรณทดสอบพบวา ความ
สูงของดรอปเอาทฟวสที่ตองการทดสอบมี
ความสูง 0.6/ เมตร ซึ่งตามมาตรฐานที่
ความสูงของอุปกรณทดสอบไมเกิน 1 เมตร
ความสูงของโครงพนนํ้าทดสอบ ตอง
สามารถที่จะพนนํ้าทดสอบลงบนอุปกรณ
ทดสอบ ใหครอบคลุมทั่วฉนวนภายนอก
ดังนัน้ จึงตัง้ ความสูงของโครงพนนํา้ ทดสอบ
ที่ 1.5 เมตร
2. การทดสอบวาบไฟในสภาวะเปยก ซึ่ง
ตามมาตรฐาน IEEE Std.4 (2013)
ประกอบดวยหัวขอที่ใชพิจารณา คือคา
เฉลี่ยของอัตราพนนํ้าตามแนวดิ่ง และแนว
ระดับ, คาความคลาดเคลื่อนของอัตรานํ้า
ที่พน, อุณหภูมินํ้าทดสอบ, คาความนํา
ของนํ้าทดสอบ มีรายละเอียดดังนี้
คาเฉลี่ยของอัตราพนนํ้าทดสอบ ตามคา
มาตรฐานคือ 1.0 ถึง 2.0 mm./min. ทั้ง
ตามแนวดิ่งและแนวระดับการวัดคาจําเปน
ตองออกแบบและสรางกลองวัดปริมาณนํ้า

Recommended Thesis

รูปที 10 ลักษณะและตําแหนงนํ้าที่ตกลงบนดรอปเอาทฟวสในการทดสอบ

ทดสอบ โดยในการออกแบบขนาดกลอง
วัดปริมาณนํา้ ทดสอบใหเปนไปตามมาตรฐาน
นั้ น กล อ งวั ด ปริ ม าณนํ้ า ทดสอบมี ส  ว น
ประกอบไดแก ฉากรับนํ้าแนวดิ่ง ฉากรับ
นํ้าแนวระดับและแผนกั้นแนวดิ่งและแนว
ระดับ โดยความกวางของกลองออกแบบ
ตามความกวางของพวงฉนวนลูกถวย คือ
0.14 เมตร และมีขนาดเทากันทุกดาน และ
เมื่อทดสอบทั้งหมด 10 ครั้ง พบวาอัตรา
เร็วนํ้าทดสอบแนวดิ่งที่วัดไดจริง คือ 1.4
mm./min. และอัตรานํ้าทดสอบแนวระดับ
ที่วัดไดจริง คือ 1.3 mm./min. คาความ
คลาดเคลื่อนของอัตรานํ้าที่พน ตามคา
มาตรฐาน คือ ± 0.5 °C จากคาเฉลี่ยเมื่อ
ทําการทดสอบจริง คาความคลาดเคลื่อน
ของอัตรานํ้าที่พน เปนไปตามคามาตรฐาน
อุณหภูมินํ้าทดสอบ ตามคามาตรฐาน คือ
อุณหภูมิสิ่งแวดลอม ± 15 เมื่อทําการ
ทดสอบจริง คาความคลาดเคลื่อนของ
อุณหภูมินํ้าทดสอบเปนไปตามมาตรฐาน
คาความนําของนํา้ ทดสอบ ตามคามาตรฐาน
คือ 100 ± 15 µS./cm. เมื่อทําการทดสอบ
จริง ใชเครือ่ งวัดคาความนํานํา้ ทดสอบ โดย
วัดคาความนํานํ้าทดสอบได 100.2 µS/cm
พบว า ค า ความนํ า ของนํ้ า ทดสอบเป น ไป
ตามมาตรฐาน

8. เอกสารอางอิง
1. IEEE std. 4 - 2013 “High-Voltage
Testing Technique”
2. IEEE std. C37.42-2009 “Speciﬁcations for High-Voltage (>1000V) Expulsion-Type Distribution-Class Fuses,
Fuse and Disconnecting Cutouts, Fuse
Disconnecting Switches, and Fuse
Links, and Accessories Used with
These Devices”
3. สํารวย สังขสะอาด. วิศวกรรมไฟฟา
แรงสูง. กรุงเทพมหานคร, 2549
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Mr.T
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
วิศวกรอิสระ

“EMISSIVTY”

คาที่สําคัญของกลอง Thermovision

ปจจุบันงานบํารุงรักษาหมอแปลงหรืออุปกรณในสถานีไฟฟา นิยมใชการสองจุดตอรอนหรือที่ชอบ
เรียกกันจนติดปากวา สอง Thermovision ไดมีบทบาทในงานบํารุงรักษาอุปกรณไฟฟาอยางแพร
หลาย สาเหตุเนื่องมาจากไมจําเปนตองปลดอุปกรณออกจากระบบหรือหยุดการจายไฟฟา การตรวจ
สอบดังกลาวยังเปนการบํารุงรักษาแบบคาดการณลวงหนา (Predictive Test) หากพบวาอุปกรณเกิด
ความรอนจนผิดปกติก็สามารถวางแผนในการปลดอุปกรณเพื่อแกไขไดโดยหลีกเลี่ยงผลกระทบจาก
การจายไฟและการหยุดการผลิตได อยางไรก็ตาม การที่จะใชกลอง Thermovision ตรวจสอบความ
รอนเพื่อใหไดคาที่แมนยําตาม จําเปนตองทราบคาความสามารถในการสะทอนรังสีอินฟราเรดของ
วัตถุหรือเรียกวาคา Emissivity หากมีการปรับคา Emissivity ของวัตถุผิดไปจะทําใหการอานอุณหภูมิ
ผิดพลาดซึ่งนําไปสูการวางแผนซอมบํารุงที่ผิดพลาดเชนกัน
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ตัวอยาง รูปที่ 1 เปนการจําลองการวัดอุณหภูมิโดย
ใชเทปดําที่รูคา Emissivity โดยใชกาตมนํ้าที่ทําจาก
สแตนเลสซึ่งมีลักษณะความมันเงางาม และนําเทป
ดําติดที่ฐานกาตมนํ้า
รูปที่ 2 ใชกลองสอง Thermovision โดย setting คา
Emissivity ไวที่ 0.95 เมือ่ ทําการสองและ Mark
ตําแหนงจุด spot1 จุด spot2 ไดคา อุณหภูมิ 100.5°C
และ 35.0 °C ตามลําดับ จะเห็นวา Emissivity มีผล
ตอการอานคาอุณหภูมิ หาก setting คา Emissivity
ไวท่ี 0.14 ตามคา Emissivity ของสแตนเลส จะทําให
จุด spot1 อานคาอุณหภูมไิ ดเทากับ 320 °C ซึง่ จะ
ทําใหเกิดคาผิดพลาดอยางมากเพราะอุณหภูมินํ้า
เดือดไมควรเกิน 100 °C

รูปที่ 1 กาตมนํ้าสแตนเลสพรอมติดเทปดํา

DIY ฉบับนี้จะนําทานผูอาน ทดลองหาคา Emissivity
ของวัตถุที่ตองใชในการ settingคา Emissivity เพื่อ
ความถูกตองและแมนยํามากในการอานอุณภูมิจาก
กลอง Thermovision มากขึ้น

รูปที่ 2 คาอุณหภูมิที่ไดจากการสอง Thermovision

December 2016 - March 2017
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สิ่งที่ควรทราบ
การวัดอุณหภูมิโดยที่ไมสัมผัสกับวัตถุจะอาศัยหลักการที่วา
วัตถุทุกชนิดที่ไดรับความรอนจะปลอยปริมาณรังสีอินฟราเรด
(Infrared) ออกมา กลอง Thermovision คือเครือ่ งวัดอุณหภูมิ
อินฟราเรดตรวจวัดพลังงานความรอนในยานรังสีอนิ ฟราเรด ซึง่
มีความยาวคลื่นเกินกวาชวงความไวของสายตามนุษยที่จะรับรู
โดยกลองดังกลาวสามารถวัดอุณหภูมิโดยรับรังสี(อินฟราเรด)
ที่ปลอยออกมาจากวัตถุที่มีความรอนและวัดอุณหภูมิจากระยะ
ไกลโดยทีเ่ ราไมตอ งสัมผัสกับวัตถุ กลอง Thermovision จะแปล
คาปริมาณของพลังงานอินฟราเรดที่ปลอยออกมาจากวัตถุตาม
ความสามารถในการสะทอนรังสีอินฟราเรดของวัตถุหรือคา
Emissivity ของวัตถุออกมาเปนอุณหภูมิ
คา emissivity ของวัสดุใชสญ
ั ญลักษณ ε หรือ e คือสัดสวน
การปลดปลอยรังสีของวัสดุเมื่อเทียบกับวัตถุสีดําทึบ(Black
Body) ทีอ่ ณ
ุ หภูมแิ ละความยาวคลืน่ เดียวกัน พลังงานทีแ่ ผจาก
วัตถุจะขึน้ อยูก บั ชนิดและสภาพผิวของวัสดุ โดยปรกติวตั ถุสดี าํ
ทึบ จะมีคา emissivity เขาใกล 1 สวนวัสดุสะทอนแสงมากขึน้
คือการลดการแผรงั สีอนิ ฟราเรดเชนเงินขัดเงามีคา Emissivity
ประมาณ 0.02
ในการตรวจสอบจุดตอรอนอุปกรณไฟฟา (Thermovision)
ในสถานีไฟฟาและหองควบคุมการจายไฟฟา มีอปุ กรณฯ
ตางๆ ทีเ่ ปนจุดตอหรือ Connection และทําดวยวัสดุตา งๆ
เชน ทองแดง (Copper), อะลูมเิ นียม (Aluminums)
เปนตน ซึง่ จะมีคา Emissivity ของวัตถุฯ ตางกันไปตาม
ชนิดของวัสดุทนี่ าํ มาทําเปนอุปกรณนนั้ ๆ โดยในการตรวจ
สอบจุดตอรอน

อุปกรณที่ใชในการหาคา Emissivity ของวัตถุ

1. กลองตรวจสอบความรอน(Infrared Camera)

2. วัตถุที่ใชในการทดสอบ เปน Connector
ที่ทําจากวัสดุตางๆ เชน ทองแดง(Copper),
อลูมินั่ม(Aluminum) โดยแบงเปน
- Aluminum เกา,ดาน
- Aluminum ใหม,ดาน
- Copper เกา,ดาน
- Copper ใหม,ดาน

3. แหลงใหพลังงานความรอน
(Heat Source) เชน เตาไฟฟา,
Blower เปาลมรอนฯ

(Thermovision) จะตองมีการ Setting คา Emissivity
เพื่อการอานคาอุณหภูมิที่ถูกตอง การหาคา Emissivity
ของวัตถุจึงจําเปนตองมีการหาคา Emissivity ของวัสดุ
นั้นๆ เพื่อความถูกตอง
ในการอานอุณหภูมขิ องจุดตอรอน หลักการหาคา Emissivity
ของวัตถุทใี่ ชสาํ หรับการตรวจสอบจุดตอรอน (Thermovision)
ของอุปกรณในสถานีไฟฟา ซึง่ อุปกรณตา งๆ นัน้ ทําดวยวัสดุที่
แตกตางกัน ซึง่ มีขนั้ ตอนดังนี้
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วิธีการหาคา Emissivity
ของวัตถุ

1
หาค า อุ ณ หภู มิ ที่ เ กิ ด จากการสะท อ นของแสง
(Reﬂected Apparent Temperature, T-Reﬂect)
พรอมทําการ Set คา T-Reﬂect (Reﬂect Temp.
หมายถึง อุณหภูมทิ เี่ กิดจากการสะทอนของแสง
ตางๆทีม่ ากระทําตอวัตถุ)

2
นําวัตถุ Bolts Connector ทีท่ าํ จากวัสดุตา งๆ เชน ทองแดง
(Copper), อลูมินั่ม (Aluminum) ติดเทปพลาสติกสีดํา
(เทปสีดาํ มีคา Emissivity เทากับ 0.95)

3
ใหความรอนกับวัตถุ จนมีอณ
ุ หภูมสิ งู ขึน้ ถึงระดับทีต่ อ งการ
(ควรสูงกวาอุณหภูมโิ ดยรอบ)

4
ปรับ Focus หรือความคมชัดของภาพวัตถุทตี่ อ งการวัดให
ไดภาพทีช่ ดั เจนแลวทําการ Freeze ภาพ

December 2016 - March 2017
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5

วัดคาอุณหภูมคิ วามรอนทีเ่ ทปพลาสติกสีดาํ (Set คา Parameter Emissivity ทีก่ ลองตรวจวัดความรอนเทากับ 0.95)
แลวบันทึกคาอุณหภูมทิ อี่ า นได

6

อานคาอุณหภูมิที่ผิวของวัตถุ และ ทําการปรับคา Emissivity จนคาอุณหภูมิที่ผิวของวัตถุ อานไดมีคาเทากับคา
อุณหภูมิที่อานไดจากเทปพลาสติกสีดํา ก็จะไดคา Emissivity ของวัตถุ จากการทดลองนี้ ไดคา Emissivity ของวัตถุ
เทากับ 0.86

อยางไรก็ตามหากไมมเี วลาในการหาคา Emissivity DIY ฉบับนีก้ ไ็ ดแนบตารางคา Emissivity เพือ่ ใชสาํ หรับ
การสอง Thermovision มา ณ ทีน่ แี้ ลว พบกันใหมในฉบับหนาครับ
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แหลงที่มาของขอมูล
http://www.ﬂuke.com
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หองรับแขก
Drawing Room

“ ผมเชื่อวาอุตสาหกรรมที่เรามีความแข็งแกรง

เชน อุุตสาหกรรมหมอแปลงไฟฟา จะมีบทบาท
สําคัญสําหรับอนาคตของประเทศไทย จะเห็น
วาอุตสาหกรรมนี้ เราไมไดสงออกแตเฉพาะใน
อาเซียน แตยงั สงออกไปไกลถึงเอเซียใต ตะวัน
ออกกลาง แอฟริกา หรืออเมริกาใต “
สมบูรณ หอตระกูล

ผูอํานวยการ
สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
31 มกราคม 2560
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หองรับแขก
Drawing Room

จิรวัฒน เกษมวงศจิตร
ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร สาขาการตลาด
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ผูจัดการสวนธุรการขาย
บริษัท ถิรไทย จํากัด (มหาชน)

สวัสดีครับทานผูอานทุกทาน คอลัมน “หองรับแขก” กลับมาพบกับทุกทานอีกครั้ง
และในฉบับนี้ “ถิรไทย” ไดมโี อกาสใหการตอนรับผูบ ริหารระดับสูงจาก “สถาบันไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกส” เขาชมกระบวนการผลิตหมอแปลงไฟฟากําลัง และไดรับเกียรติ
จาก “คุณสมบูรณ หอตระกูล” ผูอํานวยการสถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ให
สัมภาษณกับวารสารถิรไทยในฉบับนี้ดวย
ปจจุบนั รัฐบาลไดประกาศนโยบายใหประเทศเขาสูน โยบาย
ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) ที่เปนการพัฒนาจาก
นโยบายประเทศไทย 1.0 ทีเ่ นนภาคการเกษตรจากการใช
แรงงานสัตวทดแทนแรงงานคน ไปสูป ระเทศไทย 2.0 ทีเ่ ปน
อุตสาหกรรมทีใ่ ชแรงงานคาจางตํา่ จนมาถึงประเทศไทย 3.0
ทีเ่ ปนอุตสาหกรรมหนักทีใ่ ชเครือ่ งจักรทีท่ นั สมัย และปจจุบนั
กําลังเขาสูน โยบายประเทศ 4.0 ทีข่ บั เคลือ่ นโดยเศรษฐกิจ
สรางสรรค (Creative Economy) และขอมูลเปนหลัก
นโยบายประเทศไทย 4.0 มีวตั ถุประสงคเพือ่ ปรับเปลีย่ นโครง
สรางเศรษฐกิจไปสู “Value-Base Economy” หรือ “เศรษฐกิจ
ทีข่ บั เคลือ่ นดวยนวัตกรรม” แทนทีจ่ ะเปนโมเดลเศรษฐกิจแบบ
การผลิตจํานวนมาก (Mass Production) อยางในปจจุบัน
ทั้งนี้ อาจกลาวไดวาภาครัฐตองการจะปรับเปลี่ยนใหเปนการ
ผลิตแบบ “ทํานอย ไดมาก” แทนที่การผลิตแบบ “ทํามาก
ไดนอย”

ศูนยปฏิบตั กิ ารและมาตรฐาน
สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส

สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เปนหนวยงานกลางที่มี

บทบาทสําคัญ ในการขับเคลื่อนประเทศใหกาวไปสูนโยบาย
ประเทศไทย 4.0 และกอนที่จะพบกับคําสัมภาษณที่นาสนใจ
จึ ง ขอนํ า เสนอประวั ติ ค วามเป น มาของสถาบั น ไฟฟ า และ
อิเล็กทรอนิกส ดังนี้

December 2016 - March 2017

41

Drawing Room

หองรับแขก

“

ความเปนมา
อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส มีบทบาทสําคัญในการ
สรางรายไดใหกับประเทศไทยมาโดยตลอด นับเปนอีกหนึ่ง
กลไกสําคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสรางความเจริญกาว
หนากับประเทศชาติ แมวาในชวงระยะเวลาหลายปที่ผานมา
มูลคาของการสงออกอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
จะมีการขยายตัวอยูอยางตอเนื่อง แตสถานการณในปจจุบันมี
การแขงขันทางการคาทีเ่ ขมขน ทัง้ ในระดับภูมภิ าคและในระดับ
โลก รวมถึงตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของกฏระเบียบทาง
การคาและเทคโนโลยีใหม ๆ อยูต ลอดเวลา
รัฐบาลไดตระหนักถึงความสําคัญ ในการพัฒนาและสงเสริม
อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสใหมีขีดความสามารถใน
การแขงขันบนเวทีการคาโลกไดอยางยั่งยืน จึงไดจัดตั้งสถาบัน
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เพื่อใหเปนสถาบันเครือขายอิสระ
เฉพาะทาง ภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรม
มีอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเปนหนวยงานรองรับ เปนองคกร
ที่มุงสูความเปนเลิศเพื่อประสานงานและใหบริการ เพื่อการ
พัฒนาอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสของไทย ใหได
คุณภาพและมาตรฐาน สามารถแขงขันในตลาดโลกได
สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (สฟอ.) เปนสถาบันอิสระที่
กระทรวงอุตสาหรรม จัดตัง้ ขึน้ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่
7 กรกฏาคม พ.ศ.2541 ภายใตการกํากับดูแลของ “อุตสาหกรรม
พัฒนามูลนิธ”ิ กระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีสาํ นักงานใหญอยู
บนชั้น 6 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม ถนนพระสุเมรุ
(บางลําภู) เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร และมีอาคารศูนย
ปฏิบัติการและมาตรฐาน ตั้งอยูที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย
8 จังหวัดสมุทรปราการ
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นโยบายประเทศไทย 4.0
มีวัตถุประสงคเพื่อปรับเปลี่ยน
โครงสรางเศรษฐกิจไปสู
“Value-Base Economy”
หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน
ดวยนวัตกรรม”

วิสัยทัศน

“

“เปนองคกรหลักในการพัฒนาศักยภาพ และขีดความสามารถ
ในการแขงขันของอุตสาหกรรมไฟฟาอิเล็กทรอนิกส และ
โทรคมนาคมของไทย เพือ่ ใหเจริญเติบโตและสามารถแขงขัน
ในตลาดโลกไดอยางยัง่ ยืน”

พันธกิจ
•

ผลักดันการสงออกสินคาไฟฟา อิเล็กทรอนิกส และ
โทรคมนาคม ใหเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยการเสริมสราง
สมรรถนะของอุตสาหกรรม

•

ผลักดันการใชสินคาที่ผลิตภายในประเทศ วัตถุดิบ และ
ชิน้ สวนทีผ่ ลิตภายในประเทศ เพือ่ การผลิตสินคาใหมมี ลู คา
เพิม่ สูงขึน้ อยางตอเนือ่ ง

•

ผลักดันและสนับสนุนใหมีการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ
ของไทยสูมาตรฐานสากล

•

สนับสนุนใหมีการพัฒนาผลิตภัณฑและตราสินคา ใหเปน
ที่ยอมรับในตลาดสากล

•

พัฒนาขอมูลเชิงลึกที่มีคุณภาพเชื่อถือได เพื่อใชเปนแนว
ทางการพัฒนาและสงเสริมอุตสาหกรรม

หองรับแขก

ศูนยปฏิบัติการและมาตรฐาน เปนหนวยงานใหบริการทดสอบ
ผลิตภัณฑไฟฟาอิเล็กทรอนิกส บริการสอบเทียบเครื่องมือวัด
และบริการตรวจคุณภาพโรงงานอุตสาหกรรม โดยเปนหนวย
งานแหงแรกของประเทศไทย ที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพ
ตามมาตรฐานครบทั้ง 3 บริการจากสํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

บริษัท ถิรไทย จํากัด (มหาชน) ไดรับเกียรติจาก “สถาบัน
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส” นําโดย คุณณรัฐ รุจิรัตน
รองผูอํานวยการสถาบันฯ และคณะ เขาเยี่ยมชมกระบวนการ
ผลิตหมอแปลงไฟฟากําลัง เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2559
และหลังจากนัน้ ยังไดรบั เกียรติจาก คุณสมบูรณ หอตระกูล
ผูอ าํ นวยการสถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ทีก่ รุณาใหสมั ภาษณ
ถึงบทบาทและภาระหนาที่ของสถาบันฯ เพื่อลงในคอลัมน
“หองรับแขก” เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 ดังนี้

ความสําคัญของอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส

Drawing Room

ศูนยปฏิบัติการและมาตรฐาน

“ตามทีท่ ราบกันดี อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสไดเกิด
ขึน้ ในประเทศไทยมาไมตาํ่ กวา 50 ปแลว รัฐบาลในยุคนัน้ ก็ได
เรงพัฒนาอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสใหกาวหนา
ทัดเทียมนานาชาติ ในยุคแรกก็จะเปนอุตสาหกรรมเพือ่ ทดแทน
การนําเขา โดยเริม่ จากเครือ่ งใชไฟฟาภายในบาน ยกตัวอยาง
เชน บริษัทธานินทรอุตสาหกรรม ตอมาก็ไดพัฒนามาถึง
อุตสาหกรรมไฟฟากําลัง เชนผลิตภัณฑสายไฟฟา รวมทัง้
หมอแปลงไฟฟาของบริษทั ศิรวิ วิ ฒ
ั น เปนตน
จนมาถึงยุครัฐบาลพลเอกเปรม ในชวงทีป่ ระเทศไทยเกิดภาวะ
วิกฤติทางเศรษฐกิจ รัฐบาลยุคนัน้ ก็ไดเรงการพัฒนาอุตสาหกรรม
และการสรางงานภายในประเทศ และไดมกี ารดึงนักลงทุนตาง
ชาติเขามาในประเทศไทย โดยเฉพาะกลุมอิเล็กทรอนิกส
อุ ต สาหกรรมไฟฟ า ก็ ไ ด เ จริ ญ เติ บ โตเรื่ อ ยมาจนกล า วได ว  า
ปจจุบันเปนกลุมธุรกิจที่มีการสงออกมากเปนอันดับหนึ่งของ
ประเทศไทย ปจจุบนั มียอดสงออกนาจะเกือบ ๆ สองลานลาน
บาท รวมทัง้ การจางงานมีเกือบ ๆ เจ็ดแสนคน
อุตสาหกรรมไฟฟาในประเทศไทย มีการแบงออกเปน 3 กลุม
ใหญ ๆ กลุมแรกก็คือกลุมอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาภายใน
บาน กลุม ทีส่ องก็คอื กลุม อิเล็กทรอนิกส ทีส่ ว นใหญกจ็ ะเปนการ
ลงทุนจากนักลงทุนตางชาติเขามา เชน ฮารดดิสกไดรว หรือ
ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสตาง ๆ สาขานี้จะมีการจางงานมากที่สุด
ประมาณ 60-70% กลุมสุดทายก็คือกลุมอุตสาหกรรมไฟฟา
กําลัง เชนผลิตภัณฑสายไฟฟา หมอแปลงไฟฟา หรือตูสวิทซ
ตาง ๆ ซึ่ง “ถิรไทย” ก็จัดอยูในกลุมนี้
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ในกลุมอุตสาหกรรมไฟฟากําลังนี้ถือวาสําคัญมาก เพราะแมจะ
มีบริษัทตางชาติเขามาลงทุนอยูไมนอย แตก็มีคนไทยลงทุน
มาก เชนกลุมธุรกิจสายไฟฟา และหมอแปลงไฟฟา ทั้งไฟฟา
แรงสูงและไฟฟาที่ใชภายในบาน ในกลุมนี้ตามขอมูลที่มีอยู
จะมีผูประกอบการอยูเกือบ ๆ สี่รอยราย ซึ่งแตละรายก็มี
ศักยภาพสูงเกินกวาการผลิตเพื่อทดแทนการนําเขาแลว สวน
ใหญ จ ะเป น การผลิ ต เพื่ อ การส ง ออกเพื่ อ นํ า รายได เ ข า สู 
ประเทศไทย และมีผูผลิตหมอแปลงหลายราย ที่ผลิตหมอ
แปลงจําหนายไปยังตางประเทศ จนไดรับรางวัลผูสงออกสินคา
ไทยดีเดนของนายกรัฐมนตรี (Prime Minister’s Export
Award)”

ประการทีส่ องคือสถาบันฯ มีหนาทีพ่ ฒ
ั นาบุคลากรทางดานไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกส เชน การฝกอบรมและสัมนาในดานความรู
ทั่วไปทางไฟฟาอิเล็กทรอนิกสและทางดานมาตรฐานที่รองรับ
ประการทีส่ ามคือใหการสนับสนุนและสงเสริมอุตสาหกรรมขนาด
เล็กภายในประเทศ ใหสามารถกาวขึน้ มาแขงขันกับผูผ ลิตจากตาง
ประเทศได และทีผ่ า นมา สถาบันฯ ก็มบี ทบาทในการประสาน
งานความรวมมือระหวางภาครัฐกับภาคเอกชนภายในประเทศ
โดยนําประเด็นความเห็น ขอรองเรียนความชวยเหลือของภาค
เอกชนเขาไปเสนอหารือกับภาครัฐ
โดยผานทางกระทรวง
อุตสาหกรรม กระทรวงการคลัง หรือกระทรวงพาณิชย เพือ่ หา
แนวทางยกระดับอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสของ
ประเทศไทยใหมขี ดี ความสามารถทีจ่ ะแขงขันมากยิง่ ขึน้

สถาบันฯ ใหการสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิต ตัวอยางที่เห็นชัดคือในชวงไมกี่ปที่ผานมานี้ อุตสาหกรรม
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเปนอุตสาหกรรมที่ไดรับผลกระทบใน
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสของประเทศ
“สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสตั้งขึ้นมาตั้งแตป พ.ศ.2541
โดยความรวมมือของภาครัฐกับภาคเอกชน โดยเปนสถาบัน
เครือขายเพื่อเขามาดูแลในเรื่องของไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
โดยเฉพาะ วัตถุประสงคหลักก็เพื่อจะสงเสริมอุตสาหกรรม
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสภายในประเทศ วัตถุประสงคอยาง
แรกคือรับผิดชอบในดานงานมาตรฐาน และการรับถายโอน
งานทางดานหองทดสอบผลิตภัณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส โดย
มีหองทดสอบอยูที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู ปนี้ก็เปนปที่ 18
แลว ซึ่งก็ไดมีการขยายขอบขายงานทดสอบมาโดยตลอด
ทั้งนี้ก็เพื่อยกระดับมาตรฐานผูผลิตภายในประเทศ รวมทั้ง
เพื่อการปกปองผูบริโภค ใหไดใชผลิตภัณฑที่มีคุณภาพมากยิ่ง
ขึ้นดวย
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เรื่องนโยบายเปดเสรีทางการคา การนําเขาผลิตภัณฑสําเร็จรูป
ถูกปรับลดภาษีลง แตในขณะเดียวกันผูผลิตภายในประเทศที่
ตองนําเขาวัตถุดิบจากตางประเทศ กลับตองแบกรับภาระทาง
ภาษีนาํ เขา ปญหาความเหลือ่ มลํา้ ทางโครงสรางภาษีนี้ สถาบันฯ
ไดนําเสนอหารือกับภาครัฐ ซึ่งก็ไดรับการตอบสนองดวยดี จะ
เห็นวาอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเปนสาขาแรก ๆ
ที่ภาครัฐใหการสนับสนุน โดยมีมาตรการสงเสริมใหผูประกอบ
การภายในประเทศไดรับสิทธิประโยชนที่จะนําเขาวัตถุดิบใน
การผลิตเพื่อขาย สถาบันฯ ก็จะมีบทบาทที่จะใหการรับรองใน
การนําเขาวัตถุดิบตาง ๆ เหลานี้ ก็จะเห็นไดชัดวาในชวงที่ผาน
มานี้ อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสมีการเจริญเติบโต
ขึ้นเปนอยางมาก”

หองรับแขก
สถาบันฯ สนับสนุนผูผ ลิตหมอแปลง ทางดานการ
ใหบริการทดสอบและการตลาด

“สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เคยมีการทํายุทธศาสตร
อุตสาหกรรมไฟฟากําลัง จากการศึกษาพบวาประเทศไทยเปนฐาน
การผลิตอันดับหนึ่งในอาเซียน จากเดิมที่เคยคิดวามาเลเซีย
จะเปนคูแขงที่นากลัวในภูมิภาคนี้ ซึ่งก็เปนผลมาจากการเรง
พัฒนาขยายโครงสรางพืน้ ฐานทางดานระบบไฟฟา ขณะเดียวกัน
ก็มีการเชื่อมโยงเครือขายระบบไฟฟากับประเทศเพื่อนบาน
การพัฒนารวมกันแบบนี้ทําใหประเทศไทยเปนหนึ่งในภูมิภาคนี้
ได แตจะทําอยางไรที่จะรักษาความเปนผูนําและสามารถกาว
ไปแขงขันกับประเทศอื่น ๆ อยางเกาหลีใตหรือญี่ปุนได

“ในดานการตลาด ผมวาเรามาไกลแลว ปจจุบันอาจจะมีผูผลิต
รายใหญ ๆ จากประเทศอื่น ๆ อยางเชนจากจีน แตในดาน
ความนาเชื่อถือเรื่องคุณภาพ ผมเชื่อวาตลาดใหความเชื่อถือ
ผลิตภัณฑจากประเทศไทยมากกวา แตเนื่องจากอุปกรณไฟฟา
สวนใหญจะมีการขายเปนระบบทั้งโครงการ มันก็เปนโอกาสที่
จะประสบความสําเร็จมากขึ้น ทางภาครัฐเองทั้งกระทรวง
อุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย หรือกระทรวงพลังงาน ก็ไดมี
การหารือกันวาจะสนับสนุนอุตสาหกรรมคนไทยอยางไร เพื่อ
ใหประสบความสําเร็จในระดับโลกมากขึ้น

Drawing Room

การพัฒนาอุตสาหกรรมหมอแปลงไฟฟาเพื่อกาวสู
ความเปนหนึ่งใน AEC

แตประเด็นในเรื่องของมาตรฐานและการทดสอบ สถาบันฯ
เห็นวาเปนปญหาใหญที่จะตองเรงพัฒนา เพราะคุณภาพของ
สินคาลักษณะนี้จะมีความสําคัญมาก อยางเชนหมอแปลงไฟ
ฟาตัวหนึ่งหากเกิดชํารุดไป ก็จะทําใหไฟฟาดับทั้งระบบ จน
กลายเปนปญหาในวงกวางได แตปญหาใหญขณะนี้คือหอง
ทดสอบไฟฟาบางประเภทยังตองพึ่งพาตางประเทศ ซึ่งก็จะมี

ผมก็เชื่อวาอุตสาหกรรมที่เรามีจุดเดนมีความแข็งแกรงอยูแลว
อยางเชนอุตสาหกรรมหมอแปลงไฟฟา จะมีบทบาทสําคัญ
สําหรับอนาคตของประเทศไทย จะเห็นวาอุตสาหกรรมเหลานี้
เราไมไดสงออกแตเฉพาะในอาเซียน แตเราสงออกไปไกลถึง
เอเชียใต ตะวันออกกลาง แอฟริกา หรืออเมริกาใต เราก็
สามารถเขาถึงได ผมเองเคยมีโอกาสไดเขาไปคุยกับประเทศ
เพื่อนบานอยางเชนเมียนมาร เคาก็ไดแสดงความชื่นชมและ
เชื่อมั่นวาเรามีความสามารถที่จะแขงขันในตลาดโลกได อยางที่
เมียนมารเคาก็ใชวิศวกรคนไทยเขาไปออกแบบระบบไฟฟาที่
บานเคา”
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Drawing Room

หองรับแขก

คาใชจา ยสูงมาก ทีผ่ า นมาก็ไดมกี ารพูดคุยกันหลายเวที สถาบันฯ
เองก็เปนคนกลางในการประสานงานกับทั้งการไฟฟาทั้งสาม
แหง ทั้งสถาบันการศึกษาตาง ๆ ที่เราเห็นวามีศักยภาพในการ
ตั้งหองทดสอบไฟฟาแรงสูง เพื่อรองรับผูประกอบการภายใน
ประเทศ ขณะนี้ทราบวากําลังอยูในชวงของการพิจารณาความ
เปนไปไดอยู แตเนื่องจากหองทดสอบเหลานี้ตองมีการลงทุนที่
สูงมาก รวมทั้งปญหาเรื่องสถานที่ที่เหมาะสม การกอสราง
อาคารทดสอบใหรองรับไดตามมาตรฐานกําหนด
เรื่องของความมั่นคงทางระบบไฟฟาก็เปนปญหาเชนเดียวกัน
เคยมีผูประกอบการหลายรายที่ไดเขาพบกับทานนายกฯ แลวก็
รองเรียนถึงปญหาความมั่นคงทางระบบไฟฟา สถาบันฯ เอง
ก็ไดเชิญกระทรวงอุตสาหกรรม และการไฟฟาสวนภูมิภาคเขา
มาหารือ และก็ไดเห็นถึงปญหาวายังจะตองทําอะไรอีกมากพอ
สมควร ทั้งดานการสํารองพลังงาน และการเชื่อมโยงระบบ
ไฟฟา ซึ่งแสดงใหเห็นวาภาครัฐก็เล็งเห็นถึงความสําคัญของ
ระบบไฟฟา”
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สถาบันฯ สนับสนุนหองทดสอบการทนตอการ
ลัดวงจร (Short circuit test)
“สถาบันฯ ไดมีการพูดคุยกันตลอดมา กับการไฟฟาทั้งสาม
แหง รวมทั้งสถาบันศึกษาบางแหงก็เสนอวาจะใหสถานที่ตั้ง
หรื อ อย า งการไฟฟ า นครหลวงก็ มี แ ผนที่ ชั ด เจนที่ จ ะลงทุ น
พัฒนาหองทดสอบที่บางพลี แตสุดทายก็จะไปติดที่ตรงหนวย
งานวิเคราะหการลงทุน วาอาจจะไมคุมกับการลงทุนสรางหอง
ทดสอบไฟฟาแรงสูง หากลงทุนสูงแลวก็จะมีคําถามวามีความ
คุมคามั้ย หากลงทุนสรางแลวก็ควรจะรองรับการทดสอบไดทั้ง
ในภูมิภาคอาเซียนนี้ไดดวย
แตจะรอในดานภาครัฐอยางเดียวคงจะลําบาก เพราะภาครัฐก็
มีขอจํากัดในดานการลงทุน ปจจุบันมีการนําเสนอแนวคิดเรื่อง
ของ “ประชารัฐ” ที่จะใหภาคเอกชนกับรัฐบาลรวมมือกัน
เครื่องมือที่สําคัญที่สุดของภาครัฐก็คือภาษีที่จะเอาเขามาชวย
ภาคเอกชน แนวโนมตอนนี้หลาย ๆ กิจการก็เริ่มพึ่งพาตัวเอง
แทนที่จะรอใหภาครัฐสนับสนุน อยางหองทดสอบหมอแปลง
ขณะนี้ ผู  ป ระกอบการก็ พั ฒ นาห อ งทดสอบของตั ว เองขึ้ น มา
แมแต สมอ. เอง ขณะนี้ก็ใหการสนับสนุนผูผลิตที่ตั้งหอง
ทดสอบของตัวเอง

หองรับแขก

“

สถาบันฯ เองก็พยายามเปนคนกลางในการประสานงานใน
เรื่องนี้ในทุกเวที ตางประเทศก็เคยมีเสนอเหมือนกันวาจะเขา
มาลงทุนในประเทศไทย การไฟฟาฝายผลิตฯ เองก็มีแผนอยู
หรือการไฟฟานครหลวงก็ตั้งใจที่จะทําเอง ซึ่งก็จะเปนจุดเริ่ม
ตน ผูประกอบการรายใหญหลายรายที่มีความสามารถก็เริ่ม
ลงทุนพัฒนาหองทดสอบจนเปนที่ยอมรับ และไดรับการรับรอง
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 แตหัวใจที่ตองการมากก็คือ
เรื่อง Short Circuit ที่ยังไงภาครัฐก็ตองลงมา รวมไปถึงภาค
การศึกษา ที่ทําอยางไรจะสามารถนํามาพัฒนาบุคลากรหรือใช
ประโยชนในดานการเรียนการสอนได เราทํามาหลายขอเสนอ
มาก และทางสถาบันฯ เองก็ยินดีที่จะเปนคนกลาง รับฟงขอ
เสนอจากภาคเอกชนนําไปสูภาครัฐเพื่อดําเนินการตอไป”

Drawing Room

“

ประเทศไทยยังตองพัฒนาเรื่อง
ระบบไฟฟาอีกมาก ปจจุบันเรา
กําลังกาวเขาสูยุคประเทศไทย 4.0
ทิศทางแนวโนมก็ตองพัฒนาไปสู
ความเปนดิจิตอล

ภาคอุตสาหกรรมตองกาวเขาสูยุค “ประเทศไทย
4.0”
“โจทยสําคัญอยางหนึ่งคือเรื่องของความตองการพลังงานไฟฟา
สถาบันฯ ก็มีสวนเขารวมในการใหความเห็นวาควรจะมีการหา
แหลงตนทางเพื่อผลิตกระแสไฟฟาในหลายทางนอกเหนือจาก
กาซธรรมชาติ เพราะปจจุบันเริ่มมีผลิตภัณฑใหม ๆ เขามาที่
ตองใชพลังงานไฟฟาทดแทนพลังงานเชื้อเพลิง เชน รถยนต
ไฟฟา ซึ่งปจจุบันก็พัฒนาขึ้นมามาก ทั้งในเรื่องของแบตเตอรี่ที่
เล็กลง หรือการมีโซลารรูฟเพื่อเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตยเปน
พลังงานไฟฟา
ประเทศไทยยังตองพัฒนาเรื่องระบบไฟฟาอีกมาก ปจจุบันเรา
กําลังกาวเขาสูยุคประเทศไทย 4.0 ทิศทางแนวโนมก็ตอง
พัฒนาไปสูความเปนดิจิตอล ผูประกอบการเองก็คงเตรียม
ความพรอมไวอยูแลว ในเรื่องระบบควบคุมทางไกล หรือเรื่อง
การตรวจสอบขอมูลตาง ๆ ทีจ่ ะตองพัฒนาใหทนั สมัย แนวโนม
ขณะนี้ทุกอยางจะกลายเปน Smart Device หมดแลว อยาง
โทรศัพทกต็ อ งเปน Smart phone รถก็ตอ งเปน Smart Car
บานก็ตอ งเปน Smart home ตอนนีผ้ ปู ระกอบการญีป่ นุ เริม่ จะ
พูดถึง Smart City กันแลว อยางเชน Toshiba Hitachi หรือ
Panasonic ก็พดู ถึง Smart City กันหมดแลววาผลิตภัณฑอะไร
ที่จะสามารถใชใน Smart City ได แลวเคาก็จะไปพัฒนา
ผลิตภัณฑนนั้
อยางระบบไฟฟาก็มีเรื่องของ Smart Grid เขามา หมอแปลงไฟ
ฟาก็ควรเปลี่ยนเปน Smart Transformer คือหมอแปลง
สามารถแจงสัญญาณเตือนไดวาเกิดปญหาอยางไร รอนเกินไป
หรือเกิดผิดปกติตรงไหน ควรจะมีการพัฒนาหมดทุกดาน ทั้ง
ในดานคุณภาพ ในแงสิ่งแวดลอม ควรที่จะมอนิเตอรไดหมด”

บริษัท ถิรไทย จํากัด (มหาชน) รูสึกเปนเกียรติและขอ

ขอบพระคุณทานผูอํานวยการสถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
ในครั้งนี้ และมั่นใจวาผูอานจะไดรับสาระประโยชนอยางมาก
สําหรับฉบับนี้ “หองรับแขก” คงตองขอลาไปกอน พบกันใหม
ฉบับหนาครับ สวัสดีครับ...

แหลงที่มาของขอมูล
1. http://www.thaieei.com/2013/th/index.php
2. อนาคตของอุตสาหกรรมไฟฟาและอีเล็คทรอนิกสไทย, มกราคม 2560
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มรดกรัชกาลที่ 9
ที่พวกเราลืมกลาวถึง
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ล
อดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ของเรา ทรง
ทิ้งมรดกอันลํ้าคามากมายมหาศาลไวกับแผน
ดินและพสกนิกรของพระองค ไมวา จะเปน......
การทําฝนเทียม ที่เริ่มตั้งแต พ.ศ. 2499 เพื่อแกปญหาความ
เดื อ ดร อ นทุ ก ข ย ากของราษฎรและเกษตรกรที่ ข าดแคลนนํ้ า
อุปโภคบริโภคและการเกษตร ซึ่งไดผลเปนที่นาพอใจเปนครั้งแรก
ในป พ.ศ. 2512 และหลังจากนั้นก็ไดมีการทําฝนเทียม หรือที่
เรียกกันในปจจุบันวา “ฝนหลวง” เรื่อยมา
โครงการตามพระราชดําริหลายโครงการเกี่ยวกับการพัฒนา
แหลงนํ้า การชลประทาน รวมทั้งการสรางเขื่อนและฝายเพื่อทด
นํ้าและผลิตกระแสไฟฟาใหกับราษฎรในถิ่นทุรกันดาร ที่เริ่มตั้งแต
พ.ศ. 2496 เปนตนมา
โครงการแกลงดิน เพื่อแกปญหาดินเปรี้ยว หรือดินเปนกรด โดย
มีการขังนํ้าไวในพื้นที่ จนกระทั่งเกิดปฏิกิริยาเคมีทําใหดินเปรี้ยว
จัดจนถึงที่สุด แลวจึงระบายนํ้าออกและปรับสภาพฟนฟูดินดวย

ปูนขาว จนกระทั่งดินมีสภาพดีพอที่จะใชในการเพาะปลูกได อัน
เป น โครงการที่ เ กิ ด จากการที่ พ ระองค ท  า นเสด็ จ เยี่ ย มราษฎร
จังหวัดนราธิวาสในป พ.ศ. 2524 แลวทรงพบวาดินในพื้นที่นั้น
เปนดินพรุ มีสภาพเปรี้ยว ทําการเกษตรไมไดผล
กังหันนํ้าชัยพัฒนา ที่สรางตนแบบขึ้นครั้งแรกในปพ.ศ. 2532
เพื่อบําบัดนํ้าเนาเสียดวยวิธีการเติมอากาศ
โครงการแกมลิง ที่กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2538
เพือ่ แกปญ
 หาอุทกภัย หลังเกิดอุทกภัยในประเทศไทย พ.ศ. 2538
โดยใหจัดหาสถานที่เก็บกักนํ้าตามจุดตาง ๆ ในกรุงเทพมหานคร
เพื่อรองรับนํ้าฝนไวชั่วคราว เมื่อถึงเวลาที่คลองพอจะระบายนํ้าได
จึงคอยระบายนํ้าจากสวนที่กักเก็บไวออกไป
และที่สําคัญคือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ทรงมีพระราชดํารัส
แกชาวไทยนับตั้งแต พ.ศ. 2517 เปนตนมา และทรงอธิบายอยาง
ชัดเจนอีกครั้งในวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2540 เพื่อเปนแนวทาง
การแกไขวิกฤตการณทางการเงินในเอเชีย พ.ศ. 2540 ให
เศรษฐกิจประเทศสามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคงและยั่งยืนในกระ
แสโลกาภิวัตนทามกลางความเปลี่ยนแปลงตางๆ บนโลกใบนี้

ณรงคฤทธิ์ ศรีรัตโนภาส
ปริญญาตรี นิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ผูอํานวยการสํานักที่ปรึกษาการพัฒนาการบริหาร และสํานักที่ปรึกษารอยชักสาม
ที่ปรึกษาฝายบริหาร บริษัท ถิรไทย จํากัด (มหาชน)
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มรดกอันเปนรูปธรรมตางๆ ของในหลวง
รัชกาลที่ 9 ที่กลาวมานี้ ลวนรอยรัดไว
ดวยกรอบความคิดหนึ่งเดียวที่เหมือนกัน
คือ “ความเปนตัวของตัวเอง” ในการ
พัฒนาประเทศชาติ
กรอบความคิ ด และจิ ต วิ ญ ญาณแห ง
“ความเปนตัวของตัวเอง” ของในหลวง
รัชกาลที่ 9 นี่แหละ คือมรดกอันลํ้าคาที่
พวกเราไมคอยกลาวถึงกัน
การแกไขปญหาและพัฒนาประเทศชาติ
ของพระองคทาน ไมเคยยึดติดตําราฝรั่ง
ไมเคยจําขี้ปากฝรั่งมาพูด ทั้งที่พระองค
ทานทรงเกิด เติบโต และศึกษาเลาเรียน
ในประเทศฝรั่ง
นาเสียดายที่มรดกอันลํ้าคาของพระองค
ท า น ซึ่ ง ก็ คื อ กรอบความคิ ด และจิ ต
วิญญาณแหง “ความเปนตัวของตัวเอง”
นี้ พวกเราตระหนักและยึดกุมไดนอย
เกินไป
พวกเราจํ า นวนไม น  อ ยยั ง คงหลงใหลได
ปลื้มอยูกับทฤษฎีใหมๆ และสิ่งประดิษฐ
ใหมๆ ที่ฝรั่งนําเขามา หลายคนยังคงรูสึก
วา ถาไมพูดอยางที่ฝรั่งพูด ตัวเองก็จะดู
เชย ถูกมองวาตามโลกไมทัน
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หากยังคงจํากันไดเมื่อ 20 กวาปที่แลว เมื่อภาคธุรกิจกับภาครัฐ
ของสหรัฐอเมริกาและประเทศตะวันตกเขา Reengineering และ
Reinventing กัน เราก็ Reengineering และ Reinventing กับเขาไป
ดวย เราใชจายเงินมหาศาลจางที่ปรึกษาตางชาติ เพื่อแลกกับสิ่งที่ไดมา
เพี ย งระบบเข า คิ ว และแบบฟอร ม ฝากถอนเงิ น หน า ตาใหม ข องบาง
ธนาคาร จนทุกวันนี้ก็ไมเห็นมีใครตื่นเตนกับเจา 2 Re นี้อีกตอไป

ดังนั้นที่ผานมาและตราบเทาทุกวันนี้ นัก
บริหารและนักวิชาการสวนใหญของเราจึง
ยินดีที่จะเดินตามฝรั่งตอยๆ

เมื่อเขา Y2K เราก็ตื่นตระหนกรับมือ Y2K กับเขาดวยเงินหลายรอย
หลายพั น ล า นที่ เ สี ย ให กั บ ที่ ป รึ ก ษาและบริ ษั ท ที่ ข ายซอฟแวร บ ริ ห าร
จัดการระบบจากตางชาติ โดยไมมีอะไรเกิดขึ้นแมแตเพียงนิดเดียวใน
คื น วั น ที่ ถู ก ทํ า ให ดู น  า
กลัวเหลานั้น

ยิ น ดี ที่ จ ะตกอยู  ใ นกั บ ดั ก ของเทคโนโลยี
ตางชาติอยางไมลืมหูลืมตา ทั้งพรอมจะ
ยอมรับและบริโภค Know-how และวิธี
คิดแทบทุกอยางจากสหรัฐและตะวันตก
โดยไมเคยวิเคราะหหรือสงสัยถึงความถูก
ตองเหมาะสมของมัน โดยเฉพาะเมื่อนํา
มาใชกับประเทศของเรา

เมื่อเขาโฆษณาวาดภาพ
ความร า ยแรงของไวรั ส
ตับอักเสบ B เราก็แหซื้อ
วัคซีนจากบริษัทยาขาม
ชาติดวยราคาแพงๆ มา
ฉีดกันคนละ 3 เข็ม ทั้ง
ที่ ค นในประเทศผู  ผ ลิ ต
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วัคซีนเหลานั้น ไมมีใครตื่นตระหนกซื้อ
วัคซีนมาฉีดกันเลย
และเมือ่ เขา Globalization เราก็โลกาภิวตั น
กับเขาดวยอยางวานอนสอนงายราวกับวา
โลกใบนี้ไมมีทางเลือกอื่นใดอีกแลว และ
ไมเคยคิดวาทําอยางไรเราจึงจะอยูแบบ
ของเราและใช จุ ด แข็ ง ของเราร ว มกั บ
ประเทศเพื่อนบานที่เหมือนๆ กับเรา มา
รับมือกับโลกาภิวัตนของทุนนิยม

การแกไขปญหาและพัฒนาประเทศชาติของพระองค
ทาน ไมเคยยึดติดตําราฝรั่ง ไมเคยจําขี้ปากฝรั่งมาพูด
ทั้งที่พระองคทานทรงเกิด เติบโต และศึกษาเลาเรียนใน
ประเทศฝรั่ง
นาเสียดายที่มรดกอันลํ้าคาของพระองคทาน ซึ่งก็คือ
กรอบความคิดและจิตวิญญาณแหง “ความเปนตัว
ของตัวเอง” นี้ พวกเราตระหนักและยึดกุมไดนอ ยเกินไป
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เราซื้อเทคโนโลยีแทบทุกอยางและเรียนรู
เทคโนโลยีของคนอื่นไดทุกอยาง โดยไม
เคยมีความคิดวาคนไทยก็สามารถสราง
เทคโนโลยี ข องตนขึ้ น มาได ถ  า พวกเขา
เหลานั้นไดรับโอกาสและการสนับสนุนแม
เพียงครึ่งหนึ่งของเงินลงทุนที่เราไปหาซื้อ
เทคโนโลยีมาจากตางชาติ แลวปลอยให
ลูกหลานไทยที่มีความสามารถเหลานั้น
ตองออกไปขายมันสมองใหตางชาติ

ท า ทายให โ ลกช ว ยกั น แสวงหาคํ า ตอบ
เปนตนวา

จะปลูกอีก ก็ตองไปซื้อเมล็ดพันธุจากเขา
อีก ถึงตอนนี้ เราก็จะกลาตั้งคําถามวา

เมื่ อ เราซื้ อ เมล็ ด พั น ธุ  พื ช ผั ก สวนครั ว มา
ปลูกที่บาน เราเฝาถนอมรดนํ้าพรวนดิน
เก็บคัดเมล็ดพันธุ เพื่อมาทราบความจริง
ภายหลังวามันถูกทําหมันไปหมดแลว ถา

“ใครทําหมันพืชพันธุธัญญาหาร เขาเอา
สิทธิอะไรมาทําลายทรัพยากรธรรมชาติ
อันเปนสมบัติรวมกันที่มีมาแตไหนแตไร
ของมนุษย?”

ทุกวันนี้ เรามีศัพทใหมที่กําลังฮิตกัน คือ
“อุตสาหกรรม 4.0” หรือ “เมืองไทย
4.0” กับอีกคําคือ “Big Data” อันเปน
ผลิตผลของการแกงแยงแขงขันชิงความ
ไดเปรียบในระบอบทุนนิยม ซึ่งแนนอนวา
นักบริหารและนักวิชาการของเรา กระโจน
เขาหามันอยางสนุกสนาน ใครไมพูดถึงคํา
2 คํานี้ ก็จะรูสึกวาตนจะตกยุค
ที่เขียนเชนนี้ ไมไดหมายความวาไมสนับ
สนุนใหสนใจหรือรับรูเทคโนโลยีที่พัฒนา
ไป หากตองการบอกเพียงวา มรดกอัน
ลํ้าคาอีกชิ้นหนึ่งที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรง
ทิ้งไวใหกับพวกเรา คือ กรอบความคิด
และจิตวิญญาณแหง “ความเปนตัวของ
ตัวเอง” ในการพัฒนาประเทศชาติ ซึ่ง
พวกเรายังเดินตามรอยพระองคทานไดไม
เทาที่ควร
คนไทยเรามี ค วามสามารถมากมาย
นายทุ น ใหญ ที่ มี ศั ก ยภาพจะลงทุ น เพื่ อ
ประเทศชาติ ก็ ไ ม ใ ช ไ ม มี หากยั ง รั ก
ประเทศไทย รักในหลวง ก็นาที่จะเดิน
ตามรอยการพัฒนาประเทศชาติที่เปนตัว
ของตัวเองแบบพระองคทาน และเลิก
เตนรําตามจังหวะดนตรีที่ทุนนิยมโลกาภิ
วัตนบรรเลงใหคนทั้งโลกเตนอยางทุกวันนี้
และเมื่อเรากลาเปนตัวของตัวเอง กลาที่
จะไมยํ่าตามบาทวิถีที่ทุนนิยมโลกาภิวัตน
ทอดไว บางทีเราอาจมีคําถามมากมายที่
เป น ประโยชน ต  อ มวลมนุ ษ ยชาติ แ ละ
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ที่เขียนเชนนี้ ไมไดหมายความวาไมสนับสนุนใหสนใจ
หรือรับรูเ ทคโนโลยีทพ
ี่ ฒ
ั นาไป หากตองการบอกเพียง
วา มรดกอันลํ้าคาอีกชิ้นหนึ่งที่ ในหลวงรัชกาลที่ 9
ทรงทิ้งไวใหกับพวกเรา คือ กรอบความคิดและจิต
วิญญาณแหง “ความเปนตัวของตัวเอง” ในการ
พัฒนาประเทศชาติ
ซึ่งพวกเรายังเดินตามรอย
พระองคทานไดไมเทาที่ควร
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เมื่อนํ้าโขงเปลี่ยนแปลงไปอยางไมเปนธรรมชาติ เพราะฝมือมนุษย
ที่เห็นแกตัว เราก็จะกลาตั้งคําถามวา
“ใครเอาสิทธิอะไรมาสรางเขื่อนบังคับนํ้าตามอําเภอใจ และเอา
สิทธิอะไรมาระเบิดเกาะแกงในลํานํา้ โขง อันเปนสายนํา้ ทีใ่ ชรว มกัน
อยางสงบของนานาประเทศมาแตไหนแตไร?”

และเมื่อเราเห็นหนา จอรจ ดับเบิลยู บุช และกลุมทุนพลังงานของ
สหรัฐ เราก็จะกลาตั้งคําถามกับพวกเขาอยางไมลังเลใจวา
“พวกเขามีสิทธิอะไรเขาไปปลนสะดมทรัพยากรธรรมชาติในอิรัก
และปลนทําลายอารยธรรมเมโสโปเตเมียอันเกาแกของโลก? พวก
เขาคืออาชญากรสงคราม ที่โลกสมควรลากตัวมาลงโทษมิใชหรือ?”
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รากไทย
Thai Origin

อาณาจักรไทหลวง
ประเทศเมืองไท
เลือดเนื้อชาติเชื้อไทย
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รากไทย
Thai Origin

นพชัย แดงดีเลิศ
ปริญญาตรี โบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาโท จารึกภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร
นักเขียนอิสระ

นั่งชันเขาขวา เขาซายปกลงพื้น มือสองขางปลอยลงตรงๆ กอน
แลวยกขึ้นเสมออก แลวยกตรงพนหัว กอนวาดลงมาตั้งฉาก
ปลายมือชี้ไปที่พระบรมฉายาลักษณ แลวกมตัวลงกราบ
เปนทากราบของทหารในกองกําลังรัฐฉาน ที่ดอยไตแลง ในพิธี
สักการะพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั ทุกวันเฉลิมพระชนมพรรษา
เปนทากราบแบบเดียวกับที่ชาวไทใหญทุกคนกราบเจาฟาหอคํา
ของเขาสืบทอดมาแตโบราณ
ไทใหญคือคนที่พูดภาษาไท ภาษาเดียวกับเรา มีบรรพบุรุษที่เปน
พี่นองทองเดียวกันกับบรรพบุรุษของเรา ออกเดินทางจากถิ่นเดิม
พรอมกัน มาทางทิศตะวันตกเฉียงใตเหมือนกัน เมื่อราว พ.ศ.
1650-1750 ไทใหญเรียกตัวเองวาไทหลวง ออกเสียงวาไตโหลง
เรียกนํ้าดินหินผาที่เขาอาศัยอยูวา เมืองไท ออกเสียงวา เมิงไต
ภาษาไทใหญก็คือภาษาไทยถิ่นเหนือนั่นเอง แตแยกกันไป 800
ป ทําใหตางกันบาง เชน คนเชียงใหมถามวา ไปไหนมาเจา คนไท
ใหญจะถามวา ไปไหนมาขา ฟงคลายๆ คนกรุงเทพพูดวา หวัดดี
คา ไปไหนมาคา
การเดินทางของคนพูดจา
ภาษาไทใหญ
เมื่อ 2500 ปมาแลว ภาษาตระกูลไท
กําเนิดขึ้นกลางหุบเขา ตรงรอยตอระหวาง
จี น ตอนใต กั บ เวี ย ดนามตะวั น ตกเฉี ย ง
เหนือ อันเปนดินแดนที่รูจักกันภายหลังวา
สิบหกเจาไทหรือสิบสองจุไท คนที่พูด
ภาษาตระกูลไทดั้งเดิม เปนมนุษยกอน
ประวัติศาสตร อาศัยอยูในหุบเขาลับแล

เหลานั้น เดี๋ยวนี้คนที่นั่นก็ยังพูดภาษาไท
อยู ยังใชจอบเสียมรูปรางหนาตาเหมือน
กับจอบเสียมดึกดําบรรพ ที่นักโบราณ
คดีขุดไดจากเพิงผาแถวนั้น
นักภาษาศาสตรบอกวา ภาษาตระกูลไท
มี 3 กลุม ไดแก ภาษาไทกลุมกลาง อยู
ในบริเวณสิบสองจุไท ภาษาไทกลุม
เหนือ อยูในมณฑลกวางสีของจีน และ
ภาษาไทกลุมตะวันตกเฉียงใต เปนกลุม
ใหญทสี่ ดุ อยูใ นประเทศลาว ประเทศไทย
December 2016 - March 2017
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ประเทศพม า ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
ประเทศจีนตะวันตกเฉียงใต และประเทศ
อินเดียชายแดนตะวันออก
ภาษาไทกลุมตะวันตกเฉียงใตยังแบงเปน
2 แขนง คือแขนง PH ไดแกภาษาลาวกับ
ภาษาไทย และแขนง P ไดแกภาษาไทย
ถิ่นเหนือลานนา ภาษาไทลื้อ ภาษาไท
ใหญ เปนตน ความแตกตางที่เห็นชัดก็
คือ แขนง P ออกเสียงคําวาพอคางทูม
เปนปอกางตูม
แต เ ดิ ม ภาษาตระกู ล ไทกลุ  ม กลางอยู  ม า
พันป ขยายตัวออกเปนวงกวางครอบครอง
หุบเขาลับแลรอบดาน ครั้นตอมาก็เกิด
การแตกตัวสองครั้ง นักภาษาศาสตรบอก
วา ครั้งที่หนึ่งอยูในระหวาง พ.ศ. 13501450 แยกตัวเฉียงขึ้นไปทางเหนือ จึง
เรียกวาภาษาไทกลุมเหนือ ครั้งที่สองใน
ระหวาง พ.ศ. 1650-1750 แยกตัวเฉียง
ลงมาทางทิศตะวันตก จึงเรียกวา ภาษา
ไทกลุมตะวันตกเฉียงใต
พงศาวดารลานชางบันทึกไววา ขุนบูลม
เจาเมืองแถน ใหลูกชาย 7 คน พาครัวไป
ตั้งเมืองใหม 7 เมือง ทางทิศตะวันตก
เฉียงใต นักภาษาศาสตรเองเปนฝรั่ง ไม
ไดอานพงศาวดารลานชาง แตก็กลาวตรง
กันวา ครั้งนั้นภาษาไทเดินทางจากแหลง
ดั้งเดิม ลงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต
จากเมื อ งแถนมี แ ม นํ้ า ยมไหลมาลง
แมนํ้าอู แมนํ้าอูไหลมาลงแมนํ้าโขงที่
หลวงพระบาง อันเปนเสนทางโบราณที่
สะดวกสบายที่สุด ในการเดินทางมาพิชิต
ดินแดนตะวันตกเฉียงใต
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รูปที่ 1 จากเมืองแถนถึงเชียงตุง
สายนํ้าพาภาษาไทไปสูดินแดนทางทิศตะวันตก

จากหลวงพระบาง คนพูดภาษาไทก็แยกเปนสองกลุม กลุมหนึ่งคือไทใหญ แขนง P พา
กันถอแพทวนนํ้าโขง ขึ้นไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ อีกกลุมคือไทนอย แขนง PH ปก
หลักอยูที่หลวงพระบาง ตั้งเปนประเทศลาวบาง ลองโขงลงมาทางใต เลี้ยวเขาแมนํ้าปาด
ไปตั้งประเทศไทยบาง
กลุมไทใหญ แขนง P ทวนนํ้าโขงขึ้นมาดวยกันสามครัว ขุนไสผงเลี้ยวเขาแมนํ้ากก ไปตั้ง
อาณาจักรลานนา อีกสองครัวทวนนํ้าโขงขึ้นเหนือ ถึงโคงนํ้ามีทางแยกไปตะวันตก
ขุนลกกลมจึงเลี้ยวเขาไปตั้งเวียงเชียงตุงกอน สวนขุนยี่ผาลานยังทวนนํ้าขึ้นไป พบที่ราบ
ริมโขง จึงตั้งเวียงเชียงรุงสิบสองพันนา
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รูปที่ 2 เวียงเชียงตุง
หุบเขาเชียงตุงทางตะวันออกของแมนํ้าสาละวิน

รูปที่ 3 บุกตะวันตก
สายนํ้าพาภาษาไทเขาครอบครองทุกหุบเขา

ขึ้นตนอาณาจักรมาวหลวง
ลงทายอาณาจักรแสนหวี

เทือกเขาฝงตะวันตก เลื้อยเขาไปตามหุบเขานอยใหญ โยงใยเปน
ตาขาย ครอบคลุมทั้งโตะ แมนํ้านอยเจ็ดสายนี้มีชื่อวา แมนํ้าตี
แมนํ้านิม แมนํ้าปาง แมนํ้าเต็ง แมนํ้าปอน เปนตน

ไทใหญเวียงเชียงตุงมองไปทางทิศตะวันตก เห็นแตขุนเขาสลับซับ
ซอน ยกตัวสูงขึ้นจากแผนดินเหมือนโตะตั้งอยู ในเวลานั้นมีชาว
เขากลุมเล็กๆ อาศัยกระจัดกระจายมาแตครั้งบุพกาล เชน อาขา
คะฉิ่น ปะหลอง ตองสู กะเหรี่ยง ลาหุ ลีซอ ลัวะ เปนตน ขางลาง
เปนที่ราบของมหาอํานาจ โอบอยูทั้งสี่ดาน อาณาจักรจีนอยูทาง
เหนือและตะวันออก อาณาจักรมอญอยูทางใต อาณาจักรพุกาม
อยูทางตะวันตก
นํ้าดินหินผาที่เปนเทือกเขาสูงบนโตะแบบนี้ จีนรังเกียจ พมาไม
สนใจ มอญไมชอบ แตไทใหญชอบ เพราะเปนภูมิประเทศแบบ
เดียวกับดินแดนบรรพบุรุษที่ตนเองจากมา
ทามกลางเทือกเขาสูง มีแมนํ้าใหญไหลลงมาจากหิมาลัย กัดเซาะ
หินผาลึกเปนรูปตัววี ผากลางโตะเปนเสนตรง กอนไปลงทะเลที่
อาวเมาะตะมะ ไทเรียกวาแมนํ้าคง พมาเรียกวาแมนํ้าสาละวิน
ตลอดแนวเสนตรงเหนือใตเสนนี้ มีแมนํ้านอยเจ็ดสาย ชําแรก

เวียงเชียงตุงอยูทางตะวันออก หางแมนํ้าสาละวินตั้ง 500
กิโลเมตร แตก็มีลํานํ้านอยพาลูกหลานของขุนลกกลมไปถึงจนได
เมื่อจับเสนทางหลักไดแลว มิชามินานไทใหญก็เขาครอบครองทุก
หุบเขาในดินแดนเทือกเขาสูงรูปโตะนี้จนหมดสิ้น ยึดทุงราบกลาง
หุบเขาปลูกขาว เพื่อนชาวเขาเจาของถิ่นแตเดิมก็ยอมปนขึ้นไปอยู
บนดอย พงศาวดารลานชางวาขุนลกกลมไปครองเมืองหงสาวดี
ถูกแลว เพราะผูบันทึกสมัยนั้นเห็นอะไรที่เปนพมา ก็เรียกหงสาว
ดีหมด
ไทใหญตั้งอาณาจักรแหงแรกขึ้นทางทิศเหนือ ที่เมืองหมอกขาว
มาวหลวง บนที่ราบฝงแมนํ้ามาว มาวคือเมา แปลวามัวดวย
หมอก ชาวบานเรียกไทใหญวาเสียม มอญออกเสียงวาเสม พมา
พยายามเรียกเสมแตเราไดยินเปนฉาน คะฉิ่นออกเสียงวาอะฉาม
อินเดียออกเสียงวาอะหาม คนลัวะออกเสียงชัดที่สุดวาเสียม จีน
ก็เรียกเสียม
December 2016 - March 2017
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รูปที่ 4 เมืองมาวหลวง
หุบเขาเมืองหมอกขาวมาวหลวง

รูปที่ 5 เมืองแสนหวี
หุบเขาเมืองแสนหวีหลวง

อาณาจักรมาวหลวง มีเจาฟาหอคําปกครองมาตั้งแตสมัยตํานาน
จนถึงสมัยประวัติศาสตร ในรัชกาลของขุนผางคํา ราว พ.ศ. 1848
ตรงกับสมัยพญามังรายของอาณาจักรลานนา ตอดวยสมัยเจาเสือ
ขานฟา หรือเสือขวนฟา กษัตริยผูยิ่งใหญ เรื่อยมาจนถึงสมัยเจา
เสือขี่ฟา ใน พ.ศ. 1961 เปนเวลา 113 ป ก็เสื่อมอํานาจลง
เนื่องจากจีนแผอิทธิพลเขามา

ดินแดนที่ปราศจากผูคน เปนระยะทาง 9 กิโลเมตร ก็พบแมนํ้า
ดิฮิง จึงตอแพลองลงไปทางทิศตะวันตก พบที่ราบแมนํ้าดาวผี
หรือแมนํ้าพรหมบุตรอันกวางใหญ เชิงเขาหิมาลัย จึงตั้งอาณาจักร
ไทอาหม เอาภาษาไทมาพูดที่นี่เปนเวลา 700 ป เสร็จแลวก็กลาย
เปนแขกไปหมด

อาณาจักรแสนหวีทางทิศใตก็รุงเรืองขึ้นมาแทนที่ มีเจาฟาหอคํา
ปกครองตอเนื่องมา 45 องค ตั้งแตสมัยเจาคําตัดฟา จนถึงสมัย
เจาเสือหมฟา ตั้งแต พ.ศ. 1919 ถึง พ.ศ. 2430 เปนระยะเวลา
นานถึง 511 ป ก็ตกเปนรัฐใตอารักขาของอังกฤษ ตรงกับสมัย
รัชกาลที่ 5 ของไทย กษัตริยไทใหญเกือบทุกพระองค มักมีชื่อขึ้น
ตนวาเสือ ลงทายดวยฟา
สมัยที่ยังเปนอาณาจักรมาวหลวง ราว พ.ศ. 1758 มีเชื้อพระวงศ
องคหนึ่ง ชื่อเสือกาฟา หรือเสือกอฟา พาไพรพล 9,000 คน ลอง
แมนํ้ามาวไปทางตะวันตกจนถึงแมนํ้าแกว พมาเรียกแมนํ้าอิระวดี
จากนั้นก็ดั้นดนทวนแมนํ้าแกวขึ้นไปไกลแสนไกล จนถึงตนนํ้า
เปนเทือกเขาสูงเทียมฟา พบชองเขาแหงหนึ่ง จึงทําพิธีบวงสรวง
ปาดคอไกบูชาเจาเขา แลวพาไพรพลเดินฝาชองเขาลึกเขาไปใน
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อาณาจักรแสนหวีเมิงไตถูกพมาบุกขึ้นมายึดครองในสมัยบุเรง
นองเรืองอํานาจเปนพระเจาสิบทิศ พอสิ้นบุเรงนอง พมาก็หมด
อํานาจ ครั้นถึงสมัยพระเจาอลองพญา พมาเขมแข็งขึ้นอีก ก็แผ
อํานาจเขามา แตแผไดไมนาน พมาก็ตกเปนเมืองขึ้นของอังกฤษ
ปรุงขึ้นเมิงไตพลอยตกเปนของอังกฤษไปดวย
อังกฤษตั้งชื่อเมิงไตวารัฐฉาน แบงการปกครองออกเปน 34 หัว
เมืองใหญ แตละหัวเมืองมีเจาฟาปกครองดูแล มีเจาหมฟาซึ่งเปน
เจาฟาเมืองแสนหวี เปนเจาฟาหอคํา หมายถึงพระราชาธิบดี
ฝรั่งที่เปนหมอสอนศาสนาในพมา นินทาไทใหญวา พวกไทใหญ
แยกกันอยูตามหุบเขา หุบใครหุบมัน นอกจากไมรวมเปนนํ้าหนึ่ง
ใจเดียวแลว ยังชอบทะเลาะเบาะแวงริษยากัน และบนวาคนไท
ใหญปกติก็เปนคนดีมีนํ้าใจนารักอยูมาก แตเวลารบพุงกลับโหด
เหี้ยมยิ่งนัก
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รัฐฉาน หรืออาณาจักรไทหลวง หรือ
ประเทศเมืองไทนั้นกวางใหญ ทิศเหนือ
และตะวันออกติดจีน ตะวันตกจดพมา
ทิศใตติดไทย ภาษาถิ่นไทใหญก็ตางกันไป
ตามภูมิภาค มีอิทธิพลของภาษาดินแดน
ใกลเคียงบาง แตใหถือวาภาษาเมืองหนอง
เป น ภาษาไทใหญ ม าตรฐาน มี เ สี ย ง
พยัญชนะ 19 เสียง เสียงสระ 23 เสียง
เสียงวรรณยุกต 6 เสียง ใชอักษรธรรม
ของเชียงใหมเปนตัวเขียน
ถาเปรียบกับภาษากรุงเทพแลว พยัญชนะ
บางตัวออกเสียงตางกัน กรุงเทพเสียงรอ
ไทใหญเปนฮอ เชนรักเปนฮัก กรุงเทพ
เสียงดอ ไทใหญเปนลอ เชน ดินเปนหลิน
กรุงเทพเสียงบอ ไทใหญเปนมอ เชน บาว
เปนหมาว

ไทใหญในรัฐฉานนั้น อาศัยอยูในหุบเขา
เหมือนบรรพบุรุษดั้งเดิม ตื่นเชาก็เห็น
ดวงตะวันโผลจากยอดดอย ตกเย็นก็มอง
อาทิตยลบั ยอดดอย ไมเคยเห็นทีร่ าบกวาง
ไมเคยเห็นทะเล แตการที่ไทใหญมีชีวิต
โดดเดี่ยว ไมคอยพบปะคนตางภาษา จึง
รักษาคํามรดกไวไดมาก ตางจากคนไทย
พูดภาษากรุงเทพ เทีย่ วไปผสมกลมเกลียว
กับมอญเขมรและแขกบาลีสันสกฤต คํา
มรดกหลนหายครึ่งหนึ่ง กลับไปพูดกับพี่
นองเชียงใหม พี่นองหลวงพระบาง พี่นอง
เมืองแถน พี่นองจวงกวางสี และพี่นองไท
ใหญรัฐฉาน ไมคอยรูเรื่อง คนที่เปนนอง
ของพอ ไมวาผูหญิงผูชาย เราเรียกอา
หมด แตไทใหญเรียกอาผูหญิงวาอา เรียก
อาผูชายวาอาว

หนังสือสัญญาปางหลวง
ประเทศเมืองไทในความฝน

Thai Origin

ภาษาไทใหญ

อังกฤษยึดพมาไดในป 2429 ยึดรัฐฉาน
ในป 2430 แยกพมากับไทใหญออกชัดเจน
เปน 2 ประเทศ ถึงจะอยูใตปกครองของ
อังกฤษเหมือนกัน แตพมานั้นคอยตอตาน
อังกฤษ สวนไทใหญมีแตใหความรวมมือ
อังกฤษ ชวยรบในสงครามโลกทั้งสองครั้ง
เมื่อสงครามโลกครั้งที่สองจบลง อังกฤษ
บอกกับไทใหญใหอยูใตอารักขาไปกอน
อังกฤษจะทําการพัฒนา เสร็จแลวจะคืน
เอกราช เปนประเทศเมิงไต
ป 2489 ไทใหญ คะฉิ่น และชิน รวมกัน

สําหรับเสียงวรรณยุกตนั้น เสียงเอกคําเปนตรงกัน เชน ปา อยา อยู ผา และ
เสียงจัตวา-คําเปนอักษรสูงก็ตรงกัน เชน
ขา หมา หนา ผา นอกนั้นเสียงวรรณยุกต
จะแปรหมด
อักษรกลาง-เสียงสามัญของกรุงเทพ ไท
ใหญจะเปนเสียงจัตวา เชน ปาเปนปา ตา
เปนตา กาเปนกา อักษรตํ่า-เสียงสามัญ
ของกรุงเทพ ไทใหญจะเปนเสียงตรี เชน
นาเปนนา ลาเปนลา ทาเปนตา เสียงโท
กรุงเทพ ไทใหญเปนเสียงสามัญ เชน เจา
เปนเจา ขาเปนคา หนาเปนนา สวนเสียง
ตรีกรุงเทพ ไทใหญเปนเสียงโทสั้น เชน
นํ้าเปนนํ่า ชางเปนจั้ง มาเปนมา ถาคน
กรุงเทพพูดวา อาขี่มาเขาปาจูงหมาไปนา
คนไทใหญจะออกเสียงวา อาขี่มาเคาปาจูง
หมาไปนา ที่สําคัญคือ อักษรตํ่าเสียงกัก
แบบธนิตของกรุงเทพ คือ พอ ทอ คอ
ไทใหญจะเปนเสียงกักแบบสิถิล คือ ปอ
ตอ กอ เปนตน เสียงแปรเหลานี้เปนไปทั้ง
ระบบ

รูปที่ 6 สัญญาปางหลวง
หนังสือสัญญาปางหลวง พ.ศ. 2490
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รากไทย
จัดตั้งสหพันธรัฐเทือกเขา โดยไมเกี่ยวกับ
พมา ตอมาในป 2490 นายพลอองซาน
บิดานางอองซานซูจี ชักชวนสหพันธรัฐ
เทือกเขา และชนเผาอื่นๆ รวมกันเรียก
รองเอกราช รัฐมอญกับรัฐกะเหรี่ยงรูทัน
ไมเขารวม พมากับสหพันธรัฐเทือกเขาจึง
ทําหนังสือสัญญาปางหลวง ที่เมืองดอย
แหลม จัดตั้งเปนสหภาพพมา ตั้งเจาสวย
ไตหรือเจาฟาคําศึกซึ่งเปนเจาฟาไทใหญ
เมืองยองหวย เปนประธานาธิบดี นาย
พลอองซานเปนนายกรัฐมนตรี เขียนใน
รัฐธรรมนูญไววา เมื่ออยูรวมกันครบ
กําหนด 10 ปแลว ตางฝายจะเปนอิสระ
แกกัน เปนรัฐชาติสมัยใหม ประเทศใคร
ประเทศมัน
อังกฤษมอบเอกราชใหสหภาพพมา ในป
2491 โดยมีขอแมวาทุกชนชาติตองมีสิทธิ
เทาเทียมกัน ไทใหญเตรียมธงชาติไวแลว
เพลงชาติก็หัดรองแลว ตอมานายพลออง
ซานกับเจาฟาไทใหญอีก 6 คนถูกลอบ
สังหาร นายอูนุขึ้นเปนนายกรัฐมนตรี
ครั้นถึง พ.ศ. 2501 ครบ 10 ปแลว
รั ฐ บาลกลางของอู นุ ก็ ไ ม ทํ า ตามสั ญ ญา
เพราะสุดแสนเสียดายทรัพยากรธรรมชาติ
ของดินแดนในรัฐเทือกเขา ทั้งแรเงินแร
ทองแรรัตนชาติและปาไม มูลคามหาศาล
หลอเลี้ยงประเทศได
เจานอยซอหยั่นตะ ตั้งกองกําลังกูชาติ
หนุมศึกหาญ เจาฟาไทใหญทุกองคสละ
อํานาจ เกิดกองกําลังรัฐฉานอิสระ กอง
กําลังสามัคคีแหงชาติรัฐฉาน และกอง
กําลังศึกหาญไทของเจางาคํา ทําการทวง
สัญญาตั้งประเทศเมิงไต
ใน พ.ศ. 2505 ประชาชนรัฐฉานและรัฐ
กะยากอเหตุประทวง เรียกรองอิสรภาพ
จากรัฐบาลพมา นายพลเนวินจึงฉวยโอกาส
ทํารัฐประหาร ยึดอํานาจนายอูนุ ประกาศ
ยุบสภา ยกเลิกรัฐธรรมนูญ สัญญาปาง
หลวงเปนโมฆะ รวบดินแดนชนกลุมนอย
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ทุกกลุมรวมเขาเปนประเทศพมา จับเจา
ฟาไทใหญทั้งหมด ครั้งนั้นเจาสวยไตเสีย
ชีวิตในคุก เจาแมนางเฮือนคํา ซึ่งเปนมหา
เทวีของเจาสวยไต ตั้งกองกําลังกูชาติไท
ใหญ ขุนสาเขาปาตั้งกองกําลังไทรวมพลัง
ที่บานหินแตก จังหวัดเชียงราย ผลิต
เฮโรอีนเอาเงินมาซื้ออาวุธ เจากอนเชิง
ตั้งกองกําลังปฏิวัติแหงรัฐฉาน ตอมากอง
กําลังคอมมิวนิสตฉานเหนือ กับกองกําลัง
ฉานใตรบกันเอง เจากอนเชิงขอใหกอง
กําลังทั้งหมดรวมกันเปนหนึ่งเดียว แตไม
สําเร็จ กลุมขุนสาเขมแข็งที่สุด
ป 2539 สหรัฐอเมริกาใหพมาจับตัวขุน
สาสงไปลงโทษ ขุนสาจึงยอมมอบอาวุธให
พมาแลกกับอิสรภาพ แลวก็ปวยตาย
ขณะที่กลุมกองกําลังกูชาติสลายตัวหมด
แลว แตเจายอดศึก เจากานยอด เจาเสือ
แทน รวมตัวกันเปนกองกําลังรัฐฉานลุก
ขึ้นสูตอ และถูกทหารพมาปราบปราม
หนักหนวง
ป 2542 เจายอดศึกยายฐานมาตั้งมั่นที่
ดอยไตแลง ติดอําเภอปางมะผา แมฮอ งสอน
ตอสูกับรัฐบาลอยางทรหดจนถึงวันนี้
ในบรรดาพี่นองไท ที่เดินทางออกจากถิ่น
กําเนิด อันเปนหุบเขาลับแลในเทือกเขาสูง
ทุรกันดารนั้น ไมมีใครประสบความสําเร็จ
เทากับกลุมไทนอย เพราะสามารถตั้ง
ประเทศอิ ส ระ เป น ประเทศไทยกั บ

ประเทศลาว ตางจากไทจวงในจีน ไทลื้อ
ในสิบสองพันนา ไทดําไทขาวในสิบสองจุ
ไทไทอาหมในแควนอัสสัม และไทใหญใน
รัฐฉาน
เจายอดศึกบอกวา ไทใหญถูกทหารพมา
ไลฆาเกือบ 60 ปแลว ตอนนี้เหลือไมถึง
5 ลานคน แตไทใหญก็จะสูไป จนกวาจะ
ตั้งประเทศได หรือจนกวาคนไตโหลงจะ
ตายหมด หรือกลายเปนพมาหมด เมื่อ
กอนไทใหญมีขุนหอคํา มีมาตลอด 800
ป แตเจาฟาหอคําองคสุดทายของไทใหญ
สวรรคตไปแลว ไทใหญไทนอยก็เลือดเนื้อ
เดียวกัน ในหลวงของคนไทยจึงเปนทีเ่ คารพ
บูชาของไทใหญดวย
ตั้งแตยายมาอยูดอยไตแลงติดอําเภอปาง
มะผา เจายอดศึกทําพิธีสักการะพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัวทุกวันเฉลิมพระชนม
พรรษา โดยบริสุทธิ์ใจ และเมื่อป 2549
ก็ ได จั ดพิ ธีฉ ลองครองสิ ริร าชสมบัติครบ
60 ป อยางยิ่งใหญ
ไทใหญไมมีเจาฟาหอคําแลว รูสึกอางวาง
เดียวดาย จึงขอยึดถือพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวเปนมิ่งขวัญ เชนเดียวกับพี่
นองไทย
ตนป 2559 ไทใหญไดเห็นคนไทยจัดงาน
ฉลองครองราชย 70 ป มโหฬารสมพระ
เกียรติ ครั้นถึงปลายป ไทใหญก็ไดยิน
เสียงคนไทยรํ่าไหสะเทือนแผนดิน

รากไทย
Thai Origin

ประเทศจีน

เมืองไย

ประเทศพมา

ประเทศลาว

ประเทศไทย
รูปที่ 7 ประเทศเมิงไต
ประเทศเมืองไท หากฝนเปนจริง
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Along The Transformer Site

เสนทางนักสูแหง

ภูทับเบิก
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ยอนรอยหมอแปลง
Along The Transformer Site

ตามตะวัน
ปริญญาตรี นิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
นักเขียนอิสระ

เบื้องหนาภาพวาดที่แสนธรรมดาภาพหนึ่ง
อาจมีเบื้องหลังแหงความทรงจําของความ
รั ก อั น ดื่ ม ดํ่ า แต แ สนทรมานที่ ย ากจะลื ม
เลือนซอนอยู เฉกเชน “มิตาเกะ” ภาพ
วาดในนวนิยาย “ขางหลังภาพ” วรรณกรรม
แหงความรักสมัยแรกๆ ของ “ศรีบูรพา”
เบื้ อ งหน า ภาพธรรมชาติ อั น แสนสวยสด
งดงาม ที่ผูคนโหยหาดั้นดนเดินทางเขาไป
ดื่มดํ่าสัมผัส ก็อาจมีเรื่องราวที่ตรงขามกับ
ความสวยสดงดงาม อาจมีความทุกขระทม
ขมขื่น มีตํานานและการตอสู มีความหวัง
และความผิดหวัง ซอนอยูเชนกัน
ภูทับเบิก คือหนึ่งในสถานที่ธรรมชาติเชน
วานี้
เดิมภูทับเบิกเปนที่อยูอาศัยของชาวไทยภูเขาเผามงที่
ตัดขาดจากความเจริญของสังคมเมือง แตไมหลุดพน
จากอํานาจปกครองของทางราชการไทย

หมอแปลงตนเรื่อง :

หมอแปลงไฟฟาถิรไทย ขนาด 3500 kVA 6600 – 400 V
หมายเลขเครื่อง 5910091
จําหนายและใชงานที่ บริษัท รวมกําลาภ พาวเวอร จํากัด
อําเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ
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ยอนรอยหมอแปลง
ยอนหลังไปเมื่อราว 50 ปกอน ที่ประเทศ
ถู ก ปกครองโดยกลุ  ม ทหารซึ่ ง สื บ ทอด
อํานาจกันมาเปนเวลายาวนาน คนมงแหง
ภูทับเบิก ก็ไมตางจากชาวไทยภูเขาเผา
อื่นๆ ที่อาศัยอยูบนภูดอยภาคเหนือทั่ว
ประเทศ ที่ถูกเจาหนาที่รัฐโดยเฉพาะ
ทหารเดินทางขึ้นไปรีดนาทาเรน เก็บภาษี
แปลกๆ สารพัด สุดแตจะกําหนดกันขึ้น
มาดวยเห็นวาเปนเขตไกลปนเที่ยง ถา
บานไหนไมมีใหก็ตองเอาลูกสาวมาสังเวย
เปดไกหมูในเลาที่เลี้ยงไว ถาเจาหนาที่
ตองการ ก็จะไลยิงแลวลากเอาไปตาม
อําเภอใจ ที่รายที่สุดคือ หญิงสาวคนไหน
เปนที่ถูกตาตองการ ก็จะถูกฉุดคราขมขืน
เปนเรื่องที่เกิดขึ้นทั่วไปโดยไมมีใครกลา
ตอสูหรือแจงความดวยเกรงกลัวอํานาจ
อิทธิพลของเจาหนาที่บานเมือง
ป พ.ศ.2511 พลพรรคคอมมิวนิสตแหง
ประเทศไทยเดินทางเขามาขยายงานมวลชน
ในเขตรอยต อ สามจั ง หวั ด อั น ได แ ก
พิษณุโลก เลย และเพชรบูรณ
เวลานั้น ชาวไทยภูเขาเผามงที่อาศัยอยูใน
เขตพื้นที่ดังกลาว ซึ่งรวมทั้งที่อยูบนภูทับ
เบิ ก อั น เป น ยอดภู ที่ สู ง ที่ สุ ด ในจั ง หวั ด
เพชรบูรณดวยนั้น ตางมีตํานานเลาขาน
กันมาแตครั้งบรรพบุรุษวา คนมงที่อยูกัน
อยางทุกขยากทุกวันนี้ วันหนึ่งจะมีคนดี
เดินทางมาทางทิศตะวันออก และจะมา
ชวยคนมงเอาไว ดวยเหตุนี้ เมื่อพรรค
คอมมิ ว นิ ส ต แ ห ง ประเทศไทยขยายงาน
มวลชนเขามา คนมงที่นี่จึงนึกถึงตํานานที่
เลาขานกันมา และพรอมเพรียงกันเขา
รวมงานกับพรรคคอมมิวนิสตดวยความ
เต็มใจทันที
ทําใหคนในหมูบานตางๆ
บริเวณนั้นกลายเปนมวลชนในจัดตั้งของ
พรรคคอมมิ ว นิ ส ต แ ห ง ประเทศไทยไป
เกือบหมด
พรรคคอมมิวนิสตแหง
ประเทศไทยไดปฏิบัติงานทั้งดานการเมือง
และการทหาร พวกเขาไดจัดตั้งชาวบาน
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ขึ้นมาเปนกองกําลังติดอาวุธหลบซอนตัว
อยูในปาเขา และนํากองกําลังนี้ออกโจมตี
อาสาสมัครคุมครองหมูบานที่ทางการจัด
ตั้งขึ้นเปนลําดับแรก จากนั้นก็ยกระดับ
ขึ้นโจมตีกองกําลังตํารวจและทหาร แยง
ยึดอาวุธมาเสริมกําลังของฝายตน เปลี่ยน
พื้นที่สีขาวใหกลายเปนเขตจรยุทธ และ
ฐานที่มั่นสีแดง อันถือเปนเขตอํานาจรัฐ
ของประชาชนในที่สุด
ฐานที่มั่นแหงนี้ ครอบคลุมพื้นที่รอยตอ
สามจังหวัด อันไดแก พิษณุโลก เลย และ
เพชรบูรณ จึงมีชื่อเรียกกันทั่วไปวา ฐานที่
มัน่ เขตสามจังหวัด มีฐานบัญชาการสําคัญ
อยูที่ภูหินรองกลา ในเขตจังหวัดพิษณุโลก
และเขาคอ ในเขตจังหวัดเพชรบูรณ
ในฐานที่มั่นแหงนี้ ชาวไทยภูเขาเผามงที่
เคยอยูอยางหวาดกลัว ถูกกดขี่ขมเหงจาก
ทางการทหาร ตางไดพบกับชีวิตใหมที่
เปลี่ยนแปลงไปอยางหนามือเปนหลังมือ
พวกเขามีความรูในเรื่องตางๆ มากขึ้น
จากการใหการศึกษาของพรรคคอมมิวนิสต
มี สิ ท ธิ เ สรี ภ าพและมี ส  ว นร ว มในการ

กําหนดชีวิตตนเองมากขึ้น โดยในทางการ
เมือง จะมีคณะกรรมการบริหารอํานาจรัฐ
เรียกวา “คณะกรรมการรัฐ” มี “สภาผู
แทนประชาชนปฏิวตั ”ิ ประกอบดวยสมาชิก
สภา ทีไ่ ดรบั เลือกมาจากชาวบานและทหาร
ในเขตฐานที่มั่น ทําหนาที่นิติบัญญัติ และ
ลงมติโครงการแกไขปญหาตาง ๆ เพือ่ ความ
สงบเรียบรอย มัน่ คง และกาวหนาของเขต
ฐานทีม่ นั่ รวมทัง้ ติดตามตรวจสอบ การ
บริหารของกรรมการบานและกรรมการรัฐ
ในดานตุลาการ มี “ศาลประชาชน” ซึ่ง
ประกอบดวยผูพ พิ ากษา และคณะกรรมการ
กฎหมาย มีอาํ นาจหนาทีพ่ จิ ารณาคดีตา งๆ
ทั้งคดีแพงและคดีอาญา โดยเฉพาะความ
ผิดตอความมั่นคงของรัฐ ตามกฎหมายที่
กําหนดขึ้นไว
ในดานการปกครอง มีการจัดตั้งองคการ
บริหารถึงระดับหมูบาน มีเจาหนาที่คือ
คณะกรรมการบานเปนผูบริหาร
ในดานการทหาร มีทหารหลักที่จะรักษา
ความปลอดภัยแกฐานที่มั่น และมีทหาร

ยอนรอยหมอแปลง
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บานเปนกําลังสํารอง ทหารเหลานี้มีขีด
ความสามารถพรอมที่จะสูกับเจาหนาที่
ของรัฐบาลไดอยางมีประสิทธิภาพ
ในดานเศรษฐกิจ มีการวางโครงการเกี่ยว
กับการผลิตแตละปไวอยางชัดเจน กลาว
คือ นอกจากผลิตเพื่อใชเลี้ยงทหารและ
ประชาชนที่อยูในเขตฐานที่มั่นแลว ยัง
ผลิตไวเพื่อสํารองเวลาสูรบกับเจาหนาที่
ของรัฐบาล ในกรณีที่การรบยืดเยื้อ
นอกจากนี้ ยังมีงานดานการพาณิชย การ
สาธารณสุข การศึกษาและวัฒนธรรม
รวมทั้งงานดานสตรีและเด็ก อีกดวย

โรงสีขา วพลังกังหันนํา้ ในเขตฐานทีม่ น่ั สามจังหวัด

ความสุขของชาวไทยภูเขาเผามงที่ไดพบ
สังคมใหมบนเสนทางการตอสูที่รวมกับ
พรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทยในเขต
อํานาจรัฐสีแดงของประชาชนนี้ ดําเนินไป
เปนเวลารวม 15 ป จึงมาสิ้นสุดลงในป
พ.ศ.2525 เมื่อเกิดวิกฤตศรัทธาขึ้นใน
ขบวนการคอมมิวนิสตสากล โดยเริ่มจาก
ความขั ด แย ง ระหว า งสองผู  นํ า โลก
คอมมิ ว นิ ส ต คื อ สหภาพโซเวี ย ตกั บ จี น
การทําสงครามระหวางจีนกับเวียดนาม
การยุบพรรคคอมมิวนิสตโซเวียต ที่ตาม

มาดวยการลมสลายของสหภาพโซเวียต
และการเปลี่ยนแปลงนโยบายของพรรค
คอมมิวนิสตจีนและรัฐบาลจีน ที่ยกเลิก
การหนุนชวยพรรคคอมมิวนิสตดวยกัน
และหั น ไปจั บ มื อ กั บ ชนชั้ น ปกครองใน
ประเทศที่เคยเปนศัตรูกับตน ประกอบกับ
ภายในพรรคคอมมิ ว นิ ส ต แ ห ง ประเทศ
ไทยขณะนั้น เกิดความขัดแยงดานวิธีคิด
วิธีทํางานระหวางผูปฏิบัติงานของพรรค
กั บ นั ก ศึ ก ษาประชาชนที่ ห นี ภั ย จาก
“เหตุการณ 6 ตุลาคม” เขาไปอาศัยอยู

December 2016 - March 2017
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ยอนรอยหมอแปลง
กับพรรค ในภาวะที่พรรคคอมมิวนิสตเอง
ยังไมอยูในสภาพที่พรอมจะรองรับคลื่น
ประชามหาชนที่ไหลทะลักกันเขาปาอยาง
มากมายขนาดนั้น ความขัดแยงดังกลาวนี้
นอกจากมิไดแกใหตกไป หากยังเริ่มขยาย
ตัวเขาไปภายในพรรค เกิดความเห็นที่
แตกต า งขั ด แย ง กั น เองในหลายเรื่ อ ง
หลายระดับ และหลายพื้นที่ รัฐบาลเวลา
นั้นจึงฉวยโอกาสนี้ เปลี่ยนมาใชนโยบาย
ผอนปรน และใชการเมืองนําการทหาร
ทํ า ให พ ลพรรคคอมมิ ว นิ ส ต แ ละมวลชน
คอยๆ ทยอยออกมามอบตัวจนฐานที่มั่น
และอํานาจรัฐของประชาชนไมอาจดํารง
อยูไดตอไป ชาวไทยภูเขาเผามงในฐานที่
มั่นเขตสามจังหวัด ซึ่งรวมทั้งที่อยูบนภูทับ
เบิกดวย ตางยอมวางอาวุธออกมามอบตัว
เปนผูพัฒนาชาติไทย และรับสวนแบง
ที่ดินทํากินที่ทางการจัดสรรใหแตละครัว
เรือนในที่สุด
เสียงเพลง “เปยเยงเทีย้ เปยเซียงสีป่ าจัว๊ ”
(ทหารประชาชนสามัคคี) ทีเ่ คยรองรํากัน
อยางคึกคัก คอยๆ แววแผวเลือนไปจาก
เทือกภูสูงชันของฐานที่มั่นและภูทับเบิก
พรอมสายลมหนาวที่พัดเยือกเขามาโลม
เลียบาดแผลทีซ่ อ นลึกอยูใ นดวงใจของผูแ พ

ไมนอยเวลานั้นถึงกับพูดวา “ผูหญิงมง
คิดถึงพรรคคอมมิวนิสต”
อีกประการหนึ่ง การพัฒนาพื้นที่และการ
ตัดถนน ทําใหวิถีชีวิตคนมงเปลี่ยนแปลง
ไป การคมนาคมสะดวกสบายขึ้น การ
ท อ งเที่ ย วและเศรษฐกิ จ สิ น ค า เข า มา
แทนที่เศรษฐกิจแบบผลิตเองใชเองในครัว
เรือน

การลมสลายของฐานที่มั่น และการเรง
พั ฒ นาพื้ น ที่ ด  ว ยการตั ด ถนนเข า มาของ
ทางราชการ ทําใหวถิ ชี วี ติ ของชาวไทยภูเขา
เผามงที่นี่เปลี่ยนแปลงไปอีกครั้ง
ประการแรก การลมสลายของฐานที่มั่น
และอํ า นาจรั ฐ ประชาชนที่ นํ า โดยพรรค
คอมมิวนิสตแหงประเทศไทย ทําใหชาย
ชาวมงจํานวนหนึ่งหวนกลับไปใชประเพณี
วัฒนธรรมในสังคมเกา บางก็เริ่มกลับมา
ทุบตีภรรยา บางก็มีภรรยานอย บางก็ไม
คอยทํางาน ปลอยใหผูหญิงทํางานแตฝาย
เดียว ซึง่ ขณะอยูภ ายใตอาํ นาจรัฐประชาชน
ทีน่ าํ โดยพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทย
สิง่ เหลานีจ้ ะกระทํามิได สตรีชาวมงจํานวน
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แปลงผักอินทรียบ นภูทบั เบิก

ภูทับเบิกที่ไมมีฐานที่มั่น บัดนี้เต็มไปดวย
ไรกระหลํ่าปลีและผักกาดขาวปลีที่ปลูกสง
ลงมาขายทีต่ ลาดหลมสัก หรือไมกม็ พี อ คา
คนกลางขึ้นไปรับซื้อถึงไร ปหนึ่งปลูกกัน
สองถึงสามครั้ง บนเนื้อที่กวาหกพันไร
เปนแหลงปลูกกระหลํ่าปลีที่ใหญที่สุดใน
ประเทศไทย บางครั้งผลผลิตมากก็ขายไม
ไดราคา บอยครั้งถูกกดราคา รายไดจึง
เอาแนเอานอนไมได ชาวมงสวนหนึ่งที่พอ

ยอนรอยหมอแปลง
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มีเงินและมีชองทางอยูบางจึงหันมาปลูก
รีสอรทแบบงายๆ รองรับนักทองเที่ยวที่
อยากขึ้นมาสัมผัสทะเลหมอกและอากาศ
อันหนาวเย็นบนยอดภู ชีวิตชวงนี้นาจะไป
ไดดี แตกระนั้นไมนานรีสอรทเหลานี้ก็ถูก
ไลรื้อตามคําสั่งมาตรา 44 ดวยเหตุวา
พื้นที่นี้เปนพื้นที่ปาและเปนแหลงตนนํ้า
ลําธารสําคัญของแมนํ้าปาสัก
การไล รื้ อ รี ส อร ท บนภู ทั บ เบิ ก เป น ไป
อยางราบรื่น เพราะเจาของรีสอรทเปน
เพียงคนมงที่ไมมีปากมีเสียง ตางกับ
เจาของรีสอรทหรูบนปาเขาคอที่ยังคงตั้ง
ตระหงานอยูทั้งเทือกภูมากนัก
การที่ภูทับเบิกเต็มไปดวยไรกระหลํ่าปลี
แม ด  า นหนึ่ ง จะทํ า ให ทั ศ นี ย ภาพบนภู ดู
สวยงามดึงดูดใจนักทองเที่ยว แตอีกดาน
หนึ่งก็สรางปญหาทางดานนิเวศ เนื่องจาก
ชาวมงที่นี่จะใชปุยเคมีและฉีดยาฆาแมลง
อยางหนัก ทําใหสารปนเปอนลอยฟุงอยู
ในอากาศ และลงไปในแหลงนํ้า ซึ่งเดิมภู
ทับเบิกจัดเปนสถานที่ที่มีอากาศและนํ้า
บริสุทธิ์สะอาดมากที่สุดแหงหนึ่งของไทย

คุณสายสมร อุน เรือน

เคยใชเปนที่รอง “นํ้าคางกลางหาว” เพื่อ
นํ า ไปทํ า นํ้ า พระพุ ท ธมนต ป ระกอบพระ
ราชพิธีสําคัญๆ ถวายแดองคพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9 มาแลว
ดวยเหตุนี้ทางจังหวัดเพชรบูรณ และ
สํ า นั ก งานเกษตรในพื้ น ที่ จึ ง ช ว ยกั น
รณรงคใหความรูแกเกษตรกรชาวมง ให
ลดการใช ส ารเคมี หั น มาทํ า เกษตร
ปลอดภัย และเกษตรอินทรียมากขึ้น
คุณสายสมร อุน เรือน หัวหนากลุม อารักขา
พืช สํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ
เล า ว า สํ า นั ก งานเกษตรได แ นะนํ า ให ล ด
การใชสารเคมีตั้งแตป 2555 แลว โดยตั้ง
เปาหมายใหเกษตรกรปละ 300 ราย หัน
มาผลิตผักปลอดภัย กลาวคือสามารถใช
สารเคมีไดในปริมาณที่จํากัดและไมเปน
อันตรายตอผูบริโภค มีการจัดตั้งสหกรณ
เพื่อบริหารจัดการพืชผักปลอดภัย โดยใน
3 ปแรก มีเปาหมายรวบรวมผูปลูกผักที่
ไดรับการรับรองมาตรฐาน GAP (Good
Agricultural Practice) เปนสมาชิก และ
นํ า ผลผลิ ต ที่ ไ ด รั บ การรั บ รองมาตรฐาน
แลวของสมาชิกออกสูตลาด ในปที่ 4 วาง
เปาหมายไววา สมาชิกทุกรายตองไดรับ

มาตรฐานการรับรองเปนพืช Organic
หรือ พืชอินทรีย ซึ่งไมมีการใชสารเคมี
ใดๆ ทั้งสิ้น มิฉะนั้น สหกรณจะไมรับซื้อ
ผลผลิต ทั้งนี้เพื่อเปนการรักษาความอุดม
สมบูรณของดิน ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ อันจะนําไปสูการทํากสิกรรมแบบ
ยั่งยืน ขณะเดียวกันทางจังหวัดโดยผูวา
ราชการจังหวัด คุณบัณฑิตย เทวีทิวารักษ
ก็สนับสนุนใหจัดตั้งโครงการกรีนมารเก็ต
เพชรบูรณ ขึ้น ทําหนาที่เปนแมขายระดับ
จังหวัด หลอมรวมเครือขายชุมชนคน
เ พ ช ร บู ร ณ  ที่ ส น ใ จ ป ร ะ ก อ บ อ า ชี พ
เกษตรกรรมที่ปลอดภัยตอผูบริโภคและผู
ผลิต เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยมีคณะ
กรรมการโครงการคอยกํากับดูแล อํานวย
ความสะดวก รวมทั้งคอยประสานงาน
ดานการตลาด โลจิสติกส เทคโนโลยี และ
งบประมาณ ใหกับสมาชิกในเครือขาย
ตลอดจนดู แ ลมาตรฐานการผลิ ต ของ
สมาชิกเครือขายเพื่อใหผูบริโภคเกิดความ
มั่ น ใจในผลิ ต ภั ณ ฑ ท างการเกษตรของ
จังหวัดเพชรบูรณ
จากความมุ  ง มั่ น และร ว มมื อ กั น อย า ง
จริงจังของหนวยราชการตางๆ ในจังหวัด
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จังหวัดพยามยามรักษาไวใหเปนพื้นที่ที่
ปลอดสารเคมี
โชคดีที่เพชรบูรณมีขาราชการดีๆ ทํางาน
อยูเปนจํานวนมาก ทั้งในสวนงานดานการ
ปกครองและในสวนงานดานการเกษตร
พวกเขาไมไดทํางานเพื่อหวังตําแหนง ไม
ไดวิ่งเตนสอพลอเขาหาผูมีอํานาจ หรือทํา
ตนรับใชนายทุนกลุมใด ทันทีที่บริษัทมัน
ฝรั่งดังกลาวเสนอรูปแบบของเกษตรพันธ
สัญญาเขามา รองผูวาราชการจังหวัด คุณ
ไกรสร กองฉลาด ก็ออกมารณรงคชวน
เชิญใหสังคมรวมกันตอตานอยางเปดเผย
และตรงไปตรงมา โดยโพสตลงในเฟสบุค
ของตนวา

เพชรบูรณ ทําใหปจ จุบนั เกษตรกรชาวไทยภูเขาเผามงหัน
มาทําเกษตรอินทรียมากขึ้น เฉพาะที่ภูทับเบิกมีแปลงผัก
อินทรียอยูถึง 1,500 ไร
ชีวิตชวงนี้ของชาวไทยภูเขาเผามงแหงภูทับเบิกดูเหมือนจะ
สดใสขึ้นอีกครั้งหนึ่ง จากอดีตที่พากันอพยพลงมาจาก
จังหวัดนาน หักรางถางปาเพื่อปลูกฝนและทําไรเลื่อนลอย
ถูกทางการทหารขมเหงรังแก จนกระทั่งไดพบชีวิตใหมใน
ฐานที่มั่นระยะหนึ่ง กอนจะพกพาความพายแพกลับบาน
มาปลูกเผือกปลูกขิง กอนจะมาทําไรกระหลํ่าปลี และพืช
ผักอินทรีย เสนทางชีวิตจากนี้ไปนาจะมีอนาคตที่สดใสขึ้น
เรื่อยๆ หากไมมีการเขามาของนายทุนผูผลิตมันฝรั่งทอด
กรอบรายใหญของโลกรายหนึ่ง ที่สงตัวแทนมาชักชวนให
ชาวมงหันมาปลูกมันฝรั่งในรูปแบบของเกษตรพันธสัญญา
และคนมงที่นี่สวนหนึ่งก็หลงคารม ดวยคิดเพียงวาไมตอง
ใชเงินลงทุนอะไร ปลูกแลวบริษัทก็รับซื้อ โดยหารูไมวา ที่
อําเภอพบพระ จังหวัดตาก เกษตรกรที่ทําสัญญาปลูกมัน
ฝรั่งกับบริษัทนี้ ตองลมละลายเปนหนี้เปนสิน เพราะ
หัวมันเนา และถูกบริษัททวงเงินคาหัวพันธุมันฝรั่ง คายา
คาปุย จนตองรวมตัวกันชุมนุมประทวงตอสูกับบริษัทอยู
ขณะนี้ นี่ยังไมไดพูดถึงสภาพแวดลอมบนภูทับเบิกที่ทาง
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“เรื่องของเรื่องคือ มีตัวแทนจากบริษัทผลิตมันฝรั่งยี่หอดังยี่หอนึงมาพบผมที่ทํางานบอกกําลัง
จะสงเสริมชาวบานปลูกมันฝรั่งที่ภูทับเบิกโดยรับซื้อราคาประกัน ตองการหนังสือรับรองจาก
จังหวัด เพื่อนําเขาหัวมันฝรั่งที่จะใชทําพันธุจากตางประเทศ ฟงดูเหมือนดี แตพอสอบถามราย
ละเอียดผมรูสึกวามันเรื่องใหญ
อยางแรกคือ มันเปนเกษตรพันธสัญญา แบบบริษัทยักษใหญของไทยที่ทําเรื่องขาวโพดเลี้ยงสัตวนั่น
แหละครับ พันธุ ปุย ยา เอาของมันหมด เรียกวาตั้งใจยัดหาชาวบานครบวงจร
สอง จังหวัดเพชรบูรณพยายามจะลด ละ เลิก การใชสารเคมี แตพวกนี้มันตองใชยาฆาแมลง ที่หนัก
ไปกวานั้นบนภูทับเบิกลมมันแรง เวลาพนยาฆาแมลงมันก็ฟุงไปทั่วหุบเขา ไหนจะดิน นํ้า อาหาร
อากาศ การทองเที่ยว และผลผลิตของชาวบานที่มีความตั้งใจดีๆ ที่จะลด ละ เลิก การใชสารเคมี ไม
ฉิบหายวายปวงไปดวยหรือครับ
สาม ภูทับเบิกเปนแหลงตนนํ้าของประเทศ เหมาะสําหรับปลูกพืชผักเมืองหนาว มันเอาพื้นที่ผลิต
อาหารชั้นยอดของประเทศ ไปผลิตอาหารขยะ คือมันฝรั่งทอด
พยายามหาขอกฎหมาย เทาที่รูกฎหมายก็ไมไดใหอํานาจเราไว ไปหามมันทํา มันฟองเราแน อยาง
นอยก็ปลุกม็อบชาวบานมาตานเรา ผมจึงอยากรณรงคไมซื้อสินคาที่ทําลายสิ่งแวดลอมแบบนี้ โดย
เฉพาะสินคาที่แปรรูปเปนอาหารขยะแบบนี้ ที่สําคัญเกษตรพันธสัญญาสุดทายประเทศเราไมเหลือ
อะไรครับ เหมือนขาวโพดเลี้ยงสัตว ดิน นํ้า ปาไปหมด ผูคนเปนหนี้สินเต็มแผนดินครับ อยาก
รณรงคจริงๆ เลย อยากหารือพี่นองวาเราจะมีแนวทางอยางไรจัดการกับพวกบริษัทเห็นแกไดแบบนี้ดี
ครับ กับชาวบานคงพูดยาก มันเอาเงินมาลอแบบนี้ แตถาใชมาตรการทางชองทางผูบริโภคสินคา
กดดันนาจะไดผลนะครับ”
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เราได มี โ อกาสพบปะพู ด คุ ย กั บ รองผู  ว  า
ราชการจั ง หวั ด เพชรบู ร ณ ท  า นนี้ ด  ว ย
ตนเองในเชาของวันที่แมจะมีภารกิจรออยู
มากมาย แตทานก็กรุณาสละเวลามาให
ขอมูลกับเรา สัมผัสทีแ่ ววตาและความมุง มัน่
ทําใหเรามั่นใจวา ที่นี่มีคนดี ขาราชการใน
ตางจังหวัดของเราบางแหงอาจจะเลว อาจ
จะรับใชอิทธิพลทองถิ่น แตไมใชที่นี่
ตอนหนึง่ ของการสนทนา ทานรองผูว า ไกรสร
กลาววา
“ที่เพชรบูรณ แตกอนชาวบานปลูกมัน
ฝรั่งเพื่อนํามาประกอบอาหารเล็กๆ นอยๆ
ในครัวเรือน ไมใชมันโรงงานอยางที่กําลัง
นําเขามาเผยแพรที่นี่ แนวทางที่เราทําคือ
เกษตรอินทรีย ในชวงประเทศไทยมีภัย
แลง ผักตายตั้งแตเชียงใหมยันกรุงเทพฯ
และลงไปถึงภาคใต แตภูทับเบิกยังอยูได
ไดผลดีดวย หมายความวาดินแดนนี้เปน
แหล ง ผลิ ต อาหารชั้ น หนึ่ ง ของประเทศ
แลวเราจะปลอยใหมีการปลูกพืชเชิงเดี่ยว
ไดอยางไร มันฝรั่งที่เขามาก็เปนพันธุ
โรงงานจากตางประเทศ ซึ่งไมนาทน
สภาพแวดลอมและโรคแมลงในบานเราได
ดังนั้นโปรแกรมการฉีดยากําจัดแมลงตอง
หนักแน ตรงนี้เปนพื้นที่ตนนํ้า คุณเอา
แหลงผลิตอาหารชั้นยอดของประเทศไป
ผลิตอาหารขยะแบบนี้ มันคุมหรือไม
ระยะยาวกับสิ่งที่เสียไป แคไรขาวโพด
อยางเดียวเราก็กลืนไมเขาคายไมออกอยู
แลว บางทีเราสงเสริมพืชเศรษฐกิจ คิด
แตตนทุนคาแรง คาปุย คายา คาเมล็ด
พันธุ แตเราไมเคยคิดถึงตนทุนสิง่ แวดลอม
ที่เสียไป ในอเมริกาเคยทําสํารวจวา กวา
จะสงออกขาวโพดออกไป 1 ตัน หนาดิน
หายไป 2 ตัน นํ้าอีก ใชนํ้า 100 กวาลิตร
ตอขาวโพด 1 กิโลกรัม ผลที่ตามมาหนวย
งานที่เขาไปรวมกับบริษัทเอกชนคิดหรือ
ไม นอกจากนี้การปลูกพืชเชิงเดี่ยว เปน
การทําลายโครงขายของการปองกันโรค
แมลง ในตางประเทศ ก็มีตัวอยางเนา
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คุณไกรสร กองฉลาด
รองผูวาราชการจังหวัดเพชรบูรณ

ไมมีอะไรกินจนประชาชนตองอพยพออก
จากพื้นที่”
สําหรับสาระสําคัญของสัญญา ทานไกรสร
เปดเผยวา
“มีการเซ็นสัญญากันทุกปผานตัวแทนที่
เขามา สาระสําคัญของสัญญาคือ ตองซื้อ
หัวพันธุ ปุย ยา เมื่อผลผลิตออกมาบริษัท
จะรับซื้อ มีตลาดแนนอน มีราคารับซื้อ
ชัดเจน แตลึกๆ วางเงื่อนไขยุบยิบไวหมด
ถาขนาดไมได ใหญไป เล็กไป ก็ไมซื้อ
ตองใหไดเปะๆ ซึ่งในทางปฏิบัติทําไดยาก
ไมไดซื้อทุกหัว ที่อําเภอพบพระ ทราบวา
พอหัวพันธุเนา มีการฟองรองจากชาว
บานไปถึงบริษัท บริษัทไมรับ อางวาจะมา
ฟองบริษทั ไมได ตองไปฟองกับตัวแทนทีเ่ ซ็น
สัญญา เพราะบริษัทไมไดเซ็นสัญญา
โดยตรงกับเกษตรกร พอประชาชนเดิน
ขบวน บริษัทก็ออกมาบอกวาจะชวยโดย
ไมคิดคาหัวพันธุที่เนา แตคาปุยคายา ยัง
ตองเปนหนี้นะ ที่บริษัทไดแน ๆ คือ ปุย
ยา หัวพันธุ ที่ขาย”

สุดทายทานไกรสรสรุปวา
“อเมริกาเคยใชนโยบายอาหารคืออาวุธ
กับญี่ปุน ผลผลิตสวนเกิน เชนขาวสาลี ที่
ผลิตชวงสงครามโลก แมคอาเธอรเสนอ
ใหแกผลผลิตลนเกินกับญี่ปุนรอยลานคน
จางคนญี่ปุนเขียนหนังสือเผยแพรความ
คิดวา กินขาวโงกินขนมปงฉลาด เขาไป
เปลี่ ย นเมนู อ าหารในโรงเรี ย นจากมิ โ ซะ
ปลา มาเปนขนมปง ฮอทดอก ญี่ปุนแทบ
ตายกวาจะไหวตัวทัน สําหรับประเทศไทย
การเขามาของอาหารขยะพวกนี้ นอกจาก
จะเอารัดเอาเปรียบเกษตรกร
ทําลาย
สภาพแวดลอม ยังสงผลขางเคียงไปถึง
สุขภาพคนไทยที่จะตองเสียไป เชนนี้แลว
เราจะยังเดินหนาตอไปหรือ?”
คําถามและคําอธิบายเหตุผลการคัดคาน
การเข า มาปลู ก มั น ฝรั่ ง พั น ธุ  โ รงงานจาก
ตางชาติบนภูทับเบิกนี้ จะทําใหผูมีอํานาจ
ตัดสินใจรับฟงหรือไม เปนเรือ่ งทีส่ งั คมกําลัง
จับตามอง แมจะมีความพยายามผลักดัน
ร า งพระราชบั ญ ญั ติ ส  ง เสริ ม และพั ฒ นา
ระบบเกษตรพันธสัญญาออกมาก็ตาม

ยอนรอยหมอแปลง

“ผมเคยทําเปนลูกจางเขา ปุยยาของเขา
ทําไดไดเงิน ทําไมไดเปนหนี้เสียเวลาไป
เปลาๆ เคยทําหาไรปนึง ไมไดสักบาท
เพราะหัวไมไดขนาด เขาไมรับซื้อ คัดทิ้ง
เลย ใหญก็ไมได เล็กก็ไมได เราก็ตองทิ้ง
เอาไปใหใครก็ไมมีใครกิน ทําตอนนั้นไมมี
สัญญาอะไร พอใจทําก็ทํา ไมตองขึ้น
ทะเบียนกับอําเภอ ทํากับบริษัทเลย ตอน
นีม้ สี ญ
ั ญา แตเขาจะเบีย้ วมาชาวบานก็ไมรู
มีแตกมหนากมตาทําใหเขา เวลานี้มี 2030 ครอบครัวที่ทํากับบริษัท”
ปจจุบันคุณเซ็งหันมาปลูกผักสลัดอินทรีย
เขาเปนรายแรกๆ บนภูทับเบิกที่ทําเกษตร
อินทรีย เขาพาเราเที่ยวชมแปลงผักของ
เขาอยางมีความสุข ตัดผักสดๆ ในไรขึ้น
มายื่นสงใหเราชิม สาบานไดวาเราไมเคย
สัมผัสผักสดที่หวานกรอบอยางนี้ที่ไหนมา
กอน ทุกวันนี้ คุณเซ็งสามารถตัดผักในไร
ขายนํ า รายได ม าสู  ค รอบครั ว อย า งเป น
กอบเปนกํา ดวยมีหางใหญในกรุงเทพฯ ที่
ทานรองผูวาไกรสรติดตอประสานงานให
นํ า รถมารั บ ซื้ อ ผั ก อิ น ทรี ย  ถึ ง ไร ข อง
เกษตรกร และนําไปวางจําหนายในตลาด
ระดับหรูภายใตแบรนด “ภูทับเบิก”
ผูใหญบี ศักดิ์เจริญชัยกุล เปนอีกรายหนึ่ง
ที่มีประสบการณเจ็บปวดจากการปลูกมัน
ฝรั่งแบบเกษตรพันธสัญญา ผูใหญบีก็เชน
เดียวกับคุณเซ็ง เคยเปนทหารปาและสูญ

Along The Transformer Site

บายวันนั้น จากความชวยเหลือของคุณ
สายสมร อุน เรือน หัวหนากลุม อารักขาพืช
สํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ และ
คุณภัทรศยา หาภา จากสํานักงานเกษตร
อําเภอหลมเกา จังหวัดเพชรบูรณ เราได
เดินทางขึ้นภูทับเบิกไปพบกับคุณเซ็ง แซลี
คนมงที่เคยรวมปลูกมันฝรั่งใหบริษัทดัง
กลาวนี้มาแลว คุณเซ็งเคยเปนทหารปามา
กอน ตอสูจนสูญเสียขาไปขางหนึ่ง เขา
กลาวกับเราดวยสําเนียงคนมง และภาษา
ที่ซื่อ สั้น และไดใจความ

คุณภัทรศยา หาภา

ผูใ หญบี ศักดิเ์ จริญชัยกุล

คุณเซ็ง แซลี กับแปลงผักอินทรียข องเขา

เสียขาขางหนึ่งจากการสูรบมาแลวเหมือน
กัน ผูใหญบีอาศัยอยูที่บานหวยนํ้าขาว
ตําบลเข็กนอย อําเภอเขาคอ จังหวัด
เพชรบูรณ ซึ่งนับเปนชุมชนชาวไทยภูเขา
เผามงที่ใหญที่สุดในประเทศ เขาปลูกมัน
ฝรั่งใหบริษัท 5 ไร และเปนคนคอยดูแล
คนมงรายอื่นๆ ในหมูบานอีก 30 ครัว
เรือนที่ปลูกมันฝรั่ง ใหใสปุย ใสยา ตาม
กําหนด
แลวรายงานผลผลิตใหบริษัท
ทราบ การปลูกปแรกไมมีกําไรมาก ปที่
สองขาดทุน เพราะหัวมันเนา สาเหตุที่เนา
บริษัทบอกวาเนื่องจากเปนพื้นที่ปลูกขิงมา
กอน มีเชื้อโรคทําใหเนา เวลารับซื้อ
ผลผลิต บริษัทจะมีไมกระดานเจาะเปน
รูๆ เขามา เอาหัวมันลอดรู ถาใหญไปเล็ก
ไปก็ไมเอา เมือ่ ขาดทุนยับเยินชาวบานเลย
เลิก ตัวผูใหญเองแมแตคาดูแลที่บริษัท

สัญญาวาจะใหคาตอบแทนก็ไมได ผูใหญ
บีปจจุบันหันมาทํานาขั้นบันได และปลูก
ปาชุมชนใหกับหมูบาน
เสนทางการตอสูของชาวไทยภูเขาเผามง
โดยเฉพาะที่ภูทับเบิกวันนี้ พวกเขาไมได
ตอสูกับทหารที่ถือปนขึ้นมากดขี่ขมเหง
เหมือนเมื่อกอน ไมไดตอสูกับเจาหนาที่
หรือขาราชการทองถิ่นในพื้นที่ หากตอสู
กับอํานาจทุนจากตางชาติที่รุกรานเขามา
ปลนชิงทุกสิ่งที่ทุนตองการ อํานาจทุน
ตางชาติที่พรอมจะซื้อทุกอยางแมกระทั่ง
ศักดิ์ศรีเกียรติยศราคาแพง หากเจาของ
สิ่งนั้นพรอมจะขายใหมัน
เราจะปลอยใหภูทับเบิกและขาราชการ
ดีๆ ในจังหวัดเพชรบูรณตอสูอยางโดด
เดี่ยวโดยไมชวยทําอะไรกันเลยหรือ ?
December 2016 - March 2017
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ขอสานตอ ที่พอสราง

ศูนยสาธิตสหกรณโครงการหุบกะพง
ตําบลเขาใหญ และตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
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เคยบอกเอาไวเมื่อประมาณสิบหาปมาแลววา เริ่มตนอยางไร บานเปนบานไมไผ พื้นดิน
ธรรมดา ตอไปเราจะมีบานไมกระดาน เราจะมีพื้นเปนซีเมนต เปนคอนกรีต แลวตอไปเรา
ก็คงมีบานเปนตึกอยางดี ซึ่งความคาดหมายก็เขาใจวา จะเห็นมันคอยๆ ขึ้นมาตามที่ตั้งใจ
เอาไว เรื่องบานเปนไมไผ เปนตึก หรือวาเปนอิฐนั้น เปนสิ่งของภายนอก แตเปนสิ่งที่
แสดงใหเห็นวา เรามีความเจริญขึ้น และความเจริญนี้สรางดวยอะไร สรางดวยความตั้งใจ
สรางดวยความขยัน สรางดวยความสามัคคีของเหลาสมาชิก สรางดวยความบริสุทธิ์ใจ
ดวยความสุจริตใจ เพราะฉะนั้นขอใหสมาชิกรักษาความขยันหมั่นเพียร ขอใหรักษาความ
สุจริต ขอใหรักษาความสามัคคีในหมูคณะ ความดีทั้งหลาย ทั้งนี้จะทําใหทุกคนเจริญขึ้น
มีความมั่นคง...
ในนามของความดีฉบับนี้ขออัญเชิญพระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพล
อดุลยเดช เมื่อครั้งพระราชทานแกสมาชิกสหกรณการเกษตรหุบกะพง จํากัด คราวเสด็จ
พระราชดําเนินไปทรงเยี่ยมสหกรณการเกษตรหุบกะพง จํากัด ในวันเสารที่ 28 มิถุนายน
พ.ศ. 2518

รัฐพล เกษมวงศจิตร
คณะบริหารธุรกิจการโฆษณา มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ผูจัดการสวนทรัพยากรมนุษย บริษัท ถิรไทย จํากัด (มหาชน)

December 2016 - March 2017
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ความเปนมา
เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จพระราชดํ า เนิ น
แปรพระราชฐานไปประทับแรม ณ พระราชวังไกลกังวล
อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ เมื่อป พ.ศ. 2507
พระองคเสด็จพระราชดําเนินไปเยี่ยมเยียนและดูแลความทุกข
สุขของราษฎรตามทองที่เขตจังหวัดใกลเคียง ในวโรกาสนัน้
พระองคไดทรงทราบถึงความเดือดรอนของเกษตรกร กลุมชาว
สวนผักชะอํา จํานวน 83 ครอบครัว วาขาดแคลนทุนทรัพยที่
จะนําไปประกอบอาชีพ จึงทรงรับเกษตรกรเหลานี้ไวใน
พระบรมราชูปถัมภพรอมทั้งพระราชทานพระราชทรัพยสวน
พระองคใหกูยืมไปลงทุนเปนจํานวนเงิน 3 แสนบาท ภายหลัง
ไมปรากฎผูใดนําเงินจํานวนที่กูยืมไปทูลเกลาฯ ถวายคืนแด
พระองคทานเลย และความไดทราบถึงฝาละอองธุลีพระบาท
วาเกษตรกรเหลานี้ไมมีที่ดินทํากินเปนของตนเอง ไดอาศัย
เชาที่ของกรมประชาสงเคราะห โดยเฉลี่ยครอบครัวละไม
เกิน 2 ไร ซึ่งไมเพียงพอตอการประกอบอาชีพ จึงทรงพระ
กรุณาโปรดเกลาฯ ให ฯพณฯ ม.ล.เดช สนิทวงศ ซึ่งขณะนั้น
ดํ า รงตํ า แหน ง ประธานกรรมการบริ ห ารสภาพั ฒ นาการ
เศรษฐกิจแหงชาติและองคมนตรี ไปจัดหาพื้นที่ในเขตจังหวัด
เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ
นํามาจัดสรรใหเกษตรกรดัง
กลาวตอไป ขณะเดียวกันนั้น รัฐบาลอิสราเอล โดย ฯพณฯ
เอกอั ค รราชทู ต อิ ส ราเอลประจํ า ประเทศไทยขอทราบหลัก
การของโครงการและอาสาที่จะชวยเหลือดานการพัฒนาการ
เกษตรในรูปของผูเชี่ยวชาญสาขาตาง ๆ ตอมาสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจแหงชาติ จึงไดเสนอหลักการของโครงการตอคณะ
รัฐมนตรี ซึ่งไดมีมติเห็นชอบดวยกับโครงการ ไดทําสัญญา
รวมมือกันระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลอิสราเอล โครงการนี้
เริ่มตั้งแตวันที่ 19 สิงหาคม 2509 กําหนดระยะเวลาดําเนิน
การ 5 ป สิ้นสุดเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2514 ใชชื่อวา
“โครงการไทย-อิสราเอล เพื่อพัฒนาชนบท(หุบกะพง) ”คณะ
รัฐมนตรีไดรับมอบหมายใหกระทรวงพัฒนาการแหงชาติและ
กระทรวงเกษตรในขณะนั้นรวมมือกันเปนเจาของเรื่อง พรอม
ทั้งตั้งคณะกรรมการขึ้นชุดหนึ่งซึ่งประกอบดวย ปลัดกระทรวง
พัฒนาการแหงชาติ เปนประธานกรรมการ ปลัดกระทรวง
เกษตรเปนรองประธาน และผูแทนจากหนวยราชการอื่นรวม
เปนกรรมการ เชน เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
แหงชาติ ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ เปนตน
ดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการทุกฝาย จึงไดเลือก
ที่ดินบริเวณหุบกะพง อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี เปนที่ตั้ง
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ของศูนยสาธิตและทดลองการเกษตร ของโครงการไทยอิสราเอล โดยเหตุผลที่วาเดิมที่ดินบริเวณนี้ เปนปาคุมครอง
ของกรมปาไม มีราษฎรเขาไปจับจองอยูบาง แตการทํามา
หากินไมไดผลดีเทาที่ควร เนื่องจากสภาพที่ดินสวนใหญเปน
ดินเลวขาดแคลนนํ้า การทําไรจึงเปนลักษณะไรเลื่อนลอย
ตองยายที่อยูเสมอทุกระยะ 3-4 ป การจับจองไมสัมฤทธิ์ผล
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จึงมีพระราชดําริใหกันพื้นที่
ประมาณ 10,000 ไร ออกจากปาคุมครองของกรมปาไม ภาย
หลังพระองคทรงจับจองพื้นที่ดังกลาวเยี่ยงสามัญชน โดย
ปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายปาไมและกฎหมายที่ดินทุก
ประการ เมือ่ มีแนวพัฒนาทีด่ นิ ดีขนึ้ แลวก็จะจัดใหกบั เกษตรกร
ที่ไดรับความเดือดรอนในตอนตนและเกษตรกรที่ขยันหมั่น
เพียรแตขาดแคลนที่ทํากินเขาอยูอาศัย และทําประโยชนตอ
ไป
หลังจากนั้น เจาหนาที่จึงไดรวมกันจัดทําแผนที่ภาพถายทาง
อากาศ และสํารวจแหลงเก็บกักนํ้า และดินทั่วๆไป ตลอดจน
สํารวจหาแหลงนํ้าใตดินในบริเวณพื้นที่โครงการ ไดมีการขุด

ในนามของความดี
On Behalf of Virtue

ตลอดจนการจัดบริการในดานสินเชื่อและการตลาด รวมทั้ง
ขอมูลทางวิทยาศาสตรการเกษตร ปญหาดานสังคมของ
เกษตรกรประกอบการพิจารณาแกไขปรับปรุง
เพื่ออพยพ
ครอบครัวของเกษตรที่เหลือเขามาอยูในบานเกษตรกรตอไป
ภายหลัง เมื่อครบปการผลิต เกษตรกรทั้งสองครอบครัว
สามารถใชหนี้สินคืนแกกระทรวงพัฒนาการแหงชาติ และยัง
มีเหลือเปนทุนสํารองสําหรับการประกอบอาชีพในปตอไป
เมื่ อ ได รั บ ข อ มู ล จากครอบครั ว เกษตรกรตั ว อย า งทั้ ง สอง
ครอบครัวในป พ.ศ. 2511 จึงอพยพครอบครัวเกษตรกรที่ได
รับความเดือดรอนในตอนตนที่เหลืออีก 82 ครอบครัว และ
เกษตรกรที่เขามาทําประโยชนอยูเดิมอีก 46 ครอบครัว เขา
อาศัยและทําประโยชนในพื้นที่ที่จัดสรรใหครอบครัวละ 25 ไร
และโครงการ ไดใหกูยืมเงินครอบครัวละ 6,000 บาท แบง
เปนคาใชจายในการปลูกบานเรือน 1,500 บาท สวนที่เหลือ
อีก 4,500 บาท เปนคาใชจายสําหรับวัสดุการเกษตร และคา
ใชจายในครอบครัว โดยปแรกไมตองเสียดอกเบี้ย ปตอไป
เสียดอกเบี้ยรอยละ 6
การอพยพครอบครัวเกษตรกรเหลานี้ไดจัดใหสรางที่อยูอาศัย
รวมเปนหมูบานเกษตรกรขึ้น โดยมีทางราชการคอยชวยเหลือ
เจาะพบนํ้าบาดาล แตมีปริมาณนอย ภายหลังไดติดตั้งเครื่อง
สูบนํ้าขึ้น เพื่อใหมีปริมาณนํ้าเพียงพอตอการชลประทาน เพื่อ
การเกษตร จากการสํารวจ ปรากฏวาดินสวนใหญมีคุณภาพ
เลวมาก คือ ประมาณ 6,500 ไร สวนที่เหลือเปนดินเลวปนดี
พอที่จะทํากสิกรรมไดบาง
เมื่อไดมีการพัฒนาที่ดินและจัดระบบชลประทานในพื้นที่ 500
ไร แลวตั้งเปนศูนยสาธิตและทดลองการเกษตร พรอมทั้ง
อพยพเกษตรกร 2 ครอบครัว ครอบครัวแรกจากกลุม
เกษตรกรสวนผักชะอํา ซึ่งไดรับความเดือดรอนในตอนตน
และอีกครอบครัวหนึ่งเปนเกษตรกรเดิมที่อาศัยทํากินในเขต
โครงการฯ โดยจัดที่ดินให ครอบครัวละ 25 ไร จัดใหปลูกพืช
อาศัยนํ้าชลประทาน 7 ไร อีก 18 ไร ใหปลูกพืชไรอาศัยนํ้า
ฝนตามธรรมชาติ มีเจาหนาที่เปนผูวางแผนการปลูก และ
กระทรวงพัฒนาการแหงชาติ ใหเกษตรกรทั้ง 2 ครอบครัว กู
ยืมเงินเปนทุนสําหรับการประกอบอาชีพครอบครัวละ 10,000
บาท โดยไมคิดดอกเบี้ย ทั้งนี้ เพื่อหาขอมูลของพื้นที่ที่จัดให
ทําการปลูกพืชใชนํ้าชลประทาน การปลูกพืชอาศัยนํ้าฝน
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ใหคําแนะนําการบริหารงานของหมูบาน
ตั ว อ ย  า ง ใ ห  บ ร ร ลุ เ ป  า ห ม า ย แ ล ะ
วัตถุประสงคที่วางไวและขณะเดียวกันได
มีการใหการศึกษาอบรมเกี่ยวกับหลักการ
และวิธีการของสหกรณ จนเห็นวาสมาชิก
ของหมูบานเกษตรกรมีความเขาใจไดดี
พอแล ว จึ ง เข า ชื่ อ กั น เพื่ อ ขอจดทะเบี ย น
เป น สหกรณ ก ารเกษตรโดยใช ชื่ อ ว า
“สหกรณการเกษตรหุบกะพง จํากัด”
นับเปนปฐมฤกษของโครงการพัฒนาที่ดิน
ตามพระราชประสงค โดยจัดสรรใหราษฎร
ที่เดือดรอนไมมีที่ทํากิน จากนั้นใหการ
ศึกษาอบรมเกี่ยวกับหลักและวิธีการของ
สหกรณ เมื่อเขาใจดีแลว “สหกรณ
การเกษตรหุบกะพง จํากัด” จึงถือกําเนิด
ขึ้น 12 สิงหาคม 2514 พระบาทสมเด็จ
พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช
พระราชทานโฉนดที่ ดิ น ผื น ดั ง กล า วให
กรมสงเสริมสหกรณรวมรับผิดชอบดูแล
เราไดรับเกียรติจากทานสายันต สุขใจ ผูอํานวยการศูนย
สาธิตสหกรณโครงการหุบกะพง จะมาเลาใหฟงถึงโครงการ
และการสานตอโครงการฯไปสูความยั่งยืน
“หลังจากทีท่ า นพระราชทานทีด่ นิ ทัง้ สามโฉนด ใหกรมสงเสริม
สหกรณ กับสหกรณการเกษตรหุบกะพงจํากัดเปนผูดูแล ซึ่ง
ถือวาเปนทฤษฎีมิติใหม ซึ่งจริงๆทฤษฎีใหมที่พระองคทานทรง
แนะนํากับชาวบานกับราชการตางๆ ผมวาหุบกะพงเปนที่แรก
ที่พระองคทานทรงเริ่มตั้งแตป พ.ศ. 2509 ถึงปจจุบัน 51 ป
สามารถทําใหยั่งยืนใหตอเนื่องไดอยางไร
“ตามที่พระองคทานเคยตรัสไว อยูหุบกะพงคอยๆทํา อยากาว
กระโดด ถามีความขยัน อดทน ตอไปเราก็จะมีฐานะความ

นายสายันต สุขใจ
ผูอํานวยการศูนยสาธิตสหกรณโครงการหุบกะพง
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“ ...เขาใจวาที่หุบกะพง
เปนตัวอยางโฉนดชุมชน
ไดเลย เปนที่แรกเลยก็วา
ได เกษตรกรสามารถนํา
โฉนดนี้ไปใชทําอะไรก็ได
แตซื้อขายสิทธิ์ไมได...”
เปนอยูที่ดี ถามวายั่งยืนไดอยางไร สวนแรกคือเรื่องที่ดิน ปจจุบันเศรษฐกิจโตขึ้น
กวาเมื่อกอนมาก เทคโนโลยีเขามาเร็วจนชาวบานตามไมทัน พระองคทานทรงหวง
เรื่องการทํากิน เรื่องที่อยูอาศัย
เขาใจวาที่หุบกะพง เปนตัวอยางโฉนดชุมชนไดเลย เปนที่แรกเลยก็วาได เกษตรกร
สามารถนําโฉนดนี้ไปใชทําอะไรก็ได แตซื้อขายสิทธิ์ไมได ถาเราใหสิทธิ์เกษตรกรไป
แลวใหเขาไปทําอะไรก็ไดปานนี้พี่วาหมดไปแลว”

เริ่มตั้งแตขั้นที่ 1 งานการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค
โดยไดกําหนดระเบียบวาดวยการจัดที่ดินในหมูบานสหกรณโครงการหุบกะพง พ.ศ.
2524 เพื่อนํามาใชเปนหลักเกณฑในการจัดที่ดินในโครการ โดยเกษตรกรจะไดรับ
การจัดที่ดินรายละ 2 แปลง โดยใหสิทธิประโยชนตกทอดถึงทายาท แตไมให
กรรมสิทธิ์ในที่ดินเพื่อปองกันการซื้อขายเปลี่ยนมือ
“นี่คือพระอัจฉริยภาพของพระองค ที่ทรงมีพระเนตรพระกรรณที่ยาวไกลมาก
ไมงั้นแถวนี้เปนรีสอรทกันหมดแลว นี่คือความยั่งยืน” ผอ.สายันต ใหความเห็นที่
นาสนใจ

ขั้นที่ 2 งานการจัดระบบชลประทาน
กรมชลประทานเปนผูจัดการแหลงนํ้าและการสงนํ้าสูพื้นที่ เพื่อใหเกษตรกรมีนํ้าใช
ในการเกษตรและการอุปโภคบริโภคของประชาชนในพื้นที่ และมอบใหกรมสงเสริม
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สหกรณเปนผูดูแลรับผิดชอบในการบริหารจัดการนํ้า ซึ่งเรามีอางเก็บนํ้า 4 อาง คือ
อางหุบกะพง, อางหวยทราย, อางหวยแกว และอางเก็บนํ้าหวยนํ้าหมาก

ขั้นที่ 3 งานสาธิตและทดลองการเกษตร
จัดทําแปลงสาธิตพืชที่จะสามารถปลูกในพื้นที่ได เชน หนอไมฝรั่ง มะเขือเทศ ปาน
ศรนารายณ เพื่อใหเกษตรกรมาศึกษา และนําไปขยายผลในแปลงตนเอง

ขั้นที่ 4 งานเผยแพรและประชาสัมพันธงานสหกรณในโครงการ
โดยการให ก ารศึ ก ษาอบรมเกษตรกรในพื้ น ที่ โ ครงการให เ ข า ใจถึ ง การรวมกลุ  ม
ประกอบอาชีพและการดําเนินชีวิตประจําวันในรูปแบบการสหกรณ นอกจากนั้นยัง
มีนักเรียน นักศึกษา หนวยงาภาครัฐ เอกชน ประชาชนทั่วไปมาเยี่ยมชมโครงการ
เฉลี่ยปละไมตํ่ากวา 70,000 คน

ขั้นที่ 5 งานสงเสริมสหกรณในโครงการ
สหกรณการเกษตรหุบกะพง เปนสหกรณประเภทสหกรณการเกษตร ปจจุบันมี
สมาชิก 552 คน ดําเนินการรับฝากเงิน ธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจจัดหาสินคามาจําหนาย
ธุรกิจรวบรวมผลผลิต และมีกําไรสุทธิประจําป 0.657 ลานบาท
นอกจากนี้สหกรณยังมีกลุมสตรีสหกรณในสังกัดอีก 5 กลุม ไดแก
1. กลุมสตรีสหกรณสาขาศิลปาชีพปานศรนารายญ สมาชิก 35 คน
2. กลุมผูเลี้ยงโคขุนหุบกะพง สมาชิก 20 คน
3. กลุมผูปลูกผักปลอดภัยหุบกะพง สมาชิก 29 คน
4. กลุมสตรีผลิตภัณฑของใชในครัวเรือน สมาชิก 47 คน
5. กลุมผูเลี้ยงแพะหุบกะพง สมาชิก 22 คน
“อีกอันหนึ่ง เราตองทราบวาพื้นที่ตรงนี้มันแหงแลง ปริมาณฝนตก เฉลี่ย 700
มิลลิเมตรตอป ทีนี้พอแหงแลงก็กลับมาสูเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เรื่องการลดตนทุน
การผลิต การลดคาใชจายครัวเรือน ซึ่งถือวาเปนการเพิ่มรายไดที่สําคัญ ทั้งนี้ตอง
เชื่อวาเศรษฐกิจพอเพียงมันทําได ตองระเบิดมาจากขางใน แลวลงมือปฏิบัติ”
เริ่มตนจากการทําบัญชีรายรับรายจาย ใหเรารูวาอะไรเราควรจายไมควรจาย ใหเรา
ไปดูวา วันนี้ถาเราไมมีคาใชจายที่ไมจําเปน เราก็มีรายไดเพิ่ม
หลังจากนั้นก็มานั่งรวมกลุม ใครถนัดอยางไร รวมกลุมกันตามความถนัดของแตละ
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“...นี่คือพระอัจฉริย
ภาพของพระองค ที่
ทรงมีพระเนตร
พระกรรณที่ยาวไกล
มาก ไมงั้นแถวนี้เปน
รีสอรทกันหมดแลว นี่
คือความยั่งยืน...”

ในนามของความดี

“แตละคนอยากทําอยางไร คุยกัน ทุกคนใชยาสระผม สบูไหม
นํ้ายาลางจาน อยากทําเองไหม บอกวาอยากแตทําไมเปน ไม
เปนไร แคอยากทําที่เหลือสหกรณจัดให เราก็จัดหาวิทยากร
ให วันนั้นเราทําสบูกับนํ้ายาลางจาน เขาก็ชอบ ก็มีความสุข ก็
ทํา แลวก็แจกจายกัน ซึ่งมันก็ลดรายจาย”
พอดีที่นี่จะมีหนวยงานอื่นๆมาศึกษาดูงานเปนประจํา สักระยะ
ก็เกิดระบบธุรกิจ เรียกวาระบบ “พี่งพิง พึ่งพา” ใครมาก็ให
ศึกษา เรียนรู แลวเราตองพัฒนาคุณภาพเราดวย แรกๆ เราก็
ทําแจก แลวมีเบอรติดตอ แรกๆกลุมนี้ก็ทําสบู ลาสุดจาก
สมาชิกอยูประมาณ 50 คน ผานไปสิบปจากทําสบู กลุมนี้
กลายเปน สปา ตั้งแตศรีษะจรดเทา มีทุนสํารองของกลุม
ประมาณ สามลานบาท
พอเรามีผลิตภัณฑแลวเราก็ไปดูวัตถุดิบ ใชอะไรบาง อัญชัญ
บอระเพ็ด เราก็ไปสงเสริมใหสมาชิกปลูก แลวมาสงใหกลุมมา
ทําผลิตภัณฑ

ความมีวิสัยทัศนของพระองคทาน ไมนาเชื่อวาทั้งหมดนี่คือ
พระอัจฉริยภาพของในหลวงรัชกาลที่ 9 ทั้งสิ้น ทานไดทรง
วางรากฐาน แนวคิด มาแลวมากกวา 50 ป ซึ่งจากนี้หนาที่
การสรางใหเกิดความยั่งยืนตอไป คงไมใชเปนเพียงแตหนวย
งาน หรือขาราชการ ทีถ่ อื วาทํางานรับใชตา งพระเนตรพระกรรณ
ในทุกๆ โครงการหลวงตางๆ ที่พระองคทานไดสรางขึ้นทั่ว
ประเทศไทย แตเปนหนาที่ของคนไทยทุกๆ คน

On Behalf of Virtue

คน เชนกลุมของใชในครัวเรือน เราก็มาพูดคุยกันวา อยากลด
รายจายอยางไร

จากวันนี้ไป เราคงไมไดมองรูปทานที่ติดที่ขางฝาบาน หรือทุก
สถานที่ และยกยอง เคารพเทิดทูน ในสิ่งที่ทานไดทํางานหนัก
เพื่อพวกเรามาตลอดรัชสมัยของทาน แลวเพียงแคคิดถึงทาน
รําลึกถึงทาน
แต....จากนีไ้ ปเราควรหันกลับมาศึกษา แนวทางตางๆ โครงการ
ตางๆ หลักปรัชญาและแนวคิด เพื่อรวมกันสรางสรรค
ปรับปรุงตนเอง และสังคมใหเปนสังคมที่สามารถอยูรวมกัน
ไดอยางเปนสุข
เพียงเทาที่ ก็ถือวาได...สานตอที่พอสราง....ไดบางแลว เชน
กัน

ยังมีอะไรอีกหลายๆกลุม เชนกลุมเลี้ยงโค เลี้ยงแพะ พวกนี้ใช
นํ้านอย แกก็ทําของแกเองนะเชนกลุมลุงออด แกเลี้ยงโค จน
ลาสุดพัฒนาไปจนถึงการคิดคนสูตรอาหารโคขุน
สงไปถึง
นครสวรรค สตูล
ลาสุดพี่พึ่งประชุมมา บอกวาหลังจากที่พระองคทานสวรรคต
เรากลุมหุบกะพง เรารับมาตลอด จากนี้เราจะเปนผูใหบาง
เริ่มจากเราจะบริจาคแพะ 89 ตัว ถวายแดรัชกาลที่ 10 ซึ่ง
ตอนนี้ก็มีคนเสนอความตองการมาแลว
ระบบสหกรณการเกษตรหุบกะพง ไดขยายผลไปยังประชาชน
แบบใด และประสบความสําเร็จอยางไร
“รูปแบบ หมูบานหุบกะพง ไดรับการยกยองใหเปนหมูบาน
ตัวอยางโครงการตามพระราชประสงค ที่มีการจัดการที่ดินใน
รูปแบบของสหกรณที่สมบูรณ สามารถขยายผลสูโครงการ
พระราชดําริที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดที่ดินใหเกษตรกรอีกหลาก
หลายโครงการ เชน หนวยงานรับผิดชอบจัดที่ดิน หลังจากนั้น
บริหารจัดการดวยระบบสหกรณที่จัดตั้งขึ้น ในพื้นที่ 7 จังหวัด
จํานวน 10 โครงการ 12 สหกรณ
เรากลับออกมาจากโครงการหุบกะพง

พรอมกับความทึ่งใน

ขอมูลบางสวนโดย : กองประสานงานโครงการพระราชดําริ
กรมสงเสริมสหกรณ ตุลาคม 2559
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การเชื่อมโยงระหวางการพัฒนาอยางยั่งยืน
กับความรับผิดชอบตอสังคม
ในเวลาที่ผานมา “การพัฒนาอยางยั่งยืน” ถูกนํามาพูดกันอยางกวางขวาง ทั้ง
นโยบายในระดับประเทศไปจนระดับองคกร “ถิรไทย” ซึ่งเปนบริษัทฯ จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย MAI ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในสวนนี้ จึงได
จัดใหมีการอบรม ในหัวขอ “การเชื่อมโยงระหวางการพัฒนาอยางยั่งยืนกับ
ความรับผิดชอบตอสังคม (Sustainability Development and Corporate
Social Responsibility) โดยอาจารยอนันตชัย ยูรประถม หรือ อาจารยเอก ผู
ซึ่งมีความเชี่ยวชาญ และสามารถถายทอดองคความรูดานวิชาการ ใหกับผูฟง
ไดเขาใจโดยใชภาษาที่เขาใจงาย มาทําการอบรมใหกับผูบริหาร จนถึงระดับ
หัวหนางาน จํานวน 2 รุน โดยมีเนื้อหาที่นาสนใจ และผูเขียนไดเขาไปศึกษา
เพิ่มเติมจากองคความรูภายนอกเพื่อนํามาประกอบเนื้อหาของอาจารยและ
ถายทอดไปยังทานผูอานที่สนใจใครรู เพื่อเปนการสืบสานงานดานการดําเนิน
งานที่รับผิดชอบตอสังคมในบริบทสังคมปจจุบัน
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นํ้าเนาใตเงาจันทร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ฝายทรัพยากรมนุษยและบริหารสํานักงาน
บริษัท ถิรไทย จํากัด (มหาชน)

สื บ เนื่ อ งมาจากการพั ฒ นาใน
ดานอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีในชวง 4 ทศวรรษ
ที่ผานมา เปนการพัฒนาที่กอให
เกิ ด ผลกระทบและความเสี ย
หายตอทรัพยากรโลกเปนอยาง
มาก เมื่อป 2543 ประเทศไทย
และประเทศต า งๆทั่ ว โลกรวม
189 ประเทศจึงรวมตัวกันในการ
ประชุมองคการสหประชาชาติที่
มหานครนิวยอรก สหรัฐอเมริกา
และเห็ น พ อ งต อ งกั น ในการตั้ ง
เปาหมายการพัฒนาทั้งในระดับ
ชาติและระดับสากลทีท่ กุ ประเทศ
จะดําเนินการรวมกันใหไดภาย
ในป 2558 โดยเปาหมายดัง
กลาวเรียกวา เปาหมายการพัฒนา
แหงสหัสวรรษ หรือ Millennium

Development Goals (MDGs)
อันประกอบดวย 8 เปาหมาย
หลัก คือ 1. ขจัดความยากจน
และความหิวโหย 2. ใหเด็กทุก
คนไดรับการศึกษาระดับประถม
ศึกษา 3. สงเสริมความเทา
เที ย มกั น ทางเพศและบทบาท
สตรี 4. ลดอัตราการตายของ
เด็ก 5. พัฒนาสุขภาพของสตรีมี
ครรภ 6. ตอสูกับโรคเอดส
มาลาเรีย และโรคสําคัญอื่นๆ 7.
รั ก ษาและจั ด การสิ่ ง แวดล อ ม
อยางยั่งยืน และ 8. สงเสริมการ
เป น หุ  น ส ว นเพื่ อ การพั ฒ นาใน
ประชาคมโลก
ระยะเวลา 15 ปผานมา เปา
หมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ
ทั้ง 8 ขอ กําลังจะสิ้นสุดลง โดย

ประสบความสําเร็จเปนอยางดี
ในหลายประเทศ ซึ่งเพื่อใหเกิด
ความต อ เนื่ อ งของการพั ฒ นา
องค ก ารสหประชาชาติ จึ ง ได
กําหนดเปาหมายการพัฒนาขึ้น
ใหมโดยอาศัยกรอบความคิดที่
มองการพัฒนาเปนมิติ (Dimensions) ของเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดลอม ใหมีความเชื่อม
โยงกัน เรียกวาเปาหมายการ
พัฒนาทีย่ งั่ ยืน หรือ Sustainable
Development Goals (SDGs)
ซึ่ ง จะใช เ ป น ทิ ศ ทางการพั ฒ นา
ตั้งแตเดือนกันยายน ป 2558
ถึงเดือนสิงหาคม 2573 ครอบ
คลุมระยะเวลา 15 ป โดย
ประกอบไปดวย 17 เปาหมาย
คือ
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เปาหมายที่ 1 ขจัดความยากจนในทุกรูปแบบทุกที่

เปาหมายที่ 10 ลดความเหลื่อมลํ้าทั้งภายในและระหวางประเทศ

เปาหมายที่ 2 ขจัดความหิวโหย บรรลุเปาความมั่นคงทางอาหาร
และโภชนาการที่ดีขึ้น และสงเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน

เปาหมายที่ 11 ทําใหเมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษยมีความ
ปลอดภัย ทั่วถึง พรอมรับการเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน

เปาหมายที่ 3 ทําใหแนใจถึงการมีสุขภาวะในการดํารงชีวิต และ
สงเสริมความเปนอยูที่ดีของทุกคนในทุกชวงอายุ

เปาหมายที่ 12 ทําใหแนใจถึงการมีแบบแผนการผลิตและการบริโภค
ที่ยั่งยืน

เปาหมายที่ 4 ทําใหแนใจถึงการไดรบั การศึกษาทีไ่ ดคณ
ุ ภาพอยาง
เทาเทียมและทั่วถึง และสงเสริมโอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิต
แกทุกคน

เปาหมายที่ 13 ดําเนินการอยางเรงดวนเพือ่ ตอสูก บั การเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น

เปาหมายที่ 5 บรรลุถึงความเทาเทียมทางเพศ และเสริมสราง
พลังใหแกสตรีและเด็กหญิงทุกคน
เปาหมายที่ 6 ทําใหแนใจวาเรื่องนํ้าและการสุขาภิบาลไดรับการ
จัดการอยางยั่งยืน และมีสภาพพรอมใชสําหรับทุกคน
เปาหมายที่ 7 ทําใหแนใจวาทุกคนสามารถเขาถึงพลังงานที่ทัน
สมัย ยั่งยืน เชื่อถือได ตามกําลังซื้อของตน
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เปาหมายที่ 14 อนุรักษและใชประโยชนจากมหาสมุทร ทะเล
และทรัพยากรทางทะเลสําหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน ใหเปนไปอยาง
ยั่งยืน
เปาหมายที่ 15 พิทักษ บูรณะ และสงเสริมการใชประโยชนที่
ยั่งยืนของระบบนิเวศบนบก จัดการปาไมอยางยั่งยืน ตอสูกับการ
แปรสภาพเปนทะเลทราย หยุดยั้งและฟนฟูความเสื่อมโทรมของ
ที่ดิน และหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ

เปาหมายที่ 8 สงเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและ
ทั่วถึงใหเปนไปอยางยั่งยืน สงเสริมศักยภาพการมีงานทําและการ
จางงานเต็มที่ และงานที่มีคุณคาสําหรับทุกคน

เปาหมายที่ 16 สงเสริมใหสังคมมีความเปนปกติสุข ไมแบงแยก
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มีการเขาถึงความยุติธรรมโดยถวนหนา
และสรางใหเกิดสถาบันอันเปนที่พึ่งของสวนรวม มีประสิทธิผล
และเปนที่ยอมรับในทุกระดับ

เปาหมายที่ 9 พัฒนาโครงสรางพืน้ ฐานทีพ่ รอมรับการเปลีย่ นแปลง
สงเสริมการปรับตัวใหเปนอุตสาหกรรมอยางยั่งยืนและทั่วถึง และ
สนับสนุนนวัตกรรม

เปาหมายที่ 17 เสริมสรางความเขมแข็งในวิธีการปฏิบัติใหเกิดผล
และสรางพลังแหงการเปนหุนสวนความรวมมือระดับสากลตอ
การพัฒนาที่ยั่งยืน
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“วิกฤติที่เกิดขึ้นซํ้าแลวซํ้าเลา เหมือนตอกยํ้า ใหมนุษยหันมา
ทบทวนตัวเอง ยอนมองสิ่งที่ กระทํากับธรรมชาติ และนําเอา
แนวพระราชดําริ “ความพอเพียง” ที่พิสูจนแลวในหลายบริบท
มาปรับใชในการดําเนินชีวิตปจจุบันอยางเทาทัน - เปนสุข เพื่อ
ตนเอง ประเทศไทย และโลก,, “
จากการเปดเผยผลสํารวจ SDGs Paving the Way Towards
Market Leadership ของ PwC ที่สํารวจขึ้นกอนเวทีประชุม
สมัชชาใหญแหงสหประชาชาติ ในนครนิวยอรก รองรับเปาหมาย
SDGs อยางเปนทางการเมื่อ กันยายน 2558 ซึ่งจากการสํารวจ
พลเมืองและภาคธุรกิจ 300 คน พบวา
• พลเมืองและภาคธุรกิจในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใตเริม่ ตืน่
ตัวกับการมีสวนรวมในการบรรลุเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน
โดยภาคธุรกิจในภูมิภาคอาเซียนถึง 97% มีแผนจะรับแนวคิดนี้
มาปรับใชในองคกรของตนในชวงระยะ 5 ปขางหนา
• 87% ของประชากรในภูมิภาคอาเซียนเชื่อวา ภาคธุรกิจจําเปน
ตองดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึง SDGs เปนหลัก นอกจากนี้ 80%
ของประชากรยั ง มี แ นวโน ม ที่ จ ะบริ โ ภคหรื อ จั บ จ า ยสิ น ค า และ
บริการจากบริษัทที่มีการดําเนินธุรกิจตามเปาหมายการพัฒนา
อยางยั่งยืนดังกลาวอีกดวย
เรามองว า เป า หมายการพั ฒ นาอย า งยั่ ง ยื น จะสร า งให เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงในระดับประชาคมและรูปแบบการดําเนินธุรกิจ แต
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สําหรับประเทศไทยเองนั้น นอกจากการพัฒนาใน 3 มิติ คือ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมตามแนวทางของ SDGs แลว
ประเทศไทยยังใหความสําคัญกับมิติทางดานวัฒนธรรมอีกดวย
และการจะบรรลุความสําเร็จของเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได
นั้น พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9 พระมหากษัตริยนัก
พัฒนาที่ทรงไดรับการยอมรับอยางกวางขวางทั้งในประเทศและ
ระดับนานาชาติไดพระราชทานเข็มทิศการพัฒนาไวใหทุกภาค
สวนนอมนําไปประยุกตใชอยางเหมาะสม นั่นคือ หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเปนแนวพระราชดําริที่ตั้งอยูบนรากฐาน
ของวัฒนธรรมไทย เปนแนวทางการพัฒนาบนพื้นฐานของทาง
สายกลางและความไมประมาท คํานึงถึงความพอประมาณ ความ
มีเหตุผล การสรางภูมิคุมกันในตัวเอง ตลอดจนใชความรูและ
คุณธรรมเปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต ซึ่งจะนําไปสูความสุขใน
การดํ า เนิ น ชี วิ ต และสร า งสั ม ฤทธิ ผ ลแห ง การพั ฒ นาที่ ย่ั ง ยื น ได
อยางแทจริง ดังที่ทาน ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย ประธานกรรมการ
มูลนิธิมั่นพัฒนา ทานไดกลาวในเรื่องหลักการและความหมาย
ของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้

ตองยอมรับวาสิง่ เหลานีไ้ มสามารถเกิดขึน้ ในชัว่ ขามคืน โดยเฉพาะ
ความเขาใจในการที่จะบูรณาการเรื่องความยั่งยืนขององคกรธุรกิจ
ไทยในปจจุบันนั้นยังไมเต็มที่ ที่ผานมาองคกรจะโฟกัสที่ผลลัพธ
เปนหลัก อยางรายงานความยั่งยืนตางๆ ซึ่งเรื่องนี้เปนเรื่องที่ตอง
เปลี่ยนความคิดในการดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืน ทั้งนี้ที่เวลาเราพูด
เรื่องความยั่งยืน (Sustainability) เรามักจะพูดถึงกิจกรรมความ
รับผิดชอบตอสังคม (CSR)
อยางไรก็ตาม ยังมีธุรกิจในภูมิภาคอาเซียนนอยกวาครึ่ง หรือ
เพียง 45% ที่มีแผนจะประเมินผลกระทบของการดําเนินธุรกิจ
ตอเปาหมายดังกลาวอยางเปนรูปธรรม นั่นหมายถึงวา ทามกลาง
แนวโนมที่ดี ยังมีชองวางที่สะทอนใหเห็นวาโอกาสในการปรับปรุง
และยกระดั บ การพั ฒ นาไปสู  ก ารดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ อย า งยั่ ง ยื น ใน
อนาคตของภูมิภาค
ความรับผิดชอบตอสังคมที่นําไปสูความยั่งยืนคือ
ในอดี ต หากเราพู ด ถึ ง การแสดงถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คม
(CSR) ก็จะหมายถึงกิจกรรม หรือ การบริจาคตางๆ เชน ถาเรา
อยากดูแลสังคม เราก็ไปทํา อยากพัฒนาอาชีพ เราก็เขาไปทํา
อยากทําดานสิ่งแวดลอมก็ไปทํา ซึ่งสุดทายเราก็จะจบลงดวยการ
นําเอาองคกรไปแสดงตนวาตนเองมีความรับผิดชอบตอสังคม
และอาจหมายถึงองคกรนี้ใจบุญสุนทาน ใจดีมาแจกของ มาสราง
หองสมุด มาสรางโรงเรียน ฯลฯ
วันนี้หลักแนวคิดการทํา CSR ไดเปลี่ยนไปมากกวาเดิม แนนอน
กิจกรรมที่เคยทํามาในอดีตก็ยังคงสามารถดําเนินการตอไปได
เพราะนั่นคือสิ่งที่ดี ที่สังคมยังคงมีความตองการและองคกรของ
เรามีความพรอมเพียงพอที่จะหยิบยื่นสิ่งดีๆเหลานั้นให แต..
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เราเชื่อวา CSR คือการทํางานดาน สังคม สิ่งแวดลอม เคียงคูไปกับการดําเนินงานของอุตสาหกรรม ไมไดแยกออกจากกัน มันมีสวน
ชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน วันนี้ธุรกิจตองคิดวา กระบวนการทางธุรกิจ เราทํางาน เราผลิต มีกระบวนการอะไรบางไหมที่สงผลกับ
สังคม ทั้งคนภายในองคกร ซึ่งหมายรวมถึงการจางงาน จนถึงผลกระทบกับคนภายนอกองคกร นอกจากนั้นพิจารณาถึงสิ่งแวดลอมใน
กระบวนการผลิต หากมีเราก็ตองหาวิธีที่จะลดผลกระทบ รวมทั้งสงเสริมหากการดําเนินการกอใหเกิดผลกระทบในทางบวก สราง
คุณคาใหเกิดขึ้นรวมกันระหวางองคกรและสังคมภายนอก

แนวคิดในการทํา CSR ในอดีต

แนวคิดในการทํา CSR ในปจจุบัน

จากรูปภาพดานบนจะสังเกตุวาในอดีตธุรกิจมีความตองการในการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมในดานใด ก็กระจายไปทําในแตละดาน
ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม หรือสิ่งแวดลอม ซึ่งแตกตางจากรูปภาพแนวคิดการทํา CSR ในปจจุบัน ซึ่งมีแนวคิดวาธุรกิจสามารถเดินไป
พรอมกับความรับผิดชอบตอสังคมได และหากทําไดก็จะมีผลสูการพัฒนาอยางยั่งยืนตอไป โดยประเด็นสําคัญในการดําเนินการเชน
แนวทางการดําเนินงาน หรือมาตรฐาน ซึ่งปจจุบันไมมีขอจํากัดในการนําเอาขอกําหนดหรือแนวทางตางๆ มาใช เพียงแตธุรกิจตอง
พิจารณาวาสิ่งใด หรือวิธีการใดเหมาะสมกับองคกร สามารถสรางมูลคาเพิ่มได (Values) ยิ่งไปกวานั้นหากทําไดอยางดีและถูกทางก็จะ
ใหเกิดนวัตกรรมใหม (Initiative) ซึ่งหมายถึงการพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่ง
อยางไรก็ตามมีขอสังเกตุบางอยางวาธุรกิจอาจตองนํากลับไปคิด
ใหม เชน เปนการสรางภาระใหกับธุรกิจหรือองคกรหรือไม ซึ่ง
การสรางภาระตางๆ ไมสงผลดี เพราะผูปฏิบัติงานจะรูสึกวา
เปนการเพิ่มภาระ และเหนื่อย สิ่งสําคัญที่สุดคือการสรางและ
ดูแล CSR ใหคอยๆเติบโต
ทั้งนี้มีขอสังเกตุหรือมีประเด็นคําถามวา จริงหรือไม มี CSR แลว
เศรษฐกิจขององคกรจะดี ซึ่งในความเปนจริงคงไมสามารถยืนยัน
วา CSR คือทุกสิ่งหรือเปนยาวิเศษที่จะทําใหธุรกิจเติบโตอยาง
ยั่งยืน เพียงแตในบริบททางสังคมตางๆ บงชี้วา ธุรกิจนั่นแหละคือ
สวนสําคัญในการแสวงหา ยึดครอง และทําลายสภาพตางๆ ของ
สังคมที่เปลี่ยนไปจนทําใหไดรับผลกระทบในรูปแบบแตกตางกัน
ไป ผูเขียนเพียงตองการบอกเพียงวา ทํา CSR แลวเศรษฐกิจของ
องคกรตองมีกําไร เนื่องจากองคกรเปนสถาบันหลักที่สงเสริมและ
คํ้าจุนระบบเศรษฐกิจ แตหากองคกรมีกําไร ธุรกิจที่เกี่ยวของตอง
ไดรับผลกระทบในทางที่ดี สังคมตองดี ตั้งแตสังคมในบริษัท ไป
จนถึงนอกโรงงาน และสิ่งแวดลอมที่ดี โดยเริ่มจากในองคกรกอน
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เราจะทําอะไรก็ตาม ถาเราทําใหเศรษฐกิจดี ชวยเหลือคูคา แลว
สังคม สิ่งแวดลอมดี ลดผลกระทบภายในและภายนอก โดยเรา
สามารถเรียนรูและสรางคุณคา นั่นคือ CSR ที่เปนภาพใหญ
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ที่ผานมาเปาหมายของบริษัทหรือธุรกิจ เราจะวางกลยุทธ เพื่อที่
จะเดินไปสูเปาหมายดานความสําเร็จดานธุรกิจเพียงดานเดียว
โดยที่จะไมนําเอา CSR มาพิจารณา หากจะทํา CSR ขึ้นมา เรา
จะตอบไมไดวาเราทํา CSR เพื่อ? เพราะ CSR ไมไดอยูในเสนทาง
ธุรกิจเดียวกัน ทําใหตอบไมไดวาจะสนับสนุนธุรกิจอยางไร ซึ่งมา
จากเปาหมายทางธุรกิจเดี่ยวๆ

ปจจุบันเชื่อกันวาสิ่งสําคัญที่จะทําใหสามารถปรับ จูน ใหหรือ
ทําให CSR ชัด คือการกําหนดเปาหมายของบริษัท ควรเห็นได
อยางชัดเจนวา การดําเนินธุรกิจเราลวนเกี่ยวกับ เศรษฐกิจ สังคม
และสิง่ แวดลอมอยางไร แลวจัดทําเปนพันธสัญญาดานความยัง่ ยืน
ซึ่งธุรกิจตองดําเนินการใหชัดเจนเพราะถาไมชัดเจนก็จะประสบ
ปญหาเพราะหลายๆอยางหรือสวนใหญหรือทั้งหมด เปนคาใชจาย
และตนทุนทั้งสิ้น

ประเด็นสําคัญที่ธุรกิจตองนําไปขบคิดนั่นคือ หากเราทํา CSR
หลายอยาง แลวไมไดสรางนวัตกรรม ถือวายังไมสมบูรณ เพราะ
เปนคาใชจา ย และสวนใหญมกั ไมประสบผลสําเร็จหากไมมนี วัตกรรม
สังคมไมไดอะไร ธุรกิจไมไดอะไร ดังที่แสดงในแผนภูมิที่วิจัยโดย
มหาวิทยาลัยฮาวารด (ดานขาง)

อยางไรก็ตามเราระบุความยั่งยืนนั้น คือ “ผล” การดําเนิน
งาน ขณะทีค่ วามรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ เปน “เหตุ”
ที่เกื้อหนุนใหไดมาซึ่งความยั่งยืนจากการประกอบการที่
คํานึงถึงความรับผิดชอบทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ง
แวดลอม

Tirathai & Society

การบูรณาการดานความรับผิดชอบตอสังคมและ
การพัฒนาที่ยั่งยืน

“...ที่ผานมาเปาหมายของ
บริษัทหรือธุรกิจ เราจะวาง
กลยุทธ เพื่อที่จะเดินไปสู
เปาหมายดานความสําเร็จ
ด า นธุ ร กิ จ เพี ย งด า นเดี ย ว
โดยทีจ่ ะไมนาํ เอา CSR มา
พิจารณา หากจะทํา CSR
ขึ้นมา เราจะตอบไมไดวา
เราทํา CSR เพื่อ? ..”
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ดวยเหตุนี้ จึงสรุปไดวาที่ ความรับผิดชอบตอ
สังคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้น ไมใชเรื่องเดียว
กัน แตมีความเกี่ยวเนื่องกันอยางใกลชิด โดยที่
CSR จะประกอบดวยคุณลักษณะที่เกี่ยวเนื่อง
กับการพัฒนาอยางยั่งยืน อยู 3 ประการ คือ
1) เปนเรื่องระดับองคกรที่คํานึงถึงการดําเนิน
งานอยางรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
ซึ่งมีสวนสนับสนุนเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน

หืมม..??
นี่ๆรูไหมวา
ชั้นของดิน
มีอะไรบาง?

2) การสรางความยั่งยืนหรือขีดความสามารถ
ในการอยูรอดขององคกร อาจมีวิธีการที่แตก
ตางหรือสวนทางกับการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยรวม
3) สามารถใชเปนเครื่องมือขององคกร ทั้งใน
การสรางความยั่งยืนใหแกองคกร และในการ
สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน

ทั้งนี้ กลไกสําคัญซึ่งนําไปสูการพัฒนาที่
ยั่งยืนของภาคธุรกิจ ไดแก ความรับผิด
ชอบตอสังคม ที่ไมใชเพียงแคการทํา
กิจกรรมเพื่อสังคมที่อยูนอกกระบวนการ
ธุรกิจ หรือเพียงเพื่อประชาสัมพันธภาพ
ลักษณองคกร แตตองสามารถผนวก
ความรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คมเข า ไปในทุ ก
กระบวนการทางธุรกิจจนพัฒนาเปนสวน
หนึ่งของขีดความสามารถขององคกร

โห! มาเต็ม..

ออ!รูๆ…

….ก็แบงเปน..เออ…ดินชั้นบน
ชั้นชะลาง, ดินชั้นลาง…บลาๆๆ

โธวว..
…ชั้นของดินเดี๋ยวนี้
เคาแบงเปน…

MRT ทอประปา สายไฟใตดิน
อุโมงคขามแยก แลวก็…
สถานีไฟฟาใตดิน เฟย!

The Eae & Mairay May
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คาโรลย ซ�พแพรโนสกี้
(Károly Zipernowsky),
ออตโต แบลธ� (Ottó
Bláthy) และ มิกชา เดร�
(Miksa Déri)
ฤดูใบไมรวงป 1884 วิศวกรของบริษัท Ganz ชื่อ คาโรลย ซิพแพรโนสกี้ (Károly Zipernowsky), ออตโต แบลธี (Ottó

Bláthy) และ มิกชา เดรี (Miksa Déri) ไดคนพบวา ขดลวดเหนี่ยวนำแบบวงจรแมเหล็กเปดไมสามารถใชไดในทางปฏิบัติ

โดยเห็นวาวิธีการนี้ไมสามารถควบคุมแรงดันไดดี พวกเขาไดนำเสนอการออกแบบใหมและไดจดสิทธิบัตรภายใตชื่อ “หมอแปลง
แซสบีดี” (Z.B.D. transformer) โดยพวกเขาไดนำเสนอไว 2 แบบ คือแบบวงจรแมเหล็กปด (closed-core transformer)
และแบบเปลือกรอบ (shell-core transformer)
แบบวงจรแมเหล็กปดนั้นขดลวดปฐมภูมิและทุติยภูมิจะถูกพันรอบแกนเหล็กที่เปนวงปด สวนแบบเปลือกรอบขดลวดจะถูกพันผาน
แกนเหล็ก โดยที่แกนเหล็กจะลอมรอบขดลวด ทั้งสองแบบ เสนแรงแมเหล็กที่คลองขดลวดปฐมภูมิและขดลวดทุติยภูมิจะเดินทาง
ภายในแกนเหล็กเกือบทั้งหมด โดยไมสนใจทางเดินในอากาศ หมอแปลงแซสบีดี มีประสิทธิภาพไดถึง 98% ซึ่งสูงกวาแบบวงจร
แมเหล็กเปดประมาณ 3.4 เทา ในที่สุดหมอแปลงแซสบีดีไดถูกนำมาใชงานในระบบ โดยใชจายพลังงานไฟฟาใหกับระบบ
แสงสวางภายในบาน ยานธุรกิจ และที่สาธารณะ แบลธี ยังไดคนพบสูตรความสัมพันธของหมอแปลงไฟฟา Vs/Vp = Ns/Np
อีกดวย
หมอแปลงไฟฟาทีม่ ใี ชกนั อยูท กุ วันนีอ้ าศัยหลักการพืน้ ฐานทีค่ น พบโดยวิศวกรฮังการีสามคนนี้ และพวกเขายังทำใหคำวา “หมอแปลง
ไฟฟา (transformer)” เปนที่นิยมสำหรับอธิบายอุปกรณที่ใชปรับเปลี่ยนแรงเคลื่อนไฟฟาเหนี่ยวนำ EMF ในป 1886 บริษัท
Ganz ไดติดตั้งโรงไฟฟาโดยใชเครื่องกำเนิดไฟฟากระแสสลับเปนแหงแรกของโลก จายไฟใหกับระบบไฟฟาแบบขนาน โดยมีชื่อวา
โรงไฟฟาพลังไอน้ำ โรม-เซอชี่ (The steam-powered Rome-Cerchi)

There are two things that are infinite, the universe and man's
stupidity….. And I am not sure about the universe.
Albert Einstein
มีสองสิ่งที่กวางใหญไพศาลอยางไมมีขอบเขตจำกัด นั่นก็คือจักรวาลกับความโงเขลาของ
มนุษย….. และสำหรับจักรวาลนั้น ผมเองไมสูแนใจนักวามันจะใช
อัลเบิรต ไอนสไตน

