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TIRATHAI JOURNAL เดินมาจนครบ 6 ปในฉบับนี้ และขณะที่ทานกําลัง

ถือวารสารฉบับนี้อาน บริษัทของเราก็กําลังเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 30 ปของ

การกอตั้งบริษัทอยูเชนกัน 

30 ปของถิรไทย คือ 3 ทศวรรษแหงการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อคนไทย คือ 3 

ทศวรรษแหงความซื่อสัตยตอวิชาชีพ และตอผูเกี่ยวของทุกฝายในวงการ และ

คือ 3 ทศวรรษที่สั่งสมความแข็งแกรงใหกับเราเพื่อพรอมเผชิญความทาทาย

ใหมๆ ในทศวรรษที่กําลังกาวเขามา บทความพิเศษฉบับนี้ของเรา จะทําใหทาน

มองเห็นกาววิถีที่ผานมาของเรา และที่กําลังจะกาวตอไปอยางมั่นคงบนความ

มุงมั่นท่ีจะเปนผูผลิตหมอแปลงไฟฟาคุณภาพบนพื้นฐานความถูกตองทาง

วิศวกรรมไฟฟา

คอลัมนวิศวกรรมไฟฟาฉบับนี้ นําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการเชื่อมโยงระบบสงไฟฟาในอาเซียน หรือที่เรียกวา ASEAN 

Power Grids รวมทั้งเรื่องราวที่เกี่ยวของกับอนาคตของพลังงานไทยจากการศึกษาเปรียบเทียบกับระบบโครงสรางพลังงาน

ไฟฟาของประเทศเพื่อนบานในอาเซี่ยน เพื่อเปนแนวทางในการเชื่อมโยงระบบพลังงานของเราใหเขากับประเทศตางๆ ใน

ภูมิภาคเดียวกัน 

และในโอกาสครบรอบ 250 ป กรุงธนบุรี คอลัมนบริหารนอกตํารา ไดนําเสนอ คานิยมพระเจาตากสิน เพื่อหวังใหเปนตน

แบบหรือเปนแนวทางในการยึดถือและประพฤติปฏิบัติของคนในชาติในยามที่บานเมืองยังอยูในหลมลึกแหงความขัดแยงอัน

ยากจะเยียวยาไดในเร็ววัน

ขุนเจือง วีรบุรุษในยุคมืด ในคอลัมนรากไทย เปนอีกเรื่องที่ทานจะตองไมพลาด เพราะคงจะหาอานไดไมมากนักจาก

หนังสือเลมอื่นในแนวนี้ เชนเดียวกับเรื่องราวการเคลื่อนไหวปฏิวัติ 19 เดือนในไทยของโฮจิมินห ในคอลัมนยอนรอย

หมอแปลง ที่ผูเขียนเดินทางไปคนควาหาขอมูลตามสถานที่ตางๆ ทั้งในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม ทั้งฉบับนี้ยังได

เขียนเปน 2 ภาษา เพื่อใหทานผูอานที่ไมสันทัดภาษาไทย สามารถอานจากภาคภาษาอังกฤษได

สุดทายที่ทานตองอานใหไดคือ คอลัมนในนามของความดี ซึ่งจะทําใหทานปติใจที่ทราบวาในเมืองไทยสมัยที่เด็กตองคอย

พึ่งโรงเรียนกวดวิชา ยังมีครูดีๆ ที่ยึดมั่นในความเปนครูโดยไมเห็นแกเงินหลงเหลืออยู

ณรงคฤทธิ์ ศรีรัตโนภาส

หมายเหตุบรรณาธิการ
Editor’s Note
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516/1 Moo.4 Bangpoo Industrial Estate Samutprakarn 10280
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วิศกรรมไฟฟา
Electrical Engineering

บริษัท ถิรไทย จํากัด (มหาชน) เปนบริษัท
ขอ งคน ไทยที่ มี ค ว ามส าม า รถ ในก า ร
ออกแบบและผลิตหมอแปลงไฟฟา ขนาด
ใหญที่สุดที่สามารถผลิตไดในประเทศไทย 
ณ ขณะน้ี คือ ขนาด 300 MVA 3 Ph 50 
Hz 230 kV  และกําลังพัฒนากระบวนการ
ออกแบบและผลิตขึ้นไปถึงระดับแรงดัน 
500 kV เพื่อใหมีศักยภาพครอบคลุมครบ
ทุกระดับแรงดันของระบบไฟฟา ASEAN 
Power Grids

เฉลิมศักดิ์ วุฒิเศลา

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร สาขาไฟฟากําลัง มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน 
วิทยาเขตนครราชสีมา

ผูจัดการสวนทดสอบไฟฟา บริษัท ถิรไทย จํากัด (มหาชน)

ASEAN
POWER GRID

ในคอลัมสนี้จะขอนําขอมูลของ AIMS (ASEAN 
Interconnection Master Plan Study หรือ 
แผนแมบทการเชื่อมโยงระบบสงไฟฟาในอาเซียน) 
มาเผยแพรสูผูอานเพื่อใหเห็นความสําคัญ 
โอกาส และประโยชนของ ASEAN 

Power Grid ดังนี้

วิศกรรมไฟฟา
Electrical Engineering
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ตางคนตางทํา…ตางคนตางสิ้นเปลือง?
ทั่วภูมิภาคอาเซียนมีความหลากหลายของทรัพยากร ทางเหนือของอาเซียนมีพลังนํ้าอันมหาศาล สวนทางใตมีถานหิน 
นํ้ามัน และกาซธรรมชาติ บางประเทศมีแหลงทรัพยากรพลังงานนอยไมเพียงพอตอความตองการใชภายในประเทศ 
ตองพึ่งพาประเทศอื่น บางประเทศมีแหลงทรัพยากรพลังงานมาก หากแตยังไมไดนํามาใชใหเกิดประโยชน ในขณะที่
ทุกประเทศ จําเปนตองหาแหลงพลังงานเพื่อผลิตไฟฟาใหพอใชกับความตองการของประเทศตนเอง ไมวาจะมาจาก
ภายในประเทศและ/หรือการนําเขาก็ตาม การแยกกันคิด...แยกกันทําเชนนี้ สรางผลเสียตอภูมิภาคอาเซียนของเราเปน
อันมาก 

1. ใชทรัพยากรตนพลังงานอยางไมมีประสิทธิภาพ 
2. สูญเสียเงินตราของประเทศในการนําเขาแหลงพลังงาน 
3. คาไฟฟาแพงกวาที่ควรจะเปน 
4. ตนทุนการผลิตสูงขึ้น ลดโอกาสแขงขันทางเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียน

วันพรุงนี้ของอาเซียน
จะเปนอยางไร
“วันนี้...ทั่วภูมิภาคอาเซียนสวางไสว 
เตบิโตทกุๆดาน แตการพฒันาประเทศ 
ทําใหเราจําเปนตองใชไฟฟาเพิ่มมาก
ขึ้นอยางตอเนื่อง และสูงขึ้นเรื่อยๆใน
อนาคต ในขณะที่แหลงทรัพยากร
ตนพลังงานของเรา กระจัดกระจาย
อยูทั่วทั้งอาเซียน และยังขาดการ
จัดการท่ีจะใชทรัพยากรเหลาน้ันให
เกิดประโยชนสูงสุดรวมกัน ทางออก
ที่เหมาะสมคือ การพิจาณาภาพรวม
ของความตองการใชไฟฟา ความ
สามารถในการผลิตไฟฟา และ
ทรัพยากรตนพลังงานของแตละ
ประเทศ ซึ่งเราสามารถชวยกัน
บริหารและจัดสรรการใชทรัพยากร
ภายในอาเซียนใหคุมคา ชวยกันลด
ความส้ินเปลืองและความสูญเปลา
ทางเศรษฐกจิ เพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยนื 
ของภูมิภาคอาเซียน”

วิศวกรรมไฟฟา

Electrical Engineering

ปริมาณทรัพยากรสํารองของแตละประเทศ

ประเทศ นํ้ามัน 
(ลานบาเรล)

กาซธรรมชาติ
(ลานลูกบาศกฟุต)

ถานหิน 
(ลานเมตริกตัน)

พลังนํ้า 
(เมกะวัตต)

ความรอนใตพิภพ
(เมกะวัตต)

ชีวมวล 
(เมกะวัตต)

พมา 50 20,836 2 39,726 - 2,250

ลาว - - 503 26,598 - -

ไทย 453 12,002 1,239 2,055 - 77

เวียตนาม 4,700 7,663 150 34,247 - -

กัมพูชา - - - 10,046 - -

มาเลเซีย 5,357 82,284 4 26,256 - -

บรูไน 1,200 12,360 - - - -

สิงคโปร - - - - - 127

อินโดนีเซีย 3,750 112,500 5,529 245,091 10,000 2,250

ฟลิปปนส 138 3,284 316 5,365 4,340 936

หมายเหตุ
1) ขอมูลจาก : “2010 Survey of Energy Resources”, World Energy Council
2) นํ้ามัน, กาซธรรมชาติ และ ถานหิน เปนปริมาณสํารองพิสูจนแลว (Proved Reserves: P1)
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อาเซยีน เพาเวอร กริด 
คืออะไร?
แนวคิดของอาเซียน เพาเวอร กริด 
“อาเซียน เพาเวอร กริด..การเชื่อมโยง
ระบบไฟฟาในอาเซยีน จงึเปนการรวมพลงั 
ของทกุชาติในภมูภิาคนีท้ีจ่ะรวมกนัจดัสรร 
และใชทรัพยากรพลังงานของเราใหเกิด
ประโยชนคุมคาทีสุด สงเสริมแนวคิดการ
ใชพลังงานอยางยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ
เพ่ือความมั่นคงทางดานพลังงานและ
เศรษฐกิจ ผลักดันใหอาเซียนพัฒนาทัด 
เทียมภูมิภาคอื่นของโลก“

วิสัยทัศนอาเซียน 
2563
อาเซียน เพาเวอร กริด เกิดขึ้นในการ
ประชุมผูนําสูงสุด อยางไมเปนทางการ 
(ASEAN Informal Summit) ครั้งที่ 2 
เมื่อ 15 ธันวาคม 2540 ที่กัวลาลัมเปอร 
มาเลเซยี เพือ่กาํหนดทศิทางใหมสูป 2563 
ดวยวิสัยทัศนอาเซียน 2563 (ASEAN 
Vision 2020)

“ . . .การมีส วนร วมของกลุ มประเทศ
อาเซียน ในการผนึกกําลังกันเพื่อพัฒนา

ความเจริญ และสรางความแข็งแกรงทาง
ดานเศรษฐกิจในภูมิภาค โดยหนึ่งใน
กลยุทธหลักดานพัฒนาเศรษฐกิจที่สําคัญ
ของอาเซียนคือ...การเชื่อมโยงโครงขาย
ระบบพลังงานและสาธารณูปโภคใน
อาเซียน ไดแก ไฟฟา กาซธรรมชาติและ
นํ้า โดยผานระบบเชื่อมโยงไฟฟาอาเซียน 
(ASEAN Power Grid) ระบบทอสงกาซ
และทอสงนํา้ (Trans-ASEAN Gas Pipeline) 
รวมถึงการสงเสริมความรวมมือ ทางดาน
การเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน การ
อนุรักษพลังงาน และการพัฒนาแหลง
พลังงานใหมที่ใชแลวสามารถหมุนเวียน
มาใชใหมไดอีก...”

วิศวกรรมไฟฟา

Electrical Engineering

ความเปนมาของ 
อาเซยีน เพาเวอร กริด
ภูมิภาคอาเซียนมีแหลงทรัพยากรตน
พลังงานที่หลากหลาย และกระจัดกระจาย
อยูตามที่ตางๆ เชน ประเทศริมฝงโขงรวม
ไปถึงบางสวนของอินโดนีเซีย และรัฐซา
ราวัคของมาเลเซียจะมีศักยภาพสูงในการ
ผลิตไฟฟาจากพลังนํ้า สวนประเทศทาง
ดานใตอุดมไปดวยแหลงพลังงานจาก
นํ้ามัน ถานหิน และกาซธรรมชาติ ความ
อุดมสมบูรณดังกลาวเอื้ออํานวยตอการ
พัฒนาในดานเศรษฐศาสตรและความรวม

มือทางดานพลังงาน ในชวงสิบปที่ผานมา
ความตองการใชไฟฟาในกลุ มประเทศ
อาเซียนเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง และจะยัง
สูงขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคต สิ่งที่ตามมาคือ 
แตละประเทศตองเพิ่มความสามารถใน
การผลิตไฟฟ  า ให  เพียงพอกับความ
ตองการของตนเองที่เพิ่มขึ้น ซึ่งนําไปสู
การสูญเสียเงินตราของประเทศมากข้ึนไป
ดวย ดังนั้นทางออกที่เหมาะสมจึงเปนการ
ทีเ่ราทกุชาตริวมกนัจดัสรรและใชทรพัยากร 
ตนพลังงานรวมกันใหเกิดประโยชนสูงสุด 
อาเซยีนเพาเวอรกรดิ เปนหนึง่ในวสิยัทศัน 
อาเซียน 2563 (ASEAN Vision 2020) 
และจากการประชุม HAPUA ครั้งที่ 6 ใน

ป 2543 ที่เชียงราย ประเทศไทย ไดมี
การจดัตัง้คณะทาํงานเพือ่ศกึษาแผนแมบท 
การเช่ือมโยงระบบสงไฟฟาระหวางกลุม
ประเทศอาเซียน (ASEAN Interconnec-
tion Master Plan Study - AIMS) ภาย
ใตความดูแลของผูบรหิารสงูสดุกจิการไฟฟา 
ของอาเซียน (Heads of ASEAN Power 
Utilities/Authorities - HAPUA) ซึ่ง
ประกอบดวยผู เชี่ยวชาญจากการไฟฟา
ของประเทศสมาชิกอาเซียน โดยมีหนาที่
ศึกษา ประเมิน และวางแผนการเชื่อมโยง
ระบบไฟฟาในอาเซียน (ASEAN Power 
Grid)
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อาเซยีน เพาเวอร กรดิ 
คืออะไร?
แนวคิดของอาเซียน เพาเวอร กริด 
“อาเซียน เพาเวอร กริด..การเชื่อมโยง
ระบบไฟฟาในอาเซยีน จงึเปนการรวมพลงั 
ของทกุชาตใินภมูภิาคนีท้ีจ่ะรวมกนัจดัสรร 
และใชทรัพยากรพลังงานของเราใหเกิด
ประโยชนคุมคาทีสุด สงเสริมแนวคิดการ
ใชพลังงานอยางยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ
เพื่อความมั่นคงทางดานพลังงานและ
เศรษฐกิจ ผลักดันใหอาเซียนพัฒนาทัด 
เทียมภูมิภาคอื่นของโลก“

วิสัยทัศนอาเซียน 
2563
อาเซียน เพาเวอร กริด เกิดข้ึนในการ
ประชุมผูนําสูงสุด อยางไมเปนทางการ 
(ASEAN Informal Summit) ครั้งที่ 2 
เมื่อ 15 ธันวาคม 2540 ที่กัวลาลัมเปอร 
มาเลเซยี เพือ่กาํหนดทศิทางใหมสูป 2563 
ดวยวิสัยทัศนอาเซียน 2563 (ASEAN 
Vision 2020)

“ . . .การมีส วนร วมของกลุ มประเทศ
อาเซียน ในการผนึกกําลังกันเพื่อพัฒนา

ความเจริญ และสรางความแข็งแกรงทาง
ดานเศรษฐกิจในภูมิภาค โดยหนึ่งใน
กลยุทธหลักดานพัฒนาเศรษฐกิจที่สําคัญ
ของอาเซียนคือ...การเชื่อมโยงโครงขาย
ระบบพลังงานและสาธารณูปโภคใน
อาเซียน ไดแก ไฟฟา กาซธรรมชาติและ
นํ้า โดยผานระบบเชื่อมโยงไฟฟาอาเซียน 
(ASEAN Power Grid) ระบบทอสงกาซ
และทอสงนํา้ (Trans-ASEAN Gas Pipeline) 
รวมถึงการสงเสริมความรวมมือ ทางดาน
การเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน การ
อนุรักษพลังงาน และการพัฒนาแหลง
พลังงานใหมที่ใชแลวสามารถหมุนเวียน
มาใชใหมไดอีก...”

วิศวกรรมไฟฟา
Electrical Engineering

ความเปนมาของ 
อาเซยีน เพาเวอร กริด
ภูมิภาคอาเซียนมีแหลงทรัพยากรตน
พลังงานที่หลากหลาย และกระจัดกระจาย
อยูตามที่ตางๆ เชน ประเทศริมฝงโขงรวม
ไปถึงบางสวนของอินโดนีเซีย และรัฐซา
ราวัคของมาเลเซียจะมีศักยภาพสูงในการ
ผลิตไฟฟาจากพลังนํ้า สวนประเทศทาง
ดานใตอุดมไปดวยแหลงพลังงานจาก
นํ้ามัน ถานหิน และกาซธรรมชาติ ความ
อุดมสมบูรณดังกลาวเอื้ออํานวยตอการ
พัฒนาในดานเศรษฐศาสตรและความรวม

มือทางดานพลังงาน ในชวงสิบปที่ผานมา
ความตองการใชไฟฟาในกลุ มประเทศ
อาเซียนเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง และจะยัง
สูงขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคต สิ่งที่ตามมาคือ 
แตละประเทศตองเพ่ิมความสามารถใน
การผลิตไฟฟ  า ให  เพียงพอกับความ
ตองการของตนเองท่ีเพ่ิมขึ้น ซึ่งนําไปสู
การสูญเสียเงินตราของประเทศมากข้ึนไป
ดวย ดังนั้นทางออกที่เหมาะสมจึงเปนการ
ทีเ่ราทกุชาตริวมกนัจดัสรรและใชทรพัยากร 
ตนพลังงานรวมกันใหเกิดประโยชนสูงสุด 
อาเซยีนเพาเวอรกรดิ เปนหนึง่ในวสิยัทศัน 
อาเซียน 2563 (ASEAN Vision 2020) 
และจากการประชุม HAPUA ครั้งที่ 6 ใน

ป 2543 ที่เชียงราย ประเทศไทย ไดมี
การจดัตัง้คณะทํางานเพ่ือศกึษาแผนแมบท 
การเชื่อมโยงระบบสงไฟฟาระหวางกลุม
ประเทศอาเซียน (ASEAN Interconnec-
tion Master Plan Study - AIMS) ภาย
ใตความดแูลของผูบรหิารสงูสดุกจิการไฟฟา 
ของอาเซียน (Heads of ASEAN Power 
Utilities/Authorities - HAPUA) ซึ่ง
ประกอบดวยผู เชี่ยวชาญจากการไฟฟา
ของประเทศสมาชิกอาเซียน โดยมีหนาที่
ศึกษา ประเมิน และวางแผนการเชื่อมโยง
ระบบไฟฟาในอาเซียน (ASEAN Power 
Grid)
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ความเคลือ่นไหว
ของโครงการ อาเซยีน 
เพาเวอร กรดิ
ธันวาคม 2540 ที่ประชุมระดับผูนําสูงสุด
อยางไมเปนทางการ (ASEAN Informal 
Summit) ครั้งที่ 2 ที่ประเทศมาเลเซีย ได
แสดงเจตนารมณท่ีจะรวมมือกันทําให 
วิสัยทัศนอาเซียน 2563 เปนจริง โดย
สวนหนึ่งของความรวมมือเพื่อสรางความ
แข็งแกรงดานเศรษฐกิจของอาเซียนคือ 
การเช่ือมโยงโครงขายระบบไฟฟาดวย
อาเซียน เพาเวอร กริด ซึ่งเปนการสง
เสริมความรวมมือที่จะอนุรักษ และเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการใชพลังงาน รวมถึง
การพัฒนาแหลงพลังงานแหงใหมท่ีใชแลว
สามารถหมุนเวียนมาใชใหมไดอีก

กรกฏาคม 2542 ท่ีประชุมรัฐมนตรี
อาเซียนดานพลังงาน (ASEAN Ministers 
on Energy Meeting: AMEM) ครั้งที่ 17 
ที่ประเทศไทย ไดขอความรวมมือผูบริหาร
สูงสุดกิจการไฟฟาของอาเซียน (Heads 
of ASEAN Power Utilities/Authorities: 
HAPUA) ชวยพัฒนาอาเซียน เพาเวอร 
กริด โดยจัดใหมีการศึกษาแผนแมบทการ
เชื่อมโยงระบบสงไฟฟาในอาเซียน (ASE-
AN Interconnection Master Plan 
Study: AIMS)

เมษายน 2543 ในการประชุม HAPUA 
ครั้งที่ 16 ที่ประเทศไทย ไดมีการจัดตั้ง
คณะทํางานเพื่อศึกษาแผนแมบทการ
เช่ือมโยงระบบสงไฟฟาในอาเซยีน (ASEAN 
Interconnection Master Plan Study: 
AIMS) โดยที่การไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทยไดรับแตงตั้งใหเปนประธาน
คณะทํางานในการศึกษาครั้งนี้

มิถุนายน 2546 การไฟฟาฝายผลิตแหง

ประเทศไทยในฐานะประธานคณะทํางาน 
AIMS โดยนายสิทธิพร รัตโนภาส ผูวา
การฯ ไดนําเสนอรายงานผลการศึกษา
แผนแมบท AIMS นี้ ในการประชุม 
HAPUA ครั้งที่ 19 ที่ประเทศอินโดนีเซีย 
โดยที่ประชุมยอมรับในหลักการของผล
การศึกษานี้

สิงหาคม 2550 ในการประชุมรัฐมนตรี
พลังงานอาเซียนครั้งที่ 25 เดือนสิงหาคม 
2550 ที่ประเทศสิงคโปร ไดมีการลงนาม 
บันทึกความเขาใจโครงการการเชื่อมโยง
โครงขายระบบไฟฟาของอาเซียน (MOU 
on APG) ซึ่งมีเปาหมายหลักเพื่อสงเสริม
ความรวมมือกันดานกิจการไฟฟา และ
เสริมสรางความมั่นคงทางดานพลังงาน
ไฟฟาในภูมิภาคอาเซียน โดยมีเปาหมาย
หลักรวมกันผลักดันโครงการการเชื่อม
โยงโครงขายไฟฟาใหเกิดเปนรูปธรรม

มิถุนายน 2551 จัดตั้งคณะกรรมการที่
ปรึกษาโครงการเชื่อมโยงโครงขายระบบ
ไฟฟาของอาเซียน (ASEAN Power Grid 
Consultative Committee: APGCC) ตาม 
MOU on APG โดยมีภารกิจหลักในการ
สนบัสนนุ ใหขอเสนอแนะ และวางแนวทาง 
ใหคณะทํางานตาง ๆ ภายใตโครงสราง 
HAPUA ทําการศึกษาเพ่ือผลักดันให
โครงการการเช่ือมโยงโครงขายไฟฟาให
เกิดขึ้น ตามแนวนโยบายของผูนําอาเซียน
ที่เรงการจัดตั้งประชาคมอาเซียนจากป 
2563 ใหเร็วขึ้นเปนป 2558 ซึ่งเปนผล
จากการประชุมสุดยอดผูนําอาเซียน ครั้ง
ที่ 13 เดือนพฤศจิกายน 2550 ที่ประเทศ
สิงคโปร

กรกฎาคม 2553 คณะทํางาน HAPUA 
ชุดที่ 2 – ระบบสงไฟฟา (HAPUA Work-
ing Group No.2 - Transmission) โดย
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยใน
ฐานะหวัหนาคณะทํางาน ฯ ไดทาํการศกึษา 

วิศวกรรมไฟฟา

Electrical Engineering

ทบทวนแผนแมบทการเช่ือมโยงระบบสง
ไฟฟาอาเซียน (AIMS) และไดนําเสนอ
ผลการศึกษาแผนแมบท AIMS-II 
(AIMS 2010) นี้ ซึ่งไดรับการเห็นชอบใน
การประชุม HAPUA Council ครั้งที่ 26 
เดือนกรกฎาคม 2553 ที่ประเทศไทย

เราจะไดอะไรจาก 
อาเซยีน เพาเวอร กริด
1. เพิ่มความแข็งแกรงของเศรษฐกิจใน
ภูมิภาคอาเซียนจากการจัดสรรและใช
ทรัพยากรต นพลังงานร วมกันให  เกิด
ประโยชนสงูสุด ทาํใหประเทศท่ีมศีกัยภาพ 
ดานทรัพยากรตนพลังงาน แตมีความ
ตองการ ใชไฟฟาในประเทศนอย จะ
สามารถสรางรายไดจากการขายไฟฟา
และนํามาพัฒนาประเทศได สวนประเทศ
ที่มีความตองการใชไฟฟามาก ก็สามารถ
นําเขาไฟฟาจากประเทศเพื่อนบาน ชวย
ลดตนทุนการผลิต ลดการลงทุน และชวย
สนับสนุนใหเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจรวม
กันของภูมิภาคอาเซียน 

2. ถายเทพลังงานระหวางประเทศ จาก
การทีเ่รามคีวามหลากหลายของทรพัยากร 
ตนพลังงานในแตละพื้นที่ และแตละ
ประเทศในอาเซียนมีความตองการใช
ไฟฟาสูงสุดตางเวลากัน ทําใหเราสามารถ
จัดสรร ถายเทพลังงานจากที่หนึ่งไปสูอีก
ที่หนึ่งอยางเอื้อประโยชนตอกัน ทําให
ประเทศในอาเซียนตางไมตองลงทุนสราง
โรงไฟฟามากเกินความจําเปน 

3. เกิดเครือขายเชื่อมโยงทางการสื่อสาร
รวมถึงการวางทอกาซ อาเซียน เพาเวอร 
กรดิ จะทาํใหเกดิประโยชนดานการสือ่สาร 
ในภูมิภาค คือเราสามารถวางระบบโครง
ขายเสนใยแกวนําแสง (Optic Fiber) คู

ไปกับระบบสายสงไฟฟาซึ่ งเชื่อมโยง
ประเทศในกลุมอาเซียนเขาดวยกัน โดย
โครงขายเสนใยแกวนําแสงนี้สามารถรับ
ส งผ านข อมูลข ามพรมแดนระหว าง
ประเทศดวยความเร็วสูง นอกจากนี้เรายัง
สามารถวางทอกาซคูขนานไปกับแนวของ
สายสงไฟฟาไดอีกดวย ดังนั้น อาเซียน 
เพาเวอร กริด จึงเปนพลังสําคัญที่จะชวย
สนับสนุนใหเกิด 3 ปจจัยหลักของการ
พัฒนา ไดแก ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
และการเงิน ความมั่นคงทางพลังงาน และ
เทคโนโลยีดานการสื่อสาร ซึ่งปจจัยเหลา
นี้สรางประโยชนมหาศาลตอประชาคม
อาเซียน และเปนพลังขับเคลื่อนสําคัญที่
จะผลักดันใหภูมิภาคอาเซียนของเรากาว
ไกลทัดเทียมภูมิภาคอื่นของโลก

การศึกษาแผนแมบท
การเชือ่มโยงระหวาง
กลุมประเทศอาเซียน
AIMS (ASEAN Interconnection Master 
Plan Study หรือ แผนแมบทการเชื่อม
โยงระบบสงไฟฟาในอาเซียน) เปนผลของ
ขอตกลงจากการประชุม HAPUA ครั้งที่ 
6 เมื่อเดือนเมษายน 2543 ซึ่งแผนแม
บทฯ นีจ้ะใชเปนแนวทางในการใชทรพัยากร 
พลังงานใหเกิดประโยชนรวมกัน ซึ่งเปน 
การสนับสนุนโครงการเชื่อมโยงโครงขาย
ระบบไฟฟาอาเซียน (ASEAN Power 
Grid) โดยคณะทํางาน AIMS เริ่มตนการ
ศึกษาในเดือนกรกฎาคม 2543 ดําเนิน
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ความเคลือ่นไหว
ของโครงการ อาเซยีน 
เพาเวอร กรดิ
ธันวาคม 2540 ที่ประชุมระดับผูนําสูงสุด
อยางไมเปนทางการ (ASEAN Informal 
Summit) ครั้งที่ 2 ที่ประเทศมาเลเซีย ได
แสดงเจตนารมณท่ีจะรวมมือกันทําให 
วิสัยทัศนอาเซียน 2563 เปนจริง โดย
สวนหนึ่งของความรวมมือเพื่อสรางความ
แข็งแกรงดานเศรษฐกิจของอาเซียนคือ 
การเช่ือมโยงโครงขายระบบไฟฟาดวย
อาเซียน เพาเวอร กริด ซึ่งเปนการสง
เสริมความรวมมือที่จะอนุรักษ และเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการใชพลังงาน รวมถึง
การพัฒนาแหลงพลังงานแหงใหมท่ีใชแลว
สามารถหมุนเวียนมาใชใหมไดอีก

กรกฏาคม 2542 ท่ีประชุมรัฐมนตรี
อาเซียนดานพลังงาน (ASEAN Ministers 
on Energy Meeting: AMEM) ครั้งที่ 17 
ที่ประเทศไทย ไดขอความรวมมือผูบริหาร
สูงสุดกิจการไฟฟาของอาเซียน (Heads 
of ASEAN Power Utilities/Authorities: 
HAPUA) ชวยพัฒนาอาเซียน เพาเวอร 
กริด โดยจัดใหมีการศึกษาแผนแมบทการ
เชื่อมโยงระบบสงไฟฟาในอาเซียน (ASE-
AN Interconnection Master Plan 
Study: AIMS)

เมษายน 2543 ในการประชุม HAPUA 
ครั้งที่ 16 ที่ประเทศไทย ไดมีการจัดตั้ง
คณะทํางานเพื่อศึกษาแผนแมบทการ
เชือ่มโยงระบบสงไฟฟาในอาเซยีน (ASEAN 
Interconnection Master Plan Study: 
AIMS) โดยท่ีการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทยไดรับแตงตั้งใหเปนประธาน
คณะทํางานในการศึกษาครั้งนี้

มิถุนายน 2546 การไฟฟาฝายผลิตแหง

ประเทศไทยในฐานะประธานคณะทํางาน 
AIMS โดยนายสิทธิพร รัตโนภาส ผูวา
การฯ ไดนําเสนอรายงานผลการศึกษา
แผนแมบท AIMS นี้ ในการประชุม 
HAPUA ครั้งที่ 19 ที่ประเทศอินโดนีเซีย 
โดยที่ประชุมยอมรับในหลักการของผล
การศึกษานี้

สิงหาคม 2550 ในการประชุมรัฐมนตรี
พลังงานอาเซียนครั้งที่ 25 เดือนสิงหาคม 
2550 ที่ประเทศสิงคโปร ไดมีการลงนาม 
บันทึกความเขาใจโครงการการเช่ือมโยง
โครงขายระบบไฟฟาของอาเซียน (MOU 
on APG) ซึ่งมีเปาหมายหลักเพื่อสงเสริม
ความรวมมือกันดานกิจการไฟฟา และ
เสริมสรางความมั่นคงทางดานพลังงาน
ไฟฟาในภูมิภาคอาเซียน โดยมีเปาหมาย
หลักรวมกันผลักดันโครงการการเช่ือม
โยงโครงขายไฟฟาใหเกิดเปนรูปธรรม

มิถุนายน 2551 จัดตั้งคณะกรรมการที่
ปรึกษาโครงการเชื่อมโยงโครงขายระบบ
ไฟฟาของอาเซียน (ASEAN Power Grid 
Consultative Committee: APGCC) ตาม 
MOU on APG โดยมีภารกิจหลักในการ
สนบัสนนุ ใหขอเสนอแนะ และวางแนวทาง 
ใหคณะทํางานตาง ๆ ภายใตโครงสราง 
HAPUA ทําการศึกษาเพ่ือผลักดันให
โครงการการเช่ือมโยงโครงขายไฟฟาให
เกิดขึ้น ตามแนวนโยบายของผูนําอาเซียน
ที่เรงการจัดตั้งประชาคมอาเซียนจากป 
2563 ใหเร็วขึ้นเปนป 2558 ซึ่งเปนผล
จากการประชุมสุดยอดผูนําอาเซียน ครั้ง
ที่ 13 เดือนพฤศจิกายน 2550 ที่ประเทศ
สิงคโปร

กรกฎาคม 2553 คณะทํางาน HAPUA 
ชุดที่ 2 – ระบบสงไฟฟา (HAPUA Work-
ing Group No.2 - Transmission) โดย
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยใน
ฐานะหวัหนาคณะทํางาน ฯ ไดทาํการศกึษา 

วิศวกรรมไฟฟา
Electrical Engineering

ทบทวนแผนแมบทการเช่ือมโยงระบบสง
ไฟฟาอาเซียน (AIMS) และไดนําเสนอ
ผลการศึกษาแผนแมบท AIMS-II 
(AIMS 2010) นี้ ซึ่งไดรับการเห็นชอบใน
การประชุม HAPUA Council ครั้งที่ 26 
เดือนกรกฎาคม 2553 ที่ประเทศไทย

เราจะไดอะไรจาก 
อาเซยีน เพาเวอร กริด
1. เพ่ิมความแข็งแกรงของเศรษฐกิจใน
ภูมิภาคอาเซียนจากการจัดสรรและใช
ทรัพยากรต นพลังงานร วมกันให  เกิด
ประโยชนสงูสุด ทําใหประเทศท่ีมศีกัยภาพ 
ดานทรัพยากรตนพลังงาน แตมีความ
ตองการ ใชไฟฟาในประเทศนอย จะ
สามารถสรางรายไดจากการขายไฟฟา
และนํามาพัฒนาประเทศได สวนประเทศ
ที่มีความตองการใชไฟฟามาก ก็สามารถ
นําเขาไฟฟาจากประเทศเพื่อนบาน ชวย
ลดตนทุนการผลิต ลดการลงทุน และชวย
สนับสนุนใหเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจรวม
กันของภูมิภาคอาเซียน 

2. ถายเทพลังงานระหวางประเทศ จาก
การทีเ่รามคีวามหลากหลายของทรพัยากร 
ตนพลังงานในแตละพื้นที่ และแตละ
ประเทศในอาเซียนมีความตองการใช
ไฟฟาสูงสุดตางเวลากัน ทําใหเราสามารถ
จัดสรร ถายเทพลังงานจากที่หนึ่งไปสูอีก
ที่หนึ่งอยางเอื้อประโยชนตอกัน ทําให
ประเทศในอาเซียนตางไมตองลงทุนสราง
โรงไฟฟามากเกินความจําเปน 

3. เกิดเครือขายเชื่อมโยงทางการสื่อสาร
รวมถึงการวางทอกาซ อาเซียน เพาเวอร 
กรดิ จะทําใหเกดิประโยชนดานการสือ่สาร 
ในภูมิภาค คือเราสามารถวางระบบโครง
ขายเสนใยแกวนําแสง (Optic Fiber) คู

ไปกับระบบสายสงไฟฟาซึ่ งเชื่อมโยง
ประเทศในกลุมอาเซียนเขาดวยกัน โดย
โครงขายเสนใยแกวนําแสงนี้สามารถรับ
ส งผ านข อมูลข ามพรมแดนระหว าง
ประเทศดวยความเร็วสูง นอกจากนี้เรายัง
สามารถวางทอกาซคูขนานไปกับแนวของ
สายสงไฟฟาไดอีกดวย ดังนั้น อาเซียน 
เพาเวอร กริด จึงเปนพลังสําคัญที่จะชวย
สนับสนุนใหเกิด 3 ปจจัยหลักของการ
พัฒนา ไดแก ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
และการเงิน ความมั่นคงทางพลังงาน และ
เทคโนโลยีดานการสื่อสาร ซึ่งปจจัยเหลา
น้ีสรางประโยชนมหาศาลตอประชาคม
อาเซียน และเปนพลังขับเคลื่อนสําคัญที่
จะผลักดันใหภูมิภาคอาเซียนของเรากาว
ไกลทัดเทียมภูมิภาคอื่นของโลก

การศกึษาแผนแมบท
การเชือ่มโยงระหวาง
กลุมประเทศอาเซียน
AIMS (ASEAN Interconnection Master 
Plan Study หรือ แผนแมบทการเชื่อม
โยงระบบสงไฟฟาในอาเซียน) เปนผลของ
ขอตกลงจากการประชุม HAPUA ครั้งที่ 
6 เมื่อเดือนเมษายน 2543 ซึ่งแผนแม
บทฯ นีจ้ะใชเปนแนวทางในการใชทรพัยากร 
พลังงานใหเกิดประโยชนรวมกัน ซึ่งเปน 
การสนับสนุนโครงการเชื่อมโยงโครงขาย
ระบบไฟฟาอาเซียน (ASEAN Power 
Grid) โดยคณะทํางาน AIMS เริ่มตนการ
ศึกษาในเดือนกรกฎาคม 2543 ดําเนิน
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การศึกษาเสร็จสมบูรณในไตรมาสแรก
ของป 2546 และไดนําเสนอผลการศึกษา 
AIMS-I หรือ AIMS 2003 ในการประชุม 
HAPUA ครั้งที่ 19 ที่จาการตา อินโดนีเซีย 
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2546 ตอมาในป 
2549 คณะทํางานยอย Planning and 
Interconnection ของคณะทํางานชุดที่ 2 
– ระบบสง (HAPUA Working Group 
No. 2 – Transmission, Planning and 
Interconnection Sub-Working Group) 
ภายใตโครงสราง HAPUA ไดประชุมรวม
กัน เพื่อจัดทําแผนงานทบทวนแผนแมบท
การเชื่อมโยงระบบสงไฟฟาในอาเซียน 
(Revised AIMS)

เปาหมายของการศึกษา AIMS มุงเนน
การวางพื้นฐานของ ASEAN Power 
GRID โดยศึกษาถึงความตองการพลังงาน
ไฟฟาของประเทศในกลุมอาเซียนในระยะ
ยาว พรอมทั้งศึกษาความเปนไปไดในการ
เ ช่ือมโยงด านพลังงานไฟฟาระหว าง
ประเทศ เพื่อเปนแนวทางในการซื้อ-ขาย
พลังงานไฟฟาระหวางประเทศในอนาคต 
การศึกษานี้ยึดหลักความม่ันคงของระบบ 
การใชแหลงทรัพยากรพลังงานอยางมี
ประสิทธิภาพ

คณะทํางานและความรับผิดชอบ คณะ
ทํางานในการศึกษาแผนแมบทการเช่ือม
โยงระบบสงไฟฟา ประกอบดวยผูเชีย่วชาญ 
ดานพลังงานของประเทศสมาชิกอาเซียน
ทั้ง 10 ประเทศ ไดแก บรูไน อินโดนีเซีย 
มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร เวียดนาม 
ลาว กัมพูชา พมา และไทย โดยการ
ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (EGAT) 
ไดรับการแตงตั้งใหเปนประธานของคณะ
ทํางานในการศึกษา AIMS ทั้ง 2 ครั้ง คือ 
AIMS-I (AIMS 2003) และ AIMS-II 
(AIMS 2010)

ผลการศึกษา AIMS-II แผนการศึกษา
การเชื่อมโยงระบบสงไฟฟาในครั้งนี้ เปน

แผนระยะยาว 16 ป ระหวางป 2552 – 
2568 ซึ่งผลการศึกษาพบวา โครงการ
สายสงที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาใหมีการ
เชื่อมโยงระหวางประเทศท่ีมีพรมแดนติด
กันมี 15 โครงการ (สําหรับโครงการที่ 
15: ซาบารตะวันออก – กาลิมันตันตะวัน
ออก เปนโครงการที่มีการนําเสนอเพิ่ม
เติมในที่ประชุม HAPUA ภายหลังการ
ศึกษา AIMS-II แลวเสร็จ) ดังนี้ 

1. คาบสมุทรมาเลเซีย – สิงคโปร 
2. ไทย – คาบสมุทรมาเลเซีย 
3. ซาราวัค – คาบสมุทรมาเลเซีย 
4. คาบสมุทรมาเลเซีย – สุมาตรา 
5. บาทัม – สิงคโปร 
6. ซาราวัค – กาลิมันตันตะวันตก 
7. ฟลิปปนส – ซาบาร 
8. ซาบาร / ซาราวัค – บรูไน 
9. ไทย –ลาว 
10. ลาว – เวียดนาม 
11. ไทย – พมา 
12. เวียดนาม – กัมพูชา 
13. ลาว – กัมพูชา 
14. ไทย – กัมพูชา 
15. ซาบารตะวันออก – กาลิมันตันตะวัน
ออก 
16. สิงคโปร – สุมาตรา

นอกจากนี้การศึกษาดังกลาวซึ่งใชแนวคิด
การใชพลังงานรวมกัน 2 แนวทางคือ 1. 
การแลกเปลี่ยนพลังงานระหวางประเทศ 
(ประเทศที่มีเขตแดนติดกัน) สามารถใช
ทรัพยากรพลังงานไฟฟารวมกัน ดวยการ
จัดสงพลังงานขามเขตแดนในชวงเวลาที่
ความตองการของแตละประเทศแตกตาง
กัน จะทําใหสามารถใชประโยชนสูงสุด
จากประสิทธิภาพของโรงไฟฟาแตละโรง 
2. การซือ้พลงังานโดยตรงจากประเทศหนึง่ 
ไปยังอีกประเทศหนึ่ง ซึ่งประเทศผูซื้อ
สามารถประหยัดงบประมาณและ/หรือ
รักษาสภาพแวดลอมมากกวาการสรางโรง
ไฟฟาขึ้นมาใหม สวนประเทศผูขายก็มี
รายไดเขาประเทศ พบวา การใชพลังงาน
รวมกันในระยะยาวตามแผนที่มีการเช่ือม
โยงระบบสงไฟฟาระหวางประเทศในอาเซยีน 
15 โครงการ จะสามารถลดกําลังผลิต
ไฟฟา (ลดการกอสรางโรงไฟฟาใหม) ได
ถึง 2,458 เมกะวัตต และทําใหลดตนทุน
พลังงานได นั่นคือสามารถลดคาใชจายใน
การลงทุนกอสรางโรงไฟฟาใหม และคา
เชื้อเพลิง ตลอดแผน 16 ป เปนเงิน
ประมาณ 788 ลานเหรียญสหรัฐ หรือ
ประมาณ  24,000 ลานบาท (อัตราแลก
เปลี่ยน 30 บาท / เหรียญสหรัฐ)

วิศวกรรมไฟฟา

Electrical Engineering

ความกาวหนาของโครงการเชื่อมโยงระบบสงไฟฟาในอาเซียน
 

ที่มาขอมูล

http://www2.egat.co.th/apg/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=435
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การศึกษาเสร็จสมบูรณในไตรมาสแรก
ของป 2546 และไดนําเสนอผลการศึกษา 
AIMS-I หรือ AIMS 2003 ในการประชุม 
HAPUA ครั้งที่ 19 ที่จาการตา อินโดนีเซีย 
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2546 ตอมาในป 
2549 คณะทํางานยอย Planning and 
Interconnection ของคณะทํางานชุดที่ 2 
– ระบบสง (HAPUA Working Group 
No. 2 – Transmission, Planning and 
Interconnection Sub-Working Group) 
ภายใตโครงสราง HAPUA ไดประชุมรวม
กัน เพื่อจัดทําแผนงานทบทวนแผนแมบท
การเชื่อมโยงระบบสงไฟฟาในอาเซียน 
(Revised AIMS)

เปาหมายของการศึกษา AIMS มุงเนน
การวางพื้นฐานของ ASEAN Power 
GRID โดยศึกษาถึงความตองการพลังงาน
ไฟฟาของประเทศในกลุมอาเซียนในระยะ
ยาว พรอมทั้งศึกษาความเปนไปไดในการ
เชื่อมโยงด านพลังงานไฟฟาระหว าง
ประเทศ เพื่อเปนแนวทางในการซื้อ-ขาย
พลังงานไฟฟาระหวางประเทศในอนาคต 
การศึกษานี้ยึดหลักความมั่นคงของระบบ 
การใชแหลงทรัพยากรพลังงานอยางมี
ประสิทธิภาพ

คณะทํางานและความรับผิดชอบ คณะ
ทํางานในการศึกษาแผนแมบทการเชื่อม
โยงระบบสงไฟฟา ประกอบดวยผูเชีย่วชาญ 
ดานพลังงานของประเทศสมาชิกอาเซียน
ทั้ง 10 ประเทศ ไดแก บรูไน อินโดนีเซีย 
มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร เวียดนาม 
ลาว กัมพูชา พมา และไทย โดยการ
ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (EGAT) 
ไดรับการแตงตั้งใหเปนประธานของคณะ
ทํางานในการศึกษา AIMS ทั้ง 2 ครั้ง คือ 
AIMS-I (AIMS 2003) และ AIMS-II 
(AIMS 2010)

ผลการศึกษา AIMS-II แผนการศึกษา
การเชื่อมโยงระบบสงไฟฟาในครั้งนี้ เปน

แผนระยะยาว 16 ป ระหวางป 2552 – 
2568 ซึ่งผลการศึกษาพบวา โครงการ
สายสงที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาใหมีการ
เชื่อมโยงระหวางประเทศท่ีมีพรมแดนติด
กันมี 15 โครงการ (สําหรับโครงการที่ 
15: ซาบารตะวันออก – กาลิมันตันตะวัน
ออก เปนโครงการที่มีการนําเสนอเพิ่ม
เติมในที่ประชุม HAPUA ภายหลังการ
ศึกษา AIMS-II แลวเสร็จ) ดังนี้ 

1. คาบสมุทรมาเลเซีย – สิงคโปร 
2. ไทย – คาบสมุทรมาเลเซีย 
3. ซาราวัค – คาบสมุทรมาเลเซีย 
4. คาบสมุทรมาเลเซีย – สุมาตรา 
5. บาทัม – สิงคโปร 
6. ซาราวัค – กาลิมันตันตะวันตก 
7. ฟลิปปนส – ซาบาร 
8. ซาบาร / ซาราวัค – บรูไน 
9. ไทย –ลาว 
10. ลาว – เวียดนาม 
11. ไทย – พมา 
12. เวียดนาม – กัมพูชา 
13. ลาว – กัมพูชา 
14. ไทย – กัมพูชา 
15. ซาบารตะวันออก – กาลิมันตันตะวัน
ออก 
16. สิงคโปร – สุมาตรา

นอกจากนี้การศึกษาดังกลาวซึ่งใชแนวคิด
การใชพลังงานรวมกัน 2 แนวทางคือ 1. 
การแลกเปล่ียนพลังงานระหวางประเทศ 
(ประเทศที่มีเขตแดนติดกัน) สามารถใช
ทรัพยากรพลังงานไฟฟารวมกัน ดวยการ
จัดสงพลังงานขามเขตแดนในชวงเวลาที่
ความตองการของแตละประเทศแตกตาง
กัน จะทําใหสามารถใชประโยชนสูงสุด
จากประสิทธิภาพของโรงไฟฟาแตละโรง 
2. การซือ้พลงังานโดยตรงจากประเทศหนึง่ 
ไปยังอีกประเทศหนึ่ง ซึ่งประเทศผูซื้อ
สามารถประหยัดงบประมาณและ/หรือ
รักษาสภาพแวดลอมมากกวาการสรางโรง
ไฟฟาขึ้นมาใหม สวนประเทศผูขายก็มี
รายไดเขาประเทศ พบวา การใชพลังงาน
รวมกันในระยะยาวตามแผนที่มีการเชื่อม
โยงระบบสงไฟฟาระหวางประเทศในอาเซียน 
15 โครงการ จะสามารถลดกําลังผลิต
ไฟฟา (ลดการกอสรางโรงไฟฟาใหม) ได
ถึง 2,458 เมกะวัตต และทําใหลดตนทุน
พลังงานได นั่นคือสามารถลดคาใชจายใน
การลงทุนกอสรางโรงไฟฟาใหม และคา
เชื้อเพลิง ตลอดแผน 16 ป เปนเงิน
ประมาณ 788 ลานเหรียญสหรัฐ หรือ
ประมาณ  24,000 ลานบาท (อัตราแลก
เปลี่ยน 30 บาท / เหรียญสหรัฐ)

วิศวกรรมไฟฟา
Electrical Engineering

ความกาวหนาของโครงการเชื่อมโยงระบบสงไฟฟาในอาเซียน
 

ที่มาขอมูล
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ในป 2558 ประเทศสมาชิกอาเซียนจะรวมตัวกันเปน
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ซึ่งมี
ประเทศสมาชิกจํานวน 10 ประเทศ ไดแก ประเทศ
บรูไน, ประเทศกัมพูชา, ประเทศ สปป.ลาว, ประเทศ
อินโดนีเซีย, ประเทศมาเลเซีย, ประเทศพมา, 
ประเทศสิงคโปร, ประเทศฟลิปปนส, ประเทศ
เวียดนาม และประเทศไทย 

อนาคตพลังงานไทย 
ถึงเวลาแลวที่คนไทยจะตองรู...เมื่อกาวเขาสู AEC

วิศกรรมไฟฟา
Electrical Engineering

ศราวุธ สอนอุไร

ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร (อิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

วิศวกรระดับ 10 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

ASEAN ประกอบดวย 3 เสาหลัก 
กลาวคือ 

1. ประชาคมการเมืองและความมั่นคง
อาเซียน (ASEAN Security Community 
– ASC)

2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 
Economic Community – AEC) 

3. ประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซยีน 
(ASEAN Socio-Cultural Community – 
ASCC) 

นอกจากนี้ อาเซียนยังมีความรวมมือดาน
พลังงาน (Plan of Action on Energy 
Cooperation: PAEC)   ทั้งนี้ กระทรวง
พลังงานไดมีการดําเนินการภายใตแผน
ปฏิบัติการอาเซียนวาดวยความรวมมือ
ดานพลังงานป 2553-2558 (ASEAN 
Plan of Action on Energy Coopera-
tion: APAEC) มีโครงการหลักที่สําคัญ 7 
โครงการ ไดแก

1. การเช่ือมโยง ระบบสายสงไฟฟาของ
อาเซียน (ASEAN Power Grid:APG) 

2. การเช่ือมโยงทอสงกาซธรรมชาติของ
อาเซียน (Trans-ASEAN Gas Pipeline : 
TAGP) 

3. เทคโนโลยีถานหินและถานหินสะอาด 

4. พลงังานทีนํ่ามาใชใหมได (Renewable 
Energy: RE)

5. การสงวนรักษาและประสิทธิภาพของ
พลังงาน (Energy Efficiency and Con-
servation :EE&C) 

6. นโยบายและการวางแผนพลงังานภูมภิาค  

7. พลังงาน นิวเคลียร
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ในป 2558 ประเทศสมาชิกอาเซียนจะรวมตัวกันเปน
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ซึ่งมี
ประเทศสมาชิกจํานวน 10 ประเทศ ไดแก ประเทศ
บรูไน, ประเทศกัมพูชา, ประเทศ สปป.ลาว, ประเทศ
อินโดนีเซีย, ประเทศมาเลเซีย, ประเทศพมา, 
ประเทศสิงคโปร, ประเทศฟลิปปนส, ประเทศ
เวียดนาม และประเทศไทย 

อนาคตพลังงานไทย 
ถึงเวลาแลวที่คนไทยจะตองรู...เมื่อกาวเขาสู AEC
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ศราวุธ สอนอุไร

ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร (อิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

วิศวกรระดับ 10 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

ASEAN ประกอบดวย 3 เสาหลัก 
กลาวคือ 

1. ประชาคมการเมืองและความมั่นคง
อาเซียน (ASEAN Security Community 
– ASC)

2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 
Economic Community – AEC) 

3. ประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซยีน 
(ASEAN Socio-Cultural Community – 
ASCC) 

นอกจากนี้ อาเซียนยังมีความรวมมือดาน
พลังงาน (Plan of Action on Energy 
Cooperation: PAEC)   ทั้งนี้ กระทรวง
พลังงานไดมีการดําเนินการภายใตแผน
ปฏิบัติการอาเซียนวาดวยความรวมมือ
ดานพลังงานป 2553-2558 (ASEAN 
Plan of Action on Energy Coopera-
tion: APAEC) มีโครงการหลักที่สําคัญ 7 
โครงการ ไดแก

1. การเชื่อมโยง ระบบสายสงไฟฟาของ
อาเซียน (ASEAN Power Grid:APG) 

2. การเช่ือมโยงทอสงกาซธรรมชาติของ
อาเซียน (Trans-ASEAN Gas Pipeline : 
TAGP) 

3. เทคโนโลยีถานหินและถานหินสะอาด 

4. พลงังานทีน่าํมาใชใหมได (Renewable 
Energy: RE)

5. การสงวนรักษาและประสิทธิภาพของ
พลังงาน (Energy Efficiency and Con-
servation :EE&C) 

6. นโยบายและการวางแผนพลงังานภมูภิาค  

7. พลังงาน นิวเคลียร
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ในสวนประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC) 
มีการสงเสริมความรวมมือดานพลังงาน 
รวมถึงการเชื่อมโยงโครงขายระบบไฟฟา
ระหวางประเทศสมาชิก (ASEAN Power 
Grid) ผานระบบสงไฟฟาแรงสูง เพื่อให
แตละประเทศใชทรัพยากรตางๆ รวมกัน
ใหเกิดประโยชนสูงสุด สงเสริมแนวคิด
ก า ร ใ ช  พ ลั ง ง า นอย  า ง ยั่ ง ยื น แ ล ะมี
ประสิทธิภาพเพื่อเสริมความมั่นคงทาง
ดานพลังงานและเศรษฐกิจ

เราตองยอมรับวา ใน 7 โครงการดังกลาว
นับวาลวนมีความสําคัญท่ีจะตองเรงเดิน
หนา โดยเฉพาะการเชื่อมโยงทอสงกาซ
ธรรมชาติของอาเซียน จึงเปนสิ่งจําเปน
มากทั้งในปจจุบันและอนาคต เพราะไทย
ยังตองเสาะแสวงหาแหลงกาซธรรมชาติ
ใหมๆ เพื่อรองรับการบริโภคในประเทศ 
และดูเหมือนจะเปนอีกทางหน่ึงที่ชวยให
ประเทศไทยมีแหลงกาซที่จะปอนเขามา
ในระบบมากขึ้น ขณะที่การเชื่อมโยง
ระบบสายสงไฟฟาของอาเซียน ยังคงตอง
มีการพัฒนาสายสงไฟฟาเพื่อเสริมสราง
ความมั่นคง ของการจายไฟฟาในภูมิภาค
และสงเสริมใหมีการขายไฟฟาระหวาง
ประเทศ เพื่อลดตนทุนการผลิตไฟฟาโดย
รวม ซึ่งประเทศไทยมีเปาหมายที่จะยก
ระดับใหเปนศูนยกลางการซื้อขายไฟฟา 
(Electricity Hub) ของภูมิภาค

การผลิตไฟฟาของไทยขณะนี้พึ่งพิงกาซ
ธรรมชาติถึงเกือบ 70% ซึ่งแนวโนมอีก 
10 ปขางหนากาซฯอาวไทยจะทยอยหมด 
ขณะที่ประเทศเพื่อนบานใกลเคียงอยาง
พมาแหลงกาซฯก็เริ่มจํากัด และเมื่อเขาสู 
AEC อาจทาํใหพมาไมจําเปนตองขายกาซฯ 
ใหเราเพิ่มเติมอีก ดังนั้น ไทยจึงหนีไมพน
การนําเขาจากตางประเทศที่ตองขนมาใน
รูปของเหลวที่เรียกวากาซธรรมชาติเหลว 
(แอลเอ็นจี) ที่จะมีราคาแพงกวากาซฯที่
ไทยใชอยูถึงเทาตัว นั่นหมายถึงอนาคตคา
ไฟไทยก็จะตองบวกไปอีกเทาตัวเชนกัน

ดังนั้น เพื่อใหเกิดความเขาใจในระบบสงจายพลังงานไฟฟา ตลอดจนจุดเดนจุดดอย ของ
ประเทศในกลุมอาเซียน (AEC) บทความนี้จะกลาวถึง ระบบโครงสรางพลังงานไฟฟาของ
ประเทศในกลุมอาเซยีน เพือ่รับทราบขอมลูและแนวทางกจิการพลงังานของแตละประเทศ 
ดังนี้

 

บรูไนดารุสซาลาม

ขอมูลทั่วไป 

มีชื่อเปนทางการวา เนการาบรูไนดารุสซาลาม (Negara Brunei Darussalam) ตั้งอยูบน
เกาะบอรเนียว มีนํ้ามันดิบและกาซธรรมชาติ มีความตองการนําเขาสินคาเกษตรและ
แรงงาน มีนักทองเที่ยวที่มี กําลังซื้อสูง และสงเสริม Medical Tourism เริ่มพิจารณา
ขยายการคา การลงทนุในธรุกจิทีห่ลากหลายในภมูภิาคตาง ๆ เพิม่มากขึน้ ซึง่เปนโอกาส 
สําหรับไทยในการเพิ่มการคา การลงทุนกับบรูไนฯ และรวมกัน เขาไปลงทุนในประเทศที่
สามมากขึ้น

พื้นที่  5,765 ตารางกิโลเมตร

เมืองหลวง บันดารเสรีเบกาวัน

ประชากร 441,200 คน  

ขอมูลเศรษฐกิจ บรูไนฯ สงออกนํ้ามันถึงรอยละ 90 รายไดประชากรตอหัว 25,200 
ดอลลารสหรัฐ แตนํ้ามันสํารองจะเหลืออยูอีกประมาณ 25 ปหากไมพบแหลงนํ้ามันใหม
ในอนาคต จึงเริ่มกระจายการผลิต และสงเสริมอุตสาหกรรมอื่น ๆ เชน สินคาเกษตร 
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ผลิตภัณฑสงออกหลัก นํ้ามันดิบและ
กาซธรรมชาติ
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บรูไนมีองคกรที่รับผิดชอบในเรื่องการ
ผลิต จัดหาและจายไฟใหกับผูใชไฟ คือ 
Department of Electrical Services(DES) 
และยังมีบริษัทเอกชนผู ผลิตไฟฟาราย
สําคัญคือ Berakas Power Management 
Company Sdn Bhd(BPMC)

ระบบสง

บรูไนมีระบบสงอยู 3 สายหลัก คือ Bru-
nei-Muara Network, BPC Network และ 
Teburong District ซึ่งทั้ง 3 สายดูแลโดย 
2 องคกรคือ DES และ Berakas Power 
Management Company Sdn Bhd(BPMC)

กําลังผลิตติดตั้ง

บรูไนมีกําลังผลิตติดตั้งรวม 806.2 เมกะ
วัตต เปนกําลังผลิตของกาซธรรมชาติเปน
สัดสวนมากที่สุดเกือบรอยละ 100 และมี
โรงไฟฟาที่ใชนํ้ามันดีเซลกําลังผลิต 12 
เมกะวัตต และปจจุบันมีการทดลองโรง
ไฟฟาแสงอาทิตยของ Tenaga Duria Bru-
nei กําลังผลิต 1.2 เมกะวัตต

ความตองการใชไฟฟา

ความตองการใชไฟฟาของบรูไนเพิ่มขึ้น
อยางรวดเร็วในอัตรารอยละ 7-10 ตอป 
นับเปนหนึ่งในประเทศที่มีการใชไฟฟาตอ
หัวมากที่สุดในโลก

ปริมาณและสัดสวนการผลิตไฟฟา

ในป 2557 บรูไนผลิตไฟฟาได 3,723 
ลานกิโลวัตต-ชั่วโมง โดยมีสัดสวนการใช
กาซธรรมชาติ 99.7 และที่เหลือเปน

สัดสวนจากนํ้ามัน

สัดสวนการเขาถึงไฟฟาของประชากร

ประชากรบรูไนกวารอยละ 99.66 มี
ไฟฟาใชผานระบบสงของประเทศ มีเพียง
ไมกี่พันคนในชนบทหางไกลที่สวนใหญ
ตองใชเครื่องปนไฟ

แผนการพัฒนาพลังงานไฟฟาในอนาคต

เนื่องจากบรูไนใชกาซธรรมชาติเกือบรอย
ละ 100 ในการผลิตไฟฟา ขณะที่ปริมาณ
สํารองเริ่มนอยลง ทําใหประเทศเริ่มหา
ทางกระจายการใชแหลงเชื้อเพลิง มีความ
พยายามเพิ่มกําลั งผลิตจากพลังงาน
หมุนเวียน โดยมีการวิจัยดานพลังงานไม
วาจะเปน ลม นํ้า ขยะและแสงอาทิตย 
แมวาบรูไนจะมีพลังงานหมุนเวียนอยู แต
ยังไม มีแผนชัดเจนที่จะสนับสนุนใหมี
แหลงพลังงานหมุนเวียนขนาดใหญ เนื่อง
ด วยเหตุผลด านราคาต นทุนและส่ิง
แวดลอม แตมีการตั้งเปาไววาในป 2578 
สัดสวนกําลังผลิตพลังงานหมุนเวียนของ
ประเทศตองเปนรอยละ 10 นอกจากนั้น
บรูไนยังมีแผนซื้อไฟฟาจากมาเลเซีย และ

เพิ่มประสิทธิภาพพลังงานไฟฟาและมีนโย
บายประหยัดพลังงาน เพื่อจะไดสงวนกาซ
ธรรมชาติไวสงออกแทน ทั้งนี้ในป 2578 
บรูไนตั้งเปาวาจะตองผลิตไฟฟา 7,400 
ลานกิโลวัตต-ชั่วโมง เพื่อใหพอตอความ
ตองการ
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ในสวนประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC) 
มีการสงเสริมความรวมมือดานพลังงาน 
รวมถึงการเชื่อมโยงโครงขายระบบไฟฟา
ระหวางประเทศสมาชิก (ASEAN Power 
Grid) ผานระบบสงไฟฟาแรงสูง เพื่อให
แตละประเทศใชทรัพยากรตางๆ รวมกัน
ใหเกิดประโยชนสูงสุด สงเสริมแนวคิด
ก า ร ใ ช  พ ลั ง ง า นอย  า ง ยั่ ง ยื น แ ล ะมี
ประสิทธิภาพเพ่ือเสริมความม่ันคงทาง
ดานพลังงานและเศรษฐกิจ

เราตองยอมรับวา ใน 7 โครงการดังกลาว
นับวาลวนมีความสําคัญท่ีจะตองเรงเดิน
หนา โดยเฉพาะการเชื่อมโยงทอสงกาซ
ธรรมชาติของอาเซียน จึงเปนสิ่งจําเปน
มากทั้งในปจจุบันและอนาคต เพราะไทย
ยังตองเสาะแสวงหาแหลงกาซธรรมชาติ
ใหมๆ เพื่อรองรับการบริโภคในประเทศ 
และดูเหมือนจะเปนอีกทางหนึ่งที่ชวยให
ประเทศไทยมีแหลงกาซท่ีจะปอนเขามา
ในระบบมากขึ้น ขณะที่การเชื่อมโยง
ระบบสายสงไฟฟาของอาเซียน ยังคงตอง
มีการพัฒนาสายสงไฟฟาเพ่ือเสริมสราง
ความมั่นคง ของการจายไฟฟาในภูมิภาค
และสงเสริมใหมีการขายไฟฟาระหวาง
ประเทศ เพื่อลดตนทุนการผลิตไฟฟาโดย
รวม ซึ่งประเทศไทยมีเปาหมายที่จะยก
ระดับใหเปนศูนยกลางการซื้อขายไฟฟา 
(Electricity Hub) ของภูมิภาค

การผลิตไฟฟาของไทยขณะนี้พ่ึงพิงกาซ
ธรรมชาติถึงเกือบ 70% ซึ่งแนวโนมอีก 
10 ปขางหนากาซฯอาวไทยจะทยอยหมด 
ขณะที่ประเทศเพื่อนบานใกลเคียงอยาง
พมาแหลงกาซฯก็เริ่มจํากัด และเมื่อเขาสู 
AEC อาจทาํใหพมาไมจําเปนตองขายกาซฯ 
ใหเราเพิ่มเติมอีก ดังนั้น ไทยจึงหนีไมพน
การนําเขาจากตางประเทศที่ตองขนมาใน
รูปของเหลวท่ีเรียกวากาซธรรมชาติเหลว 
(แอลเอ็นจี) ที่จะมีราคาแพงกวากาซฯที่
ไทยใชอยูถึงเทาตัว นั่นหมายถึงอนาคตคา
ไฟไทยก็จะตองบวกไปอีกเทาตัวเชนกัน

ดังนั้น เพื่อใหเกิดความเขาใจในระบบสงจายพลังงานไฟฟา ตลอดจนจุดเดนจุดดอย ของ
ประเทศในกลุมอาเซียน (AEC) บทความนี้จะกลาวถึง ระบบโครงสรางพลังงานไฟฟาของ
ประเทศในกลุมอาเซยีน เพือ่รับทราบขอมลูและแนวทางกจิการพลงังานของแตละประเทศ 
ดังนี้
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เกาะบอรเนียว มีนํ้ามันดิบและกาซธรรมชาติ มีความตองการนําเขาสินคาเกษตรและ
แรงงาน มีนักทองเที่ยวที่มี กําลังซื้อสูง และสงเสริม Medical Tourism เริ่มพิจารณา
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พื้นที่  5,765 ตารางกิโลเมตร

เมืองหลวง บันดารเสรีเบกาวัน

ประชากร 441,200 คน  

ขอมูลเศรษฐกิจ บรูไนฯ สงออกนํ้ามันถึงรอยละ 90 รายไดประชากรตอหัว 25,200 
ดอลลารสหรัฐ แตนํ้ามันสํารองจะเหลืออยูอีกประมาณ 25 ปหากไมพบแหลงนํ้ามันใหม
ในอนาคต จึงเริ่มกระจายการผลิต และสงเสริมอุตสาหกรรมอื่น ๆ เชน สินคาเกษตร 
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บรูไนมีองคกรที่รับผิดชอบในเรื่องการ
ผลิต จัดหาและจายไฟใหกับผูใชไฟ คือ 
Department of Electrical Services(DES) 
และยังมีบริษัทเอกชนผู ผลิตไฟฟาราย
สําคัญคือ Berakas Power Management 
Company Sdn Bhd(BPMC)

ระบบสง

บรูไนมีระบบสงอยู 3 สายหลัก คือ Bru-
nei-Muara Network, BPC Network และ 
Teburong District ซึ่งทั้ง 3 สายดูแลโดย 
2 องคกรคือ DES และ Berakas Power 
Management Company Sdn Bhd(BPMC)

กําลังผลิตติดตั้ง

บรูไนมีกําลังผลิตติดตั้งรวม 806.2 เมกะ
วัตต เปนกําลังผลิตของกาซธรรมชาติเปน
สัดสวนมากที่สุดเกือบรอยละ 100 และมี
โรงไฟฟาที่ใชนํ้ามันดีเซลกําลังผลิต 12 
เมกะวัตต และปจจุบันมีการทดลองโรง
ไฟฟาแสงอาทิตยของ Tenaga Duria Bru-
nei กําลังผลิต 1.2 เมกะวัตต

ความตองการใชไฟฟา

ความตองการใชไฟฟาของบรูไนเพ่ิมขึ้น
อยางรวดเร็วในอัตรารอยละ 7-10 ตอป 
นับเปนหนึ่งในประเทศที่มีการใชไฟฟาตอ
หัวมากที่สุดในโลก

ปริมาณและสัดสวนการผลิตไฟฟา

ในป 2557 บรูไนผลิตไฟฟาได 3,723 
ลานกิโลวัตต-ชั่วโมง โดยมีสัดสวนการใช
กาซธรรมชาติ 99.7 และที่เหลือเปน

สัดสวนจากนํ้ามัน

สัดสวนการเขาถึงไฟฟาของประชากร

ประชากรบรูไนกวารอยละ 99.66 มี
ไฟฟาใชผานระบบสงของประเทศ มีเพียง
ไมก่ีพันคนในชนบทหางไกลที่สวนใหญ
ตองใชเครื่องปนไฟ

แผนการพัฒนาพลังงานไฟฟาในอนาคต

เนื่องจากบรูไนใชกาซธรรมชาติเกือบรอย
ละ 100 ในการผลิตไฟฟา ขณะที่ปริมาณ
สํารองเริ่มนอยลง ทําใหประเทศเริ่มหา
ทางกระจายการใชแหลงเชื้อเพลิง มีความ
พยายามเพิ่มกําลั งผลิตจากพลังงาน
หมุนเวียน โดยมีการวิจัยดานพลังงานไม
วาจะเปน ลม นํ้า ขยะและแสงอาทิตย 
แมวาบรูไนจะมีพลังงานหมุนเวียนอยู แต
ยังไม มีแผนชัดเจนท่ีจะสนับสนุนใหมี
แหลงพลังงานหมุนเวียนขนาดใหญ เนื่อง
ด วยเหตุผลด านราคาต นทุนและสิ่ ง
แวดลอม แตมีการตั้งเปาไววาในป 2578 
สัดสวนกําลังผลิตพลังงานหมุนเวียนของ
ประเทศตองเปนรอยละ 10 นอกจากนั้น
บรูไนยังมีแผนซื้อไฟฟาจากมาเลเซีย และ

เพ่ิมประสิทธิภาพพลังงานไฟฟาและมีนโย
บายประหยัดพลังงาน เพื่อจะไดสงวนกาซ
ธรรมชาติไวสงออกแทน ทั้งนี้ในป 2578 
บรูไนตั้งเปาวาจะตองผลิตไฟฟา 7,400 
ลานกิโลวัตต-ชั่วโมง เพื่อใหพอตอความ
ตองการ
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ราชอาณาจักรกัมพูชา

ขอมูลทั่วไป 

มีชื่อเปนทางการวา ราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia) มีความสําคัญใน
เชิงยุทธศาสตรตอประเทศไทยในทุก ๆ ดาน เนื่องจาก มีพรมแดนทางบกติดตอกันยาว 
798 กิโลเมตร และมีพื้นที่ทับซอน ทางทะเลประมาณ 26,000 ตารางกิโลเมตร จึงเปน
ปจจัยที่กอใหเกิด ทั้ง “โอกาส” และ “ปญหา” รวมทั้ง เปนแหลงวัตถุดิบ ตลาดการคา 
และแหลงลงทุนที่สําคัญของไทย ทั้งสองประเทศจึงควรรวมมือกัน อยางใกลชิด เพื่อมุงไป
สูการเปนหุนสวนทางยุทธศาสตรและทาง เศรษฐกิจเพื่อผลประโยชนรวมกันในอนาคต 
นอกจากนีย้งัเปนจดุเชือ่มโยง ทางเศรษฐกจิและการทองเทีย่วทีสํ่าคญัระหวางไทยและลาว

พื้นที่ 181,035 ตารางกิโลเมตร

เมืองหลวง กรุงพนมเปญ

ประชากร 15.8 ลานคน  

ขอมูลเศรษฐกิจ เศรษฐกิจของกัมพูชานั้นสวนใหญพึ่งพากับการเกษตร อยางไรก็ตามใน
ชวงไมกี่ปที่ผานมา ภาคการผลิตมีความสําคัญมากขึ้นอยางตอเนื่อง เนื่องจากการตั้ง
โรงงานสิ่งทอและรองเทาเพื่อการสงออก ขณะเดียวกัน กัมพูชายังไดเปรียบจากภาคการ
ทองเที่ยงที่เติบโตอยางรวดเร็ว ยิ่งไปกวานั้นการพบแหลงนํ้ามันและการคาดวาจะพบ

แหลงแรธาตุตางๆ เชน บอกไซด ทองคํา 
เหล็ก และอัญมณี มีแนวโนมอยางมากที่
จะเปล่ียนรปูแบบทางเศรษฐกจิของกมัพชูา 
และรัฐบาลกัมพูชาใหความสําคัญอยาง
สูงสุดตอการกําหนดยุทธศาสตร การ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
เพื่อมุงขจัดความยากจน ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตและความเปนอยูของประชาชนโดย
เฉพาะในพื้นที่ชนบทใหดีขึ้น ปจจุบัน ภาค
การบริการเปนภาคที่มีความสําคัญตอ
ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) 
ของกัมพูชามากที่สุดที่รอยละ 43.6 ภาค
อุตสาหกรรมรอยละ 27.9 และภาค
เกษตรกรรมอยูที่รอยละ 28.6 

ผลิตภัณฑสงออกหลัก เสื้อผา สิ่งทอ 
รองเทา ปลา ไม ยางพารา และขาว

อุตสาหกรรมพลังงานไฟฟา

การไฟฟากัมพูชา (EAC) เปนหนวยงาน
ของรัฐที่ เป นผู  กํ ากับและตรวจสอบ
กิจกรรมตางๆในภาคพลังงาน โดยมีหนา
ท่ีตางๆท่ีรวมถึงการออกใบอนุญาตใหผูให
บริการไฟฟาภาคเอกชนท้ังการผลิตและ
การสงไฟฟา และหนาทีบ่งัคบัใชมาตรฐาน 

วิศวกรรมไฟฟา

Electrical Engineering

การดําเนินงานสําหรับผู ไดรับอนุญาต 
เพื่อใหผูบริโภคไฟฟาไดรับการบริการที่ดี 
และไฟฟาที่มีคุณภาพ รวมทั้ง EAC ยัง
เปนผูกาํหนดภาษี อัตรา และคาธรรมเนยีม 
การใหบริการไฟฟาใหเปนธรรมตอทั้งผู 
บริโภคและผูไดรับใบอนุญาต ผูผลิตไฟฟา
ในกัมพูชาประกอบดวย 3 กลุม ไดแก ผู
ผลิตไฟฟาอิสระ (IPP) , Electricité du 
Cambodge (EDC) ซึ่งเปนรัฐวิสาหกิจ
และผูไดรับใบอนุญาตอื่นๆ โดยที่ผูผลิต
ไฟฟาอิสระนั้นมีสัดสวนในการผลิตไฟฟา
มากที่สุด ถึงรอยละ 98

ระบบสง

ในการสงไฟฟาสวนมาก EDC จะเปนผู
ดูแลเปนสวนใหญเพราะตามกฎหมายของ
กัมพูชา การใหใบอนุญาตในระบบสงนั้น
จะใหเฉพาะบริษัทที่เปนของรัฐบาล หรือผู
ขออนุญาตเปนกรณีพิเศษเทานั้น ขณะที่
การจําหนายไฟฟาไปยังผูบริโภคนั้น มี 
EDC และบริษัทเอกชนเปนผูดําเนินการ
โดยปจจุบัน ผูขอรับใบอนุญาตดานการ
จําหนายไฟฟานั้นครอบคลุมพื้นที่หมูบาน
ตางๆ ในกัมพูชาไปแลวมากกวารอยละ 
96 แตโครงขายระบบจําหนายท่ีมีการ
พัฒนาไปถึงหมูบานจริงอยูที่รอยละ 66 
ซึ่งกัมพูชายังไมมีระบบสงที่มีเครือขาย
เชื่อมโยงครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ มีเพียง
ระบบสงขนาดเล็กที่แยกออกจากกันกวา 
24 สายเทานั้น

กําลังผลิตติดตั้ง

กัมพูชามีกําลังผลิตติดตั้งรวม 1,657.27 
เมกะวัตต เปนกําลังผลิตของพลังนํ้ารอย
ละ 47.40 ถานหินรอยละ 48.11 ดีเซล 
รอยละ3.65 และชีวมวลรอยละ 0.58  

ความตองการใชไฟฟา

ความตองการใชไฟฟาสูงสุดของกัมพูชา
ในป 2557 อยูที่ 927 เมกะวัตต

ปริมาณและสัดสวนการผลิตไฟฟา

ในป 2558 กัมพูชาใชพลังงานไฟฟาสุทธิ 
4,489.21 ลานกิโลวัตต-ชั่วโมง โดยยังซื้อ
ไฟฟาจากตางประเทศเพิ่มอีก โดยซื้อจาก
ประเทศไทย 535.08 ลานกิโลวัตต-
ชั่วโมง จากเวียดนาม 535.08 ลานกิโล
วัตต-ชั่วโมง และจากลาวอีก 9.01 ลาน
กิโลวัตต-ชั่วโมง รวมซื้อไฟฟาจากประเทศ
เพื่อนบานทั้งหมด 2,104.32 ลานกิโล
วัตต-ชั่วโมง

สัดสวนการเขาถึงไฟฟาของประชากร

จากตัวเลขสถติิในป 2556 ประชาชนรอยละ 
34 ในกัมพูชามีไฟฟาใช รัฐบาลกัมพูชา
ตั้งเปาไววาในป 2563 ประชาชนในเมือง 
100% ตองมีไฟฟาใช และป 2573 
ประชาชนในชนบทรอยละ 70 ตองมี
ไฟฟาใช 

แผนการพัฒนาพลังงานไฟฟาในอนาคต

เนื่องจากปจจุบันกัมพูชายังไมมีเครือขาย

สายสงระดับประเทศ จึงมีความพยายาม
ที่จะพัฒนาระบบสง โดยมีแผนวาใน พ.ศ. 
2570 กัมพูชาจะมีสายสงความยาวกวา 
2,100 กิโลเมตร เพื่อเชื่อมตอกับระบบสง
ที่มีอยูเดิมท้ังในพนมเปญและบริเวณโดย
รอบ และเชื่อมไปยังโรงไฟฟาแหงใหมที่
จะสราง พรอมเชื่อมขามไปยังประเทศ
เพื่อนบานอยางลาวอีกดวย 

กัมพูชามีแผนการสรางโรงไฟฟาพลังงาน
นํ้า 4 แหงกําลังผลิตรวมทั้งหมด 722 
เมกะวัตตภายในป 2568 ในขณะเดียว 
กันมีการพิจารณาโครงการสรางโรงไฟฟา
พลังงานนํ้าอีกทั้งสิ้น 12 โครงการ กัมพูชา
ยังอนุมัติใหมีการกูยืมเงินจากประเทศจีน
จานวนเงิน 102 ลานเหรียญสหรัฐเพื่อนํา
มาสรางเข่ือนขนาดใหญแหงใหมที่จังหวัด 
Battambang แมวากัมพูชาจะกอสรางโรง
ไฟฟาพลังงานนํ้าไปจํานวนหลายโรง แตก็
ยังจําเปนตองสรางโรงฟาพลังงานถานหิน
ดวย เพราะระดับนํ้าที่ตํ่าในชวงฤดูแลงจะ
ทําใหไมมีนํ้าพอสาหรับการผลิตไฟ
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ราชอาณาจักรกัมพูชา

ขอมูลทั่วไป 

มีชื่อเปนทางการวา ราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia) มีความสําคัญใน
เชิงยุทธศาสตรตอประเทศไทยในทุก ๆ ดาน เนื่องจาก มีพรมแดนทางบกติดตอกันยาว 
798 กิโลเมตร และมีพื้นที่ทับซอน ทางทะเลประมาณ 26,000 ตารางกิโลเมตร จึงเปน
ปจจัยที่กอใหเกิด ทั้ง “โอกาส” และ “ปญหา” รวมทั้ง เปนแหลงวัตถุดิบ ตลาดการคา 
และแหลงลงทุนที่สําคัญของไทย ทั้งสองประเทศจึงควรรวมมือกัน อยางใกลชิด เพื่อมุงไป
สูการเปนหุนสวนทางยุทธศาสตรและทาง เศรษฐกิจเพื่อผลประโยชนรวมกันในอนาคต 
นอกจากนีย้งัเปนจดุเชือ่มโยง ทางเศรษฐกจิและการทองเทีย่วทีสํ่าคญัระหวางไทยและลาว

พื้นที่ 181,035 ตารางกิโลเมตร

เมืองหลวง กรุงพนมเปญ

ประชากร 15.8 ลานคน  

ขอมูลเศรษฐกิจ เศรษฐกิจของกัมพูชานั้นสวนใหญพึ่งพากับการเกษตร อยางไรก็ตามใน
ชวงไมกี่ปที่ผานมา ภาคการผลิตมีความสําคัญมากขึ้นอยางตอเนื่อง เนื่องจากการตั้ง
โรงงานสิ่งทอและรองเทาเพื่อการสงออก ขณะเดียวกัน กัมพูชายังไดเปรียบจากภาคการ
ทองเที่ยงที่เติบโตอยางรวดเร็ว ยิ่งไปกวานั้นการพบแหลงนํ้ามันและการคาดวาจะพบ

แหลงแรธาตุตางๆ เชน บอกไซด ทองคํา 
เหล็ก และอัญมณี มีแนวโนมอยางมากที่
จะเปล่ียนรปูแบบทางเศรษฐกจิของกมัพูชา 
และรัฐบาลกัมพูชาใหความสําคัญอยาง
สูงสุดตอการกําหนดยุทธศาสตร การ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
เพื่อมุงขจัดความยากจน ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตและความเปนอยูของประชาชนโดย
เฉพาะในพื้นที่ชนบทใหดีขึ้น ปจจุบัน ภาค
การบริการเปนภาคที่มีความสําคัญตอ
ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) 
ของกัมพูชามากที่สุดที่รอยละ 43.6 ภาค
อุตสาหกรรมรอยละ 27.9 และภาค
เกษตรกรรมอยูที่รอยละ 28.6 

ผลิตภัณฑสงออกหลัก เสื้อผา สิ่งทอ 
รองเทา ปลา ไม ยางพารา และขาว

อุตสาหกรรมพลังงานไฟฟา

การไฟฟากัมพูชา (EAC) เปนหนวยงาน
ของรัฐที่ เป นผู  กํ ากับและตรวจสอบ
กิจกรรมตางๆในภาคพลังงาน โดยมีหนา
ที่ตางๆที่รวมถึงการออกใบอนุญาตใหผูให
บริการไฟฟาภาคเอกชนทั้งการผลิตและ
การสงไฟฟา และหนาทีบั่งคบัใชมาตรฐาน 

วิศวกรรมไฟฟา
Electrical Engineering

การดําเนินงานสําหรับผู ได รับอนุญาต 
เพื่อใหผูบริโภคไฟฟาไดรับการบริการที่ดี 
และไฟฟาที่มีคุณภาพ รวมทั้ง EAC ยัง
เปนผูกาํหนดภาษี อัตรา และคาธรรมเนยีม 
การใหบริการไฟฟาใหเปนธรรมตอทั้งผู 
บริโภคและผูไดรับใบอนุญาต ผูผลิตไฟฟา
ในกัมพูชาประกอบดวย 3 กลุม ไดแก ผู
ผลิตไฟฟาอิสระ (IPP) , Electricité du 
Cambodge (EDC) ซึ่งเปนรัฐวิสาหกิจ
และผูไดรับใบอนุญาตอื่นๆ โดยที่ผูผลิต
ไฟฟาอิสระนั้นมีสัดสวนในการผลิตไฟฟา
มากที่สุด ถึงรอยละ 98

ระบบสง

ในการสงไฟฟาสวนมาก EDC จะเปนผู
ดูแลเปนสวนใหญเพราะตามกฎหมายของ
กัมพูชา การใหใบอนุญาตในระบบสงนั้น
จะใหเฉพาะบริษัทที่เปนของรัฐบาล หรือผู
ขออนุญาตเปนกรณีพิเศษเทานั้น ขณะที่
การจําหนายไฟฟาไปยังผูบริโภคนั้น มี 
EDC และบริษัทเอกชนเปนผูดําเนินการ
โดยปจจุบัน ผูขอรับใบอนุญาตดานการ
จําหนายไฟฟานั้นครอบคลุมพื้นที่หมูบาน
ตางๆ ในกัมพูชาไปแลวมากกวารอยละ 
96 แตโครงขายระบบจําหนายท่ีมีการ
พัฒนาไปถึงหมูบานจริงอยูที่รอยละ 66 
ซ่ึงกัมพูชายังไมมีระบบสงที่มีเครือขาย
เชื่อมโยงครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ มีเพียง
ระบบสงขนาดเล็กที่แยกออกจากกันกวา 
24 สายเทานั้น

กําลังผลิตติดตั้ง

กัมพูชามีกําลังผลิตติดตั้งรวม 1,657.27 
เมกะวัตต เปนกําลังผลิตของพลังนํ้ารอย
ละ 47.40 ถานหินรอยละ 48.11 ดีเซล 
รอยละ3.65 และชีวมวลรอยละ 0.58  

ความตองการใชไฟฟา

ความตองการใชไฟฟาสูงสุดของกัมพูชา
ในป 2557 อยูที่ 927 เมกะวัตต

ปริมาณและสัดสวนการผลิตไฟฟา

ในป 2558 กัมพูชาใชพลังงานไฟฟาสุทธิ 
4,489.21 ลานกิโลวัตต-ชั่วโมง โดยยังซื้อ
ไฟฟาจากตางประเทศเพิ่มอีก โดยซื้อจาก
ประเทศไทย 535.08 ลานกิโลวัตต-
ชั่วโมง จากเวียดนาม 535.08 ลานกิโล
วัตต-ชั่วโมง และจากลาวอีก 9.01 ลาน
กิโลวัตต-ชั่วโมง รวมซื้อไฟฟาจากประเทศ
เพื่อนบานทั้งหมด 2,104.32 ลานกิโล
วัตต-ชั่วโมง

สัดสวนการเขาถึงไฟฟาของประชากร

จากตัวเลขสถติิในป 2556 ประชาชนรอยละ 
34 ในกัมพูชามีไฟฟาใช รัฐบาลกัมพูชา
ตั้งเปาไววาในป 2563 ประชาชนในเมือง 
100% ตองมีไฟฟาใช และป 2573 
ประชาชนในชนบทรอยละ 70 ตองมี
ไฟฟาใช 

แผนการพัฒนาพลังงานไฟฟาในอนาคต

เน่ืองจากปจจุบันกัมพูชายังไมมีเครือขาย

สายสงระดับประเทศ จึงมีความพยายาม
ที่จะพัฒนาระบบสง โดยมีแผนวาใน พ.ศ. 
2570 กัมพูชาจะมีสายสงความยาวกวา 
2,100 กิโลเมตร เพื่อเชื่อมตอกับระบบสง
ท่ีมีอยูเดิมท้ังในพนมเปญและบริเวณโดย
รอบ และเชื่อมไปยังโรงไฟฟาแหงใหมที่
จะสราง พรอมเชื่อมขามไปยังประเทศ
เพื่อนบานอยางลาวอีกดวย 

กัมพูชามีแผนการสรางโรงไฟฟาพลังงาน
นํ้า 4 แหงกําลังผลิตรวมทั้งหมด 722 
เมกะวัตตภายในป 2568 ในขณะเดียว 
กันมีการพิจารณาโครงการสรางโรงไฟฟา
พลังงานนํ้าอีกทั้งสิ้น 12 โครงการ กัมพูชา
ยังอนุมัติใหมีการกูยืมเงินจากประเทศจีน
จานวนเงิน 102 ลานเหรียญสหรัฐเพื่อนํา
มาสรางเข่ือนขนาดใหญแหงใหมที่จังหวัด 
Battambang แมวากัมพูชาจะกอสรางโรง
ไฟฟาพลังงานนํ้าไปจํานวนหลายโรง แตก็
ยังจําเปนตองสรางโรงฟาพลังงานถานหิน
ดวย เพราะระดับนํ้าที่ตํ่าในชวงฤดูแลงจะ
ทําใหไมมีนํ้าพอสาหรับการผลิตไฟ
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สาธารณรัฐอินโดนีเซีย      

ขอมูลทั่วไป 

มีชื่อเปนทางการวา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Republic of Indonesia) เปนประเทศท่ี
ใหญที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใตและมีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลก มีทรัพยากร 
ธรรมชาติมาก (นํ้ามัน ถานหิน ทองคํา สัตวนํ้า) เปนแหลงประมงที่ใหญที่สุดของไทย มี
บทบาทสูง ในกลุม NAM และ OIC

พื้นที่ 5,193,250 ตารางกิโลเมตร

เมืองหลวง กรุงจาการตา

ประชากร อินโดนีเซียมีประชากรมากเปนลาํดับที ่4 ของโลก รองจาก จีน อินเดยี และ
อเมริกา โดยมีประชากรกวา 257 ลานคน

ขอมูลเศรษฐกิจ ประเทศอินโดนีเซียได
ปฏิรูประบบเศรษฐกิจภายในประเทศของ
ตนในทุกๆ ดาน เพ่ือสรางความเจริญ
เติบโตใหเกิดขึ้นและลดความเหลื่อมลํ้า
ดานรายไดของประชาชน นอกจากนี้แลว
ยังไดปรับปรุงนโยบายเศรษฐกิจภายใน
ประเทศโดยมุงเนนการขยายตัวของการ
บริโภคในประเทศและการลงทุน 

เนื่องจากอินโดนีเซียเป นประเทศที่มี
ทรัพยากรนํ้ามันจํานวนมาก ในอดีตที่
ผานมาจึงพึ่งพาการสงออกนํ้ามันและกาซ
ธรรมชาติเปนหลัก แตหลังจากเกิด
วิกฤติการณนํ้ามันโลก อินโดนีเซียจึงได
พัฒนาอุตสาหกรรมอื่นๆขึ้นมาดวย อาทิ
เชน อุตสาหกรรมการกลั่นนํ้ามัน การตอ
เรอื ประกอบรถยนต และการผลติอปุกรณ 
อิเล็กทรอนิกส 

นอกจากนํ้ามันท่ีทํารายไดใหประเทศมาก
ทีส่ดุแลว อนิโดนเีซยียงัมทีรพัยากรธรรมชาต ิ
อื่นๆ ที่อุดมสมบูรณมากมาย โดยเปน
ประเทศที่มีปาไมมากที่สุด พืชเศรษฐกิจที่
สาคัญ ไดแก ขาว ยาสูบ ขาวโพด เครื่อง
เทศ สินคานําเขาที่สาคัญคือ นํ้ามัน เหล็ก 
ทอเหล็ก และผลิตภัณฑเหล็ก สิ่งทอ 
เคมีภัณฑ สินคาสงออกที่สาคัญคือ กาซ
ธรรมชาติ แรธาตุ ถานหิน ผลิตภัณฑจาก
ไม โดยสงไปยัง สหภาพยุโรป ญี่ปุน 
สหรัฐอเมริกา จีน สิงคโปร อินโดนีเซียมี
การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศคิดเปน
มูลคารวม ประมาณ 10,349.6 ลาน
ดอลลารสหรฐั โดยประเทศผูลงทุนทีส่าํคญั 
ในอนิโดนเีซยี 10 อนัดบัแรก เมือ่พจิารณา 
จากมูลคาการลงทุน คือ สิงคโปร อังกฤษ 
เกาหลีใต ญี่ปุน ไตหวัน ซีเชล เมอริเชียส 
มาเลเซีย ออสเตรเลีย และบราซิล ไทย
เปนประเทศผูลงทุนอันดับท่ี 15 ของ
อินโดนีเซีย มีมูลคาการลงทุนประมาณ 
63 ลานดอลลารสหรัฐ

วิศวกรรมไฟฟา

Electrical Engineering

ผลิตภัณฑสงออกที่สําคัญ กาซธรรมชาติ
แรธาตุ ถานหิน ผลิตภัณฑจากไม สิ่งทอ

อุตสาหกรรมพลังงานไฟฟา

Perusahaan Listrik Negara (PLN) เปน
บริษัทไฟฟารายใหญที่สุดของประเทศ 
โดยดูแลกําลังผลิตกวารอยละ 85 ของ
ประเทศ 

ระบบสง

จากสภาพภมูปิระเทศทีเ่ปนเกาะ อนิโดนเีซยี 
จึงมีสายสงที่ไมเชื่อมตอกันอีก 600 สาย 
และสายสงที่เชื่อมตอกันอยูเพียง 8 สาย 
ซึ่งทั้งหมดดูแลโดย PLN อินโดนีเซียกําลัง
ประสบปญหาเร่ืองการสูญเสียไฟฟาจาก
ระบบสง และการขโมยใชไฟอยางมาก 

กําลังผลิตติดตั้ง

ในป 2558 อินโดนีเซียมีกําลังผลิตติดตั้ง
ประมาณ 50,000 เมกะวัตต โดยเปน
กําลังผลิตจากถานหินรอยละ 56.06  
กาซรอยละ 24.89  นํ้ามันรอยละ 8.85 
พลังนํ้ารอยละ 5.93 ความรอนใตพิภพ
รอยละ 4.34 และ อื่นๆ รอยละ 0.20

ความตองการใชไฟฟา

ความตองการไฟฟาของประชากรชาว
อินโดนีเซียมีมากกวาอัตราการเติบโตของ
กําลังผลิต ประเทศอินโดนีเซียตองเผชิญ
กับวิกฤติพลังงาน ดังจะเห็นไดจากไฟที่
ดับในวงกวาง จากสถิติในป 2552 
ประเทศมีไฟดับโดยเฉลี่ย 3.8 ชั่วโมงตอ
วัน มีการคาดการณวา ระหวางป 2552 
- 2562 ความตองการไฟฟาของประเทศ
จะเพิ่มโดยเฉลี่ยประมาณรอยละ 9 ตอป 
โดยในป 2563 อินโดนีเซียจะมีความ
ตองการไฟฟาประมาณ 328,300 ลาน
กิโลวัตต-ชั่วโมงมากกวาป 2556 ซึ่งอยูที่
ประมาณ 162,400 ลานกิโลวัตต-ชั่วโมง 
ถึง 2 เทา 

ปริมาณและสัดสวนการผลิตไฟฟา

ในป 2557 บรูไนผลิตไฟฟาได 3,723 
ลานกิโลวัตต-ชั่วโมง โดยมีสัดสวนการใช
กาซธรรมฃาติ 99.7 และที่เหลือเปน
สัดสวนจากนํ้ามัน

สัดสวนการเขาถึงไฟฟาของประชากร

ประชากรชาวอินโดนี เซียมี ไฟฟ าใช  
ประมาณรอยละ 84 และประชากรที่ยัง

ไมมีไฟใชประมาณ 41 ลานคน โดยอัตรา
ความตองการการใชไฟฟาเพิ่มข้ึนเฉลี่ยตอ
ปรอยละ 8.4 หากยังไมมีการลงทุนสราง
โรงไฟฟาใหม ประเทศจะประสบปญหา

แผนการพัฒนาพลังงานไฟฟาในอนาคต

รัฐบาลอินโดนีเซียตั้งเปาไววาป 2563 
ประชากรกวารอยละ 90 ตองมีไฟฟาใช 
ซึ่งทําใหรัฐบาลตองเพิ่มกําลังผลิตไฟฟา
ของประเทศ 

เพื่อแก ป ญหาการขาดแคลนพลังงาน
ไฟฟา อินโดนีเซียเริ่มแผนการเพิ่มกําลัง
ผลิตตั้งแต พ.ศ. 2549 โดยจะเพิ่มกําลัง
ผลิตกวา 20,000 เมกะวัตตเขาระบบ ซึ่ง
ในแผนเป นกําลังผลิตจากถ านหินถึง 
10,000 เมกะวัตต แตแผนดังกลาวตอง
ลาช าออกไปจากเดิมที่ กําหนดไว ในป 
2553 อยางไรก็ตาม ตั้งแตป 2554 
อินโดนีเซียไดเพิ่มกําลังผลิตจากถานหิน
เขาระบบเกือบ 7,000 เมกะวัตต และมี
แผนจะดําเนินการใหแลวเสร็จในป 2558 
และมีแผนระยะที่ 2 ซึ่งจะเพิ่มกําลังผลิต
อีก 10,000 เมกะวัตต ซึ่งจะเนนพลังงาน
สะอาด กาซธรรมชาติ พลังความรอนใต
พิภพและพลังงานหมุนเวียนอื่นๆ อยางไร
ก็ตามกําลังผลิตจากถานหินยังคงอยู ใน
แผนระยะที่ 2 ดวยเชนกัน โดยมีสัดสวน
ถึงรอยละ 35
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สาธารณรัฐอินโดนีเซีย      

ขอมูลทั่วไป 

มีช่ือเปนทางการวา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Republic of Indonesia) เปนประเทศที่
ใหญที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใตและมีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลก มีทรัพยากร 
ธรรมชาติมาก (นํ้ามัน ถานหิน ทองคํา สัตวนํ้า) เปนแหลงประมงที่ใหญที่สุดของไทย มี
บทบาทสูง ในกลุม NAM และ OIC

พื้นที่ 5,193,250 ตารางกิโลเมตร

เมืองหลวง กรุงจาการตา

ประชากร อินโดนีเซียมีประชากรมากเปนลาํดับที ่4 ของโลก รองจาก จีน อินเดยี และ
อเมริกา โดยมีประชากรกวา 257 ลานคน

ขอมูลเศรษฐกิจ ประเทศอินโดนีเซียได
ปฏิรูประบบเศรษฐกิจภายในประเทศของ
ตนในทุกๆ ดาน เพ่ือสรางความเจริญ
เติบโตใหเกิดข้ึนและลดความเหลื่อมลํ้า
ดานรายไดของประชาชน นอกจากนี้แลว
ยังไดปรับปรุงนโยบายเศรษฐกิจภายใน
ประเทศโดยมุงเนนการขยายตัวของการ
บริโภคในประเทศและการลงทุน 

เนื่องจากอินโดนีเซียเป นประเทศที่มี
ทรัพยากรนํ้ามันจํานวนมาก ในอดีตที่
ผานมาจึงพึ่งพาการสงออกนํ้ามันและกาซ
ธรรมชาติเปนหลัก แตหลังจากเกิด
วิกฤติการณนํ้ามันโลก อินโดนีเซียจึงได
พัฒนาอุตสาหกรรมอื่นๆขึ้นมาดวย อาทิ
เชน อุตสาหกรรมการกลั่นนํ้ามัน การตอ
เรอื ประกอบรถยนต และการผลติอปุกรณ 
อิเล็กทรอนิกส 

นอกจากนํ้ามันที่ทํารายไดใหประเทศมาก
ทีส่ดุแลว อนิโดนเีซยียงัมีทรพัยากรธรรมชาติ 
อื่นๆ ที่อุดมสมบูรณมากมาย โดยเปน
ประเทศที่มีปาไมมากที่สุด พืชเศรษฐกิจที่
สาคัญ ไดแก ขาว ยาสูบ ขาวโพด เครื่อง
เทศ สินคานําเขาที่สาคัญคือ นํ้ามัน เหล็ก 
ทอเหล็ก และผลิตภัณฑเหล็ก สิ่งทอ 
เคมีภัณฑ สินคาสงออกที่สาคัญคือ กาซ
ธรรมชาติ แรธาตุ ถานหิน ผลิตภัณฑจาก
ไม โดยสงไปยัง สหภาพยุโรป ญี่ปุน 
สหรัฐอเมริกา จีน สิงคโปร อินโดนีเซียมี
การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศคิดเปน
มูลคารวม ประมาณ 10,349.6 ลาน
ดอลลารสหรฐั โดยประเทศผูลงทุนท่ีสาํคญั 
ในอนิโดนเีซยี 10 อนัดบัแรก เมือ่พจิารณา 
จากมูลคาการลงทุน คือ สิงคโปร อังกฤษ 
เกาหลีใต ญี่ปุน ไตหวัน ซีเชล เมอริเชียส 
มาเลเซีย ออสเตรเลีย และบราซิล ไทย
เปนประเทศผูลงทุนอันดับที่ 15 ของ
อินโดนีเซีย มีมูลคาการลงทุนประมาณ 
63 ลานดอลลารสหรัฐ

วิศวกรรมไฟฟา
Electrical Engineering

ผลิตภัณฑสงออกที่สําคัญ กาซธรรมชาติ
แรธาตุ ถานหิน ผลิตภัณฑจากไม สิ่งทอ

อุตสาหกรรมพลังงานไฟฟา

Perusahaan Listrik Negara (PLN) เปน
บริษัทไฟฟารายใหญที่สุดของประเทศ 
โดยดูแลกําลังผลิตกวารอยละ 85 ของ
ประเทศ 

ระบบสง

จากสภาพภูมิประเทศท่ีเปนเกาะ อนิโดนเีซยี 
จึงมีสายสงที่ไมเชื่อมตอกันอีก 600 สาย 
และสายสงที่เชื่อมตอกันอยูเพียง 8 สาย 
ซึ่งทั้งหมดดูแลโดย PLN อินโดนีเซียกําลัง
ประสบปญหาเรื่องการสูญเสียไฟฟาจาก
ระบบสง และการขโมยใชไฟอยางมาก 

กําลังผลิตติดตั้ง

ในป 2558 อินโดนีเซียมีกําลังผลิตติดตั้ง
ประมาณ 50,000 เมกะวัตต โดยเปน
กําลังผลิตจากถานหินรอยละ 56.06  
กาซรอยละ 24.89  นํ้ามันรอยละ 8.85 
พลังนํ้ารอยละ 5.93 ความรอนใตพิภพ
รอยละ 4.34 และ อื่นๆ รอยละ 0.20

ความตองการใชไฟฟา

ความตองการไฟฟาของประชากรชาว
อินโดนีเซียมีมากกวาอัตราการเติบโตของ
กําลังผลิต ประเทศอินโดนีเซียตองเผชิญ
กับวิกฤติพลังงาน ดังจะเห็นไดจากไฟที่
ดับในวงกวาง จากสถิติในป 2552 
ประเทศมีไฟดับโดยเฉลี่ย 3.8 ชั่วโมงตอ
วัน มีการคาดการณวา ระหวางป 2552 
- 2562 ความตองการไฟฟาของประเทศ
จะเพิ่มโดยเฉลี่ยประมาณรอยละ 9 ตอป 
โดยในป 2563 อินโดนีเซียจะมีความ
ตองการไฟฟาประมาณ 328,300 ลาน
กิโลวัตต-ชั่วโมงมากกวาป 2556 ซึ่งอยูที่
ประมาณ 162,400 ลานกิโลวัตต-ชั่วโมง 
ถึง 2 เทา 

ปริมาณและสัดสวนการผลิตไฟฟา

ในป 2557 บรูไนผลิตไฟฟาได 3,723 
ลานกิโลวัตต-ชั่วโมง โดยมีสัดสวนการใช
กาซธรรมฃาติ 99.7 และที่เหลือเปน
สัดสวนจากนํ้ามัน

สัดสวนการเขาถึงไฟฟาของประชากร

ประชากรชาวอินโดนี เซียมี ไฟฟ าใช  
ประมาณรอยละ 84 และประชากรที่ยัง

ไมมีไฟใชประมาณ 41 ลานคน โดยอัตรา
ความตองการการใชไฟฟาเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยตอ
ปรอยละ 8.4 หากยังไมมีการลงทุนสราง
โรงไฟฟาใหม ประเทศจะประสบปญหา

แผนการพัฒนาพลังงานไฟฟาในอนาคต

รัฐบาลอินโดนีเซียตั้งเปาไววาป 2563 
ประชากรกวารอยละ 90 ตองมีไฟฟาใช 
ซึ่งทําใหรัฐบาลตองเพิ่มกําลังผลิตไฟฟา
ของประเทศ 

เพื่อแก ป ญหาการขาดแคลนพลังงาน
ไฟฟา อินโดนีเซียเริ่มแผนการเพิ่มกําลัง
ผลิตตั้งแต พ.ศ. 2549 โดยจะเพิ่มกําลัง
ผลิตกวา 20,000 เมกะวัตตเขาระบบ ซึ่ง
ในแผนเป นกําลังผลิตจากถ านหินถึง 
10,000 เมกะวัตต แตแผนดังกลาวตอง
ลาช าออกไปจากเดิมที่กําหนดไว ในป 
2553 อยางไรก็ตาม ตั้งแตป 2554 
อินโดนีเซียไดเพิ่มกําลังผลิตจากถานหิน
เขาระบบเกือบ 7,000 เมกะวัตต และมี
แผนจะดําเนินการใหแลวเสร็จในป 2558 
และมีแผนระยะที่ 2 ซึ่งจะเพิ่มกําลังผลิต
อีก 10,000 เมกะวัตต ซึ่งจะเนนพลังงาน
สะอาด กาซธรรมชาติ พลังความรอนใต
พิภพและพลังงานหมุนเวียนอื่นๆ อยางไร
ก็ตามกําลังผลิตจากถานหินยังคงอยู ใน
แผนระยะที่ 2 ดวยเชนกัน โดยมีสัดสวน
ถึงรอยละ 35
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สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว
       

ขอมูลทั่วไป 

มีชื่อเปนทางการวา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (Lao People’s Democratic 
Republic) เปนประเทศเพื่อนบานที่มีความ ใกลชิดกับไทยทั้งในเชิงประวัติศาสตร ที่ตั้ง
ทางภูมิศาสตร เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม มีเขตแดนติดตอกับประเทศไทย 
ทั้งทางบกและทางนํ้าถึง 1,810 กิโลเมตร พัฒนาการตาง ๆ ในลาว จึงสงผลกระทบตอ
ไทยและการกําหนดนโยบายของไทยตอภูมิภาคอยาง หลีกเลี่ยงไมไดรวมทั้งเปนแหลง
ปอนวัตถุดิบ แหลงพลังงานสํารอง และแหลงลงทุนของไทย เพื่อการผลิตสินคาสงออกไป
ยังประเทศที่ สามที่ใหสิทธิพิเศษทางการคาแกลาว นอกจากนี้เปนประเทศที่ไมมี ทางออก
ทางทะเล แตสามารถเปนจุดเชื่อมตอ (Land Bridge หรือ Land Link) ดานการคมนาคม
ขนสงและการสงออกสินคาของไทย ไปยังประเทศที่สามในอนุภูมิภาค

พื้นที่ 236,800 ตารางกิโลเมตร

เมืองหลวง นครหลวงเวียงจันทน

ประชากร 6.9 ลานคน

ขอมูลเศรษฐกิจ การเพาะปลูก ภาค
เกษตรกรรม มีพื้นที่เพาะปลูก 1,187,500 
ไร และผลิตขาวได 2.6 ลานตัน/ป

ผลิตภัณฑสงออกที่สําคัญ ไมซุง ไม
แปรรูป ผลิตภัณฑไม เศษโลหะ ถานหิน 
เสื้อผาสําเร็จรูป

อุตสาหกรรมพลังงานไฟฟา

การไฟฟาลาวหรือ Electricite Du LAOS 
(EDL) เปนรัฐวิสาหกิจที่เปนเจาของและ
เปนผูดําเนินการกิจการการผลิต  การสง
และจําหนายไฟฟา อีกทั้งยังดูแลการรับ
ซื้อไฟฟา จากผูผลิตไฟฟาเอกชน (IPP 
และSPP) รวมถึงการนําเขาและสงออกไฟ
ฟาไปยังประเทศเพ่ือนบานซึ่งลาวเปน
เพียงประเทศเดียวในภูมิภาคลุมแมน้ําโขง
ที่สงออกไฟฟา จนไดชื่อวาเปน แบตเตอรี่
ของเอเซีย โดยประเมินเปนมูลคาการสง
ออกถึงรอยละ 20 ของประเทศและมี
ปรมิาณคิดเปนรอยละ 80 ของการซื้อขาย
ไฟฟาในภูมิภาค  

วิศวกรรมไฟฟา

Electrical Engineering

ระบบสง

ดวยสภาพภูมิประเทศของลาว ทําใหลาวมี
ระบบสงแบงออกเปน 4 ภูมิภาค คือ ภาค
เหนือ ภาคกลาง 1 ภาคกลาง 2 และภาต
ใต ซึ่งระบบในแตละภูมิภาคยังมีบางสวน
ที่แยกออกจากกัน อยางไรก็ตามรัฐบาล
ลาวมีแผนที่จะเชื่อมโยงระบบไฟฟาให
เชื่อมถึงกันทั่วทั้งประเทศ

กําลังผลิตติดตั้ง

ในป 2558 ลาวมีกําลังผลิตอยูที่ 6,264.8 
เมกะวัตต โดยกําลังผลิตสวนใหญนั้นมา
จากผูผลิตไฟฟาเอกชน (IPPและSPP) 
และสวนมากผลิตกระแสไฟฟาจากโรง
ไฟฟาพลังนํ้า

ความตองการใชไฟฟา

ลาวมีความตองการใชไฟฟาสูงสุดในป 
2558 อยูที่ 989 เมกะวัตต

ปริมาณและสัดสวนการผลิตไฟฟา

ลาวสามารถผลิตไฟฟาในป 2558 ได 
33,315 ลานกิโลวัตต-ชั่วโมง โดยรอยละ 
20.4 ใชบริโภคในลาว และอีกรอยละ 
79.6 สงออกไปยังตางประเทศใหไทย 
กัมพูชาและเวียดนาม

สัดสวนการเขาถึงไฟฟาของประชากร

ประชากรลาวรอยละ 89.78 ของ
ประชากร มีไฟฟา 

แผนการพัฒนาพลังงานไฟฟาในอนาคต

ลาวมีแผนพัฒนาระบบไฟฟาป 2559-
2568 โดยที่ประเมินวา ความตองการ
พลังงานไฟฟ าทั่ วประเทศจะเพิ่มขึ้น
ประมาณรอยละ 18-20 ตอป ขณะที่
ความตองการใชไฟฟาสูงสุดในป 2573 
จะเพิ่มขึ้นไปอยูที่ 7,093 เมกะวัตต เพื่อ
ตอบสนองความตองการภายในประเทศ 

ระหวงป 2558-2568 ลาวจะตองสรางแหลงผลิตไฟฟา ที่มีกําลังผลิตติดตั้งทั้งหมด 
7,174 เมกะวัตต โดยการไฟฟาลาวลงทุนเอง 1,223 เมกะวัตต คิดเปนรอยละ 17 ผูผลิต
ไฟฟาเอกชน (IPPและSPP) 5,157 เมกะวัตต คิดเปนรอยละ 72, IPP 791 เมกะวัตต 
โดยขายเขาระบบ EDL คิดเปนรอยละ 11

 

ประเทศมาเลเซีย 
   

ขอมูลทั่วไป 

มาเลเซียมุงเปนประเทศที่พัฒนาแลวภายในป 2563 หรือ (Vision 2020) และมีแผน
พัฒนาตอเนื่อง (Mission 2057) เปนแนวทาง พัฒนาประเทศจนถึงป 2600 มีบทบาท
สําคัญในองคการการประชุมอิสลาม (OIC) และตองการเปนศูนยกลางเศรษฐกิจการคา
ของ OIC ภายในป 2552 โดยใชศักยภาพดานการบริหารธนาคารอิสลาม และ
อุตสาหกรรมอาหารฮาลาล ในป2550 นักทองเที่ยวมาเลเซียมาไทยมากเปนอันดับหนึ่ง 
และเปนคูคาสําคัญของไทยในอาเซียน
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สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว
       

ขอมูลทั่วไป 

มีชื่อเปนทางการวา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (Lao People’s Democratic 
Republic) เปนประเทศเพื่อนบานที่มีความ ใกลชิดกับไทยทั้งในเชิงประวัติศาสตร ที่ตั้ง
ทางภูมิศาสตร เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม มีเขตแดนติดตอกับประเทศไทย 
ทั้งทางบกและทางนํ้าถึง 1,810 กิโลเมตร พัฒนาการตาง ๆ ในลาว จึงสงผลกระทบตอ
ไทยและการกําหนดนโยบายของไทยตอภูมิภาคอยาง หลีกเลี่ยงไมไดรวมทั้งเปนแหลง
ปอนวัตถุดิบ แหลงพลังงานสํารอง และแหลงลงทุนของไทย เพื่อการผลิตสินคาสงออกไป
ยังประเทศที่ สามที่ใหสิทธิพิเศษทางการคาแกลาว นอกจากนี้เปนประเทศที่ไมมี ทางออก
ทางทะเล แตสามารถเปนจุดเชื่อมตอ (Land Bridge หรือ Land Link) ดานการคมนาคม
ขนสงและการสงออกสินคาของไทย ไปยังประเทศที่สามในอนุภูมิภาค

พื้นที่ 236,800 ตารางกิโลเมตร

เมืองหลวง นครหลวงเวียงจันทน

ประชากร 6.9 ลานคน

ขอมูลเศรษฐกิจ การเพาะปลูก ภาค
เกษตรกรรม มีพื้นที่เพาะปลูก 1,187,500 
ไร และผลิตขาวได 2.6 ลานตัน/ป

ผลิตภัณฑสงออกที่สําคัญ ไมซุง ไม
แปรรูป ผลิตภัณฑไม เศษโลหะ ถานหิน 
เสื้อผาสําเร็จรูป

อุตสาหกรรมพลังงานไฟฟา

การไฟฟาลาวหรือ Electricite Du LAOS 
(EDL) เปนรัฐวิสาหกิจที่เปนเจาของและ
เปนผูดําเนินการกิจการการผลิต  การสง
และจําหนายไฟฟา อีกทั้งยังดูแลการรับ
ซื้อไฟฟา จากผูผลิตไฟฟาเอกชน (IPP 
และSPP) รวมถึงการนําเขาและสงออกไฟ
ฟาไปยังประเทศเพื่อนบานซึ่งลาวเปน
เพียงประเทศเดียวในภูมิภาคลุมแมน้ําโขง
ที่สงออกไฟฟา จนไดชื่อวาเปน แบตเตอรี่
ของเอเซีย โดยประเมินเปนมูลคาการสง
ออกถึงรอยละ 20 ของประเทศและมี
ปรมิาณคิดเปนรอยละ 80 ของการซื้อขาย
ไฟฟาในภูมิภาค  

วิศวกรรมไฟฟา
Electrical Engineering

ระบบสง

ดวยสภาพภูมิประเทศของลาว ทําใหลาวมี
ระบบสงแบงออกเปน 4 ภูมิภาค คือ ภาค
เหนือ ภาคกลาง 1 ภาคกลาง 2 และภาต
ใต ซึ่งระบบในแตละภูมิภาคยังมีบางสวน
ที่แยกออกจากกัน อยางไรก็ตามรัฐบาล
ลาวมีแผนที่จะเชื่อมโยงระบบไฟฟาให
เชื่อมถึงกันทั่วทั้งประเทศ

กําลังผลิตติดตั้ง

ในป 2558 ลาวมีกําลังผลิตอยูที่ 6,264.8 
เมกะวัตต โดยกําลังผลิตสวนใหญนั้นมา
จากผูผลิตไฟฟาเอกชน (IPPและSPP) 
และสวนมากผลิตกระแสไฟฟาจากโรง
ไฟฟาพลังนํ้า

ความตองการใชไฟฟา

ลาวมีความตองการใชไฟฟาสูงสุดในป 
2558 อยูที่ 989 เมกะวัตต

ปริมาณและสัดสวนการผลิตไฟฟา

ลาวสามารถผลิตไฟฟาในป 2558 ได 
33,315 ลานกิโลวัตต-ชั่วโมง โดยรอยละ 
20.4 ใชบริโภคในลาว และอีกรอยละ 
79.6 สงออกไปยังตางประเทศใหไทย 
กัมพูชาและเวียดนาม

สัดสวนการเขาถึงไฟฟาของประชากร

ประชากรลาวรอยละ 89.78 ของ
ประชากร มีไฟฟา 

แผนการพัฒนาพลังงานไฟฟาในอนาคต

ลาวมีแผนพัฒนาระบบไฟฟาป 2559-
2568 โดยที่ประเมินวา ความตองการ
พลังงานไฟฟ า ท่ัวประเทศจะเพิ่มขึ้น
ประมาณรอยละ 18-20 ตอป ขณะที่
ความตองการใชไฟฟาสูงสุดในป 2573 
จะเพิ่มขึ้นไปอยูที่ 7,093 เมกะวัตต เพื่อ
ตอบสนองความตองการภายในประเทศ 

ระหวงป 2558-2568 ลาวจะตองสรางแหลงผลิตไฟฟา ที่มีกําลังผลิตติดตั้งทั้งหมด 
7,174 เมกะวัตต โดยการไฟฟาลาวลงทุนเอง 1,223 เมกะวัตต คิดเปนรอยละ 17 ผูผลิต
ไฟฟาเอกชน (IPPและSPP) 5,157 เมกะวัตต คิดเปนรอยละ 72, IPP 791 เมกะวัตต 
โดยขายเขาระบบ EDL คิดเปนรอยละ 11

 

ประเทศมาเลเซีย 
   

ขอมูลทั่วไป 

มาเลเซียมุงเปนประเทศที่พัฒนาแลวภายในป 2563 หรือ (Vision 2020) และมีแผน
พัฒนาตอเนื่อง (Mission 2057) เปนแนวทาง พัฒนาประเทศจนถึงป 2600 มีบทบาท
สําคัญในองคการการประชุมอิสลาม (OIC) และตองการเปนศูนยกลางเศรษฐกิจการคา
ของ OIC ภายในป 2552 โดยใชศักยภาพดานการบริหารธนาคารอิสลาม และ
อุตสาหกรรมอาหารฮาลาล ในป2550 นักทองเที่ยวมาเลเซียมาไทยมากเปนอันดับหนึ่ง 
และเปนคูคาสําคัญของไทยในอาเซียน
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พื้นที่ 329,758 ตารางกิโลเมตร

เมืองหลวง กรุงกัวลาลัมเปอร

ประชากร 31 ลานคน

ขอมูลเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมที่นาสนใจ
มากในมาเลเซียคืออุตสาหกรรมฮาลาล 
ซึ่งไมไดหมายถึงอาหารอิสลามเทานั้น แต
ยังรวมไปถึงสินคาประเภทอื่น เชน ยา 
เครื่องสําอาง ของใชประเภทสบู ยาสีฟน 
เครื่องหนัง ฯลฯ และเก่ียวของกับการ
บริการ เชน การจัดเลี้ยง โรงแรม การฝก
อบรม ธนาคาร สื่อสารมวลชน โลจิสติกส 
และทองเที่ยวดวย มาเลเซียวางเปาหมาย
ใหอตุสาหกรรมฮาลาลของตนเปนศนูยกลาง 
ของโลก โดยมีการจัดตั้ง Halal Industry 
Development Corporation-HDC ตั้งแตป 
พ.ศ. 2549 

ทรพัยากรท่ีสาคญัของมาเลเซยีคอื ยางพารา 
นํา้มนัปาลม น้ํามันดบิ กาซธรรมชาต ิไมสกั 
และมอีตุสาหกรรมหลกั คอื อเิลก็ทรอนกิส 
อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร มีสินคาสง
ออกที่สาคัญ ไดแก ไม อุปกรณไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส นํ้ามันดิบ กาซธรรมชาติ
เหลว ปโตเลียม เฟอรนิเจอร ยาง นํ้ามัน
ปาลม โดยสงไปยังสหรัฐอเมริกา สิงคโปร 
ญี่ปุน จีน ไทย ฮองกง 

สินคานําเขาที่สําคัญ คือ ชิ้นสวนไฟฟา
และอิเลก็ทรอนกิส เครือ่งจกัรอตุสาหกรรม 
สินคาแปรรูป สินคาอาหารโดยนําเขาจาก
ญี่ปุน จีน สิงคโปร สหรัฐอเมริกา ไตหวัน 
ไทย การเพาะปลูก เปนประเทศที่ผลิต
ยางพาราที่สําคัญของโลก และ ขาวเจา
ปลูกมากบริเวณที่ราบลุมแมนํ้าทั้ง 2 ดาน

ผลิตภัณฑสงออกที่สําคัญ อุปกรณไฟฟา 
และอิเล็กทรอนิกส น้ํามันดิบ กาซ
ธรรมชาติเหลว ปโตรเลียม เฟอรนิเจอร 
ยาง นํ้ามันปาลม

อุตสาหกรรมพลังงานไฟฟา

มาเลเซียมีบริษัทไฟฟาขนาดใหญท่ีดูแล
ผูกขาดการผลิตและสงไฟฟาในเขตการ
ปกครองทั้ง 3 รัฐ ที่ Peninsular Malay-
sia มีบริษัท Tenaga Nasional Berhad 
(TNB) ครองสัดสวนกําลังผลิตกวารอยละ 
42 ที่เหลือเปนกําลังผลิตของเอกชน ที่รัฐ 
Sarawak มีบริษัท Syarikat SESCO Ber-
had เปนผูรับผิดชอบในการผลิตและจาย
ไฟในรัฐ และที่รัฐ Sabah มีบริษัทไฟฟา 
Sabah Sdn Berhad (SESB) ซึ่งมี TNB 
ถือหุนอยูรอยละ 80 เปนผูผลิตไฟฟาที่ใช
ในรัฐประมาณครึ่งหนึ่ง ระบบสง

มาเลเซียมีระบบสายสงอยู 3 แหง ในรัฐ
ทั้ง 3 ของประเทศ คือ Peninsular Ma-
laysia, Sarawak, Sabah โดยสายสง
ขนาดใหญสุดอยูที่ Peninsular Malaysia 
เปนสายสงที่เชื่อมตอไปยังประเทศไทย
และสิงคโปร ที่ Sarawak มีแผนการสราง
สายสงเช่ือมตอไปยังประเทศอินโดนีเซีย 
โดยมีแผนจะสงไฟฟาไปขายที่อินโดนีเซีย
ในป 2558 กวา 230 เมกะวัตต กําลัง
ผลิตติดตั้ง

ในป พ.ศ. 2558 มาเลเซียมีกําลังผลิตติด
ตั้งประมาณ 29,974 เมกะวัตต โดยเปน

กําลังผลิตจากกาซธรรมชาติและถานหิน
มากที่สุด   กําลังผลิตสวนใหญอยูที่ Pen-
insular Malaysia 

ความตองการใชไฟฟา

ความตองการไฟฟาของประชากรมาเลเซยี 
มีอัตราสูงขึ้นเรื่อยๆ มีการคาดการณวาจะ
มีอัตราความตองการสูงขึ้นอยางนอยที่สุด
รอยละ 3 ตอป จนถงึป 2563 โดยในคาบ 
สมุทรมาเลเซียมีความตองการใชไฟฟา
สูงสุด 20,024 เมกะวัตตในป 2559 

ปริมาณและสัดสวนการผลิตไฟฟา

ในป 2558 มาเลเซยีผลติไฟฟาได 158,843 
ลานกิโลวัตต-ชั่วโมง โดยมีสัดสวนการใช
ถานหินรอยละ 47.5  กาซธรรมชาติ 
45.5  พลังนํ้ารอยละ 5 และพลังงาน
หมุนเวียนรอยละ2    

สัดสวนการเขาถึงไฟฟาของประชากร

ประชากรมาเลเซียเกือบรอยละ 100 มี
ไฟฟาใช 

วิศวกรรมไฟฟา

Electrical Engineering

แผนการพัฒนาพลังงานไฟฟาในอนาคต

เนื่องจากการคาดการณความตองการ
ไฟฟาของประเทศทีจ่ะเพิม่ขึน้เรือ่ยๆ ทาํให 
มาเลเซียมีแผนจะเพิ่มกําลังผลิตในชวงป 
2558-2563 อีก 6,000 เมกะวัตต พรอม
ทั้งมีนโยบายการกระจายการใชเชื้อเพลิง 
ไมวาจะเปนถานหิน พลังงานหมุนเวียน 
และจะลดสัดสวนการใชกาซธรรมชาติ 
เนื่องจากเห็นวาการพ่ึงพาเชื้อเพลิงชนิดใด
ชนิดหนึ่งมากเกินไปจะสงผลตอความ
มั่นคงของพลังงาน และราคาของเชื้อเพลิง 

อยางไรก็ตาม กาซและถานหินยังคงครอง
สัดสวนเช้ือเพลิงที่ใชในการผลิตไฟฟาเปน
หลัก และมีความเปนไปไดสูงวาถานหิน
จะครองสัดสวนสูงที่สุดเนื่องจากราคากาซ
ทีส่งูข้ึน มาเลเซยีไดเซน็สญัญาการกอสราง 
โรงไฟฟาถานหินเทคโนโลยีแบบ ultra-su-
percritical 2 โรงที่โรงไฟฟา Munjung 
และ Tanjung bin ซึ่งมีแผนเดินเครื่องใน 
พ.ศ. 2559 โดยจะชวยเพิ่มกําลังผลิตขึ้น
อีก 2,000 เมกะวัตต 

มาเลเซียยังสนับสนุนการลงทุนในการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน นอกจากการพัฒนาพลัง
นํ้าจากเขื่อนขนาดใหญแลว มาเลเซียยังสนับสนุนการผลิตไฟฟาจากชีวมวล และตั้งเปาไว
วาในป 2558 จะมีกําลังผลิตจากพลังงานหมุนเวียน ซึ่งไมรวมพลังงานนํ้าอยูที่รอยละ 
5.5 นอกจากนั้นมาเลเซียยังมีแผนจะสรางโรงไฟฟานิวเคลียรจํานวน 2 โรง ภายในป 
2564 แมวาจะเกิดความลาชาออกไปหลังจากเกิดเหตุโรงไฟฟาฟุกุชิมาระเบิด 

มาเลเซียมีนโยบายดานพลังงานที่มุงเนนความมั่นคงและยั่งยืนเปนหลัก โดยเฉพาะการ
ใชนโยบายกระจายการใชเชื้อเพลิงที่ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ มีการนําถานหินมา
ใชในสัดสวนที่มากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากมีราคาถูกกวาเชื้อเพลิงอ่ืน ในขณะเดียวกันก็
พัฒนาพลังงานหมุนเวียนอื่นๆ เพิ่มเติมดวย

 

   

สาธารณรัฐ
แหงสหภาพเมียนมาร

ขอมูลทั่วไป 

มีชื่อเปนทางการวา สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร (Republic of the Union of My-
anmar) มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ เปนแหลง วัตถุดิบทรัพยากรธรรมชาติตลาดการคา 
แรงงาน และแหลงลงทุน ที่สําคัญของไทย โดยเฉพาะดานพลังงาน (กาซและไฟฟาพลัง
นํ้า) และเปนทางเชื่อมสูสาธารณรัฐประชาชนจีนและสาธารณรัฐอินเดีย เมียนมารเปน 
“Critical Factor” ในยุทธศาสตรระดับภูมิภาคของไทย ซึ่งไทยไดรับผลกระทบจาก
สถานการณภายในเมียนมารหลายประการ อาทิ ยาเสพติด แรงงานผิดกฎหมาย ความ
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พื้นที่ 329,758 ตารางกิโลเมตร

เมืองหลวง กรุงกัวลาลัมเปอร

ประชากร 31 ลานคน

ขอมูลเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมที่นาสนใจ
มากในมาเลเซียคืออุตสาหกรรมฮาลาล 
ซึ่งไมไดหมายถึงอาหารอิสลามเทานั้น แต
ยังรวมไปถึงสินคาประเภทอื่น เชน ยา 
เครื่องสําอาง ของใชประเภทสบู ยาสีฟน 
เครื่องหนัง ฯลฯ และเกี่ยวของกับการ
บริการ เชน การจัดเลี้ยง โรงแรม การฝก
อบรม ธนาคาร สื่อสารมวลชน โลจิสติกส 
และทองเที่ยวดวย มาเลเซียวางเปาหมาย
ใหอตุสาหกรรมฮาลาลของตนเปนศนูยกลาง 
ของโลก โดยมีการจัดตั้ง Halal Industry 
Development Corporation-HDC ตั้งแตป 
พ.ศ. 2549 

ทรัพยากรทีส่าคญัของมาเลเซยีคอื ยางพารา 
นํา้มนัปาลม น้ํามนัดบิ กาซธรรมชาต ิไมสกั 
และมอีตุสาหกรรมหลกั คอื อเิลก็ทรอนกิส 
อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร มีสินคาสง
ออกที่สาคัญ ไดแก ไม อุปกรณไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส นํ้ามันดิบ กาซธรรมชาติ
เหลว ปโตเลียม เฟอรนิเจอร ยาง นํ้ามัน
ปาลม โดยสงไปยังสหรัฐอเมริกา สิงคโปร 
ญี่ปุน จีน ไทย ฮองกง 

สินคานําเขาที่สําคัญ คือ ชิ้นสวนไฟฟา
และอิเลก็ทรอนกิส เครือ่งจกัรอตุสาหกรรม 
สินคาแปรรูป สินคาอาหารโดยนําเขาจาก
ญี่ปุน จีน สิงคโปร สหรัฐอเมริกา ไตหวัน 
ไทย การเพาะปลูก เปนประเทศที่ผลิต
ยางพาราที่สําคัญของโลก และ ขาวเจา
ปลูกมากบริเวณที่ราบลุมแมนํ้าทั้ง 2 ดาน

ผลิตภัณฑสงออกที่สําคัญ อุปกรณไฟฟา 
และอิเล็กทรอนิกส นํ้ามันดิบ กาซ
ธรรมชาติเหลว ปโตรเลียม เฟอรนิเจอร 
ยาง นํ้ามันปาลม

อุตสาหกรรมพลังงานไฟฟา

มาเลเซียมีบริษัทไฟฟาขนาดใหญที่ดูแล
ผูกขาดการผลิตและสงไฟฟาในเขตการ
ปกครองทั้ง 3 รัฐ ที่ Peninsular Malay-
sia มีบริษัท Tenaga Nasional Berhad 
(TNB) ครองสัดสวนกําลังผลิตกวารอยละ 
42 ที่เหลือเปนกําลังผลิตของเอกชน ที่รัฐ 
Sarawak มีบริษัท Syarikat SESCO Ber-
had เปนผูรับผิดชอบในการผลิตและจาย
ไฟในรัฐ และที่รัฐ Sabah มีบริษัทไฟฟา 
Sabah Sdn Berhad (SESB) ซึ่งมี TNB 
ถือหุนอยูรอยละ 80 เปนผูผลิตไฟฟาที่ใช
ในรัฐประมาณครึ่งหนึ่ง ระบบสง

มาเลเซียมีระบบสายสงอยู 3 แหง ในรัฐ
ทั้ง 3 ของประเทศ คือ Peninsular Ma-
laysia, Sarawak, Sabah โดยสายสง
ขนาดใหญสุดอยูที่ Peninsular Malaysia 
เปนสายสงที่เชื่อมตอไปยังประเทศไทย
และสิงคโปร ที่ Sarawak มีแผนการสราง
สายสงเชื่อมตอไปยังประเทศอินโดนีเซีย 
โดยมีแผนจะสงไฟฟาไปขายที่อินโดนีเซีย
ในป 2558 กวา 230 เมกะวัตต กําลัง
ผลิตติดตั้ง

ในป พ.ศ. 2558 มาเลเซียมีกําลังผลิตติด
ตั้งประมาณ 29,974 เมกะวัตต โดยเปน

กําลังผลิตจากกาซธรรมชาติและถานหิน
มากที่สุด   กําลังผลิตสวนใหญอยูที่ Pen-
insular Malaysia 

ความตองการใชไฟฟา

ความตองการไฟฟาของประชากรมาเลเซยี 
มีอัตราสูงขึ้นเรื่อยๆ มีการคาดการณวาจะ
มีอัตราความตองการสูงขึ้นอยางนอยที่สุด
รอยละ 3 ตอป จนถงึป 2563 โดยในคาบ 
สมุทรมาเลเซียมีความตองการใชไฟฟา
สูงสุด 20,024 เมกะวัตตในป 2559 

ปริมาณและสัดสวนการผลิตไฟฟา

ในป 2558 มาเลเซยีผลติไฟฟาได 158,843 
ลานกิโลวัตต-ชั่วโมง โดยมีสัดสวนการใช
ถานหินรอยละ 47.5  กาซธรรมชาติ 
45.5  พลังน้ํารอยละ 5 และพลังงาน
หมุนเวียนรอยละ2    

สัดสวนการเขาถึงไฟฟาของประชากร

ประชากรมาเลเซียเกือบรอยละ 100 มี
ไฟฟาใช 

วิศวกรรมไฟฟา
Electrical Engineering

แผนการพัฒนาพลังงานไฟฟาในอนาคต

เนื่องจากการคาดการณความตองการ
ไฟฟาของประเทศทีจ่ะเพิม่ขึน้เรือ่ยๆ ทาํให 
มาเลเซียมีแผนจะเพิ่มกําลังผลิตในชวงป 
2558-2563 อีก 6,000 เมกะวัตต พรอม
ทั้งมีนโยบายการกระจายการใชเช้ือเพลิง 
ไมวาจะเปนถานหิน พลังงานหมุนเวียน 
และจะลดสัดสวนการใชกาซธรรมชาติ 
เนื่องจากเห็นวาการพึ่งพาเช้ือเพลิงชนิดใด
ชนิดหนึ่งมากเกินไปจะสงผลตอความ
มั่นคงของพลังงาน และราคาของเชื้อเพลิง 

อยางไรก็ตาม กาซและถานหินยังคงครอง
สัดสวนเชื้อเพลิงที่ใชในการผลิตไฟฟาเปน
หลัก และมีความเปนไปไดสูงวาถานหิน
จะครองสัดสวนสูงท่ีสุดเน่ืองจากราคากาซ
ทีส่งูข้ึน มาเลเซยีไดเซน็สญัญาการกอสราง 
โรงไฟฟาถานหินเทคโนโลยีแบบ ultra-su-
percritical 2 โรงที่โรงไฟฟา Munjung 
และ Tanjung bin ซึ่งมีแผนเดินเครื่องใน 
พ.ศ. 2559 โดยจะชวยเพิ่มกําลังผลิตขึ้น
อีก 2,000 เมกะวัตต 

มาเลเซียยังสนับสนุนการลงทุนในการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน นอกจากการพัฒนาพลัง
นํ้าจากเขื่อนขนาดใหญแลว มาเลเซียยังสนับสนุนการผลิตไฟฟาจากชีวมวล และตั้งเปาไว
วาในป 2558 จะมีกําลังผลิตจากพลังงานหมุนเวียน ซึ่งไมรวมพลังงานนํ้าอยูที่รอยละ 
5.5 นอกจากนั้นมาเลเซียยังมีแผนจะสรางโรงไฟฟานิวเคลียรจํานวน 2 โรง ภายในป 
2564 แมวาจะเกิดความลาชาออกไปหลังจากเกิดเหตุโรงไฟฟาฟุกุชิมาระเบิด 

มาเลเซียมีนโยบายดานพลังงานที่มุงเนนความมั่นคงและยั่งยืนเปนหลัก โดยเฉพาะการ
ใชนโยบายกระจายการใชเชื้อเพลิงที่ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ มีการนําถานหินมา
ใชในสัดสวนท่ีมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากมีราคาถูกกวาเชื้อเพลิงอื่น ในขณะเดียวกันก็
พัฒนาพลังงานหมุนเวียนอื่นๆ เพิ่มเติมดวย

 

   

สาธารณรัฐ
แหงสหภาพเมียนมาร

ขอมูลทั่วไป 

มีชื่อเปนทางการวา สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร (Republic of the Union of My-
anmar) มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ เปนแหลง วัตถุดิบทรัพยากรธรรมชาติตลาดการคา 
แรงงาน และแหลงลงทุน ที่สําคัญของไทย โดยเฉพาะดานพลังงาน (กาซและไฟฟาพลัง
นํ้า) และเปนทางเชื่อมสูสาธารณรัฐประชาชนจีนและสาธารณรัฐอินเดีย เมียนมารเปน 
“Critical Factor” ในยุทธศาสตรระดับภูมิภาคของไทย ซึ่งไทยไดรับผลกระทบจาก
สถานการณภายในเมียนมารหลายประการ อาทิ ยาเสพติด แรงงานผิดกฎหมาย ความ
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มั่นคงบริเวณชายแดน เปนตน

พื้นที่ 657,740 ตารางกิโลเมตร

เมืองหลวง เนปดอว

ประชากร 55 ลานคน  

ขอมูลเศรษฐกิจ ประชาชนสวนใหญยังมี
อาชีพเกษตรกรรมเปนอาชีพหลัก เขต
เกษตรกรรมของประเทศคอืบรเิวณดนิดอน 
สามเหลี่ยมปากแมนํ้าอิรวดี แมนํ้าสะโตง 
แมนํ้าทวาย-มะริด โดยปลูกขาวเจา ปอ 
กระเจา ออย และพืชเมืองรอนอื่น ๆ สวน
เขตฉานซึ่งอยูติดแมนํ้าโขง มีการปลูกพืช
ผักจํานวนมาก ภาคกลางตอนบนมีนํ้ามัน
ปโตรเลียม สวนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
มีการขุดแร หิน สังกะสี และมีการทําปา
ไมสักทางภาคเหนือ สงออกขายและลอง
มาตามแมนํ้าอิรวดีเขาสูยางกุง นอกจากนี้ 
พมากําลังพัฒนาอุตสาหกรรมอยูบริเวณ
ตอนลางของประเทศ เชน ยางกุง มะริด 
และมี ทวาย เปนเขตอุตสาหกรรมตอเรือ
เดินสมุทรขนาดใหญของพมา  

ผลิตภัณฑสงออกที่สําคัญ กาซธรรมชาติ
สิ่งทอ ไมซุง

อุตสาหกรรมพลังงานไฟฟา

หนวยงานพลังงานของพมาอยูภายใตการ
ดูแลของภาครัฐเปนหลัก โดยมีองคกรที่
ผลิตไฟฟารายสําคัญอยาง Hydropower 
Generation Enterprise (HPGE) เปน
บริษัทที่ดูแลการผลิตไฟฟาดวยพลังนํ้า
และถานหินโดยมีต างชาติเข ามาร วม
ลงทุน และมี Electric Supply Enterprise 
(ESE) เปนผูผลิตไฟฟาดวยพลังนํ้าขนาด
เล็กและนํ้ามันดีเซล และ Myanmar Elec-
tric Power Enterprise (MEPE) ผูผลิต
ไฟฟาจากพลังกาซ นอกจากนั้น ยังมีผู
ผลิตเอกชนรายอื่นๆ ที่มุงเนนการผลิต
ไฟฟาดวยพลังนํ้าขนาดเล็กและดีเซล 

ระบบสง

ระบบสงในพมาเปนลักษณะผูกขาด โดย
ไฟฟาทีผ่ลติไดทัง้หมดจะถกูสงมาทีส่ายสง 
ของ Myanmar Electric Power Enter-
prise ซึ่งจะถูกสงไปใหบริษัทผูจําหนายไฟ
คือ Yangon City Electricity Supply 
Board (YESB) และ Electric Supply En-
terprise (ESE) ซึ่ง YESB จะขายไฟใหผู
ใชไฟฟาในเมืองยางกุง และ ESE จะขาย
ใหผูใชไฟในเมอืงอืน่ๆ ตอไป สายสงในพมา 
มีแรงดัน 230 kV 132 kV และ 66 kV 
ในป พ.ศ. 2555 ความยาวสายสงในพมา
มีความยาวรวมทั้งสิ้น 9,000 กิโลเมตร 

กําลังผลิตติดตั้ง

ในป 2555 พมามีกําลังผลิตติดตั้งรวม 
3,896 เมกะวัตต ซึ่งเปนกําลังผลิตจาก
พลังนํ้าเปนหลัก โดยพมามีโรงไฟฟาพลัง
นํ้าถึง 20 โรง แตมีโรงไฟฟาจากถานหิน
เพียงโรงเดียวเทานั้น

ความตองการใชไฟฟา

พมามีความตองการใชไฟฟาไมเพียงพอ 
ไฟฟาที่ผลิตไดตํ่ากวาความตองการถึง
รอยละ 30 โดยจากสถิติเมื่อป 2554 
พมาใชไฟถึง 6,300 ลานกิโลวัตต-ชั่วโมง 
และมีความตองการใชเพิ่มขึ้นประมาณ
รอยละ 6-7 ตอป พมาตองประสบปญหา
ไฟฟาขาดแคลนโดยเฉพาะในชวงฤดูรอน 
เนื่องจากพมาตองพ่ึงพาการผลิตดวยพลัง
นํ้าเปนหลัก แตในหนาแลงมีปริมาณนํ้าไม
เพียงพอในการผลิตไฟ สงผลใหตองมีการ
หยุดจายไฟในบางพื้นที่สลับกันไป 

ปริมาณและสัดสวนการผลิตไฟฟา

ในป 2555 พมาผลิตไฟฟาได 10,800 
ลานกโิลวตัต-ช่ัวโมง โดยมสีดัสวนการผลติ 
ดังนี้  พลังนํ้ารอยละ 67 กาซธรรมชาติ 
30  และถานหินรอยละ 3  

Ministry of Electric Power MOPE

Organization Structure of Ministry of Electric Power

วิศวกรรมไฟฟา

Electrical Engineering

สัดสวนการเขาถึงไฟฟาของประชากร

ประชาชนชาวพมาทั้งหมดรอยละ 49 เทานั้นที่มีไฟฟาใช และเฉพาะในเขตชนบท มี
ประชากรสัดสวนรอยละ 29 เทานั้นที่มีไฟใช 

แผนการพัฒนาพลังงานไฟฟาในอนาคต

จากสถิติความตองการใชไฟฟาที่มากกวาปริมาณไฟฟาที่ผลิตได ทําใหพมาตองเพิ่มกําลัง
ผลิต โดยพมามีโครงการพัฒนาพลังนํ้าอีก 20 โครงการ ซึ่งโครงการสวนใหญมีจีนและ
ญี่ปุนเขามาลงทุน และมีความพยายามลดการพึ่งพาพลังงานนํ้า โดยหันไปลงทุนพัฒนา
โรงไฟฟาพลังงานกาซ ซึ่งในชวงป 2558-2559 มีแผนจะเพิ่มกําลังผลิตจากกาซอีก 
2,500 เมกะวัตต พรอมทั้งมีแผนเพิ่มกําลังผลิตจากถานหินอีก 300 เมกะวัตต ทั้งนี้ 
พมามีแหลงพลังงานหมุนเวียนจํานวนมาก แตไมมีเงินลงทุนและขาดการสนับสนุนในการ
คนควาวิจัยและพัฒนา พมามีแผนจะปรับปรุงระบบสง ดวยการสรางและติดตั้งสายสง
แรงดัน 500 kV ซึ่งจะเชื่อมตอโรงไฟฟาที่ตั้งอยูทางเหนือของประเทศกับศูนยกลางระบบ
ในภาคใต ทั้งนี้ โครงการตางๆของพมามีการสนับสนุนใหชาวตางชาติเขามาลงทุนอยาง
กวางขวาง

 

สาธารณรัฐฟลิปปนส

ขอมูลทั่วไป 

มีชื่อเปนทางการวา สาธารณรัฐฟลิปปนส (Republic of the Philippines) เปนพันธมิตร

ที่ใกลชิดของไทยมาเปนเวลานานและมี 
มุมมองยุทธศาสตรรวมกันในหลายดาน 
ผลกัดันความรวมมอื ในดานการคา พลงังาน 
ความมั่นคง ประสบปญหาเสถียรภาพทาง 
การเมืองและเศรษฐกิจอยางตอเน่ือง 
ประสบปญหาจากขบวนการ มุสลิมแบง
แยกดินแดนภาคใต

พื้นที่ 298,170 ตารางกิโลเมตร

เมืองหลวง กรุงมะนิลา

ประชากร 102.2 ลานคน

ขอมลูเศรษฐกิจ เศรษฐกจิประเทศฟลปิปนส 
มีสัดสวนมาจากภาคบริการรอยละ 57 
ของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ
(GDP) ซึ่งมาจาก ภาคการทองเท่ียว 
อสังหาริมทรัพย กิจกรรมทางธุรกิจ การ
สื่อสารและการใหบริการทางการเงิน ใน
ขณะที่ภาคอุตสาหกรรมมีสัดสวนรอยละ 
31 และภาคเกษตรกรรมรอยละ 12 พืช
เศรษฐกจิสาํคญั มะพราว ออย ปานอบากา 
และขาวเจา แรสงออกสาํคญั เหลก็ โครไมต 
ทองแดง เงิน

ผลิตภัณฑสงออกหลัก แผงวงจรไฟฟา 
รถยนตอุปกรณและสวนประกอบ นํ้ามัน
สาํเรจ็รปู รถจกัรยานยนตและสวนประกอบ 
เม็ดพลาสติก เครื่องสําอาง เหล็กกลา 
เคมีภัณฑเครื่องจักรกล ผลิตภัณฑยาง
ผลิตภัณฑพลาสติก เครื่องรับโทรทัศน 
และกระดาษ
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มั่นคงบริเวณชายแดน เปนตน

พื้นที่ 657,740 ตารางกิโลเมตร

เมืองหลวง เนปดอว

ประชากร 55 ลานคน  

ขอมูลเศรษฐกิจ ประชาชนสวนใหญยังมี
อาชีพเกษตรกรรมเปนอาชีพหลัก เขต
เกษตรกรรมของประเทศคอืบรเิวณดนิดอน 
สามเหลี่ยมปากแมนํ้าอิรวดี แมนํ้าสะโตง 
แมนํ้าทวาย-มะริด โดยปลูกขาวเจา ปอ 
กระเจา ออย และพืชเมืองรอนอื่น ๆ สวน
เขตฉานซึ่งอยูติดแมนํ้าโขง มีการปลูกพืช
ผักจํานวนมาก ภาคกลางตอนบนมีนํ้ามัน
ปโตรเลียม สวนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
มีการขุดแร หิน สังกะสี และมีการทําปา
ไมสักทางภาคเหนือ สงออกขายและลอง
มาตามแมนํ้าอิรวดีเขาสูยางกุง นอกจากนี้ 
พมากําลังพัฒนาอุตสาหกรรมอยูบริเวณ
ตอนลางของประเทศ เชน ยางกุง มะริด 
และมี ทวาย เปนเขตอุตสาหกรรมตอเรือ
เดินสมุทรขนาดใหญของพมา  

ผลิตภัณฑสงออกที่สําคัญ กาซธรรมชาติ
สิ่งทอ ไมซุง

อุตสาหกรรมพลังงานไฟฟา

หนวยงานพลังงานของพมาอยูภายใตการ
ดูแลของภาครัฐเปนหลัก โดยมีองคกรที่
ผลิตไฟฟารายสําคัญอยาง Hydropower 
Generation Enterprise (HPGE) เปน
บริษัทที่ดูแลการผลิตไฟฟาดวยพลังนํ้า
และถานหินโดยมีต างชาติเข ามาร วม
ลงทุน และมี Electric Supply Enterprise 
(ESE) เปนผูผลิตไฟฟาดวยพลังนํ้าขนาด
เล็กและนํ้ามันดีเซล และ Myanmar Elec-
tric Power Enterprise (MEPE) ผูผลิต
ไฟฟาจากพลังกาซ นอกจากนั้น ยังมีผู
ผลิตเอกชนรายอื่นๆ ท่ีมุงเนนการผลิต
ไฟฟาดวยพลังนํ้าขนาดเล็กและดีเซล 

ระบบสง

ระบบสงในพมาเปนลักษณะผูกขาด โดย
ไฟฟาทีผ่ลติไดทัง้หมดจะถกูสงมาทีส่ายสง 
ของ Myanmar Electric Power Enter-
prise ซึ่งจะถูกสงไปใหบริษัทผูจําหนายไฟ
คือ Yangon City Electricity Supply 
Board (YESB) และ Electric Supply En-
terprise (ESE) ซึ่ง YESB จะขายไฟใหผู
ใชไฟฟาในเมืองยางกุง และ ESE จะขาย
ใหผูใชไฟในเมอืงอืน่ๆ ตอไป สายสงในพมา 
มีแรงดัน 230 kV 132 kV และ 66 kV 
ในป พ.ศ. 2555 ความยาวสายสงในพมา
มีความยาวรวมทั้งสิ้น 9,000 กิโลเมตร 

กําลังผลิตติดตั้ง

ในป 2555 พมามีกําลังผลิตติดตั้งรวม 
3,896 เมกะวัตต ซึ่งเปนกําลังผลิตจาก
พลังนํ้าเปนหลัก โดยพมามีโรงไฟฟาพลัง
นํ้าถึง 20 โรง แตมีโรงไฟฟาจากถานหิน
เพียงโรงเดียวเทานั้น

ความตองการใชไฟฟา

พมามีความตองการใชไฟฟาไมเพียงพอ 
ไฟฟาที่ผลิตไดตํ่ากวาความตองการถึง
รอยละ 30 โดยจากสถิติเมื่อป 2554 
พมาใชไฟถึง 6,300 ลานกิโลวัตต-ชั่วโมง 
และมีความตองการใชเพิ่มขึ้นประมาณ
รอยละ 6-7 ตอป พมาตองประสบปญหา
ไฟฟาขาดแคลนโดยเฉพาะในชวงฤดูรอน 
เนื่องจากพมาตองพ่ึงพาการผลิตดวยพลัง
นํ้าเปนหลัก แตในหนาแลงมีปริมาณนํ้าไม
เพียงพอในการผลิตไฟ สงผลใหตองมีการ
หยุดจายไฟในบางพื้นที่สลับกันไป 

ปริมาณและสัดสวนการผลิตไฟฟา

ในป 2555 พมาผลิตไฟฟาได 10,800 
ลานกโิลวตัต-ช่ัวโมง โดยมสีดัสวนการผลติ 
ดังนี้  พลังนํ้ารอยละ 67 กาซธรรมชาติ 
30  และถานหินรอยละ 3  

Ministry of Electric Power MOPE

Organization Structure of Ministry of Electric Power

วิศวกรรมไฟฟา
Electrical Engineering

สัดสวนการเขาถึงไฟฟาของประชากร

ประชาชนชาวพมาทั้งหมดรอยละ 49 เทานั้นที่มีไฟฟาใช และเฉพาะในเขตชนบท มี
ประชากรสัดสวนรอยละ 29 เทานั้นที่มีไฟใช 

แผนการพัฒนาพลังงานไฟฟาในอนาคต

จากสถิติความตองการใชไฟฟาที่มากกวาปริมาณไฟฟาที่ผลิตได ทําใหพมาตองเพิ่มกําลัง
ผลิต โดยพมามีโครงการพัฒนาพลังนํ้าอีก 20 โครงการ ซึ่งโครงการสวนใหญมีจีนและ
ญี่ปุนเขามาลงทุน และมีความพยายามลดการพึ่งพาพลังงานนํ้า โดยหันไปลงทุนพัฒนา
โรงไฟฟาพลังงานกาซ ซึ่งในชวงป 2558-2559 มีแผนจะเพิ่มกําลังผลิตจากกาซอีก 
2,500 เมกะวัตต พรอมทั้งมีแผนเพิ่มกําลังผลิตจากถานหินอีก 300 เมกะวัตต ทั้งนี้ 
พมามีแหลงพลังงานหมุนเวียนจํานวนมาก แตไมมีเงินลงทุนและขาดการสนับสนุนในการ
คนควาวิจัยและพัฒนา พมามีแผนจะปรับปรุงระบบสง ดวยการสรางและติดตั้งสายสง
แรงดัน 500 kV ซึ่งจะเชื่อมตอโรงไฟฟาที่ตั้งอยูทางเหนือของประเทศกับศูนยกลางระบบ
ในภาคใต ทั้งนี้ โครงการตางๆของพมามีการสนับสนุนใหชาวตางชาติเขามาลงทุนอยาง
กวางขวาง

 

สาธารณรัฐฟลิปปนส

ขอมูลทั่วไป 

มีชื่อเปนทางการวา สาธารณรัฐฟลิปปนส (Republic of the Philippines) เปนพันธมิตร

ที่ใกลชิดของไทยมาเปนเวลานานและมี 
มุมมองยุทธศาสตรรวมกันในหลายดาน 
ผลกัดนัความรวมมอื ในดานการคา พลงังาน 
ความมั่นคง ประสบปญหาเสถียรภาพทาง 
การเมืองและเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง 
ประสบปญหาจากขบวนการ มุสลิมแบง
แยกดินแดนภาคใต

พื้นที่ 298,170 ตารางกิโลเมตร

เมืองหลวง กรุงมะนิลา

ประชากร 102.2 ลานคน

ขอมลูเศรษฐกจิ เศรษฐกจิประเทศฟลปิปนส 
มีสัดสวนมาจากภาคบริการรอยละ 57 
ของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ
(GDP) ซึ่งมาจาก ภาคการทองเที่ยว 
อสังหาริมทรัพย กิจกรรมทางธุรกิจ การ
สื่อสารและการใหบริการทางการเงิน ใน
ขณะท่ีภาคอุตสาหกรรมมีสัดสวนรอยละ 
31 และภาคเกษตรกรรมรอยละ 12 พืช
เศรษฐกจิสาํคญั มะพราว ออย ปานอบากา 
และขาวเจา แรสงออกสาํคญั เหลก็ โครไมต 
ทองแดง เงิน

ผลิตภัณฑสงออกหลัก แผงวงจรไฟฟา 
รถยนตอุปกรณและสวนประกอบ นํ้ามัน
สาํเรจ็รปู รถจกัรยานยนตและสวนประกอบ 
เม็ดพลาสติก เครื่องสําอาง เหล็กกลา 
เคมีภัณฑเครื่องจักรกล ผลิตภัณฑยาง
ผลิตภัณฑพลาสติก เครื่องรับโทรทัศน 
และกระดาษ
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ดานพลังงาน ทั้งสองฝายจะเรงรัดจัดการ
ประชุมคณะทํางานร วมด านพลังงาน 
(Joint Working Group on Energy) เพื่อ
สรางความรวมมือทั้ง พลังงานทางเลือก 
พลังงานชีวภาพ การลงทุนดานพลังงาน
ไฟฟา และพลังงานอื่น ๆ

อุตสาหกรรมพลังงานไฟฟา

กอนหนานี้ รัฐบาลฟลิปปนสผูกขาดการ
ผลิตและสงไฟฟา อยางไรก็ตาม พระราช
บัญญัติการปฏิรูปอุตสาหกรรมพลังงาน
ไฟฟา (EPRIA) ป 2001 ทําใหมีการเปด
เสรีตลาดพลังงานไฟฟาที่ได ผลิกโฉม
ตลาดพลังงานไฟฟาของประเทศคร้ังใหญ 
การผลิตไฟฟาในฟลิปปนสนั้นไดเปดเสรี
ใหกับผูผลิตไฟฟาอิสระเขามาในตลาดได 
ทวามีคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 
(ERC) ที่มีหนาที่กํากับดูแลและตองออก
ใบรับรองให กับผู ผลิตให  เป นไปตาม
มาตรฐาน EPRIA นอกจากนี้แลว ERC 
ยังรับผิดชอบตัดสินการใชอํานาจในทางมิ
ชอบหรือพฤติกรรมที่ตอตานการแขงขัน
ในการผลิตไฟฟา ขณะที่ National Power 
Corporation(NPC) ซึ่งเปนรัฐวิสาหกิจ
ของประเทศที่เคยผูกขาดการผลิตไฟฟา
กลายเปนผู ลงทุนผลิตไฟฟาและจัดสง
ไฟฟา ในพื้นที่หางไกลของประเทศ ที่กลุม
บริษัทผู ผลิตไฟฟาเอกชนไมไดเข าไป
ลงทุน  

ระบบสง

หลังจากมีการบังคับใช EPRIA แลว 
หนวยงาน National Transmission 
Corporation(TransCo) ซึง่เปนรัฐวิสาหกจิ 
ไดมอบสัมปทานในการดําเนินการและ
การจดัการระบบการสงไฟฟาทัง้ประเทศให
กบั National Grid  Corporation of the 
Philippines (NGCP) บริษัทเอกฃน ซึ่ง
เปนผูชนะการประมูลระบบสงไฟฟา ใน 
พ.ศ.2550 อยางไรก็ตาม TransCo ยัง

เปนเจาของสินทรัพยในระบบสงไฟฟา
ทั้งหมด และมีหนาที่ในการกํากับดูแลให 
NGCP ปฏิบัติตามมาตรฐานตามกฎหมาย
ของประเทศ ทั้งนี้ ระบบสงของฟลิปปนส
มีสายสงติดตั้งอยูในแตละภูมิภาค คือ 
ลูซอน วิซายาส และมินดาเนา โดยเปน
ระบบที่ไมเชื่อมตอกัน 

สวนการสงไฟฟาไปที่ผู บริโภคนั้นเปน
ระบบสัมปทานที่ตองไดรับการอนุญาต
จากสภาของฟลิปปนส ตามพื้นที่ที่ไดรับ
อนญุาต อาจเปนไดทัง้บรษิทัเอกชน หนวย
งานรัฐบาลทองถิ่น และสหกรณ สําหรับ
ในพื้นที่เมือง บริษัทเอกชน Manila Elec-
tric Company (Meralco) ไดรับสิทธิใน
การสงไฟฟาในพื้นที่กรุงมะนิลา และพื้นที่
โดยรอบ ครอบคลุมพื้นที่ 9,337 ตาราง
กิโลเมตร สวนในพื้นที่อื่นๆ ผูควบคุมการ
สงไฟฟาไปยังผูบริโภคประกอบไปดวย
สหกรณไฟฟา เทศบาลและบริษัทเอกชน
ขนาดเล็ก

กําลังผลิตติดตั้ง

ฟลิปปนสมีกําลังผลิตติดตั้งรวม 17,944 
เมกะวัตต  

ความตองการใชไฟฟา

ความตองการใชไฟฟาของฟลิปปนส ป 
2557 อยูที่ 11,822 เมกะวัตต หนวยงาน 
EIU ซึ่งเปนผูใหบริการใหคําปรึกษาและ
คาดการณของอังกฤษ คาดการณวา 
ปริมาณการบริโภคไฟฟาของฟลิปปนสจะ
ขยายตัวโดยเฉลี่ยรอยละ 5.7 ตอป ใน
ชวงป 2558-2563

ปริมาณและสัดสวนการผลิตไฟฟา

ในป 2557 ฟลิปปนสผลิตไฟฟาได 
77,261 ลานกิโลวัตต-ชั่วโมง โดยมี
สัดสวนการใชถานหินรอยละ 44 กาซ  
ธรรมฃาติ 24 พลังนํ้ารอยละ 12 พลังงาน

ความรอนใตพภิพรอยละ 13 และนํา้มนั 
รอยละ 7   

สัดสวนการเขาถึงไฟฟาของประชากร

ประชากรฟลิปปนสรอยละ 79 มีไฟฟาใช
โดยอตัราผูเขาถงึไฟฟาในเมอืงอยูทีร่อยละ 
94 และชนบทรอยละ 67 

แผนการพัฒนาพลังงานไฟฟาในอนาคต

หนึ่งในแผนที่สําคัญในการพัฒนาพลังงาน
ของฟลิปปนส คือแผนพัฒนาพลังงานป 
2552-2573 โดยประเมินวาความตองการ
ใชไฟฟาสูงสุดทั่วประเทศในป 2573 จะ
อยูที่ 24,533 เมกะวัตต ขณะที่คาด
การณการผลิตไฟฟาไวที่ 149,068 ลาน
กิโลวัตต-ชั่วโมง การคาดการณการความ
ตองการไฟฟาท่ีจะเพ่ิมข้ึนทําใหฟลิปปนส
มีแผนท่ีจะสรางโรงไฟฟาเพ่ิมเติม เพื่อ
เพิ่มการผลิตในประเทศอีก 16,550 เมกะ
วัตต ภายในป 2573 โดยมากกวาครึ่ง
เปนโรงไฟฟาฐาน (Best Load Plant)

วิศวกรรมไฟฟา

Electrical Engineering

สาธารณรัฐสิงคโปร

ขอมูลทั่วไป 

มีชื่อเปนทางการวา สาธารณรัฐสิงคโปร (Republic of Singapore) มีความมั่นคงดาน
การเมืองภายในทําใหมีความตอเนื่องของนโยบายในดานตาง ๆ และมีนโยบายการทูตเชิง
รุก เปนผูนําของอาเซียน ประเทศหนึ่ง เปนศูนยกลางธุรกิจดานการคาและบริการ 
โทรคมนาคม การเงินและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ธุรกิจที่ไมตองอาศัยพื้นที่หรือ 
ทรัพยากรธรรมชาติ) โดยมีการพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานและ การโทรคมนาคมที่
ทันสมัย เปนพันธมิตรและหุนสวนยุทธศาสตร กับไทยในการเขาถึงและขยายโอกาสการ
คาและการลงทุน มีระบบการศึกษาและการแพทยที่ดีในเอเชีย มีการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยที่ดีและตอเนื่อง

พื้นที่ 699.4 ตารางกิโลเมตร

เมืองหลวง สิงคโปร

ประชากร 5.54 ลานคน

ขอมูลเศรษฐกิจ จุดแข็งของสิงคโปรคือ เปนประเทศขนาดเล็ก มีประชากรเพียง 5 - 6 
ลานคน ไมไดมีแหลงทรัพยากรธรรมชาติเหมือนประเทศอื่นๆ ทําใหศักยภาพของคนเปน
จุดเดนของประเทศ โดยเปนประเทศพอคาคนกลางในการขายสินคา เปนทาเรือขนสง

สินคาปลอดภาษี ปจจุบันสิงคโปรมีทาเรือ
นํ้าลึกขนาดใหญและทันสมัยที่สุดในโลก
ประเทศหนึ่ง เนื่องจาก รัฐบาลสามารถ
ทุ มงบประมาณในการพัฒนาระบบการ
ศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ สิงคโปร
โดดเดนในการเสนอแนวคิดเรื่องความ
รวมมือใหม ๆ กับอาเซียน เชน เสนอ
แผนความรวมมือประชาคมเศรษฐกิจ 
อาเซียน ซ่ึงเปนขอตกลงที่จะเริ่มใชในป 
2563 และแนวคิดเรื่องการตกลงดานการ
คาระหวางอาเซียน เปนตน

ผลิตภัณฑสงออกหลัก ผลิตภัณฑจาก
ปโตรเลียม เครื่องจักร

อุตสาหกรรมพลังงานไฟฟา

สิงคโปรมีองคกรที่ตั้งขึ้นเพื่อกํากับดูแล
เรื่องการซื้อขายไฟฟาคือ National Elec-
tricity Market of Singapore (NEMS) ผู
ใชไฟจะซื้อไฟจากผูขายไฟฟารายยอย ที่
รับซ้ือไฟมาจากบริษัทผูผลิตไฟดวยราคา
สงอีกที โดยบริษัทไฟฟารายใหญของ
สิงคโปรมีอยู 6 บริษัท ที่ครอบครองกําลัง
ผลิตรอยละ 95 ของประเทศ คือ

1. Seneko Energy Supply



29April - July 2017

วิศวกรรมไฟฟา

Ele
ct

ric
al

 E
ng

in
ee

rin
g

ดานพลังงาน ทั้งสองฝายจะเรงรัดจัดการ
ประชุมคณะทํางานร วมด านพลังงาน 
(Joint Working Group on Energy) เพื่อ
สรางความรวมมือทั้ง พลังงานทางเลือก 
พลังงานชีวภาพ การลงทุนดานพลังงาน
ไฟฟา และพลังงานอื่น ๆ

อุตสาหกรรมพลังงานไฟฟา

กอนหนานี้ รัฐบาลฟลิปปนสผูกขาดการ
ผลิตและสงไฟฟา อยางไรก็ตาม พระราช
บัญญัติการปฏิรูปอุตสาหกรรมพลังงาน
ไฟฟา (EPRIA) ป 2001 ทําใหมีการเปด
เสรีตลาดพลังงานไฟฟาท่ีได ผลิกโฉม
ตลาดพลังงานไฟฟาของประเทศคร้ังใหญ 
การผลิตไฟฟาในฟลิปปนสนั้นไดเปดเสรี
ใหกับผูผลิตไฟฟาอิสระเขามาในตลาดได 
ทวามีคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 
(ERC) ที่มีหนาที่กํากับดูแลและตองออก
ใบรับรองให  กับผู ผลิตให  เป นไปตาม
มาตรฐาน EPRIA นอกจากนี้แลว ERC 
ยังรับผิดชอบตัดสินการใชอํานาจในทางมิ
ชอบหรือพฤติกรรมที่ตอตานการแขงขัน
ในการผลิตไฟฟา ขณะที่ National Power 
Corporation(NPC) ซึ่งเปนรัฐวิสาหกิจ
ของประเทศที่เคยผูกขาดการผลิตไฟฟา
กลายเปนผู ลงทุนผลิตไฟฟาและจัดสง
ไฟฟา ในพื้นที่หางไกลของประเทศ ที่กลุม
บริษัทผู ผลิตไฟฟาเอกชนไมไดเข าไป
ลงทุน  

ระบบสง

หลังจากมีการบังคับใช EPRIA แลว 
หนวยงาน National Transmission 
Corporation(TransCo) ซึง่เปนรัฐวิสาหกจิ 
ไดมอบสัมปทานในการดําเนินการและ
การจดัการระบบการสงไฟฟาทัง้ประเทศให
กบั National Grid  Corporation of the 
Philippines (NGCP) บริษัทเอกฃน ซึ่ง
เปนผูชนะการประมูลระบบสงไฟฟา ใน 
พ.ศ.2550 อยางไรก็ตาม TransCo ยัง

เปนเจาของสินทรัพยในระบบสงไฟฟา
ทั้งหมด และมีหนาที่ในการกํากับดูแลให 
NGCP ปฏิบัติตามมาตรฐานตามกฎหมาย
ของประเทศ ทั้งนี้ ระบบสงของฟลิปปนส
มีสายสงติดตั้งอยูในแตละภูมิภาค คือ 
ลูซอน วิซายาส และมินดาเนา โดยเปน
ระบบที่ไมเชื่อมตอกัน 

สวนการสงไฟฟาไปที่ผู บริโภคน้ันเปน
ระบบสัมปทานที่ตองไดรับการอนุญาต
จากสภาของฟลิปปนส ตามพื้นที่ที่ไดรับ
อนญุาต อาจเปนไดทัง้บรษิทัเอกชน หนวย
งานรัฐบาลทองถิ่น และสหกรณ สําหรับ
ในพื้นที่เมือง บริษัทเอกชน Manila Elec-
tric Company (Meralco) ไดรับสิทธิใน
การสงไฟฟาในพื้นที่กรุงมะนิลา และพื้นที่
โดยรอบ ครอบคลุมพื้นที่ 9,337 ตาราง
กิโลเมตร สวนในพื้นที่อื่นๆ ผูควบคุมการ
สงไฟฟาไปยังผูบริโภคประกอบไปดวย
สหกรณไฟฟา เทศบาลและบริษัทเอกชน
ขนาดเล็ก

กําลังผลิตติดตั้ง

ฟลิปปนสมีกําลังผลิตติดตั้งรวม 17,944 
เมกะวัตต  

ความตองการใชไฟฟา

ความตองการใชไฟฟาของฟลิปปนส ป 
2557 อยูที่ 11,822 เมกะวัตต หนวยงาน 
EIU ซึ่งเปนผูใหบริการใหคําปรึกษาและ
คาดการณของอังกฤษ คาดการณวา 
ปริมาณการบริโภคไฟฟาของฟลิปปนสจะ
ขยายตัวโดยเฉลี่ยรอยละ 5.7 ตอป ใน
ชวงป 2558-2563

ปริมาณและสัดสวนการผลิตไฟฟา

ในป 2557 ฟลิปปนสผลิตไฟฟาได 
77,261 ลานกิโลวัตต-ชั่วโมง โดยมี
สัดสวนการใชถานหินรอยละ 44 กาซ  
ธรรมฃาติ 24 พลังนํ้ารอยละ 12 พลังงาน

ความรอนใตพภิพรอยละ 13 และนํา้มนั 
รอยละ 7   

สัดสวนการเขาถึงไฟฟาของประชากร

ประชากรฟลิปปนสรอยละ 79 มีไฟฟาใช
โดยอตัราผูเขาถงึไฟฟาในเมอืงอยูทีร่อยละ 
94 และชนบทรอยละ 67 

แผนการพัฒนาพลังงานไฟฟาในอนาคต

หนึ่งในแผนที่สําคัญในการพัฒนาพลังงาน
ของฟลิปปนส คือแผนพัฒนาพลังงานป 
2552-2573 โดยประเมินวาความตองการ
ใชไฟฟาสูงสุดทั่วประเทศในป 2573 จะ
อยูที่ 24,533 เมกะวัตต ขณะที่คาด
การณการผลิตไฟฟาไวที่ 149,068 ลาน
กิโลวัตต-ชั่วโมง การคาดการณการความ
ตองการไฟฟาที่จะเพิ่มขึ้นทําใหฟลิปปนส
มีแผนที่จะสรางโรงไฟฟาเพิ่มเติม เพื่อ
เพิ่มการผลิตในประเทศอีก 16,550 เมกะ
วัตต ภายในป 2573 โดยมากกวาครึ่ง
เปนโรงไฟฟาฐาน (Best Load Plant)

วิศวกรรมไฟฟา
Electrical Engineering

สาธารณรัฐสิงคโปร

ขอมูลทั่วไป 

มีชื่อเปนทางการวา สาธารณรัฐสิงคโปร (Republic of Singapore) มีความมั่นคงดาน
การเมืองภายในทําใหมีความตอเนื่องของนโยบายในดานตาง ๆ และมีนโยบายการทูตเชิง
รุก เปนผูนําของอาเซียน ประเทศหน่ึง เปนศูนยกลางธุรกิจดานการคาและบริการ 
โทรคมนาคม การเงินและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ธุรกิจท่ีไมตองอาศัยพื้นท่ีหรือ 
ทรัพยากรธรรมชาติ) โดยมีการพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานและ การโทรคมนาคมท่ี
ทันสมัย เปนพันธมิตรและหุนสวนยุทธศาสตร กับไทยในการเขาถึงและขยายโอกาสการ
คาและการลงทุน มีระบบการศึกษาและการแพทยที่ดีในเอเชีย มีการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยที่ดีและตอเนื่อง

พื้นที่ 699.4 ตารางกิโลเมตร

เมืองหลวง สิงคโปร

ประชากร 5.54 ลานคน

ขอมูลเศรษฐกิจ จุดแข็งของสิงคโปรคือ เปนประเทศขนาดเล็ก มีประชากรเพียง 5 - 6 
ลานคน ไมไดมีแหลงทรัพยากรธรรมชาติเหมือนประเทศอื่นๆ ทําใหศักยภาพของคนเปน
จุดเดนของประเทศ โดยเปนประเทศพอคาคนกลางในการขายสินคา เปนทาเรือขนสง

สินคาปลอดภาษี ปจจุบันสิงคโปรมีทาเรือ
นํ้าลึกขนาดใหญและทันสมัยที่สุดในโลก
ประเทศหนึ่ง เนื่องจาก รัฐบาลสามารถ
ทุ มงบประมาณในการพัฒนาระบบการ
ศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ สิงคโปร
โดดเดนในการเสนอแนวคิดเรื่องความ
รวมมือใหม ๆ กับอาเซียน เชน เสนอ
แผนความรวมมือประชาคมเศรษฐกิจ 
อาเซียน ซึ่งเปนขอตกลงท่ีจะเร่ิมใชในป 
2563 และแนวคิดเรื่องการตกลงดานการ
คาระหวางอาเซียน เปนตน

ผลิตภัณฑสงออกหลัก ผลิตภัณฑจาก
ปโตรเลียม เครื่องจักร

อุตสาหกรรมพลังงานไฟฟา

สิงคโปรมีองคกรท่ีตั้งขึ้นเพื่อกํากับดูแล
เรื่องการซื้อขายไฟฟาคือ National Elec-
tricity Market of Singapore (NEMS) ผู
ใชไฟจะซื้อไฟจากผูขายไฟฟารายยอย ที่
รับซ้ือไฟมาจากบริษัทผูผลิตไฟดวยราคา
สงอีกที โดยบริษัทไฟฟารายใหญของ
สิงคโปรมีอยู 6 บริษัท ที่ครอบครองกําลัง
ผลิตรอยละ 95 ของประเทศ คือ

1. Seneko Energy Supply
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2. YTL Power Seraya

3. Tuas Power Generation

4. Keppel Merliman Cogen

5. Sembcorp Cogen

6. PacificLight Power

ระบบสง

ระบบสงและจําหนายไฟฟาของสิงคโปร
ดูแลโดยบริษัท SP Power Grid สงไฟฟา
ใหผูใชไฟทัง้เกาะ ผานสายสงความยาวกวา 
29,000 วงจร-กิโลเมตร ซึ่งฝงอยูใตดิน

กําลังผลิตติดตั้ง

สิงคโปรมีกําลังผลิตติดต้ังรวม 12,879 
เมกะวัตต เปนกาํลงัผลิตของกาซธรรมชาติ 
เปนสัดสวนมากที่สุดเกือบรอยละ 100  

ความตองการใชไฟฟา

ในป 2558 สิงคโปรมีความตองการใช
ไฟฟาได 46,403 ลานกิโลวัตต-ชั่วโมง มี
อัตราการเติบโตของความตองการใช 
ไฟฟารอยละ 4.2 ภาคการผลิตสินคามี
ความตองการใชไฟเปนสัดสวนมากที่สุด
รอยละ 39 และภาคครัวเรือนรอยละ 17     

ปริมาณและสัดสวนการผลิตไฟฟา

ในป 2557 สิงคโปรผลิตไฟฟาได 49,000 
ลานกิโลวัตต-ชั่วโมง โดยมีสัดสวนการใช
กาซธรรมชาติ 95.5 และที่เหลือเปน
สัดสวนจากนํ้ามันและชีวมวล

สัดสวนการเขาถึงไฟฟาของประชากร

ประชากรสิงคโปรรอยละ 100 ทั้งในเมือง
และนอกเมืองมีไฟฟาใช 

แผนการพัฒนาพลังงานไฟฟาในอนาคต

รัฐบาลสิงคโปรมีแผนเพิ่มกําลังผลิตอีก 

3,000 เมกะวัตต ภายในป 2560 และมีแผนจะสรางโรงไฟฟาที่ใชเชื้อเพลิง LNG 
นอกจากนั้นมีแผนจะซื้อไฟฟาจากระบบสงของ ASEN ที่มีแผนจะดําเนินการ โดยจะซื้อ
ไฟฟาจากมาเลเซียและอินโดนีเซีย สิงคโปรมีแผนพัฒนาพลังงานหมุนเวียน โดยมุงเนน
พลังงานแสงอาทิตย พรอมพัฒนาระบบสงใหรองรับโรงไฟฟาที่จะสรางเพิ่มดวย  

 

 

 

   

ราชอาณาจักรไทย

ขอมูลทั่วไป 

มีชื่ออยางเปนทางการวา ราชอาณาจักรไทย (Kingdom of Thailand)

วิศวกรรมไฟฟา

Electrical Engineering

พื้นที่ 513,115 ตารางกิโลเมตร

เมืองหลวง กรุงเทพมหานคร

ประชากร 65 ลานคน

ขอมูลเศรษฐกิจ ประเทศไทยมีแหลง
ทรัพยากรเปนของตนเอง ทั้งปาไมและแร
ธาตุ มีธรรมชาติหลากหลายรูปแบบขึ้น
อยูกับภูมิภาคแรงงานสวนใหญกวารอยละ 
60 อยูในภาคเกษตรกรรมและการบริการ 
ประเทศไทยมีอัตราการขยายตัวของ GDP 
ป 2558 เมื่อเทียบกับปกอนอยูรอยละ 3 
สวนใหญมลูคาการคาระหวางไทย - ประเทศ 
ในอาเซียน (มกราคม – พฤศจิกายน 
2551) รวมทั้งสิ้น 66,146.88 ลาน
ดอลลารสหรฐั ไทยเกนิดลุการคา 9,625.7 
ลานดอลลารสหรัฐ สินคาสงออก ที่เพิ่ม
ขึ้น ไดแก นํ้ามันสําเร็จรูป รถยนต 
อปุกรณและสวนประกอบเคร่ืองคอมพวิเตอร 
อุปกรณและสวนประกอบเหล็ก เหล็กกลา
และ ผลิตภัณฑเคมีภัณฑ ยางพารา เม็ด
พลาสติก สินคาสงออกที่ลดลง ไดแก 
แผงวงจรไฟฟา เครื่องจักรกลและสวน
ประกอบของเครื่องจักร สวนประกอบ
อากาศยานและอุปกรณการบิน เครื่องใช
ไฟฟาและ สวนประกอบทองแดงและของ
ทําดวยทองแดง อุปกรณกึ่งตัวนําทรานซิส 

เตอรและไดโอด และวงจรพิมพ เปนตน

ประเทศไทยกับอาเซียน ไทยเปนหนึ่งใน
หาของสมาชิกผูกอตั้งและเปนจุดกําเนิด
ของอาเซียน และมีบทบาทอยางแข็งขันใน
กิจกรรมของอาเซียนตลอดมา รวมทั้ง ยัง
มีสวนผลักดันใหอาเซียนมีโครงการความ
รวมมือในดานตาง ๆ ที่ทันการณและสอด 
คลองกับสภาพแวดลอมและสถานการณ
ระหวางประเทศ อาทิการจัดตั้งเขตการคา
เสรีอาเซียน การประชุมอาเซียน วาดวย
ความร วมมือด านการเมืองและความ
มัน่คงในภมูภิาคเอเชยี-แปซฟิก สนธสิญัญา 
เขตปลอดอาวุธนิวเคลียรในภูมิภาคเอเชีย 
ตะวันออกเฉียงใต

อุตสาหกรรมพลังงานไฟฟา

ประเทศไทยมีองคกรที่มีหนาที่ในการผลิต
ไฟฟาของประเทศ คือ การไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย (กฟผ.) โดยมีหนาที่
ผลิตไฟฟาใหเพียงพอตอความตองการ
ของประเทศ รวมถึงรับซื้อไฟไปยังสวน
ตางๆ ของประเทศผานทางระบบสงไฟฟา
แรงสงูของ กฟผ. โดยมกีารไฟฟานครหลวง 
(กฟน.) และการไฟฟาสวนภมูภิาค(กฟภ.) 
รับซื้อไฟฟาเพื่อนําไปจําหนายแกผู ใช 
ไฟฟาอีกทอดหนึ่ง โดย กฟผ.มีกําลังผลิต

รวมรอยละ 40 ของความตองการใช
ไฟฟาในประเทศ

ระบบสง

ระบบสงไฟฟาแรงสูงดูแลโดย กฟผ. ณ 
เดือนเมษายน 2559 มีความยาวสายสง
รวม 33,385.75 วงจร-กิโลเมตร และ
สถานีไฟฟาแรงสูงจํานวน 217 สถานี

กําลังผลิตติดตั้ง

ป 2559 ประเทศไทยมีกําลังผลิตติดตั้ง
รวม 40,555.45 เมกะวัตต เปนกําลัง
ผลิตของกาซธรรมชาติเปนสัดสวนมาก
ที่สุด   

ความตองการใชไฟฟา

ความตองการใชไฟฟาของประเทศไทยมี
อัตราการเติบโต การใชไฟเฉลี่ยรอยละ 4 
ในป 2559 ความตองการใชไฟฟาสูงสุด
ของประเทศไทยเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 11 
พฤษภาคม จํานวน 29,618.80 เมกะ
วัตต

ปริมาณและสัดสวนการผลิตไฟฟา

ในป 2558 ประเทศไทยผลิตไฟฟาได 
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2. YTL Power Seraya

3. Tuas Power Generation

4. Keppel Merliman Cogen

5. Sembcorp Cogen

6. PacificLight Power

ระบบสง

ระบบสงและจําหนายไฟฟาของสิงคโปร
ดูแลโดยบริษัท SP Power Grid สงไฟฟา
ใหผูใชไฟทัง้เกาะ ผานสายสงความยาวกวา 
29,000 วงจร-กิโลเมตร ซึ่งฝงอยูใตดิน

กําลังผลิตติดตั้ง

สิงคโปรมีกําลังผลิตติดตั้งรวม 12,879 
เมกะวัตต เปนกาํลงัผลิตของกาซธรรมชาติ 
เปนสัดสวนมากที่สุดเกือบรอยละ 100  

ความตองการใชไฟฟา

ในป 2558 สิงคโปรมีความตองการใช
ไฟฟาได 46,403 ลานกิโลวัตต-ชั่วโมง มี
อัตราการเติบโตของความตองการใช 
ไฟฟารอยละ 4.2 ภาคการผลิตสินคามี
ความตองการใชไฟเปนสัดสวนมากท่ีสุด
รอยละ 39 และภาคครัวเรือนรอยละ 17     

ปริมาณและสัดสวนการผลิตไฟฟา

ในป 2557 สิงคโปรผลิตไฟฟาได 49,000 
ลานกิโลวัตต-ชั่วโมง โดยมีสัดสวนการใช
กาซธรรมชาติ 95.5 และที่เหลือเปน
สัดสวนจากนํ้ามันและชีวมวล

สัดสวนการเขาถึงไฟฟาของประชากร

ประชากรสิงคโปรรอยละ 100 ทั้งในเมือง
และนอกเมืองมีไฟฟาใช 

แผนการพัฒนาพลังงานไฟฟาในอนาคต

รัฐบาลสิงคโปรมีแผนเพิ่มกําลังผลิตอีก 

3,000 เมกะวัตต ภายในป 2560 และมีแผนจะสรางโรงไฟฟาที่ใชเชื้อเพลิง LNG 
นอกจากนั้นมีแผนจะซื้อไฟฟาจากระบบสงของ ASEN ที่มีแผนจะดําเนินการ โดยจะซื้อ
ไฟฟาจากมาเลเซียและอินโดนีเซีย สิงคโปรมีแผนพัฒนาพลังงานหมุนเวียน โดยมุงเนน
พลังงานแสงอาทิตย พรอมพัฒนาระบบสงใหรองรับโรงไฟฟาที่จะสรางเพิ่มดวย  

 

 

 

   

ราชอาณาจักรไทย

ขอมูลทั่วไป 

มีชื่ออยางเปนทางการวา ราชอาณาจักรไทย (Kingdom of Thailand)

วิศวกรรมไฟฟา
Electrical Engineering

พื้นที่ 513,115 ตารางกิโลเมตร

เมืองหลวง กรุงเทพมหานคร

ประชากร 65 ลานคน

ขอมูลเศรษฐกิจ ประเทศไทยมีแหลง
ทรัพยากรเปนของตนเอง ทั้งปาไมและแร
ธาตุ มีธรรมชาติหลากหลายรูปแบบขึ้น
อยูกับภูมิภาคแรงงานสวนใหญกวารอยละ 
60 อยูในภาคเกษตรกรรมและการบริการ 
ประเทศไทยมีอัตราการขยายตัวของ GDP 
ป 2558 เมื่อเทียบกับปกอนอยูรอยละ 3 
สวนใหญมูลคาการคาระหวางไทย - ประเทศ 
ในอาเซียน (มกราคม – พฤศจิกายน 
2551) รวมทั้งสิ้น 66,146.88 ลาน
ดอลลารสหรฐั ไทยเกนิดลุการคา 9,625.7 
ลานดอลลารสหรัฐ สินคาสงออก ที่เพิ่ม
ขึ้น ไดแก นํ้ามันสําเร็จรูป รถยนต 
อปุกรณและสวนประกอบเคร่ืองคอมพวิเตอร 
อุปกรณและสวนประกอบเหล็ก เหล็กกลา
และ ผลิตภัณฑเคมีภัณฑ ยางพารา เม็ด
พลาสติก สินคาสงออกที่ลดลง ไดแก 
แผงวงจรไฟฟา เครื่องจักรกลและสวน
ประกอบของเครื่องจักร สวนประกอบ
อากาศยานและอุปกรณการบิน เครื่องใช
ไฟฟาและ สวนประกอบทองแดงและของ
ทําดวยทองแดง อุปกรณกึ่งตัวนําทรานซิส 

เตอรและไดโอด และวงจรพิมพ เปนตน

ประเทศไทยกับอาเซียน ไทยเปนหนึ่งใน
หาของสมาชิกผูกอตั้งและเปนจุดกําเนิด
ของอาเซียน และมีบทบาทอยางแข็งขันใน
กิจกรรมของอาเซียนตลอดมา รวมทั้ง ยัง
มีสวนผลักดันใหอาเซียนมีโครงการความ
รวมมือในดานตาง ๆ ที่ทันการณและสอด 
คลองกับสภาพแวดลอมและสถานการณ
ระหวางประเทศ อาทิการจัดตั้งเขตการคา
เสรีอาเซียน การประชุมอาเซียน วาดวย
ความร วมมือด านการเมืองและความ
มัน่คงในภมูภิาคเอเชยี-แปซฟิก สนธสิญัญา 
เขตปลอดอาวุธนิวเคลียรในภูมิภาคเอเชีย 
ตะวันออกเฉียงใต

อุตสาหกรรมพลังงานไฟฟา

ประเทศไทยมีองคกรท่ีมีหนาท่ีในการผลิต
ไฟฟาของประเทศ คือ การไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย (กฟผ.) โดยมีหนาที่
ผลิตไฟฟาใหเพียงพอตอความตองการ
ของประเทศ รวมถึงรับซื้อไฟไปยังสวน
ตางๆ ของประเทศผานทางระบบสงไฟฟา
แรงสงูของ กฟผ. โดยมกีารไฟฟานครหลวง 
(กฟน.) และการไฟฟาสวนภมูภิาค(กฟภ.) 
รับซ้ือไฟฟาเพื่อนําไปจําหนายแกผู ใช 
ไฟฟาอีกทอดหนึ่ง โดย กฟผ.มีกําลังผลิต

รวมรอยละ 40 ของความตองการใช
ไฟฟาในประเทศ

ระบบสง

ระบบสงไฟฟาแรงสูงดูแลโดย กฟผ. ณ 
เดือนเมษายน 2559 มีความยาวสายสง
รวม 33,385.75 วงจร-กิโลเมตร และ
สถานีไฟฟาแรงสูงจํานวน 217 สถานี

กําลังผลิตติดตั้ง

ป 2559 ประเทศไทยมีกําลังผลิตติดตั้ง
รวม 40,555.45 เมกะวัตต เปนกําลัง
ผลิตของกาซธรรมชาติเปนสัดสวนมาก
ที่สุด   

ความตองการใชไฟฟา

ความตองการใชไฟฟาของประเทศไทยมี
อัตราการเติบโต การใชไฟเฉลี่ยรอยละ 4 
ในป 2559 ความตองการใชไฟฟาสูงสุด
ของประเทศไทยเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 11 
พฤษภาคม จํานวน 29,618.80 เมกะ
วัตต

ปริมาณและสัดสวนการผลิตไฟฟา

ในป 2558 ประเทศไทยผลิตไฟฟาได 
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สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ขอมูลทั่วไป 

มชีือ่อยางเปนทางการวา สาธารณรฐัสงัคมนยิมเวยีดนาม (Socialist Republic of Vietnam) 
เปนหุนสวนทางยุทธศาสตรและมีบทบาท สําคัญดานความมั่นคงในภูมิภาค เปนตลาด
ใหมในภูมิภาคอินโดจีน การบริโภคในประเทศขยายตัวตอเนื่อง ศักยภาพการผลิตสูง 
แรงงาน ในประเทศมีคุณภาพ และยังคงมีคาจางแรงงานตํ่า ถูกจับตามองวา จะเปนคูแขง
ทางเศรษฐกิจท่ีสําคัญของไทย อยางไรก็ตาม ต้ังแตชวง ตนป 2551 เศรษฐกิจ
เวียดนามขยายตัวไมสมดุล อัตราเงินเฟอ สูงมาก ตั้งเปาหมายเปนประเทศอุตสาหกรรม
ภายในป2563

พื้นที่ 331,690 ตารางกิโลเมตร

เมืองหลวง กรุงฮานอย

ประชากร 93.4 ลานคน

ขอมูลเศรษฐกิจ ผลจากการปฏิรูประบบเศรษฐกิจกับสภาวะการเมืองที่มั่นคง สงผลให
เศรษฐกิจเวียดนามขยายตัวอยางรวดเร็ว แตตอมาเวียดนามประสบปญหาภาวะเงินเฟอ
ในประเทศ สงผลใหราคาสนิคาสงออกมรีาคาสงูขึน้และเสยีโอกาสในการแขงขนัในตลาด 
โลก รัฐบาลจึงสงเสริมใหประชาชนซื้อสินคาที่ผลิตขึ้นภายในประเทศ เพื่อลดการนําเขา
และลดการขาดดุลการคา

183,376.59 ลานกิโลวัตต-ชั่วโมง โดยมี
สัดสวนการใชกาซธรรมชาติ 69.24 
ถานหินรอยละ 19.72 พลังนํ้ารอยละ 
7.60 พลังงานหมุนเวียนรอยละ 2.3    
นํ้ามันรอยละ 0.74 และซื้อจากตาง
ประเทศรอยละ 0.42

สัดสวนการเขาถึงไฟฟาของประชากร

ประชากรในเมืองรอยละ 100 มีไฟฟาใช
ผานระบบสงของประเทศ  ในชนบทอยู
รอยละ 99

แผนการพัฒนาพลังงานไฟฟาในอนาคต

รัฐบาลไทยมีแผนในการกระจายสัดสวน
การใชเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟาใหสมดุล
มากขึ้นจากเดิมที่พึ่งพากาซธรรมชาติถึง
รอยละ 70 โดยเพิ่มสัดสวนการใชถานหิน
ในการผลติไฟฟา โดยใชเทคโนโลยีสะอาด 
ทั้งนี้เพื่อกระจายความเส่ียงและลดการ
พ่ึงพาเช้ือเพลิงจากประเทศเพื่อนบาน 
และยงัมแีผนเพิม่การใชพลงังานหมนุเวยีน 
ใหสูงขึ้นกวาเดิม ตั้งเปาไวในป 2579 ที่
รอยละ 15-20 โดยใหความสําคัญทั้ง
พลังงานแสงอาทิตย พลงังานลม และชวีมวล

วิศวกรรมไฟฟา

Electrical Engineering

เวียดนามมผีลผลติทางการเกษตรทีสํ่าคญั 
ไดแก ขาวเจา ยางพารา ชา กาแฟ ยาสูบ 
พรกิไทย อุตสาหกรรมทีส่าํคญั อตุสาหกรรม 
ทอผา อาหาร เหมอืงแร รองเทา ปนูซเีมนต 
เวียดนามยังมีสินคาสงออก เชน ปลาหมึก 
กุง ตลาดที่สําคัญ คือ ญี่ปุน ไตหวัน และ
สิงคโปร นอกจากนั้น เวียดนามมี
อุตสาหกรรมทอผา มีศูนยกลางอยูที่โฮจิ
มินหซิตีและมีนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้
เบียนโฮ การทําเหมืองแรที่สําคัญ คือ 
ถานหิน นํ้ามันปโตรเลียม และกาซ
ธรรมชาติ เวียดนามเปนประเทศสงออก
นํ้ามันดิบรายใหญอันดับ 3 ในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต รองจากอินโดนีเซีย
และมาเลเซีย เวียดนามมีการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกจิอยางรวดเร็ว และเผชญิภาวะ 
ขาดแคลนพลงังานไฟฟา จงึมกีารซือ้พลังงาน 
ไฟฟาจากมณฑลยูนนาน ประเทศจีน   

อุตสาหกรรมพลังงานไฟฟา

เวียดนามมีกระทรวงอุตสาหกรรมและ
การคา (MOIT) เปนผูกําหนดนโยบาย
พลังงานของประเทศ มีองคกรที่สําคัญ 3 
องคกรที่อยูใตการดูแลของ MOITคือ In-
stitute of Energy เปนหนวยงานวิจัย
ศกึษาเชงินโยบาย กลยทุธและแผนพฒันา 
พลังงานและมี Electricity Regulatory 
Authority of Vietnam ทําหนาที่กํากับ
ดูแลตลาดพลังงานและที่สําคัญมี การ
ไฟฟาเวียดนาม หรือ Electricity of Viet-
nam (EVN) องคกรรัฐวิสาหกิจ เปนผู
ผลิตไฟฟารายใหญที่สุดของประเทศ 
ผูกขาดดูแลเรื่องการซื้อขายไฟฟา ระบบ
สง และการจาํหนายไฟฟา ซึง่ครองสดัสวน 
กําลังผลิตมากที่สุด โดยในป พ.ศ. 2552 
การไฟฟาเวียดนามมีสัดสวนกําลังผลิต
รอยละ 71.9 

ระบบสง

เวียดนามมีสายสง 500 กิโลโวลต 2 สาย

ที่เชื่อมระหวางภาคเหนือและภาคใตของ
ประเทศและมีอีก 1 สายสงทําหนาที่สง
ไฟฟาจากตอนกลางของประเทศลงไปทาง
ใต นอกจากนั้นเวียดนามยังซื้อไฟจากจีน 
จึงมีระบบสงที่เชื่อมตอกับจีนผานสายสง 
110 และ 220 กิโลโวลต

กําลังผลิตติดตั้ง

เวียดนามมีกําลังผลิตติดตั้งรวม 30,688 
เมกะวัตต และนําเขาจากจีน 900 เมกะ
วัตต

ความตองการใชไฟฟา

ความตองการใชไฟฟาของเวียดนามเพิ่ม
ขึ้นอยางรวดเร็วในอัตรารอยละ 13 ตอป 
ในชวง 13 ปที่ผานมา ดวยเหตุนี้รัฐบาล
ตองเพ่ิมกําลังผลิตและจัดหาพลังงาน
ไฟฟาใหเพียงพอตอความตองการมาโดย
ตลอด มีการคาดการณวาในป 2573 
เวียดนามจะมีความตองการใชไฟฟาเพิ่ม
สูงขึ้นจากป 2558 จาก169,800 ลาน
กิโลวัตต-ชั่วโมง เปน 615,200 ลานกิโล
วัตต-ชั่วโมง

ปริมาณและสัดสวนการผลิตไฟฟา

ในป 2556 เวียดนามผลิตไฟฟาได 
131,885 ลานกิโลวัตต-ชั่วโมง และนําเขา
จากจีน 3,600 ลานกิโลวัตต-ชั่วโมง โดย
มีสัดสวนการใช พลังนํ้ารอยละ 42 กาซ
ธรรมชาติ 31.4 ถานหินรอยละ 19.8  
พลังงานหมุนเวียนรอยละ 3.8 ซื้อจาก
ตางประเทศรอยละ 2.7 และนํา้มนัรอยละ 
0.3   

สัดสวนการเขาถึงไฟฟาของประชากร

ประชากรกวารอยละ 98 มีไฟฟาใชผาน
ระบบสงของประเทศ ยกเวนชุมชนที่อยู
หางไกล ตามภูเขาและเกาะตางๆ ของ
เวียดนามทีร่ะบบสงยงัมปีญหา สงผลกระทบ 
ตอการเขาถงึไฟฟาของประชาชน เวยีดนาม 
ตั้งเปาในป 2563 ประชาชนทุกคนตองมี
ไฟฟาใช 

แผนการพัฒนาพลังงานไฟฟาในอนาคต

ปจจุบันประเทศเวียดนามใชแผนพัฒนา
พลังงานฉบับที่ 7 ป 2554-2563 ซึ่งได
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สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ขอมูลทั่วไป 

มชีือ่อยางเปนทางการวา สาธารณรฐัสงัคมนยิมเวยีดนาม (Socialist Republic of Vietnam) 
เปนหุนสวนทางยุทธศาสตรและมีบทบาท สําคัญดานความมั่นคงในภูมิภาค เปนตลาด
ใหมในภูมิภาคอินโดจีน การบริโภคในประเทศขยายตัวตอเนื่อง ศักยภาพการผลิตสูง 
แรงงาน ในประเทศมีคุณภาพ และยังคงมีคาจางแรงงานตํ่า ถูกจับตามองวา จะเปนคูแขง
ทางเศรษฐกิจท่ีสําคัญของไทย อยางไรก็ตาม ตั้งแตชวง ตนป 2551 เศรษฐกิจ
เวียดนามขยายตัวไมสมดุล อัตราเงินเฟอ สูงมาก ตั้งเปาหมายเปนประเทศอุตสาหกรรม
ภายในป2563

พื้นที่ 331,690 ตารางกิโลเมตร

เมืองหลวง กรุงฮานอย

ประชากร 93.4 ลานคน

ขอมูลเศรษฐกิจ ผลจากการปฏิรูประบบเศรษฐกิจกับสภาวะการเมืองที่มั่นคง สงผลให
เศรษฐกิจเวียดนามขยายตัวอยางรวดเร็ว แตตอมาเวียดนามประสบปญหาภาวะเงินเฟอ
ในประเทศ สงผลใหราคาสนิคาสงออกมรีาคาสงูขึน้และเสยีโอกาสในการแขงขนัในตลาด 
โลก รัฐบาลจึงสงเสริมใหประชาชนซื้อสินคาที่ผลิตขึ้นภายในประเทศ เพื่อลดการนําเขา
และลดการขาดดุลการคา

183,376.59 ลานกิโลวัตต-ชั่วโมง โดยมี
สัดสวนการใชกาซธรรมชาติ 69.24 
ถานหินรอยละ 19.72 พลังนํ้ารอยละ 
7.60 พลังงานหมุนเวียนรอยละ 2.3    
นํ้ามันรอยละ 0.74 และซื้อจากตาง
ประเทศรอยละ 0.42

สัดสวนการเขาถึงไฟฟาของประชากร

ประชากรในเมืองรอยละ 100 มีไฟฟาใช
ผานระบบสงของประเทศ  ในชนบทอยู
รอยละ 99

แผนการพัฒนาพลังงานไฟฟาในอนาคต

รัฐบาลไทยมีแผนในการกระจายสัดสวน
การใชเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟาใหสมดุล
มากขึ้นจากเดิมที่พึ่งพากาซธรรมชาติถึง
รอยละ 70 โดยเพิ่มสัดสวนการใชถานหิน
ในการผลติไฟฟา โดยใชเทคโนโลยีสะอาด 
ทั้งนี้เพื่อกระจายความเสี่ยงและลดการ
พึ่งพาเช้ือเพลิงจากประเทศเพ่ือนบาน 
และยงัมแีผนเพิม่การใชพลงังานหมนุเวยีน 
ใหสูงขึ้นกวาเดิม ตั้งเปาไวในป 2579 ที่
รอยละ 15-20 โดยใหความสําคัญท้ัง
พลงังานแสงอาทติย พลงังานลม และชวีมวล

วิศวกรรมไฟฟา
Electrical Engineering

เวยีดนามมผีลผลติทางการเกษตรทีส่าํคญั 
ไดแก ขาวเจา ยางพารา ชา กาแฟ ยาสูบ 
พรกิไทย อุตสาหกรรมทีส่าํคญั อตุสาหกรรม 
ทอผา อาหาร เหมอืงแร รองเทา ปนูซเีมนต 
เวียดนามยังมีสินคาสงออก เชน ปลาหมึก 
กุง ตลาดที่สําคัญ คือ ญี่ปุน ไตหวัน และ
สิงคโปร นอกจากน้ัน เวียดนามมี
อุตสาหกรรมทอผา มีศูนยกลางอยูที่โฮจิ
มินหซิตีและมีนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้
เบียนโฮ การทําเหมืองแรที่สําคัญ คือ 
ถานหิน นํ้ามันปโตรเลียม และกาซ
ธรรมชาติ เวียดนามเปนประเทศสงออก
นํ้ามันดิบรายใหญอันดับ 3 ในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต รองจากอินโดนีเซีย
และมาเลเซีย เวียดนามมีการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกจิอยางรวดเร็ว และเผชญิภาวะ 
ขาดแคลนพลงังานไฟฟา จงึมกีารซือ้พลังงาน 
ไฟฟาจากมณฑลยูนนาน ประเทศจีน   

อุตสาหกรรมพลังงานไฟฟา

เวียดนามมีกระทรวงอุตสาหกรรมและ
การคา (MOIT) เปนผูกําหนดนโยบาย
พลังงานของประเทศ มีองคกรที่สําคัญ 3 
องคกรที่อยูใตการดูแลของ MOITคือ In-
stitute of Energy เปนหนวยงานวิจัย
ศกึษาเชงินโยบาย กลยทุธและแผนพฒันา 
พลังงานและมี Electricity Regulatory 
Authority of Vietnam ทําหนาที่กํากับ
ดูแลตลาดพลังงานและที่สําคัญมี การ
ไฟฟาเวียดนาม หรือ Electricity of Viet-
nam (EVN) องคกรรัฐวิสาหกิจ เปนผู
ผลิตไฟฟารายใหญที่สุดของประเทศ 
ผูกขาดดูแลเรื่องการซื้อขายไฟฟา ระบบ
สง และการจาํหนายไฟฟา ซึง่ครองสดัสวน 
กําลังผลิตมากที่สุด โดยในป พ.ศ. 2552 
การไฟฟาเวียดนามมีสัดสวนกําลังผลิต
รอยละ 71.9 

ระบบสง

เวียดนามมีสายสง 500 กิโลโวลต 2 สาย

ที่เชื่อมระหวางภาคเหนือและภาคใตของ
ประเทศและมีอีก 1 สายสงทําหนาที่สง
ไฟฟาจากตอนกลางของประเทศลงไปทาง
ใต นอกจากนั้นเวียดนามยังซื้อไฟจากจีน 
จึงมีระบบสงท่ีเชื่อมตอกับจีนผานสายสง 
110 และ 220 กิโลโวลต

กําลังผลิตติดตั้ง

เวียดนามมีกําลังผลิตติดตั้งรวม 30,688 
เมกะวัตต และนําเขาจากจีน 900 เมกะ
วัตต

ความตองการใชไฟฟา

ความตองการใชไฟฟาของเวียดนามเพ่ิม
ขึ้นอยางรวดเร็วในอัตรารอยละ 13 ตอป 
ในชวง 13 ปที่ผานมา ดวยเหตุนี้รัฐบาล
ตองเพ่ิมกําลังผลิตและจัดหาพลังงาน
ไฟฟาใหเพียงพอตอความตองการมาโดย
ตลอด มีการคาดการณวาในป 2573 
เวียดนามจะมีความตองการใชไฟฟาเพิ่ม
สูงขึ้นจากป 2558 จาก169,800 ลาน
กิโลวัตต-ชั่วโมง เปน 615,200 ลานกิโล
วัตต-ชั่วโมง

ปริมาณและสัดสวนการผลิตไฟฟา

ในป 2556 เวียดนามผลิตไฟฟาได 
131,885 ลานกิโลวัตต-ชั่วโมง และนําเขา
จากจีน 3,600 ลานกิโลวัตต-ชั่วโมง โดย
มีสัดสวนการใช พลังนํ้ารอยละ 42 กาซ
ธรรมชาติ 31.4 ถานหินรอยละ 19.8  
พลังงานหมุนเวียนรอยละ 3.8 ซื้อจาก
ตางประเทศรอยละ 2.7 และนํา้มนัรอยละ 
0.3   

สัดสวนการเขาถึงไฟฟาของประชากร

ประชากรกวารอยละ 98 มีไฟฟาใชผาน
ระบบสงของประเทศ ยกเวนชุมชนที่อยู
หางไกล ตามภูเขาและเกาะตางๆ ของ
เวยีดนามทีร่ะบบสงยงัมปีญหา สงผลกระทบ 
ตอการเขาถงึไฟฟาของประชาชน เวยีดนาม 
ตั้งเปาในป 2563 ประชาชนทุกคนตองมี
ไฟฟาใช 

แผนการพัฒนาพลังงานไฟฟาในอนาคต

ปจจุบันประเทศเวียดนามใชแผนพัฒนา
พลังงานฉบับที่ 7 ป 2554-2563 ซึ่งได
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คาดการณดานพลังงานไปจนถึง ป 2573 
แผนพลังงานฉบับนี้เนนความมั่นคงดาน
พลงังาน ประสทิธิภาพพลงังาน การพฒันา 
พลังงานหมุนเวียน และการใหอิสระทาง
ตลาดพลังงาน โดยมีวัตถุประสงคหลัก
ดังนี้ 

1. เพิ่มสัดสวนการซื้อพลังงานไฟฟาจาก
ตางประเทศ และผลิตไฟฟาใหมากขึน้ โดย 
ในป 2558 ตองมี ปริมาณการผลิตและ
ซื้อไฟฟารวมกันใหได 194,000-210,000 
ลานกิโลวัตต-ชั่วโมง ป 2563 รวม 
330,000-362,000 ลานกิโลวัตต-ชั่วโมง 
และป 2573 รวม 695,000-834,000 
ลานกิโลวัตต-ชั่วโมง 

2. ใหความสาคัญกับการพัฒนาพลังงาน
หมุนเวียนเพ่ือใหสัดสวนการผลิตไฟฟา
จากพลังงานหมุนเวียน เพิ่มขึ้นเปนรอย
ละ 4.5 ในป 2563 และรอยละ 6 ในป 
2573 

3. สนับสนุนและพัฒนาพลังงานไฟฟาให
สามารถเขาถึงชุมชนที่อยูหางไกล ตาม
ภูเขา หรือเกาะ 

ประเทศตองพยายามอยางหนักในการ
เพิ่มกําลังการผลิตจากพลังงานหมุนเวียน 
เชน พลังนํ้า ลม แสงอาทิตยและชีวมวล 
ในชวง 10 ปขางหนานี้ ขณะเดียวกัน
ถานหินจะกลายเปนแหลงเชื้อเพลิงที่

สาคัญที่สุดในการผลิตไฟฟาของประเทศ 
เพื่ อ ให แหล  ง เชื้ อ เพลิ งมีความมั่นคง 
เวียดนามจําเปนตองเจรจากับประเทศ
ตางๆ เพื่อนําเขาถานหินมาผลิตไฟฟา 
ปจจุบนัประเทศนาํเขาถานหนิจากประเทศ 
อนิโดนเีซยีและออสเตรเลยี แตอินโดนเีซยี 
มีความจําเปนตองลดการสงออกถานหิน
เพ่ือรักษาความม่ันคงดานปริมาณเชื้อ
เพลงิ เพราะอนิโดนีเซยีเองก็มคีวามตองการ 
ใชไฟฟาที่เพิ่มสูงขึ้นอยางมาก พรอมทั้ง
ตองการลดการพึ่งพาการใชนํ้ามัน ดวย
เหตุนี้เอง โครงการสรางโรงไฟฟาถานหิน
ของเวียดนามที่จําเปนตองนําเขาถานหิน
จากอินโดนีเซีย จึงไดรับผลกระทบไปดวย 

แผนพลังงานระบุวาในป 2563 โรงไฟฟา
ถานหินจะยังคงเปนแหลงหลักในการผลิต
ไฟฟาของประเทศ มีสัดสวนรอยละ 48 
หรือ 256,000 ลานกิโลวัตต-ชั่วโมง ซึ่ง
ตองใชถานหิน 67.3 ลานตันตอป และมี
แผนการสรางโรงไฟฟาถานหิน 6 โรง 
กําลังผลิตรวม 6,000 เมกะวัตต ที่จะ
พรอมเดินเครื่องในชวงป 2555-2558 
อีกดวย

วิศวกรรมไฟฟา

Electrical Engineeringการเชื่อมโยงระบบพลังงานของไทยเขากับ
ประเทศเพื่อนบานตามยุทธศาสตรดังกลาว
จึงไมเพียงแตเปนการสรางความมั่นคงดาน
พลังงานดวยการแสวงหาและพัฒนาแหลง
พลังงานทั้งในและตางประเทศ แตยังเปน 
การเพ่ิมโอกาสในการกระจายแหลงและ
ประเภทเชื้อเพลิงพลังงานใหมีความหลาก
หลายและยั่งยืน

 

 

เอกสารอางอิง

1. MALAYSIA ENERGY STATISTICS HANDBOOK 2016

2. Annual Report 2016 TENAGA NASIONAL

3. Annual Report 2015 TENAGA NASIONAL

4. STATUS OF MYANMAR ELECTRIC POWER AND HYDROPOW 

   ER PLANNING January 19th, 2015 : Department of Hydropower 

   Implementation Ministry of Electric Power

5. ENERGY MARKET AUTHORITY ANNUAL REPORT 2015/16 

   Singapore EMA

6. http://www.singaporepower.com.sg/

7. http://www.ema.gov.sg/

8. รายงานประจําป 2559 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

9. http://www.vietnam.panda.org/

10. www.vcbs.com.vn/vn/Services/AnalysisResearch

11. http://www.des.gov.bn/
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คาดการณดานพลังงานไปจนถึง ป 2573 
แผนพลังงานฉบับนี้เนนความมั่นคงดาน
พลงังาน ประสทิธิภาพพลงังาน การพฒันา 
พลังงานหมุนเวียน และการใหอิสระทาง
ตลาดพลังงาน โดยมีวัตถุประสงคหลัก
ดังนี้ 

1. เพิ่มสัดสวนการซื้อพลังงานไฟฟาจาก
ตางประเทศ และผลิตไฟฟาใหมากขึน้ โดย 
ในป 2558 ตองมี ปริมาณการผลิตและ
ซื้อไฟฟารวมกันใหได 194,000-210,000 
ลานกิโลวัตต-ชั่วโมง ป 2563 รวม 
330,000-362,000 ลานกิโลวัตต-ชั่วโมง 
และป 2573 รวม 695,000-834,000 
ลานกิโลวัตต-ชั่วโมง 

2. ใหความสาคัญกับการพัฒนาพลังงาน
หมุนเวียนเพ่ือใหสัดสวนการผลิตไฟฟา
จากพลังงานหมุนเวียน เพิ่มขึ้นเปนรอย
ละ 4.5 ในป 2563 และรอยละ 6 ในป 
2573 

3. สนับสนุนและพัฒนาพลังงานไฟฟาให
สามารถเขาถึงชุมชนที่อยูหางไกล ตาม
ภูเขา หรือเกาะ 

ประเทศตองพยายามอยางหนักในการ
เพ่ิมกําลังการผลิตจากพลังงานหมุนเวียน 
เชน พลังนํ้า ลม แสงอาทิตยและชีวมวล 
ในชวง 10 ปขางหนานี้ ขณะเดียวกัน
ถานหินจะกลายเปนแหลงเชื้อเพลิงที่

สาคัญที่สุดในการผลิตไฟฟาของประเทศ 
เพื่ อ ให แหล  ง เ ช้ือเพลิ ง มีความมั่นคง 
เวียดนามจําเปนตองเจรจากับประเทศ
ตางๆ เพื่อนําเขาถานหินมาผลิตไฟฟา 
ปจจบุนัประเทศนาํเขาถานหนิจากประเทศ 
อนิโดนเีซยีและออสเตรเลยี แตอนิโดนีเซยี 
มีความจําเปนตองลดการสงออกถานหิน
เพื่อรักษาความมั่นคงดานปริมาณเชื้อ
เพลงิ เพราะอนิโดนีเซยีเองก็มีความตองการ 
ใชไฟฟาที่เพิ่มสูงขึ้นอยางมาก พรอมทั้ง
ตองการลดการพึ่งพาการใชนํ้ามัน ดวย
เหตุนี้เอง โครงการสรางโรงไฟฟาถานหิน
ของเวียดนามที่จําเปนตองนําเขาถานหิน
จากอินโดนีเซีย จึงไดรับผลกระทบไปดวย 

แผนพลังงานระบุวาในป 2563 โรงไฟฟา
ถานหินจะยังคงเปนแหลงหลักในการผลิต
ไฟฟาของประเทศ มีสัดสวนรอยละ 48 
หรือ 256,000 ลานกิโลวัตต-ชั่วโมง ซึ่ง
ตองใชถานหิน 67.3 ลานตันตอป และมี
แผนการสรางโรงไฟฟาถานหิน 6 โรง 
กําลังผลิตรวม 6,000 เมกะวัตต ที่จะ
พรอมเดินเครื่องในชวงป 2555-2558 
อีกดวย

วิศวกรรมไฟฟา
Electrical Engineeringการเชื่อมโยงระบบพลังงานของไทยเขากับ

ประเทศเพ่ือนบานตามยุทธศาสตรดังกลาว
จึงไมเพียงแตเปนการสรางความมั่นคงดาน
พลังงานดวยการแสวงหาและพัฒนาแหลง
พลังงานทั้งในและตางประเทศ แตยังเปน 
การเพิ่มโอกาสในการกระจายแหลงและ
ประเภทเชื้อเพลิงพลังงานใหมีความหลาก
หลายและยั่งยืน
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3 ทศวรรษของถิรไทย...
พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือคนไทย

บทความพิเศษ
Special Article

คุณอวยชัย ศิริวจนา

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร (ไฟฟา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา วิทยาเขตธนบุรี  
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความขัดแยง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ผูจัดการฝายขายและการตลาด บริษัท ถิรไทย จํากัด (มหาชน)

มองยอนไปอดีตเมื่อ 30 ปที่แลว  ถิรไทยไดกําเนิดในธุรกิจอุตสาหกรรมหมอแปลง 
ไฟฟา จากจุดเริ่มตนดวยเงินทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 4,000,000 บาท  บนพื้นที่
โรงงานเล็ก ๆ ที่เคยเปนอูซอมรถ มีเนื้อที่ประมาณ 200 ตารางวาที่ ถ.บางนา-
ตราด กิโลเมตรที่ 2 ดวยทีมชางเทคนิค 20 คนที่ผานประสบการณในการผลิต
หมอแปลงจาก บริษัท ศิริวิวัฒน (2515) จํากัด ดวยความมุงมั่นที่จะเปนผูผลิต
หมอแปลงที่เนนคุณภาพบนพื้นฐานความถูกตองทางวิศวกรรมไฟฟา โดยมีเปา
หมาย  “ถิรไทย...มุงมั่นผลิตหมอแปลงหลากหลายชนิดที่มีคุณภาพ เพื่อทดแทน
การนําเขาและสงออกไปจําหนายยังตางประเทศ”

เปนเวลา 3 ทศวรรษ ที่ถิรไทยไดพัฒนาการผลิตหมอแปลงมาตลอด สรางนวัตกรรมใหม ๆ โดย
มุงมั่นที่จะเปนผูผลิตหมอแปลงไฟฟาของคนไทย ที่สามารถผลิตหมอแปลงครอบคลุมระบบไฟฟา
ของประเทศและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Asian Power Grid) กลาวคือสามารถผลิต
หมอแปลงไดสูงถึงระดับแรงดันไฟฟา 500 กิโลโวลต ดวยจุดประสงคหลักที่ตองการสรางองค
ความรูดานไฟฟาแรงสูงใหเกิดภายในประเทศอยางแทจริง  

ในวาระที่ถิรไทยไดดําเนินกิจการครบ 3 ทศวรรษ จึงขอบันทึกเสนทางพัฒนาเทคโนโลยีแบงออก
เปน 4 ระยะ ดังนี้  

ทศวรรษแรก 
พ.ศ. 2530 – 2539

ถิรไทย ผลิตหมอแปลงระบบจําหนาย Distribution 
Transformers ที่มีระดับแรงดันไมมากกวา 36 
กิโลโวลตและขนาดไมมากกวา 20000 kVA โดย
ใชเทคโนโลยีการผลิตและประสบการณที่สั่งสมมา
จากการทํางานที่ บริษัท ศิริวิวัฒน (2515) จํากัด  
ทั้งนี้ ศิริวิวัฒนไดซื้อเทคโนโลยีการผลิตหมอแปลง
จากบริษัท เอลโก (Elco) ประเทศอิสราเอล  และบริษัท เวสติ้งเฮาส ประเทศสหรัฐอเมริกา และ
ทีมงานเคยมีผลงานการออกแบบและผลิตหมอแปลงขนาด 50000 kVA  แรงดัน 12,000 โวลต 
โดยจําหนายใหกับการไฟฟานครหลวงเมื่อป พ.ศ.2528
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3 ทศวรรษของถิรไทย...
พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือคนไทย

บทความพิเศษ
Special Article

คุณอวยชัย ศิริวจนา

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร (ไฟฟา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา วิทยาเขตธนบุรี  
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความขัดแยง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ผูจัดการฝายขายและการตลาด บริษัท ถิรไทย จํากัด (มหาชน)

มองยอนไปอดีตเมื่อ 30 ปที่แลว  ถิรไทยไดกําเนิดในธุรกิจอุตสาหกรรมหมอแปลง 
ไฟฟา จากจุดเริ่มตนดวยเงินทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 4,000,000 บาท  บนพื้นที่
โรงงานเล็ก ๆ ที่เคยเปนอูซอมรถ มีเนื้อที่ประมาณ 200 ตารางวาที่ ถ.บางนา-
ตราด กิโลเมตรที่ 2 ดวยทีมชางเทคนิค 20 คนที่ผานประสบการณในการผลิต
หมอแปลงจาก บริษัท ศิริวิวัฒน (2515) จํากัด ดวยความมุงมั่นที่จะเปนผูผลิต
หมอแปลงที่เนนคุณภาพบนพื้นฐานความถูกตองทางวิศวกรรมไฟฟา โดยมีเปา
หมาย  “ถิรไทย...มุงมั่นผลิตหมอแปลงหลากหลายชนิดที่มีคุณภาพ เพื่อทดแทน
การนําเขาและสงออกไปจําหนายยังตางประเทศ”

เปนเวลา 3 ทศวรรษ ที่ถิรไทยไดพัฒนาการผลิตหมอแปลงมาตลอด สรางนวัตกรรมใหม ๆ โดย
มุงมั่นที่จะเปนผูผลิตหมอแปลงไฟฟาของคนไทย ที่สามารถผลิตหมอแปลงครอบคลุมระบบไฟฟา
ของประเทศและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Asian Power Grid) กลาวคือสามารถผลิต
หมอแปลงไดสูงถึงระดับแรงดันไฟฟา 500 กิโลโวลต ดวยจุดประสงคหลักที่ตองการสรางองค
ความรูดานไฟฟาแรงสูงใหเกิดภายในประเทศอยางแทจริง  

ในวาระที่ถิรไทยไดดําเนินกิจการครบ 3 ทศวรรษ จึงขอบันทึกเสนทางพัฒนาเทคโนโลยีแบงออก
เปน 4 ระยะ ดังนี้  

ทศวรรษแรก 
พ.ศ. 2530 – 2539

ถิรไทย ผลิตหมอแปลงระบบจําหนาย Distribution 
Transformers ที่มีระดับแรงดันไมมากกวา 36 
กิโลโวลตและขนาดไมมากกวา 20000 kVA โดย
ใชเทคโนโลยีการผลิตและประสบการณที่สั่งสมมา
จากการทํางานที่ บริษัท ศิริวิวัฒน (2515) จํากัด  
ทั้งนี้ ศิริวิวัฒนไดซื้อเทคโนโลยีการผลิตหมอแปลง
จากบริษัท เอลโก (Elco) ประเทศอิสราเอล  และบริษัท เวสติ้งเฮาส ประเทศสหรัฐอเมริกา และ
ทีมงานเคยมีผลงานการออกแบบและผลิตหมอแปลงขนาด 50000 kVA  แรงดัน 12,000 โวลต 
โดยจําหนายใหกับการไฟฟานครหลวงเมื่อป พ.ศ.2528
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ระยะแรกระหวาง พ.ศ.2530 - 2532 ถิรไทยเริ่มตนดวย
พื้นที่อูซอมรถ มีเนื้อที่ประมาณ 200 ตารางวา กระบวนการ
ผลิตยังเปนแบบดั้งเดิมที่ใชแรงงานเปนสวนใหญ เชน การ
ตัดเหล็ก, พันคอยล, และกระบวนการอบไลความชื้นเปน
แบบใชอากาศรอนไหลวน (Hot Air Circulation)

ตอมาป พ.ศ.2532 ไดสรางโรงงานทีน่คิมอตุสาหกรรมบางป ู
จ.สมุทรปราการ ติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณการผลิตที่ทัน
สมยัขึน้ มีผลงานการผลติหมอแปลงทีส่าํคญัคอืผลติหมอแปลง 
แบบปรบัแรงดนัโดยอัติโนมตั ิ(Automatic Feeder  Voltage 
Regulator) จาํหนายใหกบัการไฟฟาสวนภมูภิาคเปนรายแรก 
ของผูผลิตภายในประเทศ ทั้งน้ีในอดีต การไฟฟาสวน
ภูมิภาคตองสั่งซื้อหมอแปลงชนิดนี้จากประเทศในยุโรป
เทานั้น 

ความสําเร็จที่สามารถครอบครองตลาดหมอแปลงขนาด
ใหญ 12000 - 18000 kVA ที่จําหนายใหการไฟฟาสวน
ภูมิภาคประมาณ 50 เครื่อง ทําใหถิรไทยม่ันใจความ
สามารถ ที่จะผลิตหมอแปลงขนาดใหญได และในเวลานั้นมี
ผู ผลิตหมอแปลงไฟฟากําลัง ระดับแรงดันไมมากกวา     

132 กิโลโวลต เพียง 2 บริษัท และทั้ง 2 รายตางก็เปนผู
ผลิตจากตางประเทศ ผูบริหารของถิรไทยเล็งเห็นถึงความ
จําเปนที่ประเทศไทย คนไทย ตองมีเทคโนโลยีการผลิต
หมอแปลงไฟฟาแรงสูงเปนของตนเอง จึงตัดสินใจที่จะขยาย
กําลังการผลิต โดยสรางโรงงานแหงที่ 2 เพื่อการผลิต
หมอแปลงไฟฟากําลัง เปนระดับแรงดันไมมากกวา 132 
กิโลโวลต โดยซื้อเทคโนโลยีการผลิตจาก Electro Bau. AG 
ประเทศ ออสเตรีย เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2537 และ
เทคโนโลยีการผลิตจาก Fuji Electric ประเทศญี่ปุน เมื่อวัน
ที่ 23 กุมภาพันธ พ.ศ. 2539 

กลาวไดว าทศวรรษแรกเปนชวงเวลาที่ถิรไทยมีความ
เชี่ยวชาญ สั่งสมประสบการณ สรางความเชื่อมั่น เชื่อถือ 
จนเปนที่ยอมรับของการไฟฟาทั้ง 3 แหง และลูกคาที่มุง
เนนคุณภาพเปนหลัก อาทิ เชน กลุม SCG, กลุม PTT 
เปนตน

บทความพิเศษ

Special Article

ทศวรรษที่ 2 
พ.ศ. 2540 - 2549

ถิรไทยสงวิศวกรและพนักงานไป
อบรมการออกแบบหมอแปลงไฟ
ฟาแรงสูง, การพันคอยล, การ
ประกอบ, การอบไลความชื้น และ
การทดสอบหมอแปลงที่ EBG 
ประเทศออสเตรีย เพื่อนําความรู
มาผลิตหมอแปลงระดับแรงดัน 
67-115 กิโลโวลต ที่โรงงานแหงที่ 
2 โรงงานนี้มีความทันสมัย มี
เครื่องจักรเปนแบบกึ่งอัติโนมัติ เชน แทนตัดเหล็กอัตโนมัติ 
กระบวนการอบไลความชื้นขดลวดเปนระบบพิเศษที่เรียกวา
ระบบ Vapour Phase Drying (VPD) สามารถอบไล
ความชื้นและทําความสะอาดขดลวด (Clean and Dry) 
ทําใหฉนวนของขดลวดไมถูกทําลายดวยความรอน  ทําให
หมอแปลงมีประสิทธิภาพ และอายุการใชงานที่ยาวนาน

ขณะเดียวกัน ถิรไทยไดพัฒนาหองปฏิบัติการทดสอบให
เปนหองทดสอบที่ทันสมัย ผลการทดสอบแมนยําเที่ยงตรง  
ไดรับการรับรองมาตรฐาน มอก.17025/2548 (TIS/
ISO17025:2005) สามารถทดสอบหมอแปลงไดครอบคลุม
ของการทดสอบทั้งแบบประจํา (Routine test) และแบบ
เฉพาะ  (Type Test) และนอกจากนั้น ยังไดรับการแตงตั้ง
จากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ใหเปนหอง
ทดสอบกลางที่สามารถทดสอบใหกับผูผลิตหมอแปลงราย

กลาวไดวาทศวรรษแรกเปนชวงเวลาที่ถิรไทยมีความ
เชี่ยวชาญ สั่งสมประสบการณ สรางความเชื่อมั่น เชื่อถือ 
จนเปนที่ยอมรับของการไฟฟาทั้ง 3 แหง และลูกคาที่มุงเนน
คุณภาพเปนหลัก อาทิ เชน กลุม SCG, กลุม PTT เปนตน
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ระยะแรกระหวาง พ.ศ.2530 - 2532 ถิรไทยเริ่มตนดวย
พื้นที่อูซอมรถ มีเนื้อที่ประมาณ 200 ตารางวา กระบวนการ
ผลิตยังเปนแบบดั้งเดิมที่ใชแรงงานเปนสวนใหญ เชน การ
ตัดเหล็ก, พันคอยล, และกระบวนการอบไลความชื้นเปน
แบบใชอากาศรอนไหลวน (Hot Air Circulation)

ตอมาป พ.ศ.2532 ไดสรางโรงงานทีน่คิมอตุสาหกรรมบางป ู
จ.สมุทรปราการ ติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณการผลิตที่ทัน
สมยัขึน้ มผีลงานการผลติหมอแปลงทีส่าํคญัคอืผลติหมอแปลง 
แบบปรบัแรงดนัโดยอัตโินมตั ิ(Automatic Feeder  Voltage 
Regulator) จาํหนายใหกบัการไฟฟาสวนภมูภิาคเปนรายแรก 
ของผูผลิตภายในประเทศ ท้ังนี้ในอดีต การไฟฟาสวน
ภูมิภาคตองสั่งซื้อหมอแปลงชนิดนี้จากประเทศในยุโรป
เทานั้น 

ความสําเร็จท่ีสามารถครอบครองตลาดหมอแปลงขนาด
ใหญ 12000 - 18000 kVA ที่จําหนายใหการไฟฟาสวน
ภูมิภาคประมาณ 50 เครื่อง ทําใหถิรไทยมั่นใจความ
สามารถ ที่จะผลิตหมอแปลงขนาดใหญได และในเวลานั้นมี
ผู ผลิตหมอแปลงไฟฟากําลัง ระดับแรงดันไมมากกวา     

132 กิโลโวลต เพียง 2 บริษัท และทั้ง 2 รายตางก็เปนผู
ผลิตจากตางประเทศ ผูบริหารของถิรไทยเล็งเห็นถึงความ
จําเปนที่ประเทศไทย คนไทย ตองมีเทคโนโลยีการผลิต
หมอแปลงไฟฟาแรงสูงเปนของตนเอง จึงตัดสินใจที่จะขยาย
กําลังการผลิต โดยสรางโรงงานแหงที่ 2 เพื่อการผลิต
หมอแปลงไฟฟากําลัง เปนระดับแรงดันไมมากกวา 132 
กิโลโวลต โดยซื้อเทคโนโลยีการผลิตจาก Electro Bau. AG 
ประเทศ ออสเตรีย เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2537 และ
เทคโนโลยีการผลิตจาก Fuji Electric ประเทศญี่ปุน เมื่อวัน
ที่ 23 กุมภาพันธ พ.ศ. 2539 

กลาวไดว าทศวรรษแรกเปนชวงเวลาที่ถิรไทยมีความ
เชี่ยวชาญ สั่งสมประสบการณ สรางความเชื่อมั่น เชื่อถือ 
จนเปนที่ยอมรับของการไฟฟาทั้ง 3 แหง และลูกคาที่มุง
เนนคุณภาพเปนหลัก อาทิ เชน กลุม SCG, กลุม PTT 
เปนตน

บทความพิเศษ
Special Article

ทศวรรษที่ 2 
พ.ศ. 2540 - 2549

ถิรไทยสงวิศวกรและพนักงานไป
อบรมการออกแบบหมอแปลงไฟ
ฟาแรงสูง, การพันคอยล, การ
ประกอบ, การอบไลความชื้น และ
การทดสอบหมอแปลงที่ EBG 
ประเทศออสเตรีย เพื่อนําความรู
มาผลิตหมอแปลงระดับแรงดัน 
67-115 กิโลโวลต ที่โรงงานแหงที่ 
2 โรงงานนี้มีความทันสมัย มี
เครื่องจักรเปนแบบกึ่งอัติโนมัติ เชน แทนตัดเหล็กอัตโนมัติ 
กระบวนการอบไลความช้ืนขดลวดเปนระบบพิเศษที่เรียกวา
ระบบ Vapour Phase Drying (VPD) สามารถอบไล
ความชื้นและทําความสะอาดขดลวด (Clean and Dry) 
ทําใหฉนวนของขดลวดไมถูกทําลายดวยความรอน  ทําให
หมอแปลงมีประสิทธิภาพ และอายุการใชงานที่ยาวนาน

ขณะเดียวกัน ถิรไทยไดพัฒนาหองปฏิบัติการทดสอบให
เปนหองทดสอบที่ทันสมัย ผลการทดสอบแมนยําเที่ยงตรง  
ไดรับการรับรองมาตรฐาน มอก.17025/2548 (TIS/
ISO17025:2005) สามารถทดสอบหมอแปลงไดครอบคลุม
ของการทดสอบทั้งแบบประจํา (Routine test) และแบบ
เฉพาะ  (Type Test) และนอกจากนั้น ยังไดรับการแตงตั้ง
จากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ใหเปนหอง
ทดสอบกลางที่สามารถทดสอบใหกับผูผลิตหมอแปลงราย

กลาวไดวาทศวรรษแรกเปนชวงเวลาที่ถิรไทยมีความ
เชี่ยวชาญ สั่งสมประสบการณ สรางความเชื่อมั่น เชื่อถือ 
จนเปนที่ยอมรับของการไฟฟาทั้ง 3 แหง และลูกคาที่มุงเนน
คุณภาพเปนหลัก อาทิ เชน กลุม SCG, กลุม PTT เปนตน
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อื่นที่ยื่นคําขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ อุตสาหกรรม
หมอแปลง มอก.384 ได

เมื่อถิรไทยมีประสบการณการผลิตหมอแปลงระดับแรงดัน 67-
115 กิโลโวลตมากพอ ในป พ.ศ.2547 การไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย ไดมีการจัดซื้อหมอแปลงที่ระดับแรงดันสูง 230 
กิโลโวลต ถิรไทยไดขอขยายขอบเขตเทคโนโลยีการผลิตกับ 
EBG ประเทศออสเตรีย เพื่อผลิตหมอแปลงระดับ 230 กิโล
โวลต และขอขึ้นทะเบียนผูขายหมอแปลงระดับ 230 กิโลโวลต
กับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

ในป พ.ศ.2548 ถิรไทยทําการผลิตหมอแปลงขนาด 200 MVA 
ระดับแรงดัน 230 kV จําหนายใหกับการไฟฟาฝายผลติแหง
ประเทศไทย ปจจุบนัติดตัง้ทีส่ถานไีฟฟายอย อ.ทาวุง จ.ลพบุรี นับ
เปนหมอแปลงไฟฟาระดับแรงดันสูงที่สุดที่เคยผลิตขึ้นภายใน
ประเทศ

ทศวรรษนี้เปนชวงเวลาสําคัญที่ถิรไทยไดพัฒนาศักยภาพของ
วิศวกร ชางเทคนิคและพนักงาน ใหมีความเชี่ยวชาญ จนเปนที่
ยอมรับทั้งตลาดภายในและตางประเทศ เปนกาวสําคัญของ
อุตสาหกรรมหมอแปลงไฟฟาของประเทศไทย ที่สามารถผลิต
หมอแปลงท่ีมีขนาดใหญเพ่ือทดแทนการนําเขาจากผูผลิตตาง
ประเทศ และนอกจากนั้น ถิรไทยไดนําผลงานนี้ไปอางอิงเพื่อการ
จําหนายหมอแปลงที่ตางประเทศ จนสามารถจําหนายหมอแปลง
ไดเปนจํานวนมาก เปนผลใหในป พ.ศ.2542 ถิรไทยไดรับรางวัล
ผูสงออกสินคาไทยดีเดน (Prime Minister’s Export Award) 
ประจําป พ.ศ.2542 จาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีชวน หลีกภัย

ทศวรรษที่ 3  
พ.ศ. 2550 – 2559

ป พ.ศ. 2550 ถิรไทยไดรับความไว
วางใจจากการไฟฟานครหลวง สั่งซื้อ
หมอแปลงกําลังขนาด 300 MVA  
ระดับแรงดัน 230 kV นับเปน
หมอแปลงขนาดใหญที่สุด และแรงดัน
สูงที่สุดที่ผลิตภายในประเทศ รวมทั้ง
ไดรับคําสั่งซื้อหมอแปลงขนาด 200 
MVA และ 300 MVA  ระดับแรงดัน 
230 kV จากการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทยอีกกวา 20 เครื่อง และ
ผลิตหมอแปลงขนาด 125 – 160 MVA  
ระดับแรงดัน 220 kV ไปจําหนายยัง
ประเทศเวียดนาม และอินเดีย

ดวยยอดจําหนายหมอแปลงไปยังตาง
ประเทศตลอดมา ทําใหป พ.ศ. 2551 
และ พ.ศ.2559 ถิรไทยไดรับรางวัลผู
สงออกสินคาไทยดีเดน (Prime Minister’s 
Export Award) ประจําป พ.ศ.2551  
จาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีสมคัร สุนทร
เวช และป พ.ศ.2559 จาก ฯพณฯ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย นาง
อภิรดี ตันตราภรณ ตามลําดับ

ทศวรรษที่ 2 นี้เปนชวงเวลาสําคัญที่ถิรไทยไดพัฒนาศักยภาพ
ของวิศวกร ชางเทคนิคและพนักงาน ใหมีความเชี่ยวชาญ จน
เปนที่ยอมรับทั้งตลาดภายในและตางประเทศ เปนกาวสําคัญ

ของอุตสาหกรรมหมอแปลงไฟฟาของประเทศไทย

บทความพิเศษ

Exclusive Interview
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อื่นที่ยื่นคําขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ อุตสาหกรรม
หมอแปลง มอก.384 ได

เมื่อถิรไทยมีประสบการณการผลิตหมอแปลงระดับแรงดัน 67-
115 กิโลโวลตมากพอ ในป พ.ศ.2547 การไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย ไดมีการจัดซื้อหมอแปลงที่ระดับแรงดันสูง 230 
กิโลโวลต ถิรไทยไดขอขยายขอบเขตเทคโนโลยีการผลิตกับ 
EBG ประเทศออสเตรีย เพื่อผลิตหมอแปลงระดับ 230 กิโล
โวลต และขอขึ้นทะเบียนผูขายหมอแปลงระดับ 230 กิโลโวลต
กับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

ในป พ.ศ.2548 ถิรไทยทําการผลิตหมอแปลงขนาด 200 MVA 
ระดับแรงดัน 230 kV จําหนายใหกับการไฟฟาฝายผลติแหง
ประเทศไทย ปจจุบนัตดิตัง้ทีส่ถานไีฟฟายอย อ.ทาวุง จ.ลพบุรี นับ
เปนหมอแปลงไฟฟาระดับแรงดันสูงที่สุดที่เคยผลิตขึ้นภายใน
ประเทศ

ทศวรรษนี้เปนชวงเวลาสําคัญที่ถิรไทยไดพัฒนาศักยภาพของ
วิศวกร ชางเทคนิคและพนักงาน ใหมีความเชี่ยวชาญ จนเปนที่
ยอมรับทั้งตลาดภายในและตางประเทศ เปนกาวสําคัญของ
อุตสาหกรรมหมอแปลงไฟฟาของประเทศไทย ที่สามารถผลิต
หมอแปลงท่ีมีขนาดใหญเพ่ือทดแทนการนําเขาจากผูผลิตตาง
ประเทศ และนอกจากนั้น ถิรไทยไดนําผลงานนี้ไปอางอิงเพื่อการ
จําหนายหมอแปลงที่ตางประเทศ จนสามารถจําหนายหมอแปลง
ไดเปนจํานวนมาก เปนผลใหในป พ.ศ.2542 ถิรไทยไดรับรางวัล
ผูสงออกสินคาไทยดีเดน (Prime Minister’s Export Award) 
ประจําป พ.ศ.2542 จาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีชวน หลีกภัย

ทศวรรษที่ 3  
พ.ศ. 2550 – 2559

ป พ.ศ. 2550 ถิรไทยไดรับความไว
วางใจจากการไฟฟานครหลวง สั่งซื้อ
หมอแปลงกําลังขนาด 300 MVA  
ระดับแรงดัน 230 kV นับเปน
หมอแปลงขนาดใหญที่สุด และแรงดัน
สูงที่สุดที่ผลิตภายในประเทศ รวมทั้ง
ไดรับคําสั่งซื้อหมอแปลงขนาด 200 
MVA และ 300 MVA  ระดับแรงดัน 
230 kV จากการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทยอีกกวา 20 เครื่อง และ
ผลิตหมอแปลงขนาด 125 – 160 MVA  
ระดับแรงดัน 220 kV ไปจําหนายยัง
ประเทศเวียดนาม และอินเดีย

ดวยยอดจําหนายหมอแปลงไปยังตาง
ประเทศตลอดมา ทําใหป พ.ศ. 2551 
และ พ.ศ.2559 ถิรไทยไดรับรางวัลผู
สงออกสนิคาไทยดเีดน (Prime Minister’s 
Export Award) ประจําป พ.ศ.2551  
จาก ฯพณฯ นายกรฐัมนตรสีมคัร สนุทร
เวช และป พ.ศ.2559 จาก ฯพณฯ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย นาง
อภิรดี ตันตราภรณ ตามลําดับ

ทศวรรษที่ 2 นี้เปนชวงเวลาสําคัญที่ถิรไทยไดพัฒนาศักยภาพ
ของวิศวกร ชางเทคนิคและพนักงาน ใหมีความเชี่ยวชาญ จน
เปนที่ยอมรับทั้งตลาดภายในและตางประเทศ เปนกาวสําคัญ

ของอุตสาหกรรมหมอแปลงไฟฟาของประเทศไทย

บทความพิเศษ
Exclusive Interview
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ดวยประสบการณ ความเชี่ยวชาญการผลิตหมอแปลงระดับแรงดัน 230 kV มากกวา 10 ป และ
จากความตองการของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ที่ตองการพัฒนาระบบไฟฟาของ
ประเทศ รวมกับการไฟฟาของประเทศเพื่อนบานในอาเซียนทั้งหมด ไดกําหนดวิสัยทัศนเพื่อ
พัฒนาระบบไฟฟาของอาเซียน (Asian Power Grid) ทั้งหมดให
สามารถเชื่อมโยงระบบไฟฟาในภูมิภาคอาเซียน เพื่อรวมกันจัดสรรและ
ใชทรัพยากรพลังงานใหเกิดประโยชนคุมคาที่สุด มีประสิทธิภาพเพื่อ
ความมั่นคงดานพลังงานและเศรษฐกิจ โดยจะยกระดับแรงดันสายสง
เปนแรงดันไฟฟาสูงพิเศษ (Extra High Voltage) คือ 500 kV ถิรไทย
จึงขอขยายขอบเขตเทคโนโลยีการผลิตกับ SIEMENS, ประเทศ
เยอรมันนี จากเดิมเปนถึงระดับแรงดัน 500 kV และไดขอขึ้นทะเบียน
ผูขายหมอแปลงขนาด 333 MVA  1 Ph ระดับแรงดัน 500 kV กับการ
ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

ขณะเดียวกัน ป พ.ศ.2559 ไดสรางโรงงานเพื่อผลิตหมอแปลงระบบจําหนาย (Distribution 
Transformer) แหงใหม (โรงงานที่ 3) เพื่อเพิ่มกําลังการผลิตรองรับตลาด AEC ที่มีขนาดใหญ
ขึ้น ไดนําความรูและประสบการณการผลิตหมอแปลงระบบจําหนายที่มีมามากกวา 35 ป และ 
20 ปในการผลิตหมอแปลงกําลังขนาดใหญ (Power Transformer) มาประยุกตการออกแบบ
โรงงานแหงใหม ใหมีความกาวหนาทันสมัย ออกแบบโรงงานใหเปนระบบปด ควบคุมความดัน
ภายในโรงงานใหสูงกวาบรรยากาศภายนอก ทําใหภายในโรงงานปราศจากฝุน ควบคุมการไหล
เวียนของอากาศภายในใหเหมาะสม มีสภาพแวดลอมการทํางานที่ดี ทําใหผูปฏิบัติงานทํางาน
อยางมีความสุข และหมอแปลงมีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น

กระบวนการตัดเหล็ก, เรียงเหล็ก, พันคอยล เปนแบบกึ่งอัตโนมัติ ควบคุมดวยระบบคอมพิวเตอร 
และเปลี่ยนระบบการอบไลความชื้นภายในตัวหมอแปลงกอนที่จะเติมนํ้ามันเขาตัวถัง จากเดิมที่
ใชวิธีอบไลความชื้นแบบดั้งเดิม คือใชอากาศรอนไหลวน (Hot Air Circulation) มาเปนระบบ 
Vapour Phase Drying (VPD) เหมือนกับกระบวนการผลิตหมอแปลงกําลัง (Power 
Transformer) ที่ใชไอระเหยของเหลวประเภทโซลเวนท (Solvent) ที่ผานการตมใหรอนแลวฉีด
พนไปที่ Active part ที่มีอุณหภูมิตํ่า
กวา ทําใหระบบฉนวนที่ตองการอบ
แหงไดรับความรอนโดยตรง อุณหภูมิที่
กระดาษฉนวนจะเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพมากกวาระบบเดิม 
(Hot Air Circulation) กระบวนการอบ
แบบใหมนี้จะทําใหระบบฉนวนของ
หมอแปลงที่ทําจากกระดาษและไม มี
การเสื่อมสภาพ (De-polymerization) 
นอยที่สุด นอกจากน้ียังผสมผสาน 
(Combine) การอบแบบ Low 
Frequency Heating เขาดวยกันเพื่อให
ความรอนสัมผัสโดยตรงกับขดลวดที่
อยูดานใน จึงเปนการใหความรอนจาก

บทความพิเศษ

Special Article

ขดลวดดานในสูดานนอก หมอแปลงที่ผาน
กระบวนการนี้จะมีประสิทธิภาพที่ดีและมีอายุ
การใชงานที่ยาวนานกวาในอดีต ระบบ 
Combine Vapour Phase & Low Frequency 
Drying นี้ นับวาเปนระบบท่ีทันสมัย มี
ประสิทธิภาพสูงที่สุดแหงแรกของโลก

นอกจากนั้น หองปฏิบัติการทดสอบที่โรงงาน
ใหม ไดออกแบบเปนหองทดสอบทีท่นัสมยัมาก 
ติดตั้งระบบการควบคุมกระแสและแรงดันเพื่อ
การทดสอบหมอแปลงเปนแบบ Converter 
สามารถควบคุมการทํางานไดสะดวกและ
อตัโนมตั ิควบคูกับระบบเครื่องมือวัดที่ทันสมัย 
มีความแมนยําสูง หองปฏิบัติการทดสอบ
หมอแปลงนี้ ไดรับการรับรองมาตรฐาน มอก. 
17025-2548 (ISO/IEC 17025:2005) จาก
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

ป พ.ศ.2559 ไดสรางโรงงานเพื่อผลิตหมอแปลงระบบจําหนาย 
(Distribution Transformer) แหงใหม (โรงงานที่ 3) เพื่อเพิ่ม

กําลังการผลิตรองรับตลาด AEC ที่มีขนาดใหญขึ้น
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ดวยประสบการณ ความเชี่ยวชาญการผลิตหมอแปลงระดับแรงดัน 230 kV มากกวา 10 ป และ
จากความตองการของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ที่ตองการพัฒนาระบบไฟฟาของ
ประเทศ รวมกับการไฟฟาของประเทศเพื่อนบานในอาเซียนทั้งหมด ไดกําหนดวิสัยทัศนเพื่อ
พัฒนาระบบไฟฟาของอาเซียน (Asian Power Grid) ทั้งหมดให
สามารถเชื่อมโยงระบบไฟฟาในภูมิภาคอาเซียน เพื่อรวมกันจัดสรรและ
ใชทรัพยากรพลังงานใหเกิดประโยชนคุมคาที่สุด มีประสิทธิภาพเพื่อ
ความมั่นคงดานพลังงานและเศรษฐกิจ โดยจะยกระดับแรงดันสายสง
เปนแรงดันไฟฟาสูงพิเศษ (Extra High Voltage) คือ 500 kV ถิรไทย
จึงขอขยายขอบเขตเทคโนโลยีการผลิตกับ SIEMENS, ประเทศ
เยอรมันนี จากเดิมเปนถึงระดับแรงดัน 500 kV และไดขอขึ้นทะเบียน
ผูขายหมอแปลงขนาด 333 MVA  1 Ph ระดับแรงดัน 500 kV กับการ
ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

ขณะเดียวกัน ป พ.ศ.2559 ไดสรางโรงงานเพื่อผลิตหมอแปลงระบบจําหนาย (Distribution 
Transformer) แหงใหม (โรงงานที่ 3) เพื่อเพิ่มกําลังการผลิตรองรับตลาด AEC ที่มีขนาดใหญ
ขึ้น ไดนําความรูและประสบการณการผลิตหมอแปลงระบบจําหนายที่มีมามากกวา 35 ป และ 
20 ปในการผลิตหมอแปลงกําลังขนาดใหญ (Power Transformer) มาประยุกตการออกแบบ
โรงงานแหงใหม ใหมีความกาวหนาทันสมัย ออกแบบโรงงานใหเปนระบบปด ควบคุมความดัน
ภายในโรงงานใหสูงกวาบรรยากาศภายนอก ทําใหภายในโรงงานปราศจากฝุน ควบคุมการไหล
เวียนของอากาศภายในใหเหมาะสม มีสภาพแวดลอมการทํางานที่ดี ทําใหผูปฏิบัติงานทํางาน
อยางมีความสุข และหมอแปลงมีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น

กระบวนการตัดเหล็ก, เรียงเหล็ก, พันคอยล เปนแบบกึ่งอัตโนมัติ ควบคุมดวยระบบคอมพิวเตอร 
และเปลี่ยนระบบการอบไลความชื้นภายในตัวหมอแปลงกอนที่จะเติมนํ้ามันเขาตัวถัง จากเดิมที่
ใชวิธีอบไลความชื้นแบบดั้งเดิม คือใชอากาศรอนไหลวน (Hot Air Circulation) มาเปนระบบ 
Vapour Phase Drying (VPD) เหมือนกับกระบวนการผลิตหมอแปลงกําลัง (Power 
Transformer) ที่ใชไอระเหยของเหลวประเภทโซลเวนท (Solvent) ที่ผานการตมใหรอนแลวฉีด
พนไปที่ Active part ที่มีอุณหภูมิตํ่า
กวา ทําใหระบบฉนวนท่ีตองการอบ
แหงไดรับความรอนโดยตรง อุณหภูมิที่
กระดาษฉนวนจะเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพมากกวาระบบเดิม 
(Hot Air Circulation) กระบวนการอบ
แบบใหมนี้จะทําใหระบบฉนวนของ
หมอแปลงที่ทําจากกระดาษและไม มี
การเสื่อมสภาพ (De-polymerization) 
นอยท่ีสุด นอกจากนี้ยังผสมผสาน 
(Combine) การอบแบบ Low 
Frequency Heating เขาดวยกันเพื่อให
ความรอนสัมผัสโดยตรงกับขดลวดท่ี
อยูดานใน จึงเปนการใหความรอนจาก
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ขดลวดดานในสูดานนอก หมอแปลงที่ผาน
กระบวนการนี้จะมีประสิทธิภาพที่ดีและมีอายุ
การใชงานที่ยาวนานกวาในอดีต ระบบ 
Combine Vapour Phase & Low Frequency 
Drying น้ี นับวาเปนระบบท่ีทันสมัย มี
ประสิทธิภาพสูงที่สุดแหงแรกของโลก

นอกจากนั้น หองปฏิบัติการทดสอบที่โรงงาน
ใหม ไดออกแบบเปนหองทดสอบทีท่นัสมยัมาก 
ติดตั้งระบบการควบคุมกระแสและแรงดันเพื่อ
การทดสอบหมอแปลงเปนแบบ Converter 
สามารถควบคุมการทํางานไดสะดวกและ
อตัโนมติั ควบคูกับระบบเครื่องมือวัดที่ทันสมัย 
มีความแมนยําสูง หองปฏิบัติการทดสอบ
หมอแปลงนี้ ไดรับการรับรองมาตรฐาน มอก. 
17025-2548 (ISO/IEC 17025:2005) จาก
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

ป พ.ศ.2559 ไดสรางโรงงานเพื่อผลิตหมอแปลงระบบจําหนาย 
(Distribution Transformer) แหงใหม (โรงงานที่ 3) เพื่อเพิ่ม

กําลังการผลิตรองรับตลาด AEC ที่มีขนาดใหญขึ้น



44   TIRATHAI JOURNAL 
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ทศวรรษที่ 4  

พ.ศ. 2560 – 2569 

ทศวรรษแหงความทาทายที่ถิรไทยจะผลิตหมอแปลง
ระดับแรงดันสูงพิเศษ (Extra High Voltage) คือแรง
ดัน 500 kV ออกจําหนาย การผลิตหมอแปลงระดับ
แรงดันนี้ ตองใชเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงกวาเดิมมาก 
ผูปฏิบัติงานตองมีความเช่ียวชาญประสบการณมาก 
โรงงานตองรักษาความสะอาด ควบคุมเรื่องฝุนและ
ความชื้น

ถิรไทยไดขยายพื้นที่โรงงานที่ 2 เพื่อใชผลิตหมอแปลง
ชนิดนี้ โดยสรางหองพันขดลวดที่เปนระบบปดแบบ 
Clean Room ควบคุมฝุนและความช้ืน ลงทุนพัฒนา
หองปฏบิติัการทดสอบ ใหสามารถรองรบัการทดสอบ 
หมอแปลงระดับแรงดัน 500 kV  ไดทั้งการทดสอบ
แบบประจํา (Routine test) และแบบเฉพาะ (Type 
test) โดยหองปฏิบัติการทดสอบนี้ ไดรับการรับรอง
มาตรฐาน มอก. 17025-2548 (ISO/IEC 17025:2005) 
จากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มีขีด
ความสามารถทดสอบหมอแปลงไดขนาดสูงสุดถึง 900 
MVA แรงดันไฟฟาสูงสุดถึง 550 kV

ปจจุบัน การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ไดอนุมัติใหถิรไทยสามารถเขารวมประกวดราคา
หมอแปลงระดับแรงดัน 500 kV ได อนาคตอันใกล ถิรไทย คงมีผลงานหมอแปลงระดับแรงดัน 
500 kV ตดิต้ังใชงานในระบบไฟฟาของประเทศ นบัเปนความสาํเรจ็และความภาคภมูใิจทีถิ่รไทย... 
ผูผลิตหมอแปลงของคนไทย ที่สามารถผลิตหมอแปลงไฟฟาไดครอบคลุมระบบของ Asian 
Power Grid ทั้งหมด

จากวัน เดือน ป ที่ผานไป ความมุงมั่นของถิรไทยไมเคยเปลี่ยน คงยึดมั่นตลอดเวลาที่ถิรไทยจะ
เปนผูผลิตหมอแปลงของคนไทย ที่มุงมั่นจะผลิตหมอแปลงไฟฟาหลากหลายชนิด ที่มีคุณภาพ 
เพื่อทดแทนการนําเขา และสงออกไปจําหนายยังตางประเทศ 

นอกจากนั้น เพื่อการมีสวนรวมพัฒนาการศึกษาของชาติ ถิรไทยไดลงนามความรวมมือทาง
วิชาการงานวิจัยกับสถาบันการศึกษาตาง ๆ และรับนักศึกษาตามโครงการ “สหกิจศึกษา” อาทิ 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ และ
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร เปนตน ทั้งนี้ ตองการสรางองคความรูดานไฟฟาแรงสูงให
เกิดขึ้นภายในประเทศอยางแทจริง

ความสําเร็จของการพัฒนาเทคโนโลยี ที่เริ่มจากผูผลิตหมอแปลงแรงดันไฟฟากลาง (Medium 
Voltage) 1 - 72.5 kV กาวขึ้นเปนแรงดันไฟฟาสูง (High Voltage) 72.5 – 242 kV และจะกาว
สูระดับแรงดันไฟฟาสูงพิเศษ (Extra High Voltage) 242 – 800 kV ในครั้งนี้ นอกจากวิสัยทัศน 

บทความพิเศษ

Special Article

ความรูความสามารถ ความพากเพียรพยายามของผูบริหาร และพนักงานทั้งหมดแลว คงตองขอ
ขอบพระคณุคณะผูบริหาร พนกังานจากการไฟฟาฝายผลติแหงประเทศไทย , การไฟฟานครหลวง 
และการไฟฟาสวนภูมิภาค ตลอดจนลูกคา, ผูอุปการะคุณที่ไดใหการสงเสริม สนับสนุน ถิรไทย
ดวยดีเสมอมา

“ถิรไทย” ผูประกอบการของคนไทย พรอมเปนสวนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศสูความ
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตามนโยบาย Thailand 4.0

ทศวรรษแหงความทาทายที่ถิรไทยจะผลิต
หมอแปลงระดับแรงดันสูงพิเศษ (Extra High 
Voltage) คือแรงดัน 500 kV ออกจําหนาย
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ทศวรรษที่ 4  

พ.ศ. 2560 – 2569 

ทศวรรษแหงความทาทายที่ถิรไทยจะผลิตหมอแปลง
ระดับแรงดันสูงพิเศษ (Extra High Voltage) คือแรง
ดัน 500 kV ออกจําหนาย การผลิตหมอแปลงระดับ
แรงดันนี้ ตองใชเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงกวาเดิมมาก 
ผูปฏิบัติงานตองมีความเชี่ยวชาญประสบการณมาก 
โรงงานตองรักษาความสะอาด ควบคุมเรื่องฝุนและ
ความชื้น

ถิรไทยไดขยายพื้นที่โรงงานที่ 2 เพื่อใชผลิตหมอแปลง
ชนิดนี้ โดยสรางหองพันขดลวดท่ีเปนระบบปดแบบ 
Clean Room ควบคุมฝุนและความชื้น ลงทุนพัฒนา
หองปฏบิตักิารทดสอบ ใหสามารถรองรบัการทดสอบ 
หมอแปลงระดับแรงดัน 500 kV  ไดทั้งการทดสอบ
แบบประจํา (Routine test) และแบบเฉพาะ (Type 
test) โดยหองปฏิบัติการทดสอบนี้ ไดรับการรับรอง
มาตรฐาน มอก. 17025-2548 (ISO/IEC 17025:2005) 
จากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มีขีด
ความสามารถทดสอบหมอแปลงไดขนาดสูงสุดถึง 900 
MVA แรงดันไฟฟาสูงสุดถึง 550 kV

ปจจุบัน การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ไดอนุมัติใหถิรไทยสามารถเขารวมประกวดราคา
หมอแปลงระดับแรงดัน 500 kV ได อนาคตอันใกล ถิรไทย คงมีผลงานหมอแปลงระดับแรงดัน 
500 kV ตดิตัง้ใชงานในระบบไฟฟาของประเทศ นบัเปนความสาํเรจ็และความภาคภมูใิจทีถิ่รไทย... 
ผูผลิตหมอแปลงของคนไทย ท่ีสามารถผลิตหมอแปลงไฟฟาไดครอบคลุมระบบของ Asian 
Power Grid ทั้งหมด

จากวัน เดือน ป ที่ผานไป ความมุงมั่นของถิรไทยไมเคยเปลี่ยน คงยึดมั่นตลอดเวลาที่ถิรไทยจะ
เปนผูผลิตหมอแปลงของคนไทย ที่มุงมั่นจะผลิตหมอแปลงไฟฟาหลากหลายชนิด ที่มีคุณภาพ 
เพื่อทดแทนการนําเขา และสงออกไปจําหนายยังตางประเทศ 

นอกจากนั้น เพื่อการมีสวนรวมพัฒนาการศึกษาของชาติ ถิรไทยไดลงนามความรวมมือทาง
วิชาการงานวิจัยกับสถาบันการศึกษาตาง ๆ และรับนักศึกษาตามโครงการ “สหกิจศึกษา” อาทิ 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ และ
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร เปนตน ทั้งนี้ ตองการสรางองคความรูดานไฟฟาแรงสูงให
เกิดขึ้นภายในประเทศอยางแทจริง

ความสําเร็จของการพัฒนาเทคโนโลยี ที่เริ่มจากผูผลิตหมอแปลงแรงดันไฟฟากลาง (Medium 
Voltage) 1 - 72.5 kV กาวขึ้นเปนแรงดันไฟฟาสูง (High Voltage) 72.5 – 242 kV และจะกาว
สูระดับแรงดันไฟฟาสูงพิเศษ (Extra High Voltage) 242 – 800 kV ในครั้งนี้ นอกจากวิสัยทัศน 

บทความพิเศษ
Special Article

ความรูความสามารถ ความพากเพียรพยายามของผูบริหาร และพนักงานทั้งหมดแลว คงตองขอ
ขอบพระคณุคณะผูบริหาร พนกังานจากการไฟฟาฝายผลติแหงประเทศไทย , การไฟฟานครหลวง 
และการไฟฟาสวนภูมิภาค ตลอดจนลูกคา, ผูอุปการะคุณที่ไดใหการสงเสริม สนับสนุน ถิรไทย
ดวยดีเสมอมา

“ถิรไทย” ผูประกอบการของคนไทย พรอมเปนสวนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศสูความ
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตามนโยบาย Thailand 4.0

ทศวรรษแหงความทาทายที่ถิรไทยจะผลิต
หมอแปลงระดับแรงดันสูงพิเศษ (Extra High 
Voltage) คือแรงดัน 500 kV ออกจําหนาย
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คุณทําได
Do It Yourself

Mr.T 
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

วิศวกรอิสระ

คุณทําได
Do It Yourself

การนํากลอง
THERMOVISION
มาตรวจสอบความรอน 
ฉบับที่แลวไดรับทราบความสําคัญของ คา Emissivity พรอมวิธีการ
การหาคา Emissivity ของวัตถุกันแลว ถึงเวลานํากลอง Thermovision 
ตรวจสอบความรอน กันซะทีละครับ

คุณทําได
Do It Yourself

1
กอนทาํการตรวจสอบหารจดุตอรอนในอปุกรณหมอแปลง 
ไฟฟา จาํเปนตองตัง้คาพารามเิตอรตางๆ ของกลองให
เหมาะสม เพื่อชดเชยปจจัยตางๆ ที่มีผลกระทบตอ
การสองจดุตอรอน เชน คาความสามารถในการสะทอน 
รังสีอินฟราเรดของวัตถุ (Emissivity), ระยะทางจาก
วตัถทุีส่องหางจากตวักลอง, อณุหภมูแิวดลอม (Ambient 
Temp.) ความชืน้(%RH) อณุหภมูสิะทอนกลบั (Reflect 
Temp.) เปนตน

2

ภาพความรอนที่ถายไดเปนภาพที่วัดจากการแผรังสี
ความรอนของวัตถุบริเวณพื้นผิวของวัตถุดังนั้นจึงไม
ควรถายภาพวตัถทุีม่อีปุกรณอืน่ปดก้ันเชนแผนกัน้ฉนวน, 
แผนพลาสตกิใส, แผนปองกนัเพือ่ความปลอดภยัเปนตน

3

อุปกรณที่ถูกตรวจสอบจะตองอยูในสภาวะการใชงาน
ปกติ

4

อุปกรณที่ถูกตรวจสอบจะตองอยูในสภาวะการใชงาน
ปกตแิละถาเปนไปไดควรตรวจสอบขณะท่ีอปุกรณจาย
โหลดเตม็ทีเ่พือ่ใหผลการวดัมคีวามแมนยาํมากขึน้

ขอปฏิบัติกอนนํากลอง Thermovision ตรวจสอบความรอน

5

ควรหลกีเลีย่ง ถายภาพในสภาวะแวดลอมท่ีไมเหมาะ
สมเชนมฝีนตกหรอืหลักจากฝนตกใหมๆ หรอืมหีมอก
จดัหรอืมคีวามชืน้สงูกวา 80 %RH หรอืในชวงหนา
หนาวหรอืในชวงมลีมแรงเปนตน

6

ขณะทําการตรวจสอบจะตองลดปจจัยอ่ืนท่ีมีผลกระ
ทบใหเกิดนอยท่ีสุดเชนหลีกเลี่ยงการสะทอนจาก
แหลงความรอนอืน่ๆ ท่ีไมเกีย่วของหลกีเล่ียงเงาสะทอน
จากโลหะ เปนตน

7

กอนการบันทึกภาพความรอน จะตองแนใจวามุม
ตางๆ หรือองคประกอบตางๆ ของภาพครอบคลุม
และเหมาะสมแลว รวมถึงความคมชัด จะตองแนใจ
วาไดปรับความคมชัดดีท่ีสุดแลว เพราะถาภาพมี
ความไมชัดเจนในองคประกอบ จะทําใหคาอุณหภูมิ
ที่อานไดผิดเพ้ียนไป และจะทําใหการวิเคราะหภาพ
เปนไปอยางไมสมบูรณ
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
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การหาคา Emissivity ของวัตถุกันแลว ถึงเวลานํากลอง Thermovision 
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คุณทําได
Do It Yourself

1
กอนทําการตรวจสอบหารจดุตอรอนในอปุกรณหมอแปลง 
ไฟฟา จาํเปนตองตัง้คาพารามเิตอรตางๆ ของกลองให
เหมาะสม เพื่อชดเชยปจจัยตางๆ ที่มีผลกระทบตอ
การสองจดุตอรอน เชน คาความสามารถในการสะทอน 
รังสีอินฟราเรดของวัตถุ (Emissivity), ระยะทางจาก
วตัถท่ีุสองหางจากตวักลอง, อณุหภมูแิวดลอม (Ambient 
Temp.) ความชืน้(%RH) อณุหภมูสิะทอนกลบั (Reflect 
Temp.) เปนตน

2

ภาพความรอนที่ถายไดเปนภาพที่วัดจากการแผรังสี
ความรอนของวัตถุบริเวณพ้ืนผิวของวัตถุดังนั้นจึงไม
ควรถายภาพวตัถทุีม่อีปุกรณอืน่ปดก้ันเชนแผนกัน้ฉนวน, 
แผนพลาสตกิใส, แผนปองกนัเพือ่ความปลอดภยัเปนตน

3

อุปกรณที่ถูกตรวจสอบจะตองอยูในสภาวะการใชงาน
ปกติ

4

อุปกรณที่ถูกตรวจสอบจะตองอยูในสภาวะการใชงาน
ปกตแิละถาเปนไปไดควรตรวจสอบขณะท่ีอปุกรณจาย
โหลดเตม็ทีเ่พือ่ใหผลการวดัมคีวามแมนยาํมากขึน้

ขอปฏิบัติกอนนํากลอง Thermovision ตรวจสอบความรอน

5

ควรหลีกเลีย่ง ถายภาพในสภาวะแวดลอมท่ีไมเหมาะ
สมเชนมฝีนตกหรอืหลักจากฝนตกใหมๆ หรอืมหีมอก
จดัหรอืมคีวามชืน้สงูกวา 80 %RH หรอืในชวงหนา
หนาวหรอืในชวงมลีมแรงเปนตน

6

ขณะทําการตรวจสอบจะตองลดปจจัยอื่นท่ีมีผลกระ
ทบใหเกิดนอยท่ีสุดเชนหลีกเล่ียงการสะทอนจาก
แหลงความรอนอืน่ๆ ท่ีไมเกีย่วของหลกีเลีย่งเงาสะทอน
จากโลหะ เปนตน

7

กอนการบันทึกภาพความรอน จะตองแนใจวามุม
ตางๆ หรือองคประกอบตางๆ ของภาพครอบคลุม
และเหมาะสมแลว รวมถึงความคมชัด จะตองแนใจ
วาไดปรับความคมชัดดีท่ีสุดแลว เพราะถาภาพมี
ความไมชัดเจนในองคประกอบ จะทําใหคาอุณหภูมิ
ท่ีอานไดผิดเพ้ียนไป และจะทําใหการวิเคราะหภาพ
เปนไปอยางไมสมบูรณ
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คุณทําได
Do
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จุดตอสายตางๆ ดาน High Side, Low Side, Tertiary 
Side บริเวณสายตอทั้งสามดานปกติ จากภาพไมพบ
อุณหภูมิที่แตกตาง

รูปที่ 1 แสดงการตรวจสอบคาความรอนที่จุดตอสาย ดาน High 

Side, Low Side, Tertiary Side

สภาพ Bushing : Oil Level (ถามี), Rod, Porcelain  
จากรูปที่ 2  Bushing อยูในสภาวะปกติ หากมีน้ํามันท่ี 
Bushing รัว่ไหล จะพบวาเกดิความรอนทีแ่ตกตางบรเิวณ
หวั Bushing

 

รูปท่ี 2  แสดงการตรวจสอบคาความรอนที่ Bushing, Rod, 

Porcelain  

ตรวจสอบหมอแปลงกําลัง 

1 สภาพ  Surge Arrestor จากภาพ surge Arrestor ทัง้ 3 
เฟสอยูในสภาวะปกต ิไมเกดิความรอนทีแ่ตกตาง

 

รูปที่ 3 แสดงการตรวจสอบคาความรอนที่ Surge Arrestor  

ครบีระบายความรอนสภาพรอบอุปกรณ, ตัวถงั ตวัตาน 
ทาน (NGR) (ถาม)ี จากภาพผลการตรวจสอบปกต ิโดย
สังเกตุจากภาพความรอนที่ครีบระบายความรอนดาน
บนจะมีความรอนสูงกวาดานลาง และไมมีจุดไหนเกิด
ความแตกตางระหวางอุณหภูมิ

 

รูปที่ 4 แสดงการตรวจสอบคาความรอนที่ ครีบระบายความรอน 

2

3

4

คุณทําได

Do It Yourself

Control Cabinet Transformer ตรวจสอบจดุตอสายภายในตู Control Cabinet หากพบจดุตอรอนดังรปู ซ่ึงมจีดุ Hot 
spot สงูมาก(124° C) ตองรบีดาํเนนิการแกไขทนัที

รูปที่ 5 แสดงการตรวจสอบคาความรอนภายในตู Control Cabinet  

5
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คุณทําได
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จุดตอสายตางๆ ดาน High Side, Low Side, Tertiary 
Side บริเวณสายตอท้ังสามดานปกติ จากภาพไมพบ
อุณหภูมิท่ีแตกตาง

รูปที่ 1 แสดงการตรวจสอบคาความรอนที่จุดตอสาย ดาน High 

Side, Low Side, Tertiary Side

สภาพ Bushing : Oil Level (ถามี), Rod, Porcelain  
จากรูปท่ี 2  Bushing อยูในสภาวะปกติ หากมีนํ้ามันท่ี 
Bushing รัว่ไหล จะพบวาเกดิความรอนทีแ่ตกตางบรเิวณ
หวั Bushing

 

รูปที่ 2  แสดงการตรวจสอบคาความรอนที่ Bushing, Rod, 

Porcelain  

ตรวจสอบหมอแปลงกําลัง 

1 สภาพ  Surge Arrestor จากภาพ surge Arrestor ทัง้ 3 
เฟสอยูในสภาวะปกต ิไมเกดิความรอนทีแ่ตกตาง

 

รูปที่ 3 แสดงการตรวจสอบคาความรอนที่ Surge Arrestor  

ครบีระบายความรอนสภาพรอบอุปกรณ, ตัวถงั ตวัตาน 
ทาน (NGR) (ถาม)ี จากภาพผลการตรวจสอบปกต ิโดย
สังเกตุจากภาพความรอนที่ครีบระบายความรอนดาน
บนจะมีความรอนสูงกวาดานลาง และไมมีจุดไหนเกิด
ความแตกตางระหวางอุณหภูมิ

 

รูปที่ 4 แสดงการตรวจสอบคาความรอนที่ ครีบระบายความรอน 

2

3

4

คุณทําได
Do It Yourself

Control Cabinet Transformer ตรวจสอบจดุตอสายภายในตู Control Cabinet หากพบจดุตอรอนดงัรปู ซึง่มจีดุ Hot 
spot สงูมาก(124° C) ตองรบีดาํเนนิการแกไขทนัที

รูปที่ 5 แสดงการตรวจสอบคาความรอนภายในตู Control Cabinet  

5
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คุณทําได
Do

 It
 Y
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จุดรอนที่เห็นในภาพความรอนนั้นในทางไฟฟาอาจมีสาเหตุมาจากจุดตอท่ีหลุดหลวมเสื่อมสภาพหรือเกิดคราบสนิม
สกปรก, เกดิจากการลดัวงจร, เกดิจากการใชงานเกนิพกิดั, เกดิจากโหลดไมสมดลุหรอื Fault, Mismatched หรอืการ
ตดิต้ังชิน้สวนทีไ่มถกูตอง

การคาํนวณคาอณุหภมูแิตกตาง (Delta T / Temp. Rise) ทาํการเปรยีบเทยีบเพือ่ดคูวามแตกตางของคาอุณหภมิูทีว่ดั
ไดกบัอณุหภมูปิกตขิองอปุกรณ โดยคาํนวณคาดงันี้

การวิเคราะหและเกณฑพิจารณาระดับความรุนแรง
และความเรงดวนในการแกไขจุด

โดยท่ี

อณุหภมูทิีว่ดัได หมายถงึอณุหภมูขิองอปุกรณทีอ่านไดจากกลองอนิฟราเรดซึง่เปนอณุหภมูจิดุรอนหรอืเปนอณุหภมูิ
ทีแ่สดงคาสงูสดุ

อุณหภูมิปกต ิ หมายถึงอุณหภูมิของอุปกรณที่เกิดจากการใชงานปกติหาไดจากบริษัทผูผลิตหรือดูจากเฟสขางเคียง
หรอืดจูากอปุกรณเดยีวกนัใชงานลกัษณะใกลเคยีงกนัทีต่าํแหนงอืน่หรือดจูากคาทางสถติทิีไ่ดเกบ็รวบรวมไว (ถามกีาร
เกบ็ขอมลู) หรอืใชมาตรฐาน NETA ตามตารางทีแ่นบ

ตารางมาตรฐาน NETA

คุณทําได

Do It Yourself

เอกสารอางอิง
Standard for Infrared Inspection of Electrical Systems & Rotating Equipment

ที่มา : www.infraspection.com

50   TIRATHAI JOURNAL 



51April - July 2017 51December 2016 - March 2017

คุณทําได
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จุดรอนที่เห็นในภาพความรอนนั้นในทางไฟฟาอาจมีสาเหตุมาจากจุดตอที่หลุดหลวมเสื่อมสภาพหรือเกิดคราบสนิม
สกปรก, เกดิจากการลดัวงจร, เกดิจากการใชงานเกนิพกิดั, เกดิจากโหลดไมสมดลุหรอื Fault, Mismatched หรอืการ
ตดิตัง้ชิน้สวนทีไ่มถกูตอง

การคาํนวณคาอณุหภมูแิตกตาง (Delta T / Temp. Rise) ทาํการเปรยีบเทยีบเพือ่ดคูวามแตกตางของคาอุณหภูมิทีว่ดั
ไดกบัอณุหภมูปิกตขิองอปุกรณ โดยคาํนวณคาดงันี้

การวิเคราะหและเกณฑพิจารณาระดับความรุนแรง
และความเรงดวนในการแกไขจุด

โดยที่

อณุหภมูท่ีิวดัได หมายถงึอณุหภมูขิองอปุกรณทีอ่านไดจากกลองอนิฟราเรดซึง่เปนอณุหภมูจิดุรอนหรอืเปนอณุหภมูิ
ทีแ่สดงคาสงูสดุ

อุณหภูมิปกต ิ หมายถึงอุณหภูมิของอุปกรณที่เกิดจากการใชงานปกติหาไดจากบริษัทผูผลิตหรือดูจากเฟสขางเคียง
หรอืดจูากอปุกรณเดยีวกนัใชงานลกัษณะใกลเคยีงกนัทีต่าํแหนงอืน่หรือดจูากคาทางสถติทิีไ่ดเกบ็รวบรวมไว (ถามกีาร
เกบ็ขอมลู) หรอืใชมาตรฐาน NETA ตามตารางทีแ่นบ

ตารางมาตรฐาน NETA

คุณทําได
Do It Yourself

เอกสารอางอิง
Standard for Infrared Inspection of Electrical Systems & Rotating Equipment

ที่มา : www.infraspection.com
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หองรับแขก
Drawing Room

สวัสดีครับ คอลัมน “หองรับแขก” กลับมาพบกับทานผูอานอีก

ครั้ง ฉบับนี้ไดรับเกียรติอยางสูงจากสถาบันการศึกษาเกาแกที่

มีชื่อเสียงและไดรับการยอมรับวาผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพมา

ตลอด คือ “สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน” นั่นเองครับ ซึ่งประวัติ

ความเปนมาของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันก็มีความนาสนใจ

เปนอยางมาก เรามีความภูมิใจที่จะนําเสนอดังนี้ครับ

หองรับแขก
Drawing Room

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

Drawing Room

หองรับแขกหองรับแขก
Drawing Room

ดอกบัว
ดอกไมประจาํสถาบนั

จิรวัฒน เกษมวงศจิตร 
ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร สาขาการตลาด 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ผูจัดการสวนธุรการขาย 
บริษัท ถิรไทย จํากัด (มหาชน)

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ในอดีตคือโรงเรียนชางกลแหงแรกของ
ประเทศไทย กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๔๗๕ ในนาม โรงเรียน
อาชีพชางกล ณ ตึกพระคลังขางที่ ตรอกกัปตันบุช สีลม บางรัก 
กรุงเทพมหานคร โดยคณะนายทหารเรือ นําโดย น.อ. พระประกอบกลกิจ 
ร.น. ดวยเหตุผลที่ตองการใหปลูกฝงอาชีพชางใหกับเยาวชนไทย อีกสองป
ตอมาคือในป พ.ศ. ๒๔๗๗ โรงเรียนอาชีพชางกล จึงยายไปตั้งแทนที่กรม
แผนที่ทหารบก ซึ่งไดยายไปจากบริเวณทาเรือ โรงเรียนราชินีลาง จนปตอ
มาไดโอนโรงเรียนอาชีพชางกลมาอยูในสังกัดกระทรวงธรรมการ เมื่อวันที่ 
๑ กรกฎาคม พรอมชื่อโรงเรียนใหมวา โรงเรียนมัธยมอาชีพชางกล และ
ในป พ.ศ. ๒๔๘๐ ไดมีการดําเนินการเชาที่ดินของสํานักงานทรัพยสินสวน
พระมหากษัตริย ซึ่งเปนวังของ “กรมพระสวัสดิ์วัตนวิศิษฏ” เดิม ตรงขาม
สนามกีฬาแหงชาติ มีเนื้อที่ประมาณ ๑๘ ไร ไดจัดสรางอาคารเรียน ๑ 
หลัง โรงฝกงานอีก ๘ หลัง แลวยายโรงเรียนมัธยมอาชีพชางกลมาอยูที่
โรงเรียนใหมนี้ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๔๘๒ และตั้งชื่อโรงเรียนใหม
วา “ชางกลปทุมวัน”

ป พ.ศ.2511 โรงเรียนชางกลปทุมวัน ไดอยูในการพัฒนาอาชีวศึกษา 
ตามแผนโครงการเงินกูเพื่อปรับปรุงโรงงาน เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร และ
สงครูอาจารยฝกงานและดูงานตางประเทศ ตอมาในป พ.ศ.2518 ไดรับ
การยกฐานะขึ้นเปนวิทยาลัยชางกลปทุมวัน เปดสอนหลักสูตรระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
(ปวส.) ในป พ.ศ.2533 เริม่เปดสอนหลกัสตูรประกาศนยีบตัรวศิวกรรมศาสตร 
(ปวศ.) สาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส

ตอมาวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2541 วิทยาลัยชางกลปทุมวัน ไดยกฐานะ
เปนสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีในสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ.2541 และเปดสอนหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
(วท.บ.) เปนครั้งแรกในปเดียวกัน



หองรับแขก
Drawing Room

สวัสดีครับ คอลัมน “หองรับแขก” กลับมาพบกับทานผูอานอีก

ครั้ง ฉบับนี้ไดรับเกียรติอยางสูงจากสถาบันการศึกษาเกาแกที่

มีช่ือเสียงและไดรับการยอมรับวาผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพมา

ตลอด คือ “สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน” นั่นเองครับ ซึ่งประวัติ

ความเปนมาของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันก็มีความนาสนใจ

เปนอยางมาก เรามีความภูมิใจที่จะนําเสนอดังนี้ครับ

หองรับแขก
Drawing Room

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

Drawing Room

หองรับแขกหองรับแขก
Drawing Room

ดอกบัว
ดอกไมประจาํสถาบัน

จิรวัฒน เกษมวงศจิตร 
ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร สาขาการตลาด 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ผูจัดการสวนธุรการขาย 
บริษัท ถิรไทย จํากัด (มหาชน)

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ในอดีตคือโรงเรียนชางกลแหงแรกของ
ประเทศไทย กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๔๗๕ ในนาม โรงเรียน
อาชีพชางกล ณ ตึกพระคลังขางที่ ตรอกกัปตันบุช สีลม บางรัก 
กรุงเทพมหานคร โดยคณะนายทหารเรือ นําโดย น.อ. พระประกอบกลกิจ 
ร.น. ดวยเหตุผลที่ตองการใหปลูกฝงอาชีพชางใหกับเยาวชนไทย อีกสองป
ตอมาคือในป พ.ศ. ๒๔๗๗ โรงเรียนอาชีพชางกล จึงยายไปตั้งแทนที่กรม
แผนที่ทหารบก ซึ่งไดยายไปจากบริเวณทาเรือ โรงเรียนราชินีลาง จนปตอ
มาไดโอนโรงเรียนอาชีพชางกลมาอยูในสังกัดกระทรวงธรรมการ เมื่อวันที่ 
๑ กรกฎาคม พรอมชื่อโรงเรียนใหมวา โรงเรียนมัธยมอาชีพชางกล และ
ในป พ.ศ. ๒๔๘๐ ไดมีการดําเนินการเชาที่ดินของสํานักงานทรัพยสินสวน
พระมหากษัตริย ซึ่งเปนวังของ “กรมพระสวัสดิ์วัตนวิศิษฏ” เดิม ตรงขาม
สนามกีฬาแหงชาติ มีเนื้อที่ประมาณ ๑๘ ไร ไดจัดสรางอาคารเรียน ๑ 
หลัง โรงฝกงานอีก ๘ หลัง แลวยายโรงเรียนมัธยมอาชีพชางกลมาอยูที่
โรงเรียนใหมนี้ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๔๘๒ และตั้งชื่อโรงเรียนใหม
วา “ชางกลปทุมวัน”

ป พ.ศ.2511 โรงเรียนชางกลปทุมวัน ไดอยูในการพัฒนาอาชีวศึกษา 
ตามแผนโครงการเงินกูเพื่อปรับปรุงโรงงาน เครื่องมือ เครื่องจักร และ
สงครูอาจารยฝกงานและดูงานตางประเทศ ตอมาในป พ.ศ.2518 ไดรับ
การยกฐานะขึ้นเปนวิทยาลัยชางกลปทุมวัน เปดสอนหลักสูตรระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) ในป พ.ศ.2533 เริม่เปดสอนหลกัสตูรประกาศนยีบตัรวศิวกรรมศาสตร 
(ปวศ.) สาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส

ตอมาวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2541 วิทยาลัยชางกลปทุมวัน ไดยกฐานะ
เปนสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีในสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ.2541 และเปดสอนหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
(วท.บ.) เปนครั้งแรกในปเดียวกัน
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วันท่ี 4 เมษายน พ.ศ.2560 ที่ผานมา บริษัท ถิรไทย จํากัด 

(มหาชน) ไดรับเกียรติจาก รศ. ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน รักษา

ราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ไดพาคณะ

อาจารยและนักศึกษา เขาเยี่ยมชมกระบวนการผลิตหมอแปลง 

ไฟฟากําลังของบริษัทฯ และรับมอบหมอแปลงไฟฟา ขนาด 10 

kVA  100 kV ทีผ่ลติโดยนกัศกึษาจากสถาบนัเทคโนโลยปีทุมวนั 

เพ่ือนําไปใชในหองทดสอบที่สถาบัน ซ่ึงเปนโครงงานเพื่อจบ

หลักสูตร ตามโครงการ “สหกิจศึกษา”  โดย รศ. ดร.เสถียร 

ธัญญศรีรัตน ไดสละเวลาใหสัมภาษณกับวารสารถิรไทย ดังนี้

 คณะอาจารยและนกัศกึษา

สถาบันเทคโนโลยีปทมุวนั เขาเยีย่มชม

กระบวนการผลิตหมอแปลงไฟฟากาํลัง

หองรับแขก

Draw
ing Roomนโยบาย Thailand 4.0 รัฐบาลตองสงเสริม 

สนับสนุนอุตสาหกรรมไฟฟา
“ในเรื่องของ นโยบาย Thailand 4.0 ผมคิดวารัฐตองชวย
เหลือใหภาคอุตสาหกรรมไฟฟา ในเรื่องการควบคุมสินคาหนี
ภาษี  สินคาไมไดมาตรฐาน  ภาคอุตสาหกรรมผลิตสินคา
และสรางรายไดใหรัฐ ในรูปการชําระภาษี  แตกลับมีสินคา
เลียนแบบ และสินคาที่ไมผานกระบวนการภาษี มาเปนคูแขง
กบัภาคอตุสาหกรรม และอกีอยางท่ีสาํคญัรัฐบาลตองมนีโยบาย
สนับสนุนการใชสินคาในประเทศ  โดยเฉพาะใหสวนราชการ
เอง การขบัเคลือ่นอตุสาหกรรมไฟฟาน้ันตองใชเงินทนุแรงงาน 
คุณภาพ  และโอกาสที่ภาคอุตสาหกรรมจะอยูรอด  รัฐตองนํา
นโยบาย   Thailand 4.0 ขับเคลื่อนสนับสนุนภาคอุตสาหกรรม” 

Thailand 4.0 เปนโมเดลขับเคลื่อนประเทศ 
สูความมั่นคง มั่งคั่ง และย่ังยืน
“สําหรับอุตสาหกรรมหมอแปลงของไทย  ถามองแบบนัก
วิชาการจะคิดวาเปนเทคโนโลยีที่หยุดนิ่งแลว ไมมีอะไรใหมๆ  
สินคาก็เปนแบบเดิมๆ ใครก็ทําได แตถามองในแงความจําเปน
แลว แมโลกจะเจริญกาวหนาอยางไรคนก็ยังตองกินขาว  ยัง
ตองพึ่งผลิตผลทางการเกษตรเพื่อการดํารงชีพ  อุตสาหกรรม
หมอแปลงไฟฟาก็เหมือนกัน  ยังเปนอุตสาหกรรมที่ตองใชใน
ระบบการผลิต การสงจายไฟฟาที่เปนแหลงพลังงานที่ดีที่สุด  
คือขนสงงาย  ประหยัด และปลอดภัย  แตทําอยางไรที่จะทํา
อุตสาหกรรมหมอแปลงไทยชวยให ประเทศมีรายได สูง  
ประเด็นหนึ่งคือตองสงเสริมใหประเทศสามารถผลิตหมอแปลง
ใชในประเทศโดยไมตองพึ่งพาการนําเขา  และสนับสนุนให

อุตสาหกรรมไฟฟา มีความสําคัญตอการพัฒนา
ประเทศ
“ตองยอนนึกถึงอดีตท่ีผมเริ่มเห็นอุปกรณไฟฟาและเครื่องใช
ไฟฟา  เมื่อประมาณ 38 ป ตอนนั้นเรียนสายวิชาชีพ ก็จะรูจัก
ผลิตภัณฑที่ครูบอกวาซื้อมาจากตางประเทศ  สําหรับอุปกรณ
ในประเทศกจ็ะเหน็เปนพวกสวติช  หลงัเตา คทัเอาท  และฟวส 
ผลติภณัฑทีผ่ลติใชในประเทศเองเปนแบบงายๆ  เมือ่เวลาผาน
มาจนถงึปจจบุนั  จะพบวาการเติบโตของอตุสาหกรรมไฟฟาใน
ประเทศขยายตัวไดอยางรวดเร็ว  ถึงแมวาหลายผลิตภัณฑ
ไมใชเปนยี่หอของไทยก็ตาม  แตคนไทยไดรวมคิด  รวมพัฒนา
ผลิตภัณฑในอุตสาหกรรมไฟฟา เพ่ือการใชในประเทศและ
สามารถสรางรายไดเปนสินคาสงออก  หลายผลิตภัณฑทาง
ดานอุตสาหกรรมไฟฟาเปนความสามารถของวิศวกรไทย 
ชางฝมือ และคนไทยเปนเจาของกิจการเองเห็นตัวอยางได
ชัดเจน  เชน อุตสาหกรรมเกี่ยวกับการผลิตหมอแปลงไฟฟา  
อุปกรณระบบไฟฟา ที่สามารถผลิตใชในประเทศเองโดยไม
ตองพึ่งการนําเขาจากตางประเทศ  และยังเปนการผลิตเพื่อ
จําหนายนําเงินรายไดเขาประเทศ ผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟามี
ความจําเปนตอการดํารงชีวิตมากขึ้น  

ถาเราไมมีอุตสาหกรรมดานนี้เปนของตนเอง ประเทศของเรา
คงตองสูญเสียเงินตราใหตางประเทศ  จนไมสามารถแขงขันได  
อุตสาหกรรมไฟฟาจึงเปนอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญอยูใน
ลําดับตน  เปนการสรางงานสรางผลผลิตเพื่อลดการนําเขา  
และยังเปนการเพิ่มรายไดจากการสงออก  ในปจจุบันนี้มีการ
แขงขนัจากตางประเทศ โดยเฉพาะจนี ทีม่กีารนาํสนิคาราคาถกู
มาแขงขนั  อตุสาหกรรมไฟฟาของไทยอาจจะมผีลกระทบบาง  
แตถาเราพัฒนาคุณภาพสินคาและกระบวนการผลิตใหดียิ่งขึ้น 
ผมคดิวาดวยศกัยภาพของคนไทยไมแพตางประเทศแนนอน”
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วันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2560 ที่ผานมา บริษัท ถิรไทย จํากัด 

(มหาชน) ไดรับเกียรติจาก รศ. ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน รักษา

ราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ไดพาคณะ

อาจารยและนักศึกษา เขาเยี่ยมชมกระบวนการผลิตหมอแปลง 

ไฟฟากําลังของบริษัทฯ และรับมอบหมอแปลงไฟฟา ขนาด 10 

kVA  100 kV ท่ีผลิตโดยนักศกึษาจากสถาบันเทคโนโลยปีทุมวนั 

เพ่ือนําไปใชในหองทดสอบที่สถาบัน ซึ่งเปนโครงงานเพื่อจบ

หลักสูตร ตามโครงการ “สหกิจศึกษา”  โดย รศ. ดร.เสถียร 

ธัญญศรีรัตน ไดสละเวลาใหสัมภาษณกับวารสารถิรไทย ดังนี้

 คณะอาจารยและนกัศกึษา

สถาบันเทคโนโลยปีทมุวนั เขาเยีย่มชม

กระบวนการผลิตหมอแปลงไฟฟากาํลัง

หองรับแขก
Draw

ing Roomนโยบาย Thailand 4.0 รัฐบาลตองสงเสริม 
สนับสนุนอุตสาหกรรมไฟฟา
“ในเรื่องของ นโยบาย Thailand 4.0 ผมคิดวารัฐตองชวย
เหลือใหภาคอุตสาหกรรมไฟฟา ในเรื่องการควบคุมสินคาหนี
ภาษี  สินคาไมไดมาตรฐาน  ภาคอุตสาหกรรมผลิตสินคา
และสรางรายไดใหรัฐ ในรูปการชําระภาษี  แตกลับมีสินคา
เลียนแบบ และสินคาท่ีไมผานกระบวนการภาษี มาเปนคูแขง
กบัภาคอตุสาหกรรม และอกีอยางท่ีสาํคญัรัฐบาลตองมนีโยบาย
สนับสนุนการใชสินคาในประเทศ  โดยเฉพาะใหสวนราชการ
เอง การขบัเคลือ่นอตุสาหกรรมไฟฟานัน้ตองใชเงนิทนุแรงงาน 
คุณภาพ  และโอกาสที่ภาคอุตสาหกรรมจะอยูรอด  รัฐตองนํา
นโยบาย   Thailand 4.0 ขับเคลื่อนสนับสนุนภาคอุตสาหกรรม” 

Thailand 4.0 เปนโมเดลขับเคลื่อนประเทศ 
สูความม่ันคง ม่ังคั่ง และยั่งยืน
“สําหรับอุตสาหกรรมหมอแปลงของไทย  ถามองแบบนัก
วิชาการจะคิดวาเปนเทคโนโลยีที่หยุดนิ่งแลว ไมมีอะไรใหมๆ  
สินคาก็เปนแบบเดิมๆ ใครก็ทําได แตถามองในแงความจําเปน
แลว แมโลกจะเจริญกาวหนาอยางไรคนก็ยังตองกินขาว  ยัง
ตองพึ่งผลิตผลทางการเกษตรเพื่อการดํารงชีพ  อุตสาหกรรม
หมอแปลงไฟฟาก็เหมือนกัน  ยังเปนอุตสาหกรรมที่ตองใชใน
ระบบการผลิต การสงจายไฟฟาที่เปนแหลงพลังงานที่ดีที่สุด  
คือขนสงงาย  ประหยัด และปลอดภัย  แตทําอยางไรที่จะทํา
อุตสาหกรรมหมอแปลงไทยชวยให ประเทศมีรายได สูง  
ประเด็นหนึ่งคือตองสงเสริมใหประเทศสามารถผลิตหมอแปลง
ใชในประเทศโดยไมตองพึ่งพาการนําเขา  และสนับสนุนให

อุตสาหกรรมไฟฟา มีความสําคัญตอการพัฒนา
ประเทศ
“ตองยอนนึกถึงอดีตท่ีผมเริ่มเห็นอุปกรณไฟฟาและเครื่องใช
ไฟฟา  เมื่อประมาณ 38 ป ตอนนั้นเรียนสายวิชาชีพ ก็จะรูจัก
ผลิตภัณฑที่ครูบอกวาซื้อมาจากตางประเทศ  สําหรับอุปกรณ
ในประเทศกจ็ะเหน็เปนพวกสวติช  หลงัเตา คทัเอาท  และฟวส 
ผลติภณัฑทีผ่ลติใชในประเทศเองเปนแบบงายๆ  เมือ่เวลาผาน
มาจนถงึปจจบุนั  จะพบวาการเติบโตของอตุสาหกรรมไฟฟาใน
ประเทศขยายตัวไดอยางรวดเร็ว  ถึงแมวาหลายผลิตภัณฑ
ไมใชเปนยี่หอของไทยก็ตาม  แตคนไทยไดรวมคิด  รวมพัฒนา
ผลิตภัณฑในอุตสาหกรรมไฟฟา เพ่ือการใชในประเทศและ
สามารถสรางรายไดเปนสินคาสงออก  หลายผลิตภัณฑทาง
ดานอุตสาหกรรมไฟฟาเปนความสามารถของวิศวกรไทย 
ชางฝมือ และคนไทยเปนเจาของกิจการเองเห็นตัวอยางได
ชัดเจน  เชน อุตสาหกรรมเก่ียวกับการผลิตหมอแปลงไฟฟา  
อุปกรณระบบไฟฟา ที่สามารถผลิตใชในประเทศเองโดยไม
ตองพ่ึงการนําเขาจากตางประเทศ  และยังเปนการผลิตเพ่ือ
จําหนายนําเงินรายไดเขาประเทศ ผลิตภัณฑเคร่ืองใชไฟฟามี
ความจําเปนตอการดํารงชีวิตมากข้ึน  

ถาเราไมมีอุตสาหกรรมดานนี้เปนของตนเอง ประเทศของเรา
คงตองสูญเสียเงินตราใหตางประเทศ  จนไมสามารถแขงขันได  
อุตสาหกรรมไฟฟาจึงเปนอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญอยูใน
ลําดับตน  เปนการสรางงานสรางผลผลิตเพื่อลดการนําเขา  
และยังเปนการเพิ่มรายไดจากการสงออก  ในปจจุบันนี้มีการ
แขงขนัจากตางประเทศ โดยเฉพาะจนี ทีม่กีารนาํสนิคาราคาถกู
มาแขงขนั  อตุสาหกรรมไฟฟาของไทยอาจจะมผีลกระทบบาง  
แตถาเราพัฒนาคุณภาพสินคาและกระบวนการผลิตใหดียิ่งขึ้น 
ผมคดิวาดวยศกัยภาพของคนไทยไมแพตางประเทศแนนอน”
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อุตสาหกรรมหมอแปลงของไทยเปนที่หน่ึงของโลก  เปน
นวัตกรรมชิ้นหนึ่งในนโยบาย Thailand 4.0  รัฐบาลตอง
สงเสริมภาคอุตสาหกรรมของคนไทย เชน ภาครัฐตองใช
ผลิตภัณฑจากผูผลิตภายในประเทศที่ลงทุนโดยคนไทย และ
สถานประกอบการของไทยก็ตองพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑให
เปนหนึ่งไมเปนรองใครเชนกัน”

การศึกษาวิศวกรรมศาสตร  จะมีสวนสนับสนุน
นโยบาย Thailand 4.0
“สําหรับภาคการศึกษาวิศวกรรมศาสตรมีส วนสนับสนุน
นโยบาย  Thailand 4.0 ตามภารกิจของสถาบันการศึกษาใน
สังกัดอุดมศึกษา คือการผลิตบัณทิตใหมีความรูความสามารถ
สามารถขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0   ที่ตองการปรับ
เปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจ ไปสูเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวย
นวัตกรรมโดยมีฐานคิดหลัก คือ เปลี่ยนจากการผลิตสินคา 
“โภคภัณฑ” ไปสูสินคาเชิง “นวัตกรรม” .เปลี่ยนจากการขับ
เคลื่อนประเทศดวยภาคอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคลื่อนดวย
เทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค และนวัตกรรม  และเปลี่ยน
จากการเนนภาคการผลิตสินคา ไปสูการเนนภาคบริการมาก
ขึ้น บัณฑิตวิศวกรรมศาสตร ตองเรียนรู และฝกฝนการคิดคน
ที่จะสรางสิ่งประดิษฐที่เปน นวัตกรรมใหมที่สามารถใชงานได
จริงดวยการใชเทคโนโลยีและความคิดสรางสรรค  แตขอจํากัด
ของสถานศึกษาที่มีเครื่องมือไมทันสมัย  ตองอาศัยสถาน
ประกอบการภาคธรุกจิ  ท่ีทาํอยูแลวคือการบรรจกุารฝกทาํงาน
ในสถานประกอบการ 1 ภาคเรียน และที่ตองทําตอไปซึ่ง
สอดคลองกับ แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579 เปา
หมายที่ 2 สถาบันการศึกษาและหนวยงานที่จัดการศึกษาผลิต
บัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและเปนเลิศเฉพาะดาน ตองทําตาม
ตัวชี้วัดคุณภาพ ใหมีการจัดการศึกษารูปแบบทวิภาคี สหกิจ
ศึกษา และหลักสูตรโรงเรียนในโรงงานใหเพิ่มขึ้นสถาบัน
เทคโนโลยีปทุมวันไดเพิ่มการจัดการศึกษาแบบทวิภาคีใน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร 2 สาขาวิชา  คือสาขาวิศวกรรม
ไฟฟา และวิศวกรรมอุตสาหการ มีรูปแบบใหนักศึกษาที่สําเร็จ
การศึกษาสายอาชีพแลวเขาสูสถานประกอบการและใหเรียน
ในวันอาทิตย โดยเรียนเฉพาะวิชาแกนของหลักสูตร  สวนวิชา
อื่นใหใชการเรียนรูจากประสบการณจริงในการทํางานแลวนํา
มาเทยีบ  ท้ังนีเ้พือ่ใหสอดคลองใหผูเรยีนมีความรูความสามารถ
ตรงตามความตองการของสถานประกอบการวศิวกรไทย  ควร
ปรบัตวัเพือ่รองรบันโยบาย Thailand 4.0 อยางไร

ภาคการศกึษาวศิวกรรมศาสตร

มสีวนสนบัสนนุนโยบาย  

Thailand 4.0 คอืการผลิตบัณทติ

ใหมคีวามรูความสามารถ สามารถ

ขบัเคล่ือนนโยบายท่ีตองการปรบั

เปล่ียนโครงสรางเศรษฐกิจ 

ไปสูเศรษฐกจิท่ีขับเคล่ือนดวย

นวัตกรรม

“

“

หองรับแขก

Draw
ing Roomและนี่คือวิสัยทัศนและความเห็นที่นาสนใจของ รศ. ดร.เสถียร 

ธัญญศรีรัตน รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยี
ปทุมวัน ซึ่งถาหากประเทศไทยจะกาวเขาสูนโยบาย Thailand 
4.0 ได ภาครัฐจําเปนที่จะตองเขามาสนับสนุนและสงเสริม
ภาคอุตสาหกรรม ใหสามารถพัฒนาเพื่อแขงขันกับผูผลิตจาก
ตางประเทศได และเปลีย่นจากการผลติสนิคาในเชงิ “โภคภณัฑ” 
ไปสูสินคาในเชิง “นวัตกรรม” เพื่อสามารถพัฒนาประเทศไปสู
ความ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ครับ

คอลมัน “หองรบัแขก” ฉบบัน้ี ตองขอลาทานผูอานไปกอนครบั 
สาํหรบัหนวยงานหรอืองคกรใดทีต่องการจะเขาชมกระบวนการ
ผลิตหมอแปลงไฟฟากําลัง สามารถติดตอบริษัทไดเลยครับ 
สําหรับฉบับนี้ สวัสดีครับ...

สําหรับประเด็นของวิศวกรไทยนั้นเปนประเด็นสําคัญอยางยิ่ง  
ความจริงโลกยุคนี้มีการพัฒนาดวยเทคโนโลยีดิจิตอลอยาง
รวดเรว็  การศกึษาในยคุแหงดจิติอล เครือ่งมอืและอปุกรณ
อนาลอกแบบเกาไดเลกิใชมแีตอปุกรณดิจติอล  วศิวกรตองมี
การพฒันาตนเองใหทาํงานกบัระบบใหมได  จงึตองมกีารศกึษา
อบรม ถาไมกลบัมาศกึษาเพิม่วฒุกิารศกึษากต็องอบรมพฒันา
ตนเอง  สถานศกึษามภีาระหนาทีค่อืการใหบรกิารวชิาการแก
สงัคมชมุชน ซึง่กร็วมถงึสถานประกอบการ  ภาคธรุกจิ ดวย  
แตตองอยูทีค่วามสมคัรใจทีต่องฝากไปถงึวศิวกรทีท่าํงานดวยวา  
ทานตองปรบัตวัเองทีจ่ะเรยีนรูเทคโนโลยใีหม  การใชเครื่องมือ
เครื่องจักรสมัยใหม  และการสรางงานผลิตภัณฑที่เปน 
นวัตกรรมของไทยเพื่อการแขงขันกับทั่วโลก  อันจะนําไปสู
เปาหมายคือ เศรษฐกิจใหมประเทศมีรายไดสูง ตามนโยบาย 
Thailand 4.0”

แหลงที่มาของขอมูล

1. http://www.thaieei.com/2013/th/index.php

2. https://th.wikipedia.org/wiki/สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ_พระองคเจาสวัสดิโสภณ_กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ

3. https://th.wikipedia.org/wiki/สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
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อุตสาหกรรมหมอแปลงของไทยเปนท่ีหนึ่งของโลก  เปน
นวัตกรรมชิ้นหนึ่งในนโยบาย Thailand 4.0  รัฐบาลตอง
สงเสริมภาคอุตสาหกรรมของคนไทย เชน ภาครัฐตองใช
ผลิตภัณฑจากผูผลิตภายในประเทศท่ีลงทุนโดยคนไทย และ
สถานประกอบการของไทยก็ตองพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑให
เปนหนึ่งไมเปนรองใครเชนกัน”

การศึกษาวิศวกรรมศาสตร  จะมีสวนสนับสนุน
นโยบาย Thailand 4.0
“สําหรับภาคการศึกษาวิศวกรรมศาสตรมีส วนสนับสนุน
นโยบาย  Thailand 4.0 ตามภารกิจของสถาบันการศึกษาใน
สังกัดอุดมศึกษา คือการผลิตบัณทิตใหมีความรูความสามารถ
สามารถขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0   ที่ตองการปรับ
เปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจ ไปสูเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวย
นวัตกรรมโดยมีฐานคิดหลัก คือ เปลี่ยนจากการผลิตสินคา 
“โภคภัณฑ” ไปสูสินคาเชิง “นวัตกรรม” .เปลี่ยนจากการขับ
เคลื่อนประเทศดวยภาคอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคลื่อนดวย
เทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค และนวัตกรรม  และเปลี่ยน
จากการเนนภาคการผลิตสินคา ไปสูการเนนภาคบริการมาก
ขึ้น บัณฑิตวิศวกรรมศาสตร ตองเรียนรู และฝกฝนการคิดคน
ที่จะสรางสิ่งประดิษฐที่เปน นวัตกรรมใหมที่สามารถใชงานได
จริงดวยการใชเทคโนโลยีและความคิดสรางสรรค  แตขอจํากัด
ของสถานศึกษาที่มีเครื่องมือไมทันสมัย  ตองอาศัยสถาน
ประกอบการภาคธรุกจิ  ท่ีทาํอยูแลวคือการบรรจกุารฝกทาํงาน
ในสถานประกอบการ 1 ภาคเรียน และที่ตองทําตอไปซึ่ง
สอดคลองกับ แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579 เปา
หมายที่ 2 สถาบันการศึกษาและหนวยงานที่จัดการศึกษาผลิต
บัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและเปนเลิศเฉพาะดาน ตองทําตาม
ตัวช้ีวัดคุณภาพ ใหมีการจัดการศึกษารูปแบบทวิภาคี สหกิจ
ศึกษา และหลักสูตรโรงเรียนในโรงงานใหเพ่ิมขึ้นสถาบัน
เทคโนโลยีปทุมวันไดเพิ่มการจัดการศึกษาแบบทวิภาคีใน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร 2 สาขาวิชา  คือสาขาวิศวกรรม
ไฟฟา และวิศวกรรมอุตสาหการ มีรูปแบบใหนักศึกษาที่สําเร็จ
การศึกษาสายอาชีพแลวเขาสูสถานประกอบการและใหเรียน
ในวันอาทิตย โดยเรียนเฉพาะวิชาแกนของหลักสูตร  สวนวิชา
อื่นใหใชการเรียนรูจากประสบการณจริงในการทํางานแลวนํา
มาเทยีบ  ทัง้นีเ้พือ่ใหสอดคลองใหผูเรียนมีความรูความสามารถ
ตรงตามความตองการของสถานประกอบการวศิวกรไทย  ควร
ปรบัตวัเพือ่รองรบันโยบาย Thailand 4.0 อยางไร

ภาคการศกึษาวศิวกรรมศาสตร

มสีวนสนบัสนนุนโยบาย  

Thailand 4.0 คอืการผลติบณัทติ

ใหมคีวามรูความสามารถ สามารถ

ขบัเคล่ือนนโยบายทีต่องการปรบั

เปล่ียนโครงสรางเศรษฐกิจ 

ไปสูเศรษฐกจิทีขั่บเคลือ่นดวย

นวตักรรม

“

“

หองรับแขก
Draw

ing Roomและนี่คือวิสัยทัศนและความเห็นที่นาสนใจของ รศ. ดร.เสถียร 
ธัญญศรีรัตน รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยี
ปทุมวัน ซึ่งถาหากประเทศไทยจะกาวเขาสูนโยบาย Thailand 
4.0 ได ภาครัฐจําเปนที่จะตองเขามาสนับสนุนและสงเสริม
ภาคอุตสาหกรรม ใหสามารถพัฒนาเพื่อแขงขันกับผูผลิตจาก
ตางประเทศได และเปล่ียนจากการผลติสนิคาในเชงิ “โภคภณัฑ” 
ไปสูสินคาในเชิง “นวัตกรรม” เพื่อสามารถพัฒนาประเทศไปสู
ความ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ครับ

คอลมัน “หองรบัแขก” ฉบบันี ้ตองขอลาทานผูอานไปกอนครบั 
สาํหรบัหนวยงานหรอืองคกรใดท่ีตองการจะเขาชมกระบวนการ
ผลิตหมอแปลงไฟฟากําลัง สามารถติดตอบริษัทไดเลยครับ 
สําหรับฉบับนี้ สวัสดีครับ...

สําหรับประเด็นของวิศวกรไทยนั้นเปนประเด็นสําคัญอยางยิ่ง  
ความจริงโลกยุคนี้มีการพัฒนาดวยเทคโนโลยีดิจิตอลอยาง
รวดเรว็  การศกึษาในยคุแหงดจิติอล เครือ่งมอืและอปุกรณ
อนาลอกแบบเกาไดเลกิใชมแีตอปุกรณดิจติอล  วศิวกรตองมี
การพฒันาตนเองใหทาํงานกบัระบบใหมได  จงึตองมกีารศกึษา
อบรม ถาไมกลบัมาศกึษาเพิม่วฒุกิารศกึษากต็องอบรมพฒันา
ตนเอง  สถานศกึษามภีาระหนาทีค่อืการใหบรกิารวชิาการแก
สงัคมชมุชน ซึง่กร็วมถงึสถานประกอบการ  ภาคธรุกจิ ดวย  
แตตองอยูทีค่วามสมคัรใจทีต่องฝากไปถงึวศิวกรทีท่าํงานดวยวา  
ทานตองปรบัตัวเองทีจ่ะเรยีนรูเทคโนโลยใีหม  การใชเครื่องมือ
เครื่องจักรสมัยใหม  และการสรางงานผลิตภัณฑท่ีเปน 
นวัตกรรมของไทยเพื่อการแขงขันกับทั่วโลก  อันจะนําไปสู
เปาหมายคือ เศรษฐกิจใหมประเทศมีรายไดสูง ตามนโยบาย 
Thailand 4.0”

แหลงที่มาของขอมูล

1. http://www.thaieei.com/2013/th/index.php

2. https://th.wikipedia.org/wiki/สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ_พระองคเจาสวัสดิโสภณ_กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ

3. https://th.wikipedia.org/wiki/สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
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คานิยมพระเจาตากสิน

ณรงคฤทธิ์ ศรีรัตโนภาส

ปริญญาตรี นิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ผูอํานวยการสํานักที่ปรึกษาการพัฒนาการบริหาร และสํานักที่ปรึกษารอยชักสาม
ที่ปรึกษาฝายบริหาร บริษัท ถิรไทย จํากัด (มหาชน)

ป 2560 นี้ เปนปครบรอบ 250 ป แหงการสถาปนากรุงธนบุรี 
กรมศิลปากรและหนวยงานที่เกี่ยวของหลายหนวยงาน
เตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวาระแหงการครบรอบดังกลาว 
ซึ่งคาดวานาจะมีขึ้นในชวงปลายป หลังพระราชพิธีถวายพระ
เพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช

ในวาระครบรอบ 250 ปกรุงธนบุรี กิจกรรมหนึ่งซึ่งคาดวานาจะยังไมเคยมีหนวยงานใด
กระทําอยางจริงจังมากอน แตเปนกิจกรรมที่สมควรกระทําอยางยิ่ง โดยเฉพาะในหวง
เวลาที่ประเทศชาติของเรากําลังตองการความสมัครสมานสามัคคี เพื่อใหหลุดพนจาก
หลมลึกของความขัดแยงอันยาวนานของคนในชาติ กอนที่ความรูสึกวังเวงตออนาคตทั้ง
ของตนเองและของประเทศชาติจะครอบคลุมจิตใจคนไทยไปมากกวานี้

กิจกรรมที่วานี้คือ การคนหา “คานิยม” (Values) ของสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช ที่
ทรงอุทิศพระองคใหกับชาติบานเมือง เพื่อเปนตนแบบหรือแนวทางในการยึดถือและ
ประพฤติปฏิบัติของคนในชาติตอไป ซึ่งหากทําไดยอมเปนกิจกรรมที่ทรงคุณคาตอการ
เฉลิมฉลองวาระครบรอบ 250 ปกรุงธนบุรีเลยทีเดียว
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คานยิมของสมเดจ็พระเจาตากสนิมหาราช 
ซึ่งตอไปนี้จะขอเรียกสั้นๆ วา “คานิยม
พระเจาตากสิน” คืออะไร?

คานิยมพระเจาตากสิน คือสิ่งที่สมเด็จ
พระเจาตากสินมหาราชทรงยึดถือและใช
เป นแนวทางในการตัดสินพระทัยและ
กําหนดการกระทําของพระองค ดวยทรง
เห็นวาสิ่งนี้ถูกตองและมีคุณคาควรแกการ
ยึดถือและประพฤติปฏิบัติ

ชั่วพระชนมชีพของสมเด็จพระเจาตากสิน
มหาราช พระองคทานทรงปฏิบัติพระราช
กรณียกิจตางๆ ทั้งในการศึกสงคราม การ
ปกครองบานเมือง และในการใชชีวิตสวน
พระองค ไปในแนวทางที่พระองคทรง
ยึดถืออยางเสมอตนเสมอปลาย จนอาจ
กลาวไดวาเปนจิตวิญญาณที่สะทอนคา
นิยมของพระองคทาน ซึ่ง ณ ที่นี้ ขอ
ประมวลออกมาเปนคานิยมหลักๆ 5 
ประการคือ

1. ความเด็ดเดี่ยวกลาหาญในการพิทักษ
รักษาประเทศชาติ

บันทึกทางประวัติศาสตรก อนเสียกรุง
ศรีอยุธยาครั้งที่ 2 ระบุวา กองทัพพมาที่
ยกมารุกรานกรุงศรีอยุธยา ขณะเดินทัพ
ผานเมืองตาก สมเด็จพระเจาตากสิน
มหาราชคร้ังทรงดํารงตําแหนงเปนเจา
เมืองตาก เห็นสูไมไหว แทนที่จะหลบหนี
หรือยอมจํานน กลับนําไพรพลลงมาชวย
ปองกันกรุงศรีอยุธยา และในระหวางการ
ป ดล อมของพม า ท่ีกรุงศรีอยุธยาน้ัน 
พระยาตากก็ไดแสดงฝมือใหปรากฏวา
เปนนายทัพที่เด็ดเดี่ยวเขมแข็ง จนสมเด็จ
พระที่นั่งสุริยาสนอมรินทร (พระเจาเอก
ทัศน) ทรงปูนบําเหน็จขึ้นเปนพระยาวชิร
ปราการ เจาเมืองกําแพงเพชร

เมื่อกรุงศรีอยุธยาใกลจะแตก พระยาวชิร

ปราการไดเล็งเห็นแลววา การศึกครั้งนี้คง
ตานทานทัพพมาไมไดเปนแน จึงตัดสินใจ
รวบรวมไพรพลจํานวนหนึ่งพรอมนาย
ทหารคูใจอีก 5 นาย คือ พระเชียงเงิน 
หลวงพรหมเสนา หลวงพิชัยอาสา หลวง
ราชสเนหา และ ขุนอภัยภักดี ตีฝาวงลอม
ของกองทัพพมาออกมา โดยตั้งปณิธาน
อันแนวแนที่จะรวบรวมกําลังพลกลับมากู
กรงุศรอียธุยาคนืจากพมาใหจงได ระหวาง 
น้ันนอกจากตองปะทะกับกองทหารของ
พมาที่คอยไลตามตีตลอดเสนทางแลว ยัง
ตองสูรบกับกลุมคนไทยดวยกันท่ีแยกกัน
ตั้งเปนชุมนุมตางๆ และตางตั้งตนเปน
ใหญโดยไมคิดจะรวมมือกันกอบกูกรุง
ศรีอยุธยาคืนจากพมาหลายครั้งหลายหน 
พระยาวชิรปราการเดินทัพทําศึกอยาง
กลาหาญและรวบรวมไพรพลรวมท้ังอาวุธ
ยุทโธปกรณอยูประมาณ 7 เดือน จึง
สามารถกอบกูเอกราชขับไลพมาออกจาก
ราชธานีไดจนหมดสิ้น 

วีรกรรมที่แสดงถึงความเด็ดเดี่ยวกลา
หาญของสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช
ในระหวางเดินทัพกอบกูกรุงศรีอยุธยา ที่
ประวัตศาสตรจารึกไวจนเปนท่ีเลาขานกัน
จากรุนสูรุนคือ การที่พระองคทานมีรับสั่ง
ใหทหารทุกคนทําลายหมอขาวหมอแกง
ใหหมด ดวยหมายจะตีหักเมืองจันทบูรให
ได เพื่อไปกินขาวมื้อตอไปในเมือง และใน
ที่สุดก็สามารถตีไดเมืองจันทบูร กอนจะ
รวบรวมไพร พลยกทัพกลับไปตีกรุ ง
ศรีอยุธยาคืนจากพมาไดในที่สุด

ความเด็ดเดี่ ยวกล าหาญของสมเด็จ

พระเจาตากสินมหาราชในการพิทักษ
รักษาประเทศชาติ มิไดทรงแสดงออกให
เห็นเฉพาะในชวงกอบกู เอกราชเทานั้น 
หากตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย 
ทรงกรําศึกสงครามรวบรวมบานเมืองที่
แตกฉานซานเซ็น และรักษาผืนแผนดิน
จากการรุกรานของตางชาติอยางวีระ
อาจหาญ รวมทัง้ขยายอาณาเขตกรงุธนบรุ ี
ออกไปอยางกวางใหญไพศาล จนกลาวได
วา เพื่อพิทักษรักษาผลประโยชนของ
ประเทศชาติแลว สมเด็จพระเจาตากสิน
มหาราชทรงแสดงออกใหเห็นซึ่งความเด็ด
เดี่ยวกลาหาญโดยไมลังเล ความเด็ดเดี่ยว
กลาหาญในการพิทักษรักษาประเทศชาติ 
จึงเปนคานิยมที่ฝงแนนอยูในจิตวิญญาณ
ของพระองคทานตลอดชั่วพระชนมชีพ
เลยทีเดียว
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วีรกรรมท่ีแสดงถึงความเด็ดเด่ียวกลาหาญของ

สมเด็จพระเจาตากสนิมหาราชในระหวางเดินทัพกอบกู

กรุงศรีอยุธยา ทีป่ระวตัศาสตรจารึกไวจนเปนทีเ่ลาขาน

กนัจากรุนสูรุนคอื การท่ีพระองคทานมรัีบสัง่ใหทหาร

ทกุคนทําลายหมอขาวหมอแกงใหหมด ดวยหมายจะตี

หกัเมอืงจนัทบูรใหได เพ่ือไปกนิขาวม้ือตอไปในเมอืง 

และในทีส่ดุกส็ามารถตีไดเมืองจนัทบรู

2. ความรักและความเสียสละเพื่อ
ประเทศชาติ

สมเด็จพระเจาตากสินมหาราชทรงมีความ
รกัประเทศชาติ และเพือ่ผลประโยชนของ
ประเทศชาติแลว ทรงพรอมจะเสียสละ
อยางยากที่จะหาผูใดกระทําได

ระหวางรวบรวมกําลังกลับไปกูเอกราชคืน
จากพมา แมพระองคจะมีความจําเปน
ตองต้ังตนขึ้นเปนเจาเพื่อใหชุมนุมตางๆ 
ยําเกรงและเขามาสวามิภักดิ์ ดังปรากฏ
บันทึกไวในเอกสารทางประวัติศาสตรวา 
ภายหลังจากเดินทัพออกจากวัดพิชัย 23 
วัน พระองคไดมีพระราชปณิธานวา

“กรุงเทพมหานครคงจะเสียแกพมาเปน

แท ตัวเราคิดจะซองสุมประชาราษฎรใน

แขวงเมืองหัวเมืองตะวันออกทั้งปวงใหได

มาก แลวจะยกกลับเขาไปกูกรุงใหคงคืน

เปนราชธานีดังเกา......... เราจะตั้งตัวเปน

เจาขึ้น ใหคนทั้งหลายนับถือยําเกรงจง

มาก การซ่ึงจะกอกูแผนดินจึงจะสําเร็จ

โดยงาย”

แตกระนั้น เมื่อทรงกอบกูแผนดินคืนมา
ไดแลว พระองคก็มิไดทรงคิดวาตนตอง
เปนพระเจาแผนดนิ ดงัปรากฏในจดหมาย 
ของมองเซนเยอร เลอบอง ที่มีถึงผูอํานวย
การคณะตางประเทศ ซึ่งบันทึกไววา

“บรรดาคนทั้งหลายเรียกพระเจาตากวา

พระเจาแผนดนิ แตพระเจาตากเองวาเปน 

แตเพียงผูรักษากรุงเทานั้น” 

ดวยเหตุนี้ เมื่อเกิดอคติกระแสที่ไมอยาก
เห็นบานเมืองถูกปกครองโดยบุคคลที่มิได
มีเชื้อสายสยามแทๆ เนื่องจากกลุมชนชั้น
สู ง ในสยามแต  ไหนแต  ไรมาก็มีอคติ
รังเกียจกีดกันชาวตางชาติที่แมจะสราง
คุณูปการใหชาติบานเมืองมามากแคไหน
ก็ตาม สมเด็จพระเจาตากสินมหาราชที่
ทรงมีพระราชบิดาเปนพอคาอพยพมาจาก

เมืองจีน จึงทรงตัดสินพระทัยยอมเสียสละ ลี้ภัยออกจากกรุงธนบุรี เพื่อระงับความ
แตกแยก ไมใหบานเมืองตองเสียหาย และคนไทยตองมารบราฆาฟนกันเองในคราวที่
พระยาสรรคกอกบฏยกทัพกลับมาลอมกรุงธนบุรี ซึ่งใน “จดหมายเหตุความทรงจําของ
กรมหลวงนรินทรเทวี” ก็มีขอความที่ยืนยันถึงความเสียสละเพื่อประเทศชาติครั้งนี้ของ
พระองคทานเปนอยางดี โดยบันทึกในจดหมายเหตุบรรยายวา พอรุงสวางเมื่อพระองค
ทานทรงเห็นหนาวาเปนคนไทย และทรงทราบวาพระยาสรรคมาปลนตีเมือง ขณะพระยา
ธิเบศร พระยารามัญ และพระยาอํามาตย จะลากปนขึ้นปอมตอสู พระองคทานทรงมี
รับสั่งหามวา

“สิ้นบุญพอแลว อยาใหยากแกไพรเลย”
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คานยิมของสมเดจ็พระเจาตากสนิมหาราช 
ซึ่งตอไปนี้จะขอเรียกสั้นๆ วา “คานิยม
พระเจาตากสิน” คืออะไร?

คานิยมพระเจาตากสิน คือสิ่งที่สมเด็จ
พระเจาตากสินมหาราชทรงยึดถือและใช
เป นแนวทางในการตัดสินพระทัยและ
กําหนดการกระทําของพระองค ดวยทรง
เห็นวาสิ่งนี้ถูกตองและมีคุณคาควรแกการ
ยึดถือและประพฤติปฏิบัติ

ชั่วพระชนมชีพของสมเด็จพระเจาตากสิน
มหาราช พระองคทานทรงปฏิบัติพระราช
กรณียกิจตางๆ ทั้งในการศึกสงคราม การ
ปกครองบานเมือง และในการใชชีวิตสวน
พระองค ไปในแนวทางท่ีพระองคทรง
ยึดถืออยางเสมอตนเสมอปลาย จนอาจ
กลาวไดวาเปนจิตวิญญาณที่สะทอนคา
นิยมของพระองคทาน ซึ่ง ณ ที่นี้ ขอ
ประมวลออกมาเปนคานิยมหลักๆ 5 
ประการคือ

1. ความเด็ดเดี่ยวกลาหาญในการพิทักษ
รักษาประเทศชาติ

บันทึกทางประวัติศาสตรก อนเสียกรุง
ศรีอยุธยาครั้งที่ 2 ระบุวา กองทัพพมาที่
ยกมารุกรานกรุงศรีอยุธยา ขณะเดินทัพ
ผานเมืองตาก สมเด็จพระเจาตากสิน
มหาราชครั้งทรงดํารงตําแหนงเปนเจา
เมืองตาก เห็นสูไมไหว แทนที่จะหลบหนี
หรือยอมจํานน กลับนําไพรพลลงมาชวย
ปองกันกรุงศรีอยุธยา และในระหวางการ
ป ดล อมของพม า ท่ีกรุงศรีอยุธยาน้ัน 
พระยาตากก็ไดแสดงฝมือใหปรากฏวา
เปนนายทัพที่เด็ดเดี่ยวเขมแข็ง จนสมเด็จ
พระที่นั่งสุริยาสนอมรินทร (พระเจาเอก
ทัศน) ทรงปูนบําเหน็จขึ้นเปนพระยาวชิร
ปราการ เจาเมืองกําแพงเพชร

เมื่อกรุงศรีอยุธยาใกลจะแตก พระยาวชิร

ปราการไดเล็งเห็นแลววา การศึกครั้งนี้คง
ตานทานทัพพมาไมไดเปนแน จึงตัดสินใจ
รวบรวมไพรพลจํานวนหนึ่งพรอมนาย
ทหารคูใจอีก 5 นาย คือ พระเชียงเงิน 
หลวงพรหมเสนา หลวงพิชัยอาสา หลวง
ราชสเนหา และ ขุนอภัยภักดี ตีฝาวงลอม
ของกองทัพพมาออกมา โดยตั้งปณิธาน
อันแนวแนท่ีจะรวบรวมกําลังพลกลับมากู
กรงุศรอียธุยาคนืจากพมาใหจงได ระหวาง 
นั้นนอกจากตองปะทะกับกองทหารของ
พมาที่คอยไลตามตีตลอดเสนทางแลว ยัง
ตองสูรบกับกลุมคนไทยดวยกันที่แยกกัน
ตั้งเปนชุมนุมตางๆ และตางตั้งตนเปน
ใหญโดยไมคิดจะรวมมือกันกอบกู กรุง
ศรีอยุธยาคืนจากพมาหลายครั้งหลายหน 
พระยาวชิรปราการเดินทัพทําศึกอยาง
กลาหาญและรวบรวมไพรพลรวมทั้งอาวุธ
ยุทโธปกรณอยูประมาณ 7 เดือน จึง
สามารถกอบกูเอกราชขับไลพมาออกจาก
ราชธานีไดจนหมดสิ้น 

วีรกรรมที่แสดงถึงความเด็ดเดี่ยวกลา
หาญของสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช
ในระหวางเดินทัพกอบกูกรุงศรีอยุธยา ที่
ประวัตศาสตรจารึกไวจนเปนท่ีเลาขานกัน
จากรุนสูรุนคือ การที่พระองคทานมีรับสั่ง
ใหทหารทุกคนทําลายหมอขาวหมอแกง
ใหหมด ดวยหมายจะตีหักเมืองจันทบูรให
ได เพื่อไปกินขาวมื้อตอไปในเมือง และใน
ที่สุดก็สามารถตีไดเมืองจันทบูร กอนจะ
รวบรวมไพร พลยกทัพกลับไปตีกรุ ง
ศรีอยุธยาคืนจากพมาไดในที่สุด

ความเด็ดเดี่ ยวกล าหาญของสมเด็จ

พระเจาตากสินมหาราชในการพิทักษ
รักษาประเทศชาติ มิไดทรงแสดงออกให
เห็นเฉพาะในชวงกอบกู เอกราชเทานั้น 
หากตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย 
ทรงกรําศึกสงครามรวบรวมบานเมืองที่
แตกฉานซานเซ็น และรักษาผืนแผนดิน
จากการรุกรานของตางชาติอยางวีระ
อาจหาญ รวมทัง้ขยายอาณาเขตกรงุธนบรุ ี
ออกไปอยางกวางใหญไพศาล จนกลาวได
วา เพื่อพิทักษรักษาผลประโยชนของ
ประเทศชาติแลว สมเด็จพระเจาตากสิน
มหาราชทรงแสดงออกใหเห็นซึ่งความเด็ด
เดี่ยวกลาหาญโดยไมลังเล ความเด็ดเดี่ยว
กลาหาญในการพิทักษรักษาประเทศชาติ 
จึงเปนคานิยมที่ฝงแนนอยูในจิตวิญญาณ
ของพระองคทานตลอดชั่วพระชนมชีพ
เลยทีเดียว
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วีรกรรมท่ีแสดงถึงความเด็ดเด่ียวกลาหาญของ

สมเด็จพระเจาตากสนิมหาราชในระหวางเดินทัพกอบกู

กรุงศรีอยุธยา ทีป่ระวตัศาสตรจารกึไวจนเปนทีเ่ลาขาน

กนัจากรุนสูรุนคอื การท่ีพระองคทานมรัีบสัง่ใหทหาร

ทกุคนทําลายหมอขาวหมอแกงใหหมด ดวยหมายจะตี

หกัเมอืงจนัทบูรใหได เพ่ือไปกนิขาวม้ือตอไปในเมอืง 

และในทีส่ดุกส็ามารถตีไดเมืองจนัทบรู

2. ความรักและความเสียสละเ พ่ือ
ประเทศชาติ

สมเด็จพระเจาตากสินมหาราชทรงมีความ
รักประเทศชาติ และเพือ่ผลประโยชนของ
ประเทศชาติแลว ทรงพรอมจะเสียสละ
อยางยากที่จะหาผูใดกระทําได

ระหวางรวบรวมกําลังกลับไปกูเอกราชคืน
จากพมา แมพระองคจะมีความจําเปน
ตองต้ังตนขึ้นเปนเจาเพื่อใหชุมนุมตางๆ 
ยําเกรงและเขามาสวามิภักดิ์ ดังปรากฏ
บันทึกไวในเอกสารทางประวัติศาสตรวา 
ภายหลังจากเดินทัพออกจากวัดพิชัย 23 
วัน พระองคไดมีพระราชปณิธานวา

“กรุงเทพมหานครคงจะเสียแกพมาเปน

แท ตัวเราคิดจะซองสุมประชาราษฎรใน

แขวงเมืองหัวเมืองตะวันออกทั้งปวงใหได

มาก แลวจะยกกลับเขาไปกูกรุงใหคงคืน

เปนราชธานีดังเกา......... เราจะตั้งตัวเปน

เจาขึ้น ใหคนทั้งหลายนับถือยําเกรงจง

มาก การซึ่งจะกอกูแผนดินจึงจะสําเร็จ

โดยงาย”

แตกระนั้น เมื่อทรงกอบกูแผนดินคืนมา
ไดแลว พระองคก็มิไดทรงคิดวาตนตอง
เปนพระเจาแผนดนิ ดงัปรากฏในจดหมาย 
ของมองเซนเยอร เลอบอง ที่มีถึงผูอํานวย
การคณะตางประเทศ ซึ่งบันทึกไววา

“บรรดาคนทั้งหลายเรียกพระเจาตากวา

พระเจาแผนดิน แตพระเจาตากเองวาเปน 

แตเพียงผูรักษากรุงเทานั้น” 

ดวยเหตุนี้ เมื่อเกิดอคติกระแสที่ไมอยาก
เห็นบานเมืองถูกปกครองโดยบุคคลที่มิได
มีเชื้อสายสยามแทๆ เนื่องจากกลุมชนชั้น
สู ง ในสยามแต  ไหนแต  ไรมาก็มีอคติ
รังเกียจกีดกันชาวตางชาติที่แมจะสราง
คุณูปการใหชาติบานเมืองมามากแคไหน
ก็ตาม สมเด็จพระเจาตากสินมหาราชที่
ทรงมีพระราชบิดาเปนพอคาอพยพมาจาก

เมืองจีน จึงทรงตัดสินพระทัยยอมเสียสละ ลี้ภัยออกจากกรุงธนบุรี เพื่อระงับความ
แตกแยก ไมใหบานเมืองตองเสียหาย และคนไทยตองมารบราฆาฟนกันเองในคราวที่
พระยาสรรคกอกบฏยกทัพกลับมาลอมกรุงธนบุรี ซึ่งใน “จดหมายเหตุความทรงจําของ
กรมหลวงนรินทรเทวี” ก็มีขอความที่ยืนยันถึงความเสียสละเพื่อประเทศชาติครั้งนี้ของ
พระองคทานเปนอยางดี โดยบันทึกในจดหมายเหตุบรรยายวา พอรุงสวางเมื่อพระองค
ทานทรงเห็นหนาวาเปนคนไทย และทรงทราบวาพระยาสรรคมาปลนตีเมือง ขณะพระยา
ธิเบศร พระยารามัญ และพระยาอํามาตย จะลากปนขึ้นปอมตอสู พระองคทานทรงมี
รับสั่งหามวา

“สิ้นบุญพอแลว อยาใหยากแกไพรเลย”
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3. ความกตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ

สมเด็จพระเจ าตากสินมหาราชทรงมี
ความกตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณอยาง
ถึงที่สุด เห็นไดจากเมื่อพระองคทรงกอบกู
เอกราช และตั้งตนเปนกษัตริยองคใหมใน
ราชวงศใหมแลว ตามธรรมเนียมที่มัก
ปฏิบัติกัน จะตองกําจัดบรรดาพระบรม
วงศานุวงศของกษัตริยองคกอนใหหมด
สิ้น เพื่อไมใหเปนเสี้ยนหนามในอนาคต 
แตสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชทรง
ปฏิบัติตรงกันขาม ดวยทรงสํานึกในพระ
มหากรุณาธิคุณของบุรพกษัตริยที่ทรงเคย
ชุบเลี้ยงพระองคมา ดังนั้นนอกจาก
พระองค จะมี รับสั่ ง ให คนไปอัญเชิญ
พระบรมวงศานุวงศในสมัยตอนปลาย
อยุธยาจากเมืองลพบุรีมาประทับยัง
กรุงธนบุรีแลว พระองคยังทรงใหนํา
พระบรมศพสมเด็จพระที่นั่ งสุริยาสน
อมรินทร (พระเจาเอกทัศน)ที่กลาวกันวา
ทรงสวรรคตในชวงที่กรุงศรีอยุยาถูกพมา
ยึดครอง มาถวายพระเพลิงอยางสมพระ
เกียรติตามโบราณราชประเพณีอีกดวย 

ความกตัญูกตเวทีตอผู มีพระคุณของ
สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช ยังปรากฏ
ใหเห็นเมื่อคร้ังที่ทรงตีฝาวงลอมของกอง
ทัพพมาออกมากอนเสียกรุงศรีอยุธยาครั้ง
ที่ 2 และทรงนําไพรพลมาตั้งหลักตอสูกับ
พมาทางหัวเมืองชายทะเลดานตะวันออก 
มาจนถึงจันทบุรี เวลานั้นพระมารดาของ
พระองค คือนางนกเอี้ยง (กรมพระเทพา
มาตย) ปวยหนักดวยเปนไขปา รักษา
อยางไรก็ไมหาย ไดอาศัยนักบวชคณะรัก
กางเขนแหงวัดคริสตของชุมชนชาวญวน
ริมนํ้าจันทบูรฝงตะวันออกชวยรักษาจน
หาย ทําใหสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช
ทรงซาบซึ้ ง และ ช่ืนชมชาวญวนที่ นี่ 
พระองคจึงทรงชวยเหลือใหชาวญวนที่เคย
หลบหนีเขาปาสมัยถูกพระเจาทายสระ
กวาดตอน ใหกลับออกมาใชชีวิตรวมกับ

ชุมชนที่นี่อีกครั้ง เรื่องราวเหลานี้ไมคอย
พบเห็นไดในบันทึกประวัติศาตรท่ีเปน
ทางการที่ไหน เพราะเปนประวัติศาสตร
บอกเลาที่ เล าตอกันมาจากรุ นสู รุ นใน
ครอบครวัคนไทยเชือ้สายญวนรมินํา้จนัทบรู 

4. ความเห็นอกเห็นใจ ใหอภัย และ
ปรองดอง

สมเด็จพระเจาตากสินมหาราชทรงมีพระ
อุปนิสัยที่เห็นอกเห็นใจและพรอมจะให
อภัยและปรองดอง เห็นไดจากในครั้งที่
ทรงนําทัพไปตีชุมนุมเจานครศรีธรรมราช
เปนครั้งที่ 2 ในป พศ.2312 เจาพระยา
นครศรีธรรมราช (หนู) สูไมได หนีไป
หลบซอนที่ปตตานี เจาเมืองปตตานีเกรง
วาสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชจะยก
ทัพเรือตามลงมาตี จึงรีบนําตัวเจาพระยา
นครศรีธรรมราช (หนู) มาถวาย ตาม
ประเพณศีกึสงครามจะตองนาํตัวเจาพระยา 
นครศรีธรรมราช (หนู) ไปประหาร แต
สมเด็จพระเจาตากสินมหาราชทรงเห็นวา

เปนเรือ่งทีเ่ขาใจได เมือ่บานเมอืงแตกฉาน 
ซานเซ็น ตางคนก็ตางตั้งตนเปนใหญ เมื่อ
เจาพระยานครศรีธรรมราช (หนู) สูแพ
แลวยอมสวามิภักดิ์ ก็ทรงใหอภัย ไม
ประหาร แตถอดออกจากตาํแหนงเจาเมอืง 
ครั้นภายหลัง เมื่อเห็นวาเจาพระยา
นครศรีธรรมราช (หนู) ตั้งใจรับราชการ
ดวยดี จึงโปรดเกลาฯ ใหกลับไปเปนเจา
เมืองดังเดิม ทั้งยังทรงชุบเลี้ยงลูกหลาน
เจาพระยานครศรีธรรมราช (หนู) ใหเติบ
ใหญในราชการ ทําใหความสัมพันธ
ระหวางกรุงธนบุรีกับนครศรีธรรมราช
แนบแนน และเมื่อครั้งที่พระองคตัดสิน
พระทัยสละราชบัลลังก ลี้ภัยออกจาก
กรุงธนบุรี พระองคก็ทรงไดกองทหารจาก
นครศรีธรรมราชคอยปกปองคุมครองภัย
ใหตราบจนวาระสุดทายแหงพระชนมชีพ 
ณ เขาขุนพนม อําเภอพรหมคีรี จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ความเห็นอกเห็นใจ ใหอภัย และปรองดอง
นี้ ยังเห็นไดจากการตัดสินคดีความตางๆ 
ในรัชกาลของพระองค แมพระองคจะ
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ตัดสินใหลงโทษสูงสุดแลว แตก็จะมีรับสั่ง
ใหทยอยการลงโทษจากขั้นตํ่าสุดกอน ซึ่ง
หลายครั้งจะปรากฏวานักโทษที่มีความผิด
รายแรง มักจะไดรับการพระราชทาน
อภัยโทษหนัก โดยใหไปกระทําการอยาง
อื่นเปนการไถโทษแทน

ใน “จดหมายเหตุของหมานชู” ที่ เฉลิม 
ยงบุญเกิด แปลลงในบทความเรื่อง “เมือง
ไทยในจดหมายเหตุจีน” ตีพิมพในวารสาร
ศิลปากร ปที่ 7 เลมที่ 2 กรกฎาคม 2506 
ก็กลาวถึงคานิยมนี้ของสมเด็จพระเจา 
ตากสินมหาราชวา พระองคทานทรง

“ปกครองราษฎรดวยความเอาอกเอาใจ 

และปรองดองกัน ประเทศก็นับวันยิ่ง

รํ่ารวยมั่งคั่ง”

5. ความเรียบงายในการครองตน

ดังกลาวแลววา สมเด็จพระเจาตากสิน
มหาราชไมเคยทรงคิดที่จะเปนพระมหา
กษัตริย ดวยเหตุนี้เมื่อทรงจําเปนตอง

สถาปนาตนเองขึ้นเปนเจาเพื่อกอบกูชาติ
บานเมือง พระราชวังของพระองคเองจึง
ทรงสรางใหมีขนาดเล็กและทรงใชเปนทั้ง
ที่ประทับและที่วาราชการ ซึ่งแตกตางจาก
พระราชวังของพระมหากษัตริยทั่วไป ทั้ง
ทรงมีพระจริยวัตรเรียบงาย และทรง
ประกอบพระราชกรณียกิจผิดแปลกไป
จากพระมหากษัตริยองคกอนๆ ในสมัย
กรุงศรีอยุธยา ในรัชกาลของพระองค 
กฎหมายวาดวยการจุกชองลอมวงก็ยังไม
ตราขึ้น เนื่องจากพระองคทรงตองการ
เป ดโอกาสใหราษฎรได เฝ าแหนตาม
รายทางเพื่อไตถามสารทุกขสุขดิบ โดย
ไมมพีนกังานตาํรวจแมนปนคอยยงิราษฎร 
ซึ่งแมแตชาวตางประเทศก็ยังชื่นชมใน
พระราชอัธยาศัยนี้ ความจริงขอนี้แมใน
จดหมายเหตุและจดหมายตางๆ ของ
บาทหลวงสมัยนั้น โดยเฉพาะ จดหมาย
ของมองเซนเยอร เลอบอง ก็บันทึกไววา

“พระเจาตากหาไดทรงประพฤติเหมือน

อยางพระเจาแผนดินกอน ๆ ไม และใน

ธรรมเนียมของพระเจาแผนดินฝายทิศ

ตะวันออกที่ไมเสด็จออกใหราษฎรเห็น

พระองคดวยกลวัจะเสือ่มเสยีพระเกยีรตยิศ 

นั้น พระเจาตากไมทรงเห็นชอบดวยเลย 

พระเจาตากทรงพระปรีชาสามารถยิ่งกวา

คนธรรมดา เพราะฉะนั้นจึงไมทรงเกรงวา

ถาเสดจ็ออกใหราษฎรพลเมอืงเหน็พระองค 

และถาจะมีรับสั่งดวยแลวจะทําใหเสีย 

พระราชอาํนาจลงแตอยางใด เพราะพระองค 

มีพระราชประสงคทอดพระเนตรการทั้ง

ปวงดวยพระเนตรของพระองคเอง และ

จะทรงฟงการทั้งหลายดวยพระกรรณของ

พระองคเองทั้งสิ้น”

กลาวโดยสรุปแลว คานิยมของสมเด็จ
พระเจาตากสินมหาราช จําแนกออกได
เปน 4 ดาน

ในดานที่เกี่ยวกับประเทศชาติ คือ ความ
เด็ดเดี่ยวกลาหาญ ความรัก และความ
เสียสละที่มีตอประเทศชาติ

ในดานที่เกี่ยวกับผูมีพระคุณ คือ ความ
กตัญูกตเวที

ในดานที่เกี่ยวกับผูอื่น คือ ความเห็นอก
เห็นใจ ใหอภัย และปรองดอง

สุดทาย ในดานที่เกี่ยวกับตนเอง คือ 
ความเรียบงายในการครองตน

“คานิยมพระเจาตากสิน” ทั้ง 4 ดาน หรือ 
5 ประการนี้ เปนเพียงการนําเสนอเบื้อง
ตน ซึ่งอาจยังไมครบถวนรัดกุมมากนัก ผู
เขียนประสงคจะใหเปนเพียงการกระตุน
ใหทานผูรูจริงและศึกษาจริงในเรื่องนี้ รวม
ทั้งหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมมือกันสกัด
เอาคุณคาแหงคานิยมที่พระองคทานทรง
ยดึถอืและประพฤตปิฏบัิตติลอดชัว่พระชนม 
ชีพของพระองคทานออกมา เพื่อเผยแพร
ใหเปนตนแบบหรือเปนแนวทางในการ
ยึดถือและประพฤติปฏิบัติของคนในชาติ
ตอไป
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3. ความกตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ

สมเด็จพระเจ าตากสินมหาราชทรงมี
ความกตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณอยาง
ถึงที่สุด เห็นไดจากเมื่อพระองคทรงกอบกู
เอกราช และตั้งตนเปนกษัตริยองคใหมใน
ราชวงศใหมแลว ตามธรรมเนียมที่มัก
ปฏิบัติกัน จะตองกําจัดบรรดาพระบรม
วงศานุวงศของกษัตริยองคกอนใหหมด
สิ้น เพื่อไมใหเปนเสี้ยนหนามในอนาคต 
แตสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชทรง
ปฏิบัติตรงกันขาม ดวยทรงสํานึกในพระ
มหากรุณาธิคุณของบุรพกษัตริยท่ีทรงเคย
ชุบเลี้ยงพระองคมา ดังนั้นนอกจาก
พระองค จะมี รับสั่ ง ให คนไปอัญเชิญ
พระบรมวงศานุวงศในสมัยตอนปลาย
อยุธยาจากเมืองลพบุรีมาประทับยั ง
กรุงธนบุรีแลว พระองคยังทรงใหนํา
พระบรมศพสมเด็จพระที่นั่ งสุริยาสน
อมรินทร (พระเจาเอกทัศน)ที่กลาวกันวา
ทรงสวรรคตในชวงท่ีกรุงศรีอยุยาถูกพมา
ยึดครอง มาถวายพระเพลิงอยางสมพระ
เกียรติตามโบราณราชประเพณีอีกดวย 

ความกตัญูกตเวทีตอผู มีพระคุณของ
สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช ยังปรากฏ
ใหเห็นเมื่อคร้ังท่ีทรงตีฝาวงลอมของกอง
ทัพพมาออกมากอนเสียกรุงศรีอยุธยาครั้ง
ที่ 2 และทรงนําไพรพลมาตั้งหลักตอสูกับ
พมาทางหัวเมืองชายทะเลดานตะวันออก 
มาจนถึงจันทบุรี เวลานั้นพระมารดาของ
พระองค คือนางนกเอี้ยง (กรมพระเทพา
มาตย) ปวยหนักดวยเปนไขปา รักษา
อยางไรก็ไมหาย ไดอาศัยนักบวชคณะรัก
กางเขนแหงวัดคริสตของชุมชนชาวญวน
ริมนํ้าจันทบูรฝงตะวันออกชวยรักษาจน
หาย ทําใหสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช
ทรงซาบซึ้ ง และ ช่ืนชมชาวญวนที่ นี่ 
พระองคจึงทรงชวยเหลือใหชาวญวนท่ีเคย
หลบหนีเขาปาสมัยถูกพระเจาทายสระ
กวาดตอน ใหกลับออกมาใชชีวิตรวมกับ

ชุมชนที่นี่อีกครั้ง เรื่องราวเหลานี้ไมคอย
พบเห็นไดในบันทึกประวัติศาตรที่เปน
ทางการที่ไหน เพราะเปนประวัติศาสตร
บอกเลาที่ เล าตอกันมาจากรุ นสู รุ นใน
ครอบครวัคนไทยเชือ้สายญวนรมินํา้จนัทบรู 

4. ความเห็นอกเห็นใจ ใหอภัย และ
ปรองดอง

สมเด็จพระเจาตากสินมหาราชทรงมีพระ
อุปนิสัยที่เห็นอกเห็นใจและพรอมจะให
อภัยและปรองดอง เห็นไดจากในครั้งที่
ทรงนําทัพไปตีชุมนุมเจานครศรีธรรมราช
เปนครั้งที่ 2 ในป พศ.2312 เจาพระยา
นครศรีธรรมราช (หนู) สูไมได หนีไป
หลบซอนที่ปตตานี เจาเมืองปตตานีเกรง
วาสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชจะยก
ทัพเรือตามลงมาตี จึงรีบนําตัวเจาพระยา
นครศรีธรรมราช (หนู) มาถวาย ตาม
ประเพณศีกึสงครามจะตองนาํตัวเจาพระยา 
นครศรีธรรมราช (หนู) ไปประหาร แต
สมเด็จพระเจาตากสินมหาราชทรงเห็นวา

เปนเรือ่งทีเ่ขาใจได เมือ่บานเมอืงแตกฉาน 
ซานเซ็น ตางคนก็ตางตั้งตนเปนใหญ เมื่อ
เจาพระยานครศรีธรรมราช (หนู) สูแพ
แลวยอมสวามิภักดิ์ ก็ทรงใหอภัย ไม
ประหาร แตถอดออกจากตาํแหนงเจาเมอืง 
คร้ันภายหลัง เมื่อเห็นวาเจาพระยา
นครศรีธรรมราช (หนู) ตั้งใจรับราชการ
ดวยดี จึงโปรดเกลาฯ ใหกลับไปเปนเจา
เมืองดังเดิม ทั้งยังทรงชุบเลี้ยงลูกหลาน
เจาพระยานครศรีธรรมราช (หนู) ใหเติบ
ใหญในราชการ ทําใหความสัมพันธ
ระหวางกรุงธนบุรีกับนครศรีธรรมราช
แนบแนน และเมื่อครั้งที่พระองคตัดสิน
พระทัยสละราชบัลลังก ลี้ภัยออกจาก
กรุงธนบุรี พระองคก็ทรงไดกองทหารจาก
นครศรีธรรมราชคอยปกปองคุมครองภัย
ใหตราบจนวาระสุดทายแหงพระชนมชีพ 
ณ เขาขุนพนม อําเภอพรหมคีรี จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ความเห็นอกเห็นใจ ใหอภัย และปรองดอง
นี้ ยังเห็นไดจากการตัดสินคดีความตางๆ 
ในรัชกาลของพระองค แมพระองคจะ

บริหารนอกตํารา
Beyond M

anagem
ent School

ตัดสินใหลงโทษสูงสุดแลว แตก็จะมีรับสั่ง
ใหทยอยการลงโทษจากขั้นตํ่าสุดกอน ซึ่ง
หลายครั้งจะปรากฏวานักโทษที่มีความผิด
รายแรง มักจะไดรับการพระราชทาน
อภัยโทษหนัก โดยใหไปกระทําการอยาง
อื่นเปนการไถโทษแทน

ใน “จดหมายเหตุของหมานชู” ที่ เฉลิม 
ยงบุญเกิด แปลลงในบทความเรื่อง “เมือง
ไทยในจดหมายเหตุจีน” ตีพิมพในวารสาร
ศิลปากร ปที่ 7 เลมที่ 2 กรกฎาคม 2506 
ก็กลาวถึงคานิยมนี้ของสมเด็จพระเจา 
ตากสินมหาราชวา พระองคทานทรง

“ปกครองราษฎรดวยความเอาอกเอาใจ 

และปรองดองกัน ประเทศก็นับวันยิ่ง

รํ่ารวยมั่งคั่ง”

5. ความเรียบงายในการครองตน

ดังกลาวแลววา สมเด็จพระเจาตากสิน
มหาราชไมเคยทรงคิดที่จะเปนพระมหา
กษัตริย ดวยเหตุนี้เมื่อทรงจําเปนตอง

สถาปนาตนเองขึ้นเปนเจาเพื่อกอบกูชาติ
บานเมือง พระราชวังของพระองคเองจึง
ทรงสรางใหมีขนาดเล็กและทรงใชเปนทั้ง
ที่ประทับและที่วาราชการ ซึ่งแตกตางจาก
พระราชวังของพระมหากษัตริยทั่วไป ทั้ง
ทรงมีพระจริยวัตรเรียบงาย และทรง
ประกอบพระราชกรณียกิจผิดแปลกไป
จากพระมหากษัตริยองคกอนๆ ในสมัย
กรุงศรีอยุธยา ในรัชกาลของพระองค 
กฎหมายวาดวยการจุกชองลอมวงก็ยังไม
ตราขึ้น เนื่องจากพระองคทรงตองการ
เป ดโอกาสใหราษฎรได เฝ าแหนตาม
รายทางเพื่อไตถามสารทุกขสุขดิบ โดย
ไมมพีนกังานตาํรวจแมนปนคอยยงิราษฎร 
ซ่ึงแมแตชาวตางประเทศก็ยังชื่นชมใน
พระราชอัธยาศัยนี้ ความจริงขอนี้แมใน
จดหมายเหตุและจดหมายตางๆ ของ
บาทหลวงสมัยนั้น โดยเฉพาะ จดหมาย
ของมองเซนเยอร เลอบอง ก็บันทึกไววา

“พระเจาตากหาไดทรงประพฤติเหมือน

อยางพระเจาแผนดินกอน ๆ ไม และใน

ธรรมเนียมของพระเจาแผนดินฝายทิศ

ตะวันออกที่ไมเสด็จออกใหราษฎรเห็น

พระองคดวยกลวัจะเสือ่มเสยีพระเกยีรตยิศ 

นั้น พระเจาตากไมทรงเห็นชอบดวยเลย 

พระเจาตากทรงพระปรีชาสามารถย่ิงกวา

คนธรรมดา เพราะฉะนั้นจึงไมทรงเกรงวา

ถาเสดจ็ออกใหราษฎรพลเมอืงเหน็พระองค 

และถาจะมีรับสั่งดวยแลวจะทําใหเสีย 

พระราชอาํนาจลงแตอยางใด เพราะพระองค 

มีพระราชประสงคทอดพระเนตรการทั้ง

ปวงดวยพระเนตรของพระองคเอง และ

จะทรงฟงการทั้งหลายดวยพระกรรณของ

พระองคเองทั้งสิ้น”

กลาวโดยสรุปแลว คานิยมของสมเด็จ
พระเจาตากสินมหาราช จําแนกออกได
เปน 4 ดาน

ในดานที่เกี่ยวกับประเทศชาติ คือ ความ
เด็ดเดี่ยวกลาหาญ ความรัก และความ
เสียสละที่มีตอประเทศชาติ

ในดานที่เกี่ยวกับผูมีพระคุณ คือ ความ
กตัญูกตเวที

ในดานที่เกี่ยวกับผูอื่น คือ ความเห็นอก
เห็นใจ ใหอภัย และปรองดอง

สุดทาย ในดานที่เกี่ยวกับตนเอง คือ 
ความเรียบงายในการครองตน

“คานิยมพระเจาตากสิน” ทั้ง 4 ดาน หรือ 
5 ประการนี้ เปนเพียงการนําเสนอเบื้อง
ตน ซึ่งอาจยังไมครบถวนรัดกุมมากนัก ผู
เขียนประสงคจะใหเปนเพียงการกระตุน
ใหทานผูรูจริงและศึกษาจริงในเรื่องนี้ รวม
ทั้งหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมมือกันสกัด
เอาคุณคาแหงคานิยมท่ีพระองคทานทรง
ยดึถอืและประพฤตปิฏิบัตติลอดชัว่พระชนม 
ชีพของพระองคทานออกมา เพื่อเผยแพร
ใหเปนตนแบบหรือเปนแนวทางในการ
ยึดถือและประพฤติปฏิบัติของคนในชาติ
ตอไป



64   TIRATHAI JOURNAL 

รากไทย
Thai Origin

รากไทย
Thai Origin

รากไทย
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ขุนเจอืง
วรีบุรุษในยุคมดื

กอนพระเจาตากมีพระนเรศวร  กอนพระนเรศวรมีพอขุนราม  
กอนพอขุนรามมีความมืด  ในความมืดมีขุนเจือง

นพชัย แดงดีเลิศ

ปริญญาตรี โบราณคดี  มหาวิทยาลัยศิลปากร     
ปริญญาโท จารึกภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

นักเขียนอิสระ

ประวตัศิาสตรชาตไิทยเริม่เมือ่ป พ.ศ.1835 
อันเป นปที่มีการจัดทําจารึกภาษาไทย   
ขึ้นเปนหลักแรก ไดแกศิลาจารึกพอขุน
รามคําแหง เพราะฉะนั้น หวงเวลากอน
สมัยพอขุนรามคําแหง จึงเปนยุคกอน
ประวัติศาสตรชาติไทย เปนยุคมืด

เรามีคนพูดภาษาตระกูลไท 120 ลานคน 
อาศัยอยูในดินแดนกวางใหญ  แนวตะวัน
ตกตะวันออก จากแควนอัสสัมประเทศ
อินเดีย พาดยาวมาถึงมณฑลกวางตุง
ประเทศจีน  แนวเหนือใต จากมณฑลยูน
นานประเทศจีน แผคลุมลงมาถึงแหลม
มลายู  ทั่วทั้งดินแดนไพศาลนี้ ไมพบจารึก
ที่ เขียนดวยภาษาไทที่เก าไปกวาจารึก
พอขุนรามคําแหง ฉะนั้น ประวัติศาสตร

ของกลุมชนที่พูดภาษาตระกูลไททั้งหมด 
จึงเริ่มตนเมื่อป พ.ศ.1835 เชนกัน

ไมมีจารึก เขียนประวัติศาสตรไมได 
จารึกเปนแสงสวาง กลุมชนใดรูจักเขียน
หนังสือ หนังสือก็จะพากลุมชนนั้นเขาสู
ยุคประวัติศาสตร ถายัง ก็เปนมนุษย
กอนประวัติศาสตร อยูในยุคมืด มองไม
เห็นอะไร นอกจากใชมือคลําแลวนึกเอา 
จับตนชนปลายไมถูก

จารึกเปนหลักฐานประเภทลายลักษณ
อักษร เปนหลักฐานทางประวัติศาสตรที่
สําคัญที่สุด มีความนาเชื่อถือเปนอันดับ
แรก เพราะเปนเอกสารที่ทําขึ้น ในชวง
เวลาที่มีเหตุการณเกิดขึ้น 
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Thai Origin

ขุนเจอืง
วรีบุรุษในยุคมดื

กอนพระเจาตากมีพระนเรศวร  กอนพระนเรศวรมีพอขุนราม  
กอนพอขุนรามมีความมืด  ในความมืดมีขุนเจือง

นพชัย แดงดีเลิศ

ปริญญาตรี โบราณคดี  มหาวิทยาลัยศิลปากร     
ปริญญาโท จารึกภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

นักเขียนอิสระ

ประวตัศิาสตรชาตไิทยเริม่เมือ่ป พ.ศ.1835 
อันเป นปที่มีการจัดทําจารึกภาษาไทย   
ขึ้นเปนหลักแรก ไดแกศิลาจารึกพอขุน
รามคําแหง เพราะฉะนั้น หวงเวลากอน
สมัยพอขุนรามคําแหง จึงเปนยุคกอน
ประวัติศาสตรชาติไทย เปนยุคมืด

เรามีคนพูดภาษาตระกูลไท 120 ลานคน 
อาศัยอยูในดินแดนกวางใหญ  แนวตะวัน
ตกตะวันออก จากแควนอัสสัมประเทศ
อินเดีย พาดยาวมาถึงมณฑลกวางตุง
ประเทศจีน  แนวเหนือใต จากมณฑลยูน
นานประเทศจีน แผคลุมลงมาถึงแหลม
มลายู  ทั่วทั้งดินแดนไพศาลนี้ ไมพบจารึก
ที่ เขียนดวยภาษาไทที่เก าไปกวาจารึก
พอขุนรามคําแหง ฉะนั้น ประวัติศาสตร

ของกลุมชนที่พูดภาษาตระกูลไทท้ังหมด 
จึงเริ่มตนเมื่อป พ.ศ.1835 เชนกัน

ไมมีจารึก เขียนประวัติศาสตรไมได 
จารึกเปนแสงสวาง กลุมชนใดรูจักเขียน
หนังสือ หนังสือก็จะพากลุมชนนั้นเขาสู
ยุคประวัติศาสตร ถายัง ก็เปนมนุษย
กอนประวัติศาสตร อยูในยุคมืด มองไม
เห็นอะไร นอกจากใชมือคลําแลวนึกเอา 
จับตนชนปลายไมถูก

จารึกเปนหลักฐานประเภทลายลักษณ
อักษร เปนหลักฐานทางประวัติศาสตรที่
สําคัญที่สุด มีความนาเชื่อถือเปนอันดับ
แรก เพราะเปนเอกสารที่ทําขึ้น ในชวง
เวลาที่มีเหตุการณเกิดขึ้น 
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ตรงกลางระหวางยุคประวัติศาสตรอัน
สวางไสว กับยุคกอนประวัติศาสตรอันมืด
มิด ก็มียุคตํานานอันมืดสลัว  ตํานานเปน
หลักฐานประเภทลายลักษณอักษรเหมือน
กัน แตเปนหลักฐานทางประวัติศาสตรที่มี
ความนาเชื่อถือเปนอันดับรอง เพราะเปน
เอกสารท่ีจัดทําข้ึนภายหลังเหตุการณนาน
แลว ผูทาํเอกสารไมไดอยูในเหตกุารณจรงิ 
นักประวัติศาสตรตองใชจินตนาการใน
การตีความ

กอนป พ.ศ.1835 เปนยุคตํานาน ใน
ความสลัวรางนั้น มีเร่ืองราวอันลือล่ัน ที่
เลาขานตอกันมา ในหมูชนที่พูดภาษาไท 
สดุดีวีรกรรมของบรรพบุรุษผู กลาหาญ 
นามวา ขุนเจือง

ตํานานขุนเจือง
กาลครั้งหนึ่ง ยังมีพระยาลาวเงิน เจาเมือง
เชียงแสน มีบุตร 2 คน ชื่อขุนชินกับขุน
จอม เมื่อเติบใหญ บิดาใหขุนชินผูพี่ครอง
เมืองเชียงแสน ใหขุนจอมผูนองไปสราง
เมืองพะเยา

ขุนจอมครองเมืองพะเยาได 3 ป บังเกิด
บุตรคนหนึ่ง มีบุญญาธิการ ไดนามวา ขุน
เจือง เมื่อขุนเจืองอายุได 16 ป ไปคลอง
ชางที่เมืองนาน เจาเมืองนานยกธิดาให 
ไปคลองชางเมืองแพร เจาเมืองแพรก็ยก
ธิดาให แตขุนเจืองรักใครอยูกับนางงอม
เมืองเม็ง ลูกสาวของปา 

เมื่อขุนเจืองอายุได 21 ป บิดาปวยถึงแก
กรรม ขุนเจืองจึงไดเปนเจาเมืองพะเยา 
เวลาผานไป 6 ป เกิดเรื่องใหญโต ทาวแอ
งกาเจาเมืองคําวัง หลานทาวกาวเจาเมือง
ปะกัน เปนพวกแกว มาสูขอนางอั้วคํา 
ธิดาขุนชิน เจาเมืองเชียงแสน ผูเปนลุง
ของขุนเจือง ขุนชินไมให ทาวแองกากับ

ท  าวกาวจึ งยกทัพแกวมาล อมเมื อง
เชียงแสน ขุนชินสูไมได ขอใหขุนเจืองไป
ชวย ขุนเจืองนํารี้พลเมืองพะเยาและเมือง
เม็ง ยกไปเชียงแสน ตีทัพแกวแตกพาย 
ทาวกาวตายในที่รบ ขุนชินจึงยกนางอั้วคํา
และเมืองเชียงแสนใหขุนเจือง

ตอมา ขุนเจืองตามไปตีไดเมืองปะกัน ได
นางอูแกวธิดาพระยาแกว มีบุตร 3 คน 
ชื่ออายผาเรือง ยี่คําหาว และสามชุมแสง

แมทัพเมืองปะกันหนีไปพ่ึงพระยาแมน 
เจาเมืองแมนตาตอกขอกฟาตาหยืด ยก
ทัพมายึดเมืองปะกันคืน ขณะนั้นขุนเจือ
งอยูเมืองเชียงแสน ก็ยกพลไปขับไลพวก
แมนออกจากเมืองปะกัน แลวตามตีไป
จนถึงเมืองแมนตาตอกขอกฟาตาหยืด

พระยาแมนขอใหขุนลอเจาเมืองแถนมา
ชวย ทัพเมืองแถนกับทัพเมืองแมนรุมรบ
ขุนเจือง ขุนเจืองกําลังนอยกวา แตสูไม
ถอย จนตัวตายกลางสนามรบ เมื่ออายุ 
77 ป 
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มหากาพยขุนเจือง
ขนุเจอืงตายไปแลวหลายรอยป แตลกูหลาน 
ไมลืม ในหมูของเผาชนที่พูดภาษาไทยัง
คงกลาวขวัญถึงความอาจหาญ ทั้งไทลื้อ
สิบสองปนนาในประเทศจีน ไทดําสิบสอง
จุไทในประเทศเวียดนาม ไทใหญรัฐฉาน
ในประเทศพมา ไทลานชางในประเทศลาว 
และไทลานนาภาคเหนือประเทศไทย เปน
เรื่องเลาขานแบบปากตอปาก 

คนไทยรู จักใชตัวอักษรบันทึกเรื่องราว 
ตั้งแตสมัยพอขุนรามคําแหงแลว แตเพิ่ง
จะมีการเขียนถึงขุนเจือง เมื่อสมัยตน
อยธุยานีเ่อง โดยภกิษเุมอืงเชยีงใหม เขยีน 
เรื่องตํานานพระยาเจือง เปนภาษาไทลาน
นาปนภาษาบาลี เมื่อประมาณป พ.ศ.
2080

ตอมาตํานานพระยาเจืองก็เปนตนแบบ 

ใหเกิดวรรณกรรมเรื่องขุนเจือง แพรออก
ไปในหมูชนเผาไท เชน คําขับคาวเจาเจือง
หาญของไทลือ้สบิสองปนนา หรอื คํากลอน 
ความเจืองเร่ืองเจืองหาญของไทดําสิบสอง
จุไท หรือ วรรณกรรมลาวตางๆ ทั้งเรื่อง
ทาวบาเจอืง เรือ่งทาวยี ่เรือ่งทาวเจอืงหาญ 
เฉพาะอยางยิ่ง โคลงเรื่องทาวฮุงขุนเจือง 
ที่แตงเปนโคลงลาวจํานวน 4997 บท นั้น 
ไดรับการยกยองวาเปนมหากาพยแหง 
อุษาคเนย

นอกจากตํานานพระยาเจืองแลว เรื่องราว
ของขุนเจือง ยังถูกบันทึกไวในตํานานอีก 
8 ฉบับ ไดแก ตํานานพื้นเมืองสิบสองพัน
นา ตํานานพื้นเมืองพะเยา จดหมายเหตุ
โหร ตํานานพื้นเมืองเชียงใหม พงศาวดาร
เงินยางเชียงแสน พงศาวดารโยนก ลําดับ
เจาแผนดินแสนหวี และตํานานสิงหนวัติ

ชื่อตัวละคร ชื่อสถานที่ ของตํานานและ

วรรณกรรมฉบับตางๆ ที่กลาวมานี้ ลวน
แตกตางกันทั้งสิ้น แสดงวาตางคนตาง
เขียนขึ้นตามความทรงจําของตน ไมลอก
เลียนกัน ถึงแมสับสนจนปวดหัว แตความ
แตกตางเหลานี้กลับสําคัญ เปนกุญแจไข
ปริศนาตอไปได

นกัภาษาศาสตรเอง กอ็าศยัความแตกตาง 
ของภาษาไทแตละทองถิ่น มาใชตีความ 
อธิบายเรื่องราวของภาษาตระกูลไท เพื่อ
จัดกลุม หาตําแหนงที่เปนตนกําเนิด หา
ระยะเวลาที่กอเกิด เมื่อเกิดแลว แยกยาย
กันไปเมื่อไหร และแยกออกไปที่ไหนบาง

ความแตกตางเปนรองรอยสําคัญ แสดง
ใหเห็นวา คนที่เคยอยูดวยกัน เมื่อตอง
จากพรากกัน สิ่งที่เคยรับรูรวมกันมา ได
หายหกตกหลน ผันแปรตามเวลา ตางไป
จากของดั้งเดิมอยางไร
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ตรงกลางระหวางยุคประวัติศาสตรอัน
สวางไสว กับยุคกอนประวัติศาสตรอันมืด
มิด ก็มียุคตํานานอันมืดสลัว  ตํานานเปน
หลักฐานประเภทลายลักษณอักษรเหมือน
กัน แตเปนหลักฐานทางประวัติศาสตรที่มี
ความนาเชื่อถือเปนอันดับรอง เพราะเปน
เอกสารที่จัดทําข้ึนภายหลังเหตุการณนาน
แลว ผูทาํเอกสารไมไดอยูในเหตกุารณจรงิ 
นักประวัติศาสตรตองใชจินตนาการใน
การตีความ

กอนป พ.ศ.1835 เปนยุคตํานาน ใน
ความสลัวรางนั้น มีเร่ืองราวอันลือลั่น ท่ี
เลาขานตอกันมา ในหมูชนท่ีพูดภาษาไท 
สดุดีวีรกรรมของบรรพบุรุษผูกลาหาญ 
นามวา ขุนเจือง

ตํานานขุนเจือง
กาลครั้งหนึ่ง ยังมีพระยาลาวเงิน เจาเมือง
เชียงแสน มีบุตร 2 คน ชื่อขุนชินกับขุน
จอม เมื่อเติบใหญ บิดาใหขุนชินผูพี่ครอง
เมืองเชียงแสน ใหขุนจอมผูนองไปสราง
เมืองพะเยา

ขุนจอมครองเมืองพะเยาได 3 ป บังเกิด
บุตรคนหนึ่ง มีบุญญาธิการ ไดนามวา ขุน
เจือง เมื่อขุนเจืองอายุได 16 ป ไปคลอง
ชางที่เมืองนาน เจาเมืองนานยกธิดาให 
ไปคลองชางเมืองแพร เจาเมืองแพรก็ยก
ธิดาให แตขุนเจืองรักใครอยูกับนางงอม
เมืองเม็ง ลูกสาวของปา 

เมื่อขุนเจืองอายุได 21 ป บิดาปวยถึงแก
กรรม ขุนเจืองจึงไดเปนเจาเมืองพะเยา 
เวลาผานไป 6 ป เกิดเรื่องใหญโต ทาวแอ
งกาเจาเมืองคําวัง หลานทาวกาวเจาเมือง
ปะกัน เปนพวกแกว มาสูขอนางอั้วคํา 
ธิดาขุนชิน เจาเมืองเชียงแสน ผูเปนลุง
ของขุนเจือง ขุนชินไมให ทาวแองกากับ

ท  าวกาวจึ งยกทัพแกวมาล อมเมื อง
เชียงแสน ขุนชินสูไมได ขอใหขุนเจืองไป
ชวย ขุนเจืองนํารี้พลเมืองพะเยาและเมือง
เม็ง ยกไปเชียงแสน ตีทัพแกวแตกพาย 
ทาวกาวตายในที่รบ ขุนชินจึงยกนางอั้วคํา
และเมืองเชียงแสนใหขุนเจือง

ตอมา ขุนเจืองตามไปตีไดเมืองปะกัน ได
นางอูแกวธิดาพระยาแกว มีบุตร 3 คน 
ชื่ออายผาเรือง ยี่คําหาว และสามชุมแสง

แมทัพเมืองปะกันหนีไปพ่ึงพระยาแมน 
เจาเมืองแมนตาตอกขอกฟาตาหยืด ยก
ทัพมายึดเมืองปะกันคืน ขณะนั้นขุนเจือ
งอยูเมืองเชียงแสน ก็ยกพลไปขับไลพวก
แมนออกจากเมืองปะกัน แลวตามตีไป
จนถึงเมืองแมนตาตอกขอกฟาตาหยืด

พระยาแมนขอใหขุนลอเจาเมืองแถนมา
ชวย ทัพเมืองแถนกับทัพเมืองแมนรุมรบ
ขุนเจือง ขุนเจืองกําลังนอยกวา แตสูไม
ถอย จนตัวตายกลางสนามรบ เมื่ออายุ 
77 ป 
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มหากาพยขุนเจือง
ขนุเจอืงตายไปแลวหลายรอยป แตลกูหลาน 
ไมลืม ในหมูของเผาชนที่พูดภาษาไทยัง
คงกลาวขวัญถึงความอาจหาญ ทั้งไทลื้อ
สิบสองปนนาในประเทศจีน ไทดําสิบสอง
จุไทในประเทศเวียดนาม ไทใหญรัฐฉาน
ในประเทศพมา ไทลานชางในประเทศลาว 
และไทลานนาภาคเหนือประเทศไทย เปน
เรื่องเลาขานแบบปากตอปาก 

คนไทยรู จักใชตัวอักษรบันทึกเรื่องราว 
ตั้งแตสมัยพอขุนรามคําแหงแลว แตเพิ่ง
จะมีการเขียนถึงขุนเจือง เม่ือสมัยตน
อยธุยานีเ่อง โดยภกิษเุมอืงเชยีงใหม เขยีน 
เรื่องตํานานพระยาเจือง เปนภาษาไทลาน
นาปนภาษาบาลี เมื่อประมาณป พ.ศ.
2080

ตอมาตํานานพระยาเจืองก็เปนตนแบบ 

ใหเกิดวรรณกรรมเรื่องขุนเจือง แพรออก
ไปในหมูชนเผาไท เชน คําขับคาวเจาเจือง
หาญของไทลือ้สบิสองปนนา หรอื คํากลอน 
ความเจืองเรื่องเจืองหาญของไทดําสิบสอง
จุไท หรือ วรรณกรรมลาวตางๆ ทั้งเรื่อง
ทาวบาเจอืง เรือ่งทาวยี ่เรือ่งทาวเจอืงหาญ 
เฉพาะอยางยิ่ง โคลงเรื่องทาวฮุงขุนเจือง 
ที่แตงเปนโคลงลาวจํานวน 4997 บท นั้น 
ไดรับการยกยองวาเปนมหากาพยแหง 
อุษาคเนย

นอกจากตํานานพระยาเจืองแลว เรื่องราว
ของขุนเจือง ยังถูกบันทึกไวในตํานานอีก 
8 ฉบับ ไดแก ตํานานพื้นเมืองสิบสองพัน
นา ตํานานพื้นเมืองพะเยา จดหมายเหตุ
โหร ตํานานพื้นเมืองเชียงใหม พงศาวดาร
เงินยางเชียงแสน พงศาวดารโยนก ลําดับ
เจาแผนดินแสนหวี และตํานานสิงหนวัติ

ชื่อตัวละคร ชื่อสถานที่ ของตํานานและ

วรรณกรรมฉบับตางๆ ที่กลาวมานี้ ลวน
แตกตางกันท้ังสิ้น แสดงวาตางคนตาง
เขียนขึ้นตามความทรงจําของตน ไมลอก
เลียนกัน ถึงแมสับสนจนปวดหัว แตความ
แตกตางเหลานี้กลับสําคัญ เปนกุญแจไข
ปริศนาตอไปได

นกัภาษาศาสตรเอง กอ็าศยัความแตกตาง 
ของภาษาไทแตละทองถิ่น มาใชตีความ 
อธิบายเรื่องราวของภาษาตระกูลไท เพื่อ
จัดกลุม หาตําแหนงที่เปนตนกําเนิด หา
ระยะเวลาที่กอเกิด เมื่อเกิดแลว แยกยาย
กันไปเมื่อไหร และแยกออกไปที่ไหนบาง

ความแตกตางเปนรองรอยสําคัญ แสดง
ใหเห็นวา คนที่เคยอยูดวยกัน เมื่อตอง
จากพรากกัน สิ่งที่เคยรับรูรวมกันมา ได
หายหกตกหลน ผันแปรตามเวลา ตางไป
จากของดั้งเดิมอยางไร
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ภาพเคลื่อนไหว ของคนพูด
ภาษาไท ในความมืดสลัว 

พงศาวดารลานชางกลาววา ขุนบูลมครอง
เมืองแถน ใหบุตรชาย 7 คน พาครัวไป
แสวงหาที่ทํากินใหม บุตรคนที่ 4 นามวา 
ขุนไสผง ไปตั้งเมืองโยนก

ขยายความตอจากพงศาวดารไดวา ขุนไส
ผงพาครัวลองแพ จากแมนํ้ายมเมืองแถน
มาลงแมนํ้าอู จากแมนํ้าอูมาลงแมนํ้าโขงที่
หลวงพระบาง จากหลวงพระบางก็ทวน
แมนํ้าโขงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 
จนถึงสบกก อันเปนสามแยก มีแมนํ้ากก
ไหลจากขุนเขาฝงตะวันตกมาลงแมนํ้าโขง 
ขุนไสผงก็พาครัวถ อแพทวนแมนํ้ากก
เขาไป พบที่ราบกวางเชียงราย จึงปกหลัก

ตั้งบานเรือน ปลูกขาวเลี้ยงชีวิต จําเนียร
กาลผานไป ครัวของขุนไสผงก็ขยายตัว 
เปนบานเปนเมือง ทั้งเมืองเชียงราย เมือง
เชียงแสน และเมืองพะเยา

หัวใจนักโบราณคดีก็เหมือนหัวใจตํารวจ 
ตองสืบใหไดวา เหตุเกิดขึ้นเมื่อไหร และ
เกิดขึ้นตรงไหน คําสําคัญคือ เวลาและ
สถานที่ ภาษาฝรั่งวาไทมแอนดสเปส 
ภาษาแขกวา กาละเทศะ

กาละ เปนมิติเวลา เปนการศึกษาในแนว
ดิ่ง มุงเรื่องระยะเวลา ดูวาในเขตทองที่นี้ 
อะไรเกิดกอน อะไรเกิดหลัง ตั้งแตวันไหน
ถึงวันไหน  สวนเทศะ เปนมิติพื้นที่ เปน 
การศึกษาแนวนอน ดูวาเวลาวันนี้ มีเหตุ
เกิดในทองที่ไหนบาง 

กาละของขุนเจือง
ชวงเวลาของเหตกุารณทีก่ลาวในพงศาวดาร 
ลานชาง นาจะอยูในราวพุทธศตวรรษที่ 
16 อันเปนเวลาเดียวกับที่นักภาษาศาสตร
ระบุวา ภาษาไทกลุมตะวันตกเฉียงใต 
แยกตัวออกจากภาษาไทกลุมกลาง จาก
บริเวณแควนสิบหกเจาไท แผกระจาย
ออกไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต

เรื่องขุนเจือง จากตํานาน พงศาวดาร และ
วรรณกรรม บอกวา มีกลุมคนพูดภาษา
ไท เคลื่อนไหวอยูบนดินแดนลุมแมนํ้ากก
และลุมแมนํ้าอิง นําโดยพระเอกขุนเจือง 
พรอมนางเอก 3 คน คือนางงอมเมืองเม็ง 
นางอั้วคําเชียงแสน และนางอูแกวเมือง
แกว  มีผูจดจําไดวา วันที่ขุนเจืองเกิดนั้น 
เปนวันอังคาร ขึ้น 15 คํ่า เดือน 5 ปเถาะ 
ฉอศก จุลศักราช 446 เวลาใกลรุง ตรง
กับป พ.ศ.1627
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ในป พ.ศ.1654 ขุนเจืองขี่ชางชื่อพานคํา 
นําทัพเมืองพะเยาและเมืองเม็ง ไปขับไล
ทัพพระยาแกวใหพนเมืองเชียงแสน จาก
นั้นก็ขามแมนํ้าโขง ขี่ชางขึ้นเขาลงหวย 
นาํทพัเขายดึเมอืงแกวประกนั ในเวยีดนาม 
แลวกลับมาอยูเชียงแสน

อีกหลายปตอมา ขุนเจืองอายุมากแลว 
พระยาแมนจากเมืองแมนตาตอกขอกฟา
ตาหยืด ในจีน ยกทัพมายึดเมืองแกว
ประกัน ขุนเจืองตองขี่ชางขึ้นเขาลงหวยไป
ขับไล พระยาแมนหนี ขุนเจืองก็ขี่ชางตาม 
ไปจนถึงเมืองแมนตาตอก ถูกกองกําลัง
เมืองแมนกับกองกําลังเมืองแถนรุมรบ 
นักรบชราสูจนตัวตาย ปที่ตายตรงกับ 
พ.ศ.1704 กอนจารึกพอขุนราม 131 ป

เทศะของขุนเจือง
ที่ราบกวางเชียงราย เปนที่ราบผืนเดียว 
นอกนั้นคือเขาสูงทั้งสิ้น  มีแมนํ้าใหญไหล
ผาน 2 สาย คือแมนํ้ากก และแมนํ้าอิง  
แมนํ้ากกไหลจากเทือกเขาสูงในรัฐฉาน 
ลงมาเมืองฝาง ผานที่ราบเชียงราย ไปลง
แมนํ้าโขงที่สบกก ใตเมืองเชียงแสน  สวน
แมนํ้าอิงเกิดจากเทือกเขาผีปนนํ้า ไหล
ผานเมืองพะเยา  แลวไปลงแมนํ้าโขงที่
เชียงของ

บนแผนดินนี้ มีเรื่องราวมากมายซอนทับ
เปนชั้นอยูในตํานาน เริ่มจากกลุมเมือง
สุวรรณโคมคํา ของพวกกลอมดํา แลว
เปล่ียนเปนกลุมเมืองโยนกนาคพันธุสิงหน
วัติกุมาร กอนถลมหายเปนเวียงหนองลม 
ต อมาก็มีกลุ มเมืองหิรัญนครเงินยาง
เชียงแสนเขามาแทนที่

แตไมมีหลักฐานทางโบราณคดีเลย ไมมี
ศิลปกรรมหรือสถาปตยกรรมใดๆ ที่มีอายุ
กอน พ.ศ.1800  ถึงแมวาบนที่ราบแหงนี้ 
จะมีรองรอยของเมืองโบราณที่มีคูนํ้าคัน

ดิน จํานวน 105 เมือง แตในการศึกษา
เบื้องตน ไมมีเมืองใดมีอายุกอน พ.ศ.
1800 เชนเดียวกัน เพราะฉะนั้น เรื่องขุน
เจืองจึงยังไมมีวัตถุเปนประจักษพยานใน
โอกาสนี้ แตก็เปนไปไดวา การขุดคน
อยางละเอียดถี่ถวนในโอกาสหนา อาจพบ
เบาะแสบาง

สมัยขุนเจือง คนไทยังไมมีศาสนา นับถือ
แตผี ไมมีพระพุทธรูป ไมมีวัด ไมมีเมืองที่
ทําดวยอิฐหิน ตายแลวฝง ไมไดเผาอยาง
พวกที่อยูอีกฟากเขาหนึ่ง 

ในเวลานั้น ถาหากขุนเจืองเดินขามเทือก
เขาผีปนนํ้าไปทางทิศตะวันตก ก็จะปะทะ
กับอิทธิพลของแควนหริภุญไชย อันเปน 
กลุมคนที่พูดภาษามอญ ในวัฒนธรรม
ทวารวดียุคสุดทาย

นามกรของขุนเจือง
เรื่องขุนเจือง ถูกเลาขานอยูในเฉพาะหมู
ชนที่พูดภาษาไทกลุ มตะวันตกเฉียงใต
เทาน้ัน  ไทลือ้เรยีกขุนเจอืงวาเจาเจอืงหาญ 
ไทดําเรียกเจืองหาญ ไทลานนาเรียกพระ
ยาเจือง ไทลานชางเรียกทาวฮุง

ส วนกลุ มชนที่พูดภาษาไทกลุ มเหนือ 
ไดแกจวงในมณฑลกวางสี ไมมีขุนเจือง 
แตมีหนุงจือเกา ยอดนักรบ ที่ตีเขาไปใน
ดินแดนจีน จนจักรพรรดิจีนตองแตงตั้งให
เปนฮองเตแหงทิศใต แตวาหนุงจือเกา 
เปนเรื่องที่เกิดกอนขุนเจือง

นักวิชาการจีนบอกวา คําวาขุนเจือง เปน
ภาษาจีน  คําวาขนุนัน้ จีนโบราณออกเสยีง 
กวัน แปลวา ประมุขหัวเมือง สวนคําวา
เจือง จีนออกเสียงวาจาง แปลวาผูอาวุโส 
รวมกันแลว กวันจางหรือขุนเจือง หมาย
ถึง ประมุขคนเถื่อน

คนไทยสุโขทัยก็ไมรูจักขุนเจือง รูจักแต

พระรวง ถึงแมพระรวงจะแปลวาพระรุง 
เหมือนทาวฮุงของลาว แตก็ไมใชคนเดียว 
กนั เพราะไมมพีฤตกิรรมใดเหมอืนกนัเลย 
สงสัยคนไทยจะแยกตัวออกมาไกลจากพี่
นอง ไกลจนไมไดยนิขาวของญาตผูิยิง่ใหญ

ขุนเจืองมีชีวิต มีเลือดเนื้อ มี
ลมหายใจ

จิตร ภูมิศักดิ์ บอกวา ขุนเจืองแหงลุมนํ้า
กก สงกองทัพไปชวยพระเจาสุริยะวรมัน 
รบกับจาม ดังมีภาพสลักที่ระเบียงนครวัด 
มีจารึกเขียนไวใตภาพวา เนะ เสียมกุก 
แปลวา นี่คือพวกเสียมแหงลุมนํ้ากก และ
อธิบายวาแมทัพที่ยืนแอนอกบนหลังชาง
นัน้ แตงตวัเหมอืนกบัขุนเจอืงเวลาออกศึก 
ตามคําบรรยายไวในโคลงลาว เรื่องทาวฮุง
ขุนเจือง

ในการสงคราม สมเด็จพระนเรศวรขี่ชาง
ชื่อไชยานุภาพ พอขุนรามคําแหงขี่ชางชื่อ
แบกพล สวนขุนเจืองขี่ชางชื่อพานคํา 
แปลวากลองมโหระทึกสีทอง

พระนเรศวรและพอขุนรามเปนยอดนักรบ 
เปนมหาราชในยุคประวัติศาสตร มีหลัก
ฐานยืนยันตัวตน แตขุนเจืองเปนมหาราช
ในยุคมืด มีเพียงภาพเลือนรางคลายความ
ฝน ใหชนเผาไทนึกถึง

วีรบุรุษขุนเจืองมีตัวจริง แตเครื่องมือที่เรา
มีอยูวันนี้ ไมพอ เราจึงไมอาจเชิญทาน
ออกมายืนในที่สวาง ใหเห็นชีวิตและเลือด
เนื้อของทานอยางชัดเจน  
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ภาพเคลื่อนไหว ของคนพูด
ภาษาไท ในความมืดสลัว 

พงศาวดารลานชางกลาววา ขุนบูลมครอง
เมืองแถน ใหบุตรชาย 7 คน พาครัวไป
แสวงหาที่ทํากินใหม บุตรคนที่ 4 นามวา 
ขุนไสผง ไปตั้งเมืองโยนก

ขยายความตอจากพงศาวดารไดวา ขุนไส
ผงพาครัวลองแพ จากแมนํ้ายมเมืองแถน
มาลงแมนํ้าอู จากแมนํ้าอูมาลงแมนํ้าโขงที่
หลวงพระบาง จากหลวงพระบางก็ทวน
แมนํ้าโขงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 
จนถึงสบกก อันเปนสามแยก มีแมนํ้ากก
ไหลจากขุนเขาฝงตะวันตกมาลงแมนํ้าโขง 
ขุนไสผงก็พาครัวถ อแพทวนแมนํ้ากก
เขาไป พบที่ราบกวางเชียงราย จึงปกหลัก

ตั้งบานเรือน ปลูกขาวเลี้ยงชีวิต จําเนียร
กาลผานไป ครัวของขุนไสผงก็ขยายตัว 
เปนบานเปนเมือง ทั้งเมืองเชียงราย เมือง
เชียงแสน และเมืองพะเยา

หัวใจนักโบราณคดีก็เหมือนหัวใจตํารวจ 
ตองสืบใหไดวา เหตุเกิดขึ้นเมื่อไหร และ
เกิดขึ้นตรงไหน คําสําคัญคือ เวลาและ
สถานท่ี ภาษาฝรั่งวาไทมแอนดสเปส 
ภาษาแขกวา กาละเทศะ

กาละ เปนมิติเวลา เปนการศึกษาในแนว
ดิ่ง มุงเรื่องระยะเวลา ดูวาในเขตทองที่นี้ 
อะไรเกิดกอน อะไรเกิดหลัง ตั้งแตวันไหน
ถึงวันไหน  สวนเทศะ เปนมิติพื้นที่ เปน 
การศึกษาแนวนอน ดูวาเวลาวันนี้ มีเหตุ
เกิดในทองที่ไหนบาง 

กาละของขุนเจือง
ชวงเวลาของเหตกุารณท่ีกลาวในพงศาวดาร 
ลานชาง นาจะอยูในราวพุทธศตวรรษที่ 
16 อันเปนเวลาเดียวกับที่นักภาษาศาสตร
ระบุวา ภาษาไทกลุมตะวันตกเฉียงใต 
แยกตัวออกจากภาษาไทกลุมกลาง จาก
บริเวณแควนสิบหกเจาไท แผกระจาย
ออกไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต

เรื่องขุนเจือง จากตํานาน พงศาวดาร และ
วรรณกรรม บอกวา มีกลุมคนพูดภาษา
ไท เคลื่อนไหวอยูบนดินแดนลุมแมนํ้ากก
และลุมแมนํ้าอิง นําโดยพระเอกขุนเจือง 
พรอมนางเอก 3 คน คือนางงอมเมืองเม็ง 
นางอั้วคําเชียงแสน และนางอูแกวเมือง
แกว  มีผูจดจําไดวา วันที่ขุนเจืองเกิดนั้น 
เปนวันอังคาร ขึ้น 15 คํ่า เดือน 5 ปเถาะ 
ฉอศก จุลศักราช 446 เวลาใกลรุง ตรง
กับป พ.ศ.1627
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ในป พ.ศ.1654 ขุนเจืองขี่ชางชื่อพานคํา 
นําทัพเมืองพะเยาและเมืองเม็ง ไปขับไล
ทัพพระยาแกวใหพนเมืองเชียงแสน จาก
นั้นก็ขามแมนํ้าโขง ขี่ชางขึ้นเขาลงหวย 
นาํทพัเขายดึเมอืงแกวประกนั ในเวยีดนาม 
แลวกลับมาอยูเชียงแสน

อีกหลายปตอมา ขุนเจืองอายุมากแลว 
พระยาแมนจากเมืองแมนตาตอกขอกฟา
ตาหยืด ในจีน ยกทัพมายึดเมืองแกว
ประกัน ขุนเจืองตองขี่ชางขึ้นเขาลงหวยไป
ขับไล พระยาแมนหนี ขุนเจืองก็ขี่ชางตาม 
ไปจนถึงเมืองแมนตาตอก ถูกกองกําลัง
เมืองแมนกับกองกําลังเมืองแถนรุมรบ 
นักรบชราสูจนตัวตาย ปที่ตายตรงกับ 
พ.ศ.1704 กอนจารึกพอขุนราม 131 ป

เทศะของขุนเจือง
ที่ราบกวางเชียงราย เปนที่ราบผืนเดียว 
นอกนั้นคือเขาสูงทั้งสิ้น  มีแมนํ้าใหญไหล
ผาน 2 สาย คือแมนํ้ากก และแมนํ้าอิง  
แมนํ้ากกไหลจากเทือกเขาสูงในรัฐฉาน 
ลงมาเมืองฝาง ผานที่ราบเชียงราย ไปลง
แมนํ้าโขงที่สบกก ใตเมืองเชียงแสน  สวน
แมนํ้าอิงเกิดจากเทือกเขาผีปนนํ้า ไหล
ผานเมืองพะเยา  แลวไปลงแมน้ําโขงที่
เชียงของ

บนแผนดินนี้ มีเรื่องราวมากมายซอนทับ
เปนชั้นอยูในตํานาน เริ่มจากกลุมเมือง
สุวรรณโคมคํา ของพวกกลอมดํา แลว
เปล่ียนเปนกลุมเมืองโยนกนาคพันธุสิงหน
วัติกุมาร กอนถลมหายเปนเวียงหนองลม 
ต อมาก็ มีกลุ มเมืองหิรัญนครเงินยาง
เชียงแสนเขามาแทนที่

แตไมมีหลักฐานทางโบราณคดีเลย ไมมี
ศิลปกรรมหรือสถาปตยกรรมใดๆ ที่มีอายุ
กอน พ.ศ.1800  ถึงแมวาบนที่ราบแหงนี้ 
จะมีรองรอยของเมืองโบราณที่มีคูนํ้าคัน

ดิน จํานวน 105 เมือง แตในการศึกษา
เบื้องตน ไมมีเมืองใดมีอายุกอน พ.ศ.
1800 เชนเดียวกัน เพราะฉะนั้น เรื่องขุน
เจืองจึงยังไมมีวัตถุเปนประจักษพยานใน
โอกาสนี้ แตก็เปนไปไดวา การขุดคน
อยางละเอียดถี่ถวนในโอกาสหนา อาจพบ
เบาะแสบาง

สมัยขุนเจือง คนไทยังไมมีศาสนา นับถือ
แตผี ไมมีพระพุทธรูป ไมมีวัด ไมมีเมืองที่
ทําดวยอิฐหิน ตายแลวฝง ไมไดเผาอยาง
พวกที่อยูอีกฟากเขาหนึ่ง 

ในเวลานั้น ถาหากขุนเจืองเดินขามเทือก
เขาผีปนนํ้าไปทางทิศตะวันตก ก็จะปะทะ
กับอิทธิพลของแควนหริภุญไชย อันเปน 
กลุมคนที่พูดภาษามอญ ในวัฒนธรรม
ทวารวดียุคสุดทาย

นามกรของขุนเจือง
เรื่องขุนเจือง ถูกเลาขานอยูในเฉพาะหมู
ชนที่พูดภาษาไทกลุ มตะวันตกเฉียงใต
เทาน้ัน  ไทลือ้เรยีกขุนเจอืงวาเจาเจอืงหาญ 
ไทดําเรียกเจืองหาญ ไทลานนาเรียกพระ
ยาเจือง ไทลานชางเรียกทาวฮุง

ส วนกลุ มชนท่ีพูดภาษาไทกลุ มเหนือ 
ไดแกจวงในมณฑลกวางสี ไมมีขุนเจือง 
แตมีหนุงจือเกา ยอดนักรบ ที่ตีเขาไปใน
ดินแดนจีน จนจักรพรรดิจีนตองแตงตั้งให
เปนฮองเตแหงทิศใต แตวาหนุงจือเกา 
เปนเรื่องที่เกิดกอนขุนเจือง

นักวิชาการจีนบอกวา คําวาขุนเจือง เปน
ภาษาจีน  คําวาขนุนัน้ จีนโบราณออกเสยีง 
กวัน แปลวา ประมุขหัวเมือง สวนคําวา
เจือง จีนออกเสียงวาจาง แปลวาผูอาวุโส 
รวมกันแลว กวันจางหรือขุนเจือง หมาย
ถึง ประมุขคนเถื่อน

คนไทยสุโขทัยก็ไมรูจักขุนเจือง รูจักแต

พระรวง ถึงแมพระรวงจะแปลวาพระรุง 
เหมือนทาวฮุงของลาว แตก็ไมใชคนเดียว 
กนั เพราะไมมพีฤตกิรรมใดเหมอืนกนัเลย 
สงสัยคนไทยจะแยกตัวออกมาไกลจากพี่
นอง ไกลจนไมไดยนิขาวของญาตผิูยิง่ใหญ

ขุนเจืองมีชีวิต มีเลือดเนื้อ มี
ลมหายใจ

จิตร ภูมิศักดิ์ บอกวา ขุนเจืองแหงลุมนํ้า
กก สงกองทัพไปชวยพระเจาสุริยะวรมัน 
รบกับจาม ดังมีภาพสลักที่ระเบียงนครวัด 
มีจารึกเขียนไวใตภาพวา เนะ เสียมกุก 
แปลวา นี่คือพวกเสียมแหงลุมนํ้ากก และ
อธิบายวาแมทัพท่ียืนแอนอกบนหลังชาง
นัน้ แตงตวัเหมอืนกบัขนุเจอืงเวลาออกศกึ 
ตามคําบรรยายไวในโคลงลาว เรื่องทาวฮุง
ขุนเจือง

ในการสงคราม สมเด็จพระนเรศวรขี่ชาง
ชื่อไชยานุภาพ พอขุนรามคําแหงขี่ชางชื่อ
แบกพล สวนขุนเจืองขี่ชางชื่อพานคํา 
แปลวากลองมโหระทึกสีทอง

พระนเรศวรและพอขุนรามเปนยอดนักรบ 
เปนมหาราชในยุคประวัติศาสตร มีหลัก
ฐานยืนยันตัวตน แตขุนเจืองเปนมหาราช
ในยุคมืด มีเพียงภาพเลือนรางคลายความ
ฝน ใหชนเผาไทนึกถึง

วีรบุรุษขุนเจืองมีตัวจริง แตเครื่องมือที่เรา
มีอยูวันนี้ ไมพอ เราจึงไมอาจเชิญทาน
ออกมายืนในที่สวาง ใหเห็นชีวิตและเลือด
เนื้อของทานอยางชัดเจน  
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ตามตะวัน

ปริญญาตรี นิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
นักเขียนอิสระ

หมอแปลงตนเรื่อง : 
หมอแปลงไฟฟาถริไทย ขนาด 125 MVA 3 Ph 50 Hz  225 – 115 - 23 kV  Qty. 3 units  ใชงานที่ Soc Trang, Long An Substation / VIETNAM

ลูกคา THE SOUTHERN VIETNAM POWER LTD.

โฮจิมินห19 เดือนในไทยของ

คนไทยหลายคนคงเคยไดยนิชือ่  “โฮจมินิห” แต 

จะมคีนไทยสกักีค่นทีรู่เรือ่งราวชวีติและการตอสู 

ของเขา รวมทัง้รูวาครัง้หนึง่เขาเคยเดนิทางเขามา 

เคลือ่นไหวปฏวิตัอิยูในหลายจงัหวดัของเมอืงไทย 

การเขียนเรื่องราวของโฮจิมินห ไมใชเรื่องที่ทําไดงายนัก 

ประการแรก เพราะนักปฏิวัติจําเปนตองปดลับ จึงไมคอยมี
บันทึกอะไรไวเปนหลักฐานใหคนควานอกจากความทรงจําที่
ถายทอดตอกันมา และนานวันเขาก็สามารถคลาดเคลื่อนไป
จากขอเท็จจริง 

ประการตอมา โฮจิมนิหเปนเพียงนกัตอสูกูชาติคนเลก็ๆ จาก 
ประเทศเล็กๆ ที่ยังเปนเมืองขึ้นของนักลาอาณานิคม การ
ปรากฏตวัของเขาจึงไมคอยไดรบัความสนใจ หรือเกบ็บนัทกึ 
ไวในขบวนการคอมมวินสิตสากล เม่ือเทยีบกับนกัปฏิวตัทิีม่า 
จากรัสเซีย เยอรมัน หรือประเทศในยุโรป

ประการสดุทาย การเขยีนเร่ืองราวของบคุคลในประวติัศาตร 
จําเปนตองใชความรับผิดชอบอยางสูงสุดตอขอเท็จจริงท่ีเรา
ไมไดรวมอยูในเหตุการณ ทั้งนี้เพื่อเปนการเคารพและหลีก
เลี่ยงไมใหประวัติศาสตรตองถูกบิดเบือน 

Along The Transformer Site

ยอนรอยหมอแปลง

เทพเจาที่ยังมีชีวิตของชาวเวียดนาม

Source Transformer : 
Tirathai Transformer 125 MVA 3 Ph 50 Hz  225 – 115 - 23 kV  Qty. 3 units  Location   : Soc Trang, Long An Substation, Vietnam

Customer  : The Southern Vietnam Power Ltd.

Many Thai people have heard of “Ho Chi 
Minh”, but how many Thai people know 
his life and struggle and know that he 
once traveled to the revolutionary move-
ment in many provinces of Thailand?

Writing a story of Ho Chi Minh is not easy.

Firstly, because revolutionaries need to keep secret. 
So there is not much record as evidence to research 
beyond the memories that are relayed and, for a long 
time, can be deviated from the facts.

Secondly, Ho Chi Minh was only a small patriotic 
revolutionary from a small colonized country. His       
appearance hence was not paid much attention nor 
kept in the record of Communist International comparing 
to revolutionaries from Russia, Germany or European 
countries.

Lastly, writing stories in history needs to take the   
utmost responsibility for the fact that we are not      
involved in the event. This is to respect and avoid    
history being distorted.

19 months in Thailand of Ho Chi Minh The living god of Vietnamese people
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once traveled to the revolutionary move-
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Writing a story of Ho Chi Minh is not easy.

Firstly, because revolutionaries need to keep secret. 
So there is not much record as evidence to research 
beyond the memories that are relayed and, for a long 
time, can be deviated from the facts.

Secondly, Ho Chi Minh was only a small patriotic 
revolutionary from a small colonized country. His       
appearance hence was not paid much attention nor 
kept in the record of Communist International comparing 
to revolutionaries from Russia, Germany or European 
countries.

Lastly, writing stories in history needs to take the   
utmost responsibility for the fact that we are not      
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history being distorted.

19 months in Thailand of Ho Chi Minh The living god of Vietnamese people
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สารคดีเรื่องนี้ มาจากการคนควาและลงพื้นที่หาขอเท็จ
จริงในกรุงเทพมหานคร นครพนม อุดรธานี ฮานอย 
และเหงะหอาน

โฮจิมินห เกิดเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม ค.ศ. 1890 ที่บานของ
มารดาในหมูบานหวงจรู คอมมูนจุงกือ (ปจจุบันเปนสวนหนึ่ง
ของคอมมูนกิมเลียน) อําเภอนามดาน จังหวัดเหงะหอาน เดิม
ชื่อ เหวียนซิงหกุง 

โฮจิมินห เกิดในครอบครัวปญญาชนที่เลื่อมใสขงจื๊อ บิดาของ
เขา เหวียนซิงหซัก เกิดในครอบครัวชาวนา ในคอมมูนเดียวกัน
กับมารดาของเขา 

เหวียนซิงหซักผูเปนบิดา กําพราทั้งพอและแม เขาเติบโตขึ้นมา
จากการเลี้ยงดูของนักวิชาการผูหนึ่งที่ขออนุญาตนําเขาไปเล้ียง
และใหการศึกษา เหวียนซิงหซัก เปนคนสูงานและรักการศึกษา 
เขารํ่าเรียนหนังสือจนสามารถเปนครู และตอมาไดสอบบรรจุ
เปนขาราชการทองถิ่นชั้นผูนอย แตเนื่องจากความเปนคนรัก
ชาติและตรงไปตรงมา เขาจึงมักวิพากษวิจารณ และกอการ
ประทวงผูบังคับบัญชารวมทั้งเจาอาณานิคมชาวฝรั่งเศสหลาย
ครั้งจนตนเองตองถูกพักงาน ในที่สุดเขาตัดสินใจลาออก และ

This documentary composed from the research and the fact-
finding in areas of Bangkok, Nakhon Phanom, Udon Thani, 
and Hanoi.

Ho Chi Minh was born on May 19, 1890 in his mother’s 
hometown, Hoang Tru village, Chung Cu Commune (cur-
rently part of the Kim Lien Commune), Nam Dan District, 
Nghe An Province, under the name Nguyen Sinh Cung.

Ho Chi Minh was born in a Confucian intellectual family. His 
father, Nguyen Sinh Sac, was born in a peasant family in the 
same Commune with his mother.

The father, Nguyen Sinh Sac orphaned both father and 
mother. He grew up from a scholar parent who asked for 
permission to look after and educate him. Nguyen Sinh Sac 
was a hard-working man and loved education. His study 
made him become a teacher, and later, a junior local civil 
servant. But because of patriotism and straightforwardness, 
he often criticized and protested superiors including the 
French colonists, then had to be suspended. Finally, he    
decided to resign and moved to the south where he work as 
a medical practitioner until the end of life.

ในโลกนี้มีเพียงไมกี่คนที่กลายเปนตํานานเมื่อพวกเขา
ยังมีชีวิตอยู และมีเพียงไมกี่คนที่เมื่อเสียชีวิตไปแลว 
กลับกลายเปนเทพเจาที่ยังมีชีวิตอยูในดวงใจของ
มวลชน โฮจิมินหคือหนึ่งในไมกี่คนนั้น

In this world, there are only a few who     
become a legend when they are alive and a 

living god when they died. Ho Chi Minh is 
one of the few.

ยอนรอยหมอแปลง

Along The Transform
er Site

ยายไปอยูทางใต ประกอบอาชีพแพทยจนวาระสุดทายของชีวิต

หวงทีลวน มารดาของเหวียนซิงหกุง ผูอุทิศแรงกายแรงใจของ
เธอใหกับสามีและลูกๆ เปนคนทํางานหนัก ใจดี และมีความ
สามารถ เธอยังชีพดวยการทําเกษตรกรรมและทอผา

เมื่อโฮจิมินหอายุได 5 ขวบ บิดาของเขาไดพาครอบครัวไปอยูที่
เวเพื่อสอบเขารับราชการ แตก็สอบไมติดถึง 2 ครั้ง ทําใหฐานะ
ครอบครัวยิ่งยํ่าแยและยากจน แมบิดาจะหางานทําเปนเสมียน
คัดลอกเอกสาร และตอมารับสอนหนังสือสวนตัว ในขณะที่
มารดาก็ชวยทอผาหารายไดอีกแรง ชีวิตที่เวทําใหโฮจิมินหเรียน
รูสิ่งใหมๆ ที่ตางไปจากบานเกิดที่เหงะหอาน ไมเพียงบานเรือน
ที่ใหญโตและสวยงามกวา ที่เวยังมีพระราชวัง มีความแตกตาง
ทางเศรษฐกิจและชนชั้น มีผูปกครองชาวฝรั่งเศสที่ทะนงตน
และดุราย มีพวกผูลากมากดีที่แตงตัวหรูๆ กับผูใชแรงงานซึ่ง
เปนคนสวนใหญที่ยากจน และถูกคนฝรั่งเศสดูถูกเหยียดหยาม
วาเปนพวกบานนอกคอกนา พวกกุลี และพวกขอทาน ภาพ
เหลานี้กลายเปนสิ่งฝงลึกอยูในความทรงจําของหนูนอยเหวียน
ซิงหกุง

การที่เวียดนามเวลานั้นตกเปนอาณานิคมของฝร่ังเศส ทําให  
โฮจิมินหเติบโตมาใน 2 วัฒนธรรม ทั้งวัฒนธรรมตะวันตกของ
ฝรั่งเศสซึ่งเปนผูปกครอง และวัฒนธรรมตะวันออกแบบจีนที่
เลื่อมใสลัทธิขงจื๊อ อันเปนวัฒนธรรมของเวียดนาม 

ในวัยเด็ก โฮจิมินห ภายใตชื่อใหมที่พอเปลี่ยนใหภายหลังการ
เสียชีวิตของมารดาวา เหวียนทัตทานห ไดรับการศึกษาทั้งจาก
โรงเรียนที่สอนอักษรจีนและจากโรงเรียนที่จัดการเรียนการ
สอนแบบฝรั่งเศส นอกเหนือจากการศึกษาที่เขาไดรับจากการ
ติดตามพอไปอยูในที่ตางๆ 

ณ โรงเรียนที่สอนอักษรจีนในคอมมูนกิมเลียนอันเปนบานเกิด
ของพอ โฮจิมินหไดมีโอกาสพบปะและไดยินไดฟงครูที่มีจิตใจ
รักชาติมากมายพูดคุยกันถึงสถานการณบานเมืองและชะตา
กรรมของประเทศที่ถูกยึดครองโดยเจาอาณานิคมฝรั่งเศส

ณ โรงเรียนที่บริหารแบบฝรั่งเศสและสอนเปนภาษาฝรั่งเศสที่
เมืองวิงห โฮจิมินหไดยินคําขวัญ “เสรีภาพ, เสมอภาค, 
ภราดรภาพ” เปนครั้งแรก

การติดตามพอซึ่งเปนขาราชการทองถิ่นช้ันผูนอยที่ถูกโยกยาย
ไปทํางานตามเมืองตางๆ ทําใหเขามีโอกาสฟงพอสนทนาปญหา
ของประเทศชาติรวมกับปญญาชนรักชาติคนอื่นๆ อยูเปนประจํา

His mother, Hoang Thi Loan, who was completely dedicated 
to her husband and children, was a hard-working, kind and 
capable woman. She earn her living by farming and weaving.

When Ho Chi Minh was five years old, his father brought his 
family to Hue to take the metropolitan exam, but failed 
twice, making the family more suffer and poor. Even his 
father would find a job as a scribe and later a private 
teacher while his mother weaved cloth to re-earn more in-
come. Life in Hue made Ho Chi Minh learn new things which 
different from those in Nghe An. Not only large houses and 
beautiful, Hue also has a palace. There are economic and 
class differences. There are haughty and cruel French rulers. 
There are elite dressed in luxury and the laborers who are 
the majority and poor whom the French people despise it as 
country bumpkins, coolies and beggars. These images be-
come embedded deep in the memory of the little Nguyen 
Sinh Cung.

As Vietnam was a French colony, Ho Chi Minh then grew in 
two cultures : French western culture which was the ruler 
and Confucian-orientated Chinese culture which was the 
culture of Vietnam.

At a young age, Ho Chi Minh under the new name that the 
father changed after the death of his mother, Nguyen Tat 
Thanh, In addition to the studies received from his follow-up 
to various places with his father, has been educated both in 
Chinese language schools and in French schools. 

At a school that taught Chinese characters in Kim Lien Com-
mune, his father’s hometown, Ho Chi Minh had the opportu-
nity to meet and hear many patriotic teachers talk about the 
situation and the fate of the country occupied by the French 
colonists.

At a French-run school and taught in French in Vinh, Ho 
Chi Minh heard of the slogan “freedom, equality, fraternity” 
for the first time.

To follow his father, a local civil servant who moved to 
various cities, gave him the opportunity to listen to his father 
discussing the problems of the nation with other patriotic 
intellectuals on a regular basis.
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สารคดีเรื่องนี้ มาจากการคนควาและลงพื้นที่หาขอเท็จ
จริงในกรุงเทพมหานคร นครพนม อุดรธานี ฮานอย 
และเหงะหอาน

โฮจิมินห เกิดเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม ค.ศ. 1890 ที่บานของ
มารดาในหมูบานหวงจรู คอมมูนจุงกือ (ปจจุบันเปนสวนหนึ่ง
ของคอมมูนกิมเลียน) อําเภอนามดาน จังหวัดเหงะหอาน เดิม
ชื่อ เหวียนซิงหกุง 

โฮจิมินห เกิดในครอบครัวปญญาชนที่เลื่อมใสขงจื๊อ บิดาของ
เขา เหวียนซิงหซัก เกิดในครอบครัวชาวนา ในคอมมูนเดียวกัน
กับมารดาของเขา 

เหวียนซิงหซักผูเปนบิดา กําพราทั้งพอและแม เขาเติบโตขึ้นมา
จากการเลี้ยงดูของนักวิชาการผูหนึ่งท่ีขออนุญาตนําเขาไปเล้ียง
และใหการศึกษา เหวียนซิงหซัก เปนคนสูงานและรักการศึกษา 
เขารํ่าเรียนหนังสือจนสามารถเปนครู และตอมาไดสอบบรรจุ
เปนขาราชการทองถิ่นชั้นผูนอย แตเนื่องจากความเปนคนรัก
ชาติและตรงไปตรงมา เขาจึงมักวิพากษวิจารณ และกอการ
ประทวงผูบังคับบัญชารวมท้ังเจาอาณานิคมชาวฝรั่งเศสหลาย
ครั้งจนตนเองตองถูกพักงาน ในที่สุดเขาตัดสินใจลาออก และ

This documentary composed from the research and the fact-
finding in areas of Bangkok, Nakhon Phanom, Udon Thani, 
and Hanoi.

Ho Chi Minh was born on May 19, 1890 in his mother’s 
hometown, Hoang Tru village, Chung Cu Commune (cur-
rently part of the Kim Lien Commune), Nam Dan District, 
Nghe An Province, under the name Nguyen Sinh Cung.

Ho Chi Minh was born in a Confucian intellectual family. His 
father, Nguyen Sinh Sac, was born in a peasant family in the 
same Commune with his mother.

The father, Nguyen Sinh Sac orphaned both father and 
mother. He grew up from a scholar parent who asked for 
permission to look after and educate him. Nguyen Sinh Sac 
was a hard-working man and loved education. His study 
made him become a teacher, and later, a junior local civil 
servant. But because of patriotism and straightforwardness, 
he often criticized and protested superiors including the 
French colonists, then had to be suspended. Finally, he    
decided to resign and moved to the south where he work as 
a medical practitioner until the end of life.

ในโลกนี้มีเพียงไมกี่คนที่กลายเปนตํานานเมื่อพวกเขา
ยังมีชีวิตอยู และมีเพียงไมกี่คนที่เมื่อเสียชีวิตไปแลว 
กลับกลายเปนเทพเจาที่ยังมีชีวิตอยูในดวงใจของ
มวลชน โฮจิมินหคือหนึ่งในไมกี่คนนั้น

In this world, there are only a few who     
become a legend when they are alive and a 

living god when they died. Ho Chi Minh is 
one of the few.
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ยายไปอยูทางใต ประกอบอาชีพแพทยจนวาระสุดทายของชีวิต

หวงทีลวน มารดาของเหวียนซิงหกุง ผูอุทิศแรงกายแรงใจของ
เธอใหกับสามีและลูกๆ เปนคนทํางานหนัก ใจดี และมีความ
สามารถ เธอยังชีพดวยการทําเกษตรกรรมและทอผา

เมื่อโฮจิมินหอายุได 5 ขวบ บิดาของเขาไดพาครอบครัวไปอยูที่
เวเพื่อสอบเขารับราชการ แตก็สอบไมติดถึง 2 ครั้ง ทําใหฐานะ
ครอบครัวยิ่งยํ่าแยและยากจน แมบิดาจะหางานทําเปนเสมียน
คัดลอกเอกสาร และตอมารับสอนหนังสือสวนตัว ในขณะที่
มารดาก็ชวยทอผาหารายไดอีกแรง ชีวิตที่เวทําใหโฮจิมินหเรียน
รูสิ่งใหมๆ ที่ตางไปจากบานเกิดที่เหงะหอาน ไมเพียงบานเรือน
ที่ใหญโตและสวยงามกวา ที่เวยังมีพระราชวัง มีความแตกตาง
ทางเศรษฐกิจและชนชั้น มีผูปกครองชาวฝรั่งเศสที่ทะนงตน
และดุราย มีพวกผูลากมากดีที่แตงตัวหรูๆ กับผูใชแรงงานซึ่ง
เปนคนสวนใหญที่ยากจน และถูกคนฝรั่งเศสดูถูกเหยียดหยาม
วาเปนพวกบานนอกคอกนา พวกกุลี และพวกขอทาน ภาพ
เหลานี้กลายเปนสิ่งฝงลึกอยูในความทรงจําของหนูนอยเหวียน
ซิงหกุง

การที่เวียดนามเวลานั้นตกเปนอาณานิคมของฝรั่งเศส ทําให  
โฮจิมินหเติบโตมาใน 2 วัฒนธรรม ทั้งวัฒนธรรมตะวันตกของ
ฝรั่งเศสซึ่งเปนผูปกครอง และวัฒนธรรมตะวันออกแบบจีนที่
เลื่อมใสลัทธิขงจื๊อ อันเปนวัฒนธรรมของเวียดนาม 

ในวัยเด็ก โฮจิมินห ภายใตชื่อใหมที่พอเปลี่ยนใหภายหลังการ
เสียชีวิตของมารดาวา เหวียนทัตทานห ไดรับการศึกษาทั้งจาก
โรงเรียนที่สอนอักษรจีนและจากโรงเรียนที่จัดการเรียนการ
สอนแบบฝรั่งเศส นอกเหนือจากการศึกษาที่เขาไดรับจากการ
ติดตามพอไปอยูในที่ตางๆ 

ณ โรงเรียนที่สอนอักษรจีนในคอมมูนกิมเลียนอันเปนบานเกิด
ของพอ โฮจิมินหไดมีโอกาสพบปะและไดยินไดฟงครูที่มีจิตใจ
รักชาติมากมายพูดคุยกันถึงสถานการณบานเมืองและชะตา
กรรมของประเทศที่ถูกยึดครองโดยเจาอาณานิคมฝรั่งเศส

ณ โรงเรียนที่บริหารแบบฝรั่งเศสและสอนเปนภาษาฝรั่งเศสที่
เมืองวิงห โฮจิมินหไดยินคําขวัญ “เสรีภาพ, เสมอภาค, 
ภราดรภาพ” เปนครั้งแรก

การติดตามพอซึ่งเปนขาราชการทองถ่ินช้ันผูนอยที่ถูกโยกยาย
ไปทํางานตามเมืองตางๆ ทําใหเขามีโอกาสฟงพอสนทนาปญหา
ของประเทศชาติรวมกับปญญาชนรักชาติคนอื่นๆ อยูเปนประจํา

His mother, Hoang Thi Loan, who was completely dedicated 
to her husband and children, was a hard-working, kind and 
capable woman. She earn her living by farming and weaving.

When Ho Chi Minh was five years old, his father brought his 
family to Hue to take the metropolitan exam, but failed 
twice, making the family more suffer and poor. Even his 
father would find a job as a scribe and later a private 
teacher while his mother weaved cloth to re-earn more in-
come. Life in Hue made Ho Chi Minh learn new things which 
different from those in Nghe An. Not only large houses and 
beautiful, Hue also has a palace. There are economic and 
class differences. There are haughty and cruel French rulers. 
There are elite dressed in luxury and the laborers who are 
the majority and poor whom the French people despise it as 
country bumpkins, coolies and beggars. These images be-
come embedded deep in the memory of the little Nguyen 
Sinh Cung.

As Vietnam was a French colony, Ho Chi Minh then grew in 
two cultures : French western culture which was the ruler 
and Confucian-orientated Chinese culture which was the 
culture of Vietnam.

At a young age, Ho Chi Minh under the new name that the 
father changed after the death of his mother, Nguyen Tat 
Thanh, In addition to the studies received from his follow-up 
to various places with his father, has been educated both in 
Chinese language schools and in French schools. 

At a school that taught Chinese characters in Kim Lien Com-
mune, his father’s hometown, Ho Chi Minh had the opportu-
nity to meet and hear many patriotic teachers talk about the 
situation and the fate of the country occupied by the French 
colonists.

At a French-run school and taught in French in Vinh, Ho 
Chi Minh heard of the slogan “freedom, equality, fraternity” 
for the first time.

To follow his father, a local civil servant who moved to 
various cities, gave him the opportunity to listen to his father 
discussing the problems of the nation with other patriotic 
intellectuals on a regular basis.
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เดือนเมษายน 1908 โฮจิมินหไดเขารวมเดินขบวนคัดคานการ
เก็บภาษีจากเกษตรกรแหงจังหวัดตั่วเตียนอยางไมเปนธรรม นี่
นับเปนกาวแรกของการเริ่มตนการตอสูชั่วชีวิตเพื่อสิทธิของ
ชนชั้นผูใชแรงงานของโฮจิมินห และจากนั้น การเคลื่อนไหว
ของเขาก็เปนที่จับตาของผูปกครองอาณานิคมชาวฝรั่งเศส แต
กระนั้นเขาก็สามารถเขาเรียนในสถาบันแหงชาติที่เมืองเวใน
เดือนกันยายนปเดียวกัน

ณ สถาบันแหงชาติที่เมืองเว โฮจิมินหไดอานหนังสือและ
นิตยสารภาษาฝรั่งเศส ไดพบปะทั้งครูฝรั่งเศส และครูเวียดนาม 
ซึ่งในนั้นมีผูรักชาติรวมอยูดวย ทําใหเขามีความรูสึกแรงกลาที่
จะออกเดินทางไปยังดินแดนซีกโลกตะวันตกเพื่อเรียนรู ถึง
ความสําเร็จของประเทศเหลาน้ันและหาทางกลับมาชวยเหลือ
ประเทศชาติ

3 มิถุนายน 1911 ขณะอายุได 21 ป โฮจิมินหตัดสินใจออกเดิน
ทางจากเวียดนามไปกับเรือเดินสมุทรของฝรั่งเศส ในฐานะผู
ชวยคนครัวประจําเรือ ภายใตชื่อใหมวา เหวียนวันบา

ระหวางป 1911 – 1913 เขาทํางานหลายอยางทั้งงานบนเรือ 
และหางานอื่นทําบนฝงเมื่อเรือตองเขาอูซอม การทํางานบนเรือ
เดินสมุทรทําใหเขามีโอกาสไดเห็นโลกกวางมากขึ้น ไดเห็นการ
กดขี่ทารุณตอคนพื้นเมืองในดินแดนท่ีตกเปนอาณานิคมเชน
เดียวกับในเวียดนามที่เขาจากมา เพราะเรือไดจอดแวะเมืองทา
ตางๆ ทั้งในยุโรป อาฟริกา อเมริกา และลาตินอเมริกา 

ป 1913 กอนเกิดสงครามโลกครั้งที่ 1 โฮจิมินหเดินทางออก
จากอเมริกามาอังกฤษ เขาทํางานตั้งแตกวาดถนน โกยหิมะไป
จนถึงงานผูชวยพอครัวใหญในโรงแรมหาดาวของลอนดอน ดวย
ประสบการณดานงานครัวที่มีมาแลวบนเรือเดินสมุทร ประกอบ
กับความขยันขันแข็งและซื่อตรงตอหนาที่ ทําใหพอครัวใหญพึง

In April 1908, Ho Chi Minh participated in a demonstration 
against unfair taxation imposed on the farmers of Thua Thien 
Province. This was the first step in the beginning of a life-
long struggle for the rights of the working class of Ho Chi 
Minh, and then his movements were noticed by the French 
colonial rulers. However, he was able to attend the National 
School  in Hue in September that year.

At the Hue National School, Ho Chi Minh has read French 
books and magazines. He has met both French teachers and 
Vietnamese teachers among whom there are patriots. This 
inspired him to have a passion to travel to the Western 
Hemisphere in order to learn about the success of those 
countries and to find a way back to help his nation.

June 3, 1911, at the age of 21, Ho Chi Minh decided to 
leave Vietnam with a French vessel as a cook helper under 
the new name, Nguyen Van Ba.

Between 1911 and 1913, he worked various jobs on the 
cruises and found other jobs to do on shore when the boat 
needs repair. Working on the vessel gave him a wider     
opportunity to see the world. He saw the oppression of  
indigenous peoples in the colonial lands as in Vietnam where 
he came from because the ship has visited the seaports in 
Europe, Africa, America and Latin America.

In 1913, before World War I began, Ho Chi Minh left USA. 
for UK. He works from sweeping streets, shoveling snow to 
the cook helper job at a five star hotel in London. With the 
experience of the kitchen already on the vessel as well as 
his diligence and integrity he made the chef happy. The chef 
convey cooking tips and strongly encourage him to achieve 
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พอใจ ถายทอดเคล็ดลับการทําครัว และสนับสนุนใหกาวหนา
ในอาชีพการงานอยางเต็มที่ แตเวลานั้นโฮจิมินหมิไดสนใจใน
เรื่องนี้ จิตใจของเขาจดจออยูที่การตอสูเพื่อปลดปลอยประเทศ
ชาติ

ป 1918 ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 สิ้นสุดลง โฮจิมินหจึง
เดินทางมาปารีส และรวมมือกับผูรักชาติชาวเวียดนามราง “ขอ
เรียกรองของชาวอันนัม” 8 ขอ ตอฝรั่งเศส ในนามของสมาคม
คนเวียดนามรักชาติในฝรั่งเศส ขอเรียกรองนี้มีเนื้อหาใหปลด
ปลอยนักโทษการเมือง ปฏิรูปกฎหมาย และใหเสรีภาพในดาน
ตางๆ แกประชาชน ขอเรียกรองลงนามดวยนามแฝงใหม
ของเขาคือ “เหวียนอายกวก” หรือ “เหวียนผูรักชาติ” เขานํา
จดหมายไปดวยตนเองเพื่อเสนอตอที่ประชุมสันติภาพที่กรุง
ปารีสในป 1919 แตทวาไมไดรับความสนใจ และไมไดรับการ
ยอมรับอยางเปนทางการจากที่ประชุม แมกระนั้นการยื่นขอ
เรียกรองคร้ังนี้ก็มีอิทธิพลอยางมากตอกําลังใจของคนเวียดนาม
ที่รักชาติทั้งที่อยูในประเทศและตางประเทศ ขณะเดียวกัน
หนวยสืบราชการลับของฝรั่งเศสก็รีบคนหาประวัติจนทราบวา
เหวียนอายกวกผูนี้ แทจริงแลวคือเหวียนวันบา ผูชวยพอครัว
บนเรือเดินสมุทร และก็คือเหวียนทัตทานห นักเรียนมัธยม
เมืองเวที่มีบานเกิดอยูแถวเหงะหอานนั่นเอง

ป 1920 โฮจิมินหในนามเหวียนอายกวก สมัครเขาเปนสมาชิก
ของพรรคสังคมนิยมฝรั่งเศส เนื่องจากใกลชิดชาวพรรคสังคม 
นิยมหลายคน และเห็นวามีแตแนวทางสังคมนิยมเทานั้นที่จะ
สามารถปลดปลอยประเทศชาติได แตภายในพรรคสังคมนิยม
ฝรั่งเศสเวลานั้นมีแนวความคิดแตกแยกกันเปน 2 กลุม สมาชิก
ปกซายซึ่งมีเหวียนอายกวกรวมอยูดวยเห็นวาพรรคควรเดิน
ตามแนวทางของเลนิน จึงแยกตัวออกมาตั้งพรรคคอมมิวนิสต
ฝรั่งเศส 

ระหวางพํานักอยูในปารีส เหวียนอายกวกยังชีพดวยการเปน
ชางภาพ เขียนบทความลงหนังสือพิมพรายวัน “ลูมานิเต”    
(L’ Humanite) ของพรรคคอมมวินสิตฝรัง่เศส เปนบรรณาธกิาร
ของหนังสือพิมพรายสัปดาหชื่อ “เลอ ปาเรีย” (Le Paria) เผย
แพรอุดมการณลัทธิมารกซ - เลนินในหมูชาวอาณานิคมใน
ฝรั่งเศสและในประเทศอาณานิคมอื่นๆ ซึ่งไดรับการตอนรับเปน
อยางดีจากชาวเวียดนาม ทําใหชาวเวียดนามในเมืองแมมี
โอกาสรับรูเรื่องราวการปฏิวัติเดือนตุลาคม 1917 ในรัสเซีย อีก
ทั้งยังไดรูจักแนวคิดมารกซ - เลนินในฐานะที่เปนเครื่องมือตอ
ตานลัทธิลาอาณานิคมที่มีประสิทธิภาพ 

career advancement . But at that time, Ho Chi Minh did not 
care about it. His mind is focused on the struggle to liberate 
the nation.

In 1918, after the end of World War I, Ho Chi Minh arrived 
in Paris and collaborated with the Vietnamese patriots drafting 
the “Demands of the Annamese People” against French  
totaling 8 points on behalf of the Patriotic Vietnamese     
Association in France. These demands has the content of 
liberating political prisoners, reforming the law and giving 
freedom to the people. The demands to sign with his new 
alias is: “Nguyen Ai Quoc” or “Nguyen the Patriot.” He  
personally delivered the letter to the Paris Peace Conference 
in 1919, but did not receive much attention and not          
formally recognized by the conference. However, these    
demands greatly influenced the patriotic Vietnamese people 
both domestically and internationally. In the meantime, the 
French intelligence service was in a hurry to find out about 
the history of Nguyen Ai Quoc and found that Nguyen Ai 
Quoc was the cook helper on board and was Nguyen Tat 
Thanh, the Hue high school student who have his birthplace 
in the city of Nghe An.

1920 Ho Chi Minh under the name of Nguyen Ai Quoc   
enlisted as a member of the French Socialist Party due to 
his close relation with many socialist and that there is only 
a socialist approach then liberating the nation would be pos-
sible. However, within the French Socialist Party at the time, 
the concept split up into two groups. The left-wing mem-
bers, including Nguyen Ai Quoc, who also agreed that the 
party should follow Lenin’s approach hence split up to form 
the Communist Party of France.

During his stay in Paris, Nguyen Ai Quoc earned his living 
by being a photographer, writing articles in “L ‘Humanite”, 
the daily newspaper of the Communist Party of France and 
being editor of the weekly newspaper “Le Paria” spreading 
the Marxist-Leninist ideology among colonists in France and 
in other colonial countries which was very well received by 
the Vietnamese. The Vietnamese in homeland were given 
the opportunity to recognize the October Revolution in Rus-
sia in the year 1917 and to recognize the Marxist-Leninist 
concept as a powerful anti-colonial tool.
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เดือนเมษายน 1908 โฮจิมินหไดเขารวมเดินขบวนคัดคานการ
เก็บภาษีจากเกษตรกรแหงจังหวัดตั่วเตียนอยางไมเปนธรรม นี่
นับเปนกาวแรกของการเริ่มตนการตอสูชั่วชีวิตเพ่ือสิทธิของ
ชนชั้นผูใชแรงงานของโฮจิมินห และจากนั้น การเคลื่อนไหว
ของเขาก็เปนที่จับตาของผูปกครองอาณานิคมชาวฝรั่งเศส แต
กระนั้นเขาก็สามารถเขาเรียนในสถาบันแหงชาติท่ีเมืองเวใน
เดือนกันยายนปเดียวกัน

ณ สถาบันแหงชาติท่ีเมืองเว โฮจิมินหไดอานหนังสือและ
นิตยสารภาษาฝรั่งเศส ไดพบปะทั้งครูฝรั่งเศส และครูเวียดนาม 
ซึ่งในนั้นมีผูรักชาติรวมอยูดวย ทําใหเขามีความรูสึกแรงกลาที่
จะออกเดินทางไปยังดินแดนซีกโลกตะวันตกเพื่อเรียนรู ถึง
ความสําเร็จของประเทศเหลานั้นและหาทางกลับมาชวยเหลือ
ประเทศชาติ

3 มิถุนายน 1911 ขณะอายุได 21 ป โฮจิมินหตัดสินใจออกเดิน
ทางจากเวียดนามไปกับเรือเดินสมุทรของฝรั่งเศส ในฐานะผู
ชวยคนครัวประจําเรือ ภายใตชื่อใหมวา เหวียนวันบา

ระหวางป 1911 – 1913 เขาทํางานหลายอยางทั้งงานบนเรือ 
และหางานอื่นทําบนฝงเมื่อเรือตองเขาอูซอม การทํางานบนเรือ
เดินสมุทรทําใหเขามีโอกาสไดเห็นโลกกวางมากขึ้น ไดเห็นการ
กดขี่ทารุณตอคนพ้ืนเมืองในดินแดนท่ีตกเปนอาณานิคมเชน
เดียวกับในเวียดนามที่เขาจากมา เพราะเรือไดจอดแวะเมืองทา
ตางๆ ทั้งในยุโรป อาฟริกา อเมริกา และลาตินอเมริกา 

ป 1913 กอนเกิดสงครามโลกครั้งที่ 1 โฮจิมินหเดินทางออก
จากอเมริกามาอังกฤษ เขาทํางานตั้งแตกวาดถนน โกยหิมะไป
จนถึงงานผูชวยพอครัวใหญในโรงแรมหาดาวของลอนดอน ดวย
ประสบการณดานงานครัวที่มีมาแลวบนเรือเดินสมุทร ประกอบ
กับความขยันขันแข็งและซื่อตรงตอหนาที่ ทําใหพอครัวใหญพึง

In April 1908, Ho Chi Minh participated in a demonstration 
against unfair taxation imposed on the farmers of Thua Thien 
Province. This was the first step in the beginning of a life-
long struggle for the rights of the working class of Ho Chi 
Minh, and then his movements were noticed by the French 
colonial rulers. However, he was able to attend the National 
School  in Hue in September that year.

At the Hue National School, Ho Chi Minh has read French 
books and magazines. He has met both French teachers and 
Vietnamese teachers among whom there are patriots. This 
inspired him to have a passion to travel to the Western 
Hemisphere in order to learn about the success of those 
countries and to find a way back to help his nation.

June 3, 1911, at the age of 21, Ho Chi Minh decided to 
leave Vietnam with a French vessel as a cook helper under 
the new name, Nguyen Van Ba.

Between 1911 and 1913, he worked various jobs on the 
cruises and found other jobs to do on shore when the boat 
needs repair. Working on the vessel gave him a wider     
opportunity to see the world. He saw the oppression of  
indigenous peoples in the colonial lands as in Vietnam where 
he came from because the ship has visited the seaports in 
Europe, Africa, America and Latin America.

In 1913, before World War I began, Ho Chi Minh left USA. 
for UK. He works from sweeping streets, shoveling snow to 
the cook helper job at a five star hotel in London. With the 
experience of the kitchen already on the vessel as well as 
his diligence and integrity he made the chef happy. The chef 
convey cooking tips and strongly encourage him to achieve 
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พอใจ ถายทอดเคล็ดลับการทําครัว และสนับสนุนใหกาวหนา
ในอาชีพการงานอยางเต็มที่ แตเวลานั้นโฮจิมินหมิไดสนใจใน
เรื่องนี้ จิตใจของเขาจดจออยูที่การตอสูเพื่อปลดปลอยประเทศ
ชาติ

ป 1918 ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 สิ้นสุดลง โฮจิมินหจึง
เดินทางมาปารีส และรวมมือกับผูรักชาติชาวเวียดนามราง “ขอ
เรียกรองของชาวอันนัม” 8 ขอ ตอฝรั่งเศส ในนามของสมาคม
คนเวียดนามรักชาติในฝรั่งเศส ขอเรียกรองนี้มีเนื้อหาใหปลด
ปลอยนักโทษการเมือง ปฏิรูปกฎหมาย และใหเสรีภาพในดาน
ตางๆ แกประชาชน ขอเรียกรองลงนามดวยนามแฝงใหม
ของเขาคือ “เหวียนอายกวก” หรือ “เหวียนผูรักชาติ” เขานํา
จดหมายไปดวยตนเองเพื่อเสนอตอที่ประชุมสันติภาพที่กรุง
ปารีสในป 1919 แตทวาไมไดรับความสนใจ และไมไดรับการ
ยอมรับอยางเปนทางการจากที่ประชุม แมกระนั้นการยื่นขอ
เรียกรองครั้งนี้ก็มีอิทธิพลอยางมากตอกําลังใจของคนเวียดนาม
ที่รักชาติทั้งที่อยูในประเทศและตางประเทศ ขณะเดียวกัน
หนวยสืบราชการลับของฝร่ังเศสก็รีบคนหาประวัติจนทราบวา
เหวียนอายกวกผูนี้ แทจริงแลวคือเหวียนวันบา ผูชวยพอครัว
บนเรือเดินสมุทร และก็คือเหวียนทัตทานห นักเรียนมัธยม
เมืองเวที่มีบานเกิดอยูแถวเหงะหอานนั่นเอง

ป 1920 โฮจิมินหในนามเหวียนอายกวก สมัครเขาเปนสมาชิก
ของพรรคสังคมนิยมฝรั่งเศส เนื่องจากใกลชิดชาวพรรคสังคม 
นิยมหลายคน และเห็นวามีแตแนวทางสังคมนิยมเทานั้นที่จะ
สามารถปลดปลอยประเทศชาติได แตภายในพรรคสังคมนิยม
ฝรั่งเศสเวลานั้นมีแนวความคิดแตกแยกกันเปน 2 กลุม สมาชิก
ปกซายซึ่งมีเหวียนอายกวกรวมอยูดวยเห็นวาพรรคควรเดิน
ตามแนวทางของเลนิน จึงแยกตัวออกมาตั้งพรรคคอมมิวนิสต
ฝรั่งเศส 

ระหวางพํานักอยูในปารีส เหวียนอายกวกยังชีพดวยการเปน
ชางภาพ เขียนบทความลงหนังสือพิมพรายวัน “ลูมานิเต”    
(L’ Humanite) ของพรรคคอมมวินสิตฝรัง่เศส เปนบรรณาธกิาร
ของหนังสือพิมพรายสัปดาหชื่อ “เลอ ปาเรีย” (Le Paria) เผย
แพรอุดมการณลัทธิมารกซ - เลนินในหมูชาวอาณานิคมใน
ฝรั่งเศสและในประเทศอาณานิคมอื่นๆ ซึ่งไดรับการตอนรับเปน
อยางดีจากชาวเวียดนาม ทําใหชาวเวียดนามในเมืองแมมี
โอกาสรับรูเรื่องราวการปฏิวัติเดือนตุลาคม 1917 ในรัสเซีย อีก
ทั้งยังไดรูจักแนวคิดมารกซ - เลนินในฐานะที่เปนเครื่องมือตอ
ตานลัทธิลาอาณานิคมที่มีประสิทธิภาพ 

career advancement . But at that time, Ho Chi Minh did not 
care about it. His mind is focused on the struggle to liberate 
the nation.

In 1918, after the end of World War I, Ho Chi Minh arrived 
in Paris and collaborated with the Vietnamese patriots drafting 
the “Demands of the Annamese People” against French  
totaling 8 points on behalf of the Patriotic Vietnamese     
Association in France. These demands has the content of 
liberating political prisoners, reforming the law and giving 
freedom to the people. The demands to sign with his new 
alias is: “Nguyen Ai Quoc” or “Nguyen the Patriot.” He  
personally delivered the letter to the Paris Peace Conference 
in 1919, but did not receive much attention and not          
formally recognized by the conference. However, these    
demands greatly influenced the patriotic Vietnamese people 
both domestically and internationally. In the meantime, the 
French intelligence service was in a hurry to find out about 
the history of Nguyen Ai Quoc and found that Nguyen Ai 
Quoc was the cook helper on board and was Nguyen Tat 
Thanh, the Hue high school student who have his birthplace 
in the city of Nghe An.

1920 Ho Chi Minh under the name of Nguyen Ai Quoc   
enlisted as a member of the French Socialist Party due to 
his close relation with many socialist and that there is only 
a socialist approach then liberating the nation would be pos-
sible. However, within the French Socialist Party at the time, 
the concept split up into two groups. The left-wing mem-
bers, including Nguyen Ai Quoc, who also agreed that the 
party should follow Lenin’s approach hence split up to form 
the Communist Party of France.

During his stay in Paris, Nguyen Ai Quoc earned his living 
by being a photographer, writing articles in “L ‘Humanite”, 
the daily newspaper of the Communist Party of France and 
being editor of the weekly newspaper “Le Paria” spreading 
the Marxist-Leninist ideology among colonists in France and 
in other colonial countries which was very well received by 
the Vietnamese. The Vietnamese in homeland were given 
the opportunity to recognize the October Revolution in Rus-
sia in the year 1917 and to recognize the Marxist-Leninist 
concept as a powerful anti-colonial tool.
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เมื่อเลนินจัดตั้งองคการคอมมิวนิสตสากลที่มีชื่อยอวา “โคมิน
เทอรน” เหวียนอายกวกก็ไดรวมงานกับโคมินเทอรน และมี
ภารกิจในการใหการศึกษาทางการเมืองและจัดต้ังชาวเวียดนาม
ในฝรั่งเศส ปลุกระดมใหชาวเวียดนามลุกขึ้นมากอบกูอิสรภาพ
ของตน

ขาวการเคลื่อนไหวตางๆ เหลานี้ของเหวียนอายกวกในฝรั่งเศส 
โดยเฉพาะความกลาหาญในการยื่นขอเรียกรองของชาวอันนัม
ตอเจาอาณานิคมฝรั่งเศสในที่ประชุมของชาติมหาอํานาจท่ี
ชนะสงคราม กระจายไปสูชาวเวียดนามในมาตุภูมิ ทําใหชาว
เวียดนามผูรักชาติและตองการปลดแอกจากฝร่ังเศสเกิดกําลัง
ใจอยางใหญหลวง ชื่อของเหวียนอายกวกเปนที่กลาวขวัญและ
เชื่อมั่นทั้งที่หลายคนไมเคยรูจักตัวจริงของเขา เหวียนอายกวก
กลายเปนตํานานท่ีชาวเวียดนามผูโหยหาเสรีภาพทุกคนฝาก
ความหวังไว 

ป 1923 เหวียนอายกวกออกจากฝรั่งเศสไปรัสเซียเพื่อหนีการ
ติดตามอยางใกลชิดของทางการฝรั่งเศส ที่รัสเซียเขาใชเวลา
สวนใหญศึกษาทฤษฎีลัทธิมารกซ – เลนิน และเขียนบทความ
เสนอความเห็นแกผูบริหารในโคมินเทอรน เพื่อใหเขาใจสภาพ
การตอสูของประชาชนในประเทศที่ตกเปนเมืองขึ้น ซึ่งตางจาก
การตอสูของประชาชนในประเทศทุนนิยม ทั้งนี้เพราะผูบริหาร
ในโคมินเทอรนสวนใหญเปนชาวยุโรปตะวันตก

ป 1924 เหวียนอายกวกเรียกรองที่จะเดินทางไปทํางานในตอน
ใตของจีนที่ติดกับภาคเหนือของเวียดนาม ซึ่งตอมาก็ไดรับการ
อนุมัติจากโคมินเทอรน เหวียนอายกวกเคลื่อนไหวปฏิวัติอยูใน
จีนจนถึงป 1927 เมื่อเกิดสงครามกลางเมืองในจีน และกก
มินตั๋งไดกดดันนักปฏิวัติเวียดนามที่อยูในจีนอยางหนัก เหวียน 
อายกวกจึงรีบเดินทางกลับมอสโควอยางลับๆ

ในขอเสนอท่ีสงถงึโคมนิเทอรนกอนออกจากจนี เหวยีนอายกวก 
เขียนวา

“เวลานั้น ทางเลือกของผมมีเพียง ไมถูกจับก็ไปมอสโคว 

แลวไปทํางานตอในสยาม”

ขอมูลจากพิพิธภัณฑโฮจิมินหในกรุงฮานอย ที่คุณหวูมานฮา ผู
อํานวยการพิพิธภัณฑมอบหมายใหคุณเหวียนทีเฮียนตราง นํา
มาถายทอดใหเราในคราวที่เราลงพื้นที่ในกรุงฮานอยระบุวา 
เหตุผลที่โฮจิมินหตองการมาไทยเปนเพราะเขาไดศึกษาสภาพ
การเมือง สังคม และภูมิศาสตรของประเทศไทยไวแลวเปน
อยางดี ทั้งไดสงโฮตุงเมา, เลมานหตริน, ดั่งไทเทวียน และ 

คุณเหวียนทีเฮียนตราง (คนขวา)
Ms. Nguyen Thi Huyen Trang (Right)

When Lenin established the Communist International with 
the initials “ “Comintern,” Nguyen Ai Quoc also worked with 
Comintern and had a mission to provide political education, 
to establish Vietnamese people in France and to incite the 
Vietnamese people to rise and to free their freedom.

News about Nguyen Ai Quoc movement in France espe-
cially the bravery of submitting the demands of the An-
namese to the French colonists at the meeting of the great 
powers that won the war spread to Vietnamese in the 
motherland making the Vietnamese patriots who wanted to 
liberate from France have a great encouragement. The name 
of Nguyen Ai Quoc was very much mentioned and trusted 
though many have never known his true identity. Nguyen Ai 
Quoc became a legend that every Vietnamese yearning for 
freedom had left hope.

In 1923, Nguyen Ai Quoc left France for Russia to escape 
the close track of the French authorities. In Russia, he spent 
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หวอตุง (บิดาของธง แจมศรี เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสตแหง
ประเทศไทยคนที่ 4 - ผูเขียน) เดินทางมาจัดตั้งสันนิบาติ
เยาวชนเวียดนามปฏิวัติในไทยไวแลวเพื่อดึงคนเวียดนามในไทย
เขาสูองคกร เชนเดยีวกบัทีเ่ขาไดจดัตัง้สนันบิาตเิยาวชนเวยีดนาม 
ปฏิวัติในกวางโจวในป 1925 โฮจิมินหเชื่อวาเขาจะสามารถใช
ฐานนักปฏิวัติเวียดนามในไทยเปนสะพานเชื่อมไปกลับของการ
เคลื่อนไหวปฏิวัติระหวางกวางโจว – ไทย – ลาว - เวียดนาม  

18 กุมภาพันธ 1930 ในรายงานฉบับหนึ่งที่สงถึงโคมินเทอรน 
โฮจิมินหเขียนไววา

“เมื่อไดรับคําสั่งจากโคมินเทอรนใหมาทํางานในอินโดจีน ผมจึง

เดินทางออกจากเยอรมนีในเดือนมิถุนายนและถึงสยามใน

เดือนกรกฎาคม 1928 ที่นั่น ผมทํางานรวมกับผูอพยพอันนัม

จํานวนหนึ่งจนถึงเดือนพฤศจิกายน 1929”

พิพิธภัณฑโฮจิมินห กรุงฮานอย
Ho Chi Minh Museum in Hanoi

most of his time studying Marxism-Leninism and writing   
essays to enlighten the executives in Comintern to under-
stand the fighting conditions of people in the colonized 
country which was unlike the struggle of people in capitalist 
countries. This is because most of Comintern’s executives 
were Western Europeans.

In 1924, Nguyen Anh Quoc demanded to travel to work in 
southern China adjacent to northern Vietnam. This was later 
approved by Comintern. Nguyen Ai Quoc was revolutionary 
in China until 1927 when  the civil war broke out there and 
the Kuomintang pushed hard against the Vietnamese revolu-
tionaries in China. Nguyen Ai Quoc, so quickly travel back 
to Moscow secretly.

In the proposal sent to Comintern before leaving China, 
Nguyen Ai Quoc wrote that

“At that time, my choice was only either being arrested or 

going to Moscow then go to work in Siam “

Informative data from Ho Chi Minh Museum in Hanoi which 
the Director of the Museum, Mr.Vu Manh Ha passed on to 
us via Ms. Nguyen Thi Huyen Trang at the time we went 
there for fact-finding stated that the reason why Ho Chi 
Minh wanted to come to Thailand was because he had 
studied the political, social and geographical conditions of 
Thailand and also sent Ho Tung Mau, Le Manh Trinh, Dang 
Thai Thuyen and Vo Tung (Father of Thong Chamsri, the 
Fourth Secretary General of the Communist Party of Thailand 
-  the author) to set up the Vietnamese Revolutionary Youth 
League in Thailand already in order to to pull the people in 
Vietnam into the organization as he established the Vietnam-
ese Revolutionary Youth League in Guangzhou in 1925. Ho 
Chi Minh believed he would be able to use the Vietnamese 
revolutionary base in Thailand as a bridge linking revolution-
ary movements between Guangzhou - Thailand - Laos – Vi-
etnam and vice versa.

February 18, 1930, in a report sent to Comintern. Ho Chi 
Minh wrote:

“Having received the Comintern Directive on work in Indo-

china, I left Germany in June and arrived in Siam in July 

1928. I worked with some Annamese migrants there until 

November 1929”. 
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เมื่อเลนินจัดตั้งองคการคอมมิวนิสตสากลที่มีชื่อยอวา “โคมิน
เทอรน” เหวียนอายกวกก็ไดรวมงานกับโคมินเทอรน และมี
ภารกิจในการใหการศึกษาทางการเมืองและจัดตั้งชาวเวียดนาม
ในฝรั่งเศส ปลุกระดมใหชาวเวียดนามลุกขึ้นมากอบกูอิสรภาพ
ของตน

ขาวการเคลื่อนไหวตางๆ เหลานี้ของเหวียนอายกวกในฝรั่งเศส 
โดยเฉพาะความกลาหาญในการยื่นขอเรียกรองของชาวอันนัม
ตอเจาอาณานิคมฝรั่งเศสในท่ีประชุมของชาติมหาอํานาจท่ี
ชนะสงคราม กระจายไปสูชาวเวียดนามในมาตุภูมิ ทําใหชาว
เวียดนามผูรักชาติและตองการปลดแอกจากฝรั่งเศสเกิดกําลัง
ใจอยางใหญหลวง ชื่อของเหวียนอายกวกเปนที่กลาวขวัญและ
เชื่อมั่นทั้งที่หลายคนไมเคยรูจักตัวจริงของเขา เหวียนอายกวก
กลายเปนตํานานท่ีชาวเวียดนามผูโหยหาเสรีภาพทุกคนฝาก
ความหวังไว 

ป 1923 เหวียนอายกวกออกจากฝรั่งเศสไปรัสเซียเพื่อหนีการ
ติดตามอยางใกลชิดของทางการฝรั่งเศส ที่รัสเซียเขาใชเวลา
สวนใหญศึกษาทฤษฎีลัทธิมารกซ – เลนิน และเขียนบทความ
เสนอความเห็นแกผูบริหารในโคมินเทอรน เพื่อใหเขาใจสภาพ
การตอสูของประชาชนในประเทศที่ตกเปนเมืองขึ้น ซึ่งตางจาก
การตอสูของประชาชนในประเทศทุนนิยม ทั้งนี้เพราะผูบริหาร
ในโคมินเทอรนสวนใหญเปนชาวยุโรปตะวันตก

ป 1924 เหวียนอายกวกเรียกรองที่จะเดินทางไปทํางานในตอน
ใตของจีนที่ติดกับภาคเหนือของเวียดนาม ซึ่งตอมาก็ไดรับการ
อนุมัติจากโคมินเทอรน เหวียนอายกวกเคลื่อนไหวปฏิวัติอยูใน
จีนจนถึงป 1927 เมื่อเกิดสงครามกลางเมืองในจีน และกก
มินตั๋งไดกดดันนักปฏิวัติเวียดนามที่อยูในจีนอยางหนัก เหวียน 
อายกวกจึงรีบเดินทางกลับมอสโควอยางลับๆ

ในขอเสนอท่ีสงถงึโคมนิเทอรนกอนออกจากจนี เหวยีนอายกวก 
เขียนวา

“เวลานั้น ทางเลือกของผมมีเพียง ไมถูกจับก็ไปมอสโคว 

แลวไปทํางานตอในสยาม”

ขอมูลจากพิพิธภัณฑโฮจิมินหในกรุงฮานอย ที่คุณหวูมานฮา ผู
อํานวยการพิพิธภัณฑมอบหมายใหคุณเหวียนทีเฮียนตราง นํา
มาถายทอดใหเราในคราวท่ีเราลงพ้ืนท่ีในกรุงฮานอยระบุวา 
เหตุผลท่ีโฮจิมินหตองการมาไทยเปนเพราะเขาไดศึกษาสภาพ
การเมือง สังคม และภูมิศาสตรของประเทศไทยไวแลวเปน
อยางดี ทั้งไดสงโฮตุงเมา, เลมานหตริน, ดั่งไทเทวียน และ 

คุณเหวียนทีเฮียนตราง (คนขวา)
Ms. Nguyen Thi Huyen Trang (Right)

When Lenin established the Communist International with 
the initials “ “Comintern,” Nguyen Ai Quoc also worked with 
Comintern and had a mission to provide political education, 
to establish Vietnamese people in France and to incite the 
Vietnamese people to rise and to free their freedom.

News about Nguyen Ai Quoc movement in France espe-
cially the bravery of submitting the demands of the An-
namese to the French colonists at the meeting of the great 
powers that won the war spread to Vietnamese in the 
motherland making the Vietnamese patriots who wanted to 
liberate from France have a great encouragement. The name 
of Nguyen Ai Quoc was very much mentioned and trusted 
though many have never known his true identity. Nguyen Ai 
Quoc became a legend that every Vietnamese yearning for 
freedom had left hope.

In 1923, Nguyen Ai Quoc left France for Russia to escape 
the close track of the French authorities. In Russia, he spent 
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หวอตุง (บิดาของธง แจมศรี เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสตแหง
ประเทศไทยคนที่ 4 - ผูเขียน) เดินทางมาจัดตั้งสันนิบาติ
เยาวชนเวียดนามปฏิวัติในไทยไวแลวเพื่อดึงคนเวียดนามในไทย
เขาสูองคกร เชนเดยีวกบัทีเ่ขาไดจดัตัง้สนันบิาตเิยาวชนเวยีดนาม 
ปฏิวัติในกวางโจวในป 1925 โฮจิมินหเชื่อวาเขาจะสามารถใช
ฐานนักปฏิวัติเวียดนามในไทยเปนสะพานเชื่อมไปกลับของการ
เคลื่อนไหวปฏิวัติระหวางกวางโจว – ไทย – ลาว - เวียดนาม  

18 กุมภาพันธ 1930 ในรายงานฉบับหนึ่งที่สงถึงโคมินเทอรน 
โฮจิมินหเขียนไววา

“เมื่อไดรับคําสั่งจากโคมินเทอรนใหมาทํางานในอินโดจีน ผมจึง

เดินทางออกจากเยอรมนีในเดือนมิถุนายนและถึงสยามใน

เดือนกรกฎาคม 1928 ที่นั่น ผมทํางานรวมกับผูอพยพอันนัม

จํานวนหนึ่งจนถึงเดือนพฤศจิกายน 1929”

พิพิธภัณฑโฮจิมินห กรุงฮานอย
Ho Chi Minh Museum in Hanoi

most of his time studying Marxism-Leninism and writing   
essays to enlighten the executives in Comintern to under-
stand the fighting conditions of people in the colonized 
country which was unlike the struggle of people in capitalist 
countries. This is because most of Comintern’s executives 
were Western Europeans.

In 1924, Nguyen Anh Quoc demanded to travel to work in 
southern China adjacent to northern Vietnam. This was later 
approved by Comintern. Nguyen Ai Quoc was revolutionary 
in China until 1927 when  the civil war broke out there and 
the Kuomintang pushed hard against the Vietnamese revolu-
tionaries in China. Nguyen Ai Quoc, so quickly travel back 
to Moscow secretly.

In the proposal sent to Comintern before leaving China, 
Nguyen Ai Quoc wrote that

“At that time, my choice was only either being arrested or 

going to Moscow then go to work in Siam “

Informative data from Ho Chi Minh Museum in Hanoi which 
the Director of the Museum, Mr.Vu Manh Ha passed on to 
us via Ms. Nguyen Thi Huyen Trang at the time we went 
there for fact-finding stated that the reason why Ho Chi 
Minh wanted to come to Thailand was because he had 
studied the political, social and geographical conditions of 
Thailand and also sent Ho Tung Mau, Le Manh Trinh, Dang 
Thai Thuyen and Vo Tung (Father of Thong Chamsri, the 
Fourth Secretary General of the Communist Party of Thailand 
-  the author) to set up the Vietnamese Revolutionary Youth 
League in Thailand already in order to to pull the people in 
Vietnam into the organization as he established the Vietnam-
ese Revolutionary Youth League in Guangzhou in 1925. Ho 
Chi Minh believed he would be able to use the Vietnamese 
revolutionary base in Thailand as a bridge linking revolution-
ary movements between Guangzhou - Thailand - Laos – Vi-
etnam and vice versa.

February 18, 1930, in a report sent to Comintern. Ho Chi 
Minh wrote:

“Having received the Comintern Directive on work in Indo-

china, I left Germany in June and arrived in Siam in July 

1928. I worked with some Annamese migrants there until 

November 1929”. 
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ขอมูลที่รวบรวมไวในพิพิธภัณฑโฮจิมินห ณ กรุงฮานอย ที่คุณ
เหวียนทีเฮียนตรางใหมา ยืนยันวาโฮจิมินหไดเขามาพํานักและ
เคลื่อนไหวปฏิวัติอยูในประเทศไทยระหวางป ค.ศ.1928 – 
1930 โดยเดินทางเขามา 2 ครั้ง ครั้งแรกระหวางเดือน
กรกฎาคม 1928 ถึงเดือนพฤศจิกายน 1929 ตามที่โฮจิมินห
รายงานตอโคมินเทอรน สวนครั้งหลังระหวางเดือนมีนาคมถึง
เดือนเมษายน 1930 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 19 เดือน

การเดินทางมาไทยครั้งแรกน้ัน โฮจิมินหเดินทางออกจาก
เบอรลินในเยอรมนีราวตนเดือนมิถุนายน 1928  ผานสวิตเซอร
แลนดมายังอิตาลี และแวะอยูที่มิลานกับโรมจนถึงปลายเดือน
มิถุนายน จึงเดินทางตอดวยเรือญี่ปุนจากทาเรือเมืองนาโปลี
มายังประเทศไทย

เดือนกรกฎาคม 1928 โฮจิมินหมาถึงทาเรือบีไอ ในกรุงเทพฯ 
(ปจจุบันคือบริเวณโรงแรมรามาดา พลาซา บางกอก แมนํ้า     
ริเวอรไซด) โดยถือพาสปอรตของชาวจีนโพนทะเลในนาม   
“เหวียน ไล”

ที่ประเทศไทย โฮจิมินห เดินทางเคลื่อนไหวปฏิวัติไปทั้งหมด
รวม 9 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร พิจิตร อุดรธานี สกลนคร 
นครพนม อํานาจเจริญ อุบลราชธานี มุกดาหาร และหนองคาย

วัดโลกานุเคราะห
Wat Lokanukroh (Wat Tu Te)

The information collected in the Ho Chi Minh Museum in 
Hanoi, passed on to us via Ms. Nguyen Thi Huyen Trang 
confirmed that Ho Chi Minh had come to live and push the 
revolutionary movement in Thailand for 2 times between 
1928 – 1930.  The first visit from July 1928 to November 
1929, according to his report to Comintern. The second from 
March to April 1930, totaling 19 months.

Getting to Thailand for the first time. Ho Chi Minh departed 
Berlin from Germany in early June 1928 through Switzerland 
to Italy. He stopped at Milan and Rome until the end of 
June. Then he boarded a Japanese ship from the Port of 
Napoli to Thailand.

In July 1928, Ho Chi Minh came to the B.I. Pier in Bangkok 
(presently at the Ramada Plaza Bangkok Riverside Hotel), 
carrying an overseas Chinese passport named “Nguyen Lai”.

In Thailand Ho Chi Minh travelled and worked in all 9 prov-
inces i.e. Bangkok, Phichit, Udon Thani, Sakon Nakhon, Na-
khon Phanom, Amnat Charoen, Ubon Ratchathani, Mukdahan 
and Nong Khai.

In Bangkok, he stayed at many Annamese temples near 
Plaengnam, Lan Luang and Ratchawong streets especially 
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ที่กรุงเทพฯ เขาพักที่วัดอนัมนิกายหลายวัดแถวถนนแปลงนาม 
หลานหลวง และราชวงศ ที่วัดโลกานุเคราะห (วัดตื่อเต) ใกล 
“สี่แยกปลุกระดม” ที่ซุนยัดเซ็น เคยมากลาวปราศรัยตอชาวจีน
โพนทะเลกอนการปฏิวัติซิงไหในเดือนตุลาคม 1911

จากกรุงเทพฯ โฮจิมินหเดินทางขึ้นเหนือไปยังบานปามะคาบ 
ตําบลบานดง อําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ซึ่งมีคนเวียดนามอยู
ราว 20 ครอบครัว สวนใหญเปนผูรักชาติที่เคยรวมขบวนการ
ตอสูกับฝรั่งเศสมาแลว ครอบครัวของหวอตุง (บิดาของธง  
แจมศรี) ก็อยูที่นี่

ที่พิจิตร โฮจิมินหใชเวลากลางวันเยี่ยมเยียนครอบครัวคน
เวียดนามเพื่อถามไถเกี่ยวกับการทํามาหากิน สวนเวลากลาง
คืนเขาก็พูดคุยเกี่ยวกับสถานการณของโลกและของเวียดนาม 
บางครั้งเขาก็นําหนังสือพิมพจีน อังกฤษ และฝรั่งเศสมาอานให
ชาวบานฟงพรอมทั้งอธิบายใหเขาใจ ทําใหชาวเวียดนามที่บาน
ดงตื่นตัว รับรู และเชื่อมั่นอนาคตของการปฏิวัติ สุดทายเขา
เปดชั้นเรียนภาคกลางคืน สอนวรรณคดีของชาติ และการเมือง 
และยังฝกผูปฏิบัติงานใหสามารถจัดการเรียนการสอนดวยตัว
เองตอไปได ดวยการจัดการเชนนี้ ทําใหเขาสามารถจัดตั้งสาขา
ของสันนิบาติเยาวชนเวียดนามปฏิวัติขึ้นที่พิจิตร กอนที่จะมี
สาขาเชนนี้ตามมาอีกในอุดรธานี สกลนคร และนครพนม

ตอจากพิจิตร โฮจิมินหเดินทางมายังบานหนองบัว ใกลสถานี
รถไฟ จังหวัดอุดรธานี ที่นั้นมีชาวเหวียดเกี่ยว (ชาวเวียดนาม
โพนทะเล) อยูราว 20 – 30 ครอบครัว จากนั้นก็ยายมาอยูที่
บานหนองโอน (หรือบานหนองฮาง) ในจังหวัดอุดรธานี ซึ่งเปน
ที่ที่ทางราชการไทยอนุญาตใหชาวเวียดนามอพยพใชเปนที่อยู
อาศัย ณ ที่นี้ เขาใชชื่อใหมวา “จิ๋น” หรือที่ชาวเหวียดเกี่ยว
เรียกดวยความเคารพวา “เฒาจิ๋น” 

ที่นี่มีโรงเลื่อยไมที่ด่ังทุกเหือ นักปฏิวัติชาวเวียดนามสรางข้ึน
เพื่อชวยเหลือคนยากจนใหมีงานทําจากการตัดไม ขณะเดียว 
กันก็ใชเปนท่ีรองรับเยาวชนรักชาติจากเวียดนามที่มารับการฝก
อบรมและยกระดับความรูทางการเมือง

โฮจิมินหมาที่หนองโอนเพื่อรวมกับสหายในสันนิบาตเยาวชน
เวียดนามปฏิวัติกอการการเคลื่อนไหวรักชาติ และศึกษาหาทาง
ติดตอกับสหายในเวียดนามเพื่อรวมมือกันตอสู ปลดปลอย
ประเทศชาติ 

Wat Lokanukroh (Wat Tu Te) near the “intersection of in-
citement” where Dr. Sun Yat Sen used to speaking to the 
overseas Chinese before the Xinhai Revolution in October 
1911.

From Bangkok, Ho Chi Minh went north to Baan Pa Ma Ka, 
Tambon Baan Dong, Amphoe Mueang, Phichit Province. 
There were about 20 Vietnamese families, most of them 
were patriots who have joined the fight against the French. 
The family of Vo Tung (Father of Thong Chamsri) also 
stayed here. 

At Phichit, Ho Chi Minh spent the day visiting Vietnamese 
families to inquire about their livelihood. At night he talked 
about the situation of the world and of Vietnam. Sometimes 
he brought the Chinese, English and French newspapers to 
read to the people and explained, making the Vietnamese 
people in Baan Dong aware and believe in the future of 
revolution. Finally, he opened a night school class teaching 
national literature and politics. He also trained the cadres to 
manage their own teaching and learning. With such a deal, 
he was able to set up a branch of the Vietnamese Revolu-
tionary Youth League in Phichit. Prior to the branch in Udon 
Thani, Sakon Nakhon and Nakhon Phanom.

From Phichit, Ho Chi Minh arrived at Baan Nong Bua near 
Udon Thani train station. There are Viet Kieu (Overseas Vi-
etnamese) about 20 to 30 families, then moved to Nong 
Oan (Or Baan Nong Hang) in Udon Thani. This is where the 
Thai government allowed Vietnamese immigrants to live in. 
Here, he use the new name “Chin” or “Thau Chin” as called 
respectfully by the Viet Kieu.

Here had a sawmill set up by Dang Thuc Hua, a Vietnamese 
revolutionary to help the poor to get job of cutting wood. 
At the same time, it served as a support for young Vietnam-
ese patriots who are trained and elevated their political 
knowledge.

Ho Chi Minh came to Nong Oan to join with his comrades 
in the Vietnamese Revolutionary Youth League to build up 
patriotic movements and find ways to contact with com-
rades in Vietnam to fight for national liberation.
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ขอมูลที่รวบรวมไวในพิพิธภัณฑโฮจิมินห ณ กรุงฮานอย ที่คุณ
เหวียนทีเฮียนตรางใหมา ยืนยันวาโฮจิมินหไดเขามาพํานักและ
เคลื่อนไหวปฏิวัติอยูในประเทศไทยระหวางป ค.ศ.1928 – 
1930 โดยเดินทางเขามา 2 ครั้ง ครั้งแรกระหวางเดือน
กรกฎาคม 1928 ถึงเดือนพฤศจิกายน 1929 ตามที่โฮจิมินห
รายงานตอโคมินเทอรน สวนครั้งหลังระหวางเดือนมีนาคมถึง
เดือนเมษายน 1930 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 19 เดือน

การเดินทางมาไทยครั้งแรกนั้น โฮจิมินหเดินทางออกจาก
เบอรลินในเยอรมนีราวตนเดือนมิถุนายน 1928  ผานสวิตเซอร
แลนดมายังอิตาลี และแวะอยูที่มิลานกับโรมจนถึงปลายเดือน
มิถุนายน จึงเดินทางตอดวยเรือญี่ปุนจากทาเรือเมืองนาโปลี
มายังประเทศไทย

เดือนกรกฎาคม 1928 โฮจิมินหมาถึงทาเรือบีไอ ในกรุงเทพฯ 
(ปจจุบันคือบริเวณโรงแรมรามาดา พลาซา บางกอก แมนํ้า     
ริเวอรไซด) โดยถือพาสปอรตของชาวจีนโพนทะเลในนาม   
“เหวียน ไล”

ที่ประเทศไทย โฮจิมินห เดินทางเคลื่อนไหวปฏิวัติไปทั้งหมด
รวม 9 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร พิจิตร อุดรธานี สกลนคร 
นครพนม อํานาจเจริญ อุบลราชธานี มุกดาหาร และหนองคาย

วัดโลกานุเคราะห
Wat Lokanukroh (Wat Tu Te)

The information collected in the Ho Chi Minh Museum in 
Hanoi, passed on to us via Ms. Nguyen Thi Huyen Trang 
confirmed that Ho Chi Minh had come to live and push the 
revolutionary movement in Thailand for 2 times between 
1928 – 1930.  The first visit from July 1928 to November 
1929, according to his report to Comintern. The second from 
March to April 1930, totaling 19 months.

Getting to Thailand for the first time. Ho Chi Minh departed 
Berlin from Germany in early June 1928 through Switzerland 
to Italy. He stopped at Milan and Rome until the end of 
June. Then he boarded a Japanese ship from the Port of 
Napoli to Thailand.

In July 1928, Ho Chi Minh came to the B.I. Pier in Bangkok 
(presently at the Ramada Plaza Bangkok Riverside Hotel), 
carrying an overseas Chinese passport named “Nguyen Lai”.

In Thailand Ho Chi Minh travelled and worked in all 9 prov-
inces i.e. Bangkok, Phichit, Udon Thani, Sakon Nakhon, Na-
khon Phanom, Amnat Charoen, Ubon Ratchathani, Mukdahan 
and Nong Khai.

In Bangkok, he stayed at many Annamese temples near 
Plaengnam, Lan Luang and Ratchawong streets especially 
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ที่กรุงเทพฯ เขาพักที่วัดอนัมนิกายหลายวัดแถวถนนแปลงนาม 
หลานหลวง และราชวงศ ที่วัดโลกานุเคราะห (วัดตื่อเต) ใกล 
“สี่แยกปลุกระดม” ที่ซุนยัดเซ็น เคยมากลาวปราศรัยตอชาวจีน
โพนทะเลกอนการปฏิวัติซิงไหในเดือนตุลาคม 1911

จากกรุงเทพฯ โฮจิมินหเดินทางขึ้นเหนือไปยังบานปามะคาบ 
ตําบลบานดง อําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ซึ่งมีคนเวียดนามอยู
ราว 20 ครอบครัว สวนใหญเปนผูรักชาติที่เคยรวมขบวนการ
ตอสูกับฝรั่งเศสมาแลว ครอบครัวของหวอตุง (บิดาของธง  
แจมศรี) ก็อยูที่นี่

ที่พิจิตร โฮจิมินหใชเวลากลางวันเย่ียมเยียนครอบครัวคน
เวียดนามเพื่อถามไถเกี่ยวกับการทํามาหากิน สวนเวลากลาง
คืนเขาก็พูดคุยเกี่ยวกับสถานการณของโลกและของเวียดนาม 
บางครั้งเขาก็นําหนังสือพิมพจีน อังกฤษ และฝรั่งเศสมาอานให
ชาวบานฟงพรอมทั้งอธิบายใหเขาใจ ทําใหชาวเวียดนามที่บาน
ดงตื่นตัว รับรู และเชื่อมั่นอนาคตของการปฏิวัติ สุดทายเขา
เปดชั้นเรียนภาคกลางคืน สอนวรรณคดีของชาติ และการเมือง 
และยังฝกผูปฏิบัติงานใหสามารถจัดการเรียนการสอนดวยตัว
เองตอไปได ดวยการจัดการเชนนี้ ทําใหเขาสามารถจัดตั้งสาขา
ของสันนิบาติเยาวชนเวียดนามปฏิวัติขึ้นที่พิจิตร กอนท่ีจะมี
สาขาเชนนี้ตามมาอีกในอุดรธานี สกลนคร และนครพนม

ตอจากพิจิตร โฮจิมินหเดินทางมายังบานหนองบัว ใกลสถานี
รถไฟ จังหวัดอุดรธานี ที่นั้นมีชาวเหวียดเกี่ยว (ชาวเวียดนาม
โพนทะเล) อยูราว 20 – 30 ครอบครัว จากนั้นก็ยายมาอยูที่
บานหนองโอน (หรือบานหนองฮาง) ในจังหวัดอุดรธานี ซึ่งเปน
ที่ที่ทางราชการไทยอนุญาตใหชาวเวียดนามอพยพใชเปนท่ีอยู
อาศัย ณ ที่นี้ เขาใชชื่อใหมวา “จิ๋น” หรือที่ชาวเหวียดเกี่ยว
เรียกดวยความเคารพวา “เฒาจิ๋น” 

ที่นี่มีโรงเลื่อยไมที่ดั่งทุกเหือ นักปฏิวัติชาวเวียดนามสรางข้ึน
เพื่อชวยเหลือคนยากจนใหมีงานทําจากการตัดไม ขณะเดียว 
กันก็ใชเปนท่ีรองรับเยาวชนรักชาติจากเวียดนามที่มารับการฝก
อบรมและยกระดับความรูทางการเมือง

โฮจิมินหมาที่หนองโอนเพื่อรวมกับสหายในสันนิบาตเยาวชน
เวียดนามปฏิวัติกอการการเคลื่อนไหวรักชาติ และศึกษาหาทาง
ติดตอกับสหายในเวียดนามเพื่อรวมมือกันตอสูปลดปลอย
ประเทศชาติ 

Wat Lokanukroh (Wat Tu Te) near the “intersection of in-
citement” where Dr. Sun Yat Sen used to speaking to the 
overseas Chinese before the Xinhai Revolution in October 
1911.

From Bangkok, Ho Chi Minh went north to Baan Pa Ma Ka, 
Tambon Baan Dong, Amphoe Mueang, Phichit Province. 
There were about 20 Vietnamese families, most of them 
were patriots who have joined the fight against the French. 
The family of Vo Tung (Father of Thong Chamsri) also 
stayed here. 

At Phichit, Ho Chi Minh spent the day visiting Vietnamese 
families to inquire about their livelihood. At night he talked 
about the situation of the world and of Vietnam. Sometimes 
he brought the Chinese, English and French newspapers to 
read to the people and explained, making the Vietnamese 
people in Baan Dong aware and believe in the future of 
revolution. Finally, he opened a night school class teaching 
national literature and politics. He also trained the cadres to 
manage their own teaching and learning. With such a deal, 
he was able to set up a branch of the Vietnamese Revolu-
tionary Youth League in Phichit. Prior to the branch in Udon 
Thani, Sakon Nakhon and Nakhon Phanom.

From Phichit, Ho Chi Minh arrived at Baan Nong Bua near 
Udon Thani train station. There are Viet Kieu (Overseas Vi-
etnamese) about 20 to 30 families, then moved to Nong 
Oan (Or Baan Nong Hang) in Udon Thani. This is where the 
Thai government allowed Vietnamese immigrants to live in. 
Here, he use the new name “Chin” or “Thau Chin” as called 
respectfully by the Viet Kieu.

Here had a sawmill set up by Dang Thuc Hua, a Vietnamese 
revolutionary to help the poor to get job of cutting wood. 
At the same time, it served as a support for young Vietnam-
ese patriots who are trained and elevated their political 
knowledge.

Ho Chi Minh came to Nong Oan to join with his comrades 
in the Vietnamese Revolutionary Youth League to build up 
patriotic movements and find ways to contact with com-
rades in Vietnam to fight for national liberation.

79April - July 2017



80   TIRATHAI JOURNAL 

ยอนรอยหมอแปลง
Al

on
g 

Th
e 

Tr
an

sfo
rm

er
 S

ite

ณ ที่นี้ เขาไดรวมกับคนอื่นๆ สรางบานขึ้น 1 หลัง เพื่อใหสหาย
ในสันนิบาตใชเปนที่พักอาศัยและศึกษาเลาเรียน บานแบงออก
เปน 2 สวน สวนหนึ่งมีเนื้อที่ไมถึง 10 ตารางเมตร คือที่นอน
และที่ทํางานของเขา อีกสวนหนึ่งใชเปนที่สําหรับนักเรียนมา
ศึกษาเลาเรียนและฝกปฏิบัติ ใกลๆ กันเปนครัวสไตลไทย และ
ยุงขาว ทั้งหมดสรางในแบบไทยๆ ดวยแรงงานของโฮจิมินหกับ
สหายในสมาคมความรวมมือ 

ทั้งที่หนองโอนและหนองบัว เขาไดรวมกับสหายในสันนิบาต
เยาวชนเวียดนามปฏิวัติเปดโรงเรียนถายทอดความรูเก่ียวกับ
การปฏิวัติใหกับชาวเหวียดเกี่ยวที่นี่ และแปลหนังสือ 2 เลม 
คือ “ประวัติวิวัฒนาการของมนุษย” กับ “คอมมิวนิสต ก ข ค” 
ไวสอนผูปฏิบัติงานในไทย ทั้งยังสงเสริมใหขยายสันนิบาต
เยาวชนเวียดนามปฏิวัติออกไปในหมูเหวียดเก่ียวที่สนใจและ
กระตือรือรนจะเขารวมการปฏิวัติอีกดวย

ที่สําคัญ โฮจิมินหจะสอนใหเหวียดเกี่ยวเคารพประเพณีและ
วัฒนธรรมของคนไทย และเรียนภาษาไทยควบคูไปกับภาษา
เวียดนาม เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีกับคนไทย ทําใหคนไทย
เห็นอกเห็นใจและสนับสนุนการปฏิวัติของเวียดนาม

บานโฮจิมินหที่บานหนองโอน
Ho Chi Minh’s House, Baan Nong Oan

ครัวที่บานหนองโอน
Ho Chi Minh’s Kitchen, Baan Nong Oan

Here he shares with others building a house for comrades 
in the League to live and study. The house was divided into 
2 parts. The one less than 10 square meters was his work-
ing and resting space. The other was for students to study 
and practice. Nearby there was a Thai style kitchen and rice 
barn. All were built in Thai style with the labor of Ho Chi 
Minh and his comrades in the Association of Cooperation.

At Nong Oan and Nong Bua he joined with his comrades in 
the revolutionary Vietnam Youth League opened a revolu-
tionary education school for the Viet Kieu. He also translated 
two books, “History of Human’s Evolution” and “The ABC 
Communist” for teaching cadre in Thailand. He also encour-
aged the expansion of the revolutionary Vietnam Youth 
League in the midst of the Viet Kieu who were interesting 
and enthusing in revolution.

Ho Chi Minh City taught Viet Kieu to respect the traditions 
and culture of Thais and advised them to learn Thai lan-
guage alongside Vietnamese language in order to build a 
good relationship with Thais, making Thais sympathetic and 
support the revolution of Vietnam.
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ในการลงพื้นที่เพื่อหาขอมูลเพิ่มเติม ณ แหลงศึกษาและทอง
เที่ยวเชิงประวัติศาสตร(โฮจิมินห) บานหนองฮาง ตําบลเชียง
พิณ อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเปนที่ตั้งของอนุสรณสถาน
โฮจิมินห เราไดมีโอกาสสนทนากับคณะกรรมการบริหารแหลง
ศึกษาและทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร(โฮจิมินห) 4 ทาน อัน
ประกอบดวย คุณเทวิภา ลักษณสิริเลิศ คุณปรีชา ลักษณะ
สกุลชัย คุณวิภา เรืองอําไพสกูล และคุณรัชนี เกษตรทัต 
กรรมการบริหารทั้ง 4 ทานซึ่งเปนชาวเหวียดเกี่ยว ไดกรุณา
ถายทอดเร่ืองราวของโฮจิมินหที่พวกทานรวบรวมไวใหเรานํามา
ศึกษาเปรียบเทียบกับขอมูลที่ไดจากแหลงตางๆ รวมทั้งใหเจา
หนาที่นําชมภายในอนุสรณสถาน และบานที่สรางจําลองมาจาก
แบบบานทีโ่ฮจมินิหเคยอยูและสรางไว กอนกลบั คณะกรรมการ 
บริหารทานหนึ่งไดตอกยํ้าใหเราเห็นถึงความกตัญูกตเวที 
และความปรารถนาอันแรงกลาของโฮจิมินหที่จะสานสัมพันธ
อันดีระหวางประเทศเวียดนามกับประเทศที่เหวียดเก่ียวเขาไป
พักอาศัย โดยบอกเราวา

อนุสรณสถานประธานโฮจิมินห ที่อุดรธานี
Ho Chi Minh Historical Site in Baan Nong Hang, Udon Thani

(จากซาย) คณุปรชีา ลกัษณะสกลุชยั คณุเทวภิา ลกัษณ
สิรเิลิศ คณุรัชน ีเกษตรทตั และ คณุวภิา เรอืงอาํไพสกลู 
(From left) Khun Preecha Laksanasakulchai,  Khun 
Thevipa Laksasirilert, Khun Ruchanee Kasettat and 
Khun Vipa Ruangumpaisakul

For more information, we went to visit the Ho Chi Minh 
Historical Site in Baan Nong Hang, Chiang Pin, Muang, Udon 
Thani and have had the opportunity to discuss with the 4 
members of the Ho Chi Minh Historical Site Board which 
included Khun Thevipa Laksasirilert, Khun Preecha Laksana-
sakulchai, Khun Vipa Ruangumpaisakul and Khun Ruchanee 
Kasettat. These 4 people are Viet Kieu and kindly conveyed 
the story of Ho Chi Minh gathering for us to compare with 
the information from various sources. They also had one 
staff lead us to study further information around the Site 
and the Ho Chi Minh stimulated house. One of the board 
members told us about Ho Chi Minh’s gratitude and fervent 
desire to establish good relations between Vietnam and the 
country in which the Viet Kieu has come to live.
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ณ ที่นี้ เขาไดรวมกับคนอื่นๆ สรางบานขึ้น 1 หลัง เพื่อใหสหาย
ในสันนิบาตใชเปนที่พักอาศัยและศึกษาเลาเรียน บานแบงออก
เปน 2 สวน สวนหนึ่งมีเนื้อที่ไมถึง 10 ตารางเมตร คือที่นอน
และที่ทํางานของเขา อีกสวนหนึ่งใชเปนที่สําหรับนักเรียนมา
ศึกษาเลาเรียนและฝกปฏิบัติ ใกลๆ กันเปนครัวสไตลไทย และ
ยุงขาว ทั้งหมดสรางในแบบไทยๆ ดวยแรงงานของโฮจิมินหกับ
สหายในสมาคมความรวมมือ 

ทั้งที่หนองโอนและหนองบัว เขาไดรวมกับสหายในสันนิบาต
เยาวชนเวียดนามปฏิวัติเปดโรงเรียนถายทอดความรูเกี่ยวกับ
การปฏิวัติใหกับชาวเหวียดเกี่ยวที่นี่ และแปลหนังสือ 2 เลม 
คือ “ประวัติวิวัฒนาการของมนุษย” กับ “คอมมิวนิสต ก ข ค” 
ไวสอนผูปฏิบัติงานในไทย ท้ังยังสงเสริมใหขยายสันนิบาต
เยาวชนเวียดนามปฏิวัติออกไปในหมูเหวียดเกี่ยวท่ีสนใจและ
กระตือรือรนจะเขารวมการปฏิวัติอีกดวย

ที่สําคัญ โฮจิมินหจะสอนใหเหวียดเก่ียวเคารพประเพณีและ
วัฒนธรรมของคนไทย และเรียนภาษาไทยควบคูไปกับภาษา
เวียดนาม เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีกับคนไทย ทําใหคนไทย
เห็นอกเห็นใจและสนับสนุนการปฏิวัติของเวียดนาม

บานโฮจิมินหที่บานหนองโอน
Ho Chi Minh’s House, Baan Nong Oan

ครัวที่บานหนองโอน
Ho Chi Minh’s Kitchen, Baan Nong Oan

Here he shares with others building a house for comrades 
in the League to live and study. The house was divided into 
2 parts. The one less than 10 square meters was his work-
ing and resting space. The other was for students to study 
and practice. Nearby there was a Thai style kitchen and rice 
barn. All were built in Thai style with the labor of Ho Chi 
Minh and his comrades in the Association of Cooperation.

At Nong Oan and Nong Bua he joined with his comrades in 
the revolutionary Vietnam Youth League opened a revolu-
tionary education school for the Viet Kieu. He also translated 
two books, “History of Human’s Evolution” and “The ABC 
Communist” for teaching cadre in Thailand. He also encour-
aged the expansion of the revolutionary Vietnam Youth 
League in the midst of the Viet Kieu who were interesting 
and enthusing in revolution.

Ho Chi Minh City taught Viet Kieu to respect the traditions 
and culture of Thais and advised them to learn Thai lan-
guage alongside Vietnamese language in order to build a 
good relationship with Thais, making Thais sympathetic and 
support the revolution of Vietnam.
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ในการลงพื้นที่เพื่อหาขอมูลเพิ่มเติม ณ แหลงศึกษาและทอง
เที่ยวเชิงประวัติศาสตร(โฮจิมินห) บานหนองฮาง ตําบลเชียง
พิณ อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเปนที่ตั้งของอนุสรณสถาน
โฮจิมินห เราไดมีโอกาสสนทนากับคณะกรรมการบริหารแหลง
ศึกษาและทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร(โฮจิมินห) 4 ทาน อัน
ประกอบดวย คุณเทวิภา ลักษณสิริเลิศ คุณปรีชา ลักษณะ
สกุลชัย คุณวิภา เรืองอําไพสกูล และคุณรัชนี เกษตรทัต 
กรรมการบริหารทั้ง 4 ทานซึ่งเปนชาวเหวียดเกี่ยว ไดกรุณา
ถายทอดเร่ืองราวของโฮจิมินหที่พวกทานรวบรวมไวใหเรานํามา
ศึกษาเปรียบเทียบกับขอมูลที่ไดจากแหลงตางๆ รวมทั้งใหเจา
หนาที่นําชมภายในอนุสรณสถาน และบานที่สรางจําลองมาจาก
แบบบานท่ีโฮจมินิหเคยอยูและสรางไว กอนกลบั คณะกรรมการ 
บริหารทานหนึ่งไดตอกยํ้าใหเราเห็นถึงความกตัญูกตเวที 
และความปรารถนาอันแรงกลาของโฮจิมินหที่จะสานสัมพันธ
อันดีระหวางประเทศเวียดนามกับประเทศที่เหวียดเก่ียวเขาไป
พักอาศัย โดยบอกเราวา

อนุสรณสถานประธานโฮจิมินห ที่อุดรธานี
Ho Chi Minh Historical Site in Baan Nong Hang, Udon Thani

(จากซาย) คณุปรีชา ลกัษณะสกลุชยั คณุเทวภิา ลกัษณ
สริิเลิศ คณุรัชน ีเกษตรทตั และ คณุวภิา เรอืงอาํไพสกลู 
(From left) Khun Preecha Laksanasakulchai,  Khun 
Thevipa Laksasirilert, Khun Ruchanee Kasettat and 
Khun Vipa Ruangumpaisakul

For more information, we went to visit the Ho Chi Minh 
Historical Site in Baan Nong Hang, Chiang Pin, Muang, Udon 
Thani and have had the opportunity to discuss with the 4 
members of the Ho Chi Minh Historical Site Board which 
included Khun Thevipa Laksasirilert, Khun Preecha Laksana-
sakulchai, Khun Vipa Ruangumpaisakul and Khun Ruchanee 
Kasettat. These 4 people are Viet Kieu and kindly conveyed 
the story of Ho Chi Minh gathering for us to compare with 
the information from various sources. They also had one 
staff lead us to study further information around the Site 
and the Ho Chi Minh stimulated house. One of the board 
members told us about Ho Chi Minh’s gratitude and fervent 
desire to establish good relations between Vietnam and the 
country in which the Viet Kieu has come to live.
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“ลงุโฮสอนคนเหวยีดเกีย่ววา เหวยีดเกีย่วมแีมสองคน เวยีดนาม 

เปนแมผูใหกําเนิด สวนไทยเปนแมผูใหที่พักอาศัยและเลี้ยงดูปู

เสื่อ เพราะฉะนั้นเราตองมีความกตัญูตอแมทั้งสองทาน เรื่อง

การเมืองอยาทําอะไรใหประเทศไทยเสียหาย”

ภายหลังจากดําเนินงานที่จําเปนตางๆ ครบถวนแลว โฮจิมินหก็
เดินทางออกจากอุดรธานีมายังสกลนคร ที่นี่มีเหวียดเกี่ยวมาก 
กวาที่อุดรธานี และองคการจัดตั้งทางการปฏิวัติก็มีมานานกวา

ที่นี่โฮจิมินหพักอยูในตัวเมืองและในตําบลทาแร เขารวมตกปลา
ในทะเลสาบหนองหารกับเพื่อนรวมชาติ แปลหนังสือ และสอน
ผูปฏบิตังิานใหศกึษาสถานการณโลก และสถานการณในเวยีดนาม 
รวมทั้งศึกษาลัทธิมารกซ – เลนิน 

เนื่องจากเหวียดเกี่ยวที่น่ี คอนขางลาหลังและเช่ือในเรื่อง
ไสยศาสตร โฮจิมินหจึงสงเสริมใหมีตูยาสามัญประจําบานและ
เชิญหมอมารักษาโรค ตัวเขาเองถึงกับลงทุนใชเวลานานๆ ไป
อยูที่รานขายยาของดางวันแก็บเพื่อเรียนรูและทําความเขาใจ
พื้นฐานเกี่ยวกับยาและการใชยา จนกระทั่งครั้งหน่ึง เขา
สามารถนํายาไปรักษาผูปฏิบัติงานคนหนึ่งใหหายปวยได

ชวงทายๆ ของการอยูในเมืองไทยครั้งแรก โฮจิมินหไดเดินทาง
ไปสํารวจสถานการณและปลุกระดมใหพวกเหวียดเก่ียวใน
อํานาจเจริญและอุบลราชธานีเขารวมองคการปฏิวัติ และใช
หนองคายกับมุกดาหารบัญชางานขององคการรักชาติของ     
เหวียดเกี่ยวในลาว 

“ลุงโฮสอนคนเหวียดเกี่ยววา เหวียดเกี่ยวมีแมสองคน เวียดนาม เปนแม
ผูใหกําเนิด สวนไทยเปนแมผูใหที่พักอาศัยและเลี้ยงดูปูเสื่อ เพราะฉะนั้นเรา
ตองมีความกตัญูตอแมทั้งสองทาน เรื่องการเมืองอยาทําอะไรให
ประเทศไทยเสียหาย”

“Uncle Ho taught the Viet Kieu that they have two mothers. 

Vietnam is the mother who gives birth. Thailand is the 

mother who provides shelter and food. So we have to be 

grateful to both mothers. Politics, do not do anything that 

make Thailand suffer. “

After completing all necessary tasks, Ho Chi Minh departed 
from Udon Thani to Sakon Nakhon. Here are more Viet Kieu 
than Udon Thani and the revolutionary organization has been 
around for more long time.

Ho Chi Minh stayed in the town and in the Tha Rae. Where 
he joined fishing in Lake Nongharn with his compatriots, 
translated books and instructed cadres to study the world 
and Vietnam situation including Marxism-Leninism.

Because of that the fact that Viet Kieu here were rather 
lagging behind and believed in superstition. Ho Chi Minh 
encouraged to set up a common home medicine cabinet and 
invited doctors to treat the disease. He himself invested 
with a long time going to the drug store of Dang Van Cap 
to learn and understand the basic knowledge of medicine 
and medicine usage. It was until once that he was able to 
take medicine to cure a sick cadre.

Nearly the end of the first time in Thailand, Ho Chi Minh 
traveled to investigate the situation and encouraged the Viet 
Kieu in Amnat Charoen and Ubon Ratchathani to join the 

“Uncle Ho taught the Viet Kieu that they have two mothers. 
Vietnam is the mother who gives birth. Thailand is the 

mother who provides shelter and food. So we have to be 
grateful to both mothers. Politics, do not do anything that 

make Thailand suffer. “
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ขณะอยูมุกดาหาร ซึ่งเวลานั้นยังไมไดแยกตัวออกจากนครพนม 
โฮจิมินหตั้งใจจะเขาไปเคลื่อนไหวปฏิวัติในเวียดนามโดยใชเสน
ทางจากมุกดาหารผานลาว แตไมเปนผลสําเร็จ ในรายงานของ
เขาที่มีถึงโคมินเทอรน ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 1930 กลาววา 

“ผมพยายามที่จะกลับไปอันนัมถึงสองครั้ง แตก็ตองกลับมาอีก 

สายลับและตํารวจที่ชายแดนระมัดระวังตัวมาก โดยเฉพาะ

ตั้งแตเกิดกรณีกกมินตั๋งอันนัม”

จังหวัดสุดทายที่ตองกลาวถึงคือนครพนมซึ่งเปนเปนจังหวัดท่ี 
โฮจิมินหมาอยูนานที่สุด ที่นั่นเขาเคลื่อนไหวปลุกระดมเหวียด
เกี่ยวในอําเภอทาอุเทน ธาตุพนม และอําเภอเมือง โดยมาสราง
บานอยูที่บานใหมหรือบานนาจอก ตําบลหนองญาติ อําเภอ
เมือง ซึ่งปจจุบันคือ สถานที่ทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรในนาม 
“บานลุงโฮ” ของคุณกรกนก วงศประชาสุข (คุณไก) กับคุณ
สุเมธ วรหาญ พี่ชาย

revolutionary organization. He also used Nong Khai and Muk-
dahan as bases to command the work of the Viet Kieu Pa-
triotic Organization in Laos.

In The time when Mukdahan has not been separated from 
Nakhon Phanom, Ho Chi Minh intended to enter the revolu-
tionary movement in Vietnam using the route from Mukda-
han through Laos but not successful. In his report to Com-
intern, dated February 18, 1930 he write that

“I tried to return to Annam twice, but had to turn back. 

Spies and police on the border are very cautious, espe-

cially since the case of Annam Kuomintang.”

The last province to be mentioned is Nakhon Phanom, which 
is the province where Ho Chi Minh stayed the longest. 
There, he mobilized the Viet Kieu in Tha Uthen, That Phanom 
and Muang District, building a house in Baan Mai or Baan 
Na Chok, Nong Yart, Muang district, which is currently his-
torical attraction under the name of “Uncle Ho’s House” 
operated by Khun Kornkanok Wongprachasuk (Khun Kai) 
and her elder brother, Khun Sumeth Vorahan.
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“ลงุโฮสอนคนเหวยีดเกีย่ววา เหวยีดเกีย่วมแีมสองคน เวยีดนาม 

เปนแมผูใหกําเนิด สวนไทยเปนแมผูใหที่พักอาศัยและเลี้ยงดูปู

เสื่อ เพราะฉะนั้นเราตองมีความกตัญูตอแมทั้งสองทาน เรื่อง

การเมืองอยาทําอะไรใหประเทศไทยเสียหาย”

ภายหลังจากดําเนินงานที่จําเปนตางๆ ครบถวนแลว โฮจิมินหก็
เดินทางออกจากอุดรธานีมายังสกลนคร ที่นี่มีเหวียดเกี่ยวมาก 
กวาที่อุดรธานี และองคการจัดตั้งทางการปฏิวัติก็มีมานานกวา

ที่นี่โฮจิมินหพักอยูในตัวเมืองและในตําบลทาแร เขารวมตกปลา
ในทะเลสาบหนองหารกับเพื่อนรวมชาติ แปลหนังสือ และสอน
ผูปฏบิตังิานใหศกึษาสถานการณโลก และสถานการณในเวยีดนาม 
รวมทั้งศึกษาลัทธิมารกซ – เลนิน 

เนื่องจากเหวียดเกี่ยวท่ีนี่ คอนขางลาหลังและเชื่อในเรื่อง
ไสยศาสตร โฮจิมินหจึงสงเสริมใหมีตูยาสามัญประจําบานและ
เชิญหมอมารักษาโรค ตัวเขาเองถึงกับลงทุนใชเวลานานๆ ไป
อยูที่รานขายยาของดางวันแก็บเพื่อเรียนรูและทําความเขาใจ
พื้นฐานเกี่ยวกับยาและการใชยา จนกระท่ังครั้งหนึ่ง เขา
สามารถนํายาไปรักษาผูปฏิบัติงานคนหนึ่งใหหายปวยได

ชวงทายๆ ของการอยูในเมืองไทยครั้งแรก โฮจิมินหไดเดินทาง
ไปสํารวจสถานการณและปลุกระดมใหพวกเหวียดเกี่ยวใน
อํานาจเจริญและอุบลราชธานีเขารวมองคการปฏิวัติ และใช
หนองคายกับมุกดาหารบัญชางานขององคการรักชาติของ     
เหวียดเกี่ยวในลาว 

“ลุงโฮสอนคนเหวียดเกี่ยววา เหวียดเกี่ยวมีแมสองคน เวียดนาม เปนแม
ผูใหกําเนิด สวนไทยเปนแมผูใหที่พักอาศัยและเลี้ยงดูปูเสื่อ เพราะฉะนั้นเรา
ตองมีความกตัญูตอแมทั้งสองทาน เรื่องการเมืองอยาทําอะไรให
ประเทศไทยเสียหาย”

“Uncle Ho taught the Viet Kieu that they have two mothers. 

Vietnam is the mother who gives birth. Thailand is the 

mother who provides shelter and food. So we have to be 

grateful to both mothers. Politics, do not do anything that 

make Thailand suffer. “

After completing all necessary tasks, Ho Chi Minh departed 
from Udon Thani to Sakon Nakhon. Here are more Viet Kieu 
than Udon Thani and the revolutionary organization has been 
around for more long time.

Ho Chi Minh stayed in the town and in the Tha Rae. Where 
he joined fishing in Lake Nongharn with his compatriots, 
translated books and instructed cadres to study the world 
and Vietnam situation including Marxism-Leninism.

Because of that the fact that Viet Kieu here were rather 
lagging behind and believed in superstition. Ho Chi Minh 
encouraged to set up a common home medicine cabinet and 
invited doctors to treat the disease. He himself invested 
with a long time going to the drug store of Dang Van Cap 
to learn and understand the basic knowledge of medicine 
and medicine usage. It was until once that he was able to 
take medicine to cure a sick cadre.

Nearly the end of the first time in Thailand, Ho Chi Minh 
traveled to investigate the situation and encouraged the Viet 
Kieu in Amnat Charoen and Ubon Ratchathani to join the 

“Uncle Ho taught the Viet Kieu that they have two mothers. 
Vietnam is the mother who gives birth. Thailand is the 

mother who provides shelter and food. So we have to be 
grateful to both mothers. Politics, do not do anything that 

make Thailand suffer. “
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ขณะอยูมุกดาหาร ซึ่งเวลานั้นยังไมไดแยกตัวออกจากนครพนม 
โฮจิมินหตั้งใจจะเขาไปเคลื่อนไหวปฏิวัติในเวียดนามโดยใชเสน
ทางจากมุกดาหารผานลาว แตไมเปนผลสําเร็จ ในรายงานของ
เขาที่มีถึงโคมินเทอรน ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 1930 กลาววา 

“ผมพยายามที่จะกลับไปอันนัมถึงสองครั้ง แตก็ตองกลับมาอีก 

สายลับและตํารวจที่ชายแดนระมัดระวังตัวมาก โดยเฉพาะ

ตั้งแตเกิดกรณีกกมินตั๋งอันนัม”

จังหวัดสุดทายที่ตองกลาวถึงคือนครพนมซ่ึงเปนเปนจังหวัดท่ี 
โฮจิมินหมาอยูนานที่สุด ที่นั่นเขาเคลื่อนไหวปลุกระดมเหวียด
เกี่ยวในอําเภอทาอุเทน ธาตุพนม และอําเภอเมือง โดยมาสราง
บานอยูที่บานใหมหรือบานนาจอก ตําบลหนองญาติ อําเภอ
เมือง ซึ่งปจจุบันคือ สถานที่ทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรในนาม 
“บานลุงโฮ” ของคุณกรกนก วงศประชาสุข (คุณไก) กับคุณ
สุเมธ วรหาญ พี่ชาย

revolutionary organization. He also used Nong Khai and Muk-
dahan as bases to command the work of the Viet Kieu Pa-
triotic Organization in Laos.

In The time when Mukdahan has not been separated from 
Nakhon Phanom, Ho Chi Minh intended to enter the revolu-
tionary movement in Vietnam using the route from Mukda-
han through Laos but not successful. In his report to Com-
intern, dated February 18, 1930 he write that

“I tried to return to Annam twice, but had to turn back. 

Spies and police on the border are very cautious, espe-

cially since the case of Annam Kuomintang.”

The last province to be mentioned is Nakhon Phanom, which 
is the province where Ho Chi Minh stayed the longest. 
There, he mobilized the Viet Kieu in Tha Uthen, That Phanom 
and Muang District, building a house in Baan Mai or Baan 
Na Chok, Nong Yart, Muang district, which is currently his-
torical attraction under the name of “Uncle Ho’s House” 
operated by Khun Kornkanok Wongprachasuk (Khun Kai) 
and her elder brother, Khun Sumeth Vorahan.
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จากการลงพื้นที่เพื่อสํารวจขอเท็จจริงที่นั่น บานของโฮจิมินหที่
บานนาจอก มีลักษณะเปนโถงใหญ มีโตะประชุมวางตรงกลาง
ทางซายมือเปนเตียงนอนโลงๆ ของโฮจิมินหโดยไมมีหองกั้น 
ขวามือเปนโตะทํางานและเกาอี้โยก ถัดไปตอนทายของบาน ทํา
เปนหองนอนเล็กๆ ซายขวา 2 หอง เปนหองนอนของทีมงาน ที่
นี่มีตนมะเฟองและมะพราวสูง 2 ตนหนาปากทางเขาบานซึ่ง
กลาวกันวาโฮจิมินหเปนคนปลูกไว 

จากคําบอกเลาของคุณไก โฮจิมินหมาที่นี่จากการชักชวนของ
หวอตรองดาย ปูของเธอซึ่งเปนสหายรุนพี่ และเปนคนบาน
เดียวกับโฮจิมินห เนื่องจากเห็นวาที่นี่เหมาะเปนทําเลสําหรับกู
ชาติและอยูใกลเวียดนาม ระหวางอยูที่นี่ โฮจิมินหก็เคลื่อนไหว
ปฏิวัติในหมูเหวียดเกี่ยว และทํานาเพื่อสะสมเสบียงไปหนุน
ชวยเพื่อนรวมชาติตอสูกับฝรั่งเศส

แมคําบอกเลาของคุณไกถึงสาเหตุการมาบานนาจอกของโฮจิ
มินห ซึ่งเปนเรื่องเลาสืบทอดกันมาในตระกูล จะดูนาสนใจ และ
ควรมีคุณคาเติมแตงสวนของประวัติศาสตรที่ขาดหาย แต
เนื่องจากยังไมมีหลักฐานทางประวัติศาสตรหรือโบราณคดี
รองรับ จึงยังไมเปนที่ยืนยันหรือรับรองจากบุคคลหรือองคกร
อื่นใดที่เกี่ยวของมากนัก 

คณุกรกนก วงศประชาสขุ (คุณไก)
Khun Kornkanok Wongprachasuk (Khun Kai)

บานโฮจิมินหที่บานนาจอก
Ho Chi Minh’s House, Baan Na Chok

ยอนรอยหมอแปลง
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คุณสุเมธ วรหาญ
Khun Sumeth Vorahan

ครัวที่บานนาจอก
Ho Chi Minh’s Kitchen, Baan Na Chok

From our investigation, Ho Chi Minh’s house here looks 
like a big hall. There is a conference table in the middle 
of the hall. On the left is an open bed of Ho Chi Minh 
without any barrier. The desk and a rocking chair placed 
on the right side. Next at the end of the house there are 
two small bedroom at left and right used by his staff. 
There are two coconut trees and star apple tree in front 
of the entrance of the house, said that Ho Chi Minh 
planted them himself.

According to Khun Kai’s narration, Ho Chi Minh came here 
from the persuasion of her grandfather, a senior comrade 
from the same Ho Chi Minh’s hometown. The reason to 
choose this area because it is a good place for preparing 
liberation and also near Vietnam. During stay here Ho Chi 
Minh worked many revolutionary jobs with the Viet Kiue 
and planted rice to accumulate supplies to support his 
compatriots fighting France.

Although Khun Kai’s narration about the cause of coming 
to BaanNa Chok of Ho Chi Minh which is inherited in the 
family will look interesting and should add value to the 
missing part of history. But since there is no historical or 
archaeological evidence, it is not confirmed or endorsed by 
any other persons or organizations concerned.
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ขวามือเปนโตะทํางานและเกาอี้โยก ถัดไปตอนทายของบาน ทํา
เปนหองนอนเล็กๆ ซายขวา 2 หอง เปนหองนอนของทีมงาน ที่
นี่มีตนมะเฟองและมะพราวสูง 2 ตนหนาปากทางเขาบานซึ่ง
กลาวกันวาโฮจิมินหเปนคนปลูกไว 

จากคําบอกเลาของคุณไก โฮจิมินหมาที่นี่จากการชักชวนของ
หวอตรองดาย ปูของเธอซึ่งเปนสหายรุนพี่ และเปนคนบาน
เดียวกับโฮจิมินห เนื่องจากเห็นวาที่นี่เหมาะเปนทําเลสําหรับกู
ชาติและอยูใกลเวียดนาม ระหวางอยูที่นี่ โฮจิมินหก็เคลื่อนไหว
ปฏิวัติในหมูเหวียดเกี่ยว และทํานาเพ่ือสะสมเสบียงไปหนุน
ชวยเพื่อนรวมชาติตอสูกับฝรั่งเศส

แมคําบอกเลาของคุณไกถึงสาเหตุการมาบานนาจอกของโฮจิ
มินห ซึ่งเปนเรื่องเลาสืบทอดกันมาในตระกูล จะดูนาสนใจ และ
ควรมีคุณคาเติมแตงสวนของประวัติศาสตรท่ีขาดหาย แต
เนื่องจากยังไมมีหลักฐานทางประวัติศาสตรหรือโบราณคดี
รองรับ จึงยังไมเปนที่ยืนยันหรือรับรองจากบุคคลหรือองคกร
อื่นใดที่เกี่ยวของมากนัก 

คณุกรกนก วงศประชาสขุ (คณุไก)
Khun Kornkanok Wongprachasuk (Khun Kai)

บานโฮจิมินหที่บานนาจอก
Ho Chi Minh’s House, Baan Na Chok
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คุณสุเมธ วรหาญ
Khun Sumeth Vorahan

ครัวที่บานนาจอก
Ho Chi Minh’s Kitchen, Baan Na Chok

From our investigation, Ho Chi Minh’s house here looks 
like a big hall. There is a conference table in the middle 
of the hall. On the left is an open bed of Ho Chi Minh 
without any barrier. The desk and a rocking chair placed 
on the right side. Next at the end of the house there are 
two small bedroom at left and right used by his staff. 
There are two coconut trees and star apple tree in front 
of the entrance of the house, said that Ho Chi Minh 
planted them himself.

According to Khun Kai’s narration, Ho Chi Minh came here 
from the persuasion of her grandfather, a senior comrade 
from the same Ho Chi Minh’s hometown. The reason to 
choose this area because it is a good place for preparing 
liberation and also near Vietnam. During stay here Ho Chi 
Minh worked many revolutionary jobs with the Viet Kiue 
and planted rice to accumulate supplies to support his 
compatriots fighting France.

Although Khun Kai’s narration about the cause of coming 
to BaanNa Chok of Ho Chi Minh which is inherited in the 
family will look interesting and should add value to the 
missing part of history. But since there is no historical or 
archaeological evidence, it is not confirmed or endorsed by 
any other persons or organizations concerned.
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ปจจุบัน นอกจากบานลุงโฮแลว ที่บานนาจอกยังมีหมูบาน
มิตรภาพไทย - เวียดนาม ซึ่งเปนที่ตั้งของพิพิธภัณฑประธาน 
โฮจิมินห กับ อนุสรณสถานประธานโฮจิมินห ซึ่งทางรัฐบาล
เวียดนามออกเงินทุนในการกอสรางบนที่ดินของฝายไทย 

คุณจรัส บุญชวลิต กรรมการของจังหวัดที่ดูแลอนุสรณสถาน
แหงนี้ไดกรุณามอบหมายใหคุณปญญา ดวงมณี มัคคุเทศก
ประจําพิพิธภัณฑนําเราเย่ียมชมทั้งในพิพิธภัณฑและอนุสรณ
สถาน แตก็เชนเดียวกับอนุสรณสถานประธานโฮจิมินหทุกแหง
ในเมืองไทยที่เราไปมา กลาวคือมีรูปภาพและเร่ืองราวการ
เคลื่อนไหวปฏิวัติที่โฮจิมินหไปมาทุกแหงทั่วโลก แตไมมีรูปภาพ
และเรื่องราวการเคลื่อนไหวปฏิวัติของโฮจิมินหในประเทศไทย
เลยแมสักแหงเดียว!

พิพิธภัณฑประธานโฮจิมินห ที่หมูบานมิตรภาพไทย-เวียดนาม นครพนม
Museum of President Ho Chi Minh, Nakhon Phanom

อนุสรณสถานประธานโฮจิมินห ที่หมูบานมิตรภาพไทย-เวียดนาม นครพนม
President Ho Chi Minh Memorial Site, Nakhon Phanom

คุณปญญา ดวงมณี
Khun Panya Duangmanee

รูปจําลองการพบปะสนทนากับเหวียดเกี่ยวในนครพนมของโฮจิมินห
Ho Chi Minh met Viet Kieu in Nakhon Phanom

Currently, apart from Uncle Ho’s house, Baan Na Chok is 
also home to the Thai-Vietnamese Friendship Village where 
the Museum of President Ho Chi Minh and the President Ho 
Chi Minh Memorial Site situate. The government of Vietnam 
to finance the construction on land of the Thai side.

Khun Charus Boonchavalit, the director of the province that 
takes care of this Memorial Site, kindly assigned Khun Panya 
Duangmanee, the museum guide, to lead us tour both places. 
However, like all the President Ho Chi Minh Memorial Site 
everywhere in Thailand we have visited, there are pictures 
and stories of revolutionary movements of Ho Chi Minh all 
over the world but nothing of his in Thailand!

For this reason, we have to travel to Hanoi to find the 
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ดวยเหตุนี้ เราจึงตองเดินทางไปยังฮานอย ไปคนหาเรื่องราว
การเคลื่อนไหวปฏิวัติในไทยของโฮจิมินห ที่ฮานอยนอกจากเรา
จะไดขอมูลจํานวนหนึ่งจากพิพิธภัณฑโฮจิมินหในกรุงฮานอย ที่
คณุเหวยีนทเีฮยีนตรางถายทอดใหดังกลาวขางตนแลว คณุตราง 
ยงัไดกรณุาติดตอคณุกทูมีนิห มาพาเราชมทีต่างๆ รอบทาํเนยีบ
ประธานาธิบดี ท่ีโฮจิมินหใชเปนที่ทํางานและพักอาศัย ตั้งแต
เดือนธันวาคม 1954 หลังการปฏิวัติเดือนสิงหาคมประสบผล
สําเร็จ จนถึงเดือนกันยายน 1969 ที่ทานถึงแกอสัญกรรม

โฮจิมินหก็เชนเดียวกับผูนําที่ดีในโลกคอมมิวนิสตอีกหลายคน 
ที่ใชชีวิตอยางสมถะ ถอมตน และเรียบงาย แมพรรคและ
รัฐบาลจะมอบทําเนียบอันใหญโตสวยสงาที่ข าหลวงใหญ
ฝรั่งเศสเคยใชวาราชการใหเปนที่พํานักและที่ทํางานของเขา แต

ทําเนียบประธานาธิบดี
Presidential Palace

คุณกูทีมินห หนาบานหมายเลข 54
Ms. Cu Thi Minh in front of House No.54

revolutionary movement in Thailand of Ho Chi Minh. In Hanoi, 
apart for supporting informative data to us, Ms. Trang also 
contacted Ms. Cu Thi Minh to take us have a look at the 
Presidential Palace area where Ho Chi Minh worked and 
lived since December 1954, after the August Revolution, 
until September 1969, where he passed away.

Like many other great communist leaders, Ho Chi Minh lived 
in a life of modesty, humility and simplicity. The party and 
the government offered to deliver a grandiose house where 
the French General Governor used to serve as his residence 
and workplace to him but Ho Chi Minh denied that the build-
ing was built by the Vietnamese people. Now that the people 
had won freedom and independence, they deserved to own 
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คุณจรัส บุญชวลิต กรรมการของจังหวัดที่ดูแลอนุสรณสถาน
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ประจําพิพิธภัณฑนําเราเย่ียมชมท้ังในพิพิธภัณฑและอนุสรณ
สถาน แตก็เชนเดียวกับอนุสรณสถานประธานโฮจิมินหทุกแหง
ในเมืองไทยท่ีเราไปมา กลาวคือมีรูปภาพและเรื่องราวการ
เคลื่อนไหวปฏิวัติที่โฮจิมินหไปมาทุกแหงทั่วโลก แตไมมีรูปภาพ
และเรื่องราวการเคลื่อนไหวปฏิวัติของโฮจิมินหในประเทศไทย
เลยแมสักแหงเดียว!

พิพิธภัณฑประธานโฮจิมินห ที่หมูบานมิตรภาพไทย-เวียดนาม นครพนม
Museum of President Ho Chi Minh, Nakhon Phanom

อนุสรณสถานประธานโฮจิมินห ที่หมูบานมิตรภาพไทย-เวียดนาม นครพนม
President Ho Chi Minh Memorial Site, Nakhon Phanom

คุณปญญา ดวงมณี
Khun Panya Duangmanee

รูปจําลองการพบปะสนทนากับเหวียดเกี่ยวในนครพนมของโฮจิมินห
Ho Chi Minh met Viet Kieu in Nakhon Phanom

Currently, apart from Uncle Ho’s house, Baan Na Chok is 
also home to the Thai-Vietnamese Friendship Village where 
the Museum of President Ho Chi Minh and the President Ho 
Chi Minh Memorial Site situate. The government of Vietnam 
to finance the construction on land of the Thai side.

Khun Charus Boonchavalit, the director of the province that 
takes care of this Memorial Site, kindly assigned Khun Panya 
Duangmanee, the museum guide, to lead us tour both places. 
However, like all the President Ho Chi Minh Memorial Site 
everywhere in Thailand we have visited, there are pictures 
and stories of revolutionary movements of Ho Chi Minh all 
over the world but nothing of his in Thailand!

For this reason, we have to travel to Hanoi to find the 
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ดวยเหตุนี้ เราจึงตองเดินทางไปยังฮานอย ไปคนหาเรื่องราว
การเคลื่อนไหวปฏิวัติในไทยของโฮจิมินห ที่ฮานอยนอกจากเรา
จะไดขอมูลจํานวนหนึ่งจากพิพิธภัณฑโฮจิมินหในกรุงฮานอย ที่
คณุเหวยีนทเีฮยีนตรางถายทอดใหดงักลาวขางตนแลว คณุตราง 
ยงัไดกรณุาติดตอคณุกูทมีนิห มาพาเราชมทีต่างๆ รอบทาํเนยีบ
ประธานาธิบดี ท่ีโฮจิมินหใชเปนที่ทํางานและพักอาศัย ตั้งแต
เดือนธันวาคม 1954 หลังการปฏิวัติเดือนสิงหาคมประสบผล
สําเร็จ จนถึงเดือนกันยายน 1969 ที่ทานถึงแกอสัญกรรม

โฮจิมินหก็เชนเดียวกับผูนําที่ดีในโลกคอมมิวนิสตอีกหลายคน 
ที่ใชชีวิตอยางสมถะ ถอมตน และเรียบงาย แมพรรคและ
รัฐบาลจะมอบทําเนียบอันใหญโตสวยสงาที่ข าหลวงใหญ
ฝรั่งเศสเคยใชวาราชการใหเปนที่พํานักและที่ทํางานของเขา แต

ทําเนียบประธานาธิบดี
Presidential Palace

คุณกูทีมินห หนาบานหมายเลข 54
Ms. Cu Thi Minh in front of House No.54

revolutionary movement in Thailand of Ho Chi Minh. In Hanoi, 
apart for supporting informative data to us, Ms. Trang also 
contacted Ms. Cu Thi Minh to take us have a look at the 
Presidential Palace area where Ho Chi Minh worked and 
lived since December 1954, after the August Revolution, 
until September 1969, where he passed away.

Like many other great communist leaders, Ho Chi Minh lived 
in a life of modesty, humility and simplicity. The party and 
the government offered to deliver a grandiose house where 
the French General Governor used to serve as his residence 
and workplace to him but Ho Chi Minh denied that the build-
ing was built by the Vietnamese people. Now that the people 
had won freedom and independence, they deserved to own 
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โฮจิมินหปฏิเสธดวยเหตุผลวาตึกหลังนี้ประชาชนเวียดนามเปน
ผูสราง เมื่อวันนี้ประชาชนเปนฝายชนะ มีเสรีภาพ และ
อิสรภาพแลว พวกเขาจึงสมควรจะไดเปนเจาของตึก โฮจิมินห
แนะนําใหใชทําเนียบหลังนี้เปนที่ประชุมสภารัฐบาล ตอนรับ
ทูตานุทูต และแขกบานแขกเมือง สวนตัวเขาเองเลือกที่จะอยู
บานหลังเล็ก (บานหมายเลข 54) ที่ทีมงานของขาหลวงใหญ
เคยอยู ในบานที่เขาเลือกนี้ มีโตะรับประทานอาหารตัวยาว เขา
สั่งใหปูผาผืนเล็กบนโตะขนาดเทาพื้นที่ที่เขาใชวางสํารับอาหาร
เทานั้น

4 ปตอมา พรรคคอมมิวนิสตไดสรางบานไมใตถุนสูงไวริมสระ
ใกลทําเนียบใหเขาพักอาศัยแทนบานหลังเดิม ณ บานใหมหลัง
นี้ เขาใชใตถุนเปนที่ทํางานในหนารอน เปนที่ประชุมกรรมการ

บานยกพื้นสูง
House-on-slits

วิทยุที่เหวียดเกี่ยวในไทยมอบใหโฮจิมินห
Radio from Viet Kieu in Thailand

the building. Ho Chi Minh recommends using the Palace for 
Governmental Council meetings and receiving foreign ambas-
sadors presenting their credentials and international guests.  
The house he personally chose to live was a small house 
(House number 54) where the General Governor’s service 
staff used to live. In this house there was a long dining 
table. He ordered a small piece of cloth on the table, the 
size of his dining area.

Four years later, the Communist Party built a house-on-slits 
by the pool near the Palace, replacing his former house. He 
uses the basement as a summer workplace, holding meeting 
with Politburo members and ministers including receiving 
international guests informally. The upper floor is the bed-
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กรมการเมืองของพรรคและรัฐมนตรี รวมทั้งใชรับแขกตาง
ประเทศแบบไมเปนทางการ สวนชั้นบนเปนหองนอนกับหอง
ทํางาน ในหองนอนยงัมวีทิยเุกาๆ 1 เครือ่งทีเ่หวยีดเกีย่วใน
ประเทศไทยมอบให 

ระหวางป 1966 – 1967 สหรัฐอเมริกาทิ้งระเบิดทั่วฮานอย ไฮ
ฟอง และเมืองอุตสาหกรรมอื่นๆ หวังเผด็จศึกในสงคราม
เวียดนาม กรมการเมืองของพรรคจึงตัดสินสรางบานหลังใหม 
ที่แข็งแรงและมีทางเดินตอไปยังหลุมหลบภัยใหเขา (บาน
หมายเลข 67) ที่นี่คือบานหลังสุดทายของเขา

การใชชีวิตอยางเรียบงาย สมถะ และถอมตนของโฮจิมินห ยัง
เห็นไดจากการใชรถประจําตําแหนงของเขา ภายหลังประกาศ
เอกราช รัฐบาลโซเวียตไดมอบรถโพบีดามาใหเปนของขวัญ 

บานหมายเลข 67
House No.67

room and the office. There is also an old radio in the bed-
room which he have been given from Viet Kieu in Thailand.

Between 1966 - 1967, with hope of defeating in the Viet-
nam War, the United States bombed Hanoi, Haiphong and 
other industrial cities. The Politburo decided to build a strong 
new home and a pathway to the bunker fot him (House No. 
67). This is his last home.

Ho Chi Minh’s simple, modest and humble lifestyle can be 
also seen from his position car. Later declared independence 
the Soviet government has given the Pobeda as a gift. It is 
a big car for long trips so he used it only when going out-
side Hanoi.  A years later, the Soviet government sent a 
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อิสรภาพแลว พวกเขาจึงสมควรจะไดเปนเจาของตึก โฮจิมินห
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ทูตานุทูต และแขกบานแขกเมือง สวนตัวเขาเองเลือกที่จะอยู
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4 ปตอมา พรรคคอมมิวนิสตไดสรางบานไมใตถุนสูงไวริมสระ
ใกลทําเนียบใหเขาพักอาศัยแทนบานหลังเดิม ณ บานใหมหลัง
นี้ เขาใชใตถุนเปนที่ทํางานในหนารอน เปนที่ประชุมกรรมการ
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Radio from Viet Kieu in Thailand

the building. Ho Chi Minh recommends using the Palace for 
Governmental Council meetings and receiving foreign ambas-
sadors presenting their credentials and international guests.  
The house he personally chose to live was a small house 
(House number 54) where the General Governor’s service 
staff used to live. In this house there was a long dining 
table. He ordered a small piece of cloth on the table, the 
size of his dining area.

Four years later, the Communist Party built a house-on-slits 
by the pool near the Palace, replacing his former house. He 
uses the basement as a summer workplace, holding meeting 
with Politburo members and ministers including receiving 
international guests informally. The upper floor is the bed-
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ระหวางป 1966 – 1967 สหรัฐอเมริกาทิ้งระเบิดทั่วฮานอย ไฮ
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ที่แข็งแรงและมีทางเดินตอไปยังหลุมหลบภัยใหเขา (บาน
หมายเลข 67) ที่นี่คือบานหลังสุดทายของเขา

การใชชีวิตอยางเรียบงาย สมถะ และถอมตนของโฮจิมินห ยัง
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room and the office. There is also an old radio in the bed-
room which he have been given from Viet Kieu in Thailand.

Between 1966 - 1967, with hope of defeating in the Viet-
nam War, the United States bombed Hanoi, Haiphong and 
other industrial cities. The Politburo decided to build a strong 
new home and a pathway to the bunker fot him (House No. 
67). This is his last home.

Ho Chi Minh’s simple, modest and humble lifestyle can be 
also seen from his position car. Later declared independence 
the Soviet government has given the Pobeda as a gift. It is 
a big car for long trips so he used it only when going out-
side Hanoi.  A years later, the Soviet government sent a 
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เปนรถคันใหญเหมาะสําหรับเดินทางไกล เขาจึงใชเฉพาะเวลา
ไปไหนไกลๆ เทานั้น ปตอมารัฐบาลโซเวียตจึงสงรถโวลกาซึ่งมี
ขนาดเล็กกวา แตสวยกวา และดีกวามาให แตโฮจิมินหก็ไม
ยอมใช คงเก็บไวใชเฉพาะงานที่เกี่ยวกับการทูตเทานั้น ในชวง
สุดทายของชีวิต โฮจิมินหใชรถเปอโยต 404 ซึ่งเปนรถคันเล็กๆ 
ทีช่าวเหวยีดเกีย่วในนวิมาเซโดเนยี มอบใหเขาเปนการตอบแทน 
ภายหลังคืนสูมาตุภูมิตามคําเรียกรองของเขา

การเปนผู นําที่อุทิศชั่วชีวิตใหกับการตอสู เพื่อเอกราชของ
ประเทศชาติจากการยึดครองของลัทธิลาอาณานิคมฝร่ังเศส 
และการรุกรานของจักรวรรดินิยมอเมริกา ผนวกกับจริยวัตรอัน
เรียบงายและเขาถึงประชาชนผูทุกขยากของโฮจมินหเชนนี้ 
ทําใหแมยามมีชีวิตโลดแลนอยูในสงครามกูชาติ เขาก็กลายเปน
ตํานานที่ผูคนกลาวขวัญถึง และยามเมื่อจากไปก็กลายเปน
เทพเจาที่ยังคงมีชีวิตอยูในดวงใจของผูคนไมเสื่อมคลาย

ในโลกนี้มีเพียงไมกี่คนที่กลายเปนตํานานเมื่อพวกเขายังมีชีวิต
อยู และมีเพียงไมกี่คนที่เมื่อเสียชีวิตไปแลว กลับกลายเปน
เทพเจาที่ยังมีชีวิตอยูในดวงใจของมวลชน โฮจิมินหคือหนึ่งใน
ไมกี่คนนั้น

ที่จัตุรัสบาดิงหมีคนเขาแถวรอเขาไปเคารพรางอันไรวิญญาณ
ของเขาแนนขนัดทุกวัน ที่บานเกิดของเขาที่กิมเลียน อําเภอ
นามดาน จังหวัดเหงะหอาน ก็มีผูคนเดินทางไปเยี่ยมชมไมขาด
สาย

smaller, nicer, and better Volga. But Ho Chi Minh did not 
use it except only for diplomatic work. At the end of life Ho 
Chi Minh used the Peugeot 404, a small car which The Viet 
Kieu in New Macedonia gave him in return after returning to 
homeland on his request.

Being a leader who devoted the whole life to the struggle 
for national independence from the occupation of French 
colonialism and the invasion of American imperialism com-
bined with simple etiquette and access to the poor people 
of Ho Chi Minh made him become, even when moving in 
the war of liberation, a legend whom people talk about and 
yearned for, and when passing away, a living god in the hart 
of mass eventually. 

In this world, there are only a few who become a legend 
when they are alive and a living god when they died. Ho 
Chi Minh is one of the few.

At Ba Dinh Square, there are people waiting in line to re-
spect his lifeless body, crowed every day. At his hometown 
of Kim Lian, Nam Dan district, Nghe An Province, There are 
people traveling to visit, without missing a line.

ยอนรอยหมอแปลง
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ดวยการประสานงานของคุณตราง และความชวยเหลือของคุณ
ฟามกวางทินห ลามชาวเวียดนามผูมีชื่อไทยวา “หรรษา” เราได
พบกับเหวียนบาวตวน ผูอํานวยการศูนยอนุสรณสถานกิมเลียน 
และ ลามดินหฮุง หัวหนาขอมูลของศูนย ซึ่งแมจะไมมีราย
ละเอียดเกี่ยวกับการใชชีวิตของโฮจิมินหมาเลาใหเราฟง 
เนื่องจากโฮจิมินหจากกิมเลียนไปตั้งแตยังเล็ก และกลับมาที่นี่
ในเวลาสั้นๆ เพียง 2 ครั้ง ครั้งแรกในป 1957 เมื่ออายุเขาไป 
67 ปแลว และครั้งที่ 2 ในป 1961 เมื่ออายุได 71 ป อยางไรก็
ดี ทั้งสองทานก็ไดกรุณาพาเราเดินทางไปชมบานเกิดของโฮจิ
มินห บานปูยา ตายาย รวมทั้งหอบูชาบรรพบุรุษในตระกูลของ
ทานอีกหลายแหง ที่สําคัญเหวียนบาวตวนไดนัดหมายเหวียน
ซิงหเตี๋ยน ประธานตระกูลเหวียนซิงหของโฮจิมินหมาพูดคุยกับ
เรา

เหวียนซิงหเตี๋ยน ประธานตระกูลเหวียนซิงห ปจจุบันอายุ 59 
ป เปนญาติทางปูยา และมีศักดิ์เปนหลานของโฮจิมินห 

แรกสุดเหวียนซิงหเตี๋ยนออกตัววาไมรูเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับโฮ
จิมินหเลย เพราะตนยังเล็กมาก และโฮจิมินหก็ไมไดอยูที่กิม
เลียนแลว เขารูจากผูใหญเลาใหฟงเพียงวา โฮจิมินหชอบเลน
วาวและตกปลา ครั้งหนึ่งขณะตกปลาอยูกับเพื่อน เคยถูกเบ็ด
ของเพื่อนตวัดมาเกี่ยวที่ใบหูขางซาย ทําใหหูขางซายของโฮจิ
มินหมีรองรอยแผลเปนติดอยู

คุณฟามกวางทินห (หรรษา)
Mr. Pham Quang Thinh (Hunsa)

เหวียนบาวตวน (ขวา) ลามดินหฮุง (ซาย)
Mr. Nguyen Bao Tuan (Right) Mr. Lam Dinh Hung (Left)

With Ms. Trang’s coordination and the assistance of Mr. 
Pham Quang Thinh, a Vietnamese interpreter named in Thai 
as “Hunsa”, we met the Director of Kim Lian Memorial 
Center, Mr. Nguyen Bao Tuan and the Head of Information 
Center, Lam Dinh Hung. Even without details about Ho Chi 
Minh’s life to tell us since Ho Chi Minh left Kim Lian since 
young. And came back here for only two short times, first 
in 1957 at the age of 67 and second in 1961 at the age of 
71. However, both of them kindly took us to see Ho Chi 
Minh’s born house, grandparents’ houses and many of their 
ancestors’ huts. Most importantly, Mr. Nguyen Bao Tuan has 
made an appointment with the Chairman of Nguyen Sinh 
Famjly, Nguyen Sinh Tien to have a conversation with us.

Nguyen Sinh Tien The current family Chairman with the age 
of 59 is Ho Chi Minh’s kinsman from father family side with 
about 3 levels down from Ho Chi Minh.

At first, Nguyen Sinh Tien said he knew nothing about Ho 
Chi Minh. Because he was very young and Ho Chi Minh was 
not at Kim Lian. He knew from the adults just that Ho Chi 
Minh enjoys kite fighting and fishing. Once while fishing with 
a friend. He has been hooked by his friend on the left ear. 
Ho Chi Minh’s left ear has had a scar from then.
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เปนรถคันใหญเหมาะสําหรับเดินทางไกล เขาจึงใชเฉพาะเวลา
ไปไหนไกลๆ เทานั้น ปตอมารัฐบาลโซเวียตจึงสงรถโวลกาซึ่งมี
ขนาดเล็กกวา แตสวยกวา และดีกวามาให แตโฮจิมินหก็ไม
ยอมใช คงเก็บไวใชเฉพาะงานที่เกี่ยวกับการทูตเทานั้น ในชวง
สุดทายของชีวิต โฮจิมินหใชรถเปอโยต 404 ซึ่งเปนรถคันเล็กๆ 
ทีช่าวเหวยีดเกีย่วในนวิมาเซโดเนยี มอบใหเขาเปนการตอบแทน 
ภายหลังคืนสูมาตุภูมิตามคําเรียกรองของเขา

การเปนผู นําที่อุทิศชั่วชีวิตใหกับการตอสู เพื่อเอกราชของ
ประเทศชาติจากการยึดครองของลัทธิลาอาณานิคมฝรั่งเศส 
และการรุกรานของจักรวรรดินิยมอเมริกา ผนวกกับจริยวัตรอัน
เรียบงายและเขาถึงประชาชนผูทุกขยากของโฮจมินหเชนนี้ 
ทําใหแมยามมีชีวิตโลดแลนอยูในสงครามกูชาติ เขาก็กลายเปน
ตํานานที่ผูคนกลาวขวัญถึง และยามเม่ือจากไปก็กลายเปน
เทพเจาที่ยังคงมีชีวิตอยูในดวงใจของผูคนไมเสื่อมคลาย

ในโลกนี้มีเพียงไมกี่คนที่กลายเปนตํานานเมื่อพวกเขายังมีชีวิต
อยู และมีเพียงไมกี่คนที่เมื่อเสียชีวิตไปแลว กลับกลายเปน
เทพเจาที่ยังมีชีวิตอยูในดวงใจของมวลชน โฮจิมินหคือหนึ่งใน
ไมกี่คนนั้น

ที่จัตุรัสบาดิงหมีคนเขาแถวรอเขาไปเคารพรางอันไรวิญญาณ
ของเขาแนนขนัดทุกวัน ที่บานเกิดของเขาที่กิมเลียน อําเภอ
นามดาน จังหวัดเหงะหอาน ก็มีผูคนเดินทางไปเยี่ยมชมไมขาด
สาย

smaller, nicer, and better Volga. But Ho Chi Minh did not 
use it except only for diplomatic work. At the end of life Ho 
Chi Minh used the Peugeot 404, a small car which The Viet 
Kieu in New Macedonia gave him in return after returning to 
homeland on his request.

Being a leader who devoted the whole life to the struggle 
for national independence from the occupation of French 
colonialism and the invasion of American imperialism com-
bined with simple etiquette and access to the poor people 
of Ho Chi Minh made him become, even when moving in 
the war of liberation, a legend whom people talk about and 
yearned for, and when passing away, a living god in the hart 
of mass eventually. 

In this world, there are only a few who become a legend 
when they are alive and a living god when they died. Ho 
Chi Minh is one of the few.

At Ba Dinh Square, there are people waiting in line to re-
spect his lifeless body, crowed every day. At his hometown 
of Kim Lian, Nam Dan district, Nghe An Province, There are 
people traveling to visit, without missing a line.

ยอนรอยหมอแปลง
Along The Transform

er Site

ดวยการประสานงานของคุณตราง และความชวยเหลือของคุณ
ฟามกวางทินห ลามชาวเวียดนามผูมีชื่อไทยวา “หรรษา” เราได
พบกับเหวียนบาวตวน ผูอํานวยการศูนยอนุสรณสถานกิมเลียน 
และ ลามดินหฮุง หัวหนาขอมูลของศูนย ซึ่งแมจะไมมีราย
ละเอียดเกี่ยวกับการใชชีวิตของโฮจิมินหมาเลาใหเราฟง 
เนื่องจากโฮจิมินหจากกิมเลียนไปตั้งแตยังเล็ก และกลับมาที่นี่
ในเวลาสั้นๆ เพียง 2 ครั้ง ครั้งแรกในป 1957 เมื่ออายุเขาไป 
67 ปแลว และครั้งที่ 2 ในป 1961 เมื่ออายุได 71 ป อยางไรก็
ดี ทั้งสองทานก็ไดกรุณาพาเราเดินทางไปชมบานเกิดของโฮจิ
มินห บานปูยา ตายาย รวมทั้งหอบูชาบรรพบุรุษในตระกูลของ
ทานอีกหลายแหง ที่สําคัญเหวียนบาวตวนไดนัดหมายเหวียน
ซิงหเตี๋ยน ประธานตระกูลเหวียนซิงหของโฮจิมินหมาพูดคุยกับ
เรา

เหวียนซิงหเตี๋ยน ประธานตระกูลเหวียนซิงห ปจจุบันอายุ 59 
ป เปนญาติทางปูยา และมีศักดิ์เปนหลานของโฮจิมินห 

แรกสุดเหวียนซิงหเตี๋ยนออกตัววาไมรูเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับโฮ
จิมินหเลย เพราะตนยังเล็กมาก และโฮจิมินหก็ไมไดอยูที่กิม
เลียนแลว เขารูจากผูใหญเลาใหฟงเพียงวา โฮจิมินหชอบเลน
วาวและตกปลา ครั้งหนึ่งขณะตกปลาอยูกับเพื่อน เคยถูกเบ็ด
ของเพื่อนตวัดมาเกี่ยวที่ใบหูขางซาย ทําใหหูขางซายของโฮจิ
มินหมีรองรอยแผลเปนติดอยู

คุณฟามกวางทินห (หรรษา)
Mr. Pham Quang Thinh (Hunsa)

เหวียนบาวตวน (ขวา) ลามดินหฮุง (ซาย)
Mr. Nguyen Bao Tuan (Right) Mr. Lam Dinh Hung (Left)

With Ms. Trang’s coordination and the assistance of Mr. 
Pham Quang Thinh, a Vietnamese interpreter named in Thai 
as “Hunsa”, we met the Director of Kim Lian Memorial 
Center, Mr. Nguyen Bao Tuan and the Head of Information 
Center, Lam Dinh Hung. Even without details about Ho Chi 
Minh’s life to tell us since Ho Chi Minh left Kim Lian since 
young. And came back here for only two short times, first 
in 1957 at the age of 67 and second in 1961 at the age of 
71. However, both of them kindly took us to see Ho Chi 
Minh’s born house, grandparents’ houses and many of their 
ancestors’ huts. Most importantly, Mr. Nguyen Bao Tuan has 
made an appointment with the Chairman of Nguyen Sinh 
Famjly, Nguyen Sinh Tien to have a conversation with us.

Nguyen Sinh Tien The current family Chairman with the age 
of 59 is Ho Chi Minh’s kinsman from father family side with 
about 3 levels down from Ho Chi Minh.

At first, Nguyen Sinh Tien said he knew nothing about Ho 
Chi Minh. Because he was very young and Ho Chi Minh was 
not at Kim Lian. He knew from the adults just that Ho Chi 
Minh enjoys kite fighting and fishing. Once while fishing with 
a friend. He has been hooked by his friend on the left ear. 
Ho Chi Minh’s left ear has had a scar from then.
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ดูเหมือนมีเพียงเรื่องนี้เทานั้นที่เขารู 

แตแลวจูๆ ทั้งที่เราไมไดถาม เหวียนซิงหเตี๋ยนก็เลาเรื่องราวที่
เปนปญหาคางคาใจเราออกมา “หรรษา” ลามอารมณดีของเรา
ถึงกับขนลุก กลาวกับเราวา “ผมไมไดถามนะ เขาพูดออกมา
เอง”

วันนัน้ 10 มถินุายน 2017 ณ บานกมิเลยีน บานเกดิของโฮจิ
มนิห เหวยีนซงิหเต๋ียน ประธานตระกลูเหวยีนซงิห พดูกับเราวา

“ป 1929 พอลุงโฮถึงแกกรรม ลุงโฮจึงมานครพนมเพราะ

ตองการกลับมาไวอาลัยใหพอ แตกลับไมได เพราะฝรั่งเศสจอง

จะจับกุม นี่คือเหตุผลที่ลุงโฮมาอยูบานลุงเตียว เหตุผลอีก

ประการหนึ่งที่ลุงโฮมาอยูบานลุงเตียวเปนเพราะลุงโฮตองการ

หาทางกลับไปเคลื่อนไหวปฏิวัติในเวียดนาม

“แตกอนที่บานนาจอก เหวียดเกี่ยวมาอยูกันแบบลับๆ ไมมี

ทะเบยีนบาน ด่ังทกุเหอืกบัฟานโบยโจวมาจดัตัง้กลุมเคลือ่นไหว 

ปฏิวัติที่บานนาจอก และสรางบานลุงเตียวหลังนี้ขึ้นมาใหเปนที่

อยูของเยาวชนและประชาชนปฏิวัติ 

“ป 1929 บานหลังนี้ยังเปนของกลุมเหวียดเกี่ยวที่รักชาติ ที่

ทํางานเคลื่อนไหวปฏิวัติเพื่อกูชาติเวียดนาม บิดาของลุงเตียว

คือหวอตรองดายไดรับมอบหมายใหดูแลบานหลังนี้ ตอมาเมื่อ

นักปฏิวัติจากไปทํางานที่อื่นกันหมด คงเหลือแตครอบครัวลุง

เตียวเทานั้นที่อยูบานหลังนี้”

เหวียนซิงหเตี๋ยน
Mr. Nguyen Sinh Tien

บานเกิดโฮจิมินหที่เหงะหอาน
Ho Chi Minh’s Born House, Nghe An

ยอนรอยหมอแปลง

Along The Transform
er Site

It seems there were only this that he knew.

But then suddenly without our question, Nguyen Sing Tian 
told us the story which was a question in our mind. “Hunsa”, 
our good humour interpreter felt creepy and said “I did not 
ask. He said to himself “

On that day, June 10, 2017 at Kim Lian Villege, Ho Chi 
Minh’s hometown, Nguyen Sinh Tien, Chairman of the Nguy-
en Sinh Family said to us that

“In 1929, Ho Chi Minh’s father passed away. Uncle Ho 

came to Nakhon Phanom because he wanted to return to 

mourn his father. But not possible because the French pre-

pared to arrest. This is a reason why Uncle Ho was at 

Uncle Tieu’s house. Another reason was because Uncle Ho 

wanted to find a way back to the revolutionary movement 

in Vietnam.

“In the past, the Viet Kieu secretly stayed at Baan Na Chok 

without registration. Dang Tuc Hua together with Phan Boi 

Chau formed a revolutionary movement at Baan Na Chok 

and built this Uncle Tieu’s house to become a place of 

youth and revolutionary people.

“In 1929, this house belonged to the Patriotic Viet Kieu 

who work for Vietnam liberation. Uncle Tieu’s father was 

assigned to look after the house. Later when all the revo-

lutionaries went to work elsewhere, only Uncle Tieu family 

then stayed in this house.”
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ดูเหมือนมีเพียงเรื่องนี้เทานั้นที่เขารู 

แตแลวจูๆ ทั้งที่เราไมไดถาม เหวียนซิงหเตี๋ยนก็เลาเรื่องราวที่
เปนปญหาคางคาใจเราออกมา “หรรษา” ลามอารมณดีของเรา
ถึงกับขนลุก กลาวกับเราวา “ผมไมไดถามนะ เขาพูดออกมา
เอง”

วนันัน้ 10 มถินุายน 2017 ณ บานกมิเลยีน บานเกดิของโฮจิ
มนิห เหวยีนซงิหเตีย๋น ประธานตระกลูเหวยีนซงิห พดูกับเราวา

“ป 1929 พอลุงโฮถึงแกกรรม ลุงโฮจึงมานครพนมเพราะ

ตองการกลับมาไวอาลัยใหพอ แตกลับไมได เพราะฝรั่งเศสจอง

จะจับกุม นี่คือเหตุผลที่ลุงโฮมาอยูบานลุงเตียว เหตุผลอีก

ประการหนึ่งที่ลุงโฮมาอยูบานลุงเตียวเปนเพราะลุงโฮตองการ

หาทางกลับไปเคลื่อนไหวปฏิวัติในเวียดนาม

“แตกอนที่บานนาจอก เหวียดเกี่ยวมาอยูกันแบบลับๆ ไมมี

ทะเบยีนบาน ดัง่ทกุเหอืกบัฟานโบยโจวมาจดัตัง้กลุมเคลือ่นไหว 

ปฏิวัติที่บานนาจอก และสรางบานลุงเตียวหลังนี้ขึ้นมาใหเปนที่

อยูของเยาวชนและประชาชนปฏิวัติ 

“ป 1929 บานหลังนี้ยังเปนของกลุมเหวียดเกี่ยวที่รักชาติ ที่

ทํางานเคลื่อนไหวปฏิวัติเพื่อกูชาติเวียดนาม บิดาของลุงเตียว

คือหวอตรองดายไดรับมอบหมายใหดูแลบานหลังนี้ ตอมาเมื่อ

นักปฏิวัติจากไปทํางานที่อื่นกันหมด คงเหลือแตครอบครัวลุง

เตียวเทานั้นที่อยูบานหลังนี้”

เหวียนซิงหเตี๋ยน
Mr. Nguyen Sinh Tien

บานเกิดโฮจิมินหที่เหงะหอาน
Ho Chi Minh’s Born House, Nghe An
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It seems there were only this that he knew.

But then suddenly without our question, Nguyen Sing Tian 
told us the story which was a question in our mind. “Hunsa”, 
our good humour interpreter felt creepy and said “I did not 
ask. He said to himself “

On that day, June 10, 2017 at Kim Lian Villege, Ho Chi 
Minh’s hometown, Nguyen Sinh Tien, Chairman of the Nguy-
en Sinh Family said to us that

“In 1929, Ho Chi Minh’s father passed away. Uncle Ho 

came to Nakhon Phanom because he wanted to return to 

mourn his father. But not possible because the French pre-

pared to arrest. This is a reason why Uncle Ho was at 

Uncle Tieu’s house. Another reason was because Uncle Ho 

wanted to find a way back to the revolutionary movement 

in Vietnam.

“In the past, the Viet Kieu secretly stayed at Baan Na Chok 

without registration. Dang Tuc Hua together with Phan Boi 

Chau formed a revolutionary movement at Baan Na Chok 

and built this Uncle Tieu’s house to become a place of 

youth and revolutionary people.

“In 1929, this house belonged to the Patriotic Viet Kieu 

who work for Vietnam liberation. Uncle Tieu’s father was 

assigned to look after the house. Later when all the revo-

lutionaries went to work elsewhere, only Uncle Tieu family 

then stayed in this house.”
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เรื่องที่เหวียนซิงหเตี๋ยนพูดใหฟงนี้ อาจจะตางจากขอมูลท่ีเรา
เคยไดรับที่บานลุงโฮในนครพนม แตกระนั้นก็ถือเปนเรื่องดี 
และทาทายใหนักประวัติศาสตร รวมทั้งผูที่รักและเคารพโฮจิ
มินหศึกษาคนควาหาขอเท็จจริงกันตอไป

การเดนิทางมาไทยครัง้แรกของโฮจมินิหระหวางเดอืนกรกฎาคม 
1928 ถึงเดือนพฤศจิกายน 1929 วัตถุประสงคสําคัญคือเพื่อ
เขามาจัดตั้งและพัฒนาองคการปฏิวัติในหมูเหวียดเก่ียวเพ่ือ
เตรียมพรอมสําหรับการตอสูปลดปลอยเวียดนามจากการยึด
ครองของฝรั่งเศส ขณะเดียวกันก็เพื่อหาลูทางเดินทางกลับ
เขาไปเคลื่อนไหวปฏิวัติในเวียดนาม

จากนั้นอีกประมาณ 3 - 4 เดือน คือเดือนมีนาคมถึงเดือน
เมษายน 1930 โฮจิมินหไดเดินทางกลับเขามายังไทยอีกครั้งนี้ 
การมาครั้งนี้ มาเพื่อปฏิบัติภารกิจที่โคมินเทอรนมอบหมายให
มาทํา ซึ่งก็คือ การจัดตั้งพรรคคอมมิวนิสตสยาม ภายหลังจาก
ทีป่ระสบผลสาํเรจ็ในการรวบรวมพรรคคอมมวินสิตในเวยีดนาม 
ซึ่งมีอยูถึง 3 พรรค ใหเปนพรรคเดียวกันในวันที่ 3 กุมภาพันธ 
1930 ที่ฝงเกาลูนของเกาะฮองกง

ขอมูลจากพิพิธภัณฑโฮจิมินหในกรุงฮานอย ที่คุณตรางรวบรวม
ไวระบุวา โฮจิมินหเขามาที่กรุงเทพฯ ปลายเดือนมีนาคม 1930 
เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะกับสหายสายพรรคคอมมิวนิสตจีน กอน
จะเดินทางตอไปยังอุดรธานีเพ่ือบอกเลาถึงภารกิจคร้ังน้ีตอคณะ
กรรมการระดับจังหวัดของสันนิบาตเยาวชนเวียดนามปฏิวัติ 

The story that Nguyen Sinh Tien said may be different from 
the information we received at Uncle Ho’s house in Nakhon 
Phanom. But it is still good and challenge the historians in-
cluding those who love and respect Ho Chi Minh to study 
the facts further.

The main objectives of Ho Chi Minh’s first visit to Thailand 
between July 1928 and November 1929 was to set up and 
develop a revolutionary organization among the Viet Kieu in 
preparation for the struggle to liberate Vietnam from the 
French occupation. Meanwhile, to find a way back into 
revolutionary movement in Vietnam.

Then approximately 3-4 months from his departure, between 
March to April 1930 Ho Chi Minh has returned to Thailand 
again. This coming was to complete the assignment of Co-
mintern on setting up the Communist Party of Siam after the 
successful gathering of three communist parties in Vietnam 
into one party on February 3, 1930 on the Kowloon coast 
of Hong Kong Island.

Information from Ho Chi Minh Museum in Hanoi gathered by 
Ms. Trang stated that Ho Chi Minh came to Bangkok in late 
March 1930 to exchange ideas Chinese Communist com-
rades before traveling to Udon Thani to tell this mission to 
the Provincial commission of the Vietnam Revolutionary 
Youth League and recommended the Provincial commission 
recruit some of the best revolutionaries in the League come 
to the Communist Party of Siam to be established.

ยอนรอยหมอแปลง

Along The Transform
er Site

และแนะนําใหคณะกรรมการระดับจังหวัดคัดเลือกนักปฏิวัติที่ดี
เดนบางคนในสันนิบาตฯ มาอยูกับพรรคคอมมิวนิสตสยามที่
กําลังจะจัดตั้งขึ้น

ขอมูลจากหลายฝายระบุตรงกันวา การประชุมเพื่อกอตั้งพรรค
คอมมิวนิสตสยามเกิดขึ้นในหองหองหนึ่งของโรงแรมตุนกี่ แถว
สถานีรถไฟหัวลําโพง เมื่อวันที่ 20 เมษายน 1930 โดยมีโฮจิ
มินห ผูแทนจากโคมินเทอรน ซึ่งครั้งนี้ใชนามแฝงวา “สหาย
ซุง” นั่งหัวโตะเปนประธาน บุคคลสําคัญในที่ประชุมนอกจากโฮ
จิมินหแลวก็มี โงจิงหกวก เจิ่นวันเจิ๋น และอูจื้อจือ เปนตน

การประชุมครั้งนี้มีมติใหโงจิงหกวก เปนเลขาธิการพรรค เจิ่น
วันเจิ๋น รับผิดชอบงานจัดตั้ง และอูจื้อจือ รับผิดชอบงานโฆษณา 
จะเห็นไดวาพรรคคอมมวินสิตสยามเมือ่แรกตัง้มแีตคนเวยีดนาม 
กับคนจีน ไมมีคนสยามหรือคนไทยเลย

หลังเสร็จสิ้นภารกิจนี้ โฮจิมินหก็เดินทางตอไปยังมาลายาเพื่อ
จัดตั้งพรรคคอมมิวนิสตมาลายา และจากนั้นก็มิไดกลับมายัง
ประเทศไทยอีกเลย 

สารคดีเรือ่งนี ้ไมอาจสาํเรจ็ได หากไมไดรบัความชวยเหลอื
อยางจรงิจงัจากคุณเหวยีนทยูีง เจาหนาสถานทูตเวยีดนาม
ประจาํประเทศไทย ผูเขยีนขอขอบพระคณุมา ณ ทีน่ี ้

The data from several sources indicated that The meeting 
for the founding of the Communist Party of Siam took place 
in one of the rooms of the Tun Ki Hotel near Hua Lam 
Phong Train Station on April 20, 1930, with Ho Chi Minh, 
Representative from Comintern under the alias “Sung” sitting 
at the head of the table as chairman. Participants apart from 
Ho Chi Minh were Ngo Chinh Quoc, Tran Van Chan, Uzhizhu, 
etc.

This meeting has resolved to make Ngo Chinh Quoc General 
Secretary, Tran Van Chan responsible for the organizing and 
Uzhizhu responsible for advertising. It is evident that the 
Communist Party of Siam was originally founded by Vietnamese 
and Chinese. No Siamese or Thai people at all.

After completing this mission Ho Chi Minh traveled to Malaya 
to establish the Communist Party of Malaya and never came 
back to Thailand from then on 

This documentary would not have been possible if 
there have not been strong assistance from Ms. 
Nguyen Thi Nhung, Attaché (Political Section)     
Embassy of Viet Nam to Thailand. We greatly       
appreciate the assistance she has provided us 
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The story that Nguyen Sinh Tien said may be different from 
the information we received at Uncle Ho’s house in Nakhon 
Phanom. But it is still good and challenge the historians in-
cluding those who love and respect Ho Chi Minh to study 
the facts further.

The main objectives of Ho Chi Minh’s first visit to Thailand 
between July 1928 and November 1929 was to set up and 
develop a revolutionary organization among the Viet Kieu in 
preparation for the struggle to liberate Vietnam from the 
French occupation. Meanwhile, to find a way back into 
revolutionary movement in Vietnam.

Then approximately 3-4 months from his departure, between 
March to April 1930 Ho Chi Minh has returned to Thailand 
again. This coming was to complete the assignment of Co-
mintern on setting up the Communist Party of Siam after the 
successful gathering of three communist parties in Vietnam 
into one party on February 3, 1930 on the Kowloon coast 
of Hong Kong Island.

Information from Ho Chi Minh Museum in Hanoi gathered by 
Ms. Trang stated that Ho Chi Minh came to Bangkok in late 
March 1930 to exchange ideas Chinese Communist com-
rades before traveling to Udon Thani to tell this mission to 
the Provincial commission of the Vietnam Revolutionary 
Youth League and recommended the Provincial commission 
recruit some of the best revolutionaries in the League come 
to the Communist Party of Siam to be established.
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สถานีรถไฟหัวลําโพง เมื่อวันที่ 20 เมษายน 1930 โดยมีโฮจิ
มินห ผูแทนจากโคมินเทอรน ซึ่งครั้งนี้ใชนามแฝงวา “สหาย
ซุง” นั่งหัวโตะเปนประธาน บุคคลสําคัญในที่ประชุมนอกจากโฮ
จิมินหแลวก็มี โงจิงหกวก เจิ่นวันเจิ๋น และอูจื้อจือ เปนตน

การประชุมครั้งนี้มีมติใหโงจิงหกวก เปนเลขาธิการพรรค เจิ่น
วันเจิ๋น รับผิดชอบงานจัดตั้ง และอูจื้อจือ รับผิดชอบงานโฆษณา 
จะเหน็ไดวาพรรคคอมมวินสิตสยามเมือ่แรกตัง้มแีตคนเวยีดนาม 
กับคนจีน ไมมีคนสยามหรือคนไทยเลย

หลังเสร็จสิ้นภารกิจนี้ โฮจิมินหก็เดินทางตอไปยังมาลายาเพื่อ
จัดตั้งพรรคคอมมิวนิสตมาลายา และจากนั้นก็มิไดกลับมายัง
ประเทศไทยอีกเลย 

สารคดีเรือ่งนี ้ไมอาจสาํเรจ็ได หากไมไดรบัความชวยเหลือ
อยางจรงิจงัจากคณุเหวียนทียูง เจาหนาสถานทูตเวียดนาม
ประจาํประเทศไทย ผูเขียนขอขอบพระคุณมา ณ ทีน้ี่ 

The data from several sources indicated that The meeting 
for the founding of the Communist Party of Siam took place 
in one of the rooms of the Tun Ki Hotel near Hua Lam 
Phong Train Station on April 20, 1930, with Ho Chi Minh, 
Representative from Comintern under the alias “Sung” sitting 
at the head of the table as chairman. Participants apart from 
Ho Chi Minh were Ngo Chinh Quoc, Tran Van Chan, Uzhizhu, 
etc.

This meeting has resolved to make Ngo Chinh Quoc General 
Secretary, Tran Van Chan responsible for the organizing and 
Uzhizhu responsible for advertising. It is evident that the 
Communist Party of Siam was originally founded by Vietnamese 
and Chinese. No Siamese or Thai people at all.

After completing this mission Ho Chi Minh traveled to Malaya 
to establish the Communist Party of Malaya and never came 
back to Thailand from then on 

This documentary would not have been possible if 
there have not been strong assistance from Ms. 
Nguyen Thi Nhung, Attaché (Political Section)     
Embassy of Viet Nam to Thailand. We greatly       
appreciate the assistance she has provided us 
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On Behalf of Virtue

ในนามของความดี

สานตอที่พอทํา : 
ครูนุย ครูคุณธรรม

ไมไดเอาเงินนําทางชีวิต เลือกทํางานที่มีความสุขเทานั้น

“ถาครูไมหวงประโยชนที่ควรจะหวง หันไปหวงอํานาจ หวงตําแหนง หวงสิทธิ์และหวงรายได
กันมากเขาๆ แลวจะเอาจิตเอาใจที่ไหนมาหวงความรู ความดีความเจริญของเด็ก ...”

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช
พระราชทานแกครูอาวุโสในโอกาสเขาเฝา ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน

วันเสารที่ 21 ตุลาคม 2531

On Behalf of Virtue

ในนามของความดี

สานตอที่พอทํา : 
ครูนุย ครูคุณธรรม

ไมไดเอาเงินนําทางชีวิต เลือกทํางานที่มีความสุขเทานั้น

รัฐพล เกษมวงศจิตร

คณะบริหารธุรกิจการโฆษณา มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ผูจัดการสวนทรัพยากรมนุษย บริษัท ถิรไทย จํากัด (มหาชน)

ตามที่ปรากฎในหนาแฟนเพจเฟซบุก ชมรมสภาปฏิรูปการศึกษาไทย ไดแชรคลิปวีดีโอจาก
ผูใชเฟซบุกชื่อ Toolmorrow  พรอมโพสตขอความวา คุณครูที่ไมไดเอาเงินมานําทางชีวิต... 
โดยคลิปวีดีโอดังกลาวยาว 5.55 นาที ภายในคลิปเปนภาพครูนุย ครูสอนคณิตศาสตร นั่ง
อยูหองวิชาการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรี โดยมีนองฝายนักเรียนชั้น   
ม. 6 เขามาขอใหครูนุย สอนพิเศษใหในชวงเย็น และครูนุยก็รับปากจะสอนให จากนั้นเปน
ภาพครูผูชายคนหนึ่งมาชวนใหครูนุยไปสอนพิเศษแทนในชวงเย็น และจะไดคาจางชั่วโมงละ 
1,500 บาท



97April - July 2017

On Behalf of Virtue

ในนามของความดี

สานตอที่พอทํา : 
ครูนุย ครูคุณธรรม

ไมไดเอาเงินนําทางชีวิต เลือกทํางานที่มีความสุขเทานั้น

“ถาครูไมหวงประโยชนที่ควรจะหวง หันไปหวงอํานาจ หวงตําแหนง หวงสิทธิ์และหวงรายได
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แตครูนุยปฏิเสธ โดยบอกครูผูชายที่มาชวนวา รับปากจะสอนนองฝายในชวงเย็น
แลว เวลาตอมาครูนุยก็สอน คณิตศาสตรนองฝายในชวงเย็นตามที่ลูกศิษยขอรอง 
หลังสอนเสร็จนองฝายก็ถามครูนุยวา ทําไมครูสอนใหนักเรียน และทําไมครูไมเปด
สอนพิเศษ ครูนุยไดตอบลูกศิษยไปวา ครูไมไดเอาเงินนําทางชีวิต ครูเลือกทํางาน
ที่มีความสุข และการสอนพิเศษรับเงินนักเรียนก็เหมือนรับอามิสสินจาง จากนั้นก็
เปนภาพนักเรียนทั้งหองเขามากราบครูนุย ที่เปนครูคุณธรรม ไมเห็นแกเงินจน
ตองวิ่งสอนพิเศษเหมือนอยางครูทั่วๆ ไป

หลังจากมีการแชรคลิปไมนานก็มีชาวเน็ตเขาชมคลิปวีดีโอดังกลาวเกือบ 3 ลานคนและมีการ
แชรคลิปดังกลาวอยางกวางขวาง ทําใหพวกเราในกอง บก.สนใจและอยากรูจักกับคุณครูทานนี้ 
จึงไดทําการติดตอและขอเขาพบเพื่อนําเรื่องราวดีๆ จากคุณครู ผูที่ไดรับการชื่นชมวาเปน
คุณครูตัวอยาง ที่ “เงิน”ซื้อไมได

ในนามของความดี

O
n Behalf of Virtue

เรามาพบกับ คุณครูสุรีพร  หาไมตรี หรือครูนุย ครูนุยเปน
คนอําเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร สาขาคณิตศาสตร มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ และระดับปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร 
สาขาคณิตศาสตร จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร นอกจาก
นั้นเปนนิสิตทุน สควค. เปนลูกคนโตของพอแม โดยที่ ครูนุย 
สอนที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี เปนที่
แรกที่สอน นับจากวันนั้นมาเปนเวลา 11 ปแลว

“เปาหมายเราอยากเปนครู แตเด็กๆ ประกอบกับเราชอบและ
รูสึกวาเรามีความสามารถดานคณิตศาสตรมาตั้งแตเด็กๆแลว 
ก็หาสาขาที่เรียนและสามารถเปนครูได โดยที่มีทุน ไมตอง
รบกวนทางบาน แลวเราก็ไดทุนของ โครงการสงเสริมการ
ผลิตครูที่มีความสามารถพิ เศษทางวิทยาศาสตร และ
คณิตศาสตร(สควค.) ทําใหฝนในวัยเด็กเปนจริงขึ้นมา”

ครูนุยเลาถึงเหตุการณในคลิปวีดีโอนั้นใหฟงวา

“ จุดเริ่มตน คือ โครงการสานตอที่พอทําคะ” ครูนุยบอกเรา

“มีคนมาถามเหมือนกันวา ทําไมตองเปนเรา ซึ่งเราก็บอกวา
เปนโอกาส หรือโชคดีที่ไดถูกเลือกมาเปนตัวอยาง จริงๆเขา
เลือกใครก็ได มีครูดีๆใหเลือกเยอะนะคะ แตเขาคงมองวาเรา
มีแนวทางของเราที่ตรงกับวัตถุประสงคของงานที่เขาตองการ 
เขาก็เลยเลือกเรา”

“ ทางโครงการตองการ 3 เรื่อง คือ ครูคุณธรรม, นักเรียน
คุณธรรม และ ครอบครัวคุณธรรม โดย ครูคุณธรรม คือเขา
ตองการตัวอยางของครูที่มีแนวทางการปฏิบัติตรงกับพระราช
ดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ ๙ และทาง
เพจ Toolmorrow ที่เปนคนรับเรื่องมาทําตอก็เลยเฟนหา เลย
มาเจอกับที่ตัว จนมีการซอนกลอง ถายทํา คลิปในวันนั้น

แรกๆ ก็แปลกใจ ในบรรยากาศ วาทําไมมันเงียบๆ แตจริงๆ
แลวมีการเตรียมงาน ซอนกลอง เก็บขอมูลรอบๆตัวเรามาเปน
สัปดาห เห็นวามาตั้งกลองกันตั้งแตตีหา กวาจะเสร็จก็หกโมง
เย็นเลย”

คุณครูสุรีพร  หาไมตรี หรือครูนุย
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แตครูนุยปฏิเสธ โดยบอกครูผูชายที่มาชวนวา รับปากจะสอนนองฝายในชวงเย็น
แลว เวลาตอมาครูนุยก็สอน คณิตศาสตรนองฝายในชวงเย็นตามที่ลูกศิษยขอรอง 
หลังสอนเสร็จนองฝายก็ถามครูนุยวา ทําไมครูสอนใหนักเรียน และทําไมครูไมเปด
สอนพิเศษ ครูนุยไดตอบลูกศิษยไปวา ครูไมไดเอาเงินนําทางชีวิต ครูเลือกทํางาน
ที่มีความสุข และการสอนพิเศษรับเงินนักเรียนก็เหมือนรับอามิสสินจาง จากนั้นก็
เปนภาพนักเรียนทั้งหองเขามากราบครูนุย ที่เปนครูคุณธรรม ไมเห็นแกเงินจน
ตองวิ่งสอนพิเศษเหมือนอยางครูทั่วๆ ไป

หลังจากมีการแชรคลิปไมนานก็มีชาวเน็ตเขาชมคลิปวีดีโอดังกลาวเกือบ 3 ลานคนและมีการ
แชรคลิปดังกลาวอยางกวางขวาง ทําใหพวกเราในกอง บก.สนใจและอยากรูจักกับคุณครูทานนี้ 
จึงไดทําการติดตอและขอเขาพบเพื่อนําเรื่องราวดีๆ จากคุณครู ผูท่ีไดรับการชื่นชมวาเปน
คุณครูตัวอยาง ที่ “เงิน”ซื้อไมได

ในนามของความดี
O

n Behalf of Virtue

เรามาพบกับ คุณครูสุรีพร  หาไมตรี หรือครูนุย ครูนุยเปน
คนอําเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร สาขาคณิตศาสตร มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ และระดับปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร 
สาขาคณิตศาสตร จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร นอกจาก
นั้นเปนนิสิตทุน สควค. เปนลูกคนโตของพอแม โดยที่ ครูนุย 
สอนที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี เปนที่
แรกที่สอน นับจากวันนั้นมาเปนเวลา 11 ปแลว

“เปาหมายเราอยากเปนครู แตเด็กๆ ประกอบกับเราชอบและ
รูสึกวาเรามีความสามารถดานคณิตศาสตรมาต้ังแตเด็กๆแลว 
ก็หาสาขาที่เรียนและสามารถเปนครูได โดยที่มีทุน ไมตอง
รบกวนทางบาน แลวเราก็ไดทุนของ โครงการสงเสริมการ
ผลิตครู ท่ี มีความสามารถพิ เศษทางวิทยาศาสตร และ
คณิตศาสตร(สควค.) ทําใหฝนในวัยเด็กเปนจริงขึ้นมา”

ครูนุยเลาถึงเหตุการณในคลิปวีดีโอนั้นใหฟงวา

“ จุดเริ่มตน คือ โครงการสานตอที่พอทําคะ” ครูนุยบอกเรา

“มีคนมาถามเหมือนกันวา ทําไมตองเปนเรา ซึ่งเราก็บอกวา
เปนโอกาส หรือโชคดีที่ไดถูกเลือกมาเปนตัวอยาง จริงๆเขา
เลือกใครก็ได มีครูดีๆใหเลือกเยอะนะคะ แตเขาคงมองวาเรา
มีแนวทางของเราท่ีตรงกับวัตถุประสงคของงานที่เขาตองการ 
เขาก็เลยเลือกเรา”

“ ทางโครงการตองการ 3 เรื่อง คือ ครูคุณธรรม, นักเรียน
คุณธรรม และ ครอบครัวคุณธรรม โดย ครูคุณธรรม คือเขา
ตองการตัวอยางของครูที่มีแนวทางการปฏิบัติตรงกับพระราช
ดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ ๙ และทาง
เพจ Toolmorrow ที่เปนคนรับเรื่องมาทําตอก็เลยเฟนหา เลย
มาเจอกับที่ตัว จนมีการซอนกลอง ถายทํา คลิปในวันนั้น

แรกๆ ก็แปลกใจ ในบรรยากาศ วาทําไมมันเงียบๆ แตจริงๆ
แลวมีการเตรียมงาน ซอนกลอง เก็บขอมูลรอบๆตัวเรามาเปน
สัปดาห เห็นวามาตั้งกลองกันตั้งแตตีหา กวาจะเสร็จก็หกโมง
เย็นเลย”

คุณครูสุรีพร  หาไมตรี หรือครูนุย
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นอกจากสอนหนังสือแลว ครูนุ ย
มีหนาที่อะไรอีกบาง?

“ ที่ทํามาก็คือรับผิดชอบดานการวัดผล 
ตอนนี้ผู ใหญพึ่งใหมาชวยในการเปนผู 
ชวย รองฯ ดานวิชาการ ก็รับผิดชอบงาน
กวางขึ้น 

แตสวนใหญกค็อืการสอนเด็กชัน้ ม.5, ม.6 
ปจจุบันเปนครูประจําชั้น ม.6/3 นอกจาก
นัน้กร็บัผดิชอบเหมอืนครทูัว่ไป เชนครูเวร 
ครูคณะสี”

“ สวนนองฝาย เด็กในคลิป ตอนนั้นเรียน 
ม.6/1 ซึ่งเราเปนครูประจําชั้นเขาในปนั้น 
ตอนนี้ก็จบกันไปแลว นองฝายตอนนี้ก็
เรียนสังคมสงเคราะห มศว. สวนหัวหนา
หอง ผูชายก็เรียนวิศวการบินอยู”

 

มีวิธีการอยางไรในการใหเด็กๆเขามาพูดคุยกับครู?

“ เราก็ใชวิธีการพูดตรงๆ ใชความจริงใจ สื่อใหเห็น เขาจะรับ
รูไดวาเราจริงใจหรือไม คือเราคิดอะไร เราก็บอกผานการสอน
ออกไป เด็กก็รับได และเราไมปดกั้นดวย ความรูอะไรใหมๆ 
จากเด็ก บางทีเด็กไดรับมากจากสื่อ ก็มาบอกกัน เราไมปด
กั้น มาแชรกัน เขาก็ไมรูสึกวาถูกตีกรอบ เขามาพูดได เสนอ
ความคิดได เราเองก็ตองปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนตลอด
เวลาใหเหมาะสมกับเด็กและเขารับไดดวย”

สิบปที่แลวที่ครูเริ่มสอน จนวันนี้ สังคมเปลี่ยนไป 
การรับรูของเด็กตางกันไหม?

ในนามของความดี
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“ การรับรูเปลี่ยนไป เมื่อกอนไมมีสื่อ ในหองควบคุมได ตอนนี้มีสารพัดสื่ออยางที่
เห็น แตในความที่มีสื่อเราก็สามารถบอกเด็กไดวา อันนี้อยูในไหน ไปหาดูได มันก็มี
ทั้งขอดี ขอเสีย บางทีเราไปเห็นในคลิปไหนดีๆ เราก็โหลดออกมาใหเด็กดูได”

“ หรืออยางโทรศัพทมือถือและระบบ Social ตางๆ เราก็ตองรูจักรับมืออยางตอน
แรก นี่เราหามเอาขึ้นมาใชเลยนะ เอาขึ้นมาครูยึดเลยนะ ก็รูสึกวาเด็กอึดอัด ตอน
หลังมาเราเริ่มปลอย ตองมีการควบคุมกันวาในชั่วโมงของอาจารย อาจารยขอนะ
อยาเลนในเวลาเรียน เพราะเราจะเรียนไมเขาใจ ตามไมทัน จะหลุดเลย เพราะ
คณิตศาสตรที่สอนจะยาก ทีนี้พอเห็นเด็กเอาขึ้นมาเลน ก็แกลงถามวาที่เรียนแลววา
อยางไร ถามคําตอบบาง พอเด็กตามไมทัน ตอบไมได เราก็บอกวาเพราะเลนมือถือ
นี่แหละ เด็กๆ เขาก็เขาใจ เพราะฉะนั้นครูขอก็แลวกัน ก็ตั้งใจเรียน”

คิดยังไงกับการสอนพิเศษ?

“เราไมไดแอนตี้การสอนพิเศษนะ เพียงแตเราจะรูสึกไมดีกับการที่เอาเวลาราชการ
ไปหารายไดพิเศษ หรือการที่เอาขอสอบไปเฉลยใหเด็กที่สอนพิเศษ หรือการออก
ขอสอบใหตรงกับที่สอนใหเด็กที่เรียนพิเศษดวย คือถาทําอยูในกรอบเราก็โอเค

“เราเองก็เคยสอนพิเศษนะ แตพอสอนให เรารูสึกวาเราไมชอบ เคยไปสอนใหเด็กที่
ไมใชเด็กในโรงเรียน ทีนี้พอไปสอนแควันเดียว เราก็รูสึกวาเขาเปนลูกศิษยเราแลว 

“ ...เราก็ใชวิธีการพูด
ตรงๆ ใชความจริงใจ 
สื่อใหเห็น เขาจะรับรูไดวา
เราจริงใจหรือไม คือเรา
คิดอะไร เราก็บอกผาน
การสอนออกไป เด็กก็
รับได และเราไมปดกั้น
ดวย...”



101April - July 2017

ในนามของความดี

O
n 

Be
ha

lf 
of

 V
irt

ue

นอกจากสอนหนังสือแลว ครูนุ ย
มีหนาที่อะไรอีกบาง?

“ ที่ทํามาก็คือรับผิดชอบดานการวัดผล 
ตอนนี้ผู ใหญพึ่งใหมาชวยในการเปนผู
ชวย รองฯ ดานวิชาการ ก็รับผิดชอบงาน
กวางขึ้น 

แตสวนใหญกค็อืการสอนเด็กชัน้ ม.5, ม.6 
ปจจุบันเปนครูประจําชั้น ม.6/3 นอกจาก
นัน้กร็บัผดิชอบเหมอืนครทูัว่ไป เชนครูเวร 
ครูคณะสี”

“ สวนนองฝาย เด็กในคลิป ตอนนั้นเรียน 
ม.6/1 ซึ่งเราเปนครูประจําชั้นเขาในปนั้น 
ตอนนี้ก็จบกันไปแลว นองฝายตอนนี้ก็
เรียนสังคมสงเคราะห มศว. สวนหัวหนา
หอง ผูชายก็เรียนวิศวการบินอยู”

 

มีวิธีการอยางไรในการใหเด็กๆเขามาพูดคุยกับครู?

“ เราก็ใชวิธีการพูดตรงๆ ใชความจริงใจ สื่อใหเห็น เขาจะรับ
รูไดวาเราจริงใจหรือไม คือเราคิดอะไร เราก็บอกผานการสอน
ออกไป เด็กก็รับได และเราไมปดกั้นดวย ความรูอะไรใหมๆ 
จากเด็ก บางทีเด็กไดรับมากจากสื่อ ก็มาบอกกัน เราไมปด
กั้น มาแชรกัน เขาก็ไมรูสึกวาถูกตีกรอบ เขามาพูดได เสนอ
ความคิดได เราเองก็ตองปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนตลอด
เวลาใหเหมาะสมกับเด็กและเขารับไดดวย”

สิบปที่แลวที่ครูเริ่มสอน จนวันนี้ สังคมเปลี่ยนไป 
การรับรูของเด็กตางกันไหม?

ในนามของความดี
O

n Behalf of Virtue

“ การรับรูเปลี่ยนไป เมื่อกอนไมมีสื่อ ในหองควบคุมได ตอนนี้มีสารพัดสื่ออยางที่
เห็น แตในความที่มีสื่อเราก็สามารถบอกเด็กไดวา อันนี้อยูในไหน ไปหาดูได มันก็มี
ทั้งขอดี ขอเสีย บางทีเราไปเห็นในคลิปไหนดีๆ เราก็โหลดออกมาใหเด็กดูได”

“ หรืออยางโทรศัพทมือถือและระบบ Social ตางๆ เราก็ตองรูจักรับมืออยางตอน
แรก นี่เราหามเอาขึ้นมาใชเลยนะ เอาขึ้นมาครูยึดเลยนะ ก็รูสึกวาเด็กอึดอัด ตอน
หลังมาเราเริ่มปลอย ตองมีการควบคุมกันวาในชั่วโมงของอาจารย อาจารยขอนะ
อยาเลนในเวลาเรียน เพราะเราจะเรียนไมเขาใจ ตามไมทัน จะหลุดเลย เพราะ
คณิตศาสตรที่สอนจะยาก ทีนี้พอเห็นเด็กเอาขึ้นมาเลน ก็แกลงถามวาที่เรียนแลววา
อยางไร ถามคําตอบบาง พอเด็กตามไมทัน ตอบไมได เราก็บอกวาเพราะเลนมือถือ
นี่แหละ เด็กๆ เขาก็เขาใจ เพราะฉะนั้นครูขอก็แลวกัน ก็ตั้งใจเรียน”

คิดยังไงกับการสอนพิเศษ?

“เราไมไดแอนตี้การสอนพิเศษนะ เพียงแตเราจะรูสึกไมดีกับการที่เอาเวลาราชการ
ไปหารายไดพิเศษ หรือการที่เอาขอสอบไปเฉลยใหเด็กที่สอนพิเศษ หรือการออก
ขอสอบใหตรงกับที่สอนใหเด็กที่เรียนพิเศษดวย คือถาทําอยูในกรอบเราก็โอเค

“เราเองก็เคยสอนพิเศษนะ แตพอสอนให เรารูสึกวาเราไมชอบ เคยไปสอนใหเด็กที่
ไมใชเด็กในโรงเรียน ทีนี้พอไปสอนแควันเดียว เราก็รูสึกวาเขาเปนลูกศิษยเราแลว 

“ ...เราก็ใชวิธีการพูด
ตรงๆ ใชความจริงใจ 
สื่อใหเห็น เขาจะรับรูไดวา
เราจริงใจหรือไม คือเรา
คิดอะไร เราก็บอกผาน
การสอนออกไป เด็กก็
รับได และเราไมปดกั้น
ดวย...”
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พอเราจะรับเงินเขา เรากลับรูสึกวามันคุมกับที่เขาไดรับจากเราไหม เราคิดมาก”

“ รูสึกวาเราไมมีความสุขกับการที่เรารับนะ เราก็เลยเลือกที่จะไมสอน”

“ แตก็มีเด็กมาบอกวา อาจารยชวยสอนใหหนูหนอย อาจารยวางไหม พอมีเวลาครึ่ง
วัน เราก็สอนใหฟรีๆ แบบนี้ชอบมากกวา รูสึกวาทําแบบนี้แลวเราสบายใจ ทําตั้งแต
บรรจุใหมๆ เคยมีเด็กรุนแรกๆ เขาอยากเขาบัญชี อยากไดคะแนน O-NET สูงๆ มา
หาเราบอกวา อาจารยชวยผมหนอยไดไหม แตผมไมมีอะไรใหนะ เราก็สอน สุดทาย
เด็กไดคะแนนสูงมากๆ เราก็ดีใจ รูสึกดีกวาการไดเงิน เด็กๆหลายคนที่เขามา Com-
ment ในเพจก็เปนลูกศิษยหลายคน” ครูนุยเลาใหฟง

 

รูสึกอยางไรที่ในวันนี้วันที่สังคมทั่วไปรับรูและชื่นชมในความเปน “ครู
คุณธรรม”?

“ จริงๆ แลวไมคิดวาจะไดรับการตอบรับขนาดนั้น โชคดีที่ไมคอยมีคนจําได แตเราก็
ไมไดหนักใจอะไร เพราะเปนสิ่งที่เราทํามาประจํา เพียงแตมีคนอื่นมาเปดใหสังคม
ไดรับรู ถาถามวาอยากใหคนอื่นทําเหมือนเราไหม เราคงไปบังคับเขาไมได เพียงแค
เขาคิดวาเราเปนตัวอยางที่ดี ใหเขาคิดถึงเด็ก คิดถึงองคกร แคนั้นก็ดีแลวเราไมได
คาดหวังอะไร”

“ แตทุกครั้งที่เราเขาไปอาน Comment และมีคนบอกวา หนูจะเอาไปเปนตัวอยาง
นะ เราก็ดีใจที่เราอยางนอยก็เปนจุดหนึ่งจุดที่ทําใหสังคมหันมามองครูดีดี สวนจะให
เขาเปลี่ยนแปลงหรือไม เราไมคิดขนาดนั้น”

บุคคลที่เปนแบบอยางในการดําเนินชีวิตของเราเอง?

“ ถาถามถึงคนที่เปนแบบอยาง ระยะหลังไดมีโอกาสศึกษาแนวคิดของ ในหลวง 
รัชกาลที่ ๙ เราเองก็ไมรูเหมือนกันวา สิ่งที่เราทํา ตรงกับแนวคิดของพระองคทาน 
คิดวาครูที่ดีที่สุดของเราก็คือ ในหลวง รัชกาลที่ ๙ นี่แหละ”

“ นอกจากนั้นถาเราจะนึกถึงครูที่เปนแรงผลักดันอีกทานหนึ่ง คนนี้เปนคนที่ชี้แนะ
เรา ทานชื่อ อ. วิรัตน กิจสมพงษ ทานแนะนําเราใหเราเลือกเรียนสายสามัญ ตอน
นั้นเราเองก็ยังไมแนใจวาจะเรียนสายไหน ตอนนั้นจะเลือกเรียนสายพาณิชยแลว 
เพราะในจังหวัดอยุธยา มีโรงเรียนสายพาณิชยเยอะมาก คนที่เกงคณิตศาสตร ก็
ตองไปเรียนบัญชี จบบัญชี ก็ไปทํางานเปนฝายบัญชีในโรงงานอุตสาหกรรมใน
จังหวัด คือเปนวงจรที่สมัยนั้น ทํากัน แถวบานเราเปน ญาติเราเปน ซึ่งถาไมได
คุณครูวิรัตนมาแนะนํา เราในวันนั้นเราก็ไปเรียนบัญชีแลว นอกจากนั้นทานก็
สนับสนุนเรามาตลอด สอนพิเศษเราใหฟรีๆดวย ทุกวันนี้มีโอกาสก็กลับไปหาทาน 
ทานเองก็ยังเปนครูอยู ไปคุยกับทาน”

 ...เราเองก็ไมรูเหมือนกัน
วา สิ่งที่เราทํา ตรงกับ
แนวคิดของพระองคทาน 
คิดวาครูที่ดีที่สุดของเรา
ก็คือ ในหลวง รัชกาลที่ 
๙ นี่แหละ...”

ในนามของความดี

O
n Behalf of Virtue

เวลาวางทําอะไร?

“ ก็เหมือนคนทั่วไป ตอนนี้มีหลานก็ไปหาหลานไปชวยเลี้ยง 
ดูแลหลาน ที่เหลือก็พักผอน อยูบานพักครู ก็อยูกับเพื่อนรุน
นองที่นี่เลย ปดเทอมมีเวลาก็ไปเที่ยวบาง”

มีอะไรแนะนํารุนนองที่อยากเปนครูบาง?

“ อยากใหคิด อยางแรกคือใหตั้งใจมาเพื่อสรางคนจริงๆ อยา
คิดมาเพื่อความสบาย ชีวิตครูไมสบาย ตองมีหนาที่ ความรับ
ผิดชอบ ดูแลเด็ก ใหคําปรึกษา คือตองมีใจดูแลเขาจริงๆ ใจ
เปนหลัก สวนวิธีการสอนเรามาพัฒนาได”

วางแผนอนาคตไวอยางไร ?

“ เราชอบการสอน สวนตัวชอบสายวิชาการมากกวาสาย
บริหาร เราชอบอยูกับเด็ก ก็จะเติบโตในสายวิชาการไปเรื่อยๆ 
เราก็เต็มที่กับทุกวันอยูแลว”

ความสุขที่สุดของอาชีพครู?

“ คือการไดเห็นเด็กของเราประสบความสําเร็จ เห็นเขามี
ความกาวหนา เราก็ดีใจแลว ยิ่งเด็กกลับมาหาเรา มาขอบคุณ

เรา หรือแคเราไดยินวา อาจารยสอนดีจัง อาจารย ผมคิดถึง
อาจารย เทานี้ก็มีความสุขแลว”

พวกเราใชเวลาพูดคุยกับครูนุยนานมาก มีเรื่องราวหลายเรื่อง 
จากการพูดคุย ตองบอกวา อาจารยในคลิปวิดีโอ เปนตัวตน
จริงๆ ของครูนุย ยิ่งไดพูดคุย ยิ่งนับถือในหัวใจของคนที่เปน
ครู เปนแมพิมพของชาติที่แทจริง อยากเชิญชวนใหทุกทาน
เขาไปชมคลิปวิดีโอชิ้นนี้ และรวมซึมซับในคุณธรรมของครูนุย 

ครูซึ่ง “เงิน ซื้อครูนุยไมได”

ในชีวิตจริงของเรา เชื่อวาทุกคน ตองมีครู เราใชเวลา
หลังจากกลับจากพบครูนุย ยอนเวลาไปในชวงที่เรา
เรียนหนังสือ เราจะนึกถึงคุณครูในดวงใจของเราคน
ไหนบาง คิดถึงครูคนไหน และอยากกลับไปหาครูคน
ไหน?

สําหรับใครก็ตามที่ทําหนาที่ครูอยูในตอนนี้ หรืออยาก
เปนครู ขอใหนําเรื่องราวของครูนุย จากโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรี ไปเปนแบบอยาง 
เปนแมพมิพของชาตทิีพ่รอมอุทศิความรู ความสามารถ 
ใหกับลูกศิษยของครูทุกคน ถาแมพิมพดี ผลผลิตก็ดี
ดวย ....เชนกัน....
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พอเราจะรับเงินเขา เรากลับรูสึกวามันคุมกับที่เขาไดรับจากเราไหม เราคิดมาก”

“ รูสึกวาเราไมมีความสุขกับการที่เรารับนะ เราก็เลยเลือกที่จะไมสอน”

“ แตก็มีเด็กมาบอกวา อาจารยชวยสอนใหหนูหนอย อาจารยวางไหม พอมีเวลาครึ่ง
วัน เราก็สอนใหฟรีๆ แบบนี้ชอบมากกวา รูสึกวาทําแบบนี้แลวเราสบายใจ ทําตั้งแต
บรรจุใหมๆ เคยมีเด็กรุนแรกๆ เขาอยากเขาบัญชี อยากไดคะแนน O-NET สูงๆ มา
หาเราบอกวา อาจารยชวยผมหนอยไดไหม แตผมไมมีอะไรใหนะ เราก็สอน สุดทาย
เด็กไดคะแนนสูงมากๆ เราก็ดีใจ รูสึกดีกวาการไดเงิน เด็กๆหลายคนที่เขามา Com-
ment ในเพจก็เปนลูกศิษยหลายคน” ครูนุยเลาใหฟง

 

รูสึกอยางไรที่ในวันนี้วันที่สังคมทั่วไปรับรูและชื่นชมในความเปน “ครู
คุณธรรม”?

“ จริงๆ แลวไมคิดวาจะไดรับการตอบรับขนาดนั้น โชคดีที่ไมคอยมีคนจําได แตเราก็
ไมไดหนักใจอะไร เพราะเปนสิ่งที่เราทํามาประจํา เพียงแตมีคนอื่นมาเปดใหสังคม
ไดรับรู ถาถามวาอยากใหคนอื่นทําเหมือนเราไหม เราคงไปบังคับเขาไมได เพียงแค
เขาคิดวาเราเปนตัวอยางที่ดี ใหเขาคิดถึงเด็ก คิดถึงองคกร แคนั้นก็ดีแลวเราไมได
คาดหวังอะไร”

“ แตทุกครั้งที่เราเขาไปอาน Comment และมีคนบอกวา หนูจะเอาไปเปนตัวอยาง
นะ เราก็ดีใจที่เราอยางนอยก็เปนจุดหนึ่งจุดที่ทําใหสังคมหันมามองครูดีดี สวนจะให
เขาเปลี่ยนแปลงหรือไม เราไมคิดขนาดนั้น”

บุคคลที่เปนแบบอยางในการดําเนินชีวิตของเราเอง?

“ ถาถามถึงคนที่เปนแบบอยาง ระยะหลังไดมีโอกาสศึกษาแนวคิดของ ในหลวง 
รัชกาลที่ ๙ เราเองก็ไมรูเหมือนกันวา สิ่งที่เราทํา ตรงกับแนวคิดของพระองคทาน 
คิดวาครูที่ดีที่สุดของเราก็คือ ในหลวง รัชกาลที่ ๙ นี่แหละ”

“ นอกจากนั้นถาเราจะนึกถึงครูที่เปนแรงผลักดันอีกทานหนึ่ง คนนี้เปนคนที่ชี้แนะ
เรา ทานชื่อ อ. วิรัตน กิจสมพงษ ทานแนะนําเราใหเราเลือกเรียนสายสามัญ ตอน
นั้นเราเองก็ยังไมแนใจวาจะเรียนสายไหน ตอนนั้นจะเลือกเรียนสายพาณิชยแลว 
เพราะในจังหวัดอยุธยา มีโรงเรียนสายพาณิชยเยอะมาก คนที่เกงคณิตศาสตร ก็
ตองไปเรียนบัญชี จบบัญชี ก็ไปทํางานเปนฝายบัญชีในโรงงานอุตสาหกรรมใน
จังหวัด คือเปนวงจรที่สมัยนั้น ทํากัน แถวบานเราเปน ญาติเราเปน ซึ่งถาไมได
คุณครูวิรัตนมาแนะนํา เราในวันนั้นเราก็ไปเรียนบัญชีแลว นอกจากนั้นทานก็
สนับสนุนเรามาตลอด สอนพิเศษเราใหฟรีๆดวย ทุกวันนี้มีโอกาสก็กลับไปหาทาน 
ทานเองก็ยังเปนครูอยู ไปคุยกับทาน”

 ...เราเองก็ไมรูเหมือนกัน
วา สิ่งที่เราทํา ตรงกับ
แนวคิดของพระองคทาน 
คิดวาครูที่ดีที่สุดของเรา
ก็คือ ในหลวง รัชกาลที่ 
๙ นี่แหละ...”

ในนามของความดี
O

n Behalf of Virtue

เวลาวางทําอะไร?

“ ก็เหมือนคนทั่วไป ตอนนี้มีหลานก็ไปหาหลานไปชวยเลี้ยง 
ดูแลหลาน ที่เหลือก็พักผอน อยูบานพักครู ก็อยูกับเพื่อนรุน
นองที่นี่เลย ปดเทอมมีเวลาก็ไปเที่ยวบาง”

มีอะไรแนะนํารุนนองที่อยากเปนครูบาง?

“ อยากใหคิด อยางแรกคือใหตั้งใจมาเพื่อสรางคนจริงๆ อยา
คิดมาเพื่อความสบาย ชีวิตครูไมสบาย ตองมีหนาที่ ความรับ
ผิดชอบ ดูแลเด็ก ใหคําปรึกษา คือตองมีใจดูแลเขาจริงๆ ใจ
เปนหลัก สวนวิธีการสอนเรามาพัฒนาได”

วางแผนอนาคตไวอยางไร ?

“ เราชอบการสอน สวนตัวชอบสายวิชาการมากกวาสาย
บริหาร เราชอบอยูกับเด็ก ก็จะเติบโตในสายวิชาการไปเรื่อยๆ 
เราก็เต็มที่กับทุกวันอยูแลว”

ความสุขที่สุดของอาชีพครู?

“ คือการไดเห็นเด็กของเราประสบความสําเร็จ เห็นเขามี
ความกาวหนา เราก็ดีใจแลว ยิ่งเด็กกลับมาหาเรา มาขอบคุณ

เรา หรือแคเราไดยินวา อาจารยสอนดีจัง อาจารย ผมคิดถึง
อาจารย เทานี้ก็มีความสุขแลว”

พวกเราใชเวลาพูดคุยกับครูนุยนานมาก มีเรื่องราวหลายเรื่อง 
จากการพูดคุย ตองบอกวา อาจารยในคลิปวิดีโอ เปนตัวตน
จริงๆ ของครูนุย ยิ่งไดพูดคุย ยิ่งนับถือในหัวใจของคนที่เปน
ครู เปนแมพิมพของชาติที่แทจริง อยากเชิญชวนใหทุกทาน
เขาไปชมคลิปวิดีโอชิ้นนี้ และรวมซึมซับในคุณธรรมของครูนุย 

ครูซึ่ง “เงิน ซื้อครูนุยไมได”

ในชีวิตจริงของเรา เชื่อวาทุกคน ตองมีครู เราใชเวลา
หลังจากกลับจากพบครูนุย ยอนเวลาไปในชวงที่เรา
เรียนหนังสือ เราจะนึกถึงคุณครูในดวงใจของเราคน
ไหนบาง คิดถึงครูคนไหน และอยากกลับไปหาครูคน
ไหน?

สําหรับใครก็ตามที่ทําหนาที่ครูอยูในตอนนี้ หรืออยาก
เปนครู ขอใหนําเรื่องราวของครูนุย จากโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรี ไปเปนแบบอยาง 
เปนแมพมิพของชาติทีพ่รอมอุทศิความรู ความสามารถ 
ใหกับลูกศิษยของครูทุกคน ถาแมพิมพดี ผลผลิตก็ดี
ดวย ....เชนกัน....
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ถิรไทยกับสังคม
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ปญหายาเสพติดในสถานประกอบการนับเปนปญหาสําคัญประการหนึ่งที่เกิดขึ้นในชวงการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในชวง ๓ ทศวรรษที่ผานมา ผลอันเนื่องมาจากปญหา
การใชยาเสพติดของผูใชแรงงานไดสงผลรายตอผูใชแรงงาน นายจาง/ผูประกอบการ และ
ประชาชนผูบริสุทธิ์

โดยเฉพาะผูปฏิบัติงานในโรงงานหรือสํานักงาน อาจสูญเสียชีวิตหรือพิการไดอันเนื่องมาจาก
อุบัติภัยในการปฏิบัติงานของผูใชแรงงานที่ใชยาเสพติดขณะปฏิบัติหนาที่ นอกจากจะไดรับผล
ทางรางกายและจิตใจจากการใชยาเสพติดชนิดตางๆ โดยตรงแลว ยังอาจถูกไลออกจากงานได 
เนื่องจากไมมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ ฝาฝนระเบียบของสถานประกอบการ ครอบครัว
ที่อยูเบื้องหลังยังพลอยไดรับความเดือดรอนอีกดวย ที่สําคัญผูปฏิบัติงานที่ใชยาเสพติดยังเปน
แบบอยางที่ไมเหมาะสมกับบุตรหลานในครอบครัวของตัวผูปฏิบัติงานเอง

ทั้งนี้การดําเนินการปองกันและการแกไขปญหายาเสพติดในสถานประกอบการ เจาภาพ คือ
สํานักงาน ป.ป.ส. ไดแสวงหาความรวมมือจากหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนฝายผู
ใชแรงงานใหเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถาน
ประกอบการโดยการฝกอบรม รณรงคเผยแพรความรู ขอมูลขาวสารผานสื่อมวลชนและสื่อ
บุคคลเพื่อเสริมสรางความตระหนักตอปญหายาเสพติดใหแกตัวผูปฏิบัติงานและผูเกี่ยวของ สง
เสริมใหเจาของสถานประกอบการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถาน

ประกอบการมาโดยตลอด

แนวทางการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
ในสถานประกอบการ

ถิรไทยกับสังคม
Tirathai & Society

ถิรไทยกับสังคม
Tirathai & Society

นํ้าเนาใตเงาจันทร

มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ฝายทรัพยากรมนุษยและบริหารสํานักงาน 

บริษัท ถิรไทย จํากัด (มหาชน)

ขั้นตอนและแนวทางดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถาน
ประกอบการ

การดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานประกอบการสามารถดําเนิน
การไดโดยการประสานความรวมมือจากไตรภาคี ซึ่งมีนายจางหรือเจาของสถานประกอบ
การ ผูใชแรงงาน/คณะกรรมการฯ ในสถานประกอบการเขามามีสวนรวมคิด รวมดําเนิน
การกับหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและองคกรสาธารณประโยชนตางๆ ที่ดําเนินงาน
ดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด สําหรับการดําเนินงานปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดในสถานประกอบการประกอบดวย ๙ ขั้นตอน ดังนี้

ขนตอนที ่๑ การสํารวจสภาพปญหาและวเิคราะหปญหายาเสพตดิในสถานประกอบการ

โดยมอบหมายใหฝายทรัพยากรมนุษย / ผูรับผิดชอบหลัก ทําการสํารวจสภาพปญหายา
เสพติดในสถานประกอบการ รวมถึงปญหาในชุมชนรอบๆ สถานประกอบการ ทั้งนี้เพื่อ
นําเอาขอมูลพื้นฐานเหลานั้นมาใชวิเคราะหเพื่อกําหนดเปนนโยบายปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดตอไป

 

ขั้นตอนที่ ๒ การทําประชาพิจารณเพื่อ
ตอสูกับปญหายาเสพติด

เพื่อสรางความตระหนักในโทษภัยของ
ปญหายาเสพติดใหกับบุคลากรในสถาน
ประกอบการทุกคนไดรับรู/รับทราบ โดย
สะทอนใหเห็นวาปญหายาเสพติดเปนภัย
รายแรงและใกลตัวที่จะสงผลกระทบตอ
ตนเอง ครอบครัว โดยการจัดประชุม
ชี้แจงหรือประชาสัมพันธ หลังจากนั้นควร
ดําเนินการจัดทําประชาพิจารณเพื่อให
บุคลากรในสถานประกอบการ ไดแสดง
ความคิดเห็นและเขามามีสวนรวมในการ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใน
สถานประกอบการของตน

ขั้นตอนที่ ๓ การกําหนดนโยบายการ
ดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายา
เสพติดในสถานประกอบการ
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ทางรางกายและจิตใจจากการใชยาเสพติดชนิดตางๆ โดยตรงแลว ยังอาจถูกไลออกจากงานได 
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แบบอยางที่ไมเหมาะสมกับบุตรหลานในครอบครัวของตัวผูปฏิบัติงานเอง

ทั้งนี้การดําเนินการปองกันและการแกไขปญหายาเสพติดในสถานประกอบการ เจาภาพ คือ
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เสริมใหเจาของสถานประกอบการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถาน
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แนวทางการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
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บริษัท ถิรไทย จํากัด (มหาชน)
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โดยมอบหมายใหฝายทรัพยากรมนุษย / ผูรับผิดชอบหลัก ทําการสํารวจสภาพปญหายา
เสพติดในสถานประกอบการ รวมถึงปญหาในชุมชนรอบๆ สถานประกอบการ ทั้งนี้เพื่อ
นําเอาขอมูลพื้นฐานเหลาน้ันมาใชวิเคราะหเพื่อกําหนดเปนนโยบายปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดตอไป

 

ขั้นตอนที่ ๒ การทําประชาพิจารณเพื่อ
ตอสูกับปญหายาเสพติด

เพื่อสรางความตระหนักในโทษภัยของ
ปญหายาเสพติดใหกับบุคลากรในสถาน
ประกอบการทุกคนไดรับรู/รับทราบ โดย
สะทอนใหเห็นวาปญหายาเสพติดเปนภัย
รายแรงและใกลตัวท่ีจะสงผลกระทบตอ
ตนเอง ครอบครัว โดยการจัดประชุม
ชี้แจงหรือประชาสัมพันธ หลังจากนั้นควร
ดําเนินการจัดทําประชาพิจารณเพื่อให
บุคลากรในสถานประกอบการ ไดแสดง
ความคิดเห็นและเขามามีสวนรวมในการ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใน
สถานประกอบการของตน

ขั้นตอนที่ ๓ การกําหนดนโยบายการ
ดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายา
เสพติดในสถานประกอบการ
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เปนขั้นตอนที่สําคัญเปนอยางยิ่ง เนื่องจากเปนขั้นตอนที่สะทอน
ใหเห็นถึงความตองการขององคกร ซึ่งการกําหนดนโยบายมีสิ่งที่
ตองคํานึงอยูหลายประการ เชน การออกกฎระเบียบในการ
ปฏิบัติงานที่จะขจัดปจจัยเอื้อหรือเสริมใหผูใชแรงงานมากจนเกิน
ไป การละเมิดสิทธิ์สวนบุคคล หรือการใหโอกาสผูใชแรงงานที่
หลงผิดใชยาเสพติดเขารับการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพ
แทนที่จะไลออกเมื่อตรวจพบ เปนตน

ขั้นตอนที่ ๔ การสรางความเขาใจในแนวนโยบายการดําเนิน
งานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดของสถานประกอบการ
กับบุคลากรในสถานประกอบการ

เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคตามนโยบาย การสื่อสาร
เพื่อสรางความเขาใจในแนวนโยบายใหกับบุคลากรขององคกรใน
ทุกระดับไดรับรูอยางชัดเจน และตรงกันจึงมีความจําเปนอยางยิ่ง

เพื่อใหเกิดการยอมรับและพรอมที่จะใหความรวมมือตอบสนอง
นโยบายดังกลาว นอกจากนี้ การสรางความเขาใจในนโยบายแก
บุคคลภายนอกหนวยงาน เชน ผูนําชุมชน หนวยงานราชการที่
เกี่ยวข องในพื้นที่ครอบครัวของผู ปฏิบัติงานก็เป นสิ่งสําคัญ 
เนื่องจากการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใน
สถานประกอบการจําเปนตองอาศัยความรวมมือจากกลุมบุคคล
ทุกภาคสวน

ขั้นตอนที่ ๕ การวางแผนงานการดําเนินงานปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดในสถานประกอบการ

เพือ่ใหการดาํเนนิงานตามนโยบายบรรลวุตัถุประสงค กระบวนการ 
วางแผนจะตองเกิดจากการะดมความคิดเห็นจากบุคลากรในทุก
ระดบัของสถานประกอบการวาจะมแีนวทางการดาํเนนิการอยางไร 
ใครเปนผูรบัผดิชอบ โดยดาํเนนิการในลกัษณะผสมผสานมาตรการ 
ทัง้ในดานปองกนั บาํบดัรกัษาและฟนฟสูมรรถภาพผูตดิยาเสพตดิ 
และปราบปราม

ขั้นตอนที่ ๖ การพัฒนาบุคลากรแกนนําเพื่อปฏิบัติงานปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติดในสถานประกอบการ

โดยเฉพาะหัวหนาหนวยงานท่ีเปนผูใกลชิดและมีอิทธิพลทางดาน
ความคิดและพฤติกรรมกับผูปฏิบัติงานมากท่ีสุด ดังนั้นสถาน

ถิรไทยกับสังคม

Tirathai &
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ประกอบการจะตองดําเนินการพัฒนาบุคลากรดังกลาว
ให มีความรู ความเข าใจเกี่ยวกับนโยบายแผนงาน 
โครงการหรือกิจกรรมตางๆ ที่จะดําเนินงาน เพื่อเปน
พลังสําคัญในการสื่อสารชี้แจงความเขาใจและชักชวนให

ผูใชแรงงานใหความรวมมือในการดําเนินงานตางๆ ที่
องคกรจัดใหมีขึ้น

นอกจากการพัฒนาหัวหนาหนวยงานเพื่อเปนกําลัง
สําคัญในการดําเนินงานแลว ควรใหความรูความเขาใจ
แนวคิดและแนวทางการดําเนินงานปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด กับคณะกรรมการฯในสถานประกอบ
การควบคูกันไปดวย เชน การเชิญวิทยากรผูทรง
คุณวุฒิไปบรรยายใหความรู หรือการศึกษาดูงานเพื่อ
เก็บเกี่ยวประสบการณเปนตน
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เปนขั้นตอนที่สําคัญเปนอยางยิ่ง เนื่องจากเปนขั้นตอนที่สะทอน
ใหเห็นถึงความตองการขององคกร ซึ่งการกําหนดนโยบายมีสิ่งที่
ตองคํานึงอยูหลายประการ เชน การออกกฎระเบียบในการ
ปฏิบัติงานที่จะขจัดปจจัยเอื้อหรือเสริมใหผูใชแรงงานมากจนเกิน
ไป การละเมิดสิทธิ์สวนบุคคล หรือการใหโอกาสผูใชแรงงานที่
หลงผิดใชยาเสพติดเขารับการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพ
แทนที่จะไลออกเมื่อตรวจพบ เปนตน

ขั้นตอนที่ ๔ การสรางความเขาใจในแนวนโยบายการดําเนิน
งานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดของสถานประกอบการ
กับบุคลากรในสถานประกอบการ

เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคตามนโยบาย การสื่อสาร
เพื่อสรางความเขาใจในแนวนโยบายใหกับบุคลากรขององคกรใน
ทุกระดับไดรับรูอยางชัดเจน และตรงกันจึงมีความจําเปนอยางยิ่ง

เพื่อใหเกิดการยอมรับและพรอมที่จะใหความรวมมือตอบสนอง
นโยบายดังกลาว นอกจากนี้ การสรางความเขาใจในนโยบายแก
บุคคลภายนอกหนวยงาน เชน ผูนําชุมชน หนวยงานราชการที่
เกี่ยวข องในพื้นที่ครอบครัวของผู ปฏิบัติงานก็เป นสิ่งสําคัญ 
เนื่องจากการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใน
สถานประกอบการจําเปนตองอาศัยความรวมมือจากกลุมบุคคล
ทุกภาคสวน

ขั้นตอนที่ ๕ การวางแผนงานการดําเนินงานปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดในสถานประกอบการ

เพือ่ใหการดาํเนนิงานตามนโยบายบรรลวุตัถุประสงค กระบวนการ 
วางแผนจะตองเกิดจากการะดมความคิดเห็นจากบุคลากรในทุก
ระดบัของสถานประกอบการวาจะมแีนวทางการดาํเนินการอยางไร 
ใครเปนผูรบัผดิชอบ โดยดาํเนนิการในลกัษณะผสมผสานมาตรการ 
ทัง้ในดานปองกนั บาํบดัรกัษาและฟนฟสูมรรถภาพผูติดยาเสพตดิ 
และปราบปราม

ขั้นตอนที่ ๖ การพัฒนาบุคลากรแกนนําเพื่อปฏิบัติงานปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติดในสถานประกอบการ

โดยเฉพาะหัวหนาหนวยงานที่เปนผูใกลชิดและมีอิทธิพลทางดาน
ความคิดและพฤติกรรมกับผูปฏิบัติงานมากที่สุด ดังนั้นสถาน

ถิรไทยกับสังคม
Tirathai &

 Society

ประกอบการจะตองดําเนินการพัฒนาบุคลากรดังกลาว
ให มีความรู ความเข าใจเกี่ยวกับนโยบายแผนงาน 
โครงการหรือกิจกรรมตางๆ ที่จะดําเนินงาน เพื่อเปน
พลังสําคัญในการสื่อสารชี้แจงความเขาใจและชักชวนให

ผูใชแรงงานใหความรวมมือในการดําเนินงานตางๆ ที่
องคกรจัดใหมีขึ้น

นอกจากการพัฒนาหัวหนาหนวยงานเพ่ือเปนกําลัง
สําคัญในการดําเนินงานแลว ควรใหความรูความเขาใจ
แนวคิดและแนวทางการดําเนินงานปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด กับคณะกรรมการฯในสถานประกอบ
การควบคูกันไปดวย เชน การเชิญวิทยากรผูทรง
คุณวุฒิไปบรรยายใหความรู หรือการศึกษาดูงานเพื่อ
เก็บเกี่ยวประสบการณเปนตน
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ขั้นตอนที่ ๗ การดําเนินการจัดกิจกรรมปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดในสถานประกอบการ

การดําเนินการจัดกิจกรรมปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใน
สถานประกอบการจะตองมีการวางแผนใหมีการดําเนินงานอยาง
ตอเนื่องเปนขั้นตอน และควรพิจารณาวากิจกรรมไหนควรดําเนิน
การกอนหรือหลังตามสภาพความรุนแรงของปญหา กิจกรรมไหน
ที่สามารถดําเนินการควบคูหรือสอดแทรกไปในนโยบายเรื่องอื่นๆ 
ขององคกรได ก็ควรจะกระทําเพื่อเปนการประหยัดกําลังคนและ
งบประมาณ นอกจากนี้ยังตองพิจารณาในดานความพรอมของ
องคกรและศักยภาพของบุคลากรวามีความจําเปนที่ตองขอความ
ชวยเหลือจากองคกรภายนอกหรือไม เปนตน โดยจัดใหมีการ
ควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการที่กําหนดไว

ขั้นตอนที่ ๘ การติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน

ขั้นตอนนี้ถือวาเปนขั้นตอนที่มีความสําคัญอยางมาก เนื่องจาก
เปนขั้นตอนที่จะบอกถึงความกาวหนาและความสําเร็จในการ
ดําเนินงานวาบรรลุวัตถุประสงคในนโยบายหรือไม มีปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานอยางไร โดยแบงการดําเนินงานและ
ประเมินผลการดําเนินงาน ดังนี้

๘.๑ การติดตามผลการดําเนินงาน เปนการติดตามรายงานความ
กาวหนาในการปฏิบัติงาน เพื่อใหผูบริหารและคณะกรรมการฯใน
สถานประกอบการไดรับรู/รับทราบ และรวมกันระดมความเห็น
เพื่อหาทางปรับปรุง เปลี่ยนแปลงและแกไขการดําเนินงานใหมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ซึ่งการติดตามและรายงานผลควรจะ

ถิรไทยกับสังคม
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 Society

“.. .กิจกรรมไหนที่สามารถ
ดําเนินการควบคู หรือสอด
แทรกไปในนโยบายเรื่องอื่นๆ 
ขององคกรได ก็ควรจะกระทํา
เพื่อเปนการประหยัดกําลังคน
และงบประมาณ..”

ระยะที่ ๒ การประเมินผลระหวางดําเนินงาน เพื่อศึกษาผลการ
ดําเนินงานและหาความสัมพันธระหวางผลจาการดําเนินงาน 
(Output) กับผลลัพธ (Outcome) ที่เกิดขึ้นวามีความสัมพันธกัน
มากนอยขนาดไหน ผลกระทบตอกลุมเปาหมาย และควร
ปรับปรุงในเรื่องอะไรบาง

ระยะที่ ๓ การประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นการดําเนินงาน เพื่อศึกษา
ผลที่เกิดขึ้นและผลกระทบที่มีต อการดําเนินงานในดานของ
ประสิทธิผลของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมวาบรรลุวัตถุประสงค
ที่กําหนดไวหรือไม การดําเนินงานที่เกิดผลสําเร็จตอกลุมเปา
หมายและนําไปสูการเปนสถานประกอบการปลอดยาเสพติดที่
ตั้งใจไวหรือไม

การประเมินผลนั้นควรจะสอบถามขอมูลความรูสึกและความพึง
พอใจจากกลุมบุคคลหลายๆกลุม เชน ผูบริหาร คณะกรรมการฯ 
ผูปฏิบัติงาน เจาหนาที่รัฐ ผูนําชุมชนที่เกี่ยวของ และครอบครัว
ของผูปฏิบัติงาน เปนตน

กระทําทุกเดือน ควรมีประเด็นการติดตามรายงานผลครอบคลุม
ในเรื่องตอไปนี้

• สถานการณของปญหายาเสพตดิในสถานประกอบการเปนอยางไร

• การปฏบิตังิานเปนไปตามทีก่าํหนดไวหรอืไม และความกาวหนา 
ของการดําเนินงานเปนอยางไร

• มีปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานอะไรบาง

• สิ่งที่ตองพิจารณาแกไขปรับปรุงการดําเนินงานคืออะไร เปนตน

๘.๒ การประเมินผล เปนกระบวนการที่คอนขางสลับซับซอน 
เพ่ือที่จะค นหาป จจัยท่ีเกี่ยวข องกับผลการปฏิบัติงานและ
ประสิทธิภาพของแผนงานโครงการ การประเมินผลแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม แบงออกเปน ๓ ระยะ คือ

ระยะที่ ๑ การประเมินผลกอนโครงการ เพื่อหาความเปนไปได
ของแผนงาน โครงการ/กิจกรรมนั้นๆ เชน การประเมินความรูสึก
ปฏิกิริยาและความรวมมือของบุคลากรในสถานประกอบการ 
เปนตน



109April - July 2017

ถิรไทยกับสังคม

Tir
at

ha
i &

 S
oc

ie
ty

ขั้นตอนที่ ๗ การดําเนินการจัดกิจกรรมปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดในสถานประกอบการ

การดําเนินการจัดกิจกรรมปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใน
สถานประกอบการจะตองมีการวางแผนใหมีการดําเนินงานอยาง
ตอเนื่องเปนขั้นตอน และควรพิจารณาวากิจกรรมไหนควรดําเนิน
การกอนหรือหลังตามสภาพความรุนแรงของปญหา กิจกรรมไหน
ที่สามารถดําเนินการควบคูหรือสอดแทรกไปในนโยบายเรื่องอื่นๆ 
ขององคกรได ก็ควรจะกระทําเพื่อเปนการประหยัดกําลังคนและ
งบประมาณ นอกจากนี้ยังตองพิจารณาในดานความพรอมของ
องคกรและศักยภาพของบุคลากรวามีความจําเปนท่ีตองขอความ
ชวยเหลือจากองคกรภายนอกหรือไม เปนตน โดยจัดใหมีการ
ควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการที่กําหนดไว

ขั้นตอนที่ ๘ การติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน

ขั้นตอนนี้ถือวาเปนขั้นตอนที่มีความสําคัญอยางมาก เนื่องจาก
เปนขั้นตอนที่จะบอกถึงความกาวหนาและความสําเร็จในการ
ดําเนินงานวาบรรลุวัตถุประสงคในนโยบายหรือไม มีปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานอยางไร โดยแบงการดําเนินงานและ
ประเมินผลการดําเนินงาน ดังนี้

๘.๑ การติดตามผลการดําเนินงาน เปนการติดตามรายงานความ
กาวหนาในการปฏิบัติงาน เพื่อใหผูบริหารและคณะกรรมการฯใน
สถานประกอบการไดรับรู/รับทราบ และรวมกันระดมความเห็น
เพื่อหาทางปรับปรุง เปลี่ยนแปลงและแกไขการดําเนินงานใหมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ซึ่งการติดตามและรายงานผลควรจะ

ถิรไทยกับสังคม
Tirathai &

 Society

“.. .กิจกรรมไหนที่สามารถ
ดําเนินการควบคู หรือสอด
แทรกไปในนโยบายเรื่องอื่นๆ 
ขององคกรได ก็ควรจะกระทํา
เพื่อเปนการประหยัดกําลังคน
และงบประมาณ..”

ระยะที่ ๒ การประเมินผลระหวางดําเนินงาน เพื่อศึกษาผลการ
ดําเนินงานและหาความสัมพันธระหวางผลจาการดําเนินงาน 
(Output) กับผลลัพธ (Outcome) ที่เกิดขึ้นวามีความสัมพันธกัน
มากนอยขนาดไหน ผลกระทบตอกลุมเปาหมาย และควร
ปรับปรุงในเรื่องอะไรบาง

ระยะที่ ๓ การประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นการดําเนินงาน เพื่อศึกษา
ผลที่เกิดขึ้นและผลกระทบที่มีต อการดําเนินงานในดานของ
ประสิทธิผลของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมวาบรรลุวัตถุประสงค
ที่กําหนดไวหรือไม การดําเนินงานที่เกิดผลสําเร็จตอกลุมเปา
หมายและนําไปสูการเปนสถานประกอบการปลอดยาเสพติดที่
ตั้งใจไวหรือไม

การประเมินผลนั้นควรจะสอบถามขอมูลความรูสึกและความพึง
พอใจจากกลุมบุคคลหลายๆกลุม เชน ผูบริหาร คณะกรรมการฯ 
ผูปฏิบัติงาน เจาหนาที่รัฐ ผูนําชุมชนที่เกี่ยวของ และครอบครัว
ของผูปฏิบัติงาน เปนตน

กระทําทุกเดือน ควรมีประเด็นการติดตามรายงานผลครอบคลุม
ในเรื่องตอไปนี้

• สถานการณของปญหายาเสพตดิในสถานประกอบการเปนอยางไร

• การปฏบัิติงานเปนไปตามทีก่าํหนดไวหรอืไม และความกาวหนา 
ของการดําเนินงานเปนอยางไร

• มีปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานอะไรบาง

• สิ่งที่ตองพิจารณาแกไขปรับปรุงการดําเนินงานคืออะไร เปนตน

๘.๒ การประเมินผล เปนกระบวนการที่คอนขางสลับซับซอน 
เพ่ือท่ีจะค นหาป จจัยที่ เ ก่ียวข องกับผลการปฏิบั ติงานและ
ประสิทธิภาพของแผนงานโครงการ การประเมินผลแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม แบงออกเปน ๓ ระยะ คือ

ระยะที่ ๑ การประเมินผลกอนโครงการ เพื่อหาความเปนไปได
ของแผนงาน โครงการ/กิจกรรมนั้นๆ เชน การประเมินความรูสึก
ปฏิกิริยาและความรวมมือของบุคลากรในสถานประกอบการ 
เปนตน
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ขั้นตอนที่ ๙ การรักษามาตรฐานและการ
ตรวจสอบอยางตอเนื่อง

เพ่ือเฝาระวงัปญหาไมใหหวนกลบัมาสงผลกระทบ 
ตอสถานประกอบการอีก ถึงแมผลการดําเนิน
งานที่ผานมาจะประสบผลสําเร็จนําไปสูสถาน
ประกอบการปลอดยาเสพติดแลวก็ตาม

ที่กลาวมาทั้งสิ้นนั้นคือขั้นตอนการดําเนินงาน
ดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ทั้ง
สิ้น ๙ ขั้นตอนที่สถานประกอบการพึงนําไป
ปฏิบัติ ทั้งนี้ เมื่อปญหายาเสพติดเขาไปถึงที่ใด
ก็ตาม ปญหาหลายประการก็ตามมา จึงจําเปน
อยางยิ่งที่ท้ังนายจางและลูกจางจะตองรวมกัน
สอดสองเฝาระวังและปองกันไมใหปญหายา
เสพติดเขาไปสูสถานประกอบการได

ประโยชนที่จะไดรับจากการทํามาตรฐานการ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถาน
ประกอบกจิการ (มยส.) จะทาํใหสถานประกอบ 
กิจการนั้นๆ มีระบบการจัดการท่ีชวยใหการ
ปฏิบัติสอดคลองกับขอกําหนดมาตรฐานเปน
ไปอยางยั่งยืน

ดังนั้น นายจางและลูกจาง ควรมีสวนรวมใน
การปองกันและแกไขปญหายาเสพติดอยางเขม
แข็งและยั่งยืน มีการจัดสวัสดิการที่แสดงถึง
ความรับผิดชอบตอสังคม กอใหเกิดความ
สัมพันธที่ดี มีความสมานฉันท ลดปญหาความ
ขัดแยง ลดความสูญเสีย เกิดขวัญกําลังใจ 
ครอบครัวอบอุน ชวยยกระดับคุณภาพชีวิต
แรงงานอีกดวย

ที่มา: คูมือแนวปฏิบัติสูสถานประกอบการปลอดยาเสพติด โดย 

สํานักงาน ป.ป.ส.
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ข้ันตอนที่ ๙ การรักษามาตรฐานและการ
ตรวจสอบอยางตอเนื่อง

เพือ่เฝาระวงัปญหาไมใหหวนกลบัมาสงผลกระทบ 
ตอสถานประกอบการอีก ถึงแมผลการดําเนิน
งานที่ผานมาจะประสบผลสําเร็จนําไปสูสถาน
ประกอบการปลอดยาเสพติดแลวก็ตาม

ที่กลาวมาทั้งสิ้นนั้นคือขั้นตอนการดําเนินงาน
ดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ทั้ง
สิ้น ๙ ขั้นตอนที่สถานประกอบการพึงนําไป
ปฏิบัติ ทั้งนี้ เมื่อปญหายาเสพติดเขาไปถึงที่ใด
ก็ตาม ปญหาหลายประการก็ตามมา จึงจําเปน
อยางยิ่งที่ท้ังนายจางและลูกจางจะตองรวมกัน
สอดสองเฝาระวังและปองกันไมใหปญหายา
เสพติดเขาไปสูสถานประกอบการได

ประโยชนที่จะไดรับจากการทํามาตรฐานการ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถาน
ประกอบกจิการ (มยส.) จะทาํใหสถานประกอบ 
กิจการนั้นๆ มีระบบการจัดการท่ีชวยใหการ
ปฏิบัติสอดคลองกับขอกําหนดมาตรฐานเปน
ไปอยางยั่งยืน

ดังนั้น นายจางและลูกจาง ควรมีสวนรวมใน
การปองกันและแกไขปญหายาเสพติดอยางเขม
แข็งและยั่งยืน มีการจัดสวัสดิการท่ีแสดงถึง
ความรับผิดชอบตอสังคม กอใหเกิดความ
สัมพันธที่ดี มีความสมานฉันท ลดปญหาความ
ขัดแยง ลดความสูญเสีย เกิดขวัญกําลังใจ 
ครอบครัวอบอุน ชวยยกระดับคุณภาพชีวิต
แรงงานอีกดวย

ที่มา: คูมือแนวปฏิบัติสูสถานประกอบการปลอดยาเสพติด โดย 

สํานักงาน ป.ป.ส.



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  

หมอแปลงไฟฟาท่ีมีใชกันอยูทุกวันน้ีอาศัยหลักการพ้ืนฐานท่ีคนพบโดยวิศวกรฮังการีสามคนน้ี และพวกเขายังทำใหคำวา “หมอแปลง 
ไฟฟา (transformer)” เปนที่นิยมสำหรับอธิบายอุปกรณที่ใชปรับเปลี่ยนแรงเคลื่อนไฟฟาเหนี่ยวนำ EMF  ในป 1886 บริษัท 
Ganz ไดติดตั้งโรงไฟฟาโดยใชเครื่องกำเนิดไฟฟากระแสสลับเปนแหงแรกของโลก จายไฟใหกับระบบไฟฟาแบบขนาน โดยมีชื่อวา 
โรงไฟฟาพลังไอน้ำ โรม-เซอชี่ (The steam-powered Rome-Cerchi)

คาโรลย ซ�พแพรโนสกี้ 
(Károly Zipernowsky), 
ออตโต แบลธ� (Ottó  
Bláthy) และ มิกชา เดร� 
(Miksa  Déri)

There are two things that are infinite, the universe and man's stupidity….. 
And I am not sure about the universe. 

Albert Einstein

มีสองส่ิงท่ีกวางใหญไพศาลอยางไมมีขอบเขตจำกัด น่ันก็คือจักรวาลกับความโงเขลาของมนุษย ….. 
และสำหรับจักรวาล ผมเองไมสูแนใจนักวามันจะใช

อัลเบิรต ไอนสไตน

20 M
VA

36 kV

100 M
VA

132 kV

300 M
VA

230 kV

333 M
VA

500 kV

สามทศวรรษถิรไทย
“พ

ัฒ
นาเทคโนโลยีเพื่

อคนไทย”

ท
ศ

วรรษ
แรก 2530 - 2539

ท
ศ

วรรษ
ที�สอง 2540 - 2549

ท
ศ

วรรษ
ที�สาม

 2550 - 2559

สู ่ท
ศ

วรรษ
ที�สี� 2560 -

2534

16 M
VA  33 kV

Autom
atic Voltage R

egulator

การไฟ
ฟ้
าส่วนภ

มูภิ
าค

2556

180/240/300 M
VA  230 kV

Pow
er Transform

er

การไฟ
ฟ้
าฝ่ายผลติฯ

2549

40/56/75 M
VA  132 kV

Pow
er Transform

er

H
i-tech System

 / IN
D

IA


