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	 	 ๏	ในวันที่หม่นเศร้าเหงาและโศก		 	 	 ขาวดอกโมกยังหม่นมัวหน้ารั้วบ้าน
พญาโศกบรรเลงเพลงเนิ่นนาน	 	 	 	 	 	 แผ่วสะท้านสะเทือนอกระทกระทม
	 	 ใจเอยเจ้าจากหายไปไหนแล้ว		 	 	 	 เหลือเพียงแววตารื้นขื่นและขม
วิเวกแว่ววันคืนเคยชื่นชม		 	 	 	 	 	 	 ธ	เสด็จเข้าประทม	ณ	หนใด
	 	 เพียงน�้าค้างหยดเผาะเปาะเปาะเสียง		 	 ใบยังเอียงลู่ลงตรงน�้าไหล
น�้าตาหยดรดหลั่งถั่งทรวงใน	 	 	 	 	 	 	 เป็นใจใครก็คงช�้าเกินคร�่าครวญ
	 	 ในวันที่หม่นหมองของชีวิต	 	 	 	 	 ธ	สถิตในดวงใจไทยทั่วถ้วน
พญาโศกร�่าโศกซ�้าย�้ากระบวน		 	 	 	 	 	 ย�้าให้ทวนทบพระปณิธาน	๚ะ๛

พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย	ยังสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์	
ข้าพระพุทธเจ้า	คณะกรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงาน	บริษัท	ถิรไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทในเครือ

ณรงค์ฤทธิ์	ศรีรัตโนภาส
ร้อยเรียง





นพชัย แดงดีเลิศ
ปริญญาตรี โบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปริญญาโท จารึกภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร

นักเขียนอิสระ

เมืองไทยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขมาแต่โบราณ	ระยะแรกทรงปกครองแบบบิดาปกครองบุตร	 
อนัเหมาะสมกบัอาณาเขตและจ�านวนประชากร	ใกล้ชดิกนั	ดแูลทัว่ถงึกนั	ประชาชนจะร้องทกุข์หรอื
ขอความเป็นธรรมได้ตลอดเวลา

เกือบ	700	ปีที่แล้ว	เมืองไทยกลายเป็นราชอาณาจักรอันกว้างใหญ่ไพศาล	การปกครองซับซ้อน 
มากขึ้น	ฐานะของพระมหากษัตริย์จึงต้องเปล่ียนเป็นสมมุติเทพตามคติเทวราช	พระมหากษัตริย ์
ได้รับการเคารพย�าเกรง	มีพระราชอ�านาจโดยสิทธิ์ขาด	เป็นเจ้าของแผ่นดิน	และเป็นเจ้าชีวิตของ
ประชาชน	เรยีกว่า	การปกครองในระบอบสมบรูณาญาสิทธริาชย์	ต่อเนือ่งยาวนานตลอดมา	ถึงปีที	่150	 
แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

ครัง้นัน้	เกดิการเปล่ียนแปลงการปกครอง	มาเป็นระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษัตรย์ิทรงเป็น
ประมุข	อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญปกครองประเทศ	นับเป็นการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยครั้งใหญ่หลวง	 
มากท่ีสดุเท่าทีเ่คยปรากฏในประวติัศาสตร์ชาตไิทย	แต่ความจงรกัภกัดต่ีอพระมหากษตัรย์ิยังแน่นแฟ้น
ในจิตใจของพสกนิกร	โดยมิได้เปลี่ยนแปลง	เมื่อเป็นเช่นนี้	พระมหากษัตริย์พระองค์หนึ่งจึงตรัสว่า	 
“ถ้าประชาชนไม่ทิ้งข้าพเจ้าแล้ว	ข้าพเจ้าจะละทิ้งอย่างไรได้”	แล้วพระองค์ก็ทรงกระท�าเช่นนั้น

เวลา	70	ปี	ตัง้แต่ปี	2489	จนถงึปี	2559	คอืรชัสมยัของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัภมูพิลอดลุยเดช	 
บรมนาถบพิตร	พระมหากษตัรย์ิพระองค์ที	่9	แห่งมหาจกัรวีงศ์	บ้านเมอืงมคีวามมัน่คง	ปวงชนชาวไทย 
ร่มเย็นเป็นสุข	ผ่านพ้นภัยพิบัติต่างๆ	มาโดยสวัสดี	ด้วยพระบารมีและพระมหากรุณาธิคุณ

เจ็ดสิบปีประเทศไทย
ใต้ละอองธุลีพระบาท

ถ้าประชาชนไม่ทิ้งข้าพเจ้า

แล้วข้าพเจ้าจะละทิ้งอยา่งไรได้
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2470 
เสด็จพระราชสมภพ

90 ปี มาแล้ว ณ ดนิแดนไกลโพ้น บนซกีโลก 
ฝั่งตรงข้าม

5 ธันวาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั เสดจ็ 
พระราชสมภพ ณ โรงพยาบาลเมาต์ออเบิร์น 
เมอืงเคมบรดิจ์ รฐัแมสซาชเูซตส์ สหรฐัอเมรกิา

พระองค์เป็นพระราชโอรสองค์ที่ 3 ในสมเด็จ
เจ้าฟ้ามหดิลอดลุเดช กรมหลวงสงขลานครนิทร์  
และหม่อมสังวาลย์ ตะละภัฏ ขณะนั้นทั้งสอง 
พระองค์ก�าลงัศกึษาอยูท่ีส่หรฐัอเมรกิา กล่าวคอื 
พระบรมราชชนกทรงศกึษาในคณะแพทย์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด เมืองบอสตัน ส่วน
พระบรมราชชนนทีรงศกึษาด้านจติวทิยา การ
ท�าอาหาร และโภชนาการ ทีว่ทิยาลยัซิมมอนส์

14 ธนัวาคม พระองค์ได้รบัพระราชทานพระนาม 
จากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวว่า  
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภูมิพลอดุลเดช 
พระองค์ทรงมีพระเชษฐาและเชษฐภคินีร่วม
พระบิดาและพระมารดาเดียวกัน 2 พระองค์ 
ได้แก่ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากัลยาณวัิฒนา 
และพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอานนัทมหดิล

ร า ก ไ ท ยใ  น ห ล ว ง ใ น ด ว ง ใ จ
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2471
เสด็จนิวัตประเทศไทย ครั้งแรก

โอกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้
เสด็จนิวัตประเทศไทย แผ่นดินของพระองค์ 
เป็นครั้งแรก มาถึงเม่ือพระบรมราชชนกทรง
ส�าเรจ็การศกึษาปริญญาแพทยศาสตรบณัฑติ
เกียรตินิยม มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

จากสหรัฐอเมริกา พระบรมราชชนกทรงพา
ครอบครัวแวะพ�านักที่กรุงลอนดอน ประเทศ
อังกฤษ และเมืองโลซาน ประเทศสวิตเซอร์
แลนด์ ก่อนลงเรอืเดนิสมทุรจากยโุรป รอนแรม
จากมหาสมุทรหนึ่งมายังอีกมหาสมุทรหน่ึง 
เป็นเวลานานนบัเดือน จนถงึกรุงสยามในเดอืน
พฤศจิกายน

เป็นการเดินทางที่พร้อมหน้าพร้อมตาท้ังสี่
พระองค์ คือ พระบรมราชชนก พระบรมราช
ชนน ีพระโสทรเชษฐภคินี พระบรมเชษฐาธิราช 
และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นครัง้แรก
และครั้งสุดท้าย

ทั้งสี่พระองค์ประทับ ณ วังสระปทุม ของ 
สมเด็จย่า คือสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรม
ราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า 

2472
สิ้นสมเด็จพระบรมราชชนก

24 เมษายน พระบรมราชชนกเสดจ็จงัหวดัเชยีงใหม่ ทรงมคีวามเหน็ว่านกัเรยีน
แพทย์ท่ีส�าเร็จจากต่างประเทศ เมื่อกลับมาแล้ว ควรศึกษาต่ออีกหนึ่งปี ให้ได้
ความรู้ความช�านาญของโรคในประเทศเสียก่อน แต่ทางการไม่อาจท�าได้ดังพระ
ประสงค์ พระองค์จึงทรงเปลี่ยนพระทัยไม่ทรงงานในโรงพยาบาลศิริราช แต่
เสด็จไปโรงพยาบาลแมคคอร์มิค ทรงประทับกับครอบครัวของ ดร. อี.ซี. คอร์ท 
ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลขณะนั้น ประทับในตึกเล็กๆ มีมหาดเล็กเพียงคนเดียว 
แต่ทรงเอาพระทยัใส่รกัษาคนไข้อย่างจรงิจงั ชาวเมอืงเชยีงใหม่ส�านกึในพระกรุณา 
ขนานพระนามพระองค์ว่าหมอเจ้าฟ้า เป็นที่พึ่งของคนไข้ทั้งปวง

18 พฤษภาคม พระบรมราชชนกทรงงานได้เพียง 3 สัปดาห์ ต้องเสด็จกลับ
กรุงเทพฯ เพ่ือร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิง สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  
กรมพระยาภาณพุนัธุวงศ์วรเดช แล้วมิได้เสด็จกลบัไปอกีเลย เพราะทรงประชวร 
ต้องประทับแต่ในพระต�าหนักวังสระปทุม กับพระมารดา

แต่เดมิเมือ่ปี 2466 พระบรมราชชนกทรงประชวรด้วยโรคไตพกิารเร้ือรงั แพทย์
ชาวยโุรปกราบทลูว่าจะทรงมพีระชนม์ชพีไม่นาน ต่อมาในปี 2470 ประชวรด้วย
โรคไส้ติ่งอักเสบก่อนการสอบไล่ แพทย์ต้องถวายการผ่าตัดเมื่อทรงสอบไล่แล้ว  
ท้ายที่สุดในปี 2472 ทรงประชวรด้วยโรคฝีบิดในตับ ประชวรอยู่ 4 เดือน มี
พระอาการแทรกซ้อนบวมน�้าในปอด จนพระหทัยวาย เสด็จทิวงคต เม่ือวันที่ 
24 กันยายน พระชนมายุ 37 ปี 

ขณะนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงพระเยาว์นัก ไม่ถึง 2 พรรษา
พระบรมราชชนกส้ินพระชนม์โดยท่ีมิได้ทรงทราบเลยว่า พระองค์ได้ประทาน
สมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชไว้ให้เป็นที่พ่ึงของคนไทยทั้งปวง ถึงสองพระองค์ 
นับเป็นพระคุณอันมหัศจรรย์

ร า ก ไ ท ยใ  น ห ล ว ง ใ น ด ว ง ใ จ
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2473
ประทับวังสระปทุม

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัประทับ ณ พระต�าหนกัใหม่วงัสระปทมุ ถนนพญาไท 
พร้อมด้วยพระบรมราชชนนี พระเชษฐภคินี และพระเชษฐา 

พระต�าหนักใหม่เป็นตกึสองชัน้ทาสคีรมี หลงัคามงุกระเบ้ืองสเีขยีวเข้ม สเีดยีวกบั
บานประตูและหน้าตา่ง จากพระต�าหนักใหม่มีถนนสู่พระต�าหนักใหญ่ ที่ประทับ
ของสมเด็จย่า คือสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า 
ในบริเวณเดียวกัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชด�าเนินไปเฝ้าฯ 
สมเด็จพระอยัยกิาเสมอ พร้อมกบัสมเดจ็พระบรมราชชนน ีพระบรมเชษฐา และ
พระเชษฐภคินี

2474
ทรงเริ่มการศึกษา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเริ่มการ 
ศึกษาครั้งแรก ที่โรงเรียนอนุบาลของมิสซิส 
เดวสิ ภรรยาของอาจารย์ชาวองักฤษ ทีส่อนอยู่
จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั ใช้บ้านเป็นโรงเรยีน
อนบุาลเลก็ๆ มเีดก็ 7-8 คน ให้เล่นตัดกระดาษ 
วาดรูป ตามประสาเด็ก 

ร า ก ไ ท ยใ  น ห ล ว ง ใ น ด ว ง ใ จ
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2475
สิ้นระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั ทรงมพีระชนมายุ
ย่างเข้า 5 พรรษา ขณะท่ีพระเจ้าพ่ีนางเธอ
ศกึษาอยูใ่นโรงเรยีนราชนินีัน้ พระองค์ได้ทรง
เข้าศกึษาชัน้อนบุาล ทีโ่รงเรยีนมาแตร์เดอ ีถนน
เพลินจิต จังหวัดพระนคร อันเป็นโรงเรียนที่
พระบรมเชษฐาเคยทรงศึกษาอยู่

6 เมษายน พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า 
เจ้าอยูหั่ว เสดจ็ไปท�าพธิเีปิดสะพานข้ามแม่น�า้
เจ้าพระยา เชือ่มระหว่างฝ่ังพระนครกบัฝ่ังธนบรุี 
เพือ่ระลกึถึงพระมหากรณุาธคิณุของพระบาท
สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ผู้
สถาปนากรุงรตันโกสนิทร์ พร้อมกับทรงชกัชวน
ประชาชนชาวไทย ร่วมกันสร้างพระบรมรปู ที่
บริเวณเชงิสะพาน และโปรดเกล้าฯ ให้มมีหรสพ

สมโภชเป็นการเฉลมิฉลองกรงุเทพพระมหานคร อายคุรบ 150 ปี พระราชทาน
นามสะพานแห่งนี้ว่า สะพานปฐมบรมราชานุสรณ์

24 มถินุายน เวลาเช้ามดื ขณะพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หวัเสดจ็ประทบั 
ณ พระราชวังไกลกังวล คณะราษฎร น�าโดยพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา
เข้ายึดอ�านาจการปกครองแผ่นดิน โดยควบคุมพระบรมวงศานุวงศ์บางพระองค ์
และข้าราชการต�าแหน่งส�าคัญเป็นตัวประกัน แล้วส่งหนังสือไปกราบบังคมทูล
เชญิเสดจ็กลบัพระนคร เพือ่เป็นพระมหากษตัรย์ิภายใต้รัฐธรรมนญูการปกครอง 
เมื่อคณะราษฎรแสดงออกถึงความปรารถนาอันแรงกล้าเช่นน้ี พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวก็มไิด้ทรงถอืทิฐมิานะ ทรงละพระบรมเดชานุภาพ ยอมรับ
การเป็นพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ และได้พระราชทานรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรสยามฉบับแรก ในวันที่ 10 ธันวาคม

พระยามโนปกรณ์นิติธาดา ได้รับแต่งต้ังเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกแห่ง 
กรุงสยาม 

ร า ก ไ ท ยใ  น ห ล ว ง ใ น ด ว ง ใ จ
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2476
เสด็จสวิตเซอร์แลนด์

เดือนพฤษภาคม พระบรมราชชนนีทรงได้รับพระบรมราชานุญาต น�าพระโอรส 
พระธิดาทั้ง 3 พระองค์ ไปประทับ ณ เมืองโลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 
เนือ่งจากพระบรมเชษฐาไม่ทรงแขง็แรง แพทย์แนะน�าให้เสดจ็ประทบัต่างประเทศ 
ที่อากาศสบาย พระบรมราชชนนีจึงทรงเลือกเมืองโลซาน เพราะอากาศดี  
ภูมิประเทศสวยงาม พลเมืองมีอัธยาศัย

ระยะแรกทั้ง 3 พระองค์ประทับที่สถานรับเลี้ยงเด็กชองโซเลย์ ส่วนพระบรม 
ราชชนนีพ�านักกับครอบครัวชาวสวิส เพื่อเรียนภาษาฝรั่งเศส เสด็จมาเยี่ยม
เฉพาะวันพุธกับวันเสาร์ ต่อมาทั้งสี่พระองค์ย้ายเข้าประทับในแฟลต เลขท่ี 12  
ถนนทิสโซต์ ในที่สุดพระบรมราชชนนีก็ทรงน�าพระโอรส พระธิดาไปประทับ 
ทีบ้่านรมิถนน ชมบรงั เดอ เดชซู เมอืงปุยย ีใกล้เมอืงโลซาน พระราชทานนามว่า  
วิลลาวัฒนา

21 มิถุนายน พระยาพหลพลพยุหเสนา ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรี แทนพระยา 
มโนปกรณ์นิติธาดา
 
เดอืนกนัยายน พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัได้เสด็จเข้าทรงศกึษาชัน้ประถมศกึษา 
ที่โรงเรียนเมียร์มองต์ เมืองโลซาน

เดือนตุลาคม ทางกรุงสยามเกิดสงคราม 
กลางเมือง พระองค์เจ้าบวรเดชกับพระยา 
ศรสีทิธสิงคราม รวมก�าลงัทหารหัวเมอืงมุ่งเข้าตี
กรงุเทพมหานคร ตามค�าแถลงการณ์ทีจ่ะเข้ามา 
ช่วยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ให้ทรงพ้นจากอ�านาจของคณะราษฎร มีการ 
ปราบปรามด้วยอาวุธ เกิดการสู้รบระหว่าง 
คนไทยด้วยกัน มีผู ้เสียชีวิตท้ังสองฝ่าย 
เหตุการณ์น้ีสะเทือนพระราชหฤทัยพระบาท
สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวอย่างยิ่ง ทรง
ตดัสนิพระทยัเสด็จไปประทบัทีป่ระเทศองักฤษ  
ในวันที่ 12 มกราคม ปีรุ่งขึ้น ด้วยเหตุผล 
เพื่อรักษาพระเนตร

ร า ก ไ ท ยใ  น ห ล ว ง ใ น ด ว ง ใ จ
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2477
เปลี่ยนแผ่นดิน 

2 มนีาคม พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 
มพีระราชหัตถเลขาสละราชสมบตั ิสภาผูแ้ทน
ราษฎรและคณะรฐัมนตรีได้อญัเชญิพระวรวงศ์- 
เธอพระองค์เจ้าอานันทมหิดล ผู้สืบสายราช-
สันตติวงศ์ ล�าดับที่ 1 เสด็จขึ้นครองราชย ์
เป็นพระมหากษตัรย์ิองค์ที ่8 แห่งราชวงศ์จกัรี 
เฉลมิพระนามว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั
อานันทมหิดล

ขณะนัน้พระองค์มพีระชนมายเุพียง 9 พรรษา 
จึงต้องมีคณะผู้ส�าเร็จราชการแทนพระองค์
ได้แก่ พระวรวงศ์เธอกรมหมืน่อนวุตัรจาตรุนต์ 
พระองค์เจ้าอาทติย์ทพิยอาภา และเจ้าพระยา
ยมราช ท�าการบริหารราชการแผ่นดินแทน
พระองค์ จนกว่าจะทรงบรรลุนิติภาวะ

2478
ทรงเป็นสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเข้าศึกษาในโรงเรียนนานาชาติ เป็นโรงเรียน
เอกชน ชื่อว่า นูแวล เดอ ลา สวิส โรมองด์ อยู่ในต�าบลไชยี เขตเมืองโลซาน 
ในระยะแรกทรงเป็นนักเรียนไปกลับ มิได้อยู่ประจ�า 

10 กรกฎาคม ทรงได้รับการสถาปนาพระอสิรยิยศเป็น สมเดจ็พระเจ้าน้องยาเธอ  
เจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดช 

2479

ทรงศึกษาในโรงเรียนนานาชาติ นูเวล เดอ ลา สวิส โรมองด์

2480

23 พฤษภาคม กระทรวงมหาดไทย ส�ารวจส�ามะโนครัวทัว่ประเทศ ได้ตวัเลขจ�านวน
ประชาชนพลเมืองไทย 14,464,105 คน จ�าแนกเป็นเพศชาย 7,313,584 คน  
เพศหญิง 7,150,521 คน

ร า ก ไ ท ยใ  น ห ล ว ง ใ น ด ว ง ใ จ
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2481
เสด็จนิวัตประเทศไทย ครั้งที่ 2

หลงัจากประทบัทีป่ระเทศสวติเซอร์แลนด์ได้ 5 ปีเศษ พระบาทสมเดจ็เจ้าอยูห่วั 
โดยเสดจ็พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัอานนัทมหดิล พระบรมเชษฐา พร้อมด้วย 
พระบรมราชชนนี และพระเชษฐภคินี ได้เสด็จนิวัตพระนคร เป็นครั้งที่ 2 

เดือนตลุาคมเสดจ็ออกจากสวติเซอร์แลนด์ ข้ึนรถไฟไปท่าเรอืเมืองมาร์เซย์ ฝร่ังเศส 
ลงเรือมีโอเนีย รอนแรมกลางมหาสมุทร

9 พฤศจิกายน เรือมีโอเนียถึงเมืองปีนัง

15 พฤศจกิายน เรือมโีอเนียทอดสมอทีเ่กาะสชัีง เสดจ็ลงเรอืพระทีน่ัง่ เรือรบหลวง 
ศรอียุธยา แวะจอดหน้าเมืองสมุทรปราการ ทีน่ั่นประชาชนพายเรอืมาล้อมถวาย 
ความจงรกัภกัด ีเรอืพระทีน่ัง่แล่นเข้าแม่น�า้เจ้าพระยา ถงึท่าราชวรดฐิ เวลา 16.00 น. 
พสกนิกรรอรับเสด็จเนืองแน่น

ธงมหาราชบนเรอืแสดงว่าพระมหากษตัรย์ิประทบัอยูจ่รงิๆ ประชาชนไม่ได้ฝันไป  
5 ปีแล้วท่ีประเทศไทยไม่มีพระมหากษัตริย์ประทับอยู่ในแผ่นดิน หลายคน 
กลั้นน�้าตาแห่งความปลื้มปีติไว้ไม่ได้ 

การเสด็จนิวัตพระนคร แม้เป็นระยะเวลาอันสั้น แต่ก็ได้แสดงให้เห็นถึงความ
จงรักภักดีที่อาณาประชาราษฎร์มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ทุกหนแห่ง ทั้งใน 
พระนครและต่างจังหวัด เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลและ
พระอนชุาเสดจ็พระราชด�าเนนิไป ราษฎรจะมาเฝ้าฯ  ชมพระบารมเีป็นจ�านวนมาก  
ตามสถานทีีข่บวนรถไฟพระทีน่ัง่ผ่าน มกีารตัง้เครือ่งบชูา พระสงฆ์เจรญิชยัมงคล 
คาถา ความกระตือรือร้นพร้อมอกพร้อมใจกันมารับเสด็จโดยบริสุทธิ์ ปราศจาก
การบังคับกะเกณฑ์ เช่นนี้ ย่อมแสดงให้เห็นถึงความจงรักเชื่อมั่นในองค ์
พระมหากษัตริย์ ยังแน่นแฟ้นในจิตใจของประชาชน

ปลายปี จอมพล ป. พิบูลสงคราม ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรี แทนพระยา 
พหลพลพยุหเสนา

2482
เสด็จกลับสวิตเซอร์แลนด์

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัเสดจ็กลบัไปทรง
ศกึษาต่อ โรงเรยีน นแูวล เดอ ลา สวสิ โรมองค์ 
ณ เมอืงโลซาน ประเทศสวติเซอร์แลนด์ อีกคร้ัง 
ทัง้ยงัได้ทรงศกึษาภาษาไทย ประวตัศิาสตร์ไทย 
และความรู้ทางศาสนากับพระอาจารย์คนไทย 
ที่รัฐบาลส่งไปถวายพระอักษร ตามพระราช
ประสงค์

หลงัจากเสดจ็กลบัไปไม่นาน กเ็กดิสงครามขึน้
ในยุโรป และสงครามก็ได้ขยายตัวทุกภูมิภาค
ของโลก จนได้ชือ่ว่าเป็นสงครามโลก ครัง้ทีส่อง

ระหว่างสงคราม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั
ประทับอยู่ ณ เมืองโลซานดังเดิม มิได้ทรง
อพยพล้ีภัยสงครามไปยังประเทศที่ปลอดภัย 
เนื่องจากพระบรมราชชนนีทรงเป็นห่วงการ
ศกึษาของพระราชโอรสพระราชธดิา หากแปร 
พระราชฐานไปประทับที่อื่นก็จะขาดความ 
ต่อเนือ่ง แม้ต้องรบัผลกระทบจากภยัสงคราม 
ค่าครองชพีสูงข้ึนเป็นอนัมาก ขาดแคลนเคร่ือง
อุปโภคบริโภค ต้องใช้บัตรปันส่วนอาหาร
และของใช้จ�าเป็น เมื่อเสด็จไปโรงเรียนและ
มหาวิทยาลัยก็ทรงจักรยาน ไม่ใช้รถพระที่นั่ง 
พระบรมราชชนนีทรงใช้ขี้เถ้าแทนสบู่ ทรงท�า
เนยเองและเก็บผลไม้มาท�าแยมเอง 

12 กนัยายน รัฐบาล จอมพล ป. พบูิลสงคราม  
ประกาศเปล่ียนชือ่ประเทศสยามเป็นประเทศไทย 
ค�าว่าสยามน้ันใช้เฉพาะในราชการ และเป็น 
ค�าเรียกของชาวต่างชาติ ส่วนคนไทยเรียก
ประเทศของตนว่าเมืองไทย การขนานนาม
ประเทศ ควรเรยีกตามเชือ้ชาตเิจ้าของประเทศ 
เมื่อเป็นเชื้อชาติไทย ก็ควรเรียกประเทศว่า 
ประเทศไทย

ใ  น ห ล ว ง ใ น ด ว ง ใ จ ร า ก ไ ท ย
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2483
ทรงเป็นเป็นนักเรียนประจ�า

ช่วง 2 ปีสดุท้ายของการศึกษาในโรงเรยีนนเูวล เดอ ลา สวสิ โรมองด์ พระบรม
ราชชนนไีด้ทรงจดัให้พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัเข้าเป็นนักเรียนประจ�า เพ่ือให้
ทรงรู้จักวิถีชีวิตของนักเรียนที่ต้องพึ่งตนเอง

29 สิงหาคม มีประกาศเร่ืองวันขึ้นปีใหม่ แต่เดิมไทยเราขึ้นปีใหม่ในเดือนอ้าย  
แล้วเปลีย่นเป็น วนัที ่1 เมษายน ตามคติพราหมณ์ ต่อมาต้องตดิต่อกบัต่างประเทศ 
รัฐบาลไทยจงึเหน็สมควรเปล่ียนเป็น 1 มกราคม ตามแบบสากล โดยเริม่เปลีย่น 
ในปีนี ้ดงันัน้พอสิน้เดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2483 ก็ขึน้ปีใหม่ 1 มกราคม พ.ศ. 2484  
ทนัท ีเมือ่นับเช่นน้ี เดอืนมกราคม พ.ศ. 2483 กับเดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2483 
และเดือนมีนาคม พ.ศ. 2483 จึงไม่มี

เดอืนพฤศจกิายน ฝรัง่เศสส่งเครือ่งบนิมาทิง้ระเบดิเมอืงนครพนม สงครามอนิโดจนี 
ระหว่างไทยกบัฝรัง่เศสจงึเกดิขึน้ ฝร่ังเศสโจมตไีทยทางอรญัประเทศ จอมพล ป. 
พิบลูสงคราม นายกรฐัมนตร ีส่งทหารเข้าไปในอนิโดจีนทางด้านเขมร แต่ในทีสุ่ด
ญีปุ่น่เสนอตวัเข้าไกล่เกล่ีย ไทยและฝรัง่เศสส่งผูแ้ทนไปลงนามอนสุญัญาโตเกยีว 

2484
ทรงจบการศึกษา โรงเรียน นูเวล เดอ ลา สวิส โรมองด์

ปีสุดท้ายของการศึกษาในโรงเรียน นูเวล เดอ ลา สวิส โรมองด์ ต่อจากนั้น
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัทรงเข้าศกึษาทีโ่รงเรยีนยมินาส คลาสสิค กงัโตนาล  
แห่งเมืองโลซาน 

2485
ทรงศกึษาในโรงเรียนยิมนาส คลาสสคิ กงัโตนาล

24 มิถุนายน มีพิธีเปิดอนุสาวรีย์ชัยสมรภูม ิ
บรเิวณถนนพญาไทต่อกบัถนนราชวถิ ีสร้างขึน้ 
เพื่อเชิดชูเกียรติทหาร ต�ารวจ และพลเรือน 
ผู้สละชีพเพื่อชาติ แต่เดิมจารึกชื่อผู้เสียชีวิต
ในสมรภูมิอินโดจีนจ�านวน 59 นาย ต่อมา
ได้จารึกชื่อทหารที่เสียชีวิตในสงครามเกาหลี
เพิ่มเข้าไปด้วย

มีประกาศรฐันยิมฉบบัต่างๆ เพือ่จัดระเบยีบการ
ด�าเนนิชวีติของคนไทยให้เป็นแบบอารยประเทศ 
เช่น ห้ามประชาชนกนิหมากเดด็ขาด ให้ผูห้ญงิ
นุ่งผ้าถุงแทนโจงกระเบน ให้สวมรองเท้าและ
สวมหมวก วางระเบียบการใช้ค�าแทนช่ือเป็น
มาตรฐาน เช่น ฉัน ท่าน เรา ให้ข้าราชการ
กล่าวค�าว่าสวสัดใีนโอกาสแรกทีพ่บกัน ให้ตดั
ตวัอักษรท่ีออกเสียงซ�า้กัน เป็นการเปลีย่นแปลง
การสะกดค�าโดยสิ้นเชิง 

น�้าท่วมใหญ่ในกรุงเทพพระมหานคร  
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ญี่ปุ่นสร้างทางรถไฟจากชุมทางหนองปลาดุก 
จงัหวดัราชบุร ีผ่านจงัหวดักาญจนบรีุ ต่อไปยงั
พม่า เพื่อใช้เป็นเส้นทางล�าเลียงยุทธสัมภาระ
ไปพม่าและอนิเดยี ในการสร้างทางรถไฟสายนี้ 
ญ่ีปุ่นเกณฑ์เชลยศึกฝ่ายสัมพันธมิตร และ 
ว่าจ้างกรรมกรสร้างอย่างเร่งด่วน แต่เนือ่งจาก
ทางรถไฟต้องผ่านเทือกเขาอันเป็นป่าทึบ 
อากาศร้อนจัดหนาวจัด มีไข้ป่าชุกชุม เชลย
ศึกและกรรมกรขาดแคลนอาหารและยา  
เจ็บป่วยล้มตายจ�านวนมากทุกวัน ทางรถไฟ
เส้นนี้จึงถูกขนานนามว่าทางรถไฟสายมรณะ 
สะพานที่ใช้ข้ามแม่น�้าแควใหญ่ เรียกกันว่า
สะพานข้ามแม่น�้าแคว สร้างเสร็จเมื่อเดือน
กันยายน ต่อมาเมื่อญี่ปุ่นแพ้สงคราม ไทยได้
ซื้อทางรถไฟสายนี้จากฝ่ายสัมพันธมิตร

2487

ในวชิาภมูศิาสตร์และประวตัศิาสตร์ พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงศึกษาเปรียบเทียบ
ระหว่างประเทศไทยกบันานาประเทศ เกีย่วกบั 
พืน้ฐานและวฒันธรรมของแต่ละชาติ เพือ่เป็น
แนวทางปรับปรุงแก้ไขประเทศไทยให้เจริญ 
ขึ้นกว่าที่เป็นอยู่

ในวิชาอักษรศาสตร์นั้น ทรงเชี่ยวชาญหลายภาษา ทั้งฝรั่งเศส อังกฤษ เยอรมัน 
และละติน เป็นรากฐานส�าคัญให้พระองค์ทรงศึกษาวิชากฎหมายได้ลึกซึ้ง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัทรงสนพระทยัการปกครองของประเทศสวติเซอร์แลนด์  
ถึงเป็นประเทศเลก็ท่ามกลางมหาอ�านาจ แต่ด�ารงเอกราชได้โดยไม่ถกูรกุราน พลเมอืง 
เป็นคนหลายชาติหลายภาษา ทัง้ฝรัง่เศส อติาเลยีน และเยอรมนั แต่เป็นประเทศที่
ประชาชนมกีารศกึษาดีทีสุ่ดในโลก แม้คนเล้ียงแกะบนเขาสูงก็ยังส�าเร็จมหาวทิยาลยั

คนไทยรูจ้กัประเทศสวสิในฐานะผูผ้ลตินาฬิกาช้ันเยีย่ม แต่น้อยคนทีรู่ว่้าประเทศ
สวิสมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย ตรงตามความหมายที่สุดในโลก

นายควง อภัยวงศ์ เป็นนายกรัฐมนตรีต่อจาก จอมพล ป. พิบูลสงคราม 

2488
เสด็จนิวัตประเทศไทย ครั้งที่ 3

สงครามโลกสงบลงแล้ว

เดอืนกรกฎาคม ทรงสอบไล่ได้ประกาศนยีบตัร บาเซอร์เลยีร์ เอส เลตเตรส์ จาก
โรงเรียนยิมนาส คลาสสิค กังโตนาล

เดือนตุลาคม ทรงเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยโลซาน แผนกวิทยาศาสตร์

สมเดจ็พระเจ้าอยูหั่วอานนัทมหิดลเสดจ็พระราชด�าเนนิกลับมาเย่ียมประเทศไทย 
ไม่ได้ เป็นเวลานานหลายปี ครั้นสงครามสงบ รัฐบาลไทยจึงได้อัญเชิญพระองค์
เสดจ็กลบัมาประทับเป็นม่ิงขวญัแก่ปวงชนชาวไทย เน่ืองจากทรงบรรลนิุตภิาวะแล้ว  
สมควรขึ้นครองราชย์เป็นประมุขของชาติอย่างแท้จริง

5 ธันวาคม เครื่องบินดาโคตา C47 เป็นพระราชพาหนะ น�าพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช และพระบรมราชชนนี เสด็จถึง
พระนคร พร้อมกับเสียงไชโยโห่ร้องยินดีปรีดา กึกก้องบนแผ่นดินที่ปราศจาก
พระมหากษัตริย์เป็นเวลายาวนาน ด้วยความปลื้มปีติของพสกนิกรที่ได้ชื่นชม
พระบารมีสมเด็จพระยุวกษัตริย์ พระชนมพรรษา 20 พรรษา พร้อมกับสมเด็จ
พระเจ้าน้องยาเธอ พระชนมพรรษา 18 พรรษา

นายทว ีบณุยเกต ุเป็นนายกรฐัมนตรต่ีอจาก นายควง อภยัวงศ์ และ ม.ร.ว. เสนย์ี  
ปราโมช เป็นนายกรัฐมนตรีต่อจาก นายทวี บุณยเกตุ 
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ขึ้นครองราชสมบัติ 

การเสดจ็นวิตัพระนครคราวนี ้พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่วั โดยเสด็จพระบรมเชษฐาธริาชไป
เยีย่มราษฎรในจงัหวดัสมทุรปราการ ปทุมธานี 
นนทบรุ ีสมุทรสาคร ลพบรีุ และประจวบครีขีนัธ์ 
ในทีท่กุแห่งประชาชนชาวไทยมีโอกาสเข้าเฝ้าฯ
อย่างใกล้ชิด และเมื่อเสด็จประพาสใจกลาง
พระนคร คือ ส�าเพ็ง ก็สร้างความปลาบปลื้ม
แก่ชาวจีนเป็นอันมาก 

เวลาผ่านไป 5 เดอืน สมเดจ็พระบรมเชษฐาธริาช  
ทรงมพีระราชประสงค์จะเสด็จไปสวติเซอร์แลนด์ 
เพื่อทรงศึกษาต่อให้จบตามหลักสูตร หมาย
ก�าหนดการเสด็จพระราชด�าเนิน คือ วันที่ 
13 มิถุนายน

ก่อนถงึก�าหนดเสดจ็พระราชด�าเนนิไปประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์เพียง 5 วัน พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลทรงพระประชวร
พระนาภี อาหารไม่ย่อย เนื่องจากตรากตร�า
พระวรกาย ปฏบิตัพิระราชภารกจิ จึงงดเสดจ็
ออกงานต่างๆ

9 มิถุนายน เวลาเช้าตรู ่ เสียงปืนดังข้ึน 
ในห้องบรรทมของพระองค์ เมือ่มหาดเลก็ห้อง 
วิง่เข้าไปด ูกเ็หน็พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั 
อานันทมหิดลอยู่บนพระท่ีบรรทม และเสด็จ 
สวรรคตแล้ว คืนนั้น นายปรีดี พนมยงค์  
นายกรฐัมนตร ีเรยีกประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
เป็นกรณีพิเศษ ท่ีประชุมลงมติเห็นชอบเป็น 
เอกฉันท์ อัญเชิญสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ  
เจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดช เสด็จเถลิงถวัลย 
ราชสมบัติสืบต่อจากพระบรมเชษฐาธิราช 
เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 9 โดยล�าดับ
ในพระบรมราชจักรีวงศ์ แต่เนื่องจากยังมิได้
ทรงบรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย จึงตั้งคณะ 
ผู้ส�าเร็จราชการแทนพระองค์ชั่วคราว 3 ท่าน 

19 สิงหาคม ทรงอ�าลาประเทศไทยและพสกนิกร เสด็จพระราชด�าเนินกลับไป
ศึกษาต่อ ยังประเทศสวิตเซอร์แลนด ์ขณะประทบัรถพระทีน่ัง่ เสดจ็พระราชด�าเนิน
ไปยงัสนามบนิดอนเมอืง เกิดเหตุอย่างหนึง่ ในบทความพระราชนพินธ์เรือ่ง เมือ่
ข้าพเจ้าจากสยามสูส่วติเซอร์แลนด์ ตอนหนึง่กล่าวว่า ตามถนนผูค้นช่างมากมาย
เสยีจรงิๆ ทีถ่นนราชด�าเนนิกลาง ราษฎรเข้ามาใกล้จนชดิรถทีเ่รานัง่ กลวัเหลอืเกิน 
ว่าล้อรถของเราจะไปทับแข้งทับขาใครเข้าบ้าง รถแล่นฝ่าฝูงคนไปได้อย่าง 
ช้าที่สุด ถึงวัดเบญจมบพิตร รถแล่นเร็วขึ้นได้บา้ง ตามทางทีผ่า่นมา ได้ยนิเสียง
ใครคนหนึ่งร้องขึ้นมาดังๆ ว่า อย่าละทิ้งประชาชน อยากจะร้องบอกเขาลงไปว่า  
ถ้าประชาชนไม่ทิ้งข้าพเจ้าแล้ว ข้าพเจ้าจะละทิ้งอย่างไรได้

ต่อมาอีก 20 ปี ขณะทรงเยี่ยมราษฎรในต่างจังหวัด ทรงพบผู้ร้องตะโกนนั้น  
ชายผู้นั้นกราบบังคมทูลว่า เขาเห็นพระพักตร์เศร้า เขารู้สึกใจหายและว้าเหว่  
จึงร้องไปเหมือนคนบ้า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตอบว่า นั่นแหละ  
ท�าให้เรานึกถึงหน้าที่ จึงต้องกลับมา

เมื่อเสด็จถึงประเทศสวิตเซอร์แลนด์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประทับ  
ณ พระต�าหนักวิลลาวัฒนา พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชชนนี และสมเด็จ
พระเจ้าพีน่างเธอ ทรงตระหนกัว่าจะต้องเป็นพระเจ้าแผ่นดิน ปกครองประชาชน
ให้ร่มเยน็เป็นสขุ จงึทรงเปลีย่นแนวทางการศกึษาใหม่ ณ มหาวทิยาลยัแห่งเดมิ 
จากวิชาวิทยาศาสตร์เป็นวิชาสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ เพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อการด�ารงฐานะพระมหากษัตริย์ประมุขของประเทศต่อไป

นายควง อภยัวงศ์ กลบัมาเป็นนายกรฐัมนตร ีต่อจาก ม.ร.ว. เสนย์ี ปราโมช และ 
นายปรีดี พนมยงค์ เป็นนายกรัฐมนตรีต่อจาก นายควง อภัยวงศ์
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ทรงพบหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร

ระหว่างทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัทรงศกึษา
อยู่นั้น พระองค์เสด็จจากเมืองโลซานไปกรุง
ปารสี ได้พบกบั หม่อมราชวงศ์สริกิติิ ์กติิยากร  
เป็นครั้งแรก

หม่อมราชวงศ์สิริกิติ ์กิตยิากร เป็นธดิาหม่อมเจ้า 
นกัขตัมงคล กติยิากร เอกอคัรราชทตูไทยประจ�า 
ฝรั่งเศส กับหม่อมหลวงบัว กิติยากร ครั้งนั้น
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระชนมายุ  
20 พรรษา ส่วนหม่อมราชวงศ์สิริกต์ิิ กิติยากร  
อายุ 15 ปี

หลวงธ�ารงนาวาสวสัดิเ์ป็นนายกรฐัมนตรต่ีอจาก 
นายปรีดี พนมยงค์ และนายควง อภัยวงศ์  
กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีก ต่อจากหลวง
ธ�ารงนาวาสวัสดิ์

2491
ทรงประสบอุบัติเหตุ

3 ตลุาคม ขณะทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัทรงขบัรถเฟียส ทอปอลโิน จากเจนีวา 
ไปยังโลซาน รถยนต์พระที่นั่งชนกับรถบรรทุกอย่างแรง ที่ถนนเมืองมอนเนย์ 
ใกล้ทะเลสาบเยนีวา ท�าให้เศษกระจกกระเด็นเข้าพระเนตรขวา พระอาการสาหัส 
ทรงเข้ารักษาพระองค์ ณ โรงพยาบาลมอร์เซล

หลังการถวายการรักษา พระองค์มีพระอาการแทรกซ้อนบริเวณพระเนตรขวา 
แพทย์ถวายการรกัษาอย่างต่อเน่ืองหลายครัง้ แต่พระอาการไม่ดขีึน้ เมือ่วนิจิฉยั
แล้วว่าพระองค์ไม่สามารถทอดพระเนตรผ่านพระเนตรขวาได้อีกต่อไปแล้ว จึง
ถวายการแนะน�าให้ทรงพระเนตรปลอมในที่สุด หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร 
ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าเยี่ยมพระอาการเป็นประจ�า จนกระทั่งหายจากพระประชวร

17 กรกฎาคม พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัภมูพิลอดลุยเดช ทรงมพีระราชด�ารสั
สั่งให้ราชเลขานุการประจ�าพระองค์โทรเลขเชิญหม่อมเจ้านักขัตมงคล กิติยากร 
เข้าเฝ้าฯ ณ นครโลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 

19 กรกฎาคม สมเด็จพระบรมราชชนนี ได้รับสั่งขอหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์  
ต่อหม่อมเจ้านกัขตัมงคล กติยิากร โดยพธิหีมัน้ได้จดัขึน้อย่างเรยีบง่าย ทีโ่รงแรม
วินด์เซอร์ เมืองโลซาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสวมพระธ�ามรงค์เพชร 
เป็นของหมั้นต่อหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ ซึ่งเป็นพระธ�ามรงค์องค์เดียวกับที่ สมเด็จ
พระบรมราชชนกทรงมอบต่อสมเด็จพระบรมราชชนนี
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12 สงิหาคม ครบรอบวันเกิด 17 ปี ของหม่อมราชวงศ์สริิกต์ิิ กติิยากร พระบาท
สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศข่าวทรงหมัน้ ในงานเลีย้ง 
รบัรอง ณ สถานเอกอคัรราชทตูไทย ประจ�ากรุงลอนดอน ประเทศองักฤษ พธิมีงคล 
เนือ่งในงานวนัเกดิผ่านไปเพียงวนัเดยีว หนังสอืพมิพ์ทกุฉบบั ในมหานครลอนดอน
พากนัพาดหวัข่าวว่า กษตัรย์ิไทยทรงหมัน้ธิดาเอกอคัรราชทตูไทยในกรงุลอนดอน 

2 กันยายน ส�านักราชเลขานุการในพระองค์ประจ�าประเทศไทยได้รับรายงาน
จากราชเลขานุการประจ�าพระองค์ในนครโลซาน โดยทางโทรเลข ความว่า  
พระราชพิธีประกอบการหม้ันเป็นทางการระหว่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดช กับหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร จากนั้นรัฐบาลได้แถลงข่าว 
ทางวิทยุกระจายเสียง ประชาชนทั่วราชอาณาจักรทราบแล้ว ต่างปลื้มปิติ 
เป็นล้นพ้น
 
จอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี ต่อจากนายควง อภัยวงศ์

2492
ราษฎรร�่าร้องให้เสด็จกลับ

หลงัจากข่าวร้ายทรงประสบอบุตัเิหตแุล้ว กเ็กดิข่าวดคีอืข่าวทรงหมัน้ ทัง้สองข่าวน้ี 
เป็นข่าวใหญ่ทั่วโลก ในรอบปี 2491-2492

ตลอดเวลาทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัทรงศกึษาวชิาการอยู่ ณ ทวปียโุรปนัน้  
ปวงราษฎรพากันร�่าร้องหาอยู่มิได้ขาด ปรารถนาให้พระองค์เสด็จกลับมา 
ประทับเป็นมิ่งขวัญอุ่นเกล้าชาวไทย เพราะประเทศที่ขาดประมุขนั้นย่อมว้าเหว่
เปล่าเปลี่ยวใจนัก

2493
บรมราชาภิเษก

27 กุมภาพันธ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ทรงกราบบังคมทูลลาสมเด็จพระราชชนนี 
เสด็จประทับรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วย 
หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร หม่อมเจ้า 
นกัขัตมงคล กติยิากร หม่อมหลวงบวั กิติยากร 
หม่อมราชวงศ์บษุบา กิตยิากร และข้าราชบริพาร 
อกี 16 คน ตามเสดจ็ไปยงัฝรัง่เศส เพือ่ประทบั
เรือเดินสมุทร

เดิมคณะรัฐบาลกราบบังคมทูลเชิญเสด็จโดย
พระราชพาหนะเคร่ืองบิน เพ่ือความรวดเร็วและ
สะดวกสบาย แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั 
ทรงพระราชด�ารว่ิา ขบวนเสดจ็พระราชด�าเนนิ
คร้ังนี้ มีพระประยูรญาติและข้าราชบริพาร 
ตามเสด็จเป็นจ�านวนมาก หากเสด็จทางเรือ  
จะสิ้นเปลืองงบประมาณแผ่นดินไม่มาก

ณ ท่าเรอืวลิฟรังซ์ พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั 
ประทบัพระราชพาหนะเรอืเดนิสมทุรซแีลนเดีย 
จากยโุรปมุ่งสู่ตะวนัออก ผ่านเมืองท่าต่างๆ ตาม
เส้นทางเท่าทีก่�าหนดขึน้เป็นพเิศษ เพือ่ให้การ
เสด็จพระราชด�าเนินเป็นไปโดยรวดเร็วยิ่งขึ้น

15 มีนาคม เรือซีแลนเดียแล่นเข้าคลองสุเอซ 
สู่มหาสมุทรอินเดีย ถึงอ่าวหน้าเมืองโคลัมโบ 
ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ เซอร์จอห์นโคโตลาวา 
ถวายการต้อนรับเสด็จ

20 มนีาคม เข้าเทยีบท่าเมอืงสงิคโปร์ ปืนใหญ่
องักฤษยิงสลตุถวายค�านบัสงูสุด 21 นัด แตรวง
ทหารองักฤษบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี

24 มีนาคม เรือรบหลวงรัตนโกสินทร์ พร้อม
ขบวนเรือรบหลวงอีก 6 ล�า ออกไปรับเสด็จ 
ณ กลางทะเลหลวง ต้ังแต่เวลา 03.00 น. 
เมือ่ฟ้าสว่าง เรอืเดนิสมทุรซีแลนเดยีกป็รากฏขึน้ 
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ที่ขอบฟ้า กองเรือรบหลวงยิงสลุตถวาย 21 นัด แปรร้ิวขบวนน�าเสด็จพระราช 
ด�าเนินสู่ท่าจอดเรือเกาะสีชัง จอมพล ป. พิบูลสงคราม กราบบังคับทูลเชิญ 
เสด็จประทับเรือพระท่ีน่ังเรือรบหลวงรัตนโกสินทร์ พอใกล้เที่ยงวันก็ถึงสันดอน 
ปากแม่น�า้เจ้าพระยา อนัเนอืงแน่นไปด้วยเรอืน้อยใหญ่ของประชาชน เมือ่ขบวน 
เสด็จผ่าน เสียงโห่ร้องถวายพระพรดังกึกก้องแข่งกับเสียงหวูดของเรือกลไฟ
อึงคะนึงท่ัวท้องน�้า พร้อมเสียงกระหึ่มของเคร่ืองบินที่ร่อนลงมาถวายความ
เคารพ บังเกิดความโกลาหลอันปลื้มปีติเป็นประวัติการณ์ ประชาชนคับคั่ง 
สองฟากแม่น�้า วัดริมน�้าตั้งโต๊ะหมู่บูชาสวดถวายพระพรชัย พอ 14.30 น. 
เรือพระที่นั่งชะลอเข้าเทียบฉนวนท่าราชวรดิฐอย่างงามสง่า กองทัพบก 
และกองทัพเรือยิงสลุตถวายค�านับฝ่ายละ 21 นัด เสียงไชโยถวายพระพร 
ดงักกึก้อง ไม่มผีูย่้อท้อต่อเปลวแดด ความจงรกัภกัดขีองประชาชนได้แสดงออก
มาแล้วสุดหัวใจ

29 มีนาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้มีพระราชพิธีถวาย 
พระเพลงิพระบรมศพพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัอานนัทมหิดล ณ พระเมรมุาศ
ท้องสนามหลวง ประชาชนทัง้ในกรงุเทพฯ และต่างจงัหวดัร่วมกนัมาถวายพระเพลงิ 
พระบรมศพอย่างเนืองแน่น ด้วยความเศร้าสลดยิ่ง

28 เมษายน เป็นวนัประกอบพระราชพิธรีาชาภเิษกสมรส ณ วังสระปทมุ เวลา 
09.00 น. หม่อมเจ้านกัขตัมงคล กิติยากร ทรงน�าหม่อมราชวงศ์สริกิิติ ์กิตยิากร  
ไปยังวังสระปทุม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธย และ 
หม่อมราชวงศ์สริกิติิ ์กติยิากร ลงนามในสมดุทะเบยีนสมรส สมเดจ็พระศรสีวรนิทริา 
บรมราชเทว ีพระพนัวสัสาอยัยกิาเจ้า เสดจ็ออก ณ ชัน้ 2 ของพระต�าหนกั ประทาน 
น�า้พระพทุธมนต์ เทพมนต์ ตามโบราณราชประเพณ ีอาลกัษณ์อ่านประกาศสถาปนา 
หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร พระอัครมเหสี เป็นสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์

29 เมษายน ทัง้สองพระองค์เสดจ็แปรพระราชฐาน 
โดยรถไฟพระที่น่ัง ประทับ ณ วังไกลกังวล  
อ�าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ เป็นเวลา  
5 วัน

5 พฤษภาคม ทรงประกอบพระราชพิธี 
บรมราชาภเิษกตามโบราณขตัตยิราชประเพณี 
ณ พระทีน่ัง่ไพศาลทกัษณิ ในพระบรมหาราชวัง  
เฉลมิพระปรมาภไิธยตามจารกึในพระสพุรรณบฏั 
ว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรี 
นฤบดินทร สยามนิทราธิราช บรมนาถบพิตร 
พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการเป็น 
สจัวาจาว่า เราจะครองแผ่นดนิโดยธรรม เพือ่
ประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม สถาปนา
สมเดจ็พระราชนิสีริิกิติ ์เป็นสมเดจ็พระนางเจ้า 
สิริกิติ์ พระบรมราชินี

9 มิถุนายน เสด็จพระราชด�าเนินพร้อมด้วย
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี ยัง
ประเทศสวติเซอร์แลนด์ เนือ่งจากความจ�าเป็น
ทางพระสุขภาพ ที่จะต้องอยู่ในความดูแล 
ของแพทย์
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2494
เจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญาประสูติ

5 เมษายน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา ประสูติ ณ เมือง
โลซาน สวิตเซอร์แลนด์

2 ธนัวาคม เสดจ็พระราชด�าเนนินวิตัพิระนคร ประทบั ณ พระต�าหนกัจติรลดา
รโหฐาน และพระที่น่ังอัมพรสถาน เป็นการเสด็จนิวัติประเทศไทยเพื่อประทับ
เป็นการถาวร เพราะหลังจากนี้ คือเวลาที่ทรงอุทิศให้กับบ้านเมืองทุกนาที ทั้ง
พระวรกายและพระราชหฤทยั ทีท่รงยดึถอืพระปฐมบรมราชโองการเป็นแนวทาง
แห่งการปกครองแผ่นดิน โดยทรงต้ังพระราชปณิธานว่า จะทรงร่วมรับทุกข์สุข
ของประชาชน เท่ากับทุกข์สุขของพระองค์เอง จะน�าความเจริญและความสุข
สวัสดีมาสู่ประเทศชาติ

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งสถานีวิทยุ
กระจายเสียงขึ้นภายในพระที่น่ังอัมพรสถาน 
พระราชทานช่ือว่า สถานีวิทยุ อ.ส. พระราชวัง
ดุสิต

2496
โครงการพัฒนาแหล่งน�้าแห่งแรก

มพีระราชด�ารใิห้สร้างอ่างเกบ็น�า้เขาเต่า อ�าเภอ
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เนื่องจาก
ในหมู่บ้านเขาเต่ามีประชากรหนาแน่น แต่
ขาดแคลนน�้า เมื่อน�้าทะเลขึ้นน�้าเค็มจะไหล 
เข้าท่วมพ้ืนที ่ทรงแก้ปัญหาการขาดแคลนน�า้จดื 
ของชาวบ้านเป็นล�าดับแรก โดยพระราชทาน
ทรัพย์ส่วนพระองค์ 60,000 บาท เพือ่ก่อสร้าง
ท�านบดินปิดกั้นน�้าทะเล เป็นอ่างเก็บน�้า ให้ 
ชาวบ้านใช้อุปโภคบริโภค เลี้ยงปลา และ 
เพาะปลูก อ่างเก็บน�้าเขาเต่านี้สร้างแล้วเสร็จ 
ใช้ประโยชน์ได้ในปี 2506 นับเป็นโครงการ
พัฒนาแหล่งน�้าอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 
แห่งแรก 

2495
เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณประสูติ

เดือนพฤษภาคม เสด็จพระราชด�าเนินแปรพระราชฐานไปประทับแรม ณ  
พระต�าหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อรวบรวมข้อมูล 
ในการวางแผนช่วยเหลอืราษฎร เม่ือเสดจ็ไปยังบ้านห้วยมงคล ต�าบลหนิเหลก็ไฟ 
อ�าเภอหวัหนิ ซึง่ไม่มถีนนเชือ่มต่อกบัถนนเพชรเกษม ระหว่างทางเสด็จ รถตดิหล่ม 
ทัง้ทหาร ต�ารวจ และชาวบ้านช่วยกนัเขน็ ทรงทราบถงึความเดอืดร้อนของราษฎร 
ในการเดนิทางสญัจร และการขนส่งผลผลติการเกษตร จงึพระราชทานรถบลโูดเซอร์  
ให้หน่วยต�ารวจตระเวณชายแดนค่ายนเรศวร ไปสร้างถนน เพือ่ให้ราษฎรสามารถน�า
ผลผลติออกมาจ�าหน่ายยงัชุมชนภายนอกได้สะดวก นบัว่าโครงการถนนห้วยมงคล  
เป็นโครงการพัฒนาชนบทอันเนื่องมาจากพระราชด�าริแห่งแรก

28 กรกฎาคม สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ ประสูติ  
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

2497

พระราชทานพระราชทรัพย์ให้กระทรวง
สาธารณสุข เพื่อจัดตั้งหน่วยแพทย์เคล่ือนท่ี
พระราชทานเพื่อรักษาประชาชนตามชนบท

ใ  น ห ล ว ง ใ น ด ว ง ใ จ ร า ก ไ ท ย
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2498
เจ้าฟ้าสิรินทรเทพรัตนสุดาประสูติ

2 เมษายน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า 
สิรินธรเทพรัตนสุดาฯ ประสูติ ณ พระท่ีน่ัง 
อัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

ตั้งแต่ปี 2498 เป็นต้นไป พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด�าเนินทรงเยี่ยม
ราษฎรทั่วทุกภาคของประเทศ เพื่อทรงศึกษา
ปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร แล้วทรงมี
พระราชด�าริในการแก้ไขปัญหาเหล่านั้น เพื่อ
ประโยชน์สุขของอาณาประชาราษฎร์

2-20 พฤศจิกายน เสด็จเยี่ยมราษฎรในภาค 
ตะวนัออกเฉยีงเหนอื 15 จงัหวดั เริม่ทีจ่งัหวดั 
นครราชสมีา สิน้สดุทีจ่งัหวดับุรีรมัย์ มรีาษฎร 
เข้าเฝ้าแน่นขนัดทุกแห่ง เป็นครั้งแรกที่ 
พระองค์เสด็จไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และเป็นคร้ังแรกที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
มีพระมหากษัตริย์เสด็จมาเยี่ยมเยียน

ครัง้นัน้ เมือ่เสด็จผ่านนครพนม สกลนคร และ
กาฬสนิธุ ์เป็นหน้าแล้ง แต่มเีมฆ ทรงพระด�าริ 
ว่าท�าอย่างไรจะดึงเมฆลงมาได้ ทรงให้ศึกษา
ทดลองท�าฝนเทียม เพื่อแก้ปัญหาความ 
แห้งแล้ง ต่อมาอีก 14 ปี ฝนหลวงจึงประสบ
ความส�าเร็จ ตกลงมาจริงๆ

2499
ทรงผนวช

22 ตุลาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกผนวชเป็นเวลา 15 วัน  
ณ วดัพระศรรีตันศาสดาราม โดยมีสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์  
เป็นพระอุปัชฌาย์ ทรงได้รับฉายาว่า ภูมิพโลภิกขุ เสด็จไปประทับจ�าพรรษา  
ณ พระต�าหนักปั้นหยา วัดบวรนิเวศวิหาร ทรงตั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีเป็นผู้ส�าเร็จราชการ 

5 ธนัวาคม สถาปนาพระอสิรยิยศ สมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ ์พระบรมราชนิ ีเป็น 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

หลังทรงศึกษาว่าท�าได้จริงแล้ว จึงพระราชทานแนวพระราชด�าริเกี่ยวกับการท�า
ฝนเทียมให้ ม.ร.ว. เทพฤทธิ์ เทวกุล ไปศึกษาทดลอง

2500
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ประสูติ

พฤษภาคม โปรดเกล้าฯ ให้มีงานเฉลิมฉลอง 25 พุทธศตวรรษ เริ่มก่อสร้าง 
พุทธมณฑลที่จังหวัดนครปฐม

4 กรกฎาคม สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
ประสูติ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

16 กันยายน พลเอก สฤษดิ ์ธนะรัชต์ ผู้บญัชาการทหารบก ท�ารัฐประหาร จอมพล  
ป. พิบูลสงคราม ขอลี้ภัยการเมืองไปอยู่ที่ญี่ปุ่น นายพจน์ สารสิน ได้รับการ 
แต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี 
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2501
เสด็จเยี่ยมราษฎรภาคเหนือทุกจังหวัด

1 มกราคม นายพจน์ สารสนิ จัดการเลอืกตัง้
เป็นทีเ่รยีบร้อย พลโท ถนอม กติติขจร เข้ารบั 
ต�าแหน่งนายกรฐัมนตร ีต่อมารฐับาลเกดิความ
วุ่นวาย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขัดแย้งกับ
รัฐมนตรี ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได ้ 
จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ เดินทางกลับจาก 
ต่างประเทศ ช่วยพลโท ถนอม กิตติขจร  
ยึดอ�านาจรัฐบาลตนเอง

2502
เสด็จเยือนต่างประเทศ

9 กมุภาพนัธ์ จอมพล สฤษดิ ์ธนะรัชต์ ขึน้เป็น 
นายกรัฐมนตรี ยกเลิกสถาบันทางการเมือง  
โดยกล่าวว่า ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบแต่เพียง 
ผูเ้ดยีว จดัท�าแผนพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ
ฉบบัท่ี 1 สร้างสาธารณูปโภคพืน้ฐาน ทัง้ไฟฟ้า 
ประปา และถนน ทั้งในเมืองและชนบท

ปีนี ้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั เสดจ็เยีย่ม
ราษฎรภาคใต้ทุกจังหวัด

18-21 ธันวาคม เสด็จพระราชด�าเนินเยือน
ต่างประเทศอย่างเป็นทางการ ประเทศแรก
คือ เวียดนามใต้

ระหว่างปี 2502-2510 พระบาทสมเดจ็พระเจ้า 
อยู่หัว เสด็จพระราชด�าเนินเยือนต่างประเทศ
ทั่วโลก ทั้งเอเชีย ยุโรป อเมริกาเหนือ และ
ออสเตรเลีย รวม 27 ประเทศ เพื่อเจริญ
พระราชไมตรีกับมิตรประเทศ และน�าความ
ปรารถนาดีของชาวไทย ไปมอบให้แก่ประชาชน
ในประเทศเหล่านั้น

2503
เสด็จเยือนต่างประเทศ

โปรดเกล้าฯ ให้ฟื้นฟูพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

8-16 กมุภาพนัธ์ เสดจ็พระราชด�าเนนิเยอืนสาธารณรฐัอนิโดนเีซยี 2-5 มนีาคม 
เสด็จเยือนสหภาพพม่า 14 มิถุนายน-15 กรกฎาคม เสด็จเยือนสหรัฐอเมริกา 
19-23 กรกฎาคม เสด็จเยือนประเทศอังกฤษ 25 กรกฎาคม-2 สิงหาคม  
เสด็จเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน 22-25 สิงหาคม สาธารณรัฐโปรตุเกส  
29-31 สิงหาคม ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 6-9 กันยายน ประเทศเดนมาร์ก  
19-21 กนัยายน ประเทศนอร์เวย์ 23-24 กนัยายน ประเทศสวเีดน 28 กนัยายน- 
1 ตุลาคม สาธารณรัฐอิตาลี 1 ตุลาคม เสด็จเยือน นครรัฐวาติกัน 4-7 ตุลาคม 
ประเทศเบลเยียม 11-14 ตุลาคม สาธารณรัฐฝรั่งเศส 17 ตุลาคม-19 ตุลาคม 
ประเทศลกัเซมเบร์ิก 24-27 ตุลาคม ประเทศเนเธอร์แลนด์ และ 3-8 พฤศจกิายน 
ประเทศสเปน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั พระราชทานพระราชทรพัย์ส่วนพระองค์จดัตัง้มลูนธิิ
อานันทมหิดลขึ้น เพื่อพระราชทานทุนแก่นิสิตนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น 
ในด้านต่างๆ ให้มโีอกาสไปศกึษาวชิาการชัน้สงูในต่างประเทศ และน�าความรู้น้ัน 
กลับมาพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

นอกจากทุนมูลนิธิอานันทมหิดลแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงก่อตั้ง
กองทุนการศึกษา ทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ในเวลา
ต่อมา ได้แก่ ทุนเล่าเรียนหลวง ทุนมูลนิธิภูมิพล ทุนการศึกษาสงเคราะห์ใน
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ทุนมูลนิธิราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
และมูลนธิิโรงเรียนราชประชาสมาสัย ทนุนวฤกษ์ และทนุการศกึษาพระราชทาน
แก่นักเรียนเฉพาะกรณี
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2504
แปลงนาข้าวทดลอง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงหาวิธีน�า
เทคโนโลยสีมยัใหม่มาใช้ท�านา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพ
และผลผลิต โดยโปรดเกล้าฯ ให้จัดท�าแปลง 
นาข้าวทดลองในสวนจิตรลดา เมือ่ได้พันธ์ุข้าวดี  
มีผลผลติสงู จะพระราชทานให้เกษตรกรน�าไป 
ปลูกเพื่อขยายพันธุ์ รวมทั้งใช้เป็นพันธุ์ข้าว
ในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญด้วย  
นอกจากนาข้าวในพื้นที่ราบแล้ว พระบาท
สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ยงัมพีระราชด�ารใิห้ศกึษา
วจิยัเก่ียวกบัพนัธุข้์าวทีใ่ช้ปลกูบนภเูขาและหบุ
ตลอดจนที่ดอน ที่มีความแห้งแล้งอาศัยแต ่
น�า้ฝน ปัจจบุนัพนัธุข้์าวตามพระราชด�ารล้ิวนแต่
ให้ผลผลิตสูง คุณภาพดี เหมาะสมกับสภาพ
ดินฟ้าอากาศ ส่วนนาที่ร้างเนื่องจากฝนแล้ง 
น�้าท่วม ศัตรูพืชรบกวน ก็ทรงให้ด�าเนินการ
ตามโครงการพัฒนาเกษตรกรรมเบด็เสรจ็ ตาม 
พระราชด�าริ เพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป

2505
เกิดมหาวาตภัย

11-22 มีนาคม เสด็จพระราชด�าเนินเยือน 
สาธารณรฐัอสิลามปากสีถาน 20-27 มถินุายน 
สหพันธรัฐมลายา 18-26 สิงหาคม ประเทศ
นวิซแีลนด์ 26 สงิหาคม-12 กันยายน ประเทศ
ออสเตรเลีย

เกิดมหาวาตภยัทีแ่หลมตะลมุพกุ นครศรธีรรมราช ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สถานวีทิยุ  
อ.ส. ประกาศชักชวนประชาชนให้บริจาคทรัพย์และสิ่งของเพื่อช่วยเหลือ

มีผู้ถวายโคนม 6 ตัว จึงพระราชทานพระราชทรัพย์สร้างโรงโคนมข้ึนใน 
สวนจิตรลดา เพื่อศึกษาการเลี้ยงโคนม

ประเทศไทยเกิดกรณีพิพาทกับประเทศกัมพูชา เรื่องปราสาทเขาพระวิหาร ใน
ศาลโลก มีการเรื่ยไรเงินบริจาคจากประชาชนชาวไทยคนละ 1 บาท เพ่ือเป็น 
ค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิคดี ค�าตดัสนิของศาลโลก ณ กรงุเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ 
ในเดือนมถินุายน ให้ตวัปราสาทเขาพระวหิารตกเป็นของกมัพชูา จอมพลสฤษดิ์
อ่านแถลงการณ์ด้วยตนเองให้ประชาชนรับทราบ ผ่านทางวิทยุกระจายเสียง 
แห่งประเทศไทย

2506
เฉลิมพระชนมพรรษา 3 รอบ

27 พฤษภาคม-5 มถินุายน เสดจ็เยอืนประเทศญีปุ่น่ 5-8 มถินุายน เสด็จเยอืน
สาธารณรัฐจีน 9-14 กรกฎาคม สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

5 ธันวาคม พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจริญ 
พระชนมายคุรบ 3 รอบพระนกัษตัร ส�านกัพระราชวงั ตามพระบรมราชโองการ
ด�ารสัสัง่ มหีมายก�าหนดการจดังาน พระราชพธิมีหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 
3 รอบ ในระหว่างวันที่ 29-31 ตุลาคม และ วันที่ 5-7 ธันวาคม รวม 8 วัน

เริ่มกิจการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์

จอมพลสฤษดิ์ ถึงแก่อสัญกรรม จอมพล ถนอม กิตติขจร ได้รับการแต่งตั้ง 
ให้เป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้ง

พระราชทานพระราชทรพัย์ 30,000 บาท เพือ่จดัสร้างโรงเรยีนสอนหนังสือชาวเขา 
ทีบ้่านแม้ว ดอยปยุ ต�าบลหางดง จังหวดัเชยีงใหม่ โรงเรียนแห่งนีไ้ด้พระราชทาน
นามว่า โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1 นับเป็นโรงเรียนพระราชทานแห่งแรก
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2507
โครงการพัฒนาที่ดินแห่งแรก

ระหว่างวันที่ 29 กันยายน-5 ธันวาคม เสด็จ
เยือนประเทศสาธารณรัฐออสเตรียอย่างเป็น
ทางการ

3 ตุลาคม วงดนตรีนีเดอร์เออสดอร์ไรซ์  
โทนคืนสเล่อร์ ออร์เคสตร้า ได้อัญเชิญเพลง
พระราชนพินธ์ชุด มโนราห์ สายฝน ยามเย็น 
มาร์ชราชนาวกิโยธนิ และเพลงมาร์ชราชวลัลภ 
จัดบรรเลง ณ คอนเสิร์ตฮอลล์ กรุงเวียนนา

5 ตุลาคม สถาบันดนตรีและศิลปะการแสดง
แห่งกรงุเวยีนนา ทลูเกล้าฯ ถวายปรญิญาและ
ต�าแหน่งสมาชิกกิตติมศักดิ์ หมายเลขที่ 23 
นับว่าทรงเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ที่มีอายุน้อย
ทีส่ดุ และเป็นชาวเอเชยีคนแรกทีไ่ด้รบัเกียรตน้ีิ 
ปรากฏพระนามอยู่บนแผ่นหินสลกัของสถาบนั

มีพระราชด�าริให้ตั้งโครงการพัฒนาที่ดินขึ้น 
แห่งแรกท่ี ต�าบลหุบกระพง อ�าเภอชะอ�า จงัหวัด
เพชรบุรี

2508
ปลานิลพระราชทาน

25 มนีาคม สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโต คร้ังด�ารงพระอสิรยิยศมกุฎราชกมุาร
แห่งประเทศญี่ปุ่น ได้ทูลเกล้าฯ ถวายพันธุ์ปลาญี่ปุ่น 50 ตัว พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวพระราชทานชื่อว่าปลานิล ทรงให้เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ในสวน
จิตรลดา ต่อมากรมประมงน�าปลานลิสายพันธุจิ์ตรลดานี ้ไปขยายผลสูป่ระชาชน 
จนถึงปี 2551 กว่า 1,500 ล้านตัว คิดเป็นมูลค่ากว่า 5,700 ล้านบาท นับเป็น
แหล่งอาหารโปรตีนที่ส�าคัญ และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนจ�านวนมาก 

2509

22-28 กันยายน เสด็จพระราชด�าเนินเยือนสาธารณรัฐเยอรมัน เป็นครั้งที่สอง 
และระหว่างวันที่ 29 กันยายน-2 ตุลาคม เสด็จเยือนสาธารณรัฐออสเตรีย  
เป็นครั้งที่สอง

ประกาศใช้พระราชบัญญัติหอการค้า
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2510
นักกีฬาแหลมทอง

23-30 เมษายน เสด็จเยอืนประเทศอิหร่าน 6-20 มถินุายน สหรฐัอเมรกิา ครัง้ทีส่อง 
21-24 มิถุนายน ประเทศแคนาดา 

หลงัจากนี ้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัมไิด้เสดจ็พระราชด�าเนนิเยอืนต่างประเทศอกี  
ทรงด�าริว่าพระราชภารกิจภายในประเทศนั้นมีมากมาย หากประมุขหรือรัฐบาล
ของประเทศใดกราบบงัคมทลูเชญิให้เสดจ็เจรญิสมัพนัธไมตร ีหรือทอดพระเนตร
วทิยาการและศลิปวัฒนธรรม กจ็ะโปรดเกล้าฯ ให้พระราชโอรสหรอืพระราชธดิา 
เสด็จพระราชด�าเนินแทนพระองค์

16 ธันวาคม ทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยลงแข่งเรือใบ ประเภท โอ.เค. ใน
กีฬาแหลมทองครั้งที่ 4 โดยเข้าค่ายฝึกซ้อมตามโปรแกรม และได้รับเบี้ยเลี้ยง 
ในฐานะนักกีฬา เช่นเดียวกับนักกีฬาคนอื่น ด้วยพระปรีชาสามารถ พระองค์
ทรงชนะเลศิเหรยีญทอง ได้รบัการทลูเกล้าฯ ถวายรางวัลเหรยีญทอง จากสมเด็จ
พระนางเจ้าสริกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ ท่ามกลางความปลืม้ปีตขิองพสกนกิรชาวไทย 
ทั้งประเทศ

นอกจากพระอัจฉริยภาพในการแข่งขันแล้ว พระองค์ยังทรงประดิษฐ์เรือใบ 
ประเภทม็อธ ออกมาหลายรุ่น พระราชทานนามว่า เรือใบมด เรือใบซูเปอร์มด 
และเรือใบไมโครมด ซึ่งถูกใช้แข่งขันในระดับนานาชาติหลายครั้ง

2511
สารานุกรมไทย

ทรงมีพระราชด�าริให้จัดท�าสารานุกรมไทย
ส�าหรับเยาวชน โดยคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ 
ในสาขาวิชาต่างๆ บรรจุสรรพวิชาการอันเป็น 
สาระไว้ครบทุกแขนง ทั้ง 7 สาขาวิชา คือ 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์ เกษตรศาสตร์ แพทย์ศาสตร์ 
และคณิตศาสตร์ เมื่อต้องการเรียนรู้เร่ืองใด 
ก็สามารถค้นหาอ่านโดยสะดวก 
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2512
โครงการหลวง

ก่อตัง้โครงการหลวง เป็นโครงการส่วนพระองค์ 
ในการส่งเสรมิการปลกูพชืเมอืงหนาวแก่ชาวเขา 
เพื่อเป็นการหารายได้ทดแทนการปลูกฝิ่น  
โดยหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี เป็นผู้รับผิดชอบ 
ในฐานะประธานมูลนิธิโครงการหลวง

ในระยะแรก เป็นโครงการอาสาสมัคร มี
อาสาสมัครจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ สถาบนัเทคโนโลยกีาร 
เกษตรแม่โจ้ กรมวชิาการเกษตร กรมปศสุตัว์ 
และกองทัพอากาศ ต่อมาโครงการหลวง 
ด�าเนนิงานใน 4 จงัหวดัภาคเหนือ คอื เชียงใหม่  
เชียงราย ล�าพูน พะเยา และแม่ฮ่องสอน  
มสีถานวีจิยัหลกั 4 สถาน ีและสถานส่ีงเสรมิ 
ปลกูพชืทดแทนฝ่ิน เรียกว่า ศูนย์พฒันาโครงการ 
จ�านวน 21 ศนูย์ และหมูบ้่านพฒันาอกี 6 หมูบ้่าน 
รวมหมูบ้่านในเขตปฏิบติัการท้ังสิน้ 267 หมูบ้่าน

ผลผลติจากโครงการหลวงในปัจจบุนั ประกอบ
ด้วย ผักปลอดภัยสารพิษ สมุนไพร ถั่วและ
ธญัพชื ผลไม้ เห็ด ดอกไม้เมืองหนาว ผลติผล
ปศุสตัว์ ผลติผลประมง ผลติผลป่าไม้ ดอกไม้แห้ง  

ผลติภณัฑ์จากแฝก ไม้กระถาง และผลติภณัฑ์แปรรปูในชือ่การค้า โครงการหลวง  
และดอยค�า

ไม่มีแห่งใดในประเทศไทย ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่เคยย่างพระบาท 
ไปถงึ ฟังเหมอืนเรือ่งเกนิจรงิ แต่พระราชกรณยีกจิเฉพาะปี 2512 ถึงปี 2534 นัน้ 
มีรายละเอียดว่า เสด็จโดยพระราชพาหนะรถยนต์ 9,404 คร้ัง ระยะทาง 
326,511.5 กโิลเมตร เฮลคิอปเตอร์ 1,899 ครัง้ ระยะทาง 130,133.2 กโิลเมตร 
ไม่นับรวมพระราชพาหนะอื่น ก่อให้เกิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 
ทัว่ประเทศ ท่ีได้รบัการสนบัสนนุงบประมาณจากส�านกังาน กปร. ระหว่างปี 2525 
ถึงปี 2549 จ�านวน 3,921 โครงการ แบ่งเป็นด้านการพัฒนาแหล่งน�้า 1,386 
โครงการ สิ่งแวดล้อม 932 โครงการ การเกษตร 556 โครงการ การส่งเสริม
อาชีพ 315 โครงการ สวัสดิการสังคม 167 โครงการ การคมนาคม/การสื่อสาร 
110 โครงการ การสาธารณสุข 49 โครงการ และโครงการอื่นๆ 406 โครงการ 
ถ้านับรวมถึงปัจจุบัน และโครงการอ่ืนๆ ซึ่งไม่ได้รับงบประมาณ จากส�านักงาน 
กปร. คงมากกว่า 4,100 โครงการ

ปีนี ้การท�าฝนหลวงประสบความส�าเรจ็ ตกลงมาเป็นฝนจรงิๆ ณ วนอทุยานแห่งชาติ 
เขาใหญ่ ต่อมาส�านกัสิทธบิตัรยโุรปได้ออกสทิธบิตัรถวาย นบัเป็นพระมหากษตัริย์
พระองค์แรกและพระองค์เดียวของโลก

มีพระราชด�าริพัฒนาให้ชาวเขาปลูกกาแฟ แทนการปลูกฝิ่น
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2513

ปัญหาการปลูกพืชเมืองหนาวของโครงการหลวงในปีที่ผ่านมา คือ พื้นท่ีปลูก 
ในเขตห้วยคอกม้า ดอยปุย ต�าบลสุเทพ อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ อากาศ 
ไม่หนาวเย็นพอ ปีนี้จึงหาพื้นที่ใหม่ ซึ่งสูงระหว่าง 1,400 เมตร-1,700 เมตร  
เหนอืระดบัน�า้ทะเลปานกลาง ทีด่อยอ่างขาง อ�าเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม่ ทดลอง
ปลกูพืชเมอืงหนาวจนประสบผลส�าเรจ็ ต่อจากน้ันทรงทดลองส่งเสริมการปลกูกาแฟ 
ทีศ่นูย์พฒันาโครงการหลวงแม่หลอด จนประสบผลส�าเรจ็แล้วพฒันาขยายออกไป
ยงัพ้ืนทีอ่ืน่ๆ จนภายหลงั จากศนูย์พฒันาโครงการหลวงเพยีง 2 โครงการ กเ็กดิ
เป็นศนูย์พฒันาโครงการหลวง จ�านวน 38 โครงการ ในเขต 5 จงัหวดัภาคเหนอื

2514
พระราชพิธีรัชดาภิเษก

รฐับาลจอมพล ถนอม กติตขิจร และประชาชนชาวไทย ร่วมกนัจดังานพระราชพธิี 
รชัดาภิเษก เพ่ือเฉลิมฉลอง ในวโรกาสทีพ่ระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมิูพล
อดุลยเดช ทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ 25 ปี ในวันที่ 9 มิถุนายน มีหมาย
ก�าหนดการจัดงาน ระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายน รวม 3 วัน

หลงัประกาศใช้รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2511 จดัให้มกีารเลอืกตัง้ 
ทั่วไป และมีรัฐสภาในปีนี้ จอมพล ถนอม กิตติขจร ก็ท�ารัฐประหารรัฐบาลของ
ตนเอง และจัดตั้งสภาบริหารคณะปฏิวัติขึ้น

2515
โรงงานหลวง

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ทรงพระราชทาน
ความช่วยเหลือชาวเขาและชาวไร่ทางด้าน
เกษตรกรรม และจัดให้มีตลาดรับซ้ือผลผลิต
ทางการเกษตร รวมทั้งน�าผลิตผลไปใช้ใน
อุตสาหกรรมอาหารส�าเร็จรูปในโรงงานหลวง 
มีสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 
ในระยะแรกใช้รถยนต์ดัดแปลงให้เป็นโรงงาน
เคลือ่นที ่ต่อมาจงึใช้อาคารของโรงเรยีนต�ารวจ
ตระเวณชายแดนเป็นโรงงานชัว่คราว เรยีกว่า
โรงงานหลวงอาหารส�าเร็จรูปที ่1 (ฝาง) ท�าให้
เกษตรกรน�าผลผลิตมาขายในราคายุติธรรม  
มีเงินสดหมุนเวียน ท�าให้ผลผลิตเข้าสู่ตลาด  
โดยสูญเสียน้อย นับเป็นโรงงานหลวง
พระราชทานแห่งแรก

15 ธันวาคม มีการประกาศใช้ธรรมนูญการ
ปกครองแห่งราชอาณาจักร สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติมีมติให้จอมพล ถนอม กิตติขจร  
เข้าด�ารงต�าแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไป
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2516
เหตุการณ์ 14 ตุลาคม

เกิดเหตุการณ์ 14 ตุลาคม จอมพล ถนอม 
กิตติขจร เดินทางออกนอกประเทศ นาย 
สัญญา ธรรมศักด์ิ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น
นายกรัฐมนตรี คนที่ 12

ทรงมีพระราชด�ารัสผ่านทางโทรทัศน์รวมการ
เฉพาะกจิแห่งประเทศไทย เกีย่วกบัเหตกุารณ์
นองเลือดในวันนั้น

เสด็จพระราชด�าเนินพร้อมด้วยพระบรม 
วงศานุวงศ์ ไปทรงเยี่ยมผู ้ได้รับบาดเจ็บ
ตามโรงพยาบาลต่างๆ และทรงพระกรุณา 
โปรดเกล้าฯ ให้มีการพระราชทานเพลิงศพ 
ผูเ้สยีชีวิตในเหตกุารณ์ ทีท้่องสนามหลวง และ
น�าอัฐิไปลอยอังคารด้วยเครื่องบินของกองทัพ
อากาศ บริเวณปากแม่น�้าเจ้าพระยา

2517
พระราชด�าริเศรษฐกิจพอเพียง

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั มพีระราชด�ารเิรือ่งเศรษฐกจิพอเพยีง เป็นปรัชญา
ทีช่ีแ้นวทางการด�ารงชวีติ และเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาเศรษฐกจิของประเทศ 
ให้สามารถด�ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและย่ังยืน ในกระแสโลกาภิวัตน์และความ
เปลีย่นแปลงต่างๆ ต่อมาทรงมพีระราชด�ารสัอย่างชดัเจน ในวนัที ่4 ธนัวาคม 2540

25 ธนัวาคม พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั เสดจ็เยีย่มหน่วยปรับปรุงห้วยขนุคอง  
และหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ต�าบลคอง อ�าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่  
ทอดพระเนตรสวนสนตามยอดเขา ทีก่รมป่าไม้ปลกูสร้างตัง้แต่ปี 2508 จนเสร็จ 
7,950 ไร่เศษ มพีระราชด�ารจิะพระราชทานต้นท้อและไม้ผลพนัธุต่์างๆ เพือ่ปลกู
คละกับต้นสน เพ่ือบ�ารุงสภาพดนิให้ชุม่ชืน้ เป็นแหล่งของต้นน�า้ ให้ราษฎรได้เกบ็
ผลบริโภค มีไม้ฟืนใช้ และมีไม้พันธุ์ส�าหรับประโยชน์ทางอุตสาหกรรม
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2518
เฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ

19 กรกฎาคม รัฐสภายุโรป กรุงบรัสเซลส์  
ราชอาณาจักรเบลเยียม ถวายเหรียญรัฐสภา
ยุโรป

5 ธนัวาคม พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัทรง
เจริญพระชนมายุ 48 พรรษา ครบ 4 รอบ 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ก�าหนดการ 
พระราชพธิศุีภมงคลเฉลมิพระชนมพรรษา เช่น
เดียวกบัการพระราชพธิเีฉลมิพระชนมพรรษา
ตามปกติ เหมือนทุกปี

ทรงรบัเกษตรกรชาวสวนผกัชะอ�า 82 ครอบครวั 
และเกษตรกรท่ีท�าประโยชน์อยู่ในพื้นที่หุบ 
กระพง 46 ครอบครวั เข้าเป็นสมาชกิสหกรณ์  
และให้ใช้ประโยชน์จากทีด่นิ เพือ่ท�าการเกษตร
ครอบครัวละ 25 ไร่ โดยพระราชทานเงิน 
ตัง้กองทนุส�าหรบัการพฒันา สหกรณ์การเกษตร
หุบกระพง จ�ากัด จ�านวน 7,554,885 บาท 
นับเป็นสหกรณ์การเกษตรอันเนื่องมาจาก 
พระราชด�าริแห่งแรก 

ปีนี้ประเทศไทยมีนายกรัฐมนตรีเรียงล�าดับ  
3 คนคอื นายสัญญา ธรรมศกัดิ ์ม.ร.ว. เสนย์ี 
ปราโมช และ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช

2519
เหตุการณ์ 6 ตุลา

เกิดเหตุการณ์ 6 ตุลา เนื่องจาก จอมพล ถนอม กิตติขจร วัย 65 ปี กลับ
ประเทศไทยโดยบวชเป็นสามเณร นักศึกษาประชาชนประท้วงขับไล่ ชุมนุมกัน
ในมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ถกูเจ้าหน้าทีล้่อมปราบ มผีูเ้สยีชีวติ บาดเจบ็ และ
สูญหายจ�านวนมาก คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินท�าการรัฐประหาร ยกเลิก
รัฐธรรมนญู ยตุกิารปกครองแบบประชาธปิไตยรฐัสภา นายธานนิทร์ กรัยวเิชยีร 
เข้ารับต�าแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่ 14 

2520
เฉลิมพระชนมพรรษา 50 พรรษา

ในวโรกาสทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่ว ทรงเจรญิพระชนมพรรษาครบ 50 พรรษา 
อันเป็นมหามงคลพเิศษ และเป็นเวลาทีเ่สดจ็เถลงิถวลัยราชสมบตัไิด้หมืน่วนัเศษ  
ส�านักพระราชวังด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ได้กราบบังคมทูล ถึง 
ราชประเพณทีีเ่คยปฏบิตัมิาในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั  
จงึทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประกอบพระราชพิธเีฉลมิพระชนมพรรษา และ
พระราชพธิเีสด็จเถลงิถวลัยราชสมบติัได้หม่ืนวนัเศษ นอกจากนีย้งัทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้มีการสถาปนาพระราชอิสริยศักดิ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอด้วย

พลเอก เกรียงศกัดิ ์ชมะนนัทน์ เข้ารับต�าแหน่งนายกรฐัมนตร ีแทนนายธานินทร์ 
กรัยวิเชียร 
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2521

ช่วงที ่พลเอก เกรยีงศกัด์ิ ชมะนนัทน์ ด�ารงต�าแหน่งนายกรฐัมนตร ีมกีารปรับปรงุ 
ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ เวียดนาม กัมพูชา ลาว และพม่า 
นอกจากน้ัน พลเอก เกรียงศักดิ์ ยังเดินทางไปเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน 
และสหภาพโซเวียต ท�าให้ไทยมคีวามสมัพนัธ์ทางการทูตและการค้า กบัประเทศ
มหาอ�านาจทั้งสองอย่างแน่นแฟ้น

มกีารจดัตัง้หน่วยงานส�าคญัเพิม่ขึน้หลายแห่ง เช่น การปิโตรเลยีมแห่งประเทศไทย 
กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน และมหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช เป็นต้น

2522
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติมีชีวิตแห่งแรก

มีพระราชด�าริให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน ในลักษณะพิพิธภัณฑ์
ธรรมชาติทีม่ชีวีติ เพือ่เป็นตวัอย่างความส�าเร็จในด้านการเกษตรกรรม และการ
พฒันาอาชพี เป็นต้นแบบและแนวทางให้แก่เกษตรกร รวมถงึผูส้นใจ น�าไปประยกุต์ใช้ 
ในการปฏบิติังาน นบัเป็นพพิธิภณัฑ์ทีม่ชีีวติแห่งแรก ต่อมามีพระราชด�ารใิห้จดัตัง้ 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริอีก 6 แห่ง ทั่วทุกภูมิภาค

2523

29 กุมภาพันธ์ พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ แถลงกลางสภาผู้แทนราษฎร 
ลาออกจากต�าแหน่งนายกรัฐมนตรี เนื่องจากรัฐบาลตัดสินใจขึ้นราคาน�้ามัน 
ตามตลาดโลก ท�าให้หลายฝ่ายได้รับความเดือดร้อน

3 มีนาคม สภาผู้แทนราษฎรหยั่งเสียงเพื่อหาตัวนายกรัฐมนตรี และเลือก 
พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ โดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ด�ารง
ต�าแหน่งนายกรัฐมนตรี คนที่ 16

2524
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

รัฐบาล โดย พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ 
นายกรัฐมนตรี ตระหนักถึงความส�าคัญ และ
ประโยชน์จากโครงการพระราชด�าร ิท่ีพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชกรณียกิจ
เก่ียวกับการพัฒนา เพ่ือสร้างความเป็นอยูท่ีด่ี
ให้แก่ราษฎร ในพืน้ทีต่่างๆ ทัว่ประเทศ ทรงใช้
พระราชวงัซึง่เป็นท่ีประทบั เป็นทีค้่นคว้าทดลอง
งานทุกด้านทีเ่ก่ียวกับการพัฒนา เพือ่ช่วยเหลอื
ผูท้ีป่ระสบความทุกข์ยากเดือดร้อน ซ่ึงการช่วย 
ดงักล่าวเป็นไปในรปูแบบของโครงการอนัเนือ่ง
มาจากพระราชด�าร ิถึง 4,447 โครงการ รฐับาล
จงึได้วางระบบการด�าเนนิงานสนองพระราชด�าริ 
เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานต่างๆ ถือปฏิบัติ 
เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติต่อไป 

2525
สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี

6 เมษายน มพีระราชพธีิสมโภชกรงุรตันโกสนิทร์ 
200 ปี พลเอก เปรม ตณิสูลานนท์ นายกรฐัมนตรี 
กราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลี
พระบาทว่า กรงุรตันโกสนิทร์มอีายไุด้ 200 ปี  
นับเป็นมหามงคลสมัย รัฐบาลและปวงชน 
ชาวไทยจึงมีความปีติยินดี พร้อมกันจัดงาน 
พระราชพธิสีมโภช เพือ่แสดงความกตเวทิตาคุณ  
ส�านกึในพระมหากรณุาธคิณุต่อพระมหากษตัรย์ิ
ในพระบรมราชจักรีวงศ์ และบรรพชนไทยที่
จรรโลงชาติให้มีความรุ่งเรืองสันติสุขสืบมา
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2526
ศูนย์ศึกษาพัฒนา

5 เมษายน เกิดศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ในเขต
พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ต�าบลสามพระยา อ�าเภอชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี ซึ่ง
อุดมสมบูรณ์ด้วยป่าไม้และสัตว์ป่านานาชนิด โดยเฉพาะเนื้อทราย จึงได้ชื่อว่า 
ห้วยทราย แต่เดิมราษฎรเข้ามาอยู่อาศัยท�ากินบุกรุกถางป่าท�าไร่เล่ือนลอย  
ป่าไม้จึงถูกท�าลายหมดส้ิน กลายเป็นพื้นที่อับฝน ดินเสื่อมจนปลูกอะไรไม่ได้  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งว่า ปล่อยไว้จะกลายเป็นทะเลทราย จึง
พระราชทานพระราชด�าริให้ต้ังเป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาป่าไม้อเนกประสงค์  
ให้ราษฎรที่ท�ากินอยู่เดิมได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่า ใช้ประโยชน์จากป่า 
โดยไม่ท�าลายป่า สามารถฟ้ืนป่าเสือ่มโทรมกลบัสูส่ภาพเดมิ พลกิฟ้ืนดนิทีแ่ห้งแล้ง 
ให้กลับสู่ความชุ่มช้ืน เป็นป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ ก่อสร้างอ่างเก็บน�้าพร้อมระบบ
ส่งน�้า จัดระบบการใช้ที่ดิน จัดสรรที่อยู่อาศัย ส่งเสริมอาชีพราษฎร ให้ปลูกพืช
แบบผสมผสานควบคูไ่ปกบัการเลีย้งสตัว์ เพาะเลีย้งและขยายพนัธุส์ตัว์ป่า ปล่อย
กลับคืนสู่ธรรมชาติ 

26 พฤศจิกายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชด�าริ  
ในการปรบัปรงุพืน้ทีท่ีด่นิเสือ่มโทรมทีร่าบเชงิเขา 700 ไร่ ต�าบลเขาชะงุม้ อ�าเภอ
โพธาราม จังหวัดราชบุรี เดิมเป็นฟาร์มปศุสัตว์ หน้าดินเสียหาย แห้งแล้งปลูก
อะไรไม่ได้ ทรงแนะน�าให้ปลกูหญ้าแฝก 13 ปีต่อมา พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั
เสด็จพระราชด�าเนินกลับไปทอดพระเนตร ทรงพอพระราชหฤทัย เพราะที่ราบ
เชิงเขา กลายเป็นพื้นที่ชุ่มชื้นอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การเพาะปลูก บนภูเขาก็
เขยีวชอุม่ด้วยไม้ใหญ่ ราษฎรในพืน้ท่ีโครงการและบรเิวณใกล้เคยีงท�าการเกษตร
ได้ผล มีฐานะความเป็นอยู่มั่นคง

2527
แกล้งดิน

16 กนัยายน มพีระราชด�ารเิรือ่งการแกล้งดนิ 
บริเวณดินป่าพรุ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนา 
พิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ต�าบล 
กะลวุอเหนอื อ�าเภอเมอืง จงัหวดันราธวิาส ให้มี
การทดลองท�าดนิให้เปรีย้วจดั โดยการระบายน�า้ 
ให้แห้ง และศกึษาวิธีการแก้ดนิเปรีย้ว เพือ่น�า
ผลไปแก้ปัญหาดินเปรีย้ว ให้แก่ราษฎรท่ีมีปัญหา 
โดยให้ท�าโครงการศกึษาทดลองมกี�าหนด 2 ปี 
พืชที่ท�าการทดลองควรเป็นข้าว

2528
แก๊สโซฮอล์

แก๊สโซฮอล์เกิดข้ึนในประเทศไทย จาก 
พระราชด�าริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ทรงค�านงึถงึปัญหาการขาดแคลนน�า้มนั จงึทรง
ศกึษา น�าอ้อยมาแปรรปูเป็นแอลกอฮอล์ และ
น�าแอลกอฮอล์มาผลิตเป็นน�้ามันแก๊สโซฮอล์

น�้ามันแก๊สโซฮอล์เป็นพลังงานทางเลือก เริ่ม
ได้รับความนิยมในประเทศต่างๆ เพราะเป็น
พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผลิตจาก
วตัถดุบิธรรมชาต ิเช่น อ้อย กากน�า้ตาล และ
มนัส�าปะหลงั ซึง่จดัหาง่าย และปลกูขึน้ได้ใหม่
ในเวลาอันสั้น
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9 กันยายน ประธานคณะกรรมาธิการเพ่ือ
สนัตภิาพของสมาคมอธกิารบดรีะหว่างประเทศ 
ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลสันติภาพ 

2530
เฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ

21 กรกฎาคม สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 
ทลูเกล้าฯ ถวายเหรยีญทองสดดุพีระเกียรตคิณุ 
ในฐานะทีท่รงพระปรชีาสามารถเลศิล�า้ในการ
พัฒนาชนบท 

5 ธนัวาคม รฐับาลพลเอก เปรม ติณสลูานนท์ 
และประชาชนชาวไทยร่วมกันจัดพระราชพิธ ี
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ  
เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและ
ความปีตยิินด ีทีพ่ระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเจริญพระชนมายุ 
ครบ 5 รอบ ในระหว่าง วันที่ 4-7 ธันวาคม 
รวม 4 วัน 

ส.ค.ส. พระราชทาน เป็นบัตรส่งความสุข ซึง่
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ทรงประดิษฐ์ขึน้
ด้วยพระองค์เอง เพือ่พระราชทานแก่พสกนกิร
ชาวไทย เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ โดยเริ่ม 
ในปีนี้เป็นปีแรก และด�าเนินติดต่อเป็นประจ�า
ทุกปี

2531
รัชมังคลาภิเษก

2 กรกฎาคม รฐับาล พลเอก เปรม ตณิสลูานนท์ และประชาชนชาวไทย ร่วมกนั 
จัดพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก ในรัชกาลที่ 9 เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเนื่องใน
วโรกาสที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองสิริราช
สมบัติยาวนานยิ่งกว่าสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าในประวัติศาสตร์
ชาติไทย นับตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน พุทธศักราช 2489 ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 
พุทธศักราช 2531 เป็นเวลา 42 ปี 23 วัน มีหมายก�าหนดการจัดงานพระราช
พิธีรัชมังคลาภิเษก ระหว่างวันที่ 2, 3 และ 5 กรกฎาคม รวมทั้งสิ้น 3 วัน

14 มิถุนายน ก่อตั้งมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานตามโครงการ 
อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิและโครงการพฒันาอืน่ๆ ในการช่วยเหลือประชาชน
ด้านเศรษฐกิจ และสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นและสามารถพึ่งพาตนเองได้ 
โดยเน้นกจิกรรมเพือ่การพัฒนาทีไ่ม่ซ�า้ซ้อนกบัโครงการของรฐัทีม่อียูแ่ล้ว แต่จะ
สนบัสนนุ ส่งเสรมิ และประสานงานให้โครงการต่างๆ สามารถด�าเนนิการได้อย่าง
รวดเร็ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์
เป็นทุนเริ่มแรก และผู้มีจิตศรัทธาได้ทูลเกล้าฯ ถวายสมทบ

4 สิงหาคม มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้พลตรี ชาติชาย ชุณหะวัณ 
ด�ารงต�าแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่ 17

มพีระราชด�ารใิห้พฒันาบริเวณวดัชัยมงคลพฒันา จงัหวดัสระบรุ ีเพือ่ศกึษา และ
จัดท�าเป็นศนูย์สาธติการเกษตรทฤษฎใีหม่อย่างเป็นรปูธรรม สามารถให้เกษตรกร
น�าไปประยกุต์ใช้ปฏิบตัใินพ้ืนท่ีของตน สามารถพึง่พาตนเองได้อย่างพออยูพ่อกนิ 
นับเป็นจุดก�าเนิดของเกษตรทฤษฎีใหม่แห่งแรก
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3 ตุลาคม ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่ง 
อังกฤษ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร  
ถวายเหรยีญทองเฉลิมฉลองการประชุมทาง 
วชิาการร่วมกนั ระหว่างราชวทิยาลยัศลัยแพทย์ 
แห่งประเทศไทย และราชวทิยาลยัศลัยแพทย์ 
แห่งอังกฤษ

2533

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งโรงผลิตน�้าผลไม้ขึ้นใน
สวนจิตรลดา เพื่อทดลองผลิตน�้าผลไม้ต่างๆ 
เป็นการช่วยเกษตรผูป้ลกูไม้ผลทีม่ผีลไม้เหลือ 
จากการจ�าหน่ายหรอืจ�าหน่ายไม่ได้ราคาดี รวมทัง้ 
ส่งเสรมิให้ประชาชนมนี�า้ผลไม้ทีม่คีณุภาพดืม่
ในราคาถูก

2534
หญ้าแฝกบ�ารุงดิน

23 กมุภาพนัธ์ คณะรกัษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาต ิภายใต้การน�าของ พลเอก
สุนทร คงสมพงษ์ ยึดอ�านาจ และเชิญ นายอานันท์ ปันยารชุน ด�ารงต�าแหน่ง
นายกรัฐมนตรี การบริหารประเทศของนายอานันท์ ได้รับเสียงช่ืนชมจากประชาชน 
และการยอมรบัจากต่างประเทศ จนได้ฉายาว่า รัฐบาลโปร่งใส และตัวนายอานันท์เอง 
ได้รับฉายาว่า ผู้ดีรัตนโกสินทร์

22 มถุินายน ทรงพระราชทานพระราชด�ารใิห้ ดร.สเุมธ ตนัตเิวชกลุ เลขาธกิาร
ส�านกังาน กปร. ท�าการศกึษาทดลองปลูกหญ้าแฝก เพือ่ป้องกันการชะล้างพงัทลาย 
ของดนิ และรักษาความชุม่ชืน้ในดิน ผลการทดลองปลกูหญ้าแฝก ทีศ่นูย์ศึกษาการ
พฒันาเขาหนิซ้อน จงัหวดัฉะเชิงเทรา ได้ขยายไปสูศ่นูย์ศกึษาการพฒันาห้วยทราย 
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดเพชรบุรี และศูนย์ศึกษาพัฒนาอื่นๆ อีก  
4 ศนูย์ จากท้ังหมด 16 ศนูย์ท่ัวประเทศ ท้ังโครงการหลวง หน่วยราชการ และ
พื้นที่ของเอกชน

17 สงิหาคม องค์กรโรตารีสากล รัฐอลิลนิอยส์ สหรัฐอเมรกิา ถวายเหรยีญสดุดี
พระเกียรติคุณขององค์การโรตารีสากล ในฐานะที่ทรงบ�าเพ็ญพระราชกรณียกิจ
ต่างๆ เป็นผลให้ประเทศเจริญพฒันา และก่อให้เกดิความเข้าใจอนัดีระหว่างประเทศ

2 ธนัวาคม องค์การศกึษาวทิยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาต ิกรงุปารสี 
สาธารณรัฐฝร่ังเศส ทลูเกล้าทลูกระหม่อมถวายเหรียญฟีแล เพ่ือสดดุพีระเกยีรติคุณ 
ในฐานะท่ีทรงประกอบพระราชกรณียกิจในด้านการพัฒนาท้องถิ่นและยกระดับ
ความเป็นอยู่ของประชาชน
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เหตุการณ์พฤษภาทมิฬ

20 พฤษภาคม มีรับสั่งให้ พลเอก เปรม  
ตณิสลูานนท์ น�า พลเอก สุจนิดา คราประยรู  
และ พลตรี จ�าลอง ศรีเมือง เข้าเฝ้า เพื่อยุติ
เหตกุารณ์พฤษภาทมฬิ อนัเกดิจากความไม่พอใจ 
ของประชาชน ที ่พลเอก สจุนิดา คราประยูร 
ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรี 

10 มิถุนายน นายอานันท์ ปันยารชุน ได้รับ 
พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ด�ารงต�าแหน่ง 
นายกรัฐมนตรีสมัยที่สอง จัดตั้งรัฐบาล 
เฉพาะกิจ เพื่อจัดการเลือกตั้งใหม่

23 กันยายน หลังการเลือกตั้ง พรรค
ประชาธิปัตย์ได้รับเลือกต้ังเข้ามามากที่สุด  
นายชวน หลีกภัย หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ 
ด�ารงต�าแหน่งนายกรัฐมนตรี คนที่ 20

4 พฤศจิกายน โครงการสิ่งแวดล้อมแห่ง
สหประชาชาติ ทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญทอง
ประกาศพระเกยีรตคิณุ ในฐานะทีท่รงบ�าเพญ็
พระราชกรณียกิจดีเด่นเป็นที่ยอมรับของ 
นานาประเทศเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม

24 พฤศจกิายน องค์การอนามยัโลก ทลูเกล้าฯ 
ถวายเหรียญทองสาธารณสุขเพ่ือมวลชน ใน
ฐานะทีท่รงบ�าเพญ็พระราชกรณยีกจินานปัการ
เพ่ือประโยชน์ทางด้านการสาธารณสุขของ
ประเทศ 

2536

26 มกราคม สมาคมนานาชาตด้ิานนเิวศวทิยาทางเคมนีานาชาต ิทูลเกล้าฯ ถวาย 
เหรียญรางวัลเทิดพระเกียรติในการสงวนรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ

25 กุมภาพนัธ์ สมาคมควบคุมการกัดเซาะผิวดินนานาชาต ิรฐัโคโรราโด สหรฐัอเมรกิา 
ทลูเกล้าฯ ถวายเหรียญสดุดีพระเกยีรตคิณุนานาชาต ิในฐานะทรงเป็นแบบอย่าง
ส�าหรับประเทศอื่นๆ ได้ปฏิบัติตาม ในเรื่องของการอนุรักษ์ดิน โดยใช้หญ้าแฝก 
และในการปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อม

2 กรกฎาคม กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพานชิย์ ทลูเกล้าฯ ถวายสทิธบัิตร 
สิ่งประดิษฐ์เครื่องกลเติมอากาศ กังหันชัยพัฒนา

30 ตลุาคม ธนาคารโลก กรงุวอชงิตนั ด.ีซี. สหรฐัอเมรกิา ทลูเกล้าฯ ถวายรางวลั 
รากหญ้าแฝกชุบส�าริด เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณในฐานะที่ทรงเป็นนักอนุรักษ์ดิน 
และน�้า

มีพระราชด�าริพัฒนาลุ่มน�้าปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช แก้ปัญหาน�้าเค็ม
รกุตัวเข้าไปในล�าน�า้ ฟ้ืนฟพ้ืูนทีก่ารเกษตรและนาร้าง 1.9 ล้านไร่ แบ่งเขตท�ากนิ 
ระหว่างการเลี้ยงกุ้งที่ใช้น�้าเค็ม และการเกษตรที่ใช้น�้าจืด แก้ปัญหาขัดแย้งของ
คนในพื้นที่

มีพระราชด�าริให้สร้างเขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก ความจุ 224 
ล้านลูกบาศก์เมตร แก้ไขปัญหาน�้าท่วม ชะล้างดินเปรี้ยว และช่วยเหลือพื้นที่
การเกษตร 185,000 ไร่ 
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8-9 เมษายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เสด็จพระราชด�าเนินเยือนสาธารณรัฐ
ประชาธปิไตยประชาชนลาว พร้อมด้วยสมเด็จ
พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ ซึ่งนับเป็นการเสด็จ 
พระราชด�าเนินเยือนต่างประเทศอีกครั้ง  
หลังจากที่ว่างเว้นมาเป็นเวลานานกว่า 30 ปี

พระราชทานโครงการศูนย์พัฒนาและบริการ 
ด้านการเกษตร (หลัก 22) นครหลวง
เวียงจนัทน์ สปป.ลาว เพือ่ให้บริการด้านความรู้ 
ปัจจยัการผลติ พฒันาอาชพีและคณุภาพชวีติ
ของประชาชน สปป.ลาว จ�านวน 9 หมู่บ้าน
เป็นการขยายผลการพฒันาสูส่ากล และสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้แน่นแฟ้น
 
12 ธันวาคม ผูอ้�านวยการบรหิารของยเูอน็ดีซพี ี
โครงการควบคมุยาเสพตดิระหว่างประเทศแห่ง 
สหประชาชาต ิทลูเกล้าฯ ถวายเหรียญทองค�า
สดุดพีระเกยีรตคิณุด้านการป้องกนัแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

2538
สมเด็จพระบรมราชชนนีสวรรคต

13 กรกฎาคม นายบรรหาร ศลิปอาชา หวัหน้าพรรคชาติไทย เป็นแกนน�าจดัตัง้
รัฐบาล และขึ้นด�ารงต�าแหน่งนายกรัฐมนตรี คนที่ 21

18 กรกฎาคม สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เสด็จสวรรคต

14 พฤศจิกายน มีพระราชด�าริเรื่องโครงการแก้มลิง เพื่อแก้ปญัหาอุทกภยั โดย
ให้จดัหาสถานทีเ่กบ็กกัน�า้ตามจดุต่างๆ ในกรงุเทพมหานคร เพือ่รองรบัน�า้ฝนไว้
ชัว่คราว เมือ่ถงึเวลาทีค่ลองพอจะระบายน�า้ได้ จึงค่อยระบายน�า้จากส่วนทีเ่กบ็กกัไว้ 
ออกไป จึงสามารถลดปัญหาน�้าท่วมได้ และยังช่วยสิ่งแวดล้อม โดยเจือจางและ
ผลักดันน�้าเน่าเสียให้ระบายออกไป

6 ธนัวาคม องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาต ิทลูเกล้าฯ ถวายเหรียญ
แอกรโิคลา ในฐานะทีท่รงบ�าเพญ็พระราชกรณียกจิอุทศิพระองค์เพือ่ประโยชน์สขุ 
ของปวงชนชาวไทย โดยเฉพาะผูป้ระกอบอาชพีเพาะปลกูบ�ารงุรกัษาน�า้และบ�ารงุ
รักษาป่า
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2539
พระราชพิธีกาญจนาภิเษก

5 มิถุนายน สถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ เมืองลากูนา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์  
ทลูเกล้าฯ ถวายเหรียญสดดุพีระเกียรตคิณุ ในฐานะทีท่รงห่วงใยและอทิุศพระองค์ 
ในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรและพสกนิกรโดยส่วนรวม

8 มิถุนายน รัฐบาล นายบรรหาร ศิลปอาชา และประชาชนชาวไทย ร่วมกัน
จัดงานพระราชพิธีกาญจนาภิเษก เพ่ือเฉลิมฉลองในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ปีเต็ม ในวันที่ 9 มิถุนายน ซึ่ง
ถือเป็นพระมหากษัตริย์ในประวัติศาสตร์ชาติไทย ท่ีครองราชสมบัติเป็นระยะ
เวลายาวนานท่ีสุด มีหมายก�าหนดการจัดงานพระราชพิธีกาญจนาภิเษก และ 
งานฉลองสริริาชสมบตัคิรบ 50 ปี ระหว่างวนัที ่8-10, 12, 14 และ 23 มถินุายน 
รวมทั้งสิ้น 6 วัน

24 ตุลาคม องค์กรโรตารีสากล รัฐอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา ทูลเกล้าฯ ถวาย
รางวลัสดุดพีระเกยีรตคิณุ ในฐานะทีท่รงบ�าเพ็ญประโยชน์เพ่ือมนษุยธรรม ในระดบั 
ผู้น�าประเทศ 

25 พฤศจิกายน พรรคความหวังใหม่ เป็นแกนน�าในการจัดตั้งรัฐบาล ภายหลัง
การเลือกต้ัง พลเอก ชวลติ ยงใจยทุธ หวัหน้าพรรค ด�ารงต�าแหน่งนายกรฐัมนตรี

6 ธนัวาคมองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ทูลเกล้าฯ ถวาย 
“เหรียญสดุดีพระเกียรติคุณในด้านการพัฒนาการเกษตร”

เกดิแนวพระราชด�ารทิฤษฎใีหม่ ของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัภมิูพลอดลุยเดช  
เก่ียวกับการจัดพ้ืนที่ดิน เพื่อการอยู่อาศัยและมีชีวิตอย่างยั่งยืน โดยแบ่งพื้นที่
เป็นส่วนๆ ได้แก่ พื้นที่น�้า พ้ืนที่ดินเพื่อเป็นที่นาปลูกข้าว พื้นที่ดินส�าหรับปลูก
พชืไร่นานาพนัธุ ์และทีส่�าหรับอยู่อาศยัและเลีย้งสตัว์ ในอตัราส่วน 3:3:3:1 เป็น
หลักการในการบริหารการจัดการที่ดินและน�้า เพื่อการเกษตรในที่ดินขนาดเล็ก
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

2540
เศรษฐกิจพอเพียง

9 พฤศจิกายน นายชวน หลีกภัย ด�ารง
ต�าแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรี สมัยที่สอง แทน 
พลเอก ชวลติ ยงใจยุทธ ท่ีลาออกจากต�าแหน่ง 
เนื่องจากวิกฤตการณ์ทางการเงิน

4 ธันวาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มี
พระราชด�ารสัแก่ชาวไทย เรือ่งเศรษฐกจิพอเพยีง 
เป็นปรชัญาทีช้ี่แนวทางการด�ารงชีวติ เพือ่แก้ไข
ปัญหาเศรษฐกจิของประเทศ ให้สามารถด�ารง
อยูไ่ด้อย่างมัน่คงและย่ังยนื เศรษฐกิจพอเพยีง
มบีทบาทต่อการก�าหนดอดุมการณ์การพฒันา
ของประเทศ ปัญญาชนในสงัคมไทยหลายท่าน
ได้ร่วมแสดงความคิดเหน็ โดยเชือ่มโยงแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงเข้ากับวัฒนธรรมชุมชน

2541
ระบบนิเวศป่าเขา

14 กรกฎาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ทรงมพีระราชด�ารเิกีย่วกบัการจดัการระบบนเิวศ
ป่าเขา ให้แบ่งพืน้ทีเ่ป็น 3 ส่วน ส่วนที ่1 บนเขา 
เป็นพืชพันธุ์ไม้ป่า เพื่อรักษาระบบนิเวศป่า
ตามธรรมชาติ ส่วนที่ 2 พื้นที่ลาดเขา เป็น 
ไม้เศรษฐกจิ โดยมกีารปลกูหญ้าแฝกเพ่ือการ 
ฟ้ืนฟดิูนเสือ่มโทรมด้วย ส่วนที ่3 พืน้ทีร่าบ เป็น
พืน้ทีท่�าการเกษตร ซึง่เป็นพืน้ทีร่องรบัน�า้และ 
ปุย๋บนภเูขา สามารถสร้างดนิดขีึน้ จนสามารถ
ใช้ปลูกต้นไม้ได้ด้วยวิธีการทางธรรมชาติ

24 พฤศจกิายน สหพนัธ์องค์กรต่อต้านวณัโรค
และโรคปอดนานาชาต ิกรงุปารสี สาธารณรฐั
ฝรัง่เศส ทลูเกล้าฯ ถวายเหรยีญทอง ในฐานะ
ที่ทรงอุทิศพระองค์เพ่ือการรณรงค์เกี่ยวกับ
ปัญหาสุขภาพปอดระดับโลก
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2542
เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

3 มีนาคม สโมสรไลออนส์สากล รัฐอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา ทูลเกล้าฯ ถวาย
รางวลั ในฐานะท่ีทรงอุทศิพระองค์ในการพัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชนชาวไทย 
โดยเฉพาะด้านการสาธารณสุขและการศึกษา

5 ธันวาคม รัฐบาล นายชวน หลีกภัย ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต  
จดังานพระราชพธิมีหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 6 รอบ เพือ่เฉลมิพระเกยีรติ 
ในวโรกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มีพระชนมายุครบ 
72 พรรษา หรือ 6 รอบ ประกอบด้วยพระราชพิธีและรัฐพิธีต่างๆ

8 ธันวาคม องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ กรุงโรม สาธารณรัฐ
อติาล ีทลูเกล้าฯ ถวายเหรยีญเทเลฟดู เพือ่สดดุพีระเกยีรต ิในฐานะทีท่รงบ�าเพญ็ 
พระราชกรณียกิจทางการพัฒนาการเกษตรของประเทศไทยเพื่อยกระดับความ
เป็นอยู่ของเกษตรกรและสร้างความมั่นคงด้านอาหาร

มีพระราชด�าริให้สร้างเข่ือนป่าสักชลสิทธ์ิ จังหวัดลพบุรี ความจุ 960 ล้าน 
ลกูบาศก์เมตร ช่วยเหลอืพืน้ท่ีการเกษตร 174,500 ไร่ รวมทัง้ช่วยบรรเทาปัญหา
น�้าท่วมในพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง และกรุงเทพมหานคร

2543

18 มกราคม คณะกรรมการดนตรี แห่ง 
มหาวทิยาลยัเยล รฐัคอนเนคทคิตั สหรฐัอเมริกา 
ทลูเกล้าฯ ถวายเหรยีญทองแซนฟอร์ด เพือ่สดดุี
พระเกียรติคุณด้านการดนตรี

19 กุมภาพันธ์ คณะกรรมการโอลิมปิกสากล 
นครโลซาน สมาพนัธรัฐสวสิ ทลูเกล้าฯ ถวาย
ถ้วยลาลาอนูสิ เพือ่สดดุพีระเกยีรตคิณุ ด้านการ 
กฬีา และส�านกึในพระมหากรณุาธคิณุทีท่รงม ี
ต่อวงการกีฬาของไทยและระหว่างประเทศ

31 พฤษภาคม องค์การอนามยัโลก นครเจนวีา 
สมาพันธรัฐสวิส ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลโล่
เฉลิมพระเกียรติขององค์การอนามัยโลก  
ในฐานะที่ทรงเป็นแบบอย่างและผู้น�าทาง 
ศลีธรรมทีท่รงพระวริิยะอตุสาหะในการปฏบิติั
พระราชกรณียกิจด้านการสาธารณสุข
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31 มิถุนายน สมาคมนักประดิษฐ์แห่งราชอาณาจักรเบลเยียม กรุงบรัสเซลส์ 
ราชอาณาจักรเบลเยียม ทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญรางวัล เมริต เดอ แลงวองชิยง  
ในฐานะที่ทรงบ�าเพ็ญพระราชกรณียกิจสร้างสรรค์สรรพสิ่งนานัปการอันเป็น 
คุณประโยชน์แก่อาณาประชาราษฎร์

2 พฤศจิกายน มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย วิทยาเขตเบิร์กลีย์ รัฐแคลิฟอร์เนีย 
สหรฐัอเมรกิา ทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญเบิร์กลีย์ เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณ ที่ทรง
บ�าเพ็ญพระราชกรณียกิจต่างๆ อันเป็นคุณอเนกอนันต์ต่อสังคม

2544

9 กมุภาพนัธ์ ภายหลงัการเลอืกตัง้ พ.ต.ท. ทักษิณ ชนิวัตร ขึน้เป็นนายกรฐัมนตร ีต่อจาก 
นายชวน หลีกภัย

16 กุมภาพันธ์ องค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก ถวายเหรียญรางวัล 
สิ่งประดิษฐ์ดีเด่นระดับโลก

16 กุมภาพันธ์ บรัสเซลส์ ยูเรก้า: 2000 ถวายเหรียญรางวัลสรรเสริญใน 
พระอัจฉริยภาพแห่งการใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ

16 กุมภาพันธ์ สหพันธ์สาธารณรัฐยูโกสลาเวีย ถวายถ้วยรางวัลยูโกสลาเวีย  
ในพระอัจฉริยภาพด้านการประดิษฐ์ 

2545

27 มีนาคม องค์การบรัสเซลส์ ยูเรก้า ถวาย
รางวลั 5 รางวลั ในงานบรสัเซลส์ ยเูรก้า 2001:  
สิง่ประดษิฐ์ งานวจิยั และเทคโนโลยสีมยัใหม่
ของโลก ครัง้ที ่50 ณ กรงุบรัสเซลส์ อนัได้แก่ 
ถ้วยรางวัลผู้ให้แนวคิดใหม่เพ่ือการพัฒนา
ประเทศไทย ถ้วยรางวัลสดุดีพระเกียรติคุณ
ด้านการประดิษฐ์คดิค้นทฤษฎใีหม่ น�า้มนัปาล์ม  
และฝนหลวง เหรยีญรางวลัสดดุพีระเกยีรตคิณุ
ด้านการประดิษฐ์คิดค้นโครงการน�้ามันไบโอ 
ดเีซลสตูรสกดัจากน�า้มนัปาล์ม เหรยีญรางวัล
สดุดีพระเกียรติคุณด้านการประดิษฐ์คิดค้น
โครงการทฤษฎีใหม่ และเหรียญรางวัลสดุดี
พระเกยีรตคิณุด้านการประดิษฐ์คดิค้นโครงการ
ฝนหลวง

2546

มพีระราชด�ารใิห้สร้างเข่ือนแควน้อยบ�ารงุแดน 
จังหวัดพิษณุโลก ความจุ 939 ล้านลูกบาศก์
เมตร ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร 75,000 ไร่ 
และบรรเทาปัญหาน�า้ท่วมพืน้ทีจ่งัหวดัพษิณโุลก 
และภาคเหนือตอนล่าง  
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2547

25 กุมภาพันธ์ โครงการต้ังถิ่นฐานมนุษย์แห่ง 
สหประชาชาติ กรุงไนโรบี สาธารณรัฐเคนยา ถวาย 
รางวัลสดุดีพระเกียรติคุณของโครงการตั้งถิ่นฐานแห่ง
สหประชาชาติ ในฐานะที่ทรงบ�าเพ็ญพระราชกรณียกิจ 
ด้วยพระวิริยะอุตสาหะ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนชาวไทย ท้ังในเมอืงและชนบท รวมทัง้ยงัทรงม ี
บทบาทส�าคัญในการพัฒนาการตั้งถิ่นฐานอย่างยั่งยืน

2548

1 กรกฎาคม เริม่ด�าเนนิการก่อสร้าง โครงการอ่างเก็บน�า้ 
บ้านทุ่งเหียง อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ต�าบลด่าน 
ทับตะโก อ�าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เป็นอ่างเก็บน�้า
ขนาดเลก็ พร้อมระบบส่งน�า้ ขนาดท�านบดนิสงู 20 เมตร 
ยาว 250 เมตร กว้าง 6 เมตร ขนาดความจุ 200,000 
ลูกบาศก์เมตร เพื่อช่วยเหลือราษฎรต�าบลด่านทับตะโก 
รวม 3 หมู่บ้าน ซึ่งขาดแคลนน�้าส�าหรับอุปโภคบริโภค
และท�าการเกษตร

2549
ครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

26 พฤษภาคม ส�านักงานโครงการพฒันาแห่งสหประชาชาต ิทลูเกล้าฯ 
ถวายรางวลัความส�าเรจ็สงูสดุด้านการพฒันามนษุย์ จากการท่ีได้ทรง
อทุศิก�าลงัพระวรกายและทรงพระวริยิะอตุสาหะในการปฏบิตัพิระราช
กรณียกิจมาตลอดพระชนม์ชีพ 

8 มิถุนายน-13 มิถุนายน พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี 
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช มพีระราชอาคนัตกุะ 
จากประเทศทีมี่สมเดจ็พระราชาธบิดแีละสมเดจ็พระราชนิ ีตอบรบัค�า
กราบบงัคมทลูเชญิของรฐับาลไทย เสดจ็พระราชด�าเนนิมาร่วมถวาย
พระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสน้ี อย่างเป็นทางการ  
จ�านวน 25 ประเทศ โดยมีสมเด็จพระราชาธิบดี และสมเด็จ 
พระราชินี ทีเ่สด็จมาด้วยพระองค์เอง เป็นจ�านวน 13 ประเทศ นบัเป็น 
การชุมนุมของพระประมุขจากประเทศต่างๆ มากที่สุดในโลก

19 กันยายน พลเอก สนธิ บุณยรัตกลิน หัวหน้าคณะปฏิรูปการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
ท�ารัฐประหาร

1 ตลุาคม โปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ พลเอก สรุยุทธ์ จลุานนท์ เป็นนายก
รัฐมนตรี
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2550
เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา

5 ธนัวาคม รฐับาล พลเอก สุรยทุธ์ จลุานนท์ และประชาชนชาวไทย จดัพระราชพธิ ี
มหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 80 พรรษา เป็นงานฉลองทีป่ระกอบด้วยรฐัพธีิ  
ราชพิธ ีและราษฎร์พธีิ เนือ่งในโอกาสที ่พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิล
อดุลยเดช ทรงเจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษา

2551
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอสิ้นพระชนม์

2 มกราคม สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร์ สิ้นพระชนม์

ปีนี้บ้านเมืองวุ่นวายมาก ต้องเปลี่ยนนายกรัฐมนตรี ถึง 4 คน เร่ิมจาก หลัง
เลือกตั้ง พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ หมดหน้าที่ นายสมัคร สุนทรเวช ขึ้นเป็น
นายกรัฐมนตรี ตั้งแต่ 29 มกราคม พอถึง 9 กันยายน ต้องออกจากต�าแหน่ง 
นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรี ได้ 3 เดือน ก็ถูกแทนที่ด้วย 
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ในวันที่ 17 ธันวาคม  

2552

14 มกราคม นายฟรานซสิ เกอร์ร ีผูอ้�านวยการ 
ใหญ่ องค์การทรพัย์สินทางปัญญาโลก ทลูเกล้าฯ 
ถวายรางวลั ผูน้�าโลกด้านทรพัย์สนิทางปัญญา 
ณ พระราชวังไกลกังวล เพื่อเทิดพระเกียรติ  
ในฐานะที่ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่อุทิศ
พระองค์ และใช้งานทรพัย์สนิทางปัญญา และ
ทรงมีบทบาทและผลงานด้านทรัพย์สินทาง
ปัญญาอันโดดเด่น และพระองค์ทรงเป็นผู้น�า
โลกคนแรก ท่ีองค์การทรัพย์สินทางปัญญา
ถวายรางวัล

2553

24 พฤศจกิายน พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั 
เสด็จพระราชด�าเนินทางชลมารค ไปทรงเปิด
ประตรูะบายน�า้คลองลดัโพธ์ิ ต�าบลทรงคะนอง 
อ�าเภอพระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ และ 
ทรงเปิดสะพานภูมิพล 1 ภูมิพล 2 คลอง 
ลัดโพธิ์ เดิมมีลักษณะตื้นเขิน ต่อมาจัดสร้าง
เป็นโครงการตามแนวพระราชด�าริ เป็นการ
บรหิารจดัการน�า้ เพือ่แก้ปัญหาน�า้ท่วมกรงุเทพ 
โดยยึดหลักการเบ่ียงน�้า ภายใต้การดูแลของ 
กรมชลประทาน กรุงเทพมหานคร และคณะ
กรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ 
อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิเป็นสถานทีตั่วอย่าง
ของการบรหิารจดัการน�า้ ทีต้่องการความรู้เร่ือง
เกีย่วกับเวลาน�า้ขึน้น�า้ลง หากบรหิารจัดการให้
ถูกต้อง ก็จะสามารถแก้ปัญหาน�้าท่วมได้ 
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2554
เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ

1 มกราคม–31 ธันวาคม ตลอดทั้งปี มีพระราชพิธี รัฐพิธี และราษฎร์พิธี  
ในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ในวันที่ 5 ธันวาคม  
เพือ่เฉลิมพระเกยีรตพิระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมิูพลอดลุยเดช ในโอกาส
ที่มีพระชนมายุครบ 7 รอบ 84 พรรษา

27 มิถุนายน พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู ้ที่เกี่ยวข้องเข้าเฝ้าฯ 
ณ โรงพยาบาลศิริราช เพื่อกราบบังคมทูลถวายรายงานโครงการแก้ไขปัญหา 
การจราจรโดยรอบโรงพยาบาลศริิราช ซึง่เป็นการด�าเนินการต่อเนือ่งกบัโครงการ
ทางคู่ขนานลอยฟ้าถนนบรมราชชนน ีและสะพานพระราม 8 เพือ่บรรเทาปัญหา
การจราจรในบริเวณดังกล่าว โดยมพีระราชกระแสรบัสัง่ให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง
ร่วมกันด�าเนินงานส�ารวจ และออกแบบโครงการก่อสร้างต่างๆ ทั้งการต่อเช่ือม
สะพานพระราม 8 กับถนนพรานนก และพุทธมณฑลสาย 4 งานขยายสะพาน
อรณุอมรนิทร์ ตลอดจนผวิการจราจรกลบัรถใต้สะพานอรณุอมรนิทร์ และสะพาน
ข้ามคลองบางกอกน้อย ถนนจรัญสนทิวงศ์ การก่อสร้างทางลอดใต้ทางสามแยก
ไฟฉาย และสะพานข้ามแยกถนนเลยีบทางรถไฟ เพ่ือเพ่ิมโครงข่ายถนนทีเ่ชือ่มโยง
พืน้ทีฝ่ั่งตะวนัตกและตะวนัออกของกรุงเทพฯ และประสทิธภิาพการจราจรบรเิวณ 
แยกอรณุอมรนิทร์ แยกศริริาช แยกพรานนก สามแยกไฟฉาย และทางแยกอืน่ๆ 
ที่ต่อเนื่องกัน พร้อมกันนั้นยังช่วยลดจุดตัด และทางแยกสัญญาณไฟจราจร บน
ถนนจรัญสนิทวงศ์ ซึง่ช่วยให้ถนนวงแหวนรชัดาภเิษก ฝ่ังธนบรุสีญัจรได้สะดวกขึน้

5 สงิหาคม หลงัการเลอืกตัง้ นางสาวยิง่ลกัษณ์ ชนิวตัร ด�ารงต�าแหน่งนายกรฐัมนตร ี
ต่อจาก นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 

2555
เสด็จออกสีหบัญชร

16 เมษายน สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดิน 
นานาชาติ โดยอดีตเลขาธิการสหภาพวิทยา 
ศาสตร์ทางดินนานาชาติ ทูลเกล้าฯ ถวาย
รางวัลนกัวิทยาศาสตร์ดนิเพือ่มนษุยธรรม เป็น 
พระองค์แรกของโลก

5 ธนัวาคม พระราชพธิเีฉลิมพระชนมพรรษา 
เวลา 10.30 น. เสด็จออก ณ สีหบัญชร 
พระท่ีน่ังอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชด�ารัส
อันจับใจ เหมือนทรงสั่งความสุดท้ายว่า

ความเมตตาปรารถนาดีต่อกันนี้ เป็นปัจจัย

อย่างส�าคัญ ท่ีจะยังความพร้อมเพรียงให้เกิด

มีข้ึน ทัง้ในหมู่คณะและในชาตบ้ิานเมือง และ

ถ้าคนไทยเรา ยังมีคุณธรรมข้อนี้ประจ�าอยู ่

ในจติใจ กมี็ความหวงัได้ว่า บ้านเมืองไทย ไม่ว่า

จะอยูใ่นสถานการณ์ใดๆ กจ็ะอยูร่อดปลอดภยั 

และด�ารงความมั่นคงต่อไปได้ ตลอดรอดฝั่ง

อย่างแน่นอน

พสกนกิรเข้าเฝ้าเตม็พระลานพระราชวังดสุติ สี
เหลอืงอร่าม แลลบิไปตลอดถนนราชด�าเนนินอก 
น�้าตานองหน้าด้วยความปลื้มปีติ โดยมิได้ 
เฉลียวใจว่า ภาพนี้จะเป็นภาพสุดท้าย
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2556
ประทับพระราชวังไกลกังวล

เดือนสิงหาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชนินีาถ เสด็จแปรพระราชฐาน จากทีป่ระทบั 
ชั้น 16 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาล
ศิริราช ไปประทับ ณ พระต�าหนักเปี่ยมสุข 
วังไกลกังวล อ�าเภอหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 
เพื่อเปลี่ยนพระอิริยาบถ และพระองค์เสด็จ
แปรพระราชฐาน ระหว่างวังไกลกังวลกับ 
โรงพยาบาลศริริาชเป็นระยะๆ เพือ่ให้คณะแพทย์ 
ถวายพระโอสถ และตรวจพระอาการ

2557

22 พฤษภาคม คณะรกัษาความสงบแห่งชาติ  
ยึดอ�านาจ ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราช
อาณาจกัรไทย ฉบบัชัว่คราว พทุธศกัราช 2557 
มีสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ท�าหน้าที่แทนสภา
ผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา พลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้รับเลือกให้ด�ารง
ต�าแหน่งนายกรัฐมนตรี

2558
ประทับโรงพยาบาลศิริราช

เดือนพฤษภาคมเป็นต้นมา ได้เสด็จกลับมา
ประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราชอีกครั้ง ส�านัก
พระราชวังออกแถลงการณ์อาการพระประชวร
บ่อยขึ้น

2559
แผ่นดินร�่าไห้

เดอืนตลุาคม พระอาการประชวรไม่คงที ่ข่าวอาการพระประชวรทรดุหนัก ท�าให้
ราษฎรพากันมาที่โรงพยาบาลศิริราชอย่างล้นหลาม สวดมนต์ถวายพระพร 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

13 ตุลาคม ส�านักพระราชวัง ประกาศว่า

พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช มหติลาธเิบศรรามาธิบดี จักรี

นฤบดนิทร สยามนิทราธริาช บรมนาถบพติร เสดจ็พระราชด�าเนินไปประทบัรกัษา

พระอาการประชวร ณ โรงพยาบาลศริริาช ตัง้แต่วนัศกุร์ที ่3 ตลุาคม พุทธศักราช 

2558 ตามทีส่�านกัพระราชวงัได้แถลงให้ทราบเป็นระยะแล้วนัน้ แม้คณะแพทย์ 

ได้ถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถ แต่พระอาการประชวร 

หาคลายไม่ ได้ทรดุหนกัลงตามล�าดบั ถงึวนัพฤหสับด ีที ่13 ตุลาคม พุทธศักราช 

2559 เวลา 15 นาฬิกา 52 นาที เสด็จสวรรคต ณ โรงพยาบาลศิริราช ด้วย

พระอาการสงบ สิริพระชนมพรรษาปีที่ 89 ทรงครองราชสมบัติได้ 70 ปี

ประเทศไทยเป็นปึกแผ่น ม่ันคงทางเศรษฐกจิ รุง่เรอืงศลิปวฒันธรรม ตกทอด
เป็นมรดกล�้าค่า ประชาชนชาวไทยร่มเย็นเป็นสุข ล่วงพ้นอันตราย ด้วย
พระปรีชาสามารถ และพระมหากรุณาธิคุณ ของพระมหากษัตริยาธิราช 
ผู้ยิ่งใหญ่ ตามสัจวาจาที่พระองค์ประกาศต่อเทพยดาฟ้าดินและพสกนิกร ว่า

เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม 

ใ  น ห ล ว ง ใ น ด ว ง ใ จ ร า ก ไ ท ย





ณ	ผืนหญ้าข้างทางริมถนนสุรนารายณ์	บริเวณกิโลเมตรที่	391	ซึ่งทอดยาวไปยังอ�าเภอ
โนนไทย	เมื่อ	62	ปีที่แล้ว	ดอกไม้ป่าช่อหนึ่งได้รับโอกาสที่ฟากฟ้าโน้มองค์ลงมาชื่นชม
และดมดอม

จากวันนั้นถึงวันน้ี	กว่าหกสิบปีท่ีมันถูกทอดทิ้งและไม่มีใครให้ความสนใจ	จนเกือบจะ 
สูญพันธุ์ไปจากแผ่นดินที่ราบสูงแห่งแดนอีสานผืนนี้	

กระทั่งเมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จสวรรคตเมื่อ 
วันท่ี	13	ตุลาคม	2559	และทุกจังหวัดเตรียมจัดกิจกรรมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระองค์ท่าน	นายวิเชียร	จันทรโณทัย	ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา	ได้รับ
รายงานจากภาพถ่ายเก่าๆ	ว่า	ดอกไม้ป่าที่ว่านี้	มีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับพระองค์
ท่านและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ	เมื่อครั้งเสด็จมาเยือนจังหวัด
นครราชสีมาครั้งแรกในปี	พ.ศ.	2498	จึงสั่งให้ทุกหน่วยงานในอ�าเภอโนนไทย	ช่วยกัน 
ค้นหาดอกไมป้า่ชนิดนี้อยู่หลายวนั	จนในทีสุ่ดจึงไปพบทีบ่รเิวณป่าหญา้รกร้าง	ข้างบ้าน 
ของนายประหยัด	ญาติสันเทียะ	อายุ	72	ปี	เลขท่ี	83	บ้านโนนนาดอน	หมู่ที่	2	 
ต�าบลโนนไทย	อ�าเภอโนนไทย	จังหวัดนครราชสีมา	ชาวบ้านจึงช่วยกันขุดดิน 
เพือ่ถอนเอาต้นไม้ป่าชนดินี	้เตรยีมน�าไปปลกูอนรัุกษ์ไว้เป็นต้นไม้ดอกประจ�าอ�าเภอต่อไป

ดอกไม้ป่าที่ว่านี้	ชาวบ้านแถวอ�าเภอโนนไทยเรียกว่า	“ดอกไก่โอก”	มีชื่ออย่าง
เป็นทางการว่า	“ทองพันดุล”	เป็นดอกไม้ป่าที่มีรูปร่างคล้ายดอกชบา	แต่มีขนาด 
เล็กกว่ามาก	กลีบดอกเป็นสีชมพูอมเหลือง	บางต้นเป็นสีส้ม	เป็นไม้พุ่มเล็กที่ขึ้นเอง 
ตามธรรมชาติตามท่ีโล่งหรือป่าเบญจพรรณ	บ่อยครั้งจะพบขึ้นตามพ้ืนหญ้าเหมือนไม้ 
ที่เลื้อยไปตามพื้นดิน	ออกดอกช่วงปลายฝนต้นหนาว

ไก่โอก...
ดอกไม้ป่าที่ฟากฟ้า
โน้มองค์ลงดมดอม

ตามตะวัน
ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นักเขียนอิสระ 
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ย้อนเวลากลบัไปเม่ือ 62 ปีทีแ่ล้ว พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม 
ราชินีนาถ เสด็จพระราชด�าเนินเยี่ยมราษฎรภาคตะวันออก 
เฉยีงเหนอื ซึง่ถ้าไม่นบัการเสดจ็ประพาสต้นทีโ่คราชของรชักาลที ่5  
ซึ่งเป็นการเสด็จฯ ส่วนพระองค์ไม่ให้ราษฎรรู้ แล้วการเสด็จฯ 
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชครั้งนี้ 
นับเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกที่เสด็จฯ เย่ียมภาคอีสาน
อย่างเป็นทางการ

แต่กระนัน้ หากสบืค้นจากเอกสารข่าวเก่าๆ ดู จะพบว่า การเสดจ็ฯ  
เยีย่มราษฎรครัง้แรกของพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมูพิล
อดุลยเดชนั้น เร่ิมขึ้นในปี พ.ศ. 2495 เมื่อครั้งพระองค์ท่าน 
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเสด็จฯ ไป 
ประทบัแรม ณ วังไกลกังวล อ�าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบคีรขีนัธ์ 
และใช้โอกาสนี้เสด็จฯ ส�ารวจภูมิประเทศอย่างไม่เป็นทางการ 
ขณะเสดจ็ฯ ผ่านหมูบ้่านห้วยมงคล ต�าบลหินเหลก็ไฟ (ปัจจบุนั
เปล่ียนชือ่เป็นต�าบลทบัใต้) รถพระทีน่ัง่ตกหล่ม บรรดาประชาชน
ทหาร ต�ารวจกว่า 10 คน ได้เข้ามาช่วยกนัดนัรถให้หลดุจากหล่ม

หม้อแปลงต้นเรื่อง : หม้อแปลงไฟฟ้าถิรไทย ขนาด 1000/500/500 kVA 3 Ph 22000 – 300/300 V 

จ�านวน 1 เครื่อง หมายเลขเครื่อง 5612314

จ�าหน่ายและใช้งานที่ : บริษัท ฟ้าชัย วิศวกรรม จ�ากัด โครงการ Solar Rooftop at Homepro เขาใหญ่ 

จังหวัดนครราชสีมา

จนสามารถเดนิรถต่อไปได้ในทีส่ดุ พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั
รัชกาลที่ 9 ได้ทรงสอบถามลุงรวยชาวบ้านที่เข้ามาช่วยดัน 
รถพระที่นั่งถึงสภาพความเป็นอยู่ของราษฎรในหมูบ่้าน ลุงรวย
กราบบงัคมทลูว่า ปัญหาใหญ่ของชาวบ้านคอืถนน เพราะอยูห่่าง
ตลาดหัวหินไม่เท่าไหร่ แต่ต้องเดินแบกผลผลิตทางการเกษตร
หรือใส่ท้ายรถจักรยานไปใช้เวลาเดินทางไปกลับทั้งวัน

หลังเสด็จพระราชด�าเนินกลับไปไม่นานนัก ก็มีต�ารวจพลร่ม
จ�านวนหน่ึง น�ารถบูลโดเซอร์ (Bulldozer) พระราชทานมา
เกลี่ยพื้นผิวถนนเพื่อให้ถนนเรียบ โดยด�าเนินการอยู่ประมาณ 
1 เดือน ถนนสายนี้จึงแล้วเสร็จในสภาพท่ีสมบูรณ์ ประชาชน
ชาวห้วยมงคลจึงมีถนนใช้เพ่ือการเดินทางและขนผลผลิตออก
สู่ตลาดหัวหินได้เร็วขึ้น ถนนสายห้วยมงคล อ�าเภอหัวหิน 
จึงเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริด้านการพัฒนา
ชนบทโครงการแรก อนัเปรยีบเสมอืนประตสููก่ารพฒันาชนบท 
ทัว่ราชอาณาจกัรในนามของ โครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิ
อีกหลายพันโครงการในเวลาต่อมา  

ย้ อ น ร อ ย ห ม้ อ แ ป ล ง ย้ อ น ร อ ย ห ม้ อ แ ป ล ง
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การเสดจ็เยีย่มราษฎรอย่างไม่เป็นทางการปรากฏเป็นข่าวอีกครัง้ 
ในปี พ.ศ. 2497 ขณะเตรียมหมายก�าหนดการจะออกเย่ียม 
ราษฎรภาคต่างๆ อย่างเป็นทางการอยู่นั้น ได้เกิดไฟไหม้ 
ครัง้ใหญ่ขึน้ทีต่ลาดบ้านโป่ง จงัหวดัราชบรุ ีในวนัที ่9 กนัยายน 
2497 ราษฎรได้รับความเดือดร้อนจากไฟไหม้ในครั้งนี้ 
อย่างมาก ทางจงัหวดั กรมประชาสงเคราะห์ กรมอนามยั และ 
กองอาสากาชาด ได้ระดมความช่วยเหลือผู้เคราะห์ร้าย สร้าง 
เพิงให้อาศัยชั่วคราว และแจกเสื้อผ้าอาหาร แม้จะพอทุเลา 
ความเดือดร้อนลงได้บ้าง แต่หลายคนก็หมดอาลัยตายอยาก 
กับชีวิตที่หมดสิ้นทุกอย่าง ทั้งทรัพย์สินและที่อยู ่อาศัย  
จนไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อ

แต่ในขณะที่ชาวตลาดบ้านโป่งก�าลังท้อแท้ส้ินหวังกันอยู่นั้น  
ในวนัที ่13 กนัยายน เวลาประมาณ 10.00 น. พระบาทสมเดจ็
พระเจ้าอยูห่วัรชักาลที ่9 และสมเดจ็พระบรมราชนิ ีทรงขบัรถ
พระที่นั่งมายังที่เกิดเหตุด้วยพระองค์เอง พร้อมด้วยสมุหราช

องครักษ์ โดยไม่มีใครได้รู้ล่วงหน้า รถยนต์พระที่น่ังได้วนรอบ
บริเวณที่เกิดอัคคีภัย ทรงไต่ถามทุกข์สุขของผู้ประสบอัคคีภัย 
นายแม้น อรจนัทร์ ผูว่้าราชการจงัหวดัราชบรุ ีซึง่ก�าลงัดแูลการ
ช่วยเหลือประชาชนอยู่ ได้เข้าเฝ้ากราบบังคมทูลถวายรายงาน 
และอัญเชิญเสด็จไปประทับบนที่ว่าการอ�าเภอบ้านโป่งซึ่งรอด
จากไฟ พระองค์ท่านได้พระราชทานทรพัย์ส่วนพระองค์จ�านวน  
1 แสนบาท พร้อมให้เจ้าหน้าท่ีสถานวีทิยุ อ.ส. น�าเส้ือผ้าอาหาร
และยารกัษาโรคไปพระราชทานแก่ผูป้ระสบภยั และเสดจ็ฯ กลบั
เมื่อเวลา 15.30 น.

ย้ อ น ร อ ย ห ม้ อ แ ป ล ง ย้ อ น ร อ ย ห ม้ อ แ ป ล ง
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ต่อมาในวันที่ 20-21 กันยายน 2498 ได้เสด็จฯ เยี่ยมราษฎร
จังหวัดนครปฐมและสุพรรณบุรี

วนัที ่27-29 กันยายน 2498 เสดจ็ฯ ไปเยีย่มราษฎรในจงัหวดั
ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง และพระนครศรีอยุธยา

วนัที ่18 ตลุาคม 2498 เสดจ็ฯ เย่ียมราษฎรจงัหวดันครนายก

ในวันที่ 2-20 พฤศจิกายน 2498 เสด็จฯ เย่ียมราษฎร 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ในวนัที ่27 กมุภาพนัธ์ - 17 มนีาคม 2501 หลงัจากทรงผนวช
และลาสิขาบทแล้ว ได้เสด็จฯ เยี่ยมราษฎรในภาคเหนือ

และในวนัที ่6-27 มนีาคม 2502 เสด็จฯ เยีย่มราษฎรในภาคใต้  
ก่อนจะเสด็จพระราชด�าเนินเยี่ยมนานาประเทศ โดยเสด็จฯ  

ไปยังสาธารณรัฐเวียดนามใต้เป็นประเทศแรกระหว่างวันที่  
18-21 ธันวาคม 2502

การเสด็จฯ เยี่ยมราษฎรภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างเป็น
ทางการคร้ังแรกระหว่างวนัที ่2-20 พฤศจกิายน พ.ศ. 2498 นัน้  
จังหวัดแรกที่ทั้งสองพระองค์เสด็จฯ คือ จังหวัดนครราชสีมา

โดยในวนัที ่2 พฤศจกิายน ทรงรถไฟพระทีน่ัง่จากสถานจีติรลดา
มายังสถานีนครราชสีมา ระหว่างทางขบวนรถไฟพระที่นั่งหยุด
ตามสถานต่ีางๆ เพือ่ให้ข้าราชการและราษฎรได้มโีอกาสเฝ้ารบั
เสดจ็ เช่น สถานอียธุยา บ้านภาช ี สระบรีุ แก่งคอย ปากช่อง 
สีคิ้ว และสูงเนิน เมื่อถึงสถานีนครราชสีมา ทั้งสองพระองค ์
ได้เสดจ็ฯ โดยรถยนต์พระทีน่ัง่ไปทรงวางพวงมาลา ณ อนสุาวรีย์
ท้าวสุรนารี ก่อนจะเสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมและไต่ถามทุกข์สุข 
ของราษฎรท่ีมารอรับเสด็จอยู่ท่ีศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา 
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รุ่งขึ้นวันที่ 3 พฤศจิกายน เสด็จฯ เยี่ยมกอง
บัญชาการกองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี กอง
โรงเรยีนการบนิของกองทพัอากาศ และเสดจ็ฯ 
ไปสักการะพระพุทธปฏิมากร ณ อุโบสถวัด
สุทธจินดา ก่อนจะเสด็จพระราชด�าเนินต่อไป
ยังสถานีทดลองข้าวพิมาย ไทรงาม ที่ว่าการ
อ�าเภอพิมาย ปราสาทหินพิมาย และโรงทอ 
กระสอบจอหอของจอมพลผิน ชุณหะวัณ

วันที่ 4 พฤศจิกายน เสด็จฯ จากค่ายสุรนารี
ของกองทพับกไปยงัค่ายสรุนารายณ์ซึง่เป็นค่าย
ต�ารวจตระเวนชายแดน จากนัน้จงึเสดจ็ฯ โดย
รถยนต์พระทีน่ั่งต่อไปยงัท่ีว่าการอ�าเภอโนนไทย
เพ่ือเยีย่มเยยีนราษฎรทีม่าเฝ้ารอรบัเสดจ็ ก่อน
จะเสด็จพระราชด�าเนินต่อไปยังจังหวัดชัยภูมิ 
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คุณศศิฑอณร์ สุวรรณมณี

ระหว่างท่ีรถยนต์พระที่น่ังออกจากค่ายสุรนารายณ์มุ่งไปยัง 
อ�าเภอโนนไทยนั้น ขณะรถก�าลังผ่านบริเวณกิโลเมตรที่ 391 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีรับสั่งให้หยุดรถพระที่นั่ง  
แล้วเสด็จฯ ลงไปทอดพระเนตรดอกไม้ป่าชนดิหนึง่ทีข้ึ่นอยูร่มิทาง 
อวดสีชมพูสดใสพลิ้วไหวล้อลมท่ีพัดรินอยู่ริมถนนสุรนารายณ์  
ทัง้สองพระองค์ทรงชืน่ชมความงามของไม้ป่าดอกนี ้ทรงเพ่งพนิศิ
อย่างใกล้ชดิ และถ่ายภาพไว้ สมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชิน ี

ดูจะทรงพอพระทัยมาก ทรงเด็ดไม้ป่าดอกนี้มาปักไว้กับ 
ฉลองพระองค์ แม้ในวันรุ ่งขึ้นที่เสด็จฯ ไปอ�าเภอบัวใหญ่  
จังหวัดชัยภูมิ ก็ยังมีดอกไม้นี้ติดอยู่ที่ฉลองพระองค์

จากความช่วยเหลอืของข้าราชการหลายท่านในจังหวดันครราชสมีา 
เราได้มีโอกาสมาย้อนรอยเรื่องราวบนดินแดนแห่งดอกไม้ป่า 
ในประวตัศิาสตร์ดอกนีอี้กคร้ัง นบัแต่อาจารย์สเุกษม อิงคนนินัท์  

อาจารย์สุเกษม อิงคนินันท์ คุณศักดิ์ศิริ นิธิโชติไชยรัช

ย้ อ น ร อ ย ห ม้ อ แ ป ล ง ย้ อ น ร อ ย ห ม้ อ แ ป ล ง
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ผู้อ�านวยการส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสมีา ทีก่รณุาให้ข้อมลูและภาพถ่ายเก่าๆ จ�านวนมากแก่เราเพือ่น�ามาเผย
แพร่ในสารคดชีดุนี ้คณุศกัดิศ์ริ ินธิโิชติไชยรชั ประชาสัมพันธ์จงัหวดันครราชสีมา 
คุณศศิฑอณร์ สุวรรณมณี วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา คุณจารุวรรณ ข�าดี 
วฒันธรรมอ�าเภอโนนไทย นายดาบต�ารวจตึง๋ พึง่กิง่ อดตีนายกเทศมนตรี ต�าบล
โนนไทย และร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรี ต�าบลบัลลังก์  
ทีก่รณุาพาเราไปยงับรเิวณกโิลเมตรประวตัศิาตร์ที ่391 และพาเราไปดูโครงการ
พัฒนาทุ่งดอกไก่โอกของอ�าเภอโนนไทย

ริมถนนสุรนารายณ์ บริเวณกิโลเมตรท่ี 391  
ต�าบลโนนไทย อ�าเภอโนนไทย จังหวัด
นครราชสีมา วันนี้ ไม่มีพุ่มดอกไก่โอกที่เคย
ข้ึนเองตามธรรมชาติ เช่นเดียวกับที่โรงทอ 
จอหอ กไ็ม่มเีคร่ืองจักรและการทอกระสอบป่าน 
หรอืกระสอบพลาสติกเช่นในอดตี โรงทอวนันี้ 
ถูกทิ้งร้าง เหลือเพียงพ่อใหญ่ท่ีช่ือ แม้น  
ถสีงูเนนิ อดตีผูช่้วยหัวหน้าโรงซ่อมของบรษัิท
ท่ีเข้ามาซื้อกิจการโรงทอจากบริษัท กระสอบ 
อิสาณ จ�ากัด ของจอมพลผิน ชุณหะวัณ  
เดินแบกเครื่องตัดหญ้า คอยตัดหญ้าที่ขึ้นรก
บริเวณโรงทออย่างเดียวดายในแต่ละวัน

ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา คุณจารุวรรณ ข�าดี และนายดาบต�ารวจตึ๋ง พึ่งกิ่ง พ่อใหญ่แม้น ถีสูงเนิน
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ริมถนนสุรนารายณ์ บริเวณกิโลเมตรที่ 391 ต�าบลโนนไทย อ�าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ในปัจจุบัน

อ่างเก็บน�้าล�าเชียงไกร
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ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ นายกเทศมนตรี ต�าบล
บลัลังก์ พาเราขึน้รถของเทศบาลต�าบลบลัลงัก์
เพื่อไปยังพื้นที่ที่ยังมีต้นไก่โอกหลงเหลืออยู่ 
ตามธรรมชาตใินบ่ายวนัทีแ่ดดกล้าและแล้งลม 
เป็นทีด่นิของนายสม โกฏค้างพล ูทีอ่นญุาตให้ใช้
พืน้ทีเ่พือ่การอนรุกัษ์ทุง่ไก่โอก (ต้นทองพนัดลุ) 
เฉลิมพระเกียรติฯ ในการประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวและเป็นแหล่งเรียนรู้ของเทศบาล
ต�าบลบลัลงัก์ ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ ยังพาเราไปดู
โครงการพฒันาทุง่ดอกไก่โอกเฉลมิพระเกยีรติ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
ในรชักาลที ่9 บนพ้ืนที ่100 ไร่ ระยะทางยาว  
2 กิโลเมตรเลียบอ่างเก็บน�้าล�าเชียงไกร

เย็นย�่าวันนั้น ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา 
นายกเทศมนตรี ต�าบลบลัลงัก์ นายดาบต�ารวจ
ตึง๋ พึง่กิง่ อดตีนายกเทศมนตร ีต�าบลโนนไทย 

พร้อมด้วยคณุจารวุรรณ ข�าด ีวฒันธรรมอ�าเภอโนนไทย ยงัได้กรณุานดัแนะให้เรา 
ได้พบกับแม่ใหญ่วัย 70-80 ปี 3 คนท่ีเคยมารับเสด็จในหลวงรัชกาลที่ 9 กับ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในครั้งนั้นที่หน้าที่ว่าการอ�าเภอโนนไทย
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แม่ใหญ่อยุ ชมสนัเทยีะ ในวยั 79 ปีวนันีเ้ล่าว่า วนัน้ันตน
เดนิทางมาเองเพราะ “อยากเหน็เจ้า” สมยันัน้เวลารบัเสดจ็
ทกุคนจะนัง่และก้มกราบ ไม่มกีารเปล่งเสยีง “ทรงพระเจรญิ”  
เหมือนสมัยนี้ แม่ใหญ่เล่าว่าตนเห็นพระพักตร์ทั้งสอง 
พระองค์ชัด เห็นพระองค์ทรงโบกพระหัตถ์ให้ “ยายดีใจ ตาจ้อง 
ไม่มองไปที่อื่น มองแต่ท่าน” และว่า “คืนที่ในหลวงกลับ 
ฝนตก ท�าให้ข้าวงาม ตอนน้ันข้าวเห่ียวแห้งจะตายอยูแ่ล้ว 
ก�าลังจะตั้งท้อง เลยได้กินข้าวกันถ้วนหน้า”

แม่ใหญ่ดวงจันทร์ หลาวเพ็ชร วัย 74 ปี เล่าว่า วันน้ัน 
ตนไม่ไปโรงเรยีน แต่มาจองทีต่ัง้แต่ยงัไม่สว่าง แม่ใหญ่เล่าว่า 
ทัง้สองพระองค์เสดจ็ฯ ไปประทบับนพลบัพลาก่อน จากนัน้
จงึเสด็จฯ ลงมาเย่ียมราษฎร วันถวายพระเพลิงพระบรมศพ 
ในหลวงรัชกาลที่ 9 แม่ใหญ่ดวงจันทร์นึ่งข้าวเหนียว  
2 กระสอบ ซื้อปลา 7,000 บาท ท�าโรงทานถวายเป็น 
พระราชกศุลให้พระองค์ท่าน “ท�าโรงทานครัง้ไหน ไม่เคย
ปลื้มใจเท่าครั้งนี้” แม่ใหญ่กล่าว
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แม่ใหญ่สุทธิ จันทรววิฒัน์ วยั 70 ปี เล่าว่าตอนนัน้ ตนยังเรยีน
อยูแ่ค่ชัน้ ป. 1 ทีโ่รงเรยีนบ้านสนัเทยีะ ครใูห้มารบัเสดจ็ พอครู
ให้กลบัตนไม่ยอมกลบั วิง่ไปนัง่อยู่กบัคนแก่ หน้าอ�าเภอโนนไทย
ที่รับเสด็จตอนนั้น คือส�านักงานที่ดินอ�าเภอโนนไทยในตอนนี้ 
แม่ใหญ่สุทธิบอกว่า “ในหลวงหนุม่ ราชนีิสวย... ตอนนัน้แดดจ้า  
พอในหลวงลงจากรถ แดดกร่็ม พอเสดจ็ฯ กลบั แดดกจ้็าขึน้มาอกี”  
แม่ใหญ่สทุธิกล่าวตอนท้ายว่า “เจ้าประเทศไหน ไม่เหมือนท่าน  
บกุป่าฝ่าดง เข้าหาคนท�านาท�าไร่ ตอนท่านสวรรคต ยายร้องตลอด”

เหนอืแผ่นดนิทีร่าบสูงแห่งแดนอสีานวนันี ้แม้จะมคีนเพยีงไม่ก่ีคน 
ที่ยังมีชีวิตอยู่ และได้เคยมีโอกาสเข้าเฝ้ารับเสด็จในหลวงอย่าง
ใกล้ชิด ยิ่งแทบไม่มีใครสักกี่คนที่ยังมีชีวิตอยู่ ที่จะรู้เรื่องราว
และจดจ�าต�านานแห่งดอกไม้ป่า ที่ครั้งหนึ่งฟากฟ้าได้โน้มองค์
ลงดมดอม แต่ที่อ�าเภอโนนไทยวันนี้ ต�านานแห่งดอกไก่โอก 
ดอกไม้ป่าทีเ่หมอืนจะไร้ค่าและถกูลมืเลอืนดอกนัน้ ก�าลงัเป็นที ่
กล่าวขวัญ และก�าลังได้รับการฟื้นฟูให้กลับมามีชีวิตอันงดงาม
และมีคุณค่าของมันอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งไม่เพียงแต่จะท�าให้เราหวน
ร�าลกึถงึพระองค์ท่านเท่านัน้ หากยังท�าให้เรารูว่้า ต�าบลโนนไทย
กับทุ่งสีชมพูไสวของดอกไก่โอกนั้น คือสวรรค์ใกล้ๆ ที่ทุกคน
สัมผัสได้ไม่แพ้ทุ่งดอกไม้อื่นใดในพิภพนี้เลย 

แม่ใหญ่อุย ชมสันเทียะ, แม่ใหญ่สุทธิ จันทรวิวัฒน์ และ แม่ใหญ่ดวงจันทร์ หลาวเพ็ชร

ย้ อ น ร อ ย ห ม้ อ แ ป ล ง ย้ อ น ร อ ย ห ม้ อ แ ป ล ง





รัฐพล เกษมวงศ์จิตร
คณะบริหารธุรกิจการโฆษณา มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ผู้จัดการส่วนทรัพยากรมนุษย์ บริษัท ถิรไทย จ�ากัด (มหาชน)

นับจากวันที่	13	ตุลาคม	2559	ถือเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตที ่
พสกนกิรชาวไทย	และผูท้ีอ่าศยัอยูภ่ายใต้ร่มพระบารมทีีย่ากเกนิกว่าทีจ่ะท�าใจ
ว่าได้เกิดขึ้นจริง	แต่แล้วในท่ามกลางความเศร้าโศกเสียใจที่ฝังแน่นในหัวใจ 
คนทั้งแผ่นดินไทยนั้น	ก็ได้เกิดปรากฏการณ์สิ่งที่ดีงามสิ่งหนึ่งเกิดขึ้น 
ในสังคม	น่ันคือ	การแปรเปลี่ยนความรู้สึกเศร้าเสียใจให้กลายเป็นพลังแห่ง 
การให้โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน	เพียงแค่ความรู้สึกมุ่งมั่นท่ีจะท�าดีถวายแด่	
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	บรมนาถบพติร	รชักาลที	่9	 
ผู้ทรงเป็นพ่อของคนไทยทั้งแผ่นดิน	ซึ่งหนึ่งในปรากฏการณ์ความดีที่คนไทย 
ทั้งประเทศต่างท�าเพ่ือเป็นการถวายแด่พระมหากษัตริย์ผู้ย่ิงใหญ่	และเพื่อ
เป็นการแสดงถึงความส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ

นั่นคือ	“การปวารณาตนเองเป็นจิตอาสา”	ในหลายรูปแบบในส่ิงท่ีแต่ละคน
สามารถท�าได้

ร้อยดวงใจ ส่งพระองค์ท่าน

จนวันสุดท้าย

จิตอาสา
ประชาไทย
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การเกิดปรากฏการณ์ “จิตอาสา” น้ีเกิดจากความมีน�้าใจ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
ต่อกัน ไม่จ�าเป็นต้องรู้จักกันมาก่อน ไม่มีข้อจ�ากัด ฐานะ อายุ เพศ การศึกษา 
หน้าทีก่ารงาน เพราะทกุคนมจีดุมุง่หมายอย่างเดยีวกนัคอื ขอเป็น “ผู้ให้” ตามรอย 
พระองค์ท่านนั่นเอง
 
อย่างไรกต็าม หลงัเสรจ็สิน้พระราชพิธถีวายพระเพลงิพระบรมศพพระบาทสมเดจ็
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทางรัฐบาลและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้เปิด 
ให้ประชาชนได้เข้าชมพระเมรุมาศ ท้องสนามหลวงซึ่งหมายถึงว่าหน้าที่งานของ 
ผู้ที่ต้องรับผิดชอบในการถวายงานแด่พระองค์ท่านนั้นยังไม่หมดไป

“แล้วเหล่าจิตอาสาทั้งหมดล่ะ พวกเขาเหล่านั้นยังคงก้มหน้าก้มตาอ�านวยความ

สะดวกแก่ผู้ที่เดินทางมาเข้าชมพระเมรุมาศอยู่เหมือนเดิม นับตั้งแต่วันท่ีได้

ประกาศตนเป็นจิตอาสากันอย่างไร”

ผูเ้ขยีนใช้เวลาวนัหยดุจากงานประจ�าเข้ามาบรเิวณท้องสนามหลวงอกีครัง้ แน่ล่ะ  
ผู้คนยังคงเนืองแน่นเช่นเดิม พวกเขาเหล่านั้นมาขอเข้าเยี่ยมชมพระเมรุมาศ  
มาเพื่อแสดงความร�าลึกถึง และถวายความจงรักภักดีแด่พระองค์ท่าน 

และเรายงัคงพบกลุ่มจติอาสากลุม่ต่างๆ ก�าลัง 
ขมักเขม้นท�างานกันอยู่เหมือนเดิม งานเดิม 
และยังคงตั้งใจท�าเหมือนเดิม วันแล้ววันเล่า 
มาเกือบ 400 วันแล้วก็ตาม

ย้อนเวลาไปถงึการเกดิขึน้ของกลุม่จติอาสานัน้ 
มมีาตัง้แต่การสวรรคตของในหลวงรัชกาลที ่9 
เมือ่เดอืนตลุาคม ปี 2559 ซึง่เป็นการก่อตัง้อย่าง 
ไม่เป็นทางการ เบื้องต้นสามารถสันนิษฐาน 
ได้ว่า กลุ่มมอเตอร์ไซค์บริเวณโรงพยาบาล
ศริริาชน่าจะเป็นจติอาสากลุ่มแรกๆ ท่ีมโีอกาส
ได้ช่วยเหลือประชาชน

ในวันที่ 14 ตุลาคม 2559 เวลานั้นพสกนิกร 
ชาวไทยจ�านวนไม่น้อยต่างเดินเท้าไปยัง  
รพ. ศริริาช และพืน้ทีโ่ดยรอบบรเิวณพระบรม
มหาราชวงัเพ่ือร่วมส่งพระบรมศพ การเดินทาง 
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เป็นไปด้วยความยากล�าบาก เพราะต้อง
เดินด้วยเท้าเพียงอย่างเดียว แต่ได้ปรากฏ 
กลุม่มอเตอร์ไซค์มารวมตวัเพือ่รบัส่งประชาชน 
ที่จะมาร่วมโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย สร้างความ
ประทับใจให้กับประชาชนเป็นจ�านวนมาก
 
จนกระทั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เข้า
มาเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมกลุ่มคนที่มี 
จิตอาสามาร่วมกันให้บริการสาธารณะผ่าน 
การต้ัง “ศูนย์ประสานงานอาสาสมัคร หรือ  
Volunteers for Dad” ปรากฏว่ามีประชาชน
เข้ามาร่วมเป็นจิตอาสามากกว่า 20,000 คน  
เพื่อช่วยอ�านวยความสะดวกให้กับประชาชน 
ที่เข้ามาร่วมถวายความอาลัยท่ีพระบรม
มหาราชวัง

แต่ท่ีสุดของโครงการจิตอาสาในครั้งนั้นคือ  
“จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวาย 
พระเพลิงพระบรมศพ” ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
มหาวชริาลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู ได้ทรง 
พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดตั้งขึ้น 
เพือ่เป็นการรวมพลงัความรกัอนัมค่ีา พลังน�า้ใจ  
ของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าน้อมถวายแด่  
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช  
บรมนาถบพติร รชักาลที ่9 เสดจ็สูส่วรรคาลยั 
โดยในวนัที ่31 ตลุาคม 2560 เวลา 08.00 น. 
ได้มกีารท�ากิจกรรม Big Cleaning พืน้ทีโ่ดยรอบ 
พระเมรุมาศ ในมณฑลพิธีท้องสนามหลวง  
โดยมีจิตอาสาเข้าร่วมมากกว่า 3,000 คน 

ประกอบด้วยเหล่านักเรยีน ผู้ปกครอง จติอาสาภาคประชาชน ในกิจกรรมคร้ังนี้ 
ได้จัดแบ่งการท�างานออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ ได้แก่ การตัง้เตน็ท์และท�าความสะอาด
รอบพืน้ทีพ่ระเมรมุาศ, การปลกูข้าว และการท�าความสะอาดพระเมรมุาศบรเิวณ 
ช้ันที่ 1 และ 2 เพ่ือให้มีความพร้อมและเรียบร้อยอย่างสมพระเกียรติ ในวันท่ี 
จะเปิดนิทรรศการฯ ให้ประชาชนเข้าชม ในวันที่ 2 พ.ย. 2560 

แล้วในช่วงมากกว่า 1 ปีท่ีผ่านมา ได้เกิดปรากฏการณ์กลุม่จิตอาสาดีๆ อะไรอกีบ้าง 
ทัง้น้ีคงต้องมองไปถงึในกลุ่มจิตอาสากลุ่มแรกๆ นอกเหนือจากกลุ่มจักรยานยนต์
รับจ้างแล้ว ทันทีท่ีมีการประกาศอย่างเป็นทางการถึงการสวรรคตของพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ปรากฏการณ์หนึ่ง 
ก็เกิดขึ้นตามมาทันที คือ “การขาดแคลนเสื้อผ้าสีด�า” จึงน�ามาซึ่งกลุ่มจิตอาสา  
การบริการย้อมผ้าด�าโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หนึ่งในโครงการที่พวกเรารู้จักกันดีนั้น 
คือโครงการ “ย้อมผ้าเพื่อเพื่อน” ที่มีทั้งคนน�าเสื้อผ้าไปบริจาค น�าเสื้อไปย้อม 
และจิตอาสาไปช่วยท�ากิจกรรม
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หนึ่งในคณะจิตอาสากลุ่ม “ย้อมผ้าเพื่อเพื่อน”  
ท่ีเป็นคนดังและเรารู้จักกันดีก็คือคุณชมพู่  
อารยา เอ ฮาร์เกต็ นกัแสดงสาวชือ่ดงัพร้อมด้วย 
กลุ ่มเพื่อนสนิท 4-5 คน ได้ร ่วมจัดตั้ง  
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการช่วยเหลือ 
ประชาชนทีต้่องการใส่ “เสื้อด�า” เพือ่เป็นการ
ถวายอาลัยแด่ในหลวง รัชกาลท่ี 9 ซึ่งได้รับ 
ความเอ้ือเฟื้อสถานท่ีจากอาคาร “กรุงไทย
แทรคเตอร์” ถนนพระรามที ่4 โดยในแฟนเพจ 
“ย้อมผ้าเพื่อเพื่อน” ได้มีการเผยแพร่ภาพ 
และคลิประหว่างที่นางเอกชื่อดังก�าลังสาธิต 
วิธีการย้อมผ้าให้ได้ชมกัน พร้อมประกาศ 
รับบริจาคเสื้อผ้าที่จะน�ามาย้อม โดยระบุว่า... 
รบับรจิาค สเีคมีย้อมผ้า ส�าหรบัผ้า cotton และ 

Polyester และถุงพลาสติกกันความร้อน เพ่ือน�ามาใส่เสื้อที่ย้อมแล้ว และ  
สีเคมีกันสีตก เสื้อผ้าทุกชนิดทั้งที่ไม่ใช้แล้ว หรือสภาพดี สามารถน�ามาบริจาค 
ได้ที่ บริษัท กรุงไทยเเทรคเตอร์ จ�ากัด บริจาคทุกวัน เวลา 08.30-18.00 น.
 
นอกจากกลุ่มจิตอาสาข้ันต้นแล้ว ผู ้เขียนจะขอยกเอาตัวอย่าง จิตอาสา 
มาน�าเสนอเพ่ือยกย่อง และเชิดชูพวกเขาเหล่าน้ัน เช่น จิตอาสาเข็นรถวิลแชร์ 
ซ่ึงมทีัง้เดก็นกัเรยีน ลกูเสอื เนตรนาร ีรวมถงึประชาชน นายวรญัญ ูอภัยยานุกร 
เล่าว่า “ผมและเพือ่นๆ ลกูเสือเนตรนาร ีจาก ร.ร.เตรยีมอดุมศกึษาพฒันาการ และ 

ร.ร.เตรยีมอดุมศกึษา สวุรรณภมู ิประมาณ 20 คน มาช่วยเขน็รถวลีแชร์ให้กบั 

ผู้พกิาร ผูส้งูอายจุากจดุบรกิารหน้าวดัมหาธาตฯุ ไปศาลาสหทยัสมาคม และส่งกลบัมา

จุดบรกิารตามเดมิแต่ละวนักเ็ขน็รถไปกลบัไม่น้อยกว่า 10 รอบ กเ็หนือ่ยบ้างครบั แต่ 

เมือ่เทียบกับความเหนือ่ยท่ีในหลวง รชักาลที ่9 ทรงท�าเพ่ือประชาชนแล้ว กร็ูส้กึ 

มีก�าลังใจและหายเหนื่อยครับ”
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วินมอเตอร์ไซค์จิตอาสา โดยมีทั้งที่เป็นอาชีพวินมอเตอร์ไซค์ นิสิต  
นักศึกษา และคนท่ัวไป นายชยากร สอาดวงค์ จากมหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย บอกอย่างภูมิใจว่า “การเดินทางเข้ามาล�าบากเพราะรถติด 

และบางคนต้องจอดรถไกลๆ กเ็ลยน�ามอเตอร์ไซค์มาบรกิารรบัส่ง ผมภมูใิจ 

กับการมาเป็นวินอาสา เพราะได้ท�าอะไรเพื่อสังคม ผมดีใจท่ีได้เห็นน�้าใจ

ของคนไทยที่มีให้กันในห้วงเวลาที่เราก�าลังเผชิญกับความสูญเสีย แต่ 

พวกเราต่างแปลงความทกุข์โศกมาเป็นพลังในการท�าดเีพือ่สังคม ต้องขอบคุณ 

ค�าสอนของพ่อ เพราะสิ่งที่พ่อท�าให้เห็นมาตลอด 70 ปี ท�าให้พวกเราคิด 

และท�าได้แบบน้ี และผมเชือ่ว่าทกุคนทีท่�าคงมคีวามสขุกบัการให้ และดใีจ

กับสิ่งที่ได้รับ นี่เป็นก�าลังใจที่ท�าให้ผมขอท�าหน้าที่วินอาสาต่อไป”
 
เมือ่มกีารตัง้เตน็ท์อาหารเพือ่ดแูลแจกจ่ายให้คนมารอกราบพระบรมศพซึง่ 
มจี�านวนมาก และส่วนใหญ่ต้องใช้เวลารอยาวนาน บางครัง้ถงึ 10 กว่าชัว่โมง  
ปัญหาที่ตามมาคือเรื่องขยะ น.ส.พัณณิตา แย้มฉาย เล่าว่า “ทุกวันหยุด
จะมาเป็นจิตอาสาช่วยเก็บขยะตลอดทั้งวัน เพราะในหลวงรัชกาลที่ 9 

เคยมพีระราชด�ารเิรือ่งการคดัแยกขยะ จงึอยากมาช่วยสานต่องานของพ่อ  

ไม่รู้สึกรังเกียจงานนี้แม้แต่น้อย และจะท�าจนกว่าจะถึงวันพระราชพิธี

ถวายพระเพลิง และทุกครั้งก่อนกลับ จะมาเข้าแถวรอกราบพระบรมศพ  

เพื่อไปบอกว่าวันนี้ลูกได้มาท�าในสิ่งที่พ่อสอนแล้ว”

 

ท่ามกลางแสงแดดเปร้ียง สลบักบัพายฝุนท่ีกระหน�า่ 
ลงมา โรคภยัไข้เจบ็จงึเป็นเร่ืองท่ีไม่สามารถหลกีเลีย่งได้  
ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย ประธานมูลนิธิธรรมาภิบาล 
ทางการแพทย์ ร่วมกับ ศ.นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา 
นายกแพทยสภา (ในขณะนั้น) จึงอนุมัติโครงการ
แพทย์อาสาร่วมใจถวายเป็นพระราชกุศล เพ่ือดูแล
ประชาชนที่มาแสดงความอาลัยต่อพระองค์ท่าน 
ที่สนามหลวง โดยมีนักศึกษา ปธพ.1-5 รวบรวม 
ทมีแพทย์อาสาจากมหาวทิยาลยั กระทรวงสาธารณสขุ 
สมาคมโรงพยาบาลเอกชน หน่วยแพทย์ พอ.สว.  
จดับรกิารทางการแพทย์ให้กบัประชาชนจ�านวนมาก 
ที่เข้ามาแสดงความอาลัย ซึ่งเจ็บป่วยในพ้ืนท่ีโดยม ี
โรงพยาบาลเข้าร่วมกว่าร้อยแห่ง และมเีภสชักรอาสา
เข้ามาดูแลระบบยาและเวชภัณฑ์ ร่วมกับศิริราช  
รามาฯ และจุฬาฯ ทั้งยังชวนผู้ป่วยให้ร�าลึกถึง 
พระองค์ท่านด้วยการตั้งใจท�าความดีถวายในหลวง 
เพือ่เป็นพระราชกศุล แล้วเขยีนในใบโพธิแ์ละไปแขวน 
ที่ต้นไม้แห่งความดีแทนค่ารักษาพยาบาล ซึ่งพบว่า 
มีความตั้งใจท�าความดี เกิดขึ้นนับหมื่นเรื่องบน 
ต้นไม้แห่งนี้ตลอดโครงการ 109 วัน”
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ช่างภาพจิตอาสา ‘กล้องอาสา59’ บริการถ่ายรูปฟรี อีกหนึ่งในกลุ่มจิตอาสา  
ท�าดีเพื่อพ่อ รับถ่ายภาพฟรีบริเวณท้องสนามหลวง การรวมตัวของกลุ่มเพื่อนๆ  
ช่างภาพตากล้อง ทีเ่ป็นทัง้ช่างภาพอาชีพ หรอืเป็นแค่งานเสริมจากงานประจ�า หรอื 
ถ่ายรูปงานอดิเรก อีกหนึ่งในกลุ่มจิตอาสาท�าดีเพื่อพ่อ รับถ่ายภาพฟรีบริเวณ 
ท้องสนามหลวง ทีมกล้องอาสา59 เผยถึงที่มาของการท�าจิตอาสาถ่ายภาพฟรี 
ในครั้งนี้ว่า เริ่มจากเห็นกลุ่มช่างภาพน้องๆ นักศึกษากลุ่มหนึ่ง ที่เริ่มท�ากันก่อน  
โดยตั้งจุดถ่ายกันแถวกลางสนามหลวง กลุ่มตนเลยมาคุยกันว่า นี่เป็นส่ิงที่เรา
ท�าได้ เป็นสิ่งที่เราชอบกันอยู่แล้ว เลยมาถ่ายภาพฟรี ท�าดีเพื่อพ่อ ซึ่งขณะนี้  
มช่ีางภาพอาสา59 ทัง้หมดประมาณ 30 กว่าคน มทีัง้หญงิ/ชาย แต่ละคนสลบักนั 
มาช่วยกันท�ากิจกรรมอาสาตามเวลาว่างที่สามารถมาช่วยกันได้
 
เป็นอีกหนึง่นกัแสดงท่ีทุม่เทกบัการท�าหน้าทีเ่ป็นจติอาสา โดยร่วมเป็นส่วนหนึง่ในการ 
เป็นลกูมอืช่วยเจ้าหน้าทีช่�านาญการตกแต่งพระหบีพระโกศจนัทน์ เพือ่ใช้ในงาน 
พระราชพธิถีวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิล 
อดลุยเดช บรมนาถบพติร ร่วมกับส�านกัช่างสิบหมู ่กรมศลิปากร กระทรวงวฒันธรรม 
ส�าหรบั นกัแสดงอาวโุส “ตุก๊” เดอืนเตม็ สาลติลุ นบัจากวนัแรกจนถงึวนัสดุท้าย 
ที่มีโอกาสเข้าไปเป็นจิตอาสาอยู่ในทีมจัดสร้างพระโกศจันทน์ คุณตุ๊ก-เดือนเต็ม  
เผยความรู้สึกว่า “ใจหายและปวดร้าวมาก ด้วยหน้าที่คือต้องท�าให้เสร็จ แต่ใจ 
ไม่อยากให้เสร็จ เพราะเสร็จนั่นหมายถึงว่าใกล้แล้วนั่นเอง"

ปิดท้ายที ่อดตีนายกรฐัมนตร ีนายชวน หลกีภยั  
ซึ่งร่วมเป็นจิตอาสาเขียนและระบายสีฉากบัง
บรเิวณปะร�าพธีิ เปิดใจว่า “ผมกเ็หมอืนจติอาสา 
คนอื่นๆ ที่อยากจะท�างานถวายพระองค์ท่าน 

เริ่มแรกผมก็หารือกับทีมช่างขอให้มีการใส่

ลวดลายผ้าไทยในภาคต่างๆ ลงบนผ้านุ่งของ

เทวดา เพื่อเป็นตัวแทนของคน ในแต่ละภาค 

นบัว่าเป็นประโยชน์เหมอืนกบัการบนัทกึอดตี

ซึง่เป็นประวติัศาสตร์เอาไว้ ทัง้ยงัสือ่ให้เหน็ว่า

เทวดานางฟ้าเหล่านี้ คือผู้ที่จะรับเสด็จ เมื่อ

พระเจ้าแผ่นดินเสด็จสู่สวรรคาลัย ชดุแต่งกาย 

ของเทวดานางฟ้าทั้งหลาย ก็เหมือนหนึ่งใน 

ตัวแทนของคนทั้งชาติ ทุกภาค ที่ร่วมรับ

เสด็จด้วย จึงกลายมาเป็นเอกลักษณ์พิเศษ 

ในครั้งนี้"
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ขอขอบคุณ แหล่งที่มาข้อมูลประกอบ

https://www.thairath.co.th/content/1100544 จิตอาสาประชาราษฎร์ ตามรอยบาทองค์ราชัน

https://www.khaosod.co.th/entertainment/news_565172 จิตอาสาพระเมรุมาศ ครั้งหนึ่งในชีวิต “ตุ๊ก-เดือนเต็ม”

http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/779217 ภารกิจสุดท้าย...จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีฯ

https://www.dailynews.co.th/article/532551 “โครงการย้อมผ้าเพื่อเพื่อน” คนใจดีร่วมแรงกันท�าให้ฟรี

https://news.mthai.com/webmaster-talk/536224.html ช่างภาพจิตอาสา ‘กล้องอาสา59’ บริการถ่ายรูปฟรี ท�าดีเพื่อพ่อ

นับว่าเป็นปรากฏการณ์การรวมพลคนท�าดี
เพือ่ถวายแด่องค์พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั
รชักาลที ่9 นัน้เป็นภาพทีน่่าจดจ�า เราได้เหน็
คนทกุภาคส่วน ทกุต�าแหน่ง จากบคุคลท่ีด�ารง
ต�าแหน่งผู้บริหารสูงสุดของประเทศ จนถึง
ประชาชนคนทั่วไป หาเช้ากินค�่า ต่างร่วมใจ
กันท�าความดีเพื่อพระองค์ท่าน 

หลายคนถามว่า หลังจากจบงานแล้ว ภาพจ�า 
เหล่านี้จะลบเลือนหายไปจากคนไทยหรือไม่  
จริงอยู่ ในส่วนของงานก็คงต้องจบไป สิ่งที่ 
เหลืออยู่คือการที่ได้เก็บไว้ให้คนรุ่นหลังได้รู้  
โดยเฉพาะพระบรมราโชวาท และกระแสพระราช 
ด�ารัสต่างๆ ที่พระองค์มอบให้คนไทยทุกคน 

ทุกถ้อยค�า ล้วนมีค่า และถ้าเราท�าได้ก็จะเกิดประโยชน์กับคนปฏิบัติได้จริง ซ่ึง 
สมควรเก็บไว้ศึกษา และไม่ให้จบไปพร้อมกับพระชมม์ชีพของพระองค์ท่าน

สิ่งที่เราอยากให้เก็บร�าลึกและเก็บไว้เสมอว่า นับจากวันที่ท่านสวรรคต เราได้
ภาวนาจติบอกกบัท่านไว้อย่างไร เรารกักนัอย่างไร เราเอือ้เฟ้ือเผือ่แผ่กนัและกนั 
อย่างไร สิ่งต่างๆ เหล่านี้เราก็ควรต้องเก็บไว้ร�าลึกถึงพระองค์ท่าน และขอให้
คิดเสมอเหมือนกับตอนที่ท่านสวรรคตใหม่ๆ กับค�าพูดที่เราพูดกันจนติดปากว่า  
“ท�าดีเพื่อพ่อ” และขอให้เราได้หวนคิดถึงเสมอว่า “ท�าดีเพื่อพ่อ ตลอดไป”

ทัง้หมดนีเ้ป็นเพยีงเศษเสีย้วของจติอาสา (ขอย�า้ว่าเป็นเศษเสีย้วจรงิๆ ครบั) จติอาสานี้ 
เกิดขึ้นจากหัวใจของคนไทยทุกคนที่มุ่งมั่นท�าความดีถวายในหลวง รัชกาลที่ 9 
และล้วนแล้วแต่บ่งบอกถึงความในใจที่กลั่นออกมาเป็นค�าพูดได้เพียงค�าเดียว 
ที่อยากบอก “พ่อที่อยู่บนสวรรค์ ว่า ธ สถิตในใจลูกหลานไทยนิรันดร์กาล” 

ใ น น า ม ข อ ง ค ว า ม ดีใ  น ห ล ว ง ใ น ด ว ง ใ จ
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TIRATHAI JOURNAL ฉบบันี ้เราตัง้ใจท�าขึน้เพ่ือน้อมร�าลกึถงึพระมหากรณุาธคุิณ 
และร่วมถวายความอาลัย พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช จงึตัง้ชือ่
ฉบบันีว่้า “ในหลวงในดวงใจ”

ในฉบับนี้ นอกจากบทกวีถวายความอาลัยพระองค์ท่านแล้ว ยังมีข้อเขียนที่เขียน 
เพ่ือน้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความอาลัยพระองค์ท่านอีก 3 ชิ้น  
โดยเริม่จาก “เจด็สบิปีประเทศไทยใต้ละอองธลุพีระบาท” ในคอลมัน์รากไทย ซึง่บนัทกึ
เรื่องราวของพระองค์ท่านตั้งแต่ปี พ.ศ. 2470 ท่ีพระองค์เสด็จพระราชสมภพ ถึงปี 
พ.ศ. 2559 ท่ีพระองค์เสดจ็สวรรคต เป็นพระราชประวตัเิรยีง พ.ศ. แบบกระทดัรดั 
ทีห่าอ่านได้ไม่ง่ายนกั ตามด้วยสารคดย้ีอนรอยหม้อแปลง เรือ่ง “ไก่โอก... ดอกไม้ป่า 
ทีฟ่ากฟ้าโน้มองค์ลงดมดอม” และสารคดใีนนามของความด ีเรือ่ง “จติอาสาประชาไทย 
ร้อยดวงใจ ส่งพระองค์ท่านจนวนัสดุท้าย” ข้อเขยีน 3 ชิน้นี ้เราจดัพมิพ์ไว้เป็นพิเศษ
ด้านหน้าในหมวด “ในหลวงในดวงใจ”

คอลมัน์ วศิวกรรมไฟฟ้า ฉบบัน้ี พูดถงึระบบสายส่งไฟฟ้าแรงดนัสงูกระแสงตรง (High 
Voltage Direct Current Transmission System) ซึง่เป็นส่วนหนึง่ของโครงข่าย ASEAN  
Power Grid ที่จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ ความยั่งยืน และความม่ันคงในการจัดหา
พลงังานเพือ่ประโยชน์ของประชาชนของทกุประเทศในภมูภิาคอาเซยีนต่อไป 

ฉบับนี ้เราได้น�าคอลมัน์ คนไฟฟ้า กลบัมาอกีครัง้ด้วยข้อเขยีนของคณุธนกฤต บตุรจันทร์  
ผู้อ�านวยการกองหม้อแปลง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งเขียนเกี่ยวกับการเลือกซื้อ
หม้อแปลงไฟฟ้าคณุภาพในมมุมองของผูใ้ช้งาน และยงัได้รบัเกยีรตเิปิดห้องรบัแขกต้อนรบั
คุณวบิลูย์ คหิูรัญ อดีตผูว่้าการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค และอดตีสมาชิกวฒุสิภา ปัจจบุนัด�ารง
ต�าแหน่งทีป่รกึษาคณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซ่ึงได้กรุณาให้
ข้อคดิมากมายทัง้แก่ภาครฐัและภาคเอกชน 
ในการเตรียมพร้อมผลักดันประเทศไทย 
เป็นศูนย์กลางตลาดพลังงานไฟฟ้าของ
ภมูภิาค

คอลมัน์อืน่ๆ ทีเ่หลอื ยังคงเข้มข้นครบครนั 
และต้องอ่านทกุคอลมัน์!

ณรงค์ฤทธิ์ ศรีรัตโนภาส
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062 TIRATHAI JOURNAL

วิ ศ ว ก ร ร ม ไ ฟ ฟ้ า

E l e c t r i c a l   E n g i n e e r i n g

วิ ศ ว ก ร ร ม ไ ฟ ฟ้ า



063 DECEMBER 2017- MARCH 2018

TIRATHAI	Journal	ฉบับที่	18	เราเคยกล่าวถึงการเชื่อมโยงระบบส่งไฟฟ้า 
ในอาเซียน	(ASEAN	POWER	GRID)	ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการเชื่อมโยงด้วย 
ระบบไฟฟ้าแรงดันสูงกระแสสลับ	มีส่วนน้อยที่ได้ท�าการเชื่อมโยงด้วยระบบ 
ไฟฟ้าแรงดันสูงกระแสตรง	ซึ่งในประเทศไทยได้มีการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า
แรงดันสูงกระแสตรงกับประเทศมาเลเซียท่ีสถานีไฟฟ้าคลองแงะ	โดยการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	(EGAT)	ไปที่สถานีไฟฟ้ากูรุน	(Gurun)	โดย	
Tanega	Nasional	Berhad	(TNB)	และในอนาคตการส่งพลังงานไฟฟ้า
แรงดันสูงกระแสตรงอาจจะเข้ามามีบทบาทมากข้ึนในการเชื่อมโยงระบบ
ไฟฟ้าในภูมิภาคเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม	ฉบับนี้เราจะมาท�าความรู้จักกับ 
ระบบสายส่งไฟฟ้าแรงดนัสงูไฟฟ้ากระแสตรง	เผือ่มโีอกาสได้เข้าไปใช้งานหรอื
เกี่ยวข้องกับระบบนี้ในอนาคต

ระบบสายส่ง

ไฟฟ้าแรงดันสูง
กระแสตรง

เฉลิมศักดิ์ วุฒิเศลา
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้าก�าลัง

มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา

ผู้จัดการส่วนทดสอบไฟฟ้า บริษัท ถิรไทย จ�ากัด (มหาชน)
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ระบบสายส่งไฟฟ้าแรงดนัสูงกระแสตรง (High 
Voltage Direct Current Transmission System: 
HVDC) ใช้กระแสตรงในการส่งพลงังานไฟฟ้า 
ซึง่ตรงกนัข้ามกบัระบบการส่งด้วยกระแสสลบั
ที่ใช้กันอยู่ทั่วไป ส�าหรับการส่งทางไกลระบบ 
HVDC อาจจะถกูกว่าและมคีวามสญูเสยีไฟฟ้า
น้อยกว่า แต่ยงัเป็นเทคโนโลยเีฉพาะของแต่ละ
ผู้ผลิตอยู่ 

ส�าหรับเคเบิลใต้น�้า HVDC หลีกเล่ียงการใช้ 
กระแสสูงท่ีจะท�าให้เกิดการ charge และ 
discharge ตัว capacitor ของสายเคเบิลใน
แต่ละรอบคลื่น 

ส�าหรับระยะทางที่สั้นๆ อุปกรณ์แปลงไฟ DC 
มค่ีาใช้จ่ายทีส่งูกว่าเมือ่เทยีบกับระบบ AC แต่
อาจยังคงพอรับได้เนื่องจากประโยชน์หลายๆ
อย่างของระบบ DC ในการเช่ือมโยงหลาย
ระบบเข้าด้วยกัน

สายส่ง HVDC ระยะไกล เพื่อ

ส่งไฟฟ้าพลังน�้าจากแม่น�้า

เนลสันของแคนาดา มายัง

สถานีที่เห็นนี้ เพื่อเปลี่ยน

ให้เป็นไฟ AC ป้อนให้กริด

ส�าหรับเมืองมานิโตบา

HVDC เหมาะกับการส่งก�าลังระหว่างระบบ
ไฟฟ้า AC สองระบบท่ีต่างกนัได้ และสามารถ
ขจัดสาเหตุหนึ่งของความล้มเหลวที่กริดได้, 
HVDC ยงัเหมาะกบัการถ่ายโอนก�าลงัไฟระหว่าง
ระบบท่ีมีความถี่แตกต่างกันได้ เช่น ความถี่ 
50 Hz กบั 60 Hz ความสมัพนัธ์ดงักล่าวช่วย
ปรับปรุงเสถียรภาพของแต่ละกริด เนื่องจาก
ท�าให้สามารถดงึเอาก�าลงัจากอกีระบบหนึง่มา
ใช้ในคราวจ�าเป็นได้

การส่งไฟฟ้าแรงดันสูง
แรงดนัสงูถูกน�ามาใช้ส�าหรบัการส่งกระแสไฟฟ้า
เพ่ือลดการสูญเสียพลังงาน เนื่องจากความ
ต้านทานของสายไฟ เมือ่พจิารณาปรมิาณของ
พลงังานทีจ่ะถกูส่งไปและขนาดตวัน�า ถ้าแรงดนั 
ไฟฟ้าที่จะส่งเป็นสองเท่า และต้องการส่งด้วย
พลังงานเท่าเดิม ต้องลดกระแสลงคร่ึงหนึ่ง 
เนื่องจากพลังงานที่หายกลายเป็นความร้อน 
ในสายไฟเป็นสัดส่วนกับก�าลังสองของกระแส 

วิ ศ ว ก ร ร ม ไ ฟ ฟ้ า



065 DECEMBER 2017- MARCH 2018

แต่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับแรงดันไฟฟ้า ดังนั้น การ
เพิ่มแรงดันไฟฟ้า 2 เท่า จะสามารถลดการ
สูญเสียได้ 4 เท่า ในขณะท่ีก�าลังท่ีสูญเสีย 
ลดลง แต่ขนาดของสายตัวน�าต้องใหญ่ขึ้น  
ตัวน�าก็หนักขึ้นและแพงขึ้น

แรงดันไฟฟ้าที่สูงไม่สามารถน�ามาใช้ส�าหรับ
ไฟฟ้าแสงสว่างหรือเดินเครื่องจักรได้โดยตรง 
ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยทั้งตัวบุคคล
และอปุกรณ์ หม้อแปลงไฟฟ้าจะถกูน�ามาใช้ใน
การเปลี่ยนระดับแรงดันไฟฟ้าในระบบสายส่ง
กระแสสลับ (AC) เพือ่ให้แรงดันไฟฟ้าทีส่่งลดลง 
ไปในระดบัท่ีใช้งานร่วมกบัอปุกรณ์ของลกูค้าได้ 
หม้อแปลงไฟฟ้าจงึกลายเป็นตวัแปรส�าคญัของ 
การเปรยีบเทยีบระหว่างระบบกระแสตรง (DC) 
ของโทมัส เอดิสันและระบบ AC ของ จอร์จ  
เวสตงิเฮ้าส์ (ท่ีซือ้สทิธบิตัร AC มาจาก Nikola 
Tesla) เพราะหม้อแปลงไฟฟ้าสามารถเปลีย่น
แรงดนัไฟฟ้าได้ในทางปฏบัิตแิละเครือ่งก�าเนดิ
ไฟฟ้าก�าลังสูงที่ใช้ AC มีประสิทธิภาพสูงกว่า
ใช้ DC

การแปลงแรงดันไฟฟ้าและก�าลังงานไฟฟ้าที่สูงระหว่าง AC และ DC สามารถ
ท�าได้ในทางปฏบิตัหิลงัจากการพฒันาอปุกรณ์ เช่น วาล์วปรอทอาร์คและเร่ิมต้น
ในปี 1970 ไฟฟ้าอเิลก็ทรอนกิส์ใช้อปุกรณ์เซมคิอนดกัเตอร์ เช่น thyristors และ 
Integrated gate-commutated thyristors (IGCTs), MOS-controlled (MCTs) 
และ Insulated-gate bipolar transistor (IGBT) เป็นตัวเรียงกระแส

ประวัติของเทคโนโลยี HVDC
ระบบเครื่องกลไฟฟ้าของ Thury
การส่งก�าลังไฟฟ้าทางไกลโดยการใช้กระแสตรงเป็นครั้งแรกถูกสาธิตให้ดูใน 
ปี ค.ศ. 1882 ทีส่ถานไีมส์บาค-มิวนิก แต่ส่งเพียง 1.5 กโิลวตัต์เท่านัน้ วธีิการแรกๆ  
ของการส่งก�าลังไฟฟ้าด้วยกระแสตรงแรงดันสูง ถูกพัฒนาโดยวิศวกรชาวสวิส 
ชือ่ René Thury และวธิกีารของเขาถกูน�าไปปฏิบติัในปี ค.ศ. 1889 ในอิตาล ีโดย 
บริษัท Acquedotto De Ferrari-Galliera ระบบนี้ใช้เครื่องก�าเนิดไฟฟ้าหลายตัว
มาต่อพ่วงกนัเพ่ือเพิม่แรงดนัไฟฟ้า แต่ละชดุจะถกูหุม้ฉนวนไฟฟ้าแยกจากพืน้ดนิ
และขบัเคลือ่นด้วยเพลาฉนวน จากเครือ่งต้นก�าลงั สายส่งก�าลงั ท�างานในโหมด 
'กระแสคงที่' ที่มีถึง 5,000 โวลต์ในแต่ละเครื่อง บางเครื่องมี commutators  
สองตวัเพือ่ลดแรงดนัไฟฟ้า ระบบนีจ้ะส่ง 630 kW ที ่14 กโิลโวลต์ DC ระยะทาง 
120 กม ระบบ Moutiers-ลยีง ส่ง 8,600 กโิลวตัต์ของไฟฟ้าพลงัน�า้เป็นระยะทาง
200 กโิลเมตร รวมทัง้ 10 กม. ของสายเคเบลิใต้ดนิ ระบบนีใ้ช้เครือ่งก�าเนดิไฟฟ้า 
แปดชดุเชือ่มต่อกบั commutators คู่ส�าหรบัแรงดนัไฟฟ้ารวมเป็น 150,000 โวลต์
ระหว่างขั้วบวกและลบและด�าเนินการจากปี 1906 จนถึงปี 1936

HVDC ในปี 1971: วาล์วปรอทอาร์คขนาด  
150 kV ใช้แปลงแรงดันไฟฟ้าพลังน�้า AC 

ส�าหรับส่งก�าลังจากโรงผลิตไฟฟ้าในมานิโตบา

ไปยังเมืองต่างๆ ที่อยู่ห่างไกล

Schematic diagram 
ของระบบส่งก�าลัง 

HVDC ของ Thury
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ระบบของ Thury จ�านวนสิบห้าระบบ อยู่ในการด�าเนินงานในปี ค.ศ. 1913 
ระบบ Thury อ่ืนๆ ทีท่�างานได้ถึง 100 กิโลโวลต์ DC ท�างานในช่วงทศวรรษท่ี 1930 
แต่เครื่องจักรที่หมุนต้องการการบ�ารุงรักษาสูงและมีการสูญเสียพลังงานสูง 
อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ได้มีการทดสอบในช่วงครึ่งแรกของศตวรรษที่ 20 แต่ความ
ส�าเร็จในเชิงพาณิชย์มีน้อย

เทคนคิอย่างหนึง่ในความพยายามในการแปลงไฟฟ้ากระแสตรงจากแรงดนัไฟฟ้าสงู 
ที่ส่งมาเพ่ือลดแรงดันลงในระดับใช้งาน คือ การชาร์จแบตเตอรี่ที่เช่ือมต่อ 
อนุกรมกัน แล้วเชื่อมต่อแบตเตอรี่ในแบบคู่ขนานเพ่ือให้บริการโหลดที่กระจาย 
ในขณะท่ีอย่างน้อยการติดต้ังในเชิงพาณิชย์จ�านวนสองครั้งได้ถูกทดสอบในช่วง
ศตวรรษท่ี 20, เทคนิคท่ัวไปไม่ได้ประโยชน์อันเนื่องจากความจุท่ีจ�ากัดของ
แบตเตอรี่, ความล�าบากในการสลับไปมาระหว่างการเชื่อมแบบอนุกรมและการ
เชื่อมต่อแบบขนานและประสิทธิภาพพลังงานโดยธรรมชาติของวงจรการชาร์จ/
ดีสชาร์จของแบตเตอรี่

ข้อดีของ HVDC ที่เหนือกว่า HVAC
เหตุผลธรรมดาสามัญมากที่สุดส�าหรับการเลือก HVDC เหนือกว่า HVAC ก็คือ  
HVDC ประหยัดกว่า ถึงแม้ว่าตัวแปลง AC/DC จะมีราคาแพงมาก แต่ค่า 
สายเคเบลิจะใช้น้อยกว่ามาก เพราะไม่ต้องม ี3 สาย 3 เฟสแบบ AC สายเคเบลิ
ก็เล็กกว่า เพราะกระแสไหลตลอดพื้นที่หน้าตัดของตัวน�า ไม่มี skin effect  
เหมือน AC ที่กระแสไหลที่ผิวของตัวน�าเท่านั้น

ปัจจัยที่ขึ้นอยู ่กับระดับแรงดันไฟฟ้าและ 
รายละเอยีดการก่อสร้าง, ความเสยีหายทีเ่กิด
ในการส่งแบบ HVDC จะมีประมาณ 3.5%  
ต่อ 1,000 กโิลเมตร, ซึง่น้อยกว่าความเสยีหาย 
ที่เกิดในระบบส่งก�าลัง AC

HVDC สามารถถ่ายโอนพลังงานระหว่าง 
เครอืข่าย AC หลายเครอืข่าย กระแสส่วนเกนิ
ในระบบหนึ่งสามารถถูกควบคุมโดยอัตโนมัติ 
เพื่อให้การสนับสนุนเครือข่ายอื่นได้ในช่วงมี
ปัญหาบางอย่าง และไม่มีความเสี่ยงท่ีปัญหา
พลังงานที่ล่มสลายในระบบเครือข่ายหนึ่ง 
จะน�าไปสู่ การล่มสลายในอีกระบบหนึ่ง

เมือ่ประโยชน์ทางเศรษฐกจิและประโยชน์ทาง
เทคนิคที่รวมกันแล้ว ระบบ HVDC จึงเป็น 
ตัวเลือกที่เหมาะสมส�าหรับการเช่ือมต่อ 
แหล่งที่มาพลังงานที่ถูกติดตั้งอยู่ห่างไกลจาก
ศูนย์กลางของโหลดหลัก

การน�าไปใช้งานที่เห็นชัดเจน ที่เทคโนโลยี 
การส่งด้วย HVDC ให้ประโยชน์คือ:

• การส่งพลังงานด้วยสายเคเบิลใต้น�้า เช่น  
 สายเคเบลิ 250 กโิลเมตรในทะเลบอลติก 
 ระหว่างสวีเดนและเยอรมนี, สายเคเบิล  
 NorNed 580 กโิลเมตร ระหว่างนอร์เวย์และ 
 เนเธอร์แลนด์, และ 290 กิโลเมตร  
 BASSLINK ระหว่างแผ่นดนิใหญ่ออสเตรเลีย 
 และแทสเมเนีย
• การส่งแบบ ต้นทาง-ปลายทาง ลากยาว 
 โดยไม่ม ี'taps' กลางทาง ปกตจิะใช้เชือ่ม 
 โรงผลติไฟฟ้าห่างไกล กบักรดิหลกัโดยตรง  
 ตวัอย่างเช่นระบบการส่งแบบ DC ทีแ่ม่น�า้ 
 เนลสัน
• การเพิม่ความจขุองกริดพลงังานท่ีมอียูแ่ล้ว  
 ในสถานการณ์ที่การวางสายเพิ่มเป็นการ 
 ยากหรือราคาแพงที่จะติดตั้ง
• การส่งพลังงานและการรักษาเสถียรภาพ 
 ระหว่างเครอืข่าย AC ทีไ่ม่ได้เกีย่วข้องกัน,  

เสาสูงที่ใช้พาดสายไฟฟ้าแรงสูงระบบสองขั้วของบริษัทบอลติคเคเบิลที่เป็น HVDC

ใน Sweden
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 เช่น ในการถ่ายโอนพลงังานระหว่างประเทศทีใ่ช้ AC ทีม่คีวามถีท่ีแ่ตกต่างกนั  
 เนื่องจากการถ่ายโอนดังกล่าวสามารถเกิดขึ้นได้ในทั้งสองทาง, มันจะเพิ่ม 
 ความเสถยีรของทัง้สองเครอืข่ายโดยการอนญุาตให้เครือข่ายหนึง่ดงึพลงังาน 
 อีกเครือข่ายหนึ่งในกรณีฉุกเฉินหรือกรณีระบบล้มเหลว
• การรักษาเสถียรภาพ AC power-grid ท่ีมีความส�าคัญยิ่ง, โดยไม่ต้องเพิ่ม 
 ระดับความผิดปกติ (ไฟฟ้าลัดวงจร) ที่ต้องคาดการณ์ล่วงหน้า

ระบบสายเคเบิล
ส�าหรับเคเบิลใต้ท้องทะเลหรือใต้ดิน ไฟฟ้าแรงสูงมีค่าความเก็บประจุไฟฟ้าสูง 
เม่ือเทยีบกบัสายเคเบลิทีแ่ขวนอากาศ, เน่ืองจากตวัน�าไฟฟ้าทีม่กีระแสไหลภายใน
สายเคเบิลถูกล้อมรอบโดยชั้นบางๆ ของฉนวนไดอิเล็กทริก, และเปลือกโลหะ 
เหมือนกับเป็นตัวเก็บประจุ บนแกนร่วมยาวๆ ค่าการเก็บประจุ (capacitance) 
เพ่ิมตามความยาวของสายเคเบลิ เหมอืนกบัมี capacitor คร่อมโหลด เมือ่ใช้เคเบิล 
ส่งพลังงานกระแสสลับ กระแสส่วนหนึ่งจะชาร์จประจุเข้าไปในคาร์พาซิเตอร์นั้น 
ท�าให้เกิดการสูญเสียพลังงานในรูปของความร้อนในตัวเคเบิล ท�าให้อุณหภูมิ 
สงูขึน้ การสญูเสยีพลงังานยงัเพิม่ขึน้อนัเป็นผลมาจาก dielectric loss ในฉนวน
ของเคเบิลอีกด้วย

อย่างไรก็ตามถ้าใช้กระแสตรง ตัวเกบ็ประจใุนสายเคเบิลจะถกูชาร์จกต่็อเมือ่สาย
เคเบลิถกู energized ในครัง้แรกหรอืเม่ือเกดิการเปล่ียนแปลงระดบัแรงดนัไฟฟ้า 
(ไม่มีกระแสเพ่ิมเติมอกี) ส�าหรบัเคเบลิใต้น�า้ยาวๆ และใช้ไฟ AC ความสามารถใน
การน�ากระแสทัง้หมดของตวัน�าจะถกูใช้ไปในการจ่ายกระแสเพือ่ชาร์จตวัเกบ็ประจุ
ในสายเคเบลิ ส่วนนีเ้ป็นตวัจ�ากดัความยาวและความสามารถในการน�าพลงังาน AC 

ของตัวเคเบิล แต่ DC เคเบิลจะถูกจ�ากัดด้วย
อณุหภูมแิละกฏของโอห์ม ถึงแม้ว่าจะมกีระแส
รั่วไหลในฉนวนไดอิเล็กทริก แต่ก็น้อยมาก 
เมื่อเทียบกับอัตราทนกระแสของเคเบิล

ข้อเสีย
ข้อเสียของ HVDC อยู่ในการแปลง AC/DC, 
การ switch, การควบคมุ, ความพร้อมใช้งาน
และการบ�ารุงรักษา

• HVDC มีความน่าเชื่อถือน้อยกว่า และม ี
 ความพร้อมใช้งานต�า่กว่าระบบกระแสสลับ 
 (AC) ส่วนใหญ่เนือ่งจากอปุกรณ์การแปลง 
 ที่มีอยู ่จ�านวนมาก ระบบ pole เดียว 
 มีความพร้อมประมาณ 98.5% ประมาณ 
 หน่ึงในสามของการหยุดท�างานที่ไม่ได้ 
 มีหมายก�าหนดการล่วงหน้าเกิดขึ้น  
 เนือ่งจากความผดิพลาด ความผดิพลาดที่ 
 พอทนได้ของระบบ bipole ให้ประสทิธภิาพ 
 ที่สูงเพียง 50% ของความสามารถที ่
 เชื่อมโยง แต่ความพร้อมของการผลิต 
 เต็มก�าลังอยู่ที่ประมาณ 97% ถึง 98%
• ตัวแปลง AC/DC มีราคาแพงและ 
 มข้ีอจ�ากดัของโหลดท่ีเกนิพกิดั ท่ีระยะทาง 
 การส่งสั้นๆ ความสูญเสียในสถานีแปลง 
 อาจจะมีขนาดมากกว่าในสายส่ง AC 
 ราคาของตัวแปลงอาจไม่ได้รับการชดเชย 
 ด้วยการลดลงของค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง 
 สายและการสูญเสียในสายที่ต�่ากว่า
• การด�าเนินงานโครงการ HVDC ต้องใช ้
 ชิ้นส่วนอะไหล่จ�านวนมาก มักจะเฉพาะ 
 เจาะจงส�าหรับระบบใดระบบหนึง่เนือ่งจาก 
 ระบบ HVDC ยังมีความเป็นมาตรฐาน 
 น้อยกว่าของระบบ AC และเทคโนโลย ี
 ก็เปลี่ยนเร็วมาก ต้องตุนอะไหล่ไว้มาก 
 หน่อย มิฉะนั้นอาจล้าสมัย หาซื้อใหม ่
 ไม่ได้
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ในทางตรงกันข้ามกับระบบ AC การทีจ่ะตระหนกัถงึระบบหลายสถานว่ีามคีวาม
ซับซ้อน (โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับตัวเปลี่ยนให้เป็นกระแสตรง) เทียบเท่ากับการ
ขยายโครงการทีม่อียูใ่ห้ไปใช้กบัระบบหลายสถาน ีการควบคมุการไหลของกระแส
ไฟฟ้าในระบบ DC หลายสถานีต้องมกีารส่ือสารทีดี่ระหว่างสถานทีัง้หมด. กระแส
ไฟฟ้าจะต้องได้รบัการควบคมุอย่างแขง็ขนัโดยระบบการควบคมุการแปลงแทนทีจ่ะ
ควบคมุค่าความต้านทานและคณุสมบัตมิมุเฟสของสายส่ง ระบบหลายเทอร์มนิอล 
เป็นของหายาก ณ ปี 2012 มีเพียงสองระบบเท่านั้นที่ให้บริการ ได้แก่ ไฮโดร 
ควิเบค-การส่งในนิวอิงแลนด์ระหว่างเรดิสัน, แซนดี้พอนด์ และ Nicolet และ 
การต่อกันระหว่างซาร์ดิเนียกับแผ่นดินใหญ่อิตาลีซึ่งได้รับการแก้ไขในปี 1989 
เพื่อให้สามารถส่งพลังงานไปยังเกาะคอร์ซิกาได้ด้วย

เบรกเกอร์วงจร HVDC สร้างยากเพราะกลไกบางอย่างต้องถกูใส่เข้าไปในเบรกเกอร์  
เพื่อที่จะบังคับให้กระแสเป็นศูนย์ มิฉะนั้น การ arc ระหว่างหน้าสัมผัสของ 
เบรกเกอร์ และการสกึหรอของหน้าสัมผสั ท�าให้การสวทิชิง่ไม่น่าเชือ่ถอื ในเดอืน
พฤศจิกายน 2012, ABB ประกาศการพัฒนาของเบรกเกอร์ HVDC ตัวแรก 
ของโลก

เบรกเกอร์ของ ABB มช้ิีนส่วนท่ีใช้ในการสวติช์ 4 ช้ิน เป็นกลไก 2 ชิน้ (ความเรว็
สงูหน่ึงชิน้และความเร็วต�า่หนึง่ชิน้) และเป็นเซมิคอนดกัเตอร์ 2 ชิน้ (แรงดนัสงู
หนึง่ชิน้และแรงดนัต�า่หนึง่ชิน้) โดยปกตไิฟฟ้าจะไหลจากสวติช์กลไกความเรว็ต�า่
ไปท่ีสวิตช์กลไกความเร็วสงู, และสวติช์เซมคิอนดกัเตอร์แรงดนัต�า่ สวติช์สองตวั
สุดท้ายจะขนานกับสวิตช์เซมิคอนดักเตอร์แรงดันสูง

ในข้ันต้น หน้าสมัผสัของสวติช์ท้ังหมดจะถกูปิด (connect หรอื ON) เนือ่งจาก
สวติช์เซมคิอนดักเตอร์แรงดนัสงูมค่ีาความต้านทานสงูกว่าสวติช์กลไก ความเรว็
สูงบวกกับสวิตช์เซมิคอนดักเตอร์แรงดันต�่ามากๆ กระแสไฟฟ้าไหลผ่านสวิตช์
เซมิคอนดักเตอร์แรงดันสูงจึงอยู่ในระดับต�่า ในการ disconnect อย่างแรก 
เซมิคอนดักเตอร์สวิตช์แรงดันต�่าเปิด ท�าให้กระแสเปลี่ยนทางไปไหลผ่านสวิตช์

เซมิคอนดักเตอร์แรงดันสูง เนื่องจากสวิตช ์
เซมิคอนดักเตอร์แรงดันสูงมีความต้านทาน 
สงูมาก มันจงึเริม่ร้อนขึน้อย่างรวดเรว็ จากนัน้
สวิตช์กลไกความเร็วสูงก็จะเปิด นี้ธารกระแส
ไหลผ่านตัวสวิตช์เซมิคอนดักเตอร์แรงดันสูง 
เพราะความต้านทานทีค่่อนข้างสงูของมนักเ็ริม่ 
ร้อนขึ้นอย่างรวดเร็ว แล้วความเร็วสูงสวิตช์ 
เปิดกล ซ่ึงแตกต่างจากสวิตช์เซมคิอนดักเตอร์
แรงดนัต�า่ซ่ึงมเีพียงความสามารถในการทนทาน 
ต่อแรงดนัไฟฟ้าทีต่กคร่อมจากสวติช์สารก่ึงตวัน�า 
ไฟฟ้าแรงสูงที่ปิด นี้เป็นความสามารถในการ
ทนทานต่อแรงดนัไฟฟ้าเตม็รปูแบบ เนือ่งจาก
ไม่มีกระแสไหลผ่านสวิตช์เมื่อมันเปิด มันจึง 
ไม่ได้รับความเสียหายจากการ arc จากนั้น 
สวติช์สารกึง่ตัวน�าแรงสงูจะเปิดซ่ึงเป็นการตดัไฟ
ของจรงิ ถึงอย่างไรกต็ามมันยังไม่เป็นการตัดไฟ 
100% สวติช์กลไกความเร็วต�า่จะ disconnect 
กระแสที่ค้างอยู่เป็นตัวสุดท้าย

ค่าใช้จ่ายของระบบ HVDC
ค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับรายละเอียด
ของโครงการ เช่น การประเมนิสภาพโดยรอบ  
ขนาดของพลงังานทีส่่ง ความยาวของระยะทาง 
ค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิงานเมือ่เทียบกบัเส้นทาง 
ใต้น�า้ต้นทนุค่าทีด่นิและค่าใช้จ่ายในการปรบัปรงุ
โครงข่าย AC ในแต่ละสถานี 

การประเมินอย่างละเอียดของค่าใช้จ่ายของ 
โครงข่าย DC เมือ่เทยีบกบั AC อาจจ�าเป็นต้อง 
ใช้ในกรณีท่ีไม่มีความได้เปรียบทางเทคนิค 
ท่ีชัดเจนส�าหรับ DC เพียงอย่างเดียว ดังนั้น 
ความคุม้ค่าทางเศรษฐศาสตร์กค็วรเป็นตวัเลอืก 
เช่นกัน

อย่างไรก็ตาม ผูป้ฏบิตังิานบางส่วนได้ให้ข้อมลู
บางอย่างที่พอพึ่งได้ดีดังนี้:

ส�าหรบัการเชือ่มโยง 8 GW 40 กโิลเมตร วางใต้ 
ช่องแคบอังกฤษ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายโดยประมาณ
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ส�าหรับอุปกรณ์หลัก 2,000 MW 500 kV 
bipolar เชื่อมโยง HVDC ธรรมดา (ไม่รวม
ทางที่เสียประโยชน์, งานเสริมความแข็งแรง
บนฝั่ง, งานขออนุญาต, งานวิศวกรรม, การ
ประกันภัย ฯลฯ)

• สถานแีปลง ~ £ 110M (~ 173.7M USD)
• การตดิตัง้สายเคเบลิใต้ทะเล + ~ £ 1M/km  
 (~ 1.6M USD / กิโลเมตร)

ดังนั้นส�าหรับความจุ 8 GW ระหว่างอังกฤษ 
และฝรั่งเศสในช่วงสี่ลิงก์, จากงบฯ ทั้งหมด 
£ 750M จะเหลือส�าหรับงานติดตั้งเพียง 
เล็กน้อยเท่านั้น เพิ่มอีก £ 200-300M 
ส�าหรับงานอื่นๆ ที่ขึ้นอยู่กับการท�างานบนบก 
เพิ่มเติมที่จ�าเป็น

ข้อมูลที่แจ้งในเดือนเมษายน 2010 ส�าหรับ
สายส่ง 2,000 เมกะวัตต์, 64 กิโลเมตร
ระหว่างสเปนและฝร่ังเศส มค่ีาใช้จ่าย 700 ล้าน 
ยูโร ค่าใช้จ่ายนี้รวมค่าก่อสร้างอุโมงค์ผ่าน
เทือกเขาพิเรนี

ขั้นตอนการแปลง
หัวใจของสถานีแปลง HVDC คืออุปกรณ์ที่มี
ประสทิธภิาพในการแปลงไปมาระหว่างไฟ AC 
และไฟ DC หรือ Converter

Converter ของระบบ HVDC เกือบทุกตัว 
มคีวามสามารถในการแปลงจาก AC เป็น DC 
(Rectifier) หรือจาก DC ไป AC (Inverter) 
ถึงแม้ว่าในระบบ HVDC หลายระบบ ถูก 
optimize ให้มีการไหลของกระแสไฟฟ้า
ในทิศทางเดียวเท่านั้น โดยไม่ค�านึงถึงว่า  
ตัว converter จะถูกออกแบบมาอย่างไร  
สถานีที่เปลี่ยนกระแสจาก AC เป็น DC  
จะถูกเรยีกว่า rectifier ส่วนสถานทีีเ่ปลีย่นจาก 
DC ไป AC จะเรียกว่า Inverter

ระบบ HVDC รุ่นแรกๆ ใช้การแปลงแบบเครื่องกลไฟฟ้า (ระบบ Thury) แต ่
ทกุระบบ HVDC สร้างข้ึนตัง้แต่ปี 1940 ใช้การแปลงแบบอิเลก็ทรอนิกส์ (static) 
ตัวแปลงอิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับ HVDC จะแบ่งออกเป็นสองประเภทหลัก ได้แก่:

• Line-commutated converters (LCC)
• Voltage-sourced converters, or voltage-source converters (VSC).

Line-commutated converters
ระบบ HVDC ในปัจจุบันส่วนใหญ่ใช้วิธีการแปลงกระแสไฟฟ้าด้วยวิธีนี้

ตัวอย่างของ Three-phase bridge rectifier circuit 6 พั้ลส์, ใช้ thyristors เป็น 

switching elements (วาล์ว)

รูปแบบพื้นฐานของ LCC ใช้ rectifier แบบ bridge สามเฟส หรือ bridge  
หกพั้ลส์ ที่ประกอบด้วยสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์หกตัว แต่ละตัวต่อเฟสใดเฟสหน่ึง 
เข้ากบัราง DC รางบวกหนึง่ตวั รางลบหนึง่ตวั ชิน้ส่วนสวติช์ช่ิงทีส่มบรูณ์มกัจะถกู
เรยีกว่าวาล์ว โดยไม่ค�านงึถงึองค์ประกอบ อย่างไรกต็ามด้วยการเปลีย่นเฟสใดๆ 
ทุกๆ 60°, harmonic distortion จะถูกสร้างขึ้นที่ขั้ว DC และ AC

ตัวอย่างของวงจรเรียงกระแสแบบ 12 พั้ลส์
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เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพจะใช้แบบ 12 วาล์ว ในบริดจ์ 12 พั้ลส์ AC 3 เฟสจะถูก
แบ่งออกเป็นสองส่วน ชุดหนึ่งถูกจัดให้ secondary เป็นแบบ star อีกชุดหนึ่ง
เป็น delta ซึ่งจะท�าให้เฟสของทั้งสองชุดต่างกัน 30° เม่ือต่อวาล์วทั้ง 12 ตัว 
เข้าไปเหมือนแบบ 6 พัลส์ จะได้รูปคลื่น 12 พั้ลส์ และฮาโมนิคส์ที่ต�่ามาก  
ด้วยเหตุนี้ระบบสิบสองพั้ลส์ได้กลายเป็นมาตรฐานตั้งแต่ปี 1970

ระบบ LCC แรกๆ ใช้วาล์วปรอทอาร์ค ซึ่งทนทานแต่ต้องการการบ�ารุงรักษาสูง 
ด้วยเหตนุีห้ลายระบบของ HVDC ปรอทอาร์คจงึถกูสร้างขึน้พร้อมสวติช์บายพาส
ข้ามแต่ละบริดจ์ของ 6-พลัส์เพือ่ให้ระบบ HVDC สามารถทีจ่ะท�างานได้ในโหมด 
6-พัล้ส์ในระยะเวลาสัน้ๆ ของการบ�ารุงรักษาระบบปรอทอาร์คล่าสุดได้เลกิใช้งาน 
แล้วในปี 2012

วาล์ว thyristor ถูกใช้เป็นคร้ังแรกในระบบ HVDC ในปี 1972 thyristor เป็น
อปุกรณ์เซมคิอนดกัเตอร์คล้ายกบัไดโอด แต่มีขัว้ควบคมุพเิศษทีใ่ช้ในการปิด-เปิด
อปุกรณ์ในทนัทใีนช่วงวงรอบ AC เน่ืองจากแรงดนัไฟฟ้าในระบบ HVDC บางครัง้
สูงถึง 800 กิโลโวลต์ มากเกินค่า breakdown voltage ของ thyristors ที่ใช้, 
วาล์ว thyristor หลายๆ ตวัจงึถูกน�ามาต่ออนุกรมกนั ระบบ HVDC จะถกูสร้างขึน้ 
โดยใช้ thyristors จ�านวนมาก และส่วนประกอบ passive เพิ่มเติม  
เช่น ตัวเก็บประจุและตัวต้านทานจะต้องถูกน�ามาเช่ือมต่อในแบบคู่ขนาน กับ  
thyristor แต่ละตวั เพือ่ให้แน่ใจว่าแรงดนัในตวัวาล์วทีใ่ช้ร่วมกันจะมีค่าเท่าๆ กันกับ  
thyristors

Voltage-sourced converters
เพราะ thyristors สามารถเปิดเท่านัน้ (ปิดไม่ได้)  
ระบบควบคุมท�าได้เพียงสั่งให้เปิดเท่าน้ัน ซึ่ง
เป็นข้อจ�ากัดในบางกรณี

มีอุปกรณ์สารกึ่งตัวน�าประเภทอ่ืน เช่น  
insulated-gate bipolar transistor (IGBT) ที่
สามารถควบคุมได้ทั้งเปิดและปิด ซึ่งสามารถ
ถกูน�ามาใช้เป็นตวัเปล่ียนแรงดันทีท่�างานได้เอง 
ในตวัแปลงดงักล่าว ขัว้ของ DC voltage และ
ค่าของ voltage จะคงที่ ด้วยเหตุนี้การแปลง
ด้วย IGBTs มกัจะเรียกว่า voltage sourced 
converter ความสามารถควบคุมที่เพ่ิมขึ้นให้
ข้อดีหลายประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งความ 
สามารถในการสวิตช์ IGBTs ให้เปิดและปิด
หลายครั้งต่อรอบเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ
การท�างานของฮาร์โมนิค เมือ่เปล่ียนทางได้เอง, 
ตัวแปลงไม่ต้องอาศัยเคร่ืองซงิโครนสัในระบบ 
AC อกีต่อไป เพราะฉะนัน้ voltage sourced 
converter จึงสามารถป้อนพลังงานเข้าไปใน
โครงข่าย AC ทีป่ระกอบด้วย passive load ได้  
ซึ่งเป็นสิ่งที่ LCC HVDC ท�าไม่ได้

ระบบ HVDC ทีใ่ช้ voltage sourced converters 
ตามปกติจะใช้การเชือ่มต่อแบบหก-พัล้ส์เพราะ
ตัวแปลงผลิต harmonic distortion น้อยกว่า 
LCC มาก ท�าให้การเชื่อมต่อสิบสอง-พั้ลส ์
ไม่จ�าเป็น

ระบบ HVDC VSC ส่วนใหญ่ที่สร้างก่อน 
ปี 2012 อยูบ่นพืน้ฐานของการแปลงสองระดับ 
ซึ่งถูกคิดให้เป็นแบบ 6 pulse bridge โดยที่ 
thyristors ได้ถกูแทนท่ีด้วย IGBTs กับไดโอด
ทีข่นานและกลบัหวักนั และเครือ่งปฏกิรณ์ทีท่�า 
DC ให้เรยีบได้ถกูแทนทีโ่ดยตวัท�า DC ให้เรยีบ
โดย capacitor ซึ่งท�างานแบบ pulse-width 
modulation (PWM) เพือ่แก้ปัญหา harmonic 
distortion ใน converter

ชั้นที่วางซ้อนกันของวาล์ว thyristors ส�าหรับแบบ 2 ขั้ว ของ HVDC ระหว่างเกาะ

เหนือและเกาะใต้ของประเทศนิวซีแลนด์ บุคคลในภาพแสดงขนาดของวาล์ว
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Converter transformers
ทีฝ่ั่ง AC ของแต่ละ converter ส่วนใหญ่จะใช้ 
หม้อแปลงวางเป็นกลุม่ชนดิหม้อแปลงเฟสเดยีว 
3 ตัวแยกไม่ติดกัน ซึ่งจะแยกอยู่ต่างหาก 
ออกจาก AC supply เพ่ือแยกสายดินและ 
เพื่อให้แน่ใจว่าได้ DC voltage สุดท้ายท่ี 
ถกูต้อง จากนัน้ output ของหม้อแปลงเหล่านี้ 
จะถูกต่อเข้าไปยัง converter

หม้อแปลง converter ส�าหรับระบบ LCC HVDC 
มีความพิเศษมาก เพราะกระแสฮาร์โมนิค 
ระดบัสงูจะไหลผ่านตัวมนัและฉนวนในขดลวด
ด้าน secondary จะได้รับแรงดนั DC ตลอดเวลา 
ซึ่งมีผลต่อการออกแบบของโครงสร้างฉนวน 
(ด้านวาล์วต้องใช้ฉนวนท่ีแขง็แรงกว่า) ภายใน 
ตวัถงัหม้อแปลง ใน LCC หม้อแปลงยงัต้องให้ 
phase shift 30° ที่จ�าเป็นส�าหรับการหักล้าง
ฮาร์โมนิคด้วย

หม้อแปลง converter ส�าหรับระบบ VSC 
HVDC มักจะเรียบง่ายและธรรมดาในการ
ออกแบบมากกว่าของระบบ LCC HVDC

Reactive Power
ข้อเสียเปรียบหลักของระบบ HVDC ที่ใช ้
ตวัแปลงแบบ LCC คอืโดยเนือ้แท้แล้ว converter 
กินพลังงานปฏิกิริยา (Reactive Power) 
กระแสไฟฟ้า AC ที่ไหลเข้าใน converter จะ
ตามหลงัแรงดนั, converter จะดดูซบั reactive 
โดยมพีฤตกิรรมในลกัษณะคล้ายกบัเป็น shunt 
reactor reactive power จะดูดซึมอย่างน้อย 
0.5 MVAR / MW โดยประมาณและสามารถ
ที่จะสูงกว่านี้ เมื่อ converter มีการท�างาน 
ที่สูงกว่ามุมปกติหรือมุมที่มีค่าการสูญเสีย 
หรือมีการลดแรงดัน DC

แม้ว่าทีส่ถาน ีconverter ของระบบ HVDC จะ
เชือ่มต่อโดยตรงกับสถานีพลงังาน บาง reactive  
power อาจได้รับจากตัว generator เอง  
ส่วนใหญ่แล้ว reactive power ที ่converter ได้รบั 

ต้องมาจาก shunt capacitor ทีต่่ออยูก่บัขัว้ AC ของ converter ปกตแิล้ว shunt 
capacitor จะต่อโดยตรงเข้ากบักรดิ แต่ในบางกรณีอาจจะต่อเข้ากบัแรงดันท่ีต�า่กว่า 
ผ่านทางขดลวดที่สามของหม้อแปลง converter

เน่ืองจาก reactive power ท่ีสญูเสยีจะขึน้อยูกั่บ active power ท่ีก�าลังถูกส่งออกไป 
ตัว shunt capacitor มักจ�าเป็นท่ีจะต้องถูกแบ่งให้เป็นกลุ่มตามจ�านวนของชุด 
การแปลง (ปกติ 4 ต่อ converter) เพื่อป้องกันไม่ให้ส่วนเกินของ reactive 
power ถูกสร้างขึ้นที่ก�าลังส่งต�่า

ส่วนใหญ่แล้ว shunt capacitor จะมาพร้อมตัวปรับแต่งและความต้านทาน 
ลดทอนเสมอ เพื่อให้ตัวมันท�างานเป็นตัวกรองฮาร์โมนิคได้ด้วย

ในอีกด้านหน่ึง ตัวแปลงแบบ VSC สามารถที่จะทั้งผลิตหรือดูดซับ reactive 
power ซึ่งเป็นเหตุผลที่ไม่ต้องการ shunt capacitor แยกต่างหาก (นอกเหนือ
จากต้องการส�าหรับการกรองจริงๆ)

ฮาร์โมนิคส์และการกรองฮาร์โมนิคส์
Converter แบบอิเล็กทรอนกิส์ทัง้หมดสร้างความเพ้ียน ฮาร์โมนคิ ในระบบ AC 
และ DC ที่มันเชื่อมต่อด้วยและ converter HVDC ก็ไม่มีข้อยกเว้น

ด้วย Modular Multi-Level Converter (MMC) ที่เพิ่งถูกพัฒนาเร็วๆ นี้ จะมี 
ความเพี้ยนในระดับเล็กน้อยอาจไม่ต้องน�ามาคิด แต่ด้วย converter แบบ LCC 
และแบบ VSC ความเพีย้นอาจถกูผลติออกมาทัง้ด้าน AC และ DC ของ converter

ภาพแสดง single-phase, three-winding converter transformer
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ตัวกรองส�าหรับ converter แบบ LCC
โครงสร้างพ้ืนฐานของ converter แบบ LCC คือ six-pulse bridge วิธีก�าจัด 
ความเพี้ยนที่ถูกที่สุด คือใช้ twelve-pulse bridge (ประกอบด้วย six-pulse 
bridge สองชดุทีม่ ีphase shift 30° ระหว่างเฟส) งานก�าจัดความเพีย้นดงักล่าว
ยังคงเป็นงานท้าทาย แต่สามารถจัดการได้

ในระบบ LCC ส�าหรบั HVDC มกัจะประกอบด้วยตวักรองฮาร์โมนคิทีอ่อกแบบมา
เพื่อจัดการกับฮาร์โมนิคที่ 11 และ 13 ในด้าน AC, และฮาร์โมนิคที่ 12 ในด้าน 
DC บางครั้งตัวกรอง high-pass อาจจะมีไว้ให้จัดการกับ ฮาร์โมนิคที่ 23, 25, 
35, 37... ในด้าน AC และ 24, 36... บนฝั่ง DC นอกจากนี้ บางครั้งตัวกรอง 
AC ยังอาจจะจ�าเป็นที่จะต้องลดฮาร์โมนิคที่ต�่าลง เช่น ฮาร์โมนิคที่ 3 หรือ 5

งานของการออกแบบตวักรองฮาร์โมนคิ AC ส�าหรบัสถานแีปลง HVDC มคีวาม
ซบัซ้อนและการค�านวณทีเ่ข้มข้นเพราะนอกจากจะสร้างความมัน่ใจว่า converter 
ไม่ได้ผลิตความเพี้ยนในระดับที่ยอมรับไม่ได้บนแรงดันไฟฟ้าในระบบ AC ยังจะ
ต้องท�าให้มั่นใจได้ว่าตัวกรองฮาร์โมนิคไม่สร้างความถี่อื่นๆ ขึ้นมาในส่วนอื่นของ
ระบบ AC ฉะน้ันความรูอ้ย่างละเอียดของอมิพแีด้นซ์ของฮาร์โมนคิในระบบ AC 
ที่ความถี่หลากหลาย เป็นสิ่งจ�าเป็นในการออกแบบตัวกรอง AC

ตวักรอง DC ยังจ�าเป็นส�าหรบัระบบสายส่งระบบ HVDC ในส่วนของสายส่งแขวน
อากาศ การบิดเบือนแรงดนัไฟฟ้าไม่ได้เป็นปัญหาเนือ่งจากผูบ้ริโภคไม่ได้เชือ่มต่อ 
โดยตรงกับขัว้ DC ของระบบ ดงันัน้เกณฑ์การออกแบบหลักส�าหรบัตวักรอง DC 
ก็คือ เพื่อให้แน่ใจว่ากระแสฮาร์โมนิคที่ไหลในสาย DC ไม่ก่อให้เกิดการรบกวน
กบัสายโทรศพัท์ทีอ่ยูใ่กล้เคยีง ด้วยการเพิม่ขึน้ของการส่ือสารโทรคมนาคมมอืถอื 
ระบบดจิทิลั ซึง่มคีวามไวต่อการรบกวนน้อย ตวักรอง DC จงึมคีวามส�าคญัน้อย
กว่าส�าหรับระบบ HVDC

ตัวกรองส�าหรับ voltage-sourced 
converters
voltage-sourced converters บางชนดิอาจผลติ
ความเพี้ยนในระดับต�่าซะจนกระทั่งตัวกรอง 
ไม่จ�าเป็นต้องมี แต่ converter ชนิดแปลง 
สองระดับที่ใช้กับ pulse-width modulation 
(PWM) ยังคงต้องมีการกรองแม้จะน้อยกว่า
ระบบ LCC

ด้วย converter ดงักล่าวสเปกตรมัของฮาร์โมนิค 
โดยทัว่ไปจะเล่ือนไปทีค่วามถีสู่งกว่าของ LCC 
จงึท�าให้อปุกรณ์ตัวกรองมขีนาดเลก็ลง ความถี ่
ฮาร์โมนิคท่ีโดดเด่นเป็นช่วงที่อยู่ข้างเคียงของ
ความถี่ PWM และเป็นทวีคูณของมัน ในการ
ใช้งาน HVDC ความถี่ PWM โดยทั่วไปจะมี
ประมาณ 1-2 เฮิร์ทซ์

รูปแบบการใช้งาน
Monopole
monopole เป็นรูปแบบธรรมดา ขั้วหนึ่งของ 
rectifier ต่อลงดนิ อกีขัว้หนึง่ต่อกบัสายส่งซึง่
มีศักย์สูงกว่าหรอืต�า่กว่าดนิ ขัว้สายดนิอาจจะ
เชื่อมต่อที่สถานีแปลงโดยใช้ตัวน�าที่สอง

Monopole กับ ground return
ถ้าไม่มกีารตดิต้ังตวัน�าโลหะ การไหลของกระแส 
ในดินและ/หรือทะเลระหว่างข้ัวดินท้ังสอง 
ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ รูปแบบนี้คือระบบ 
การไหลกลับทางดินด้วยสายเส้นเดียว

ขัว้ไฟฟ้า (electrode) มักจะถกูตดิตัง้อยูห่ลาย
สบิกโิลเมตรจากสถานไีฟฟ้าและถกูเชือ่มต่อไป
ยงัสถานไีฟฟ้าแรงดนัระดบักลาง การออกแบบ
ของอเิลก็โทรดขึน้อยูก่บัว่าพวกมนัจะตัง้อยู่บน
ที่ดิน หรือบนฝั่ง หรือในทะเล ส�าหรับการท�า 
รปูแบบ monopolar และ ground return กระแส
ทีไ่หลในดนิมทีศิทางเดยีวซึง่หมายความว่าการ
ออกแบบของอเิลก็โทรด (cathode) ค่อนข้าง 
ง่ายแต่การออกแบบของข้ัว anode อเิลก็โทรด
ค่อนข้างซับซ้อนทีเดียว
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ส�าหรับการส่งก�าลงัทางไกล การไหลกลบัทางดนิราคาจะถูกกว่าการใช้ตวัน�าเป็น
ทางกลับ แต่มันจะน�าไปสู่ปัญหาเช่น:
• การกัดกร่อนแบบไฟฟ้าเคมีของวัตถุที่เป็นโลหะที่ถูกฝังนานๆ
• ขัว้ไฟฟ้าใต้น�า้ทีเ่ป็น return path ในน�า้ทะเลอาจสร้างคลอรนีหรอืผลทางเคม ี
 ของน�้า
• เส้นทางกระแสไม่สมดุลอาจส่งผลให้เกิดสนามแม่เหล็ก ซึ่งสามารถส่ง 
 ผลกระทบต่อระบบน�าทางด้วยเข็มทิศส�าหรับเรือที่แล่นผ่านสายเคเบิลใต้น�้า

Monopole และ return path เป็นโลหะ
ผลกระทบเหล่าน้ีก็จะถกูก�าจัดด้วยการตดิตัง้ return path เป็นโลหะตัวน�าระหว่าง
ปลายท้ังสองข้างของสายส่ง monopolar เนือ่งจากขัว้หนึง่ของ converter จะเชือ่มต่อ 
กับดิน ตัวน�าที่เป็น return path ไม่จ�าเป็นต้องหุ้มฉนวน ซึ่งจะท�าให้ค่าใช้จ่าย 
น้อยกว่าตัวน�าไฟฟ้าแรงสูง การตัดสินใจที่จะใช้ return path เป็นโลหะหรือไม ่
จะขึ้นอยู่กับปัจจัยทางเศรษฐกิจ ทางด้านเทคนิคและสิ่งแวดล้อม

ระบบ monopolar ที่ทันสมัยส�าหรับสายแขวนอากาศจะถูกน�ามาใช้ท่ี 1.5 GW 
ถ้าใช้สายเคเบิลใต้ดินหรือใต้น�้าจะถูกใช้ที่ราว 600 MW

ระบบ monopolar ส่วนใหญ่ได้รับการออกแบบส�าหรับการขยายตัวเป็น bipolar  
ในอนาคต เสาสงูส�าหรับสายส่งอาจได้รบัการออกแบบให้แบกรับสายเคเบลิสองเส้น 
แม้ว่าจะใช้เพียงเส้นเดียวในตอนแรก ตัวน�าที่สองอาจไม่ถูกใช้เลย หรือใช้เป็น 
electrode หรือต่อขนานกับอีกเส้นหนึ่ง (เช่นในกรณีของ Baltic เคเบิล)

Symmetrical monopole
อกีทางเลอืกหนึง่คอืการใช้สายส่งไฟฟ้าแรงสงูสองเส้น, ท�างานที ่± ครึง่หนึง่ของ
แรงดนัไฟตรง ด้วย converter เพยีงตวัเดยีวทีป่ลายแต่ละด้าน ด้วยวธิทีีเ่รยีกว่า  
monopole สมมาตร ตวั converter จะถกูต่อลงดนิผ่านทาง impedance สงูเท่านัน้  
และจะไม่มีกระแสดิน การจัดขั้วสมมาตรเป็นเรื่องธรรมดาที่มี converter แบบ 
LCC (การเชือ่มต่อ NorNed เป็นตวัอย่างทีห่าได้ยาก) แต่เป็นเรือ่งธรรมดามาก
กับ converter แบบ VSC

แผนภาพแสดงระบบ monopole กับ ground return

Bipolar
ในการส่งแบบ bipolar ตวัน�าสองเส้นถูกน�ามาใช้  
เส้นนึงที่ศักย์สูง อีกเส้นนึงที่ศักย์ตรงข้าม 
เนื่องจากตัวน�าเหล่านี้จะต้องถูกหุ้มฉนวน  
ค่าใช้จ่ายส�าหรบัสายส่งจึงสูงกว่าแบบ monopole 
ที่มีตัวน�าเป็น return path ถึงอย่างไรก็ตาม 
ข้อได้เปรียบของ bipolar มีมากซึ่งท�าให้มัน
เป็นทางเลือกที่น่าสนใจ

• ภายใต้โหลดปกต ิกระแสในดนิไหลเลก็น้อย  
 เช่นในกรณีของการส่ง monopolar ด้วย  
 return path โลหะ ซึ่งจะช่วยลดการ 
 สูญเสียจาก return path และผลกระทบ 
 ต่อสิ่งแวดล้อม
• เมื่อเกิดปัญหาบนสายส่ง และมี earth  
 return electrode ติดตั้งทั้งสองด้าน  
 พลังงานประมาณครึ่งหน่ึงยังคงสามารถ 
 ไหลโดยใช้ดินเป็น return path โดยให ้
 bipolar ท�างานในโหมด monopolar
• เนื่องจากแต่ละตัวน�าของสาย bipolar  
 รับภาระกระแสเพียงครึ่งเดียวของระบบ  
 monopolar ค่าใช้จ่ายของตัวน�าที่สอง 
 จะถูกลดลงเมือ่เปรียบเทยีบกบั monopolar  
 ในอัตราที่เท่ากัน
• ในภมูปิระเทศทีไ่ม่พงึประสงค์ ตวัน�าทีส่อง 
 อาจถูกติดต้ังบนเสาส่งอิสระ เพ่ือที่ว่า 
 หากเกดิปัญหากบัสายๆ หนึง่ อกีสายหนึง่ 
 ยังใช้ส่งพลังงานได้

ระบบ bipolar อาจติดตั้ง return path แบบ
โลหะได้

ระบบ Bipolar อาจถูกใช้งานมากถึง 4 GW 
ที่แรงดันไฟฟ้า ±660 kV กับ converter 1 
ตวัต่อ pole เช่นเดยีวกบัโครงการ Ningdong- 
Shandong ในประเทศจีน ด้วยระดับพลังงาน
ที่ 2,000 MW ต่อ converter สิบสองพั้ลส์, 
converter ส�าหรับโครงการดังกล่าวน่าจะ 
(year 2010) มีประสิทธิภาพสูงท่ีสุดที่เคย
สร้างมา ก�าลังที่สูงข้ึนสามารถท�าได้โดยการ
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• ความถี่และจ�านวนเฟสที่แตกต่างกัน  
 (ตัวอย่างเช่น การแทนที่ส�าหรับ traction  
 current plant)

แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงในวงจรช่วงกลาง
สามารถถกูเลอืกใช้ทีส่ถาน ีB2B ได้อย่างอสิระ
เพราะความสัน้ของสายส่ง แรงดัน DC มักจะ
ถูกเลือกให้ต�่าที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ เพื่อที่จะ
สร้างห้องโถงวาล์วขนาดเล็กและเพือ่ลดจ�านวน 
thyristors ที่เช่ือมต่อแบบอนุกรมในแต่ละ 
ชุดวาล์ว ด้วยเหตุนี้ที่สถานี B2B วาล์วที่มี
กระแสสูงสุด (ในบางกรณีถึง 4500 A) จะ
ถูกใช้

ภาพแสดง bipolar with ground return

เชื่อมต่อ converter 12 พ้ัลส์สองชุดหรือมากกว่าเข้าด้วยกันแบบอนุกรม เช่น
ท่ีใช้ในโครงการ Xiangjiaba เซี่ยงไฮ้ในประเทศจีนซึ่งใช้สองชุดในแต่ละ pole  
ที่ 400 kV DC ที่ 1,600 MW

สายเคเบลิใต้น�า้รับหน้าทีค่รัง้แรกเป็น monopole อาจได้รบัการอพัเกรดโดยการ
เพิ่มสายส่งและท�างานเป็น bipole ทีหลัง

รูปแบบ bipolar สามารถน�ามาประยุกต์ใช้ได้เพื่อที่ว่าข้ัวไฟฟ้าของฝั่งใดหรือ 
ทั้งสองฝั่งจะสามารถถูกเปลี่ยนได้ เพื่อให้การท�างานกลายเป็น 2 monopole  
แบบขนาน ถ้าสายส่งเส้นหนึง่เสยี ระบบการส่งยงัคงท�างานได้แต่ความสามารถลดลง  
การสูญเสียอาจเพิ่มขึ้นในการท�างานโหมดนี้ถ้า ground electrode และสายส่ง 
ไม่ได้ถกูออกแบบให้มกีระแสเกนิไว้ ในการลดการสญูเสยีในกรณนีี ้สถานช่ีวงกลาง 
อาจจะถูกติดตั้งเพื่อให้ line segment ถูกปิดหรือท�าให้ขนานได้ แบบนี้เคยท�าที่  
Inga–Shaba HVDC

Back to back
สถานีแบบ Back to back (หรือ B2B ส�าหรับการส่งระยะสั้น) เป็นโรงไฟฟ้า
ที่มี converter ทั้งสองแบบตั้งอยู่ในพื้นที่เดียวกันหรืออาคารเดียวกัน ความยาว
ของสายส่ง DC จะถูกท�าให้สั้นที่สุด สถานี B2B ถูกน�ามาใช้ส�าหรับ

• การเชือ่มกันของสายส่งไฟฟ้าทีม่คีวามถีแ่ตกต่างกนั (เช่น ในญีปุ่น่และอเมรกิาใต้ 
 และเชือ่มต่อโครงข่ายระหว่าง GCC ยเูออี [50 Hz] และซาอดุอีาระเบยี [60 Hz] 
 เสร็จสมบูรณ์ในปี 2009)
• การเชือ่มกันของสองเครือข่ายความถีใ่กล้กนั แต่ความสมัพันธ์ของเฟสไม่คงที่  
 (ในช่วง 1995-1996 ใน Etzenricht, Dürnrohr เวยีนนาและโครงการ Vyborg  
 HVDC)

ภาพแสดง block diagram ของระบบส่งก�าลัง 

bipolar HVDC ระหว่างสองสถานี 

Multi-terminal system
Config ทีพ่บมากทีส่ดุของการเชือ่มโยง HVDC 
ประกอบด้วยสองสถานีแปลงเชื่อมต่อกันด้วย
สายส่งเหนือศีรษะหรือสายเคเบิลใต้ทะเล

ระบบหลายสถานีเชือ่มโยง HVDC ทีเ่ชือ่มต่อ
มากกว่าสองจุด เป็นของหายาก config ของ
ระบบหลายสถานีอาจเป็นแบบอนุกรม แบบ
ขนานหรือแบบผสม config แบบขนานม ี
แนวโน้มทีจ่ะถกูใช้ส�าหรบัสถานกีารผลติสงู และ
แบบอนุกรมส�าหรบัโรงการผลติต�า่ ตวัอย่างคือ 
2,000 MW ควิเบก-ระบบสายส่งนิวอิงแลนด์
ในปี 1992 ซึง่ในปัจจุบนัเป็นระบบหลายสถานี
ระบบ HVDC ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

วิ ศ ว ก ร ร ม ไ ฟ ฟ้ า
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ระบบหลายสถานีเป็นเรือ่งยากทีจ่ะนึกออก จาก
การใช้ระบบ LCC เพราะการพลกิผนัพลงังาน
จะได้รับผลกระทบโดยการกลับขั้วของแรงดัน
ไฟฟ้ากระแสตรง ซ่ึงมีผลต่อตัวแปลงท้ังหมด
ที่เชื่อมต่อกับระบบ แต่ด้วยระบบ VSC การ 
กลบัทางของพลงังาน ท�าได้โดยการสลบัทศิทาง
ของกระแส ท�าให้ระบบหลายสถานีท่ีต่อแบบ
ขนานถูกควบคุมได้ง่ายมาก ด้วยเหตุนี้เอง
ระบบหลายสถานีถูกคาดหวังว่าจะจเป็นเรื่อง
ธรรมดามากในอนาคตอันใกล้

Tripole
รูปแบบนี้จดสิทธิบัตรในปี 2004 จุดประสงค์
ส�าหรับการแปลงระบบสายส่ง AC ที่มีอยู่ 
ให้เป็น HVDC สายส่งสองเส้นในสามเส้นจะ
ท�างานเป็น bipole เส้นที่สามจะถูกใช้เป็น
ขั้วคู่ขนานของ monopole ที่มีวาล์วย้อนกลับ 
(หรือวาล์วขนานเชื่อมต่อในขั้วตรงกันข้าม) 
monopole ขั้วขนานค่อยๆ ปล่อยกระแสจาก 
ขัว้หนึง่ไปอีกขัว้หนึง่ สลับข้ัวไฟฟ้าตลอดช่วงเวลา 
หลายนาที ตัวน�า bipole จะถูกโหลดไปทั้ง 
1.37 หรือ 0.37 เท่าของขีดจ�ากัดความร้อน 
ของมนั ในขณะที ่monopole ขนานอยูท่ี ่±1 เท่า 
ของขดีจ�ากดัความร้อน ค่ารวมของผลกระทบ 
ความร้อน RMS เป็นเหมือนกับว่าแต่ละ
ตัวน�าแบก 1.0 ของอัตรากระแสตลอดเวลานี้ 
จะช่วยให้ bipole น�ากระแสได้มากขึน้ และใช้
ประโยชน์จากสายส่งทีส่ามในการส่งพลงังานได้
เตม็ที ่กระแสท่ีสงูจะไหลไปตลอดความยาวของ
สายส่งแม้ว่าความต้องการใช้งานจะน้อย เพื่อ
ละลายน�้าแข็งที่เกาะสาย

ณ ปี 2012 ยงัไม่มกีารใช้งานจริงของการแปลง
แบบ tri-pole แม้ว่าสายส่งในประเทศอินเดีย
ได้รบัการดัดแปลงเป็น bipole HVDC ไปแล้ว 
(HVDC Sileru-Barsoor)

การใช้งานรูปแบบอื่นๆ
Cross-Skagerrak ในปี 1993 ประกอบด้วย  
3 pole โดยที ่2 pole จะสลบัเป็นแบบคูข่นาน

และ pole ทีส่ามใช้ขัว้ไฟฟ้าตรงข้ามกบัแรงดนัไฟฟ้าทีส่งูกว่า รปูแบบนีถ้กูเลิกใช้
ในปี 2014 เมื่อ pole ที่ 1 และ 2 ถูกปรับปรุงให้ท�างานเป็นแบบ bipole และ 
pole ที่ 3 (LCC) ท�างานแบบ bipole ร่วมกับ pole ที่ 4 ที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ 

การจัดรูปแบบทีค่ล้ายกนัคอื HVDC ระหวา่งเกาะในประเทศนิวซีแลนด์หลังจาก
การ upgrade ขนาดความจใุนปี 1992 ซึง่ทัง้สอง converter เดมิ (ใช้วาล์วปรอท
อาร์ค) ถกูสลับเป็นขนานเปล่ียนการป้อนขัว้เดยีวกนัและ converter ตัวทีส่ามใหม่  
(ทายริสเตอร์) ติดตั้งพร้อมขั้วไฟฟ้าตรงข้ามและแรงดันไฟฟ้าที่สูงขึ้น รูปแบบนี้
จบลงในปี 2012 เมื่อ converter เก่าทั้งสองตัวถูกแทนที่ด้วย converter แบบ
ทายริสเตอร์เดี่ยวตัวใหม่

Corona discharge
การปล่อย Corona คอืการสร้างไอออนในของเหลว (เช่น อากาศ) โดยการปรากฏตวั 
ของสนามไฟฟ้าทีม่คีวามรนุแรง อเิลก็ตรอนจะถกูฉกีออกมาจากอากาศทีเ่ป็นกลาง 
และไอออนบวกหรืออิเล็กตรอนจะดึงดูดเข้าในตัวน�า ในขณะที่อนุภาคมีประจ ุ
ล่องลอยออกไป ผลกระทบนี้จะสามารถก่อให้เกิดการสูญเสียพลังงานมาก 
สร้างสัญญาณรบกวนวิทยุและเสียงรบกวน และสร้างสารพิษ เช่น ออกไซด์ของ
ไนโตรเจนและโอโซนและท�าให้เกิดประกายไฟโดดข้าม (arcing)

สายส่งทัง้แบบ AC และ DC สามารถสร้าง Coronas ได้ ในกรณแีรกในรปูแบบ
ของอนภุาคสัน่ ในกรณหีลงัในรปูของลมคงที ่เนือ่งจากประจจุะเกดิขึน้รอบตัวน�า
ระบบ HVDC อาจจะมกีารสญูเสยีประมาณครึง่หนึง่ต่อหน่วยความยาวของระบบ 
ไฟฟ้าแรงสูง AC ทีส่่งพลังงานขนาดเดียวกัน ในการส่งแบบ monopolar การเลอืก 
ข้ัวไฟฟ้าของตัวน�าสายส่งจะน�าไปสูร่ะดับของการควบคมุการปล่อยโคโรนา โดยเฉพาะ 
ขั้วไฟฟ้าของไอออนที่ปล่อยออกมาสามารถควบคุมได้ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อ 
สิ่งแวดล้อมในการสร้างโอโซน โคโรนาขั้วลบสร้างโอโซนมากกว่าโคโรนาขั้วบวก 
และมนัจะสร้างไปตลอดแนวสายไฟ สร้างผลกระทบต่อสขุภาพได้ การใช้แรงดนั 
ไฟฟ้าท่ีเป็นบวกจะช่วยลดผลกระทบต่อโอโซนของสายส่ง HVDC ในระบบ 
monopolar
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การประยุกต์ใช้
ภาพรวม
ความสามารถในการควบคุมการไหลของ
กระแสไฟฟ้าผ่านวงจรเรยีงกระแส HVDC และ 
inverter การน�าไปประยุกต์ใช้งานในการ
เชื่อมต่อกับโครงข่ายที่ไม่ synchronize กัน 
การน�าไปใช้กบัเคเบลิใตน้�า้ทีก่ารเชือ่มตอ่ด้วย
ระบบ HVDC ถูกน�ามาใช้ระดับประเทศหรือ
ภูมิภาคส�าหรับการแลกเปลี่ยนพลังงาน (ใน
อเมริกาเหนอืการเชือ่มต่อ HVDC ได้แบ่งหลาย
ส่วนของประเทศแคนาดาและสหรัฐอเมริกา 
เข้าสูห่ลายๆ ภมูภิาค ข้ามพรมแดนของประเทศ 
แม้ว่าวัตถุประสงค์ของการเชื่อมต่อเหล่านี ้
จะยังคงอยู่ในการเช่ือมต่อกริด AC ที่ไม่ได้  
synchronize ของแต่ละประเทศก็ตาม)  
windfarms ในทะเลยงัต้องการสายเคเบลิใต้ทะเล 
และกังหันลมผลิตไฟฟ้าของพวกเขาก็ไม ่ 
synchronized ในการเชือ่มต่อในระยะไกลมากๆ 
ระหว่างสองสถานที่ เช่น การส่งพลังงานจาก 
โรงไฟฟ้าพลังน�้าขนาดใหญ่ที่อยู่ระยะไกลไป 
พืน้ท่ีอยูอ่าศยัในเมอืง ระบบการส่งแบบ HVDC  
อาจเหมาะสมในการถูกน�ามาใช้

หลายแผนของหลักการเหล่านี้ได้ถูกสร้างขึ้น 
ส�าหรับการเชื่อมโยงไปยังไซบีเรีย แคนาดา
และสแกนดิเนเวียเหนือ ค่าใช้จ่ายของสายส่ง
ที่ลดลงของ HVDC ยังท�าให้โครงการมันมี
ความเป็นไปได้

การเชื่อมโยงเครือข่าย AC
สายส่ง AC สามารถเชือ่มต่อระหว่างเครอืข่าย AC 
ที่ synchronize แล้ว และมีความถี่เดียวกัน
เท่านั้น อันเนื่องจากข้อจ�ากัดเกี่ยวกับความ
แตกต่างของเฟสที่อนุญาตระหว่างปลายทั้ง
สองของสายส่ง หลายพื้นที่ที่ต้องการแชร์
พลังงานมีเครือข่ายที่ไม่ synchronize กริด
พลังงานของสหราชอาณาจักร, ยุโรปเหนือ
และทวีปยุโรปไม่พร้อมใจกันเข้าสู่เครือข่าย
ข้อมูลให้เป็นหนึ่งเดียว ญ่ีปุ่นมีเครือข่าย 

ทัง้ความถี ่50 Hz และ 60 Hz ทวปีอเมรกิาเหนือในขณะท่ีใช้ไฟท่ี 60 Hz ไปทัว่  
ยงัแบ่งออกเป็นภมูภิาคทีไ่ม่ synchronize: ตะวนัออก, ตะวนัตก, เทก็ซสั, ควเิบกและ 
อลาสก้า บราซลิและปารากวยั ซึง่แชร์โรงไฟฟ้าพลงัน�า้จากเขือ่น Itaipu ทีย่ิง่ใหญ่ 
ใช้ไฟ 60 Hz และ 50 Hz ตามล�าดับ แต่ระบบ HVDC ท�าให้มันเป็นไปได้ที่จะ 
เชื่อมต่อระหว่างเครือข่าย AC ที่ไม่ synchronize และยังเพิ่มความเป็นไปได้ 
ในการควบคุมแรงดันไฟฟ้า AC และการไหลเวียนของ reactive power

เครื่องก�าเนิดไฟฟ้าท่ีเชื่อมต่อกับสายส่ง AC ยาวๆ อาจจะไม่แน่นอนและ
หลุดออกจากการ synchronize กับระบบไฟ AC ที่อยู่ไกลๆ การเช่ือมต่อ 
ระบบสายส่งด้วย HVDC อาจท�าให้มันเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจท่ีจะใช้เชื่อมโยง 
หลายแหล่งผลิตเข้าด้วยกัน เช่น ฟาร์มลมท่ีต้ังอยู่นอกชายฝ่ังอาจใช้ระบบ HVDC 
ในการเก็บรวบรวมพลังงานจากเครื่องปั่นไฟที่ไม่ synchronize จากหลายแหล่ง
ก่อนส่งผ่านไปยังฝั่งด้วยสายเคเบิลใต้น�้า

อย่างไรกต็าม โดยท่ัวไปแล้ว ระบบเช่ือมต่อระหว่างกนัด้วย HVDC ระหว่าง AC 
สองภูมิภาค ต้องใช้ converter ที่มีราคาสูง ท�าให้ค่าใช้จ่ายเริ่มต้นมีค่าสูง เมื่อ
เทียบกับ HVAC โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการส่งระยะทางสั้นๆ 

HVDC จะถูกกว่า HVAC ในการส่งระยะไกลๆ ระยะ break-even อยู่ทีป่ระมาณ 
50 กิโลเมตรส�าหรับสายเคเบิลใต้น�้าและอาจจะ 600-800 กิโลเมตรส�าหรับ 
สายเคเบิลอากาศ ค่าใช้จ่ายด้านเคเบิลทองแดงมีแต่จะสูงขึ้น แต่ค่าใช้จ่ายด้าน 
อิเล็กทรอนิกส์มีแต่จะลดลง

เทคโนโลยีอเิลก็ทรอนกิส์ยังน�าเสนอโอกาสทีจ่ะจัดการกริดพลงังานได้ ประสิทธภิาพ
โดยการควบคุมขนาดและทิศทางการไหลของพลังงาน เพราะฉะนั้นประโยชน์
เพิ่มเติมของการใช้การเชื่อมโยง HVDC คือการมีศักยภาพที่จะเพิ่มความมั่นคง
ในกริดสายส่งพลังงาน

Superhighways ของไฟฟ้าทดแทน

สายส่ง 2 สาย 

ใกล้ Wing, 

North Dakota
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การศึกษาจ�านวนมากได้เน้นประโยชน์ของ
ซปุเปอร์กรดิวงกว้างๆ ทีอ่าจเกิดข้ึน จากระบบ 
HVDC เนื่องจากระบบสามารถบรรเทาผลก
ระทบจากความไม่แน่นอนโดยการเฉล่ียและ
การท�าให้เรียบของปริมาณไฟฟ้าที่ออกมา
จากฟาร์มลมหรือฟาร์มพลังงานแสงอาทิตย์
ที่กระจัดกระจายตามลักษณะภูมิศาสตร์  
การศึกษาของ Czisch สรุปว่ากริดครอบคลุม 
โดยรอบของทวีปยุโรปสามารถน�าพลังงาน
ทดแทน 100% (70% ลม, ชีวมวล 30%) 
มาใช้ได้ที่ระดับใกล้เคียงกับราคาปัจจุบัน มี
การถกเถยีงเร่ืองความเป็นไปได้ทางเทคนิคของ 
ข้อเสนอ และความเสีย่งทางการเมอืงทีเ่กีย่วข้อง 
ในการส่งพลังงานจ�านวนมากข้ามพรมแดน
ระหว่างประเทศ

การก่อสร้าง superhighways พลงังานสเีขียว 
ดังกล่าวได้รับการสนับสนุนในกระดาษสีขาว 
ท่ีถูกปล่อยออกมาจาก สมาคมพลังงานลม
อเมริกันและสมาคมอุตสาหกรรมพลังงาน
แสงอาทิตย์ในปี 2009 "ซปุเปอร์ไฮเวย์สีเขยีว"  
Sunrise Powerlink ระยะทาง 117 ไมล์ 500 kV 
ซึง่อย่างไรกต็าม เป็นสายส่ง AC เสรจ็สมบรูณ์
โดย SDG & E ในปี 2012 เชือ่มต่อพลงังานลม 
จาก Imperial Valley ไป San Diego

เมือ่มกราคม 2009 คณะกรรมาธกิารยโุรปเสนอ  
€ 300 ล้าน อดุหนนุการพฒันาของการเชือ่มโยง  
HVDC ระหว่างไอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร 
เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี เดนมาร์กและ 
สวีเดนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ € 1.2 พันล้าน 
แพก็เกจสนบัสนนุการเช่ือมโยงไปยงัฟาร์มลม
นอกชายฝ่ังและข้ามพรมแดนทัว่ยโุรป ในขณะ
เดียวกัน ยูเน่ียนของทะเลเมดิเตอร์เรเนียน  
ที่ก่อตั้งข้ึนเม่ือเร็วๆ นี้ได้ค�้าจุนแผนพลังงาน
แสงอาทติย์เมดิเตอร์เรเนยีนทีจ่ะน�าเข้าพลงังาน 
แสงอาทิตย์จ�านวนมากมุ่งเน้นในยุโรปจาก
แอฟริกาเหนือและตะวันออกกลาง

HVDC ยอมให้ท�าการส่งก�าลงัระหว่างระบบไฟฟ้า AC สองระบบทีต่่างกันได้ และ
สามารถขจดัสาเหตหุนึง่ของความล้มเหลวทีก่ริด HVDC ยงัยอมให้ท�าการถ่ายโอน 
ก�าลังไฟระหว่างระบบที่มีความถี่แตกต่างกันได้ เช่น ความถ่ี 50 Hz กับ 60 
Hz ความสมัพนัธ์ดงักล่าวช่วยปรบัปรงุเสถยีรภาพของแต่ละกรดิ เนือ่งจากท�าให้
สามารถดึงเอาก�าลังจากอีกระบบหนึ่งมาใช้ในคราวจ�าเป็นได้

รูปแบบใหม่ของการส่งด้วย HVDC ใช้เทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างกว้างขวางในช่วง
ทศวรรษที ่1930 ในประเทศสวเีดน (ASEA) และในประเทศเยอรมน ีการตดิตัง้ 
ในเชงิพาณชิย์ในช่วงต้นรวมถงึในสหภาพโซเวยีตในปี ค.ศ. 1951 ระหว่างมอสโก 
และ Kashira และ ระบบ 100 kV, 20 MW ระหว่าง Gotland กับสวีเดน  
ในปี ค.ศ.1954 การเชือ่มโยง HVDC ทีย่าวทีส่ดุในโลกในปัจจบุนัคอื Xiangjiaba- 
เซีย่งไฮ้ ระยะทาง 2,071 กิโลเมตร (1,287 ไมล์) เป็นระบบ ±800 kV 6400 MW  
ช่วงต้นปี ค.ศ. 2013 การเชื่อมโยง HVDC ท่ียาวท่ีสุดจะเป็นท่ีริโอเดรา ใน
ประเทศบราซิล ซึง่ประกอบด้วยสอง bipoles ของ ±600 kV 3,150 MW เชือ่ม
ต่อระหว่าง Porto Velho ในรฐั Rondôniaไปยงัพืน้ที ่São paolo ด้วยความยาว
ของสาย DC มากกว่า 2,500 กิโลเมตร (1,600 ไมล์) 

ส�าหรบัในประเทศไทย ได้การเชือ่มโยงกับประเทศมาเลเซีย ด้วยไฟฟ้ากระแสตรง 
แรงดันสูง ระหว่างสถานีไฟฟ้าแรงสูงคลองแงะ จังหวัดสงขลา กับสถานีกูรุน 
ประเทศมาเลเซีย ด้วยแรงดัน 300 kV 600 kW 

การส่งพลังงานไฟฟ้า 

จากแหล่งพลังงาน 

หมนุเวยีน เช่น พลงังานน�า้

และพลังงานลม 

จากหลายๆ แห่ง 

ในทวีปยุโรป 

 Existing links   

 Under construction  

 Proposed
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จากบนัทกึความเข้าใจทีม่กีารลงนามกันในการประชมุระดบัรฐัมนตรพีลังงาน
อาเซียน	ASEAN	Ministers	on	Energy	Meeting-AMEM	ครั้งที่	34	ใน 
วนัที	่21	กนัยายน	2559	ทีก่รงุเนปิดอว์	ประเทศเมยีนมา	ในโครงการ	Power	
Integration	ระหว่างประเทศไทย	สปป.ลาว	และประเทศมาเลเซีย	ซึ่งเป็น
ความร่วมมือกันในด้านเทคนิค	ระเบียบวิธีปฏิบัติ	และราคาในการเชื่อมต่อ
โครงข่ายระบบส่งก�าลังไฟฟ้า	โดยมีร่างข้อตกลงการซื้อขายไฟฟ้า	ระหว่าง	 
3	ประเทศ	การเจรจาดังกล่าว	เป็นการเร่ิมต้นของการซือ้ขายไฟฟ้าแบบพหภุาคี
ในกลุม่ประเทศอาเซียน	(multilateral	power	trade	in	ASEAN)	ตามรปูที	่1

Substation…
ระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่สำาคัญ 

HVDC 

ASEANของ

ศราวุธ สอนอุไร
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วิศวกรระดับ 10 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
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ต่อมาในวันที่ 27 กันยายน 2560 มีการ
ประชุม AMEM คร้ังที่ 35 ที่กรุงมะนิลา 
ประเทศฟิลปิปินส์ มไีฮไลท์ส�าคญัทีส่ดุของงาน 
ซึง่จะเป็นการสร้างประวตัศิาสตร์หน้าใหม่ของ
ความร่วมมือด้านพลังงานของอาเซียนที่เป็น
รปูธรรม คอื การลงนามซือ้ขายไฟฟ้าระหว่าง 
3 ประเทศ คือ สปป.ลาว ประเทศไทย และ

LTM (LaoPDR, Thailand and Malaysia)  

interconnection map

21 กันยายน 2559 ประชุม รมต.พลังงาน

อาเซียน กรุงเนปยีดอ ประเทศเมียนมา

รูปที่ 1 - ASEAN Ministers on Energy Meeting-AMEM ครั้งที่ 34

LTM (LaoPDR, Thailand and Malaysia) Interconnection

การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน ครั้งท่ี 34 ซึ่ง
มีสมาชิก 10 ประเทศเข้าร่วมการประชุมภายใต้หัวข้อ 
Towards Greener Community with Cleaner Energy 
ซึ่งจัดขึ้นที่ กรุงเนปยีดอ ประเทศเมียนมาว่า สาระส�าคัญ
ในการประชุมคร้ังนี้จะมุ่งเน้นการขับเคลื่อนเรื่องพลังงาน
ทดแทนและเป้าหมายการลดความเข้มการใช้พลังงาน
ของอาเซียนตามแผนปฏิบัติการว่าด้วยความร่วมมือด้าน
พลังงานอาเซียนระหว่างปี 2559-2568 ที่เน้นเรื่องการ 
ส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานการเชื่อมโยงโครงข่าย 
รวมถึงการพัฒนาพลงังานสะอาดในภูมภิาค การใช้พลงังาน
ให้มีประสิทธิภาพ และการใช้เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด 
รวมถงึการบรูณาการโครงสร้างพืน้ฐานและตลาดพลงังาน
เพื่อประโยชน์ในการแบ่งปันทรัพยากรร่วมกันในภูมิภาค

ทั้งนี้ ในส่วนของประเทศไทยได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ 
ในโครงการ LTM on Power Integration Project ในการ
ศกึษาการซือ้ขายไฟฟ้าเชือ่มโยงโครงข่ายระบบสายส่งไฟฟ้า
อาเซียนให้เป็นรูปธรรม โดยน�าร่อง 3 ประเทศ คือ ไทย 
ลาว และมาเลเซีย ขนาดไม่เกิน 100 เมกะวัตต์ โดยใน
ระยะที ่1 มกีรอบด�าเนนิการระหว่างปี 2559-2563 และ 
คาดว่าน่าจะเร่ิมโครงการได้ 2-3 ปีจากนี้ นอกจากนี ้
ในอนาคตจะขยายความร่วมมือเชื่อมโยงสายส่งไฟฟ้า 
ไปยังประเทศสิงคโปร์

ประเทศมาเลเซีย ที่จะมีผลให้เกิดการเริ่มซื้อขายไฟฟ้ากันในทางปฏิบัติ ตั้งแต ่
วนัที ่1 มกราคม 2561 การลงนามซือ้ขายไฟฟ้าระหว่าง สปป.ลาว และประเทศ
มาเลเซยี ขนาดไม่เกนิ 100 เมกะวตัต์ ผ่านโครงข่ายสายส่งไฟฟ้าของประเทศไทย 
นับเป็นครั้งแรกท่ีมีการซ้ือขายไฟฟ้าที่เป็นความร่วมมือกันถึง 3 ประเทศ และ
เป็นอีกก้าวส�าคัญของพัฒนาไปสู่การเชื่อมโยงโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียน (ASEAN 
Power Grid) หลังจากที่ได้เริ่มต้นด�าเนินการมากว่าสิบปี

วิ ศ ว ก ร ร ม ไ ฟ ฟ้ า



081 DECEMBER 2017- MARCH 2018

โครงการซือ้ขายไฟฟ้า สปป.ลาว-ไทย-มาเลเซีย หรือ LTM on Power Integration  
Project อยูใ่นแผนปฏบิตักิารว่าด้วยความร่วมมอืด้านพลงังานอาเซยีนปี 2016-2025  
ในระยะที่ 1 ระหว่างปี 2559-2563 

โดยในปี 2561-2562 จะเป็นการส่งพลังงานไฟฟ้าจากลาว ไปยังมาเลเซีย ผ่าน
ระบบส่งของไทย (3 ประเทศ) จากนั้นในปี 2563 เป็นต้นไป จะเป็นการส่ง
พลังงานไฟฟ้าจากลาว ไปยังสิงคโปร์ โดยผ่านระบบส่งของไทยและมาเลเซีย  
(4 ประเทศ) ตามรูปที่ 2

รูปที่ 2 - แผนปฏิบัติการว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงานอาเซียน ระยะที่ 1

โครงการ LTM เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้
ประเทศไทยกลายเป็นศนูย์กลางในการส่งผ่าน 
พลงังานไฟฟ้าของภมิูภาคในอนาคต ซึง่แนวโน้ม 
ในอนาคตจะมีการซื้อขายไฟฟ้าข้ามประเทศ 
ในลักษณะดังกล่าวเพ่ิมมากขึ้น ดูได้จาก 
ประเทศในยุโรป และอเมริกาเหนือ ที่มีการ
เชื่อมต่อระบบไฟฟ้าและส่งพลังงานไฟฟ้ากัน
ระหว่างประเทศ เพ่ือให้เกิดการพึ่งพาและใช้
ประโยชน์ของระบบไฟฟ้าให้มากที่สุด

ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว ประเทศไทย 
ไม่จ�าเป็นจะต้องมีการลงทุนระบบส่งเพิ่มเติม 
แต่อย่างใด เพราะจะเป็นการซื้อขายไฟฟ้า 
ภายใต้โครงข่ายระบบสายส่งท่ีมอียูเ่ดมิ ส�าหรบั
ในส่วนของอตัราค่าผ่านโครงข่ายสายส่งไฟฟ้า
แรงสงูของการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย
ได้รับที่ 0.86 เซนต์สหรัฐต่อหน่วย หรือราว 
30 สตางค์/หน่วย

การเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าของกลุ่มประเทศ
ในภูมิภาคอาเซียนซึ่งเป็นการรวมพลังของ 
ทุกชาติ เพื่อร่วมกันสร้างความมั่นคงทางด้าน
พลังงาน ตามแนวคดิในส่งเสรมิการใช้พลังงาน
อย่างยัง่ยนื มปีระสทิธภิาพและเกดิประโยชน์
สงูสดุ เพือ่ผลกัดนัให้เศรษฐกจิอาเซยีนพฒันาขึน้ 
ทดัเทยีมภมูภิาคอืน่ของโลก ASEAN Power Grid  
จะช่วยสนบัสนนุให้เกดิการพฒันา 3 ปัจจยัหลกั 
ได้แก่ 

1. ด้านเศรษฐกิจ และการเงิน
2. ด้านพลังงาน
3. ด้านระบบสื่อสาร
 
ผลที่ได้รับจาก ASEAN Power Grid คือการ
ส่งผ่านพลังงานระหว่างประเทศได้ เนื่องจาก
ในแต่ละประเทศในอาเซยีน มคีวามต้องการใช้
ไฟฟ้าสงูสดุต่างเวลากัน ท�าให้เราสามารถจดัสรร
ถ่ายเทพลังงาน จากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่งได้  
ไม่ต้องลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าเกินความจ�าเป็น 
เพิ่มความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจในภูมิภาค
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อาเซียน จากการจัดสรร และใช้ทรัพยากรด้านพลังงานร่วมกันให้เกิดประโยชน์
สูงสุด ช่วยลดการลงทุน ช่วยลดต้นทุนการผลิต สร้างรายได้จากการขายไฟฟ้า 
สามารถวางระบบ Fiber Optic คูไ่ปกบัระบบสายส่งไฟฟ้า ซึง่เชือ่มโยงประเทศใน
กลุม่อาเซยีนเข้าด้วยกนั สามารถรบัส่งผ่านข้อมลูระหว่างประเทศด้วยความเรว็สงู

การทีจ่ะประสบผลส�าเรจ็ได้ ระบบโครงข่ายสายส่งไฟฟ้าต้องมคีวามมัน่คง แขง็แรง 
และมีเสถียรภาพ จึงเป็นที่น่าศึกษาและให้สนใจว่าเพราะเหตุใดสายส่งไฟฟ้าที่
เชื่อมต่อเส้นทางระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย จึงต้องส่งจ่ายด้วย
ไฟฟ้าแรงสูงกระแสตรง (High Voltage Direct Current: HVDC)

300 MW THAILAND–MALAYSIA 
HVDC INTERCONNECTION SYSTEM
จากความร่วมมืออย่างใกล้ชิดในด้านส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า ระหว่างประเทศไทย
และมาเลเซียซึ่งมีส่วนอย่างมากต่อการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าของทั้งสองประเทศ 
โดยความร่วมมือดังกล่าวได้มีข้อตกลงด�าเนินการก่อสร้างและเชื่อมต่อระบบ 
โครงข่ายการส่งกระแสไฟฟ้าแรงสงูแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรง High Voltage Direct 
Current (HVDC) ขนาด 300 เมกะวัตต์ในประเทศไทยและมาเลเซีย ในการ
เชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้า (Interconnection System) ข้ามพรมแดนในภูมิภาค
อาเซยีนนับเป็นก้าวส�าคัญในการด�าเนนิการเชือ่มต่อโครงข่ายพลงังานในอาเซยีน 
(ASEAN Power Grid) ซึ่งจะช่วยเพิ่มความมั่นคงด้านพลังงานและการรวมตัว
ทางเศรษฐกิจของภูมิภาคนี้อย่างมีนัยส�าคัญ

สถานที่ตั้ง
ระบบเชือ่มต่อโครงข่ายไฟฟ้ากระแสตรง High 
Voltage Direct Current (HVDC) ระหว่าง
ประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย จ�านวน 
300 เมกะวตัต์ ต้ังอยูบ่รเิวณสถานไีฟฟ้าแรงสงู 
กระแสตรงคลองแงะ ซึ่งตั้งอยู่ที่อ�าเภอสะเดา 
ตอนใต้ของจังหวัดสงขลา ห่างจากชายแดน 
ไทย-มาเลเซียประมาณ 24 กิโลเมตร สถานี 
ไฟฟ้าแรงสูงดังกล่าวท�าหน้าที่เชื่อมโยง 
ระบบไฟฟ้าระหว่าง 2 ประเทศ ที่ขนาด 
แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 300 กิโลโวลท ์ 
ระยะทาง 110 กิโลเมตร เชื่อมต่อกับสถานี 
ไฟฟ้าแรงสงูกระแสตรงกรูนุ ประเทศมาเลเซยี 
ตั้งอยู่ที่เคดาห์ (Kedah) ประมาณ 86 กม.  
จากฝั่งเหนือของมาเลเซีย เพ่ือแลกเปลี่ยน
ก�าลังไฟฟ้าขนาด 300 MW ตามรูปภาพที่ 3 

รูปที่ 3 - แสดงต�าแหน่งที่ตั้งของสถานีไฟฟ้าแรงสูงกระแสตรงคลองแงะและสถานีไฟฟ้าแรงสูงกระแสตรงกูรุน
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ระบบผลิตไฟฟ้าภาคใต้
ปัจจุบันระบบโครงข่ายสายส่งภาคใต้ของ
ประเทศไทย เชือ่มต่อด้วยสายส่งไฟฟ้าแรงสงู 
ระดับแรงดัน 115 kV และ 230 kV.   
ครอบคลมุทัง้ 14 จงัหวัดภาคใต้ สายส่งดงักล่าว 
สามารถส่งจ่ายพลังงานโดยประมาณ 650 
เมกกะวัตต์ โดยมีก�าลังผลิตรวมในภาคใต้
ประมาณ 3,047 เมกะวตัต์ โดยได้รบัแหล่งผลติ 
จาก เขื่อนรัชประภาของ กฟผ. จ�านวน 240 
เมกะวตัต์ เขือ่นบางลาง 72 เมกะวตัต์ โรงไฟฟ้า
พลังความร้อนสุราษฎร์ธานี 240 เมกะวัตต์  
โรงไฟฟ้าขนอมจ�านวน 930 MW โรงไฟฟ้า 
พลังความร้อนกระบี่ขนาด 315 เมกะวัตต์ 
และโรงไฟฟ้าจะนะชุดที่ 1 710 MW ชุดที่ 2 
766 MW ก�าลังผลิตที่มาจากโรงไฟฟ้าหลัก 
ทีส่ามารถสัง่การได้ตามความต้องการของระบบ  
และจ่ายไฟฟ้าได้ต่อเนื่อง 24 ช่ัวโมง มีเพียง  
2,406 เมกะวตัต์ ได้แก่ โรงไฟฟ้าจะนะ จ.สงขลา  
และโรงไฟฟ้าขนอม จ.นครศรธีรรมราช แสดงได้ 
ดังรูปภาพที่ 4

รูปที่ 4 - แสดงโรงไฟฟ้าที่มีก�าลังผลิตในภาคใต้

ความต้องการพลงังานไฟฟ้าในจงัหวดัภาคใต้ได้รบัโดยผ่านทางสายส่งไฟฟ้าขนาด 
115 kV และ 230 kV จากภาคกลาง และการแลกเปลี่ยนพลังงานกับมาเลเซีย 
ปัจจุบันการใช้ไฟฟ้าในภาคใต้เติบโตเฉลี่ยต่อปีประมาณร้อยละ 7 ในช่วง 15 ปี
ข้างหน้า ดังนั้นระบบเชื่อมต่อ HVDC จากประเทศมาเลเซียจะช่วยเพิ่มความ 
น่าเชื่อถือของระบบไฟฟ้าของภาคใต้ให้มีความมั่นคงแข็งแรงมากขึ้น

Historical Background of EGAT–TNB Interconnection
แนวคิดเกีย่วกบัการเชือ่มต่อโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศไทยและประเทศมาเลเซยี
เกดิขึน้ครัง้แรกในช่วงต้นปี 2513 โดยมจีดุประสงค์หลกัในการให้ความช่วยเหลอื
ฉุกเฉินเมื่อเกิดภาวะวิกฤตทางด้านพลังงานไฟฟ้า สามารถแลกเปลี่ยนพลังงาน
โดยไม่ให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจของทัง้สองประเทศ เนือ่งจากความแตกต่าง
ของเวลาท�าให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าสงูสดุของทัง้สองประเทศไม่เกดิขึน้พร้อมกัน 
จงึท�าให้เกดิการเชือ่มต่อโครงข่ายไฟฟ้าระหว่างสถานไีฟฟ้าแรงสงูสะเดา ของการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) กับสถานีไฟฟ้าแรงสูง Bukit Keteri  
(Chuping) ของการไฟฟ้าแห่งชาตมิาเลเซยี (TNB) เริม่ด�าเนนิการเชือ่มต่อโครงข่าย 
ไฟฟ้าในเดอืนกุมภาพนัธ์ ปี พ.ศ. 2524 สามารถส่งกระแสไฟฟ้าได้ 80 เมกะวตัต์ 
โดยผ่านสายส่งไฟฟ้าแรงสูงกระแสสลบั (High Voltage Alternative Current: HVAC) 
ขนาด 115/132 kV ดังรูปที่ 5 ความยาวสายส่งไฟฟ้า 24.5 กม. MW ซึ่งถือว่า 
มขีนาดเลก็มาก เมือ่เทยีบกบัระบบไฟฟ้าของทัง้ 2 ประเทศ อกีทัง้การเชือ่มโยงนี้ 
มีข้อจ�ากัด ไม่สามารถเชื่อมโยงกันได้ตลอดเวลา
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ดงันัน้การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย (EGAT) และการไฟฟ้าแห่งชาตมิาเลเซยี 
(TNB) จึงมีความคิดร่วมกันศึกษาการเชื่อมโยงระบบก�าลังไฟฟ้าด้วยการส่งจ่าย 
ไฟฟ้าแรงสงูกระแสตรง (High Voltage Direct Current: HVDC) พบว่ามคีวาม
เหมาะสมกบัการเช่ือมโยงระหว่างประเทศมากกว่าระบบเดมิทีเ่ป็น HVAC สามารถ
เชื่อมโยงกันได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ยังช่วยให้สามารถควบคุมการแลกเปลี่ยน
พลังงานได้แบบสองทิศทางและเพิ่มความน่าเชื่อถือในการส่งจ่ายไฟฟ้า

ท�าไมต้องใช้ ระบบการส่งจ่ายไฟฟ้าแรงสูงกระแสตรง 
(High Voltage Direct Current: HVDC)??

โดยปกตแิล้วในการส่งจ่ายก�าลงัไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าไปยงัสายส่งไฟฟ้า (Power Grid) 
จะส่งก�าลงัไฟฟ้าผ่านสายส่งไฟฟ้ากระแสสลบัแรงดนัสงู (HVAC: High Voltage 
Alternating Current) เพราะการแปลงแรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบัเป็นเรือ่งง่ายและ
ระบบจะไม่ซับซ้อน

ดงันัน้ระบบการส่งจ่ายก�าลังด้วยไฟฟ้ากระแสสลับจงึเป็นสิง่ทีน่ยิมมาก แต่อย่างไร
ก็ตามการส่งจ่ายก�าลังไฟฟ้าผ่านไฟฟ้ากระแสสลับก็มีข้อด้อยหลายประการดังนี้

1. เกิดค่าความเหน่ียวน�า (Inductive) และค่าความจุ (Capacitive) ของสาย 
Over head และสายเคเบิล จะมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อสายมีความยาวมากขึ้นท�าให้เกิด
ข้อจ�ากัดในเรื่องของระยะการส่งก�าลังไฟฟ้า

2. ไม่สามารถเชื่อมต่อระบบไฟฟ้ากระแสสลับสองระบบที่มีความถี่ต่างกัน 
เข้าด้วยกันได้ และถึงแม้ว่าระบบไฟฟ้ากระแสสลับสองระบบจะมีความถี่เท่ากัน  
ก็อาจจะไม่สามารถเชื่อมต่อระบบเข้าด้วยกันโดยตรงได้ เพราะระบบอาจจะขาด
เสถียรภาพ หรือเกิดกระแสลัดวงจรค่าสูง 

ดังน้ันจึงได้มีความพยายามท่ีจะส่งจ่ายก�าลัง
ไฟฟ้าโดยการใช้ไฟฟ้ากระแสตรงแรงดันสูง 
(HVDC: High Voltage Direct Current)  
เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

การส่งจ่ายก�าลังไฟฟ้าแบบ HVDC เป็นการ 
ส่งจ่ายก�าลังไฟฟ้าผ่านแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง
แรงดันสูงที่น�ามาแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในกรณี
ที่ส่งจ่ายก�าลังไฟฟ้าด้วย HVAC เพราะการ
ส่งจ่ายแบบ HVDC ยอมให้ส่งก�าลังระหว่าง
ระบบไฟฟ้า AC สองระบบที่ต่างกันได้ และ
ยังยอมให้ท�าการถ่ายโอนก�าลังไฟฟ้าระหว่าง
ระบบท่ีมีความถี่แตกต่างกันได้ เช่น ความถี่ 
50 Hz กบั 60 Hz ความสมัพนัธ์ดงักล่าวช่วย
ปรบัปรงุเสถยีรภาพของแต่ละระบบ เนือ่งจาก
ท�าให้สามารถดงึเอาก�าลงัจากอกีระบบหนึง่มา
ใช้ในคราวจ�าเป็นได้

ในประเทศไทย ได้มีการเชื่อมโยงกับประเทศ
มาเลเซยี ด้วยแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรงแรงดันสูง  
ระหว่างสถานีไฟฟ้าแรงสูงคลองแงะ รูปที่ 5 
จงัหวดัสงขลา กบัสถานกีรูนุ ประเทศมาเลเซีย 
ด้วยแรงดนั 300 kV ในระยะแรก ระบบ HVDC 
จะใช้เป็นแบบ Mono polar ซึง่จะท�าให้ส่งก�าลงั
ไฟฟ้าได้ 300 MW ในปัจจบุนัระบบ HVDC นี้
สามารถส่งก�าลงัได้เตม็ที ่300 MW (300 kV, 
1,000 A) และสามารถจ่ายก�าลังเกินได้ถึง  
450 MW ในระยะเวลาไม่เกิน 10 นาที

รูปที่ 5 - สถานีไฟฟ้าแรงสูงคลองแงะ 
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Back to Back Converter มีข้อดีดังนี้
1. อุปกรณ์ thyristor ทั้งหมดอยู่ใน Converter station เดียวกัน
2. ไม่จ�าเป็นต้องมี DC Line เนื่องจากระบบเล็ก
3. มกัใช้เชือ่มโยงระบบ AC system เลก็ๆ เข้ากบัระบบ AC system  
 ใหญ่ๆ อยู่ในสถานีเดียวกันดังภาพล่าง

วงจรพื้นฐานของระบบ HVDC
1. Back to Back system

2. Monopolar Long-Distance Transmissions System

3. Bipolar Long-Distance Transmissions System

ท้ังแบบ Ground return ตามรูปที่ 7a และ Metallic return 
ตามรูปที่ 7b มีข้อดีดังนี้
1. ระบบม ีConverter station แยกกนั และเชือ่มโยงผ่าน DC line 
2. สามารถใช้ Conductor, Earth หรือ Sea เป็น return path  
 ของกระแสได้
3. การก่อสร้างระบบดังกล่าว รองรับการ upgrade เป็นแบบ  
 Bipolar ในอนาคตได้ 

Bipolar Transmissions System ตามรูปที่ 8a และ 8b 
มีข้อดีดังนี้
1. ระบบมี Converer station แยกกัน และเชื่อมโยง 
 ผ่าน DC line
2. สามาถใช้ส่งผ่านพลังงานที่มีระยะไกลๆ
3. สายส่งส่วนมากใช้ระดับแรงดันไฟฟ้าแรงสูงกระแสตรง

รูปที่ 6 - Back to Back Converter

รูปที่ 7a - Monopole with ground return path

รูปที่ 7b - Monopole with metallic return path

รูปที่ 8a - Bipole with Ground Return Path

รูปที่ 8b - Bipole with Dedicated Metallic Return Path for  
Monopolar Operation

E l e c t r i c a l  E n g i n e e r i n g
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แบบการจัดวางอุปกรณ์ไฟฟ้า ในสถานีไฟฟ้าแรงสูงกระแสตรง แสดงดังรูปที่ 9a และ 9b 

รูปที่ 9a - แสดงแบบการจัดวางอุปกรณ์ไฟฟ้าด้านแรงดันกระแสตรง รูปที่ 9b - แสดงแบบการจัดวางอุปกรณ์ไฟฟ้าด้านแรงดันกระแสสลับ

ตารางรายช่ืออปุกรณ์ในสถานีไฟฟ้า

1 Quadruple Thyristor Valve

2 Converter Transformer

3 Air Core Smoothing Reactor

4 Control Room and Control Cubicle

5 AC Filter Capacitor

6 AC Filter Reactor

7 AC Filter Resistor

8 Circuit Breaker

9 Disconnector

10 Current Transformer

11 Voltage Transformer

12 Combined Current-Voltage Transformer

13 Capacitive Voltage Transformer

14 Surge Arrester

15 Earthing Switch

16 AC PLC Filter

อปุกรณ์หลักๆ ในระบบ HVDC แสดงได้รูปท่ี 10 

รูปที่ 10 - Layout อุปกรณ์ในระบบ HVDC

วิ ศ ว ก ร ร ม ไ ฟ ฟ้ า
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เปรียบเทียบระบบเสาสายส่ง HVDC จะมีต้นทุนด้านที่ต�่ากว่า HVAC ตามรูปที่ 11 และ 12

รูปที่ 11 - Typical transmission line structures for approx. 1000 MW

รูปที่ 12 - แสดงราคาค่าก่อสร้างเทียบระยะทาง

ข้อดีของการส่งจ่าย ก�าลังไฟฟ้าแบบ HVDC

เชื่อมต่อได้ตลอดเวลา ไม่มีข้อจ�ากัดเรื่องสายส่ง ควบคุมท�าได้ง่าย ลดปัญหา Oscillate

การส่งก�าลังไฟฟ้าด้วไฟฟ้า

กระแสตรงท�าให้สามารถเชื่อม

ระบบไฟฟ้ากระแสสลับต่างระบบ

ที่มีความถี่ต่างกันได้อย่างสะดวก 

โดยไม่ต้องท�าการซิงโครไนซ์

ไม่เกิดปัญหาค่าความเหนี่ยวน�า  

(Inductive) และค่าความจุ  

(Capacitive) ของสาย Over head 

และสายเคเบิล ท�าให้ไม่มีข้อจ�ากัด

เรื่องก�าลังไฟฟ้าสูงสุดที่ส่งจ่ายได้

หรือความยาวของสายเคเบิล 

นอกจากนั้นยังได้ใช้ประโยชน์จาก

ขนาดพื้นที่ หน้าตัดของสายเคเบิล

อย่างเต็มที่ เนื่องจากไม่เกิด 

Skin Effect ดังเช่นที่ระบบ

ไฟฟ้ากระแสสลับ

สามารถควบคุมการไหลของ

พลังงานไฟฟ้าได้อย่างสะดวก 

และสามารถออกแบบให้

ควบคุมด้วยระบบดิจิทัลได้ 

ท�าให้สามารถควบคุมได้อย่าง

รวดเร็วและแม่นย�า

เนื่องจากการควบคุมของการ

ส่งจ่ายก�าลังไฟฟ้าของระบบ HVDC 

ที่สามารถท�าได้อย่างรวดเร็ว  

จึงสามารถน�าข้อดีนี้มาใช้เพื่อลด 

หรือหน่วงการแกว่ง (oscillation) 

ของก�าลังไฟฟ้าในกริดไฟฟ้ากระแส

สลับ (AC Grid) ได้ เพื่อเพิ่ม

เสถียรภาพของระบบ

E l e c t r i c a l  E n g i n e e r i n g
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ข้อด้อยของระบบ HVDC
•  อุปกรณ์ในสถานี Converter มีราคาแพง
•  HVDC เป็นระบบที่ยากและซับซ้อน ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในการบ�ารุงรักษาและ Operate ระบบ
•  Converter ต้องการ Reactive Power สูง
•  Converter ท�าให้เกิด Harmonics ต่างๆ จึงต้องออกแบบ Filters เพิ่มเติม
•  Converter สามารถรับ Overload ได้น้อยไม่สามารถ เพิ่ม-ลด ระดับแรงดันไฟฟ้าได้เหมือน HVAC ซึ่งใช้หม้อแปลง
•  ขาด HVDC Circuit Breaker ที่มีประสิทธิภาพ เสริมการท�างานของระบบควบคุม

เทคโนโลยีระบบส่งก�าลังไฟฟ้าส�าหรับศตวรรษที่ 21
เริม่ต้นโครงการเช่ือมโยงระบบส่งด้วย HVDC แบบ Point To Point ขนาด 300 MW  
แรงดัน 300 kV รปูที ่13 ระหว่างสถานไีฟฟ้าแรงสงูคลองแงะ ประเทศไทย กบั  
สถานีไฟฟ้าแรงสูงกูรุน ประเทศมาเลเซีย ระยะทาง 110 km. โดยว่าจ้างบริษัท 
Siemens แห่งประเทศเยอรมนี เป็นผู้ด�าเนินการ

โครงการเริ่มด�าเนินการตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2540 โดย กฟผ. และ TNB 
ได้ด�าเนินการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมกันเพื่อดูแลและด�าเนินการโครงการอย่าง 
ต่อเนื่องโดยทั้งสองโครงการ โครงการแต่ละแห่งมีหน้าที่รับผิดชอบสร้างสถานี 
HVDC และสายส่งไฟฟ้ากระแสตรงในประเทศนัน้ ในด้านของประเทศไทยโครงการนี้ 
เกี่ยวข้องกับการสร้างระบบส่งแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง และต้องการเสริมความ
มั่นคงของระบบส่งก�าลังไฟฟ้ากระแสสลับที่มีอยู่ในปัจจุบัน

สถานไีฟฟ้าแรงสงูคลองแงะ เป็นสถานไีฟฟ้าแห่งแรกและแห่งเดยีวของการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ท่ีมีระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าทั้งแบบ กระแสสลับ
(AC) และกระแสตรง (DC)

ระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้ากระแสตรง (DC) เป็นระบบเช่ือมโยงด้วยแรงดนั DC 
300 KV กับระบบไฟฟ้าของ TNB ประเทศมาเลเซียเพื่อแลกเปลี่ยนก�าลังไฟฟ้า 

รูปที่ 13 - แสดงสายส่งเชื่อมต่อระหว่างสถานีไฟฟ้าแรงสูงคลองแงะ ประเทศไทย กับ สถานีไฟฟ้าแรงสูงกูรุน ประเทศมาเลเซีย  

โดยใช้ DC Transmission Line เป็นแบบ  
Bipolar ม ีPole 1 และ Pole 2 //Neutral เป็น
ชนดิ Return และจ่ายพลงังานในภาวะปกต ิ300 
MW กระแส 1,000 Amp. โอเวอร์โหลดสงูสดุ 
450 MW กระแส  1,562 Amp. 10 นาที
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องค์ประกอบอุปกรณ์หลัก
องค์ประกอบระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าแรงสูงกระแสตรง ประกอบด้วย

Converter Transformer : 3 x 116 MVA, 1 phase – 3 winding
230/122.24/122.24 kV Rated Power 116/58/58 MVA

Thyristor และอุปกรณ์ควบคุมการท�างาน T 1501 N75T-S34 
12 group valves indoor air insulation suspension type No. of thyristor per valve : 48, Blocking voltage : 8 kV /1550 A

อาคาร Valve Hall เป็นอาคารส�าหรับติดตั้งอุปกรณ์หลัก  
ในการแปลงแรงดันไฟฟ้า ได้แก่

รูปที่ 14 - Converter Transformer

รูปที่ 16a - Thyristor

1. อุปกรณ์แปลงแรงดัน
2. อาคารปรับเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้า : Valve Hall and   
 Valve Tower

รูปที่ 15 - อาคาร Valve Hall

รูปที่16b - อุปกรณ์ควบคุมการท�างาน

Converter Transformer (KT1A) Low Side Bushing

รูปที่ 17 - Converter Transformer

E l e c t r i c a l  E n g i n e e r i n g
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3. DC Switchyard

รูปที่ 18 - DC Switchyard

DC Switchyard ส�าหรับติดตั้งอุปกรณ์ดังนี้
• DC Breaker ส�าหรับ DC Filter
• Disconnecting Switch 
• DC Filter ส�าหรับกรอง Harmonic
• DC Measuring Device

รูปที่ 19 - DC Measuring Device, DC Filter, DC Breaker

4. DC  hybrid filters
 a. Passive part filter (12/24 harmonics)
 b. Active part filter (6/15/21/24/27/33/36/42/48 harmonics)

รูปที่ 20 - DC hybrid filters

วิ ศ ว ก ร ร ม ไ ฟ ฟ้ า
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5. DC Transmission Line

DC, 110 km 
(24 km on Thailand’s border and 86 km on Malaysia’s border)
Pole conductor : 546 mm2 (ASCR Cardinal)
Neutral conductor : 298 mm2 (ASCR Hen)
(สายส่งไฟฟ้าแรงสงูกระแสตรง แรงดนั 300 kV DC เป็นแบบ Bipolar 
มหีนึง่ Pole สาย Return เป็น Metallic ขนาดสาย 2 x 546 sq.mm 
ระยะทางความยาวตลอดแนว จากสถานีไฟฟ้าแรงสูงคลองแงะ ถึง 
สถานีไฟฟ้าแรงสูงกูรุน 110 km อยู่ในฝั่งประเทศไทย 24 km และ
อยู่ในประเทศมาเลเซีย 86 km)

รูปที่ 21 - DC Transmission Line

การก้าวเข้าสู่ระบบไฟฟ้าแบบครบวงจรของอาเซียน ของระบบโครงข่ายสายส่ง
ไฟฟ้าแรงสงูกระแสตรง ทีเ่ชือ่มต่อระหว่างกนัของสองประเทศ เป็นความร่วมมอื 
ที่ประสบความส�าเร็จระหว่างประเทศไทยและมาเลเซีย เพื่อสร้างความม่ันคง 
ด้านพลังงานซึ่งกันและกัน โครงการนี้จะไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์ต่อทั้งสอง
ประเทศเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงประเทศในกลุ่มอาเซียนทั้งหมดด้วย แผนการ
เชื่อมโยงระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูงกระแสตรง HVDC เข้าด้วยกัน เป็นส่วนหนึ่ง
ของโครงข่าย ASEAN Power Grid ความส�าเรจ็ของการเชือ่มต่อโครงข่ายระหว่าง

เอกสารอ้างอิง
[1] https://www.energy.siemens.com/

[2] www2.egat.co.th/hvdc/INTRODUCTION.HTML 

[3] วิกิพีเดีย (th.m.wikipedia.org)

[4] www.cigre-thailand.org/

[5] www.unescap.org/ 

ไทย-มาเลเซียจะช่วยเร่งการรวมโครงข่าย
พลังงานอาเซียนซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ 
ความย่ังยืนของภูมิภาคและความม่ันคงในการ
จัดหาพลังงานเพื่อประโยชน์ของประชาชนใน 
ทกุภมูภิาคในภมูภิาคอาเซยีนต่อไปในอนาคต 

[6] https://www.iea.org/

[7] www.malaysiangas.com 

[8] www.ptd.siemens.de/ 

[9] www.erc.or.th/ 

[10] https://www.egat.co.th/
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ธนกฤต บุตรจันทร์
ผู้อ�านวยการกองหม้อแปลง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

หม้อแปลงไฟฟ้า	เป็นอุปกรณ์ที่ส�าคัญในระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้า	เพื่อท�าหน้าที ่
ปรับเปล่ียนระดับแรงดันไฟฟ้าให้เหมาะสมต่อการส่ง-จ่ายพลังงานไฟฟ้า	จนถึง 
การใช้งานของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ	จึงมีการแบ่งชนิด	หรือการแบ่งประเภทต่างๆ	 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้า 
ให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศ	(ยกเว้นพื้นที่กรุงเทพมหานคร	นนทบุรี	และสมุทรปราการ)	 
ซึ่งระบบจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าเป็นระบบ	22,000	โวลท์	และ	33,000	โวลท์	ดังน้ัน	
หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ�าหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	จึงเป็นระบบแรงดันไฟฟ้า	
22,000-400/230	โวลท์	และ	33,000-400/230	โวลท์	ส�าหรับระบบ	3	เฟส	และ	
22,000-460/230	โวลท์	และ	19,000-460/230	โวลท์	ส�าหรับหม้อแปลง	1	เฟส

จากภาระหน้าที่ในการให้บริการจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าให้ผู้ใช้ไฟ	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	
มีการจัดหาหม้อแปลงไฟฟ้ามาใช้งานในระบบจ�าหน่ายของการไฟฟ้าเป็นจ�านวนมาก 
ในแต่ละปี	กองหม้อแปลง	การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	ซ่ึงเป็นหน่วยงานทีม่หีน้าทีใ่นการทดสอบ, 
ควบคมุคณุภาพหม้อแปลงทีก่ารไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจดัซ้ือเข้ามาใช้งาน	รวมถึงตรวจสอบ
และทดสอบหม้อแปลงของผู้ใช้ไฟ	ที่ขอติดตั้งใช้งานในระบบจ�าหน่ายของการไฟฟ้า 
ส่วนภูมภิาค	รวมถึงการซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภมูภิาคและผูใ้ช้ไฟ	จาก
ภาระหน้าที่ดังกล่าว	ท�าให้ได้พบข้อมูลหม้อแปลงไฟฟ้าทุกขนาด	ทุกผลิตภัณฑ์ในด้าน
ต่างๆ	ท�าให้พบสถิติบางอย่างที่บ่งชี้ถึงคุณภาพของแต่ละผลิตภัณฑ์

การเลือกซื้อ

ในมุมมองของผู้ใช้งาน

หม้อแปลงไฟฟ้า
คุณภาพ
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คุณภาพหม้อแปลงไฟฟ้า
เมื่อพูดถึงเรื่องคุณภาพหม้อแปลงไฟฟ้า  
จะมุ่งเน้นที่เรื่องความทนทานต่อการใช้งาน  
ความคุ้มค่าจากการประหยัดค่าใช้จ่ายจาก 
ค่าไฟฟ้าทีเ่กดิจากค่าความสญูเสยี (Loss) ใน 
ตัวหม้อแปลง ในสภาพใช้งานและมีการบ�ารุง 
รักษาตามปกต ิหม้อแปลงจะมอีายกุารใช้งาน 
ทีย่าวนานมากกว่า 20 ปี สิง่ส�าคญัท่ีส่งผลต่อ 
คณุภาพของหม้อแปลงไฟฟ้า จะประกอบด้วย

Wound Core

Stacking Core

การออกแบบ (Design) เป็นจดุเริม่ต้นของคณุภาพหม้อแปลงไฟฟ้า การออกแบบ 
ทีด่ ีต้องถกูต้องตามหลกัวศิวกรรมไฟฟ้า ต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบตามมาตรฐาน
ที่ก�าหนด ทั้งการทดสอบแบบประจ�า และการทดสอบเฉพาะแบบ

การเลือกใช้วัสดุ-อุปกรณ์ท่ีใช้ ในการผลิต มีความส�าคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพ 
หม้อแปลงไฟฟ้า นบัตัง้แต่ ผลิตภัณฑ์/ยีห้่อ ประเทศผู้ผลิต รวมถึงประสบการณ์
การใช้งานที่ผ่านมา วัสดุ-อุปกรณ์ส่วนใหญ่จะคัดเลือกโดยผู้ผลิต หรือผู้ซื้อเอง 
ก็สามารถท�าได้หากต้องการ แต่ต้องมีรูปแบบข้อตกลงที่ชัดเจน

แกนเหล็ก (Core)
แกนเหล็ก (Core) ท�าจากสาร Ferromagnetic ที่มีคุณสมบัติทางแม่เหล็กท่ีดี 
คือมีความซึมซาบแม่เหล็กสูงๆ เพื่อลดการเกิดปรากฏการณ์สนามแม่เหล็กรั่ว 
ซึง่เรยีกช่ือตามโครงสร้างส�าหรบัหม้อแปลงระบบจ�าหน่าย จะเป็นแบบ Stacking 
Core และ Wound Core
 • เหล็กซิลิคอนรีดเย็นแบบจัดเรียงทิศทาง (CRGO : Cold Rolled Grain  
  Oriented)
 • ความหนา 0.23, 0.27 และ 0.3 มม.

ค น ไ ฟ ฟ้ า
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ขดลวด (Winding)
หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ�าหน่าย มีขดลวดแรงสงู
(HV) และขดลวดแรงต�า่ (LV) เป็นลวดทองแดง
กลมเคลือบน�้ายา (PVF) หรือลวดทองแดง
สีเ่หลีย่มหุ้มฉนวน (FI) พันรอบแกนเหลก็ ท�า
หน้าทีส่ร้างและเหนีย่วน�าในวงจรไฟฟ้ากระแส
สลับ เพื่อเพิ่มหรือลดแรงดัน

Physical property Copper Aluminum

resistivity, Ω-mm2/m 0.016642 0.03

mass density, kg/dm3
8.89 2.7

expansion coefficient, mm/(m °C) 16.7 23.86

thermal conductivity, W/(m K) 398 210

tensile strength, Mpa 124 46.5

melting point, °C 1084.88 660.2

Specific heat, J/(kg K) 384.6 907

ตารางแสดงคุณสมบัติทองแดงกับอลูมิเนียม

การพัฒนาด้านวสัดุ ได้มีการน�าอลมิูเนยีมมาใช้เป็นขดลวดในการผลติหม้อแปลง 
โดยวสัดทุัง้ 2 ชนดินีจ้ะมคุีณสมบัตต่ิางๆ ทีแ่ตกต่างกนั เหตผุลส�าคญัน่าจะเป็น
เรื่องราคา ที่ลวดอลูมิเนียมจะถูกกว่ามาก เมื่อเทียบกับลวดทองแดง

จากตัวเลขค่าเปรยีบเทยีบคุณสมบัติระหว่างทองแดงและอลูมิเนียมต่างๆ ในตาราง 
จะส่งผลต่อคุณภาพหม้อแปลงไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จึงได้ก�าหนดไว้ใน 
ข้อก�าหนดทางเทคนิคว่าขดลวดจะต้องเป็นวัสดุชนิดทองแดง ดังนั้น ผู้ซื้อทั่วไป
ควรแจ้งผู้ขายว่า ต้องการหม้อแปลงที่ขดลวดเป็นวัสดุแบบทองแดงเท่านั้น

วัสดุฉนวน (Insulation)
Major insulation เป็นฉนวนระหว่าง phase กับ ground และระหว่างขดลวดทีอ่ยูใ่น  
phase หรือ leg เดียวกัน ส่วนของ Major insulation ในและระหว่างขดลวด  
จะเก่ียวข้องกับ oil duct ทีท่�าด้วยฉนวนกระดาษอดัแขง็เป็นตวักัน้ (solid spacer) 
เพือ่ระบายความร้อนและท�าหน้าทีเ่ป็นแผ่นกัน้ (barrier board) ในหม้อแปลงไฟฟ้า  
วัสดุฉนวน จะเป็นตัวก�าหนดอายุหม้อแปลง ส�าหรับหม้อแปลงไฟฟ้าก�าลังหรือ
หม้อแปลงขนาดใหญ่ เมือ่ใช้งานไปนานๆ จะมกีารน�าชิน้ส่วนของกระดาษฉนวน
รอบตวัน�า ไปทดสอบค่า DP (Degree of Polymerization) ถ้าหากมค่ีาต�า่จนมค่ีา  
200 จะถือว่าฉนวนนั้นเส่ือมคุณภาพ หมดอายุการใช้งาน หากหม้อแปลงน้ัน 
ยังคงใช้งานต่อไปอาจช�ารุด และก่อให้เกิดความเสียหายได้

Minor insulation เป็นฉนวนระหว่าง turn, ระหว่าง tap, ระหว่าง section 
ของขดลวดในหม้อแปลงแบบแช่น�า้มนั เส้นลวดตวัน�าของขดลวดทีพ่นัแต่ละรอบ  
จะสมัผสัแตะกนั จงึต้องหุ้มด้วยฉนวนกระดาษและต้องหุม้ท่ีจุดต่อของลวดตวัน�าด้วย
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เตาอบไล่ความชื้น ระบบ Vapors Phase

น�้ามันหม้อแปลง (Transformer Oil)
เป็นฉนวนไฟฟ้า, ช่วยระบายความร้อน, ปกป้องวสัดฉุนวนต่างๆ ภายในหม้อแปลง 
เช่น กระดาษฉนวน ฯลฯ และยังเป็นตัวกลางในการวิเคราะห์/ทดสอบเพ่ือเป็น
ข้อมูลในการบ�ารุงรักษาหม้อแปลงต่อไป

กระบวนการผลิต (Process) การผลิตหม้อแปลงของผู้ผลิตแต่ละราย ต้ังแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน มีพัฒนาการทั้งวิธีการ และเครื่องมือ ตลอดจนบุคคลากรที่มี
ประสบการณ์ เพื่อตอบสนองความต้องการใช้งานของลูกค้า ปัจจุบันเทคโนโลยี 
ได้มกีารพฒันาไปมาก ท�าให้การผลติหม้อแปลงไฟฟ้ามปีระสทิธภิาพทีด่มีาก ผูผ้ลติ 
บางรายปรับปรุงกระบวนการตัดเหล็กไส้หม้อแปลง (Core Cutting) จากเดิม 
เป็นการใช้เครือ่งจักรอัตโนมติั (Core Cutting Machine) ทีค่วบคมุด้วยคอมพวิเตอร์ 
และมีการเรียงเหล็กแบบ Step lap ที่ช่วยท�าให้ค่าความสูญเสียในแกนเหล็ก 
(Core loss) ต�่าลง และยังเพิ่มการยึดเกาะของแกนเหล็กไม่ให้เคลื่อนตัว 
เนือ่งจากแรงทีถ่กูกระท�าจากภายนอกหรอืจากการใช้งานปกต ินอกจากนัน้ ผู้ผลติ 
บางรายได้น�าเทคโนโลยกีารอบไล่ความชืน้ของแกนเหลก็และคอยล์ (Active parts)  

ชนดิ Vapors Phase ทีท่นัสมยั มปีระสิทธภิาพสงู 
มาใช้ ท�าให้ Active parts มีความแห้งปราศจาก
ความช้ืนและสะอาด (Clean & Dry) ที่เป็น
สิ่งส�าคัญอย่างมาก ที่ท�าให้หม้อแปลงน้ันมี 
อายกุารใช้งานทีย่าวนาน และช่วยลดค่าใช้จ่าย 
เนื่องจากการบ�ารุงรักษา

การควบคุมคุณภาพระหว่างการผลิตและ 
การทดสอบ ระหว่างการผลิต โดยปกติผู้ผลิต
จะมรีะบบตรวจสอบและควบคมุคณุภาพอยู่แล้ว 
แต่บางครัง้ผู้ซือ้จะจดัส่งตัวแทน เข้าไปตรวจสอบ 
กระบวนการผลิต เพื่อให้เป็นไปตามที่ผู้ซื้อ
ต้องการ ทัง้การสุม่ตรวจสอบ หรอืการตรวจสอบ 
รายเครื่อง

ค น ไ ฟ ฟ้ า
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ประเภทของการทดสอบ
การทดสอบประจ�า (Routine Test) เป็นการทดสอบทีผู่ผ้ลติจะต้องท�าการทดสอบ 
กบัหม้อแปลงทกุเครือ่งทีผ่ลติ เพือ่ยนืยนัคณุสมบตัขิองหม้อแปลง ประกอบด้วย
 1. การวดัค่าความต้านทานของขดลวด (measurement of winding resistance)
 2. การวดัอัตราส่วนของแรงดนัและการตรวจสอบการกระจัดเฟส (measurement  
  of voltage ratio and check of phase displacement)
 3. การวัดอิมพแีดนซ์ลัดวงจร (measurement of short-circuit impedance)
 4. การวัดความสูญเสียมีโหลด (measurement of load loss)
 5. การวัดความสูญเสียไม่มโีหลด และกระแสไม่มโีหลด (measurement of  
  no-load loss and current)
 6. การทดสอบความทนต่อแรงดันตามความถ่ีก�าลงัไฟฟ้า (power frequency  
  AC withstand test)
 7. การทดสอบความคงทนต่อแรงดนัเหนีย่วน�าเกิน (induced voltage test)
 8. การวัดค่าความต้านทานฉนวน (measurement of insulation resistance)
 9. การทดสอบรอยรั่วซึมของน�้ามัน (oil leak test)
 10. การทดสอบความเป็นฉนวนของน�้ามัน (oil dielectric strength test)

ทดสอบเฉพาะแบบ (Type Test) เป็นการทดสอบที่ทางผู้ผลิตท�าการทดสอบ  
เพื่อยืนยันการออกแบบ หรือได้ตกลงกับผู้ซื้อ เช่น กรณีการซื้อเป็นจ�านวนมาก 
จะสุม่ทดสอบ หรอือาจจะต้องทดสอบทกุเครือ่ง ส�าหรบัหม้อแปลงขนาดใหญ่มาก
 1. การทดสอบแรงดันอิมพัลส์ฟ้าผ่า (lightning impulse test)
 2. การทดสอบอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น (temperature rise test)

การทดสอบพิเศษ (Special Test) เป็นการ
ทดสอบทีผู่ซ้ือ้กับผูข้ายจะต้องท�าการตกลงกัน 
ซึ่งเป็นการทดสอบเฉพาะที่ไม่อยู่ในรายการ
ทดสอบ Routine Test และ Type Test  
ส่วนใหญ่จะเป็นข้อตกลงเพิม่เตมิในการจดัซือ้ 
และก�าหนดจากผู้ซื้อ ยกตัวอย่างเช่น
 1. การทดสอบความคงทนต่อการลดัวงจร  
  (short circuit withstand test)
 2. การวัดการคายประจุบางส่วน (partial  
  discharge measurement)
 3. การวดัระดับเสยีง (sound level test)

ชุดทดสอบค่าแรงดันอิมพัลส์ฟ้าผ่า (Impulse test)
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มาตรการควบคุม และยกระดับ คุณภาพหม้อแปลงไฟฟ้า 
ในมุมมองของผู้ใช้งาน
ในฐานะผูใ้ช้งาน และ/หรือผูซ้ือ้ การมบีทบาทในการก�าหนด ตรวจสอบ ควบคุม 
ทั้งกระบวนการในขั้นตอนต่างๆ ตามที่ได้กล่าวมานั้น ย่อมเป็นการประกันได้ว่า
หม้อแปลงทีจ่ดัซือ้มาใช้งานน้ัน มคีณุภาพด ีเป็นไปตามทีต้่องการ ซ่ึงพอสรุปได้ ดงัน้ี

มกีารข้ึนทะเบยีนผู้ขาย (Vendor lists) เป็นมาตรการท่ีส�าคญั ท่ีจะบรรจคุวามต้องการ 
ของผู้ซื้อ โดยจะมีการก�าหนดข้อมูลส�าคัญๆ ที่ครอบคลุม เช่น

 ข้อก�าหนดทางเทคนิค (Specification)
 1. ก�าหนดหม้อแปลงแบบทนกระแสลัดวงจร (Short Circuit Withstand)
 2. หม้อแปลงแบบปิดผนึก (Sealed Type)
 3. ชนิดของขดลวด และวัสดุที่ใช้เป็นลวดทองแดง
 4. ค่าความสูญเสีย (Loss) ที่มีค่าต�่า

 ก�าหนด/เสนอ การเลือกใช้วัสดุ-อุปกรณ์ในการผลิต
 1. มกีารเสนอวัสดุ-อปุกรณ์ต่างๆ ท่ีใช้ในการผลติหม้อแปลง จะต้องอยูภ่ายใต้ 
  ข้อก�าหนด (specification) โดยผู้ผลิต/ผู้ขาย ท่ีขอจดทะเบียนสามารถ 
  เสนอวสัดุ-อปุกรณ์ ได้มากกว่า 1 ผลติภณัฑ์ แต่ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน  
  และได้รับการยอมรับจากผู้ให้ขึ้นทะเบียน ยกตัวอย่างเช่น ลวดทองแดง 
  อาบน�้ายา ผู้ผลิต/ผู้เสนอขอจดทะเบียน เสนอ 2 ผลิตภัณฑ์/ยี่ห้อ
 2. ตรวจสอบความสามารถ (ก�าลังการผลิต) ของผู้ผลิต
 3. มาตรฐานการผลิต หรือ การพัฒนากระบวนการ

กระบวนการผลิต การผลติหม้อแปลงของผูผ้ลติแต่ละราย ตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจบุนั

กระบวนการจัดซื้อ กล่าวได้ว่าในช่วงการจัดซื้อน้ัน ผู้ซื้อมีอ�านาจเจรจาต่อรอง 
ในการซือ้ สามารถก�าหนดข้อก�าหนดบางประการ เช่น การมบีทปรบักรณกีารช�ารดุ 
ในระหว่างรับประกันคุณภาพ หรือการทบทวนการจัดซื้อ หากจ�านวนการช�ารุด
เกินกว่าที่ตกลงกันไว้ ซึ่งจะท�าให้ผู้ผลิต ต้องพิจารณาทบทวนกระบวนการผลิต
ของตัวเองให้ได้หม้อแปลงที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

การควบคุมคุณภาพการผลิตและการทดสอบ เป็นกระบวนงานที่มีความส�าคัญ 
ไม่น้อยในการตรวจสอบกระบวนการผลิตของบริษัทผู้ผลิต/ผู้ขาย ให้เป็นไปตาม
ข้อตกลง (สญัญา) การตรวจสอบท่ีรัดกมุ การให้อ�านาจผูต้รวจสอบในการสัง่ให้
ผู้ผลิตปรับปรุง หรือระงับยับยั้งกรณีการผลิตไม่เป็นไปตามข้อตกลง (สัญญา) 
จนกว่าจะได้รับการแก้ไข ก็จะท�าให้ผู้ซื้อและผู้ขายได้ประโยชน์ด้วยกัน โดยมี

 1. การแจ้งแผนการผลติให้ผู้ซือ้ทราบก่อน 
  การผลิต
 2. เสนอรายการวัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในการ 
  ผลิต ตามที่ได้จดทะเบียนไว้กับผู้ซื้อ
 3. ตรวจสอบขัน้ตอนการผลติในกระบวนการ 
  หลัก เช่น
  o การผลติตวัถงั และอปุกรณ์ (ถ้าม)ี
  o การพันขดลวด
  o การตัดและประกอบแกนเหล็ก
  o การประกอบ อบ ลงถัง และเติม 
   น�้ามันหม้อแปลง
  o การทดสอบ/ควบคมุคณุภาพระหว่าง 
   การผลิต

การตรวจรับ เป็นกระบวนการคดักรองสดุท้าย 
ท่ีผู้ซือ้จะด�าเนนิการก่อนการรบัหม้อแปลงไฟฟ้า 
เข้าใช้งาน

จากสิ่งที่กล่าวข้างต้น ส่วนใหญ่เป็นแนวทาง
พิจารณาเลือกซื้อในเชิงวิศวกรรม จึงขอเสนอ
แนวทางพิจารณาเลือกซื้อประกอบ เพื่อเพิ่ม
ความมั่นใจเพิ่มเติม ดังนี้

• หม้อแปลงไฟฟ้าที่จัดซื้อนั้น ต้องแสดง
เคร่ืองหมายมาตรฐานผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม 
มอก.384 ผูซ้ือ้ต้องขอส�าเนาใบอนญุาตให้แสดง
เคร่ืองหมายมาตรฐานผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม
เฉพาะขนาดและแรงดันจากผู้ขาย ก่อนการ
ตกลงสั่งซื้อ

ค น ไ ฟ ฟ้ า
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• ประสบการณ์ในการผลิต ควรตรวจสอบ 
ขอประวัติผู้ขาย มีประสบการณ์ในการผลิต
หม้อแปลงมาแล้วจ�านวนกี่ปี ขนาดหม้อแปลง 
จ�านวน เคร่ือง และรายชื่อของผู้ใช้ในอดีตที่
ผ่านมา (Reference lists) 

• การขอเข้าชมกระบวนการผลิตจริง เพื่อ
เป็นการยนืยนัถึงขดีความสามารถของผู้ผลิตน้ัน 
ว่ามขีดีความสามารถด้านเครือ่งจักร ห้องทดสอบ 
หม้อแปลงที่ได้มาตรฐานสามารถทดสอบ
หม้อแปลงได้ครบตามข้อก�าหนดก่อนการ 
สั่งซื้อ และหากส่ังซื้อแล้ว ก็ขอเข้าตรวจสอบ 
หม้อแปลงระหว่างการผลติ หรอืดกูารทดสอบจรงิ 
ท้ังน้ี เพ่ือยืนยันถึงคุณภาพที่ผู ้ซื้อจะได้รับ  
ด้วยปัจจบัุนมีผูผ้ลติบางรายได้น�าหม้อแปลงเก่า 
มาท�าการปรับปรุง (Rebuild) เพื่อจ�าหน่าย
เป็นหม้อแปลงใหม่

• ผู้ผลิตควรได้รับการรับรองระบบบริหาร
งานคุณภาพ ISO 9001 ระบบ ISO 14001 
และระบบ ISO 18001 จากสถาบนัทีม่ชืีอ่เสียง 
เช่น สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ทั้งนี้  
เพือ่ยนืยนัได้ว่าผูผ้ลติน้ันมรีะบบรองรับ ผ่านการ 
Audit จากหน่วยงานมืออาชีพ ที่สามารถ 
ยืนยันได้ถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และการ
รักษาส่ิงแวดล้อม รวมทั้งมีความปลอดภัย
อาชีวอนามัยของผู้ปฏิบัติงานและสังคม และ
สิ่งแวดล้อม

นอกจากนั้น หากผู้ผลิตใดที่ได้รับรางวัลหรือการรับรองระบบที่นอกเหนือจาก
ที่กล่าวข้างต้นแล้ว เช่น ห้องปฏิบัติการทดสอบได้รับการรับรอง ISO/IEC 
17025 หรือการรับรองหม้อแปลงฉลากเขียว (Green Label) แล้ว ย่อมยืนยัน
ได้ถึงคณุภาพของหม้อแปลงและผลติภัณฑ์ท่ีรักษาสิง่แวดล้อม ช่วยลดการปล่อย
คาร์บอน (De-carbonization) ในบรรยากาศ ย่อมเป็นผลดต่ีอผูใ้ช้งานและสงัคม
สิ่งแวดล้อมโดยรวม

หมายเหตุ กรณีท่ีเป็นผู้ใช้ไฟที่ไม่มีบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ท่ีช่วย 
ในการพจิารณาในการคัดเลอืก หรอืไม่มกีารก�าหนดกระบวนการในการคดัเลอืกซ้ือ 
หม้อแปลงไฟฟ้า ตลอดจนไม่มีการตรวจสอบควบคุมคุณภาพโดยผู้ซื้อเอง เพื่อ
ให้ได้หม้อแปลงไฟฟ้าท่ีมีคุณภาพ ควรขอค�าปรึกษากับหน่วยงานที่มีความรู้ 
ด้านหม้อแปลง ประกอบการตัดสินใจก่อนการเลือกซ้ือ โดยต้องพิจารณาหลายด้าน  
มใิช่การเลอืกซ้ือด้วยเหตผุลหม้อแปลงน้ันมีราคาถกูเพยีงอย่างเดียว มฉิะนัน้แล้ว 
ผู้ซื้ออาจได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพต�่า ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายเนื่องจากค่าไฟฟ้า 
ค่าใช้จ่ายในการซ่อม และการบ�ารุงรักษาที่สูงมาก

บทสรุป
การพฒันาของเทคโนโลยทีีเ่กีย่วข้องกบัหม้อแปลงไฟฟ้า ไม่ว่าด้านวสัด ุกระบวนการ
ผลิต และกระบวนการทดสอบ ก้าวหน้าไปไกลแค่ไหน คุณภาพและจรรยาบรรณ 
ของบุคลากร  ที่อยู่ในวงการหม้อแปลงไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็นวิศวกรผู้ออกแบบ  
ผูก้�าหนดนโยบายในส่วนของผูผ้ลติ ตลอดจนสภาวะการแข่งขัน เป็นส่ิงส�าคญัทีส่ดุ 
ท่ีจะท�าให้หม้อแปลงไฟฟ้ามีคุณภาพดี มีอายุการใช้งานยาวนาน เป็นไปตามที่
คาดหวงั ดงัเช่นในอดตีแม้เทคโนโลยจีะยงัไม่พฒันาเท่าปัจจบุนั และกฎระเบยีบ
ของผู้ซือ้ยงัไม่เข้มงวดเท่าปัจจบุนั แต่ยงัพบว่ามีหม้อแปลงไฟฟ้าท่ียงัใช้งานได้ตาม
ปกต ิทัง้ทีม่อีายมุากกว่า 40 ปี แต่อย่างไรกต็าม พบว่ายงัมผีูผ้ลติจ�านวนไม่น้อย 
ที่ยังมุ่งมั่นพัฒนางานด้านหม้อแปลงไฟฟ้า ตลอดจนรักษามาตรฐานไว้ ท�าให้ยัง
คาดหวงัได้ว่า อตุสาหกรรมการผลติหม้อแปลงของไทย ยงัมหีม้อแปลงไฟฟ้าทีม่ ี
คุณภาพดีและจะดียิ่งขึ้นในการใช้งาน 

มาตรฐานระบบ

บริหารงานคุณภาพ

มาตรฐานระบบ

การจัดการสิ่งแวดล้อม

มาตรฐานระบบ

การจัดการอาชีวอนามัย

และความปลอดภัย

การรับรอง

ห้องปฏิบัติการทดสอบ

ทดสอบ และสอบเทียบ

การรับรอง

ผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว
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คุ ณ ทํ า ไ ด้
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Mr.T
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วิศวกรอิสระ

DIY	ฉบับนี้ขอกล่าวถึงการทดสอบ	DGA	(Dissolved	Gas	Analysis)	ของ
น�้ามันหม้อแปลง	เพื่อให้ทราบวัตถุประสงค์การทดสอบ	รู้ได้อย่างไรว่าก๊าซ
ที่เกิดขึ้นมีปัญหา	การวิเคราะห์	ข้อแนะน�าในการบ�ารุงรักษาหม้อแปลง
ด้วย	DGA	และหากทราบผลการทดสอบจะด�าเนินการอย่างไร	บทความนี ้
มีค�าตอบครับ

DGA
DISSOLVED GAS ANALYSIS

D o  I t  Y o u r s e l f
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DGA เป็นการทดสอบทีว่เิคราะห์หาก๊าซท่ีละลายอยู่ในน�า้มนัหม้อแปลง (mineral oil)  
ซ่ึงในหม้อแปลงจะประกอบด้วยขดลวด แกนเหล็ก และส่วนประกอบที่เป็น 
ฉนวนแข็ง เช่น กระดาษ Press-board ส่วนประกอบทั้งหมดจะจุ่มอยู่ในน�้ามัน
หม้อแปลง ซึง่ใช้ส�าหรบัเป็นฉนวนไฟฟ้าและระบายความร้อนในหม้อแปลงไฟฟ้า

ส่วนประกอบเหล่านี้จะมีขีดจ�ากัดของอุณหภูมิ เมื่อหม้อแปลงไฟฟ้าเกิดความ
ร้อนเกิน อาจเนื่องมาจากการใช้งานทั่วๆ ไป หรือเกิดความผิดพร่อง (Fault)
เช่น การลัดวงจรในขดลวด น�้ามันหม้อแปลงหรือวัสดุ ที่อยู่ใกล้จุดร้อนจะเกิด
การสลายตัวท�าให้เกิดเป็นก๊าซขึ้น (Decompose) ก๊าซเหล่านี้จะละลายลงไปใน
น�้ามัน (Combustible gas) หากมีอุณหภูมิสูงขึ้นอัตราการเกิดก๊าซจะเพิ่มขึ้น
ตามอณุหภมูแิละเกดิความผดิปกตติามชนดิและความรุนแรงของอณุหภมูทิีจ่ดุนัน้

Role of dissolved gas analysis
DGA เป็นการตรวจจับความผิดปกติเร่ิมแรก (Incipient fault) ในหม้อแปลง
ก่อนที่หม้อแปลงจะเสียหาย วิธีการทดสอบทางไฟฟ้าไม่สามารถหาสิ่งผิดปกต ิ
ที่เป็น Incipient fault ได้ การตรวจจับความผิดปกติเริ่มแรกด้วยการทดสอบ
ทางไฟฟ้าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก และมีข้อจ�ากัดซึ่งจ�าเป็นต้องปลดหม้อแปลง
ออกจากระบบการจ่ายไฟ (De-energized) ท�าให้สูญเสียโอกาสในการจ่ายไฟ  
แต่การทดสอบ DGA สามารถตรวจจับชนิดของ incipient fault ได้ แม้ว่าจะเป็น 
จุดเล็กๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สามารถตรวจจับความผิดพร่องที่การทดสอบทาง
ไฟฟ้า และ Protective relay detect ไม่สามารถตรวจพบได้ แต่ DGA ก็มี 
ข้อจ�ากดัเช่นกนั ซึง่หากหม้อแปลงไม่ได้ใช้งานหรอืจ่ายไฟกไ็ม่สามารถบอกได้ว่า
ในหม้อแปลงมีความผิดปกติหรือไม่

O2 OXYGEN

N2  NITROGEN

CO CARBON MONOXIDE

CO2 CARBON DIOXIDE

H2 HYDROGEN

CH4 METHANE

C2H4 ETHYLENE

C2H6 ETHANE

C2H2 ACETYLENE

C3H6 PROPYLENE

C3H8 PROPANE

ก๊าซในหม้อแปลงเกิดขึ้นได้อย่างไร
กระดาษ Pressboard และน�า้มนัหม้อแปลง ที่
ใช้เป็นฉนวนในหม้อแปลงจะมส่ีวนประกอบของ  
Cellulose และสารอินทรีย์ เมื่อหม้อแปลง 
ถกูใช้งาน น�า้มนัหม้อแปลงถกูท�าให้ร้อนขึน้ สาร
อนิทรย์ีในน�า้มนัจะเกดิการเปลีย่นแปลงทางเคมี 
ส่งผลให้เกดิก๊าซละลายลงไปในน�า้มนัหม้อแปลง
ซึ่งเป็น Combustible gas อัตราการเกิดก๊าซ
ส่วนใหญ่จะขึน้อยู่กบัจดุทีเ่กดิ Hot spot น�า้มนั
หม้อแปลงเมือ่ได้รบัความร้อนทีอ่ณุหภมูสิงูกว่า
ค่าพกิดั และจะพบว่าความเรว็ของการสลายตวั
จะถกูเร่งมากขึน้โดยจะเกิดก๊าซละลายลงไปใน
น�้ามันอย่างมาก ในระยะเวลาสั้นๆ

อุณหภมิูสงูสดุของ Cellulose ในกระดาษมค่ีา
เท่ากบั 105˚C หากพบว่าอณุหภมูสิงูเกนิค่าท่ี 
Cellulose ก�าหนด จะเกิด Combustible gas 
ได้ง่าย (ถ้าที่อุณหภูมิต�่ากว่า 105˚C จะเกิด 
Combustible gas อย่างช้าๆ)

ชนิดของก๊าซในหม้อแปลงที่จะใช้ในการ
วิเคราะห์
ในการวิเคราะห์ก๊าซในหม้อแปลง จะพบก๊าซ 
ท่ีเกิดขึ้นจ�านวน 9 ก๊าซ ส่วน 2 ก๊าซ C3H6 

และ C3H8 ค่อนข้างพบเพียงเล็กน้อย ดังนี้

คุ ณ ทํ า ไ ด้
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ก๊าซ O2, N2 จะเกิดระหว่างขบวนการกลั่นไม่สามารถก�าจัดออกได้หมด

ก๊าซ CO, CO2, H2 
และ Hydrocarbon

จะเกิดระหว่างขบวนการอบ (Drying) และชุบ(Impregnating) 
ในกระบวนการผลิตหม้อแปลงในโรงงาน

ก๊าซ N2 เป็นก๊าซที่ใช้ Seal หม้อแปลงกรณีขนย้าย และมักจะพบในปริมาณ
ที่สูงกรณีเกิด Saturated ใน Oil

ก๊าซที่เกิดขึ้นก่อนน�าหม้อแปลงใช้งาน
คือ  O2, N2, CO, CO2, H2

ก๊าซ CO และ CO2 เกิดจาก Cellulose ของกระดาษ

ก๊าซ H2, CH4 (METHANE),
C2H6 (ETHANE), C3H8 (PROPANE)
และ (C2H4 (ETHYLENE), 
C3H6 (PROPYLENE) จะเกิดเล็กน้อย

จะเกิดจากน�้ามันหม้อแปลง (Mineral Oil)

ก๊าซที่เกิดขึ้นขณะหม้อแปลงใช้งานตามปกติ
ขณะที่หม้อแปลงท�างานตามปกติโดยไม่มี Fault จะมีก๊าซที่เกิดจากการใช้งานตามปกติ (Normal Aging) ดังนี้

ปริมาณของ CO, H2 
ค่อนข้าง Stable ในขณะ
ที่ก๊าซอื่นจะเพิ่มขึ้น ตาม
อายกุารใช้งานหม้อแปลง

1 เกิดจาก LOCAL HEATING 
ในน�้ามัน จะพบกลุ่มก๊าซต่อไปนี้

H2, CH4 (METHANE), C2H4 
(ETHYLENE), C2H6 (ETHANE), C3H6 
(PROPYLENE), C3H8 (PROPANE) 

2 การเกิด Corona หรือ Partial 
discharge ในหม้อแปลงจะพบก๊าซ

H2, CH4 (METHANE), C2H6 
(ETHANE), C3H8 (PROPANE)  

3 การเกิด Arcing H2, C2H2 (ACETYLENE), C3H6 
(PROPYLENE), C2H4 (ETHYLENE)

กรณมีีการเสือ่มของ Solid 
insulation ก๊าซที่จะพบ
มากขึ้น คือ CO, CO2

ก๊าซที่เกิดขึ้นขณะหม้อแปลงผิดปกติ มี 3 กลุ่ม

D o  I t  Y o u r s e l f
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วิธีการวิเคราะห ์
มี 3 วิธี ที่เป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ Fault ในหม้อแปลง

1. Gas Pattern Metho วธินีีค้อื Plot Graph และ น�าไปเทียบกบั Standard Graph ซึง่ม ีรปูแบบ Fault ต่างๆ ในการเปรยีบเทยีบ

รูปที่ 1 แสดง Gas Pattern ของ Fault ขนิดต่างๆ

2. เนื่องจาก Arc ในน�้ามัน

พบก๊าซ H2 และ C2H2 (ACETYLENE) มาก 
รองลงมาเป็น C2H4, CH4

3. การเกิด Partial discharge

พบก๊าซ H2 มากที่สุด และ C2H2 
(ACETYLENE) เล็กน้อย

H2

CH4

C2H6

C2H4

C2H2

H2

CH4

C2H6

C2H4

C2H2

H2

CH4

C2H6

C2H4

C2H2

H2

CH4

C2H6

C2H4

C2H2

4. การเสื่อมของ Cellulose

อุณหภูมิสูงพบก๊าซ CO2, CO และ H2+ CH4

(METHANE) เล็กน้อย

อุณหภูมิต�่าพบก๊าซ CO2 จะมาก CO เล็กน้อย

อุณหภูมิ  ก๊าซที่พบ

< 400°C  พบ C2H4 (ETHYLENE) มากที่สุด

400°C - > 600°C  พบ C2H4, CH4 (METHANE), H2

> 600°C พบ H2 มากที่สุด และ C2H2 
(ACETYLENE) เล็กน้อย

1. การ Decomposition ของน�้ามัน เนื่องจากความร้อน 
 ก๊าซที่จะเกิด มีดังนี้

รู้ ได้อย่างไรว่าก๊าซที่เกิดขึ้นผิดปกติ... 
ผลทดลองการให้ความร้อนกับน�้ามันหม้อแปลง
และการศึกษาผลการเสื่อมสภาพของ Cellulose 
จะพบการเกิดของก๊าซ ดังนี้

คุ ณ ทํ า ไ ด้
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2. Ratio method
 ใช้การค�านวนค่า Ratio จากปริมาณก๊าซ เช่น C2H4/C2H6 และน�าไปวิเคราะห์กับค่าในตาราง ซึ่งมีหลายรูปแบบ 
 เช่น Roger Doernenburg Duval triangle

รูปที่ 2 แสดง Doernenburg ratio ต่างๆ

D o  I t  Y o u r s e l f
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3. วิเคราะห์จากคุณสมบัติของก๊าซ
รูปที่ 3 แสดง Roger ratio

คุ ณ ทํ า ไ ด้
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ค�าแนะน�าวิธีการบ�ารุงรักษาหม้อแปลงด้วยวิธี DGA

1.  หม้อแปลงที่เริ่มติดตั้งใช้งานใหม่ หรือโยกย้าย
 1.1  ก่อนน�าหม้อแปลงเข้าใช้งาน
 1.2  1 เดือนหลังน�าหม้อแปลงเข้าใช้งาน
 1.3  3 เดือนหลังน�าหม้อแปลงเข้าใช้งาน
   (กรณีพบความผิดปกติ, สงสัย)

2.  การทดสอบตามวาระส�าหรับหม้อแปลงปกติ
 2.1  1 ครั้ง/ปี หรือ 2-3 ปีครั้ง
 2.2  6 เดือน/ครั้ง 
   (หม้อแปลงที่ใช้กับระดับแรงดัน 500 kV)

3.  ส�าหรับหม้อแปลงที่พบว่าผิดปกติ
 ขึ้นอยู่กับชนิด, ปริมาณและการเพิ่มขึ้นของก๊าซ 
 เช่น 7 วัน 1 เดือน 3 เดือน

4.  การทดสอบพิเศษ
 4.1  เมื่อพบว่าค่าก๊าซเพิ่มมากกว่าปกติ
 4.2  เมื่อพบว่า PROTECTIVE RELAYS ท�างาน
 4.3  เมื่อพบหม้อแปลงเกิดเหตุการณ์
 4.4  เมื่อจ่ายหม้อแปลง OVER LOAD 
 4.5  เมื่อท�าการ Degas น�้ามัน 

ทราบผลทดสอบ DGA แล้วควรท�าตาม Step อย่างไร

1. ให้พิจารณาว่าหม้อแปลงมี Internal fault หรือไม่
2. วิเคราะห์สภาพของ Fault ที่เกิดขึ้น
3. พบ Material ที่เสียหายหรือไม่
4. ตรวจหา Part ที่เสียหายและขนาดของความเสียหาย
5. ความเร็วของ Fault ที่ Develop
6. ตัดสินใจมาตรการส�าหรับ Monitor หม้อแปลง 
7. ความถี่ของการท�า DGA
8. ระยะเวลาที่จะทดสอบ DGA (กี่เดือน, กี่ปี)
9. ตัดสินใจว่าหม้อแปลงควรจะ Inspect ที่หน้างาน
 หรือน�ากลับมาซ่อมที่โรงงาน 

D o  I t  Y o u r s e l f
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สัมภาษณ์พิเศษ คุณวิบูลย์ คูหิรัญ

สวัสดีครับ	ห้องรับแขก	ฉบับนี้	เรามีความภาคภูมิใจที่ได้รับโอกาสต้อนรับ	“คุณวิบูลย์	คูหิรัญ”	 
อดตีผู้ว่าการ	การไฟฟ้าส่วนภมูภิาค	อดตีสมาชกิวฒุสิภา	(สรรหา)	และอดตีสมาชกิสภาปฏริปูแห่งชาติ	
(ด้านพลงังาน)	โดยปัจจบุนัท่านด�ารงต�าแหน่งทีป่รกึษาคณะกรรมการประสานงานเพือ่สนับสนนุโครงการ
กองทุนการศึกษา	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	(สนช.)	และยังเป็นที่ปรึกษามูลนิธิโครงการหลวงอีกด้วย	

โดยบริษัท	ถิรไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	ได้รับเกียรติจากคุณวิบูลย์	คูหิรัญ	เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิต
หม้อแปลงไฟฟ้าท้ัง	2	โรงงาน	ในวันที	่15	พฤศจกิายน	พ.ศ.	2560	และในโอกาสนี	้ทมีงานวารสาร	“ถิรไทย”	 
ก็ได้รับเกียรติอย่างสูงจากคุณวิบูลย์	คูหิรัญ	ได้ให้สัมภาษณ์แนวความคิดและมุมมองที่น่าสนใจ

แต่ก่อนอื่น	“ห้องรับแขก”	มีความภูมิใจน�าเสนอประวัติผลงานและประสบการณ์ของคุณวิบูลย์	คูหิรัญ	
ดังนี้ครับ

จิรวัฒน์ เกษมวงศ์จิตร
ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ 

สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ผู้จัดการส่วนธุรการขาย บริษัท ถิรไทย จ�ากัด (มหาชน)
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การศึกษา
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2507
• Master of Science in Electrical Engineering (MS, EE) Illinois Institute  
 of Technology, Chicago U.S.A. ปี 2509
• การปฏิบัติการจิตวิทยาความมั่นคง ฝ่ายอ�านวยการ รุ่นที่ 34 ปี 2524
• วิทยาลัยการทัพบก หลักสูตรหลัก วทบ. ชุดที่ 34 ปี 2532
• ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 37 ปี 2537
• หลักสูตรผู้บริหารระดับ 9 รุ่นที่ 6 กระทรวงมหาดไทย ปี 2541
• ประกาศนยีบตัรชัน้สงู หลักสูตรการเมอืงการปกครองในระบอบประชาธปิไตย  
 ส�าหรับผู้บริหารระดับสูง (ป.ป.ร.) รุ่นที่ 5 สถาบันพระปกเกล้าฯ ปี 2544
• อบรมวิศวกรรมไฟฟ้ากับ Westinghouse ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2513
• อบรมไฟฟ้าชนบท ทีป่ระเทศสหรฐัอเมรกิา ปี 2516 และการวางแผนพฒันา 
 ชนบท ที่ประเทศเยอรมัน ปี 2530 และที่ประเทศอิสราเอล ปี 2531
• อบรมการบริหารโครงการด้านสาธารณูปโภค ที่ Economic Development  
 Institute (EDI) ของธนาคารโลก สหรัฐอเมริกา ปี 2524
• อบรมการบริหารกจิการไฟฟ้าระดบัสงูที ่Georgia Power Company สหรฐัอเมรกิา  
 ปี 2534

เกียรติประวัติพิเศษ
• รางวัลกิตติคุณสัมพันธ์ “สังข์เงิน” สาขาพัฒนาชนบท ประจ�าปี 2532
• ประกาศเกียรติคุณ “วิศวจุฬาดีเด่น” ประจ�าปี 2542
• รางวลัเกียรติยศ “นกับรหิารดเีด่น” สาขานกับริหาร-พฒันาบริการสาธารณปูโภค  
 ประจ�าปี 2542
• รางวัล “จิตวิทยาความมั่นคงดีเด่น” ด้านการเมืองการปกครอง สาขาการ 
 พัฒนาสังคมดีเด่น ปี 2543
• ประธานคณะกรรมการด�าเนินงานปิยมหาราชานุสรณ์ ปี 2543
• รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นแห่งโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ปี 2545

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์และเหรียญที่ได้
รับพระราชทาน
• มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
• มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
• เหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ 4
• เหรยีญพทิกัษ์เสรชีน ชัน้ที ่2 ประเภทที ่2 
• เหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1

ประวัติการท�างาน
• อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์ 
 มหาวิทยาลัย ปี 2509-2510
• นายช่างการไฟฟ้ายันฮี ปี 2510-2511
• ปฏิบัติงานท่ีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี  
 2511-2545 (โดยอยูส่�านักงานไฟฟ้าชนบท  
 เพือ่ช่วยเร่งรดัการจ่ายไฟให้ชนบททัว่ประเทศ  
 ปี 2516-2535)

ต�าแหน่งในปัจจุบัน
• ที่ปรึกษาคณะกรรมการประสานงาน 
 เพ่ือสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา  
 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)
• ที่ปรึกษามูลนิธิโครงการหลวง
• นายกสมาคมศิษย์เก่าผู้ปกครองและคร ู
 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
• ประธานกรรมการมูลนิธโิรงพยาบาลโพธาราม
• ประธานกองทุนผู้ว่าวิบูลย์ คูหิรัญ
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วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา บริษัท ถิรไทย จ�ากัด 
(มหาชน) ได้รับเกียรติจากคุณวิบูลย์ คูหิรัญ เข้าเยี่ยมชม
กระบวนการผลติหม้อแปลงไฟฟ้าของบรษิทั ทัง้ 2 โรงงาน และ
ได้สละเวลาให้สัมภาษณ์กับทีมงานห้องรับแขก โดยมีมุมมอง 
ความคิดที่น่าสนใจ ดังนี้ครับ

ประเทศไทยมีภูมิรัฐศาสตร์ที่เหมาะสมท่ีเป็นตลาดกลาง
ซื้อขายพลังงานไฟฟ้าในภูมิภาคนี้

“ทกุคนคงทราบดอียูแ่ล้วว่า ประเทศไทยมภูีมริฐัศาสตร์ทีไ่ด้เปรยีบ 

จากการอยู่ตรงกลางของภูมิภาคในกลุ่มอาเซียน มีเพ่ือนบ้าน

ล้อมรอบทุกด้าน ทั้งเมียนมา ลาว กัมพูชา ไปจนถึงมาเลเซีย 

รวมไปถงึประเทศนอกจากนีก้ย็งัอยูไ่ม่ไกลจากเรา ทัง้เวยีดนาม 

สงิค์โปร์ หรอืแม้แต่อาจจะรวมบังคลาเทศหรอือนิเดยีด้วย เพราะ

ฉะน้ันประเทศไทยจึงเหมาะที่จะเป็นตลาดกลางของทุกเรื่อง  

ไม่เฉพาะเรือ่งของการซือ้ขายพลงังานไฟฟ้าเท่าน้ัน แต่อาจจะม ี

ข้อจ�ากัดในเรื่องก�าลังคนหรืออะไรต่างๆ ท�าให้เรายังไปไม่ถึง 

จดุทีต่ัง้ใจไว้ ต่างจากสงิคโปร์ซึง่ปัจจบุนัถอืว่าเป็นศนูย์กลางของ

ธุรกิจและการเงินในภูมิภาคนี้

ประสบการณ์ในอดีต
• สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช) ด้านพลังงาน 
 (ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ ปฏิรูปพลังงาน)
• สมาชิกวุฒิสภา (สว) สรรหา (ประธานคณะกรรมาธิการ 
 การพลังงาน, ประธานคณะกรรมการประสานงาน 
 เพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา วุฒิสภา)
• ผู้อ�านวยการส�านักงานโครงการเร่งรัดพัฒนา ไฟฟ้าชนบท 
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
• ผู้ว่าการ กรรมการ และกรรมการบริหาร
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
• กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ
 แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• นายกสมาคมนิสติเก่าจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
 ในพระบรมราชูปถัมภ์
• ประธานชมรมรัฐวิสาหกิจเพื่อชุมชน
• ประธานชมรมพัฒนาชนบท การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
• อนุกรรมการ ปปช.
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ช่วงทีผ่มเป็นสมาชิกวฒุสิภา รัฐบาลย่ิงลักษณ์ 

ได้เสนอ พรบ. เพือ่ไปเจรจาซ้ือพลังงานไฟฟ้ากบั 

ต่างประเทศเข้าสภา ซึง่มีการกล่าวว่าประเทศจีน 

พยายามท่ีจะดึงตลาดกลางให้อยู่ในบ้านเค้า 

เพือ่ท่ีจะเป็นผู้น�าการค้าพลงังานไฟฟ้าในภมิูภาคนี้ 

เพราะฉะนัน้ถ้าวนันีเ้รายงัช้าอยู่ ไม่รีบเตรยีมการ 

อะไรส�าหรับเรื่องนี้ ทั้งๆ ที่ภูมิศาสตร์ของเรา

ได้เปรียบเค้ามาก ก็อาจจะถูกชิงไปได้ ซึ่งก ็

เป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากท้ังๆ ที่ปัจจุบัน

ศักยภาพด้านพลังงานไฟฟ้าของเรา ก็ถือว่า

ค่อนข้างพร้อมและเหมาะสมท่ีจะก้าวข้ึนเป็น

ผูน้�าในตลาดการค้าพลังงานไฟฟ้าในภมูภิาคนีไ้ด้

จริงๆ ก็เคยมีการศึกษาและเตรียมการกันมา

นานแล้วที่จะเชื่อมโยงระบบสายส่งไฟฟ้าของ 

ASEAN โดยในการประชุม HAPUA (Heads of  

ASEAN Power Utilities/Authorities) สมยัก่อน  

กฟผ. ได้รับหน้าที่ประธานกลุ่มในด้านระบบ

สายส่งไฟฟ้าอยู่แล้ว ซึ่งก็ไม่ทราบว่าปัจจุบัน 

เรือ่งนี้ไปถึงไหนแล้ว เร่ืองแบบนีม้นัควรจะเร่ง

ร่วมมอืกนัและทางรฐับาลเองกค็วรจะให้การสนบัสนนุ ถ้าช้าเกนิไปกอ็าจเสยีเปรยีบ

ให้คนอื่นเขาชิงโอกาสไปได้ ในการที่จะเป็นตลาดกลางซื้อขายพลังงานไฟฟ้า”

ภาครัฐต้องให้การสนับสนุนเพือ่ให้ประเทศไทยเป็นตลาดกลางการซือ้ขาย
พลังงานไฟฟ้า

“เท่าทีท่ราบมา ตอนน้ีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเองก็ยงัเป็นประธานกลุม่ 

ในเร่ืองของระบบ Transmission Line ของ HAPUA ในภูมิภาคนี้ ซึ่งที่ผ่าน 

การก็ได้มีการศึกษาและมีข้อมูลต่างๆ เตรียมไว้มากแล้ว หากรัฐบาลสนใจและ 

ให้ความส�าคญัก็สามารถท่ีจะเร่งรัดหรือขอให้คณะกรรมการชดุน้ี มีการจัดตัง้ระบบ 

มาตรฐานทางเทคนิค และก�าหนดค่าส่งผ่านพลังงานของสายส่ง (Wheeling  

Charge)

ปัญหาคือตอนนี้ มาตรฐานของแต่ละประเทศยังไม่เหมือนกัน ถ้าเราต้องการ 

ที่จะเป็นศูนย์กลางหรือเป็นตลาดกลางการซื้อขายพลังงานไฟฟ้า ระบบ 

ทั้งหลายนี้ควรท่ีจะต้องท�าให้เหมือนกันท้ังภูมิภาคก่อน อย่างของบ้านเราเป็น  

50 Hz แต่ของทางมาเลเซยีหรอืฟิลปิปินส์ใช้เป็น 60 Hz หรอืแม้แต่บ้านเราเอง  

ต่างจังหวัดใช้ระบบ 22 kV กับ 33 kV แต่กรุงเทพฯ ใช้ระบบ 24 kV  

เร่ืองตรงนี้เราต้องรีบท�าให้มันมีมาตรฐานเดียวกันก่อน เพื่อง่ายต่อการรับส่ง

พลังงานเพื่อการเป็นตลาดกลางได้

ห้ อ ง ร ับ แ ข ก
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สิ่งส�าคัญอีกอย่างในการท่ีจะเป็นตลาดกลาง 

ซ้ือขายพลงังานไฟฟ้า นอกเหนอืจากมาตรฐาน

ทางเทคนคิทีจ่ะต้องเหมอืนกันแล้ว ในเรือ่งการ

คิดค่าส่งผ่านพลังงานไฟฟ้าผ่านระบบสายส่ง 

(Wheeling Charge) ก็เป็นเร่ืองทีค่วรจะต้อง

มาพิจารณา เรื่องพวกนี้จ�าเป็นที่จะมีคณะ

กรรมการขึ้นมาพิจารณาหาข้อตกลงร่วมกัน

ให้ได้ ซึ่งในช่วงที่ผมเป็นสมาชิกสภาปฏิรูป

แห่งชาต ิ(สปช.) ด้านพลงังาน กเ็คยมกีารยืน่ 

เรื่องเป็นรายงานเสนอไปยังรัฐบาลเพื่อให้

พิจารณาแล้ว ซึ่งตอนนี้ก็ไม่ทราบว่ารัฐบาล

ได้ท�าอะไรต่อถึงไหน เพราะเรื่องได้ผ่านสภา  

สปช. ไปแล้ว  

เรื่องพวกนี้เป็นเรื่องส�าคัญที่จ�าเป็นจะต้องมี

คณะกรรมการขึ้นมาท�างานดูแลโดยเฉพาะ  

แต่คนของเราที่รู ้เรื่องจริงๆ ก็ยังมีจ�ากัด  

โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผมเหน็ว่าจ�าเป็นต้องแยก 

เรือ่งระบบสายส่งออกมาให้เป็นอสิระจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ ไม่ใช่แยกออกมา 

เป็นคนละองค์กร อาจจะอยู่ภายใต้การควบคุมของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ แต ่

หมายถึงให้อิสระบุคคลากรในการท�างานหรือการให้งบประมาณข้ึนมา รวมถึง

จ�าเป็นต้องมี Dispatching Center ขึน้มาเพือ่ทีจ่ะประสานงานในเรือ่งการซือ้ขาย 

ไฟฟ้าผ่านระบบสายส่งในภูมิภาคนี้” 
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การเป็นตลาดกลางการซื้อขายพลังงานไฟฟ้า จะส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไฟฟ้าของประเทศ

“สิง่แรกทีเ่หน็ได้อย่างชดัเจนคอื เราไม่จ�าเป็นต้องมกีารส�ารองไฟ 

เพือ่ใช้งานภายในประเทศ เนือ่งจากเรามกี�าลังการผลติอยูร่อบๆ  

อยู่แล้ว และเรายังสามารถสั่งหรือวางแผนได้ว่าจะเอาไฟ 

จากที่ไหนมาใช้ หรือเอามาส่งต่อไปที่ไหน นอกจากนั้น 

ก็ยังท�าให้เรามีอ�านาจในการต่อรอง เหมือนอย่างท่ีสิงคโปร ์

เป็นศนูย์กลางทางภาคธรุกจิและการเงิน เวลาใครต้องการอะไร 

หรือแลกเปลี่ยนอะไรก็ต้องเจรจากับทางเขา

ถ้าหากเราสามารถเป็นตลาดกลางการซื้อขายพลังงานไฟฟ้า 

ในภมูภิาคนี ้ทกุคนต้องการใช้ไฟฟ้า กต้็องมาเจรจากบัเราเพ่ือให้ได้ 

ใช้ไฟฟ้าในราคาถูก หรือต้องการไฟฟ้าจากแหล่งไหน ก็ต้อง 

มาเจรจากบัเรา ซึง่กจ็ะท�าให้เราสามารถมอี�านาจในการต่อรอง

ในเรื่องต่างๆ ได้มากขึ้น

นอกจากนั้น การไม่ต้องส�ารองไฟ ก็ท�าให้เราไม่จ�าเป็นต้อง 

สิน้เปลอืงใช้เงนิลงทนุในการสร้างโรงไฟฟ้าเพือ่ผลิตไฟฟ้าส�ารอง 
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เพราะระบบสายส่งจะเป็นเหมือนเครือข่าย 

ในการถ่ายเทแลกเปล่ียนพลังงานไฟฟ้าให ้

แก่กันและกันภายในภูมิภาคนี้ได้ เนื่องจาก

ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในเวลาไม่ตรงกัน 

ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการลดค่าไฟที่ใช้ของ 

ทุกประเทศในเครือข่ายนี้ได้อีกด้วย”

หม้อแปลงไฟฟ้าเป็นอปุกรณ์ไฟฟ้าท่ีส�าคัญ 
ภาครัฐจึงควรสนับสนุนและส่งเสริม

“หากประเทศไทยสามารถเป็นตลาดกลาง

การซื้อขายพลังงานไฟฟ้า แน่นอนว่าระบบ 

สายส่งกจ็�าเป็นต้องใช้ในระบบแรงดนั 500 kV  

ในการส่งต่อพลังงานระหว่างประเทศ เพราะ

ฉะน้ันรฐับาลควรเร่งสนบัสนนุและส่งเสริมให้ 

ผูป้ระกอบการภายในประเทศให้สามารถผลติ

หม้อแปลงไฟฟ้าในระดบัแรงดนั 500 kV ให้ได้  

เพื่อสร้างความพร้อมในการเตรียมตัวเป็น 

ตลาดกลางซื้อขายพลังงานไฟฟ้า

ตอนนี้ทางมาเลยเซียและสิงคโปร์ ก�าลังมี

การเจรจาเพ่ือขอซ้ือไฟฟ้าจากประเทศลาวมา 

ใช้งาน ซึ่งก็จ�าเป็นต้องส่งผ่านประเทศไทย 

ระยะทางไกลขนาดนี้ก็ต้องใช้ไฟฟ้าแรงดัน  

500 kV ขึน้ไป ตอนนีบ้้านเรากก็�าลังสร้างระบบ

สายส่งนีเ้พิม่ขึน้มา ให้เชือ่มจากทางเหนอืลงไป 

ทางตอนใต้ ซึ่งระบบสายส่งนี้ก็จ�าเป็นต้องใช้

หม้อแปลงไฟฟ้าในการส่งต่อพลังงานไฟฟ้า  

หากผูผ้ลติภายในประเทศสามารถท�าได้ กจ็ะได้ 

ไม่ต้องซื้อจากต่างประเทศ”

อตุสาหกรรมไฟฟ้ามีความส�าคัญต่อนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล

“จริงๆ นโยบาย 4.0 ก็หมายถึงเราควรต้องพัฒนาในทุกๆ ด้าน ซ่ึงทุกด้านที่

กลา่วมาก็จ�าเปน็ต้องใชไ้ฟฟ้าเป็นองค์ประกอบส�าคญัทัง้นัน้ ทกุเรือ่งที่รฐับาลท�า 

อย่างเช่นเรื่องระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ก็ต้องใช้ไฟฟ้าทั้งนั้นถ้าไม่มีไฟฟ้า 

ก็คงไม่สามารถพัฒนาอะไรไม่ได้ เพราะฉะนั้นเราก็คงต้องเตรียมความพร้อมใน 

ทกุเร่ือง ต้องพัฒนาเพ่ือให้สามารถเกือ้หนุนกนั เพ่ือให้นโยบาย “ประเทศไทย 4.0”  

สามารถด�าเนินต่อและประสบผลส�าเร็จได้

หรือแม้แต่ในระบบธุรกิจรถยนต์ ตอนนี้ก็ก�าลังพยายามให้มีรถยนต์ไฟฟ้า 

ขึ้นมาใช้งาน หรืออย่างระบบการซื้อขายก็ก�าลังพัฒนาให้มีระบบ E-commerce 

หรือ E-Bidding ด้วยระบบดิจิทัล ซึ่งเรื่องพวกนี้ก็จ�าเป็นต้องใช้ไฟฟ้าเป็น 

ส่วนประกอบของระบบทั้งนั้น ในการพัฒนาประเทศให้ก้าวไปสู่ผลส�าเร็จของ

นโยบาย “ประเทศไทย 4.0” รฐับาลกจ็�าเป็นต้องพฒันาอตุสาหกรรมไฟฟ้าด้วย”

ข้อแนะน�าต่อภาคเอกชน 

“ผมอยากจะฝากว่า หากภาคเอกชนมศัีกยภาพด้านใดกค็วรเร่งให้ความร่วมมอืกนั 

ในทุกภาคส่วน เพื่อช่วยกันพัฒนาประเทศในทุกๆ ด้าน สมัยก่อนที่ผมเป็น 

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการท�าเรื่องไฟฟ้าชนบท ก็ได้เห็นว่าตอนนั้นเราไม่มีความพร้อม

อะไรเลย แต่ตอนที่เราเริ่มจะสร้างขยายเขตไฟฟ้าให้ชนบท ก็พบว่าชาวบ้านเขา

กเ็ตรยีมความพร้อมซือ้อปุกรณ์ไฟฟ้าทีน่�าเข้าจากต่างประเทศมาไว้ทีจ่ะรบัไฟฟ้า

จากเราแล้ว

ตรงนี้จะเห็นว่าถ้าเรามีแผนหรือมีความพร้อมไว้แล้ว โดยเฉพาะถ้ามีความต้ังใจ 

ทีจ่ะเป็นตลาดกลางการซือ้ขายแลกเปลีย่นพลงังานไฟฟ้าในภมูภิาค ก็ต้องเร่งเตรยีม 

ความพร้อมกันในทุกภาคส่วน ต้องพัฒนาความพร้อมด้านต่างๆ รีบท�าแต่เนิ่นๆ 

ตั้งแต่ตอนน้ี เพราะหากรอให้เริ่มท�า ก็ต้องไปสั่งซื้ออุปกรณ์จากต่างประเทศ  

เพราะฉะนั้นภาคเอกชนของเราหากมีฝ่ายไหนสามารถเริ่มท่ีจะท�าเรื่องตรงนี้ได้ 

ก็น่าท่ีจะเริม่ต้นท�าได้เลยให้มคีวามพร้อม มคีณุภาพ มมีาตรฐาน ท่ีจะใช้ภายใน

ประเทศ หรืออาจจะส่งออกไปต่างประเทศด้วย ซ่ึงหมายรวมถึงห้องทดสอบ

อุปกรณ์เหล่านี้ที่ได้มาตรฐานสากลด้วย

อย่างทีผ่มได้มโีอกาสมาดโูรงงานทีถ่ริไทยในวนันี ้กถ็อืว่ามคีวามพร้อม ผมกค็ดิว่า 

น่าจะมีประโยชน์กับประเทศ เป็นการเตรียมความพร้อมให้ประเทศไทยได้ใช ้

ของที่มีคุณภาพ ในราคาที่สามารถสู้กับต่างประเทศได้”

และทัง้หมดนีค้อืมมุมองและแนวคดิทีน่่าสนใจของคณุวบิลูย์ คหูริญั ครบั ซึง่ทีมงาน 
ห้องรับแขกต้องขอขอบพระคุณอกีคร้ัง ฉบบันีค้งต้องขอลาไปก่อน และพบกนัใหม่ 
ในฉบับหน้า สวัสดีครับ... 
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ณรงค์ฤทธิ์ ศรีรัตโนภาส
ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้อ�านวยการส�านักที่ปรึกษาร้อยชักสาม

ที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร บริษัท ถิรไทย จ�ากัด (มหาชน)

รัฐบาล	พลเอก	ประยุทธ์	จันทร์โอชา	ก�าลังผลักดันประเทศไทย 
ให้ก้าวเข้าสู่ยุคที่เรียกว่า	“ประเทศไทย	4.0”	

ประชาชนไทยได้ยินค�าว่า	“ประเทศไทย	4.0”	ครั้งแรกในช่วง 
ปี	พ.ศ.	2559	และจากนัน้ก็ได้ยนิคนในคณะรัฐบาลและทมีงานพดูถงึ 
ค�านีม้าตลอด	จนกระท่ังปัจจุบัน	หน่วยงานไหนจะขบัเคล่ือนโครงการ
อะไร	ก็ต้องลงท้ายค�าว่า	“4.0”	ไม่ว่าจะมีความเข้าใจต่อค�าๆ	น้ี 
แค่ไหนหรอืไม่กต็าม	เพราะอย่างน้อยกท็�าให้สบายใจได้ว่า	หน่วยงาน 
ของตนไม่ตกขบวน

Industrie 4.0

ประเทศไทย
กำาลังติดกับดัก
ประเทศรายได้ปานกลาง

หรือติดกับดัก
ทุนนิยม 4.0?
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“ประเทศไทย 4.0” มาจากไหน?
แน่นอน ไม่ได้มาจากการคิดค้นได้เองของทีมเศรษฐกิจรัฐบาล แต่มาจากค�าว่า 
“อตุสาหกรรม 4.0” หรอื “Industrie 4.0” ในภาษาเยอรมนั ซึง่เป็นค�าทีบ่รรจอุยู่
ใน German Standardization Roadmap Industrie 4.0 (Version 2) ทีป่ระกาศ
ออกมาในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 ภายหลังจากที่แนวความคิดและการใช้ค�า
ว่า “Industrie 4.0” ของเยอรมนจีะเคยประกาศเป็นวาระแห่งชาตมิาแล้ว 2-3 ปี

การทีเ่ยอรมนี เรยีกอุตสาหกรรมยคุใหม่ว่า 4.0 นัน้ มท่ีีมาสืบเนือ่งจากการแบ่ง
ยคุอตุสาหกรรมของโลกในอดตีทีใ่ช้การพัฒนาพลังการผลิตเป็นเส้นแบ่ง กล่าวคือ

0.0 หมายถึง ยุคหัตถกรรมโรงงาน ทีเ่จ้าของโรงหตัถกรรมกับช่างฝีมือเข้ามา
แทนที่นายช่างในสมาคมอาชีพกับลูกมือในปลายสังคมยุคศักดินา ยุคนี้ถือเป็น
หน่ออ่อนของระบอบทุนนิยม

1.0 หมายถึง ยุคการผลิตด้วยเครื่องจักรกลแทนการผลิตที่พึ่งพาแรงงานคน
และสตัว์เป็นหลกั ซึง่เกิดขึน้ในช่วงปี ค.ศ. 1760 ยุคนีม้กีารคิดค้นเครือ่งจกัรกล  
เครื่องจักรไอน�้า และการผลิตเหล็กกล้า เป็นการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งแรก 
ที่น�าไปสู่การสร้างรถไฟและเครื่องจักรในโรงงาน 

2.0 หมายถึง ยุคแห่งการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 2 ในช่วงปี ค.ศ. 1870 มี
การคดิค้นมอเตอร์ไฟฟ้าและพลงังานไฟฟ้า เพือ่ใช้ทดแทนเครือ่งจักรไอน�า้ ท�าให้
สามารถผลิตสินค้าได้รวดเร็วขึ้น เป็นสายพานการผลิตที่สามารถผลิตสินค้า 
ที่เหมือนๆ กันในปริมาณมากๆ เกิดเป็นการผลิตแบบ Mass Production 
เช่น การผลิตในโรงงานทอผ้าขนาดใหญ่

3.0 หมายถึง ยุคแห่งการปฏวิติัอุตสาหกรรมครัง้ที ่3 ในช่วงปี ค.ศ. 1960 อนัเป็น 
ยุคเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ มีการน�าคอมพิวเตอร์เข้ามาควบคุมการ
ท�างานของเคร่ืองจกัรในการผลติ ท�าให้กระบวนการผลติทกุอย่างเริม่อัตโนมตัมิากขึน้  
และท�างานซ�า้ๆ ได้ดขีึน้ เช่น การผลติในโรงงานประกอบรถยนต์ ทีมี่การน�าหุน่ยนต์ 
เข้ามาใช้งานแทนแรงงานมนุษย์ 

4.0 หมายถงึ ยุคแห่งการควบรวมเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ากบัการผลิต มกีารน�าเครอืข่าย 
อินเทอร์เน็ตเข้ามาเชื่อมโยงข้อมูลการผลิต
ระหว่างเคร่ืองจักรรวมท้ังหน่วยการผลิต 
ทุกหน่วยเข้าด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพ  
น�ามาสู่การมีประสิทธิภาพที่ใช้แรงงานมนุษย์
น้อยลง ใช้อุปกรณ์เครื่องจักรต่างๆ ที่มีความ
แม่นย�ามากขึ้น วัสดุที่ใช้จึงมีความพิเศษและ
มีประสิทธิภาพสูงขึ้น แต่ปริมาณที่ใช้น้อยลง 
เป็นยุคแห่งการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 
ซึ่งมีตัวผลักดันที่ชัดเจนคือเทคโนโลยีดิจิทัล
และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
  ปัจจุบัน นอกจากเยอรมนีจะพยายาม
ผลักดันการปฏิวัติอุตสาหกรรมให้ก้าวเข้าสู ่
ยคุที ่4 หรอืทีเ่รยีกว่า อตุสาหกรรม 4.0 แล้ว 
ในประเทศผู้น�าของระบอบทุนนิยมอีกหลาย
ประเทศต่างก็พยายามพัฒนาอุตสาหกรรม 
ของตนไปในทิศทางเดียวกัน แม้จะเรียกช่ือ 
แตกต่างกัน เป็นต้นว่า สหรัฐอเมริกา เรียก
ของตนว่า Smart Manufacturing สหภาพยโุรป 
เรยีก Factories of the Future (FoF) ญีปุ่น่ 
เรียก Industrial Value Chain Initiatives 
(IVI) ไม่เว้นแม้ในประเทศทีป่กครองด้วยระบอบ
คอมมิวนิสต์แต่พัฒนาเศรษฐกิจด้วยกลไกใน
ระบอบทนุนยิมอย่างสาธารณรฐัประชาชนจนี ก็
ยงัต้องประกาศแผนพฒันากระบวนการผลิตทีมี่ 
ชือ่ว่า Made in China 2025 ออกมา ในสิงคโปร์  
มาเลเซีย ไต้หวัน และเวียดนาม ก็เช่นกัน 
ล้วนพยายามก้าวเดินไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 
อย่างขมีขมัน

1.0

2.0

0.0

บ ริ ห า ร น อ ก ตํ า ร า
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อย่างไรก็ดี เพื่อจะเข้าใจตัวตนที่แท้จริงของ
อตุสาหกรรม 4.0 เราจ�าเป็นต้องเข้าใจความจรงิ 
หรือธาตุแท้ของระบอบทุนนิยมให้ได้ว่า โดย 
ตัวระบอบของมนัเองแล้ว ความขดัแย้งระหว่าง
พลงัการผลติทีก้่าวหน้าและพฒันาไปกับความ
สมัพนัธ์ทางการผลติทีล้่าหลงัอยูก่บัทีห่รอืความ
สัมพันธ์ในการแบ่งปันที่ไม่เป็นธรรมระหว่าง 
คนกับคนท่ีอยู่ในกระบวนการผลิตซึ่งด�ารงอยู่
ตลอดเวลา ท�าให้ระบอบทุนนิยมเกิดภาวะ
วกิฤตแิละจ�าเป็นต้องปรบัตัวเพือ่ความอยูร่อด
ของตัวมันเองอยู่ตลอดเวลาเช่นกัน

“ในประวตัศิาสตร์ของระบอบทนุนิยมสมยัใหม่ 
วิกฤตเิป็นภาวะปกติ ไม่ใช่ข้อยกเว้น” (Nouriel 
Roubini and Stephen Mihn. 2010. Crisis 
Economics. New York : The Penguin Press)

อุตสาหกรรม 4.0 ก็เช่นกัน มันเป็นผลพวง
ของความพยายามในการปรับตัวหรือปฏิวัติ
ตัวมันเองของระบอบทุนนิยมโลกให้ก้าวพ้น
วิกฤติที่ตัวมันเองสร้างขึ้น ดังที่ Karl Marx 
และ Frederick Engels ได้เคยกล่าวไว้แล้ว
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1847-1848 ว่า

“ชนชั้นนายทุนมีแต่ท�าให้เครื่องมือการผลิต 
จากนั้นก็ท�าให้ความสัมพันธ์การผลิตและ 
ความสัมพันธ์ทางสังคมท้ังหมดปฏิวัติอยู่ 
เรื่อยไปเท่านั้น ถ้ามิฉะนั้นแล้วก็จะด�ารงอยู่
ต่อไปไม่ได้”

ความพยายามทีจ่ะปฏวิตัเิครือ่งมอืการผลติให้ก้าวผ่านจากระบบอตัโนมตัใินยคุ 3.0  
มาเป็นการใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเชื่อมโยงข้อมูลการผลิตระหว่างเคร่ืองจักร 
ในยคุ 4.0 เกดิจากวกิฤติการณ์การหดตัวลงของภาคอตุสาหกรรมในสหภาพยุโรป 
โดยในช่วงปลายปี ค.ศ. 2014 มูลค่าเพิ่มของภาคการผลิตนี้ที่มีต่อเศรษฐกิจ 
ในสหภาพยุโรปมีเพียงร้อยละ 15.3 ของมูลค่าท้ังหมด ซึง่ลดลงจากปี ค.ศ. 2008  
เป็นจ�านวนร้อยละ 1.2 ภาวการณ์หดตัวลงทางอุตสาหกรรมในสหภาพยุโรปนี้  
มีผลมาจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมการผลิตในภูมิภาคอื่นๆ ของโลก 
โดยเฉพาะประเทศจีน การย้ายฐานการผลิตที่ต้องอาศัยแรงงานจ�านวนมาก 
ไปยงัประเทศทีม่ค่ีาแรงต�า่กว่า และการเปลีย่นแปลงของห่วงโซ่มลูค่าในระดับโลก
ที่ผู้ผลิตวัตถุดิบส�าหรับการผลิตไม่ได้อยู่ในสหภาพยุโรป คณะกรรมาธิการยุโรป
เชือ่ว่าการปฏวิติัอตุสาหกรรมเพือ่เปลีย่นผ่านไปสูย่คุอตุสาหกรรมอจัฉรยิะ หรอื 
อตุสาหกรรม 4.0 จะสามารถกระตุ้นประสทิธภิาพการผลติ และสร้างมลูค่าเพิม่
ของภาคอตุสาหกรรมในยโุรปซึง่จะส่งผลต่อการกระตุ้นทางเศรษฐกิจให้ก้าวผ่าน
วิกฤตินี้ไปได้ 

อตุสาหกรรม 4.0 จงึถอืเป็นการปฏวิตัอิตุสาหกรรมท่ีจะช่วยให้ระบอบทุนนยิมโลก
ทัง้ระบอบ ซึง่ก่อนอืน่คอืเศรษฐกจิทนุนยิมในยโุรปก้าวผ่านวกิฤตแิละอยูต่่อไปได้  
จากน้ีเมือ่กระบวนการผลติเกือบท้ังหมดเป็นระบบอัตโนมติัท่ีเช่ือมต่อถงึกนัหมด
ทั้งโลก บรรดาทุนข้ามชาติในประเทศทุนนิยมชั้นน�าทั้งหลายก็ไม่จ�าเป็นต้องไป
ตั้งโรงงานในต่างประเทศไกลๆ ที่มีค่าจ้างแรงงานถูก แต่มีค่าขนส่งสูง อีกต่อไป 
บริษัทข้ามชาติในทวีปยุโรปสามารถน�าฐานการผลิตกลับมาตั้งในทวีปยุโรปอีก 
ครั้งหนึ่ง หรือสร้างโรงงานใหม่ในยุโรปแทนที่การสร้างโรงงานในต่างประเทศที ่
อยูห่่างไกล ท�าให้ต้นทุนการผลติลดลง มลูค่าส่วนเกนิเพิม่มากขึน้ นีค่อืจดุมุง่หมาย 
อีกข้อหนึ่งที่การปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 คาดหวังไว้

ไม่มีจุดมุ่งหมายอะไรเลยที่การปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 จะท�าเพ่ือลดปัญหา
ความเหลือ่มล�า้ของการกระจายรายได้ซึง่ปัจจบุนักลุม่คนทีร่�า่รวยทีส่ดุในโลก 1% 
สามารถครอบครองความมั่งคั่งที่ทั่วโลกสร้างขึ้นในปี 2017 ถึง 82% (รายงาน 
Global Wealth Report 2017 ของ Credit Suisse ที่ Oxfam International 
น�ามาเปิดเผย) 

3.0

4.0
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ยิง่ไม่มีจดุมุง่หมายอะไรเลยในการปฏวิตัอิตุสาหกรรม 4.0 ทีจ่ะท�าเพือ่แก้ปัญหา
ปากท้องและปัญหาเศรษฐกิจของประเทศเล็กประเทศน้อยทั้งหลายท่ีตกเป็น 
เบี้ยล่างและถูกเอารัดเอาเปรียบ

ระบอบทุนนิยมและการปฏิวัติพลังการผลิตของมัน มิได้เกิดขึ้นเพื่อรับผิดชอบ
ในสิ่งเหล่านี้!

เช่นนีแ้ล้ว ประเทศไทยเรายงัจะเดนิตามก้นเขาต๊อกๆ ยงัจะให้เขาลากจงูไปอย่าง
เซื่องๆ และยังจะพยายามเต้นร�าตามจังหวะดนตรีที่ทุนนิยมโลกบรรเลงให้เต้น
อยู่อีกหรือ?

จรงิอยู ่กระแสการปฏิวัตอุิตสาหกรรมครัง้ท่ี 4 หรอื Industry 4.0 ในภาษาองักฤษนัน้  
เป็นกระแสของทุนนิยมโลกาภิวัตน์ที่ครอบง�าโลกทั้งใบอยู่ ยากท่ีประเทศหนึ่ง
ประเทศใดจะขัดขวางต้านทานได้ แต่นั่นก็มิได้หมายความว่าทุกประเทศจะต้อง
ท�าตัวเป็นเครื่องมือหรือเป็นนักเรียนน้อยเดินตามเขาต้อยๆ 

จีนเป็นประเทศหนึง่ทีเ่คยต่อสูก้บัระบอบทนุนยิมอย่างเอาเป็นเอาตาย แต่นบัจาก
ยคุของมากร์ซกบัเองเกลส์ และยคุของเลนนิท่ีสามารถช�าแหละระบอบเศรษฐกจิ
ทนุนยิมออกมาอย่างล่อนจ้อนแล้ว ค่ายสังคมนยิมก็ยงัไม่มนีกัเศรษฐศาสตร์คนใด
ทีม่คีวามสามารถพอจะออกมาสร้างสรรค์ทฤษฎเีศรษฐศาสตร์ของค่ายสงัคมนยิม
ให้เป็นทางออกของมวลมนษุยชาติทีม่วลชนรบัได้ ประเทศสงัคมนยิมเกือบทัง้หมด

รวมทั้งประเทศจีนด้วย จ�าต้องยอมจ�านนต่อ
ทุนนิยมโลกาภิวัตน์หากต้องการเปิดประเทศ
ของตนคบค้ากบัโลกภายนอก แต่เนือ่งจากจนี
เป็นประเทศใหญ่ มีขนาดเศรษฐกิจเป็นที่สอง
รองจากสหรฐัอเมรกิา และเนือ่งจากอดุมการณ์
ลทัธคิอมมวินสิต์ของจนีในยคุนีไ้ด้เจอืจางลงมาก 
ดงันัน้ยทุธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจของจนี
จึงมีจุดประสงค์หลักที่ไม่ต่างไปจากประเทศ
ผู้น�าในค่ายทุนนิยมเท่าใดนัก กล่าวคือ ใน
การวางยทุธศาสตร์ 30 ปี จนีต้องการผลักดนั
ประเทศของตนให้ก้าวจากประเทศผูผ้ลติขนาด
ใหญ่ไปเป็นประเทศผู้น�าการผลติผูท้รงอ�านาจ 
(leading manufacturing power) โดยมแีผน
พฒันาเศรษฐกจิในสบิปีแรก (Made in China 
2025) เพื่อน�าจีนก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในประเทศ
ผู้ผลิตผู้ทรงอ�านาจ สิบปีต่อมา จีนหวังจะอยู่
ในล�าดบักลางๆ ของกลุ่มประเทศผูผ้ลิตผู้ทรง
อ�านาจ และสิบปีสุดท้าย จีนหวังจะเป็นผู้น�า
ในกลุม่ประเทศผูผ้ลติผู้ทรงอ�านาจอย่างแท้จริง 

การปฏวิตัอิตุสาหกรรม 4.0 นอกจากเป็นการ
ต่อสูเ้พือ่ให้ระบอบทนุนยิมพ้นจากภาวะวกิฤติ
แล้ว ยังเป็นการต่อสู้เพื่อแย่งชิงความเป็น 
เจ้าในหมู่มหาอ�านาจทางเศรษฐกิจของโลก
อีกด้วย 

เรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นท่ามกลางภาวะที่กลุ่มคนท่ี
ร�า่รวยทีส่ดุในโลกเพียง 1% ครอบครองความ
มั่งคั่งกว่า 80% ของโลก ในขณะที่กลุ่มคนที่
อยูค่รึง่ล่างของพรีะมดิยงัครองความมัง่คัง่ไม่ถงึ  
1% ของสินทรัพย์ทั่วโลก

เรื่องเหล่านี้เกิดข้ึนท่ามกลางเสียงเรียกร้อง 
ให้รัฐบาลของประเทศต่างๆ ลงมือแก้ปัญหา
ความเหล่ือมล�้าและความไม่เสมอภาคอย่าง 
จรงิจงั ในขณะทีร่ฐับาลและกลุม่นายทนุน้อยคน 
นักที่จะลงมือท�าอะไรเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวนี้
อย่างจริงใจ

แล้วประเทศไทยเรา ยังจะหลงไหลได้ปลื้มกับ

ไม่มีจุดมุ่งหมายอะไรเลยที่การปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 จะท�า

เพือ่ลดปัญหาความเหลือ่มล�า้ของการกระจายรายได้ ซ่ึงปัจจบัุน

กลุ่มคนท่ีร�า่รวยทีส่ดุในโลก 1% สามารถครอบครองความมัง่ค่ัง 

ที่ทั่วโลกสร้างขึ้นในปี 2017 ถึง 82% 

ย่ิงไม่มีจุดมุ่งหมายอะไรเลยในการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 ที่จะ

ท�าเพื่อแก้ปัญหาปากท้องและปัญหาเศรษฐกิจของประเทศเล็ก

ประเทศน้อยทั้งหลายท่ีตกเป็นเบ้ียล่างและถูกเอารัดเอาเปรียบ 

ระบอบทุนนิยมและการปฏิวัติพลังการผลิตของมัน 

มิได้เกิดขึ้นเพื่อรับผิดชอบในสิ่งเหล่านี้ !

บ ริ ห า ร น อ ก ตํ า ร า
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การขับเคลื่อนประเทศเข้าไปเป็นกลไกหนึ่ง
ของการรับใช้การปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 
รับใช้นโยบายครอบง�าเศรษฐกิจโลกของเหล่า
ประเทศมหาอ�านาจทางเศรษฐกิจอยู่อีกหรือ?

รัฐบาลและทีมเศรษฐกิจของรัฐบาล พยายาม
โหมกระแส 4.0 อย่างสดุตวั โดยอ้างว่าประเทศ
เรายังตดิอยูใ่น “กบัดกัประเทศรายได้ปานกลาง” 
จงึไม่สามารถพฒันาเศรษฐกจิต่อไปได้ และเพือ่
ก้าวผ่าน “กับดักประเทศรายได้ปานกลาง” กม็ี
แต่จะต้องผลกัดนัประเทศเข้าสูยุ่คอตุสาหกรรม 
4.0 ที่ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็น 
ตวัขบัเคล่ือน เพือ่ยกระดบัโครงสร้างเศรษฐกจิไทย  
ให้เศรษฐกิจสามารถแข่งขนัได้ และเชือ่มต่อกบั 
เศรษฐกิจของโลกได้ 
 
“กับดักรายได้ปานกลาง” (middle income trap)  
ท่ีทมีเศรษฐกจิของรฐับาลกล่าวอ้าง คอือะไร?

“กับดกัรายได้ปานกลาง” หมายถงึสภาวะของ
ประเทศทีค่วรจะพฒันาจากประเทศท่ีมรีายได้
ปานกลางไปเป็นประเทศทีม่รีายได้สงูได้ในเวลา
อนัไม่นาน แต่กลบัไม่สามารถท�าได้ เนือ่งจาก
การชะลอตวัลงอย่างมากของการขยายตวัของ
เศรษฐกจิ ส่งผลให้ประเทศดงักล่าวต้องตดิอยู่
ในฐานะประเทศที่มีรายได้ปานกลางต่อไปอีก
หลายทศวรรษ และยงัไม่มแีนวโน้มทีจ่ะยกระดบั 
กลายเป็นประเทศรายได้สูงได้

เกณฑ์การจ�าแนกประเทศตามระดบัรายได้นัน้ 
ถูกก�าหนดโดยธนาคารโลก ซึ่งมีการทบทวน
เกณฑ์แบ่งกลุ่มทุกปี โดยเกณฑ์ ณ วันที่ 1 
กรกฎาคม 2560 การจะอยูใ่นกลุม่ของประเทศ
รายได้สูงต้องมีรายได้ต่อหัวสูงกว่า 12,235 
ดอลลาร์ สรอ. ต่อปี หรอืประมาณ 34,800 บาท 
ต่อเดอืน (1 ดอลลาร์ สรอ. เท่ากบั 34.1275 บาท) 
ซึ่งปัจจุบัน ตัวเลขปี 2559 รายได้ต่อหัวของ
ไทยยงัอยูท่ี ่5,640 ดอลลาร์ สรอ. ต่อปี หรอื
ประมาณ 16,450 บาท ต่อเดือน (1 ดอลลาร์ 
สรอ. เท่ากับ 35.00 บาท)

Michael Spence นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบล เคยอธิบายความหมายของ  
“กบัดกัรายได้ปานกลาง” ไว้ว่า หมายถึงเหตกุารณ์ทีป่ระเทศก�าลงัพฒันาส่วนหนึง่
เคยประสบความส�าเร็จจากการใช้ข้อได้เปรียบจากการส่งออกสินค้าที่ใช้แรงงาน
ราคาถูก จนท�าให้ประชากรมีรายได้ที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง แต่เมื่อตลาดโลก 
มีรูปแบบการแข่งขันที่แตกต่างและซับซ้อนมากข้ึน การผลิตในรูปแบบเดิมๆ  
ก็กลายเป็นอุปสรรคต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาว

แนวทางที่หลายๆ ฝ่าย พูดถึงการก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลาง คือการใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้มากขึ้น เพื่อสร้างข้อได้เปรียบใหม่ๆ ให้กับความ
สามารถในการแข่งขนัของประเทศ อุตสาหกรรม 4.0 จงึเป็นค�าตอบทีท่มีเศรษฐกจิ
ของรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ใช้ในการแก้ปัญหา

ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับท่ี 12 (ใช้บังคับระหว่างปี 2560-2564) ระบุ
ว่าการจะก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลางได้ จะต้องใช้นวัตกรรมเพิ่มรายได้ต่อหัว 
ต่อจ�านวนประชากร

นอกจากนี้ หากอ่านดูในร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)  
ก็จะเห็นการวางยุทธศาสตร์ในด้านต่างๆ อีกมากมาย ซึ่งหลายเรื่องเป็นเรื่องที่ดี
หากท�าได้เช่นนั้นจริงๆ แต่ก็น่าแปลกที่ไม่ค่อยมีใครสักก่ีคนนักที่เช่ือว่าจะท�าได้ 
แม้แต่บุคคลที่ช่วยงานรัฐบาลอยู่บางคนยังออกมาพูดว่ามีหลายเรื่องที่ยังขาด 
รายละเอียดที่เป็นรูปธรรม

อย่างไรก็ดี แม้กระแสการปฏิวัติอุตสาหกรรมคร้ังที่ 4 เป็นกระแสของทุนนิยม 
โลกาภวิตัน์ทีค่รอบง�าโลกทัง้ใบอยู ่ยากทีป่ระเทศหนึง่ประเทศใดจะขดัขวางต้านทานได้  
แต่กระนัน้ก็ยงัไม่ยากเกินไปส�าหรับประเทศเล็กๆ อย่างเราทีจ่ะรับมอืกับมนั หากเรา 
พยายามที่จะเป็นตัวของตัวเอง เริ่มต้นจากความเป็นจริงของประเทศเรา และใช้
ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศเป็นศูนย์กลางในการแก้ปัญหา

การจะเริม่ต้นจากความเป็นจรงิ และใช้ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศเป็นศนูย์กลาง
ในการแก้ปัญหา ควรเร่ิมจากความจรงิอย่างน้อย 3 ข้อของประเทศเรา กล่าวคอื

รายได�/คน/ป�

ประเทศไทย ประเทศรายได�สูง

$ 12,235

$ 5,640
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ความจริงของประเทศข้อท่ี 1 : อุตสาหกรรม
เกอืบท้ังหมดของเรายังเป็นแบบ 2.0 ผสมกบั 3.0 
มีอุตสาหกรรมของทุนผูกขาดขนาดใหญ่เพียง 
ไม่กีร่ายเท่านัน้ทีมี่ศกัยภาพพอจะปรับเปล่ียนตัวเอง 
ไปเป็นอุตสาหกรรม 4.0 ได้ในระยะเวลาอันใกล้

เบื้องหน้าความจริงข้อนี้ ค�าถามที่เกิดขึ้น
คือ รัฐควรเน้นสนับสนุนอุตสาหกรรมของ 
กลุม่ทุนผกูขาดขนาดใหญ่ของคนเพยีงไม่ก่ีคน 
ให้พัฒนาเป็นอุตสาหกรรม 4.0 กระทั่ง 
พยายามปลุกระดมให้คนไทยทั้งประเทศ 
กลายเป็น “คนไทย 4.0” หรอืควรเน้นสนบัสนนุ
อตุสาหกรรมของทนุแห่งชาตทิัง้ขนาดเลก็และ
ขนาดกลางซึง่เป็นฐานเศรษฐกจิของคนส่วนที่ 
ใหญ่กว่าของประเทศ ให้สามารถยืนอยู่ได้และ
พฒันาต่อไปได้ท่ามกลางกระแสอนัเชีย่วกราก
ของทนุนยิม 4.0 และปลกุระดมให้คนไทยเป็น
ตวัของตวัเอง ยนืหยดัรบัมอืและเอาตวัรอดให้ได้ 
จากการผูกขาดตัดตอนของทุนนิยม 4.0?

น่าแปลกที ่ร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี วาง 
วสิยัทศัน์ว่า “ประเทศไทยมคีวามมัน่คง มัง่คัง่ 
ยัง่ยนื เป็นประเทศพฒันาแล้ว ด้วยการพฒันา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

การโหมโฆษณา มุง่หวงัให้ประเทศทัง้ประเทศ
กลายเป็น “ประเทศไทย 4.0” คนทัง้ประเทศ
กลายเป็น “คนไทย 4.0” นัน้ เป็นการพฒันา
ตามหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง และใช้คนส่วนใหญ่ 
ของประเทศเป็นศูนย์กลางในการพฒันาประเทศ
ที่ตรงไหน? 

การเน้นพัฒนาอุตสาหกรรมของทุนผูกขาด
ขนาดใหญ่ท่ีเป็นของคนไม่กี่ตระกูลให้เป็น 

ธงน�า เพื่อน�าพาประเทศไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 โดยหมายให้ทุนขนาดกลางและ 
ขนาดเล็กท่ีเป็นฐานของคนอันกว้างใหญ่ไพศาลคอยเป็นลูกหาบเดินตามรับใช ้
เพ่ือให้วงจรของทุนนยิม 4.0 ขับเคลือ่นไปได้ จะเป็นหนทางทีจ่ะท�าให้ประเทศชาติ  
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ได้อย่างไร?  

นายสมคดิ จาตศุรพีทิกัษ์ รองนายกรฐัมนตรี หวัหน้าทมีเศรษฐกจิของรฐับาล บอกว่า  
4.0 ของไทยจะประสบผลส�าเร็จอยู่ที่การเพิ่มคุณค่า การสร้างนวัตกรรมในทุก
ภาคส่วนของเศรษฐกจิ ธรุกจิขนาดใหญ่ต้องลงไปช่วยธรุกจิขนาดกลางขนาดเลก็ 
ค�าถามคือ มันจะช่วยได้อย่างไร ในเมื่อทุกวันนี้ ธุรกิจของทุนผูกขาดขนาดใหญ่
ไม่ว่าจะเป็นกลุม่ซพี ีกลุ่มไทยเบฟ ฯลฯ มนักท็�าธรุกจิทกุอย่าง ขายของทกุอย่าง  
จนผู้ประกอบการตลอดจนพ่อค้าแม่ขายขนาดกลางยันขนาดเล็กไม่มีที่ทางจะท�า
มาหากิน? ทนุขนาดกลางขนาดเล็ก ถ้าไม่ถูกเบยีดขบักลืนกิน ก็ต้องขึน้ต่อรบัใช้
เป็นลูกหาบให้มัน รัฐบาลเคยท�าอะไรที่จะปกป้องทุนแห่งชาติให้พ้นจากเงื้อมมือ
ของทนุผกูขาดขนาดใหญ่ มาตรการป้องกนัการผกูขาดมมีากแค่ไหน และทีผ่่านมา 
เคยป้องกันอะไรได้บ้าง?

ความจริงของประเทศข้อที ่ 2 : กับดักความเหล่ือมล�้าในการกระจายรายได้ของ
ประเทศเรา เป็นปัญหาที่หนักหน่วงรุนแรงกว่ากับดักประเทศรายได้ปานกลาง

จาก “รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล�้าใน
ประเทศไทย ปี 2558” ของ ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาต ิส�านกัพฒันาฐานข้อมลูและตวัชีว้ดัภาวะสงัคม ปรากฏว่า ทุกมติิ
ของสังคมล้วนมีความเหลื่อมล�้าในระดับที่รุนแรง

ความแตกต่างของรายได้ ระหว่างกลุม่คนรวยทีส่ดุและกลุม่คนจนทีส่ดุในประเทศ 
ยังมีสูงถึง 22.1 เท่า 

สัดส่วนการถือครองที่ดินของทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ในกลุ่มผู้ถือครอง
ที่ดินร้อยละ 10 ที่มีการถือครองที่ดินมากที่สุด (Decile10) ต่อกลุ่มผู้ถือครอง
ทีด่นิร้อยละ 10 ท่ีม ีการถือครองท่ีดนิน้อยท่ีสุด (Decile1) คดิเป็น 853.64 เท่า 
โดยกลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ 10 ที่มีการถือครองที่ดินมากที่สุด (Decile10)  
มส่ีวนแบ่งการถอืครองทีด่นิร้อยละ 61.48 ซึง่มสีดัส่วนสงูกว่าผูถ้อืครองทีด่นิอกี
ร้อยละ 90 ทีเ่หลอื (Decile1-9) ทีม่ส่ีวนแบ่งการถือครองทีดิ่นเพยีงร้อยละ 38.52

สินทรัพย์ทางการเงินกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มคนเล็กๆ โดยสะท้อนจากเงินออม 
ในบญัชเีงนิฝากออมทรัพย์และบัญชเีงนิฝากประจ�าธนาคารพาณชิย์ทีก่ระจกุตวัอยู ่
ในกลุม่คนจ�านวนน้อย กล่าวคอืบญัชเีงนิฝากทีม่วีงเงนิเกนิ 10 ล้านบาทข้ึนไปมเีพียง  
111,517 บญัช ีหรือคดิเป็นประมาณร้อยละ 0.1 ของจ�านวนบญัชทีัง้หมด แต่มวีงเงนิ
ฝากสูงถึงร้อยละ 49.2 ของวงเงินฝากทั้งหมด ในขณะที่บัญชีเงินฝากขนาดเล็ก 
วงเงนิไม่เกนิ 10 ล้านบาทมจี�านวน 84 ล้านบญัชหีรอืคดิเป็นร้อยละ 99.9 ของ
จ�านวนบัญชีทั้งหมด แต่มีวงเงินฝากเพียงร้อยละ 50.8 ของวงเงินฝากทั้งหมด  

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ 

photo: prachachat.net

บ ริ ห า ร น อ ก ตํ า ร า
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การพัฒนาประเทศเพื่อให้ก้าวพ้นกับดัก 
รายได้ปานกลางด้วยการผลักดันประเทศ 
เข้าไปในวงจรของทุนนิยม 4.0 ด้วยการสร้าง
นวัตกรรมและการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 
และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยหวังจะเชื่อมต่อ
ระบบเศรษฐกจิไทยเข้ากบัระบบเศรษฐกจิโลก 
จึงหาได้ตอบโจทย์อะไรไม่ว่าความเหลื่อมล�้า 
ทางด้านเศรษฐกิจของคนในประเทศไทยจะ 
ลดลง ตรงกนัข้ามอาจมากกว่าเดมิเสยีด้วยซ�า้  
น่ียังไม่ได้พูดถึงความเหล่ือมล�้าทางด้านการ
ศกึษา สาธารณสุข และกระบวนการยตุธิรรม 
ซึ่งล้วนเป็นกับดักในการพัฒนาประเทศที ่
ร้ายแรงเสียยิ่งกว่ากับดักรายได้ปานกลาง

ความจริงของประเทศข้อท่ี 3 : ประเทศไทย
เต็มไปด้วยการทุจริตคอร์รัปชัน ในยุครัฐบาล 
ที่มาจากการเลือกตั้งเป็นอย่างไร ในยุครัฐบาล
ที่มาจากการยึดอ�านาจก็เป็นอย่างนั้น

ในสมัยที่ระบอบทักษิณกุมอ�านาจ คนไทยได้
สัมผัสกับการทุจริตคอร์รัปชันที่น�าโดยกลุ่ม 
ผูบ้ริหารบ้านเมอืงครัง้มโหฬาร และในรปูแบบ
ต่างๆ ทัง้ทีปิ่ดบังฉ้อฉลและทีเ่ปิดเผยล่อนจ้อน 
จนนกึไม่ออกว่าจะมีการโกงบ้านกินเมอืงยุคไหน 
ในประวัติศาสตร์ชาติไทยที่มากไปกว่ายุคนี้ 
อกีแล้ว อย่างไรกด็ ีพร้อมไปกบัการโกงกนิของ
กลุม่ทกัษณิ การทจุรติโกงกินในวงราชการและ
รฐัวสิาหกจิกด็�ารงอยูพ่ร้อมๆ กัน แตะไปทีไ่หน 
ก็จะเจอการโกงกินอยู่ท่ีนั่น เมื่อ คสช. และ
รัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เข้ามา  
สังคมฝากความหวังไว้ว่าจะสามารถสะสาง 
การทจุรติโกงกนิให้หมดไป แต่เหตกุารณ์กม็ไิด้
เป็นไปดั่งที่หวัง มิหน�าซ�้าคณะบุคคลที่สังคม 
หวงัว่าจะเข้ามาช่วยปราบโกง กลับมพีฤตกิรรม
หลายครัง้หลายคราวให้ผู้คนต้ังข้อสงสัยในเรือ่ง
การโกงกนิเสยีเอง คร้ันมองไปทีส่่วนอืน่ๆ การ
ทจุริตคอร์รัปชนั โกงบ้านกนิเมอืง กยั็งด�ารงอยู่
และพฒันาไป จนแทบจะกล่าวได้ว่า ในดเีอน็เอ
ของคนไทยทีม่อี�านาจหน้าทีไ่ม่ว่าจะในระดบัไหน  
และ ณ แห่งหนต�าบลใด ล้วนมีความขี้โกง
บรรจุอยู่ทั้งสิ้น 

ให้ไปบริหารส�านักพระพุทธศาสนา มันก็โกงเงินวัด 
ให้ไปบริหารโรงเรียน มันก็โกงเงินโรงเรียน 
ให้ไปปราบปรามยาเสพติด มันก็ตบทรัพย์รับส่วย หรือไม่ก็ค้ายาเสียเอง 
ให้ไปปราบปรามขบวนการค้ามนุษย์ มันก็ไปร่วมค้ามนุษย์กับเขา 
ให้ไปช่วยสงเคราะห์คนจนคนไร้ทีพ่ึง่ มนักโ็กงเงนิช่วยเหลอืคนจนคนไร้ทีพ่ึง่
ล่าสดุทีเ่ป็นข่าว ให้ไปบริหารการศกึษามนักโ็กงเงนิทนุการศึกษาของเดก็นกัเรยีน

ที่ร้ายกว่านี้คือ พอโกงแล้วถูกจับได้ ถ้ามีเงิน มันก็หนี มันก็รอด กรณีทักษิณ  
ยิ่งลักษณ์ ธัมมชโย คือตัวอย่าง 

ท�าผิดอย่างอื่น ถ้ามีเงิน มันก็หนี มันก็ไม่ต้องติดคุกเหมือนกัน กรณีทายาท
กระทิงแดง และต่อไปกรณีเสือด�า ยังต้องรอดู

แต่กระนัน้ ทีร้่ายกว่ากรณมีเีงนิ คอื กรณมีอี�านาจ เพราะมนัไม่ต้องหน ีมนักร็อด  
มันแค่แถไถ แค่เอาสีข้างเข้าถู ว่ามันไม่ได้โกง ไม่ใช่ของของมัน มันยืมเขามา 
ใครก็ท�าอะไรมันไม่ได้

สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นกับดักในการพัฒนาประเทศที่เลวร้ายและร้ายแรงเสียย่ิงกว่า
กับดักรายได้ปานกลางเป็นไหนๆ

แค่ไม่หลงทางไปเต้นร�าตามจงัหวะดนตรขีองทนุนยิม ไม่หลงไปตดิกบัดกัทนุนยิม 
4.0 หันมามองความจริงในประเทศเรา เป็นตัวของตัวเองในการแก้ไขปัญหา  
ให้ความส�าคญักบัภาคธรุกจิส่วนใหญ่ของประเทศทีย่งัเป็น 2.0 กบั 3.0 มากกว่าธรุกจิ 
ของทนุผกูขาดขนาดใหญ่ ลดความเหลือ่มล�า้ของการกระจายรายได้ ความเหลือ่มล�า้ 
ทางการศกึษา สาธารณสุขและกระบวนการยติุธรรม พร้อมทัง้ตัดสนิใจท�าเพือ่ชาติ
บ้านเมือง ขุดรากถอนโคนปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง ประเทศไทย 
ก็จะพัฒนาไปอีกไกล คนไทยก็จะมีความสุขอย่างที่ตั้งใจจะน�ามาคืนให้ 
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บนถนนเส้นทางการก้าวสูก่ารเป็นผูผ้ลติหม้อแปลงไฟฟ้าช้ันน�าของภมูภิาคเอเชียตะวันออกเฉยีงใต้ 

สูท่ศวรรษที	่4	ในวนันี	้จากปณธิานทีจ่ะเป็นผู้ผลติหม้อแปลงทีเ่น้นคณุภาพ	บนพืน้ฐานความถกูต้อง 

ทางวิศวกรรม	โดยมีเป้าหมาย	“ถิรไทย...มุ่งมั่นผลิตหม้อแปลงหลากหลายประเภทที่มีคุณภาพ	

เพื่อทดแทนการน�าเข้าและส่งออกไปจ�าหน่ายยังต่างประเทศ	เพื่อแสวงหาเงินตราเข้าประเทศ”	

ตลอดเส้นทางระยะเวลา	30	ปี	ของผู้ผลิตหม้อแปลงของคนไทย	ต้องฟันฝ่าอุปสรรคนานัปการ	 

แต่ด้วยจิตใจมุ่งมั่นทีต้องการสร้างอุตสาหกรรมไฟฟ้าแรงสูงให้เกิดข้ึนกับคนไทยอย่างยั่งยืน	 

คือคนไทยสามารถออกแบบ	(Design)	ท�าการผลิตหม้อแปลงได้ครบขบวนการท้ังหมด	และ 

ยังสามารถน�าความรู้ไปประยุกต์ใช้ต่อยอดอุตสาหกรรมไฟฟ้าผลิตภัณฑ์อื่นๆ

	 ถิรไทย...ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าได้ทุกประเภท

	 ถิรไทย...สร้างห้องปฏิบัติการทดสอบที่มีเครื่องมือประสิทธิภาพและความเที่ยงตรงสูง

	 ถิรไทย...ส่งหม้อแปลงไปจ�าหน่ายต่างประเทศมากกว่า	30	ประเทศ	น�าเงินตราเข้าประเทศ 

หลายร้อยล้านบาท

	 และ...ถิรไทย	เป็นมากกว่าผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า
 

ในตลอดปี	พ.ศ.	2560	ท่านผู้อ่านที่เป็นผู้ติดตาม	แฟนคลับ	เพจ	Ouichai	Siriwajana	ของ 

คุณอวยชัย	ศิริวจนา	ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาดของบริษัท	ถิรไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	ผู้ชึ่ง 

เป็นหน่ึงในก�าลังส�าคัญของการสร้าง	พัฒนาให้	“ถิรไทย”	เป็นผู้น�าในอุตสาหกรรมผลิต 

และจ�าหน่าย	หม้อแปลงไฟฟ้าก�าลัง	รวมถงึเป็นผูป้ระกอบการในอตุสาหกรรมการส่งต่อพลังงานไฟฟ้า	 

ไปถึงมือผู้ใช้ไฟทุกท่าน

น�้าเน่าใต้เงาจันทร์
มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

บริษัท ถิรไทย จ�ากัด (มหาชน)

มากกว่าผู้ผลิต

หมอ้แปลงไฟฟา้คือ....

ถิรไทย...
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แล้ว... ถิรไทย เป็นอะไรบ้างล่ะ 
ที่มากกว่าผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า 

ตามมาสคิรับ...ผมมคี�าตอบ... กม็าจากสิง่ทีค่ณุอวยชยั ท่านเขยีนใน Facebook 
ของท่านนั่นแหละ ผมจะเรียบเรียงให้อ่านกันครับ

อันดับแรกคือ... การเป็นแหล่งเรียนรู้นอกสถาบัน

ถิรไทย...ภูมิใจและยินดีที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้นอกสถาบัน ของนิสิต นักศึกษา ที่
จะเป็นก�าลังสร้างชาติในอนาคต... เรา...ตระหนักดีว่าการเรียนสาขาวิศวกรรม 
ถ้าเรียนเฉพาะในห้องเรียน จะเป็นการเรียนรู้เพียงทฤษฎีเท่านั้น และยากที่
จะเข้าใจในสิ่งที่เล่าเรียนได้อย่างกระจ่างแจ้ง ดังนั้น ถิรไทย...จึงมีความยินดี
เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษา ได้เยี่ยมชมดูงานการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง  
ทุกขั้นตอน ได้เห็นการปฎิบัติงานจริงๆ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจจากที่เรียน 
ในห้องเรียนได้มากยิ่งขึ้น เช่น 

…เมือ่ 25 พฤศจิกายน นี ้คณาจารย์ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา น�านิสิตชั้นปีที่ 4 ที่เรียนวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง จ�านวน 
42 คน มาเยี่ยมชมการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงที่...ถิรไทย

…ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถิระ ฉวรรณกุล 
อาจารย์ จาก คณะพาณชิยศาสตร์และการบญัชี 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั น�าคณะนกัศกึษาระดบั 
ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
นกับรหิาร รุน่ที ่32 จ�านวน 50 ท่าน มาเยีย่มชม 
ดูงานการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า ของ ถิรไทย 
หลงัจากการเยีย่มชม นักศกึษาต่างช่ืนชมความ
สามารถของคนไทย ทีส่ามารถผลติหม้อแปลง
ได้ขนาด 333 MVA ระดับแรงดัน 525 kV 
เพราะเดิมมีความเข้าใจว่า เมืองไทยสามารถ
ผลิตหม้อแปลงได้เพยีงระบบจ�าหน่ายขนาดเลก็ 
เท่านั้น

…เม่ือ วันท่ี 17 ตุลาคม 2560 ผศ.ดร.อุทัย 
ไชยวงค์วิลาน ประธานสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย และคณะ 
ได้มาเยี่ยมชมดูกระบวนผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า
ก�าลัง ห้องปฎบัิตกิารทดสอบหม้อแปลง ทีไ่ด้รับ 

ถิ ร ไ ท ย กั บ สั ง ค ม
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การรับรอง ISO/IEC 17025 พร้อมทั้งได้รับ 
ค�าแนะน�า เพ่ือความร่วมมอืกนัในการส่งเสรมิ 
พัฒนาวิศวกร หาแนวทางในการส่งเสริม
สนับสนุนอุตสาหกรรมไฟฟ้าของประเทศให้
มีความเข้มแข็ง และแนวทางยกระดับคุณค่า
ของวิศวกร โดยการบังคับใช้พระราชบัญญัติ
วิศวกร พ.ศ. 2542 เพื่อเป็นไปตามข้อบังคับ 
สภาวศิวกรของผูป้ระกอบการวชิาชพีวศิวกรรม
ควบคุม และอื่นๆ

สิง่ทีไ่ด้รบัความชืน่ชม คอื ถริไทยเป็นผูผ้ลติของคนไทย ทีส่ามารถผลติหม้อแปลง
ได้ครอบคลมุระบบไฟฟ้าของประเทศ และ Asian Power Grid คอื ระดบัแรงดัน  
525 kV ที่ รัฐบาลต้องส่งเสริมสนับสนุนให้มีความแข็งแกร่ง มีความมั่นคง 
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นพื้นฐานของวิศวกรรมไฟฟ้าก�าลัง 
ท่ีสามารถน�าองค์ความรู้และการทดสอบเรื่องไฟฟ้าแรงสูงไปต่อยอดการผลิต
อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ได้

เมือ่วนัท่ี 13 กนัยายน 2560 อาจารย์บุญช่วย เจรญิผล รองคณบด ีฝ่ายบรหิาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ น�าคณาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ มาเยีย่มชมกระบวนการผลติหม้อแปลงไฟฟ้า ของ 
ถิรไทย และได้หารือแนวทางความร่วมมือ เพื่อการพัฒนาการศึกษาภาคปฎิบัติ 
ของนักศกึษาคณะวศิวกรรมศาสตร์ โดย คณุสมัพนัธ์ วงษ์ปาน กรรมการผูจ้ดัการ 
ให้การต้อนรับ
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อันดับต่อมาคือ... การเป็นองค์กรที่ใส่ใจต่อสังคมสิ่งแวดล้อม

ถิรไทย...มุ่งมั่นลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และมีนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Sustainable Development Goals: SDGs) จึงมุ่งม่ันพัฒนาทุกมิติ ทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เป้าหมายที่ส�าคัญอันหนึ่งคือ การสร้างความ
มั่นคงของทรัพยากรธรรมชาติ และยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการ
ผลิตหม้อแปลงและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้เตรียมความพร้อม
ในการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก และเพิม่ขดีความสามารถในการปรับตัวต่อ
การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ จึงวางพืน้ฐานเพือ่พฒันา บุคลากร, ผลิตภณัฑ์
สถานประกอบการ และสงัคมโดยรวม เพือ่น�าไปสูค่วามมัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยนื
ของสังคมประเทศชาติต่อไป

เมือ่วนัที ่19 กันยายน 2560 ดร.ครุุจติ นาครทรรพ ประธานกรรมการ องค์การ
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) อดีตปลัดกระทรวงพลังงาน  
ได้มอบเกยีรตบิตัรคาร์บอนฟตุพรนิท์ขององค์กร ให้กบัคณุสนุนัท์ สนัตโิชตนินัท์ 
กรรมการ ผู้จดัการฝ่ายทรพัยากรมนษุย์และบรหิารส�านักงาน ในงาน “ร้อยดวงใจ 
ร่วมใจลดโลกร้อน ประจ�าปี 2560” ณ ห้องวภิาวดีบอลรมู โรงแรมเซน็ทาราแกรนด์ 
แอทเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว และคุณวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมแสดงความยินดีด้วย

ปัจจุบัน หม้อแปลง ของ “ถิรไทย” ได้รับการรับรอง “หม้อแปลงฉลากเขียว” 
และได้รับรางวัล “อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 4 GI 4”

เมื่อวันท่ี 11 กันยายน 2560 คุณอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ รองอธิบดี 
กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้มอบรางวัล “อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 4 GI 4” 
ให้กับคุณสุนันท์ สันติโชตินันท์ กรรมการ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และ
บริหารส�านักงาน บริษัท ถิรไทย จ�ากัด (มหาชน)

ถิรไทย...มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์หม้อแปลง 
ไฟฟ้าทุกด้าน สามารถผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า
ระดบัแรงดนัพเิศษถึง 525 kV และห้องปฎบิตัิ
การทดสอบหม้อแปลงได้รับการรับรอง มอก.
17025-2548 (ISO/IEC 17025:2005) ที่มี 
ขอบข่ายสูงสุด ถึงขนาด 900 MVA ระดับ
แรงดัน 550 kV

นอกจากความมุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยี, 
กระบวนการผลิต, การคัดสรรใช้วัตถุดิบที่
เป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมอย่างต่อเนือ่ง ยงัค�านึง 
ถึงสภาพแวดล้อมของสถานที่ประกอบการ 
ได้ปรบัปรงุสถานทีป่ระกอบการ, สภาพแวดล้อม, 
กระบวนการผลติหม้อแปลงให้มคีวามปลอดภัย 
ปราศจากมลภาวะ และลดการปล่อยก๊าซ 
เรือนกระจก เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต สร้าง
ความผาสกุของผูป้ฎบิตังิาน และสงัคม เป็นผล 
ให้ได้รับรางวัล ดังกล่าว

บรษิทั ถริไทย จ�ากดั (มหาชน) ผูน้�านวตักรรม
หม้อแปลงไฟฟ้าของไทย ได้รับการรับรอง
หม้อแปลง “ฉลากเขียว” จากส�านักงาน
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มาตรฐานผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม และสถาบนั
สิง่แวดล้อมไทย นบัว่าเป็นรายแรกและรายเดียว 
ของประเทศ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560  
ศ.ดร.เผดิมศักด์ิ จารยะพันธุ ์ รักษาการ 
ผู้อ�านวยการสถาบันส่ิงแวดล้อมไทย ได้มอบ 
เครื่องหมาย “ฉลากเขียว” ส�าหรับหม้อแปลง
ระบบจ�าหน่ายให้กับคุณสัมพันธ์ วงษ์ปาน 
กรรมการผู้จดัการ บรษิทั ถริไทย จ�ากดั (มหาชน)

คุณสมบัติของหม้อแปลงฉลากเขียว...

เป็นหม้อแปลงทีม่คีณุภาพและมผีลกระทบต่อสิง่แวดล้อมน้อยกว่า เมือ่เปรยีบเทยีบ 
กับหม้อแปลงที่ท�าหน้าที่อย่างเดียวกัน ผลกระทบเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ต่อ 
สิ่งแวดล้อม สามารถแบ่งได้เป็น 5 ระยะ คือ ก่อนผลิต, ระหว่างการผลิต,  
ขณะขนส่ง, ขณะใช้งาน และหลังจากการเลิกใช้งานแล้ว กล่าวคือ เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อมและผู้ใช้งาน ตลอดอายุของหม้อแปลงโดยมีสาระเด่น ดังนี้

• เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มอก. 384
• มขีบวนการผลติเป็นไปตามกฎหมาย, จดัการเรือ่งสิง่แวดล้อมตามมาตรฐาน  
 ISO 14001
• มีค่าก�าลังไฟฟ้าสูญเสีย (Loss) ตาม EN 50464-1 Class B คือ BoBk  
 ที่กล่าวได้ว่ามีค่าความสูญเสียต�่ากว่าหม้อแปลงที่ใช้กันโดยทั่วไป
• มค่ีาระดบัความดงัของเสยีงรบกวนจากหม้อแปลง มค่ีาต�า่กว่าทีใ่ช้กนัโดยทัว่ไป
• ใช้ส,ี วตัถุดบิ และสารเคลือบกบัหม้อแปลงทีไ่ม่มกีารปนเป้ือนของโลหะหนกั 
 ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
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GO GREEN TOGETHER 
WITH SUPPLY CHAIN
DE-CARBONIZATION 

ถิรไทย...ได้เข้าร่วมสัมมนาให้ความรู้และ 
แลกเปลี่ยนแนวปฎิบัติที่ดี ของโครงการ 
จดัการลด การปล่อยคาร์บอน (Suppy Chain  
De-carbonization) เม่ือ 21 กรกฎาคม 2560 
ที่ โรงแรมทวินทาวเวอร์ จัดโดยสถาบันเพิ่ม 
ผลผลิตแห่งชาติ โดยได้รับมอบหมายจาก 
ส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม

ผู้บริโภคได้ประโยชน์อะไรจากผลิตภัณฑ์
ฉลากเขียว...

• มัน่ใจได้ว่าสินค้านัน้มีคณุภาพตามมาตรฐาน  
 มอก. ISO และ IEC
• การใช้สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 เป็นแนวทางหนึ่งในการฟื้นฟู และรักษา 
 สิ่งแวดล้อม ลดปัญหา มลภาวะโดยรวม 
 ด้วยการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมการบรโิภค

กรอบยทุธศาสตร์ชาตริะยะ 20 ปี เพือ่พฒันา
ประเทศไทยภายใต้แนวคิดประเทศไทย 4.0 
นั้นสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Sustainable Development Goals: SDGs)
ที่มองการพัฒนาเป็นมิติของเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม เป้าหมายที่ส�าคัญอันหนึ่งใน
การสร้างความม่ันคงของทรัพยากรธรรมชาติ 
และยกระดบัคณุภาพสิง่แวดล้อม ส่งเสรมิการ
ผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เป็นวงกว้างมากขึ้น เร่งเตรียมความพร้อมใน
การลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก และเพ่ิมขีด
ความสามารถในการปรับตวัต่อการเปลีย่นแปลง
สภาพภมูอิากาศ จงึเป็นสิง่ทีจ่�าเป็นในการวาง
พื้นฐานเพ่ือพัฒนาน�าไปสู่ความมั่นคง ม่ังค่ัง 
และยั่งยืนต่อไป

• เมือ่สนิค้าหรอืบรกิารเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมกเ็ท่ากบัว่า “เป็นมติรต่อสขุภาพ 
 ของเรา” ด้วยเช่นกัน ดังนั้น ผลที่ได้แน่นอน คือ ผลดีต่อสุขภาพของเรา
• ประหยัดเงินเนื่องจากสินค้าเหล่านี้ช่วยประหยัดน�้าและไฟฟ้า ท�าให้สามารถ 
 ลดค่าใช้จ่ายได้
• ช่วยให้เกดิสขุภาพทีด่ต่ีอสงัคม เป็นการปลกูฝังให้ผูบ้รโิภคมส่ีวนร่วมรบัผดิชอบ 
 ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย
• ส่งมอบสภาวะสิ่งแวดล้อมที่ดีต่ออนุชนรุ่นหลังและโลก

 “ถิรไทย...หม้อแปลงรักษ์โลก รักคุณ”

ถิ ร ไ ท ย กั บ สั ง ค ม
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มากกว่านั้นคือ... การมีส่วนร่วมกับผู้ผลิตสินค้าไทย

ถริไทย...มากกว่าการเป็นผู้ผลติหม้อแปลงของคนไทย คอื การมี
ส่วนร่วมกบัผู้ผลติสนิค้าไทยเพือ่พฒันาสนิค้าให้ก้าวไกล เม่ือวนัที่  
23 พฤศจกิายน 2560 สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครือ่งกลไทย  
น�าโดย ท่านนายกสมาคม คุณสจุ ิคอประเสรฐิศกัดิ ์คณุธานนิทร์  
ตันประวัติ เลขาธิการสมาคมฯ ได้พาสมาชิกของสมาคมฯ  
จ�านวน 30 ท่าน มาเยี่ยมชมดูงานการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า  
ห้องปฎิบัติการทดสอบหม้อแปลงที่ได้รับการรับรองระบบ  
ISO/IEC 17025 ที่มีขอบข่ายการทดสอบหม้อแปลงได้ถึง 

ขนาด 900 MVA และระบบแรงดัน 525 kV  
ผู้เยี่ยมชมให้ความสนใจซักถามอย่างมาก 
ได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน ์
โดยเฉพาะ ห้องทดสอบไฟฟ้าแรงสงู ท่ีสมาชกิ
หลายรายเป็นผูป้ระกอบการผลติอปุกรณ์ไฟฟ้า
เพื่อจ�าหน่าย ได้แสดงความจ�านงต้องการให้  
ถิรไทย ช่วยรับท�าการทดสอบแรงดันฟ้าผ่า 
BIL test เพื่อการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
หรือเพื่อการทดสอบ Type Test

ถริไทย...ขอเรยีนว่า ห้องทดสอบฯ ของบรษิทั  
ได้เปิดให้บรกิารการทดสอบไฟฟ้าแรงสงูตลอดมา 
รวมทั้งการทดสอบของผู ้ผลิตหม้อแปลง
ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อร่วมกัน 
ช่วยพัฒนาผลิตไฟฟ้าของไทย ให้มีคุณภาพ
ดียิ่งๆ ขึ้น

T i r a t h a i & S o c i e t y
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THAILAND 4.0 ไทย...ต้องเป็น
ศูนย์กลางตลาดซื้อขายไฟฟ้า
ของภูมิภาคอาเซียน

เมื่อ 15 พฤศจิกายน นี้ ถิรไทยได้รับเกียรติ
ให้การต้อนรับ ท่าน วิบูลย์ คูหิรัญ ที่ปรึกษา
โครงการหลวง อดีตผูว่้าการไฟฟ้าส่วนภมิูภาค 
อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช) ฯลฯ 
ได้มาเยี่ยมชมกระบวนการผลิตหม้อแปลง
ของ ถิรไทย

ท่านได้ชื่นชมความสามารถของคนไทยที่มี 
ความสามารถผลิตหม้อแปลงได้ถึงระดับ 
แรงดนั 525 kV และให้ข้อแนะน�าหลายประการ
ที่เป็นประโยชน์อย่างมาก ท่านมีความเห็นว่า 
รฐับาลต้องให้การสนับสนนุผลกัดัน ให้ไทยเป็น 
“ศนูย์กลางตลาดซือ้ขายไฟฟ้าในภมูภิาคอาเซยีน” 
เช่นเดยีวกบั “สงิคโปร์ ทีเ่ป็นศนูย์กลางภาคธรุกจิ 
และการเงินของภูมิภาค” นี้

ทั้งนี้ ไทยมีภูมิรัฐศาสตร์ที่ดีที่สุดที่เชื่อมโยง
สายส่งแรงสูง ส่งพลังงานไฟฟ้าไปทั่วเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศจะได้รับประโยชน ์
ทัง้ทางเศรษฐกจิ, การลดการลงทนุสร้างโรงไฟฟ้า 

เพื่อเป็นก�าลังส�ารองกับประเทศต่างๆ ในภูมิภาคแล้ว หากตลาดกลางฯ อยู่ที่นี่  
ไทยยังสามารถเลือกการจ่ายพลังงานไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าใดและจ่ายไปยังที่ใด 
ด้วยอ�านาจต่อรองดงักล่าว สร้างความเข้มแข็งมัน่คงด้านพลงังานไฟฟ้าให้เกดิข้ึน
ภายในประเทศไทย ต้องเป็นศูนย์กลางตลาดซื้อขายไฟฟ้าของภูมิภาคอาเซียน 
น่าจะเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งของ Thailand 4.0

ท้ายสุดนี้ ตลอดระยะเวลา 30 ปีแห่งการก่อตั้งถิรไทย จากโรงงานเล็กๆ บน
ถนนบางนา-ตราด ก้าวสู่เป็นบริษัท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ในโอกาสนี้  
ขอขอบพระคณุผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องทกุภาคส่วนทีส่นบัสนนุใช้หม้อแปลงของ “ถริไทย”  
ด้วยดีเสมอมา... เรา...มั่นใจว่าอุตสาหกรรมของคนไทย จะเจริญก้าวหน้าได้
อย่างม่ันคงและยัง่ยนื ถ้าคนไทยให้การสนบัสนนุใช้ผลติภัณฑ์ของคนไทย และ...
แน่นอนที่สุดคือ...

ถิรไทย...พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง 
และยั่งยืน ต่อไป 

ถิ ร ไ ท ย กั บ สั ง ค ม








