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ไม่สงวนลิขสิทธิ์ สําหรับท่านทีต่ อ้ งการนําไปเผยแพร่
ต่อโดยไม่มวี ตั ปุระสงค์ทางการค้า ท่านไม่จาํ เป็นต้อง
ขออนุญาตเรา แต่หากท่านจะแจ้งให้เราทราบว่าท่าน
นําไปเผยแพร่ต่อที่ใด ก็จักเป็นพระคุณยิ่ง

ห ม า ย ห ตุ บ ร ร ณ า ิ ก า ร
Editor's Note

TR T
J R
ฉบับนี้ เป็นฉบับทีค่ วรออกสูส่ ายตาท่านผูอ้ า่ นนานแล้ว แต่เนือ่ งจาก
บรรณาธิการคือตัวข้าพเจ้าติดภารกิจบางอย่าง จึงได้ฤกษ์ออกในวาระต้อนรับปใหม่พอดี แม้จะ
ออกช้าไป แต่ขอ้ เขียนต่าง ในฉบับนี้ ยังคงคุม้ ค่าแก่การติดตามอ่านเหมือนเดิม
คอลัมน์ วิศวกรรมไ า ฉบับนี้ พูดถึงการเปลี่ยนสายไ าจากระบบสายไ าอากาศ
เป็นสายไ าใต้ดิน ของทั้งระบบจ่ายพลังงานไ าและระบบสื่อสารต่าง ึ่งแม้จะต้องใช้
งบประมาณในการเริม่ ต้นทีส่ งู มากทัง้ ในระบบส่งกําลังไ าและระบบจําหน่าย แต่คา่ ใช้จา่ ย
ในระหว่างใช้งานก็จะลดลงได้มาก รวมถึงอายุการใช้งานของสายส่งก็จะเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน
ที่สําคัญคือความเชื่อถือได้ของระบบไ า กล่าวคือรองรับความต้องการใช้ไ าที่เพิ่มขึ้น
ในอนาคต ลดความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ จากปจจัยภายนอก เช่น พายุ ลมแรง อุบตั เิ หตุจากรถชน
เสาไ า นอกจากนีย้ งั จะทําให้ประชาชนได้เห็นทัศนียภาพทีส่ วยงามของเมืองได้อย่างเต็มตา
อีกด้วย การไ านครหลวงได้รเิ ริม่ ขับเคลือ่ นโครงการนี้ มาตัง้ แต่ป 252 และทําไปเสร็จแล้ว
ในถนนหลายสายของกรุงเทพ
ในการเปลี่ยนสายไ าจากระบบสายไ าอากาศเป็นสายไ าใต้ดินนั้น หม้อแปลงไ า
ที่เราเห็นกันตามหัวเสาไ าก็จะหายไป กลายเป็นสิ่งใหม่ที่เรียกว่า unit ub tation ึ่ง
บริษทั ถิรไทย จํากัด (มหาชน) ของเราได้รว่ มมือกับบริษทั lba งึ่ เป็นผูผ้ ลิตและจําหน่าย
อุปกรณ์ unit ub tation ทีม่ คี ณ
ุ ภาพจากประเทศเยอรมนี นําผลิตภัณ ส์ ง่ เข้าทดสอบจนผ่าน
เกณ ก์ ารทดสอบทุกรายการ และพร้อมรองรับโครงการเปลีย่ นสายไ าจากระบบสายไ า
อากาศเป็นสายไ าใต้ดนิ ของการไ านครหลวงเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
คอลัมน์ คนไ า ฉบับนี้ เป็นข้อเขียนของ ศาสตราจารย์ ดร บุญรอด บิณ สันต์ เรื่อง
คุณพระเจริญวิศวกรรมและโปรเ สเ อร์เกเวิรต์ งึ่ เราได้ขออนุญาตคัดลอกมาจากหนังสือ
0 ป วิศว จุ า รอบคุณพระเจริญ หน้า 201 216 เป็นงานเขียนทีศ่ ษิ ย์เขียนถึงครู
ทีอ่ า่ นแล้วสนุก ได้ความรู้ ได้บรรยากาศเก่า และความอบอุน่ จริงใจระหว่างครูกบั ศิษย์ทนี่ บั วัน
จะหาได้ยากยิ่งในสังคมที่วัดค่ากันด้วยเงินตรา คนรุ่นใหม่ที่อยากรู้ว่าครูกับศิษย์สมัยก่อน
เขาป บิ ตั ติ อ่ กันอย่างไร ต้องอ่านเรือ่ งนีใ้ ห้ได้
คอลัมน์ รากไทย พูดถึง ชะตากรรมของภาษาไทนอกประเทศ ทีพ่ นี่ อ้ งไทนอกประเทศของเรา
พูดถึงอดีตด้วยความภาคภูมใิ จแต่แ งไว้ดว้ ยแววขมขืน่ เพราะวันคืนแห่งความอิสระอย่างนัน้
ไม่หวนคืนมาอีกแล้ว ด้วยเมือ่ ปราศจากอํานาจรัฐคุม้ ครอง ภาษาไทร้อยเผ่าจึงหายไปจากโลก
สูญสิน้ ตลอดกาล
ที่พลาดไม่ได้คือ คอลัมน์ บริหารนอกตํารา ที่พูดถึงการตัดสินใจอันไม่เป็นที่ชื่นชอบ หรือ
ที่ รัง่ เรียกว่า npopular eci ion และคอลัมน์ ย้อนรอยหม้อแปลง งึ่ ฉบับนีเ้ สนอเรือ่ งราว

การต้องอธิกรณ์ถงึ 6 ครัง้ ของครูบาเจ้าศรีวชิ ยั
ตนบุญแห่งล้านนา เจ้าของวาจาอันศักดิส์ ทิ ธิ์
ที่ว่า ตราบนํ้าปงไม่ไหลคืนเชียงใหม่ฉันใด
ตัวเราจักไม่ไปเหยียบเชียงใหม่ฉนั นัน้
สุดท้าย คอลัมน์ที่ต้องอ่านคือ ในนามของ
ความดี ฉบับนีน้ าํ เสนอถึง 2 เรือ่ ง คือ เรือ่ งราว
การทําความดีของ จ่าคิงส์ จิตอาสา ึ่งเป็น
พนักงานคนหนึ่งของ บริษัท ถิรไทย คนดี
ทีอ่ ยูใ่ กล้ ตัวเรา กับเรือ่ งราวของปราก การณ์
ne World ทีโ่ ลกหลอมรวมจิตใจเป็นหนึง่ เดียว
เพือ่ ช่วยเหลือ 1 ชีวติ ทีมหมูปาอะคาเดมี งึ่
เข้าไปติดอยูใ่ นถํา้ หลวง ขุนนํา้ นางนอน อําเภอ
แม่สาย จังหวัดเชียงราย เป็นเวลาถึง 18 วัน
แม้เหตุการณ์จะผ่านไปพอสมควรแล้ว แต่ทกุ คน
ก็ยังคงจดจําเรื่องราวเหล่านั้นได้ไม่ลืมเลือน
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เฉลิมศักดิ์ วุฒิเศลา

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้าก�าลัง
มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
ผู้จัดการส่วนทดสอบไฟฟ้าและประกันคุณภาพ บริษัท ถิรไทย จ�ากัด (มหาชน)

ระบบ

สายไฟฟ้า
ใต้ดิน
การเปลี่ยนสายระบบสาย าอากาศเปนสาย า ้ดิน ของทัง
ระบบจายพลังงาน าและระบบส่อสาร าง กเพ่อวั ประสง ด์ า้ น
สนทรียศาส ร์
และ วามเช่อ อ ด้ของระบบ า กลาว อ
รองรับ วาม อ้ งการ ช้ าทีเ่ พิม่ ขึน นอนา ลด วามเสีย ายของ
ระบบ ทีเ่ กิดขึนจากปจจัย ายนอก เชน พาย ลมแรง อบั ิเ จาก
ร ชนเสา า นอกจากนียังจะทา ้ประชาชน ด้เ นทัศนีย าพ
ที่สวยงามของเมอง ด้อยางเ ม าอีกด้วย
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ช่วงเริ่มต้นของการขยายระบบพลังงานไ า
ระบบสายไ าใต้ดนิ ก็ได้เริม่ ขึน้ เช่นกัน โทมัส
เอดิสัน ได้ใช้การส่งไ ากระแสตรง ( )
ด้วยระบบไ าใต้ดินชื่อว่า treet ipe
ในระบบจําหน่ายของเขาในช่วงเริ่มต้น เขาใช้
ปอกระเจา ( ute) เป็นฉนวนในครั้งแรกนี้
ในป ค ศ 1880 ก่อนทีจ่ ะนํายางมาเป็นฉนวน
ในป ค ศ 1882

ระบบสายไ าใต้ดนิ จะใช้งบประมาณในการเริม่ ต้นทีส่ งู มากทัง้ ในระบบส่งกําลัง
ไ าและระบบจําหน่ายแต่ค่าใช้จ่ายในระหว่างใช้งานก็จะลดลงได้มากเช่นกัน
รวมถึงอายุการใช้งานของสายส่งก็จะเพิ่มขึ้นด้วย

ความเป็นมา

ระบบสายส่งไ าใต้ดินได้ถูกนํามาใช้เป็นครั้งแรกในการระเบิดเหมืองแร่และ
การเดินสายโทรเลขใต้ทะเล สายส่งไ าได้ถูกใช้ระเบิดเหมืองที่ประเทศรัสเ ีย
ในป ค ศ 1812 และส่งสัญญาณโทรเลขทีช่ อ่ งแคบประเทศอังกฤษในป ค ศ 1850
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ลําดับการพัฒนาของทัง้ ระบบฉนวนและเทคนิค
การประดิษฐ์สายไ ใต้ดิน
1 25 re uri ed paper in ulation u ed
on cable
1 0
in ulation u ed on cable
1 42 ol ethelene in ulation r t u ed
on cable
1 62 th lene prop lene rubber in ulated
cable beco e co ercial a ailable
1 6 er or ed cable acce orie beco e
a ailable
1 0 hrin able cable acce orie beco e
a ailable

Electrical Engineering

การเปรียบเทียบ

โดยทั่ ว ไปการตั ด สิ น ใจใช้ ส ายตั ว นํ า ไ า
แรงสูงในอากาศทีถ่ กู รองรับด้วยเสาจํานวนมาก
นั้นจะอยู่ในชนบทที่ไม่คํานึงถึงลักษณะความ
สวยงามมากนัก สายส่งไ าใต้ดนิ จะถูกใช้ใน
บริเวณที่มีประชากรหนาแน่นหรือพื้นที่ที่ดิน
มีราคาแพงหรือมีความสําคัญด้านสิ่งแวดล้อม
หรือด้านความงาม

ข้อได้เปรียบ

ความเสียหายจากสภาพอากาศที่รุนแรง
( าผ่าใหญ่, พายุ , ลม และอืน่ ) มีนอ้ ยกว่า
ลดความเสีย่ งต่อการเกิดไ ไหม้ สายไ เหนือ
ศีรษะสามารถส่งผ่านกระแส ault ได้สงู จาก
ต้นไม้ถึงตัวนํา, ตัวนําถึงตัวนํา หรือตัวนํา
ต่อดิน ึ่งส่งผลให้มีการอาร์คขนาดใหญ่ได้
ลดระยะของการแผ่คลื่นแม่เหล็กไ า
( ) ลงสูพ่ นื้ ทีโ่ ดยรอบ อย่างไรก็ตามขึน้ อยู่
กั บ ความลึ ก ของสายเคเบิ ล ใต้ ดิ น
อาจมีการแผ่ไปบนพื้นผิว กระแสไ าใน
ตัวนําจะสร้างสนามแม่เหล็ก แต่การจัดกลุม่

สายไ ใต้ดินจะลดสนามแม่เหล็กภายนอกที่เกิดขึ้นและอาจมีการปองกัน
แม่เหล็กเพิ่มเติมได้ง่ายกว่า
สายใต้ดินต้องการพื้นที่ที่มีความกว้างน้อย ประมาณ 1 10 เมตร เพื่อติดตั้ง
(ไม่เกิน 0 เมตร สําหรับสาย 400 ในระหว่างการก่อสร้าง) ในขณะที่
สายเหนือศีรษะต้องใช้ระยะการเดินสายกว้างประมาณ 20 200 เมตร เพือ่ ให้
สามารถรักษาระยะทีแ่ น่นอนเพือ่ ความปลอดภัย, การบํารุงรักษาและการ อ่ มแ ม
สายใต้ดินไม่เป็นอันตรายต่อเครื่องบินที่บินตํ่าหรือสัตว์ปา
สายใต้ดนิ มีความเสีย่ งในการถูกขโมยตัวนํา,การเชือ่ มต่อทีผ่ ดิ ก หมาย, การก่อ
วินาศกรรมและความเสียหายจากความขัดแย้ง น้อยกว่าสายในอากาศ
การ งสายสาธารณูปโภคต่าง ทําให้มพี นื้ ทีส่ าํ หรับต้นไม้ขนาดใหญ่บนทางเท้า
ึ่งต้นไม้ส่งผลประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมที่ดีและเพิ่มมูลค่าทรัพย์สิน

ข้อเสียเปรียบ

ระบบสายใต้ดินมีราคาแพงมากขึ้นเนื่องจากค่าใช้จ่ายในการ งสายเคเบิล ึ่ง
สูงกว่าสายไ เหนือศีรษะหลายเท่า และค่าใช้จา่ ยในการบํารุงรักษาของสายไ ใต้ดนิ
เป็นสองถึงสี่เท่าของค่าใช้จ่ายของสายไ เหนือศีรษะ ในพื้นที่ที่มีลักษณะเป็น
เมืองย่านใจกลางธุรกิจ ค่าใช้จา่ ยในการส่งผ่านใต้ดนิ จะมีราคาแพงกว่า 10 14 เท่า
อย่างไรก็ตาม การคํานวณเหล่านีอ้ าจจะยังไม่รวมค่าใช้จา่ ยในการหยุดชะงักของ
การส่งพลังงาน (ขณะก่อสร้าง)
ในขณะทีก่ ารค้นหาและ อ่ มแ มสายไ เหนือศีรษะสามารถทําการ อ่ มแ มได้
ในหลายชั่วโมง ส่วนสายไ ใต้ดินอาจใช้เวลาหลายวันหรือหลายสัปดาห์ และ
ด้วยเหตุนี้จึงมีการจัดให้มีสายสํารองในระบบ
สถานทีข่ องสายเคเบิลใต้ดนิ ไม่ชดั เจนเสมอไป งึ่ อาจนําไปสูก่ ารขุดเจาะทีไ่ ม่ระวัง
หรือถูกไ าดูด
การดําเนินงานจ่ายไ เป็นเรือ่ งยากมากขึน้ เนือ่ งจาก reacti e po er ของสาย
เคเบิ้ลใต้ดินก่อให้เกิดกระแสการชาร์จ (char in current) ขนาดใหญ่และ
ทําให้การควบคุมแรงดันไ าทําได้ยากขึ้น
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ในขณะที่สายเหนือศีรษะสามารถปรับได้โดยปรับเปลี่ยนช่องว่างและขั้วไ า
เพือ่ ให้มกี าํ ลังมากขึน้ สายเคเบิลใต้ดนิ ไม่สามารถปรับขึน้ ได้และต้องมีการเสริม
หรือเปลี่ยนเพื่อเพิ่มกําลังไ า บริษัทส่งและจัดจําหน่ายไ าโดยทั่วไปจึงใช้
สายเคเบิลใต้ดนิ ทีม่ ขี นาดทีจ่ ะรองรับความต้องการในอนาคตได้ โดยการติดตัง้
สายไ ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ในขณะที่ยังต้องมีความคุ้มค่า
สายเคเบิ้ลใต้ดินอาจเสียหายจากการเคลื่อนที่ของพื้นได้มากขึ้น เช่น แผ่นดิน
ไหวที่เมืองไครสต์เชิร์ชประเทศนิว ีแลนด์ ทําให้สายไ าแรงสูงเกิดความ
เสียหาย 60 กิโลเมตร (220 ไมล์) และต่อมาเมืองไครสต์เชิร์ชถูกตัดขาด
ในขณะทีส่ ายเหนือศีรษะมีความเสียหายเพียงไม่กกี่ โิ ลเมตร เนือ่ งจากโครงสร้าง
เสาถูกทําลายด้วยความร้อนจนหลอมละลาย
สายไ ทีถ่ กู ใช้เกินกําลัง (o erload) อาจละลายเสือ้ พลาสติกทําให้เกิดไอระเหย
ที่ไวไ และสายเคเบิลสามารถจุดไอระเหยได้
ข้อดีในบางกรณีมีมากกว่าข้อเสียของต้นทุนการลงทุนที่สูงขึ้น, การบํารุงรักษา
และการจัดการที่มีราคาแพงกว่า

ระบบสายไฟฟ้าใต้ดินในประเทศไทย

ประเทศไทยกําลังเดินหน้าสูก่ ารเป็นประเทศทีข่ บั เคลือ่ นด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
(Thailand 4 0) โดยในการพัฒนาให้ประเทศไทยกลายเป็น ประเทศไทย 4 0
นัน้ เปาหมายสําคัญคือ การยกระดับเมืองให้กลายเป็นเมืองอัจฉริยะหรือ art
etro นั่นคือการมีพลังงานไ าที่มั่นคง ปลอดภัย โดยการไ านครหลวง
(ก น ) ได้ริเริ่มขับเคลื่อนโครงการที่มีความสําคัญ ที่จะช่วยยกระดับชีวิตของ
คนเมืองนั่นคือ โครงการเปลี่ยนระบบสายไ าอากาศเป็นสายไ าใต้ดิน
โครงการเปลีย่ นระบบสายไ าอากาศเป็นสายไ าใต้ดนิ เป็นโครงการที่ ก น
เริ่มวางแผนดําเนินการมาตั้งแต่ป 252 และขณะนี้สําเร็จไปแล้วรวมระยะทาง
ประมาณ 41 กิโลเมตร และอยูร่ ะหว่างดําเนินการอีก 45 5 กิโลเมตร ต่อมา
คณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบให้ ก น ดําเนินโครงการเพือ่ รองรับการเป็นมหานคร
แห่งอาเ ียนอีก 12 กิโลเมตร
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ก น มีความตั้งใจที่จะนําสายไ าลงใต้ดิน
ให้ทวั่ ทุกพืน้ ที่ แต่เนือ่ งจากการนําสายไ าลง
ใต้ดนิ นัน้ ต้องใช้งบประมาณสูงมาก มีขนั้ ตอน
และกระบวนการทํางานทีค่ อ่ นข้างยุง่ ยาก บั อ้ น
มีอุปสรรคระหว่างขุดเจาะและ ก น ได้รับ
อนุญาตให้ทํางานเฉพาะเวลากลางคืนเท่านั้น
เนื่องจากมีปริมาณรถที่น้อยกว่าเวลากลางวัน
เพราะต้องมีการปดการจราจรเพือ่ ทําการก่อสร้าง
จะทําให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุด
ึ่งเป็นเหตุให้ต้องใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง
ยาวนานกว่าการพาดสายไ าบนเสาหลาย
เท่าตัว
จากอุปสรรคต่าง ข้างต้น ทําให้ไม่สามารถ
ดําเนินโครงการได้ครบทุกพืน้ ทีข่ อง ก น ใน
เวลาอันรวดเร็ว ดังนัน้ จึงต้องกําหนดหลักเกณ ์
ในการเลือกพื้นที่ที่จะก่อสร้างสายไ าใต้ดิน
เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนมากที่สุด
นั่นคือการพิจารณาจาก
แนวถนนสายหลักทีม่ แี นวโน้มความต้องการ
ใช้ไ าสูงขึ้นในอนาคต
ย่านการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
แนวการก่อสร้างรถไ าและสาธารณูปโภค
พื้นที่เศรษฐกิจกลางเมือง
สถานที่สําคัญต่าง

Electrical Engineering
สารสิน ถนนวิทยุ ถนนสาทร ถนนเจริญราษ ร์ ถนนดินแดง ถนนประชาราษ ร์
สาย 1 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ถนนแจ้งวัฒนะ ถนนสามเสน ถนนประชาธิปก
ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ถนนวิภาวดีรังสิต ถนนรามคําแหง ถนนลาดพร้าว
ถนนศรีนครินทร์ ถนนทหาร ถนนอรุณอัมรินทร์ ถนนบรมราชชนนี ถนนพรานนก
บริเวณรอบพระตําหนักจิตรลดารโหฐาน ถนนติวานนท์ และถนนเทพารักษ์

สายไ าใต้ดินมีโอกาสเกิดปญหาน้อยมาก
เมือ่ เทียบกับสายไ าอากาศเพราะมีสงิ่ รบกวน
จากภายนอกน้อยกว่า แต่ในกรณีทเี่ กิดปญหา
ก็จะใช้เครือ่ งทดสอบทีเ่ รียกว่า Ti e o ain
Re ection (T R) ทําการส่งคลืน่ เข้าไปยังจุดที่
มีปญหาเพือ่ สะท้อนกลับมาเป็นระยะทาง ทําให้
ทราบตําแหน่งและแก้ไขได้ตรงจุดอย่างรวดเร็ว

นอกจากเขตของ ก น แล้ว ในเขตของการไ าส่วนภูมิภาค (ก ภ ) ก็ได้
มีโครงการนําสายไ าอากาศลงใต้ดินด้วยเช่นกันในหลายจังหวัด เช่น พัทยา
ภูเก็ต เชียงใหม่ ลพบุรี นครราชสีมา และจังหวัดหัวเมืองใหญ่อื่น ที่มีสถานที่
ท่องเที่ยวสําคัญอื่น อีกหลายแห่ง
ในอนาคตอันใกล้นปี้ ระเทศไทยก็จะมีเมืองหลวง หัวเมืองใหญ่ตา่ ง และสถานที่
ท่องเทีย่ วสําคัญทีม่ ที ศั นียภาพทีส่ วยงาม ไม่มสี ายไ าและสายสือ่ สารต่าง มา
เกะกะสายตา รวมถึงจะมีระบบไ าที่มีความมั่นคงมากขึ้นด้วย

ก น ได้ดาํ เนินการตัง้ แต่ป 252 งึ่ ได้เสร็จสิน้
ไปแล้วหลายถนน ได้แก่ ถนนสีลม ถนนพญาไท
ถนนพระราม 1 ถนนพระราม 4 ถนนเพลินจิต
ถนนราชดําริ ถนนพระราม 6 ถนนศรีอยุธยา
ถนนราชวิถี ถนนสวรรคโลก ถนนสุโขทัย
ถนนพิชยั ถนนอูท่ องใน ถนนราชดําเนินนอก
ถนนพิษณุโลก ถนนนครสวรรค์ ถนนพหลโยธิน
ถนนประดิพทั ธิ์ ถนนเพชรบุรี ถนนสุขมุ วิท และ
กําลังดําเนินการโครงการทีเ่ หลืออย่างต่อเนือ่ ง
โครงการทีก่ าํ ลังก่อสร้างจนถึงป 2564 คือ ถนน
ราชปารภ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ อย
สว่างอารมณ์ ถนนสาธุประดิษฐ์ ถนนพระราม
ถนนรัชดาภิเษก ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ถนน
เทียมร่วมมิตร ถนนวัฒนธรรม ถนนพระราม
ถนนอังรีดนู งั ต์ ถนนชิดลม ถนนหลังสวน ถนน
เอกสารอ้างอิง
1 i tor o under round po er cable
2 o o o er ine au e Wild re
di on lectric n titute nder round
4 hould o er ine be nder round
5 วารสาร
ie
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ทศพร รัตนวุฒิสุวรรณ

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้าก�าลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิศวกรออกแบบไฟฟ้า บริษัท ถิรไทย จ�ากัด (มหาชน)

Unit

Substation
การ าน ร ลวงเริ่ม ้ วามสา ั กับ ณ าพ นการจาย าและ
วามเช่อ อ ด้ของระบบ ามากขึน งแ
ั แ นปรับปรงและขยายระบบ
จา นายกาลัง รอพลังงาน า บับที่ จึง ด้มกี ารริเริม่ งแ
ั ป
นการดาเนินงาน รงการเปลีย่ นระบบสาย าอากาศเปนสาย า ด้ นิ
นพนที่ที่มี วามสา ั นอกจากนียังเปนการ อบสนองน ยบายรั บาล
มงสู นนม าน รแ งอาเ ียน
บริษทั ริ ทย จากัด ม าชน ด้รวมมอกับบริษทั
งึ่ เปน ู้ ลิ
และจา นายอปกรณ์
จากประเทศเยอรมนี มี วามสน จ
อ รงการดังกลาว เพ่อที่จะพั นาประเทศ ปสู
าม
ที่รั บาล ด้กา นดกรอบน ยบาย ว้ อีกทังยังเปนการขยาย
ลิ ัณ ์ มของบริษัทอีกด้วย
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ความแตกต่างระหว่างสายอากาศกับสายใต้ดิน
รายละเอียด

สายอากาศ

สายใต้ดิน

1

ด้านความปลอดภัย

มีความปลอดภัยน้อยกว่า

มีความปลอดภัยค่อนข้างสูง
ผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมน้อย

2

ด้านต้นทุน

เงินลงทุนไม่สูงมาก

เงินลงทุนค่อนข้างสูงมาก

ด้านโอกาสเกิด ault

เกิดค่อนข้างบ่อยกว่า

เกิดค่อนข้างน้อย

4

การหาตําแหน่งการเกิด ault

หาตําแหน่งได้ง่ายกว่า

หาตําแหน่งได้ยากกว่า

5

การ ่อมบํารุงรักษา

่อมบํารุงรักษาได้ง่ายและถูกกว่า

่อมบํารุงรักษาได้ยากและแพงกว่า

6

รูปลักษณ์

ปดบังภูมิทัศน์

ระบบสายไฟฟ้าใต้ดิน

อุปกรณ์ไ าหลักในระบบจ่ายไ าใต้ดินคือ สายไ าใต้ดิน ( nder round
cable) และ nit ub tation สําหรับสายไ าใต้ดินมีหลายบริษัทที่สามารถ
ผลิตได้ภายในประเทศไทย แต่สําหรับ nit ub tation ยังไม่มบี ริษทั ทีส่ ามารถ
ผลิตภายในประเทศได้ ต้องนําเข้าจากต่างประเทศเท่านัน้ บริษทั จึงมีความสนใจ
ที่จะทําการตลาดในอุปกรณ์นี้
nit ub tation หรือ re abricated ub tation หรือ o pact tation
ดังรูปที่ 1 ประกอบด้วยอุปกรณ์ทสี่ าํ คัญ 4 ชนิด คือ อุปกรณ์ตดั ต่อแรงดันปานกลาง
( ediu olta e itch ear), หม้อแปลงไ า (Tran or er), อุปกรณ์ตดั ต่อ
แรงดันตํ่า ( o olta e itch ear) และโครงโลหะ ( etal enclo ure)
มีรายละเอียดทางด้านเทคนิค ดังนี้

รูปที่ 1 Unit substation
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สภาพภูมิทัศน์ที่ดี หลบหลีกสิ่งก่อสร้างอื่น

1. อุปกรณ์ตัดต่อแรงดันปานกลาง
(Medium voltage switchgear)

ทําหน้าที่เป็นอุปกรณ์ปองกันและตัดต่อวงจร
ทางด้านระบบแรงดันปานกลาง อุปกรณ์ทนี่ ยิ ม
เลือกใช้มากทีส่ ดุ คือ Rin ain unit (R )
ดังรูปที่ 2 เนื่องจากมีความปลอดภัยและมี
งก์ชนั่ การทํางานเสริมสําหรับการสัง่ ตัดต่อวงจร
ทางไกล ( eeder re ote ter inal unit RT )
และอุปกรณ์นจี้ ะต้องมีคณ
ุ สมบัตแิ ละผ่านการ
ทดสอบตามมาตรฐาน peci cation o 108
12 24
6 in ulated Rin ain nit
ของการไ านครหลวง และมาตรฐาน
622 1 200
etal enclo ed itch ear
and control ear or rated olta e abo e
1 and up to and includin 52

รูปที่ 2 Ring main unit

Electrical Engineering

รูปที่ 3 หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดฉนวนน�้ามัน

2. หม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer)

ทําหน้าที่เปลี่ยนแรงดันไ าระบบปานกลาง
ที่รับจาก R เป็นระบบแรงดันตํ่าและส่ง
ผ่านกระแสไ าไปยังอุปกรณ์ตดั ต่อแรงดันตํา่
เพื่อจ่ายไ ให้กับผู้ใช้ต่อไป โดยหม้อแปลง
ไ าที่ติดตั้งใน nit ub tation เป็นได้ทั้ง
ชนิดฉนวนแข็ง ( r t pe or ca t re in)
และชนิดฉนวนนํ้ามัน ( il t pe) ดังรูปที่
หม้อแปลงไ าจะต้องมีคณ
ุ สมบัตแิ ละผ่านการ
ทดสอบตามมาตรฐาน peci cation o 2 6
on entional t pe three pha e le a
able li uid lled tran or er ของการไ า
นครหลวง, มาตรฐาน T 84 tandard
or po er tran or er และมาตรฐาน
600 6 o er tran or er

3. อุปกรณ์ตัดต่อแรงดันต�่า (Low voltage switchgear)

ทําหน้าที่เป็นอุปกรณ์ปองกันและตัดต่อวงจรทางด้านระบบแรงดันตํ่า อุปกรณ์
ที่นิยมใช้มากที่สุดคือ olded ca e circuit brea er ดังรูปที่ 4 อุปกรณ์นี้จะ
ต้องมีคุณสมบัติและผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน peci cation o 105
12/24
nit ub tation ของการไ านครหลวง, มาตรฐาน
614 1
o olta e itch ear and control ear a e blie และมาตรฐาน
60 4 2 o olta e itch ear and control ear art 2 ircuit brea er

รูปที่ 4 Low voltage switchgear
APRIL - JULY 2018
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รูปที่ 5 Metal enclosure

4. โครงโลหะ (Metal enclosure)

ทําหน้าที่เป็นเปลือกหุ้มอุปกรณ์ทั้ง ชนิดที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น เข้าไว้เป็น nit
ub tation ชิ้นเดียวกัน ดังรูปที่ 5 อุปกรณ์นี้จะต้องมีคุณสมบัติและผ่านการ
ทดสอบตามมาตรฐาน peci cation o 105 12/24
nit ub tation
ของการไ านครหลวง

การทดสอบ

อ้างอิงถึงมาตรฐาน
การทดสอบ ดังนี้

1. Dielectric tests

622 1 202 กําหนดให้ nit ub tation ต้องผ่าน

เนื่องจากอุปกรณ์ตัดต่อแรงดันปานกลาง หม้อแปลงไ า และอุปกรณ์ตัดต่อ
แรงตํ่า ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานของแต่ละอุปกรณ์แล้ว หลังจากนํามา
ประกอบเข้าด้วยกัน สายที่นํามาต่อระหว่างอุปกรณ์นั้นอาจจะทําให้มีปญหาได้
จึงกําหนดให้ทดสอบความคงทนของฉนวนระหว่าง อุปกรณ์ตัดต่อแรงดัน
ปานกลางกับหม้อแปลงไ า และอุปกรณ์ตัดต่อแรงดันตํ่ากับหม้อแปลงไ า
014
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2. Temperature rise test

การทดสอบนีเ้ พือ่ ทดสอบถึงประสิทธิภาพในการ
ระบายความร้อนของตู้ nclo ure ที่ไม่ทําให้
อายุการใช้งานของอุปกรณ์อนื่ ทีต่ ดิ ตัง้ ภายใน
ตู้เสื่อมสภาพเร็วขึ้น ตามมาตรฐานกําหนด
cla o enclo ure มีค่าเท่ากับ 5 , 10 ,
15 , 20 หรือ 0 ในข้อกําหนดของการ
ไ านครหลวงกําหนด cla o enclo ure
ไว้ที่ 20 กล่าวคืออุณหภูมขิ องหม้อแปลงไ า
ทีท่ ดสอบหลังจากติดตัง้ ในตู้ nit ub tation
จะต้องมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นไม่เกิน 20 องศา
เ ลเ ียส ( la 20 t 20 )

Electrical Engineering
3. Short-time withstand current and
peak withstand current tests

เป็นการทดสอบระบบการนํากระแสผิดพร่อง
ลงดิน เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของระบบ
roundin ของ nit ub tation

4. Verification of protection

เป็นการทดสอบความสามารถในการปกปองสิง่ ที่
อยูภ่ ายในตู้ nit ub tation ( rotection)
ตามข้อกําหนดของการไ านครหลวงกําหนด
ไว้อย่างตํ่า ดังนี้
ediu olta e co part ent
4
Tran or er co part ent
o olta e co part ent
4

5. Mechanical tests

เป็นการทดสอบทางกลแบ่งเป็น การทดสอบ
ดังนี้
Wind pre ure เป็นการทดสอบความแข็งแรง
ต่อแรงลม

Roo load เป็นการทดสอบความสามารถในการรับโหลดของหลังคา เช่น หิมะ
echanical i pact เป็นการทดสอบความคงทนต่อแรงทางกล เช่น ประตู
หรือ หลังคา เป็นต้น

6. Tests to verify the auxiliary and control circuits

เป็นการทดสอบ งก์ชั่นการทํางานของวงจรที่ติดตั้งภายในตู้ nit ub tation

7. Internal arc test

เป็นการทดสอบความแข็งแรงของตู้และการปองกันสะเก็ดระเบิดหรือเปลวไ ที่
เกิดจากกระแสลัดวงจรไม่ให้โดนผูป้ บิ ตั งิ านหรือประชาชนทีส่ ญ
ั จรไปมาบริเวณ
ใกล้เคียง แบ่งเป็น cla ดังนี้
ปองกันผู้ป ิบัติงาน ( perator) ไม่ให้ถูกสะเก็ดระเบิดหรือเปลวไ
ปองกันประชาชนที่สัญจรไปมา ไม่ให้ถูกสะเก็ดระเบิดหรือเปลวไ
ปองกันทั้งผู้ป ิบัติงานและประชาชน ที่สัญจรไปมา
ตามข้อกําหนดของการไ านครหลวงกําหนดให้ตู้ nit ub tation ต้องผ่าน
การทดสอบ cla
ในกรณีที่ขนาดของตู้ nit ub tation ที่ทดสอบ
มีขนาดแตกต่างกับที่เสนอขาย จะต้องทําการคํานวณปริมาณพื้นที่โดยที่
ต้องมีขนาดไม่เล็กกว่ารุ่นที่ทดสอบ ถึงจะสามารถนําผลการทดสอบมาอ้างอิง
แทนได้

Prototype

ทางถิรไทยกับ lba ได้รว่ มมือกันผลิต nit ub tation เป็นไปตามข้อกําหนดของการไ านครหลวงทีแ่ บ่งได้ ประเภทคือ nit
ub tation t pe ทีส่ ามารถติดตัง้ หม้อแปลงไ าขนาด 500, 50 และ 1000
และ nit ub tation t pe และ t pe
pecial ที่สามารถติดตั้งหม้อแปลงไ าขนาด 500
มีรายละเอียดทางเทคนิค ดังนี้

1. รายละเอียดของ High voltage switchgear
Rated olta e ( )
Rated i pul e ith tand olta e ( )
Rated po er re uenc

ith tand olta e ( )

Rated nor al current ( )
rotection cla o hi h olta e
T pe

12

24

5

125

28

50
600

itch ear

4 or better
etal enclo ed t pe her eticall ealed in

6

lled
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2. รายละเอียดของหม้อแปลงไฟฟ้า
Type I
apacit (

)

1000

50

Rated hi h olta e ( )
Rated lo

500

500

12 000, 24 000, 12 000 / 24 000

olta e ( )

416 / 240

Rated i pul e ith tand olta e
Rated po er re uenc
( )

Type II

/

( )

ith tand olta e

125 / 0

/

40 / 10

Tappin ran e ( )

4 25

ector roup

n1

o load lo (W)

1000

840

60

0

oad lo (W)

6400

4 0

00

4200

pedance ( )

65

25

Te perature ri e Wd / il ( )

50 / 50

rotection cla o tran or er

or better

T pe

on entional t pe three pha e le

a

able li uid lled tran or er

3. รายละเอียดของ Low voltage switchgear
Type I
Rated operational olta e ( )

Type II

400/2 0,

Rated current or inco in circuit brea er ( )

round

800 T / 800
0

u ber o out oin circuit brea er

at 400

6 out oin

Rated current ( ), nu ber and cable i e
olta e

te , neutral olidl

1600 T / 1600

Rated ulti ate hort circuit brea in capacit ( )

rotection cla o lo

pha e

400 T / 400

or 4 out oin connectin to 240

2

( u)

250 T / 250

or 2 out oin connectin to 185

2

( u)

itch ear

4 or better

4. รายละเอียดของ Enclosure
i en ion (

)

With tand the internal arc te t
aterial
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Type I

Type II

Type II Special

2080 2 80 2 00

1680 2 80 2 00

1200 2 80 25 0

20

or 1 ec

ade o al ani ed teel heet

Electrical Engineering
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5. ผลการทดสอบ
1. Internal arc test

ทําการทดสอบ internal arc te t ตามมาตรฐาน
622 1 202 ที่ห้อง
ทดสอบ ie en
ประเทศเยอรมัน ึ่งเป็นห้องทดสอบที่เป็นสมาชิกของ
hort circuit Te tin liai on ( T ) ผลการทดสอบผ่าน cla
ที่
กระแส hort circuit 20 เป็นเวลา 1 วินาที

2. Verification of protection

ผลการทดสอบระดับการปองกันของตู้ nit ub tation เป็นไปตามข้อกําหนด
ของการไ านครหลวง ดังนี้
ediu olta e co part ent
4
Tran or er co part ent
o olta e co part ent
4
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3. Short-time withstand current and
peak withstand current tests

ผ่ า นการทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพของระบบ
roundin ของ nit ub tation ตามมาตรฐาน
622 1 202

Electrical Engineering
4. Mechanical test

ผ่านการทดสอบแรงทางกล ทั้งความแข็งแรง
ต่อแรงลม ความสามารถในการรับโหลดของ
หลังคา และความคงทนต่อแรงทางกลทีท่ นได้
ถึงระดับ 10

5. Temperature rise test

ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพในการระบาย
ความร้อนของ nit ub tation ได้ cla o
enclo ure ที่ 15

บทสรุป

จากความร่ ว มมื อ ระหว่ า งบริ ษั ท ถิ ร ไทย
กั บ บริ ษั ท lba ึ่ ง เป็ น ผู ้ ผ ลิ ต ตู ้ nit
ub tation ที่มีคุณภาพจากประเทศเยอรมนี
ทําการส่งทดสอบตามมาตรฐาน
และ
มาตรฐานของการไ านครหลวง ทีห่ อ้ งทดสอบ
ie e
เป็นห้องทดสอบที่เป็นสมาชิก
T สําหรับ T pe te t และห้องทดสอบของ
ถิรไทย ทีไ่ ด้รบั การรับรองห้องป บิ ตั กิ ารทดสอบ
มอก /
1 205 สําหรับ Te perature ri e
te t งึ่ ผลการทดสอบผ่านทุกรายการ ตามที่
ได้รายงานข้างต้น ปจจุบนั บริษทั ถิรไทยได้ทํา
การยืน่ เพือ่ ขึน้ ทะเบียน hortli t ของอุปกรณ์
nit ub tation และได้รับการรับรองจาก
การไ านครหลวงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
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Celebrity's Writing
ศาสตราจารย์ ดร. บุญรอด บิณฑสันต์

ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้าพลังน�้า มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด และวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาจารย์ประจ�าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, เลขาธิการส�านักงานพลังงานแห่งชาติ,
ปลัดกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ, สมาชิกวุฒิสภา, รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ,
รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ, ผู้ว่าการการประปานครหลวง และนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณพระเจริญวิศวกรรม
และโปรเฟสเซอร์เกเวิร์ต
ม ด้ยนิ ช่อ ณพระเจริ วิศวกรรม งแ
ั อยูที่ รงเรียนมัธยมวัดเทพศิรนิ ทร์ นปสดท้าย อมัธยม
แปด น รังนันมัธยมแปดเปนปสดท้ายของชันมัธยม เดียวนีมัธยม กเปนปสดท้ายของชันมัธยม
ที่ ด้ยินช่อ ณพระเจริ วิศวกรรมนันกเพราะเ วา ทานเปน ณบดี ณะ นึ่งของจ าลงกรณ์
ม าวิทยาลัย แ นก าง เดียวนีเรียกวา า วิชา สวน ณพระเจริ เม่อเปน ณบดีก วบ มดูแล
การศึกษาของ ณะวิศวกรรมศาส ร์ทงั มด น อนนัน มกมี วาม ดิ วา อยากจะ ปเรียน อ ลังจาก
ที่จบมัธยมแปดที่เทพศิรินทร์แล้ว อยากจะ ป อที่จ าลงกรณ์ม าวิทยาลัย เพราะ ด้ยินวาทาง
ณะวิศวกรรมศาส ร์ ด้มกี ารสอน งึ ขันปริ า รีแล้วและเปนปแรกด้วย กอนนันกมีสอนแ
เพียงแ ประกาศนียบั รชันสูงของ ณะวิศวกรรมศาส ร์ และ ณะอ่น เว้น ณะแพทยศาส ร์
ึ่งมีแล้ว ังแ ป พ ศ
มทราบวา ณะวิศวกรรมศาส ร์มีการสอน ึงขันปริ า รี
เม่อเรียนจบ มจึง ิดวา มอยากเรียนวิชาวิศวกรรมศาส ร์ เพราะมี จชอบเชนนัน กเลยสบสาว
ราวเร่องดูวา จ าลงกรณ์ม าวิทยาลัยและ ณะวิศวกรรมศาส ร์มอี าจารย์ รู รออ่น อยาง ร
ก ด้ทราบวา ณพระเจริ วิศวกรรมเปนอาจารย์ ู้ นึ่ง ึ่งสอนอยูที่ ณะวิศวกรรมศาส ร์ จ า
และมี าแ นงเปน ณบดีของ ณะนีด้วย
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ค น ไ ฟ ฟ้ า
คณะวิศวกรรมศาสตร์ยงั ไม่มตี กึ เรียนโดยเฉพาะของตัว ได้ไปอาศัยตึกใหญ่ทวี่ าง
รากฐานโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 ึ่งในครั้งนั้นเขาเรียกว่า
ตึกอักษรศาสตร์ แต่พวกทีเ่ รียนวิศวกรรมศาสตร์ไปอยูท่ ชี่ นั้ ล่างสุดของตึก ในเมือ่
นิสิตของจุ า ึ่งเรียนอยู่ในคณะอักษรศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ เรียนอยู่
ในชั้น 2 และมีอยู่เพียงสองชั้นเท่านั้น คือชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 เพราะฉะนั้นจึง
พูดได้ว่า ในตึกเดียวนั้น เราเรียนด้วยกัน คือคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะ
อักษรศาสตร์ ส่วนคณะวิทยาศาสตร์ชนั้ แรก เขาอยูท่ ตี่ กึ ทีส่ ร้างขึน้ ใหม่เข้าใจว่า
คงจะเป็นปแรกทีน่ กั ศึกษาอย่างผมและผูท้ เี่ รียนเตรียมแพทย์อย่างเพือ่ น ของผม
ในขณะนั้นได้ไปเรียนอยู่ในปหนึ่งและปสอง หมายความว่า เมื่อผมเป็นนิสิต
ปหนึ่ง ส่วนใหญ่ก็เรียนหนังสืออยู่ที่ตึกวิทยาศาสตร์พร้อม กันไปกับนักศึกษา
ในวิชาวิทยาศาสตร์และเตรียมแพทย์ เรามาเรียนวิชาวิศวกรรมศาสตร์กเ็ ฉพาะวิชา
ที่เป็นของวิศวกรรมศาสตร์ล้วน แล้วก็เรียนวิศวกรรมศาสตร์ล้วน นี้ เฉพาะ
ในปหนึง่ และปสอง งึ่ มีอาจารย์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์สอนอยู่ เช่น คุณหลวง
สุจติ ภารพิทยา คุณหลวงอนุศาสตร์ยนั ตรกรรม และ คุณพระเจริญวิศวกรรม เป็นต้น
แล้วก็มอี าจารย์อนื่ อีก เช่นอาจารย์ทางพาณิชยศาสตร์และการบัญชี งึ่ มาสอน
บัญชี และอาจารย์ทางแพทยศาสตร์ ึ่งมาสอนวิชาสรีรวิทยา
พระเจริญวิศวกรรม

เมื่ อ ผมสอบมั ธ ยมแปดผ่ า นหลั ง จากสิ้ น
การศึกษาทีเ่ ทพศิรนิ ทร์ในป 24 2 ก็มาสมัคร
เข้ า ศึ ก ษาที่ ค ณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ จุ า
ป 24 ถ้าผมจําไม่ผดิ คุณพระเจริญวิศวกรรม
ก็เป็นคณบดีอยู่แล้ว แต่ก่อนนั้นมีคณบดี
ท่านอื่น ึ่งผมจําชื่อไม่ได้ แต่เท่าที่จําได้
ก็คอื ว่าเมือ่ ผมเข้าไปในป 24 ในปทีห่ นึง่ ของ
การศึกษาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ แผนกไ านัน้
คุณพระเจริญวิศวกรรมเป็นคณบดีอยู่แล้ว
การที่ผมเลือกจุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ
เลือกวิชาไ ากําลัง ก็เพราะว่ามีความรูส้ กึ ว่า
วิชาไ าเป็นวิชา งึ่ ค่อนข้างจะอัศจรรย์สาํ หรับ
เด็กอย่างผม ึ่งในตอนนั้นก็อายุเพียง 14 ป
เท่านั้น จึงอยากจะไปลองดูว่าจะเป็นเช่นไร
เมื่อเข้าจุ า ในครั้งนั้นไม่ต้องมีการสอบเข้า
เหมือนอย่างทุกวันนี้ แต่เป็นการไปสมัครแล้วก็
มีการสัมภาษณ์ ึ่งเป็นการสัมภาษณ์ในเรื่อง
ครอบครัว และการศึกษาทีเ่ ป็นมาโดยตลอดจาก
โรงเรียนเทพศิรนิ ทร์ ว่าเป็นเช่นไร ผลสุดท้าย
ก็เข้าเรียนในปทีห่ นึง่ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์
แผนกไ ากําลังได้ เมื่อตอนเข้าไปเรียนนั้น
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คุณพระเจริญวิศวกรรมในตอนนั้น ผมรู้สึกว่าเป็นผู้ที่น่านับถือมาก มีร่างกาย
สูงใหญ่อย่างทีค่ นไทยเรียกว่าลูกครึง่ คุณพ่อของท่านเป็นชาวอังกฤษ ชือ่ มิสเตอร์เช
แล้วต่อมาทีหลังก็รู้จักนามสกุลของท่านว่า เชนะกุล สรุปว่า ผมเข้าไปเรียนวิศวะ
ก็เจอกับคุณพระเจริญในฐานะคณบดีแล้ว คุณพระเจริญยังไม่ได้สอนอะไร
ในปแรก เพราะส่วนใหญ่เราเรียนทีค่ ณะวิทยาศาสตร์วชิ า สิกส์ เคมี และคํานวณ
ส่วนทีเ่ รามาเรียนทีค่ ณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นพวกวิชาช่างไม้ชา่ งเหล็ก งึ่ เป็นวิชา
จําเป็นเริ่มต้นของนิสิตทางวิศวกรรมศาสตร์ และสถานที่เรียนวิชาช่างเหล่านี้
เราเรียกว่า Wor hop หรือโรงป ิบัติการ แต่เราไม่ได้เรียกว่าเป็นห้อง ab
เหมือนทางคณะวิทยาศาสตร์ ก็หมายความว่าเราเรียนอยูถ่ งึ ทีด่ ว้ ยกัน ทีท่ หี่ นึง่
ึ่งเรียนอยู่มากก็คือตึกขาวของคณะวิทยาศาสตร์เราเรียนวิชา เคมี สิกส์
คํานวณ และมาเรียนทีช่ นั้ ล่างของตึกใหญ่อกั ษรศาสตร์ ก็ในวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ประเภทการเขียนแบบ แล้วเวลาเราเรียนช่างไม้ ช่างเหล็ก ช่างปูน ช่างก่อสร้าง
เราก็มาเรียนที่ Wor hop ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ึ่งก็ได้พูดไว้แล้วว่า
คณะวิศวกรรมศาสตร์ไม่มีตึกของตัวเอง
ผมเรียนอยู่ปที่ 1 ของวิศวกรรมศาสตร์ทั้ง ที่เรียนอยู่ไม่กี่วิชา จําได้ว่าเรียน
อยู่กับคุณหลวงสุจิตภารพิทยาในวิชา เมคคานิคอล ดรออิ้ง ผมบังเอิญเป็นเด็ก
อายุเพียง 15 ป ก็ยงั เล่น นอยูม่ าก วันหนึง่ ในระหว่างทีห่ ลวงสุจติ ออกไปข้างนอก
ไม่ได้นั่งอยู่ในชั้น ผมก็คุยเล่นเฉพาะอย่างยิ่งกับเพื่อน ึ่งต้องเรียนวิชาดรออิ้ง
หรือเขียนแบบนีท้ กุ คน งึ่ มีดว้ ยกัน 12 คน ดังนี้ ไ ากําลัง บุญรอด บิณฑสันต์
(ผู้เขียน) จ�ารูญ ดิษยนันท์ จ�าลอง ตุลยเตมีย์ และ เสริม มุสิกพงษ์ ช่างกล
พิเศษ ปัตตะพงษ์ เชื้อ หุ่นจ�าลอง สนิท สุกกรี และ ด�าริห์ ลีละศิริ โยธามี กาญจน์
เฮงสุวนิช ยอง เขียวจัน สายหยุด สุคนธรักษ์ และ บุญจือ อังสุวฒ
ั นะ เรียนมาด้วยกัน

Celebrity's Writing
แต่ผมเคราะห์ร้ายในระหว่างที่เรียนอยู่กับคุณหลวงสุจิตภารพิทยานั้น ผมถูกจับ
ได้วา่ คุย ไม่ได้เขียนดรออิง้ ตาม a i n ent ของคุณหลวง แกมาพบเข้าขณะที่
ผมกําลังคุยจ้ออยู่กับคุณกิมจวง ( ึ่งตอนหลังเปลี่ยนเป็นคุณกาญจน์ เ งสุวนิช
ผู้ว่าการประปาเก่า และเป็นอธิบดีกรมโยธาธิการด้วย) เมื่อเป็นเช่นนั้น ผมก็
ถูกบอกกล่าวโดยคุณหลวงสุจติ ว่า นายบุญรอด เธอกลับบ้านได้ ก็แค่นนั้ เอง
ผมก็ต้องเก็บเครื่องเขียน ไม้วัดไม้มุม เข้าลิ้นชัก แล้วก็ออกจากห้องไป แต่คุณ
หลวงสุจติ นัน้ เพือ่ น เล่าว่าเป็นคนทีเ่ ยี้ บมาก และได้ไล่เด็กทีเ่ รียนอยูใ่ นชัน้
ของท่านก่อนนั้นอยู่เสมอ เกือบจะเรียกได้ว่าทุกปก็เป็นได้ แต่ผมเป็นคนที่
เคราะห์รา้ ย ถูกไล่ออกนอกห้อง การออกนอกห้องก็หมายความว่า จะไปทําอะไร
ก็ได้แต่ไม่ให้เข้าห้องเรียน แล้วก็เพียงแค่สําหรับวันนั้น วิชานั้นเท่านั้น ึ่งผม
ก็ไม่รจู้ ะทําอย่างไร เพราะไม่มโี อกาสประท้วง หรือแก้ตวั ใด ทัง้ สิน้ ท่านบอกว่า
ให้กลับบ้านได้ เราก็ต้องเก็บข้าวของแล้วก็กลับบ้าน
ต่อมา ผมก็ผ่านปที่ 1 ของวิศวกรรมศาสตร์นี้ได้เมื่อสิ้นป ก็ขึ้นปที่ 2 ก็ยังเรียน
อยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์ ยังทําเรื่อง สิกส์ เคมี และคํานวณต่อไป เพราะเราจะ
ต้องเรียนทีน่ นั้ 2 ป ปที่ 1 และปที่ 2 แต่กม็ วี ชิ าวิศวกรรมศาสตร์ทเี่ ราต้องเรียน
ที่ตึกเรียนวิศวะเพิ่มขึ้น ในตอนนั้นตึกวิศวะกําลังก่อสร้างแล้ว เป็นตึกเรียกว่า
ตึกแดงเพราะหลังคาแดง ทาสีแดง เดียวนี้ตึกแดงก็ยังอยู่ รูป นเ อง
ึ่งปจจุบันนี้มีอยู่ข้างหน้าตึกแดงก็ยังอยู่ ผมเรียนปสองแล้วก็ปราก ว่า ในวิชา
เทอร์โมไดนามิกส์ ผมก็ถูกหลวงอนุศาสตร์ ไล่ออกนอกห้องอีกครั้งหนึ่ง ด้วย
เรือ่ งเดียวกัน คือเวลาครูไม่อยูใ่ นห้อง ผมก็จะพูดคุยกับเพือ่ นแหย่เย้าบ้าง พอครู
เข้ามา เราไม่ทันเห็นก็ถูกไล่ให้ออกไปนอกห้อง กลับบ้านได้ พอถึงปที่ เรา
เรียนอยูใ่ นตึกแดงทีว่ า่ นัน้ แล้วก็ปราก ว่า คุณพระเจริญเป็นคนสอน ผมจําไม่ได้
ว่าเป็นวิชาอะไร แต่คงจะเกี่ยวกับวิศวกรรมโยธา แล้วผมก็ถูกคุณพระเจริญ
ไล่ออกนอกห้องอีกเช่นเดียวกัน ก็ด้วยเรื่องพูดคุยแหย่เย้าเพื่อน ูงเวลาครูไม่อยู่
ในห้องนัน่ เอง ตกลงก็หมายความว่า ตลอด ปผมถูกหลวงสุจติ หลวงอนุศาสตร์
และคุณพระเจริญ ไล่ออกนอกห้องทุกป และปทีผ่ มถูกคุณพระเจริญไล่ออกนอก
ห้องนั้นก็เป็นปที่ ผมก็จัดได้ว่าเป็นเด็กที่ไม่อยู่ในกรอบ ไม่ กใ ในการเรียน
โดยความจริงแล้วก็หมายความว่า ผมทํางานรีบ
ให้รู้เรื่อง ให้เสร็จ แล้วก็ใช้เวลาที่เหลือนั้น
เล่นกับเพื่อน แต่ก็ควรจะเห็นใจ เพราะว่า
อายุผมน้อยเพียงแค่ 14 หรือ 15 แล้วก็ 16
เท่านัน้ อย่างไรก็ตาม เพือ่ น ก็ทกั ว่าเอ็งไม่มี
ทางที่จะจบวิศวะได้หรอก เพราะปหนึ่งก็ดี
ปสองก็ดี ปสามก็ดี ถูกอาจารย์ไล่ออกนอกห้อง
เขาคงหมายหัวไว้แล้วว่าไม่ให้จบปริญญาตรี
ที่วิศวะนี่แน่ พอดีในขณะนั้น เนื่องจากจุ า
ให้ปริญญาบัตรเมื่อเรียนจบ 4 ป และรัฐบาล
ก็จ้างอาจารย์จากต่างประเทศมาเป็นหัวหน้า
ภาควิชา หรือทีใ่ นครัง้ นัน้ เรียกว่าแผนก เราจึงได้
โปรเฟสเซอร์บันตลิ

โปรเฟสเซอร์เกเวิร์ต

โปรเฟสเซอร์บันตลิ มาเป็นหัวหน้าภาควิชา
ช่างกล แล้วก็ได้ โปรเฟสเซอร์เกเวิรต์ จากสวีเดน

งึ่ ไปทําปริญญาเอกได้ที่ T มาเป็นหัวหน้า
แผนกไ าของเรา ที่ T นัน้ โปรเ สเ อร์
เกเวิรต์ ได้เข้าเป็นนักเรียนปริญญาโท แล้วก็ได้
ทุนการศึกษาที่ T ปราก ว่ามีชอื่ เสียงมาก
จากการที่ท่านทําวิทยานิพนธ์ในเรื่อง ึ่งมี
น้อยคนทีจ่ ะรูเ้ รือ่ ง ท่านก็มาเล่าให้คนนัน้ คนนี้ ง
แต่ไม่มีใครรู้เรื่อง เพราะฉะนั้นท่านก็ไม่อาจ
สาธยายความรูข้ องท่านให้แก่ใครได้เลย ยกเว้น
คนเดียวก็คอื ผม แล้วก็ทาํ ให้เปลีย่ นชีวติ ของผม
หมายความว่าจากการทีผ่ มได้พบผูท้ รงคุณวุฒิ
ทางด้านไ า ถึงขนาดที่ว่าพูดกับใคร ก็ไม่
รูเ้ รือ่ ง ไม่มใี ครเข้าใจทฤษ ขี องท่านในทางด้าน
ไ ากําลัง ถึงจะคุยเท่าไรจะชีแ้ จงเท่าไร ไม่มี
ใครเข้าใจได้ เว้นแต่ผม งึ่ มาให้ความสนใจอย่าง
จริงจังก็เข้าใจได้ จึงสามารถคุยกับท่านในเรือ่ ง
การทําวิทยานิพนธ์ของท่านได้ เพราะฉะนั้น
ผมจึงเปลี่ยนไป ตอนนั้นอายุ 1 ป ก็เรียกว่า
ค่อนข้างจะเอาถ่าน คือหมายความว่า รูส้ กึ ตัว
ว่าความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้าน
ไ าที่คิดว่าผมรู้จบถ้วนขบวนการแล้วนั้น
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ค น ไ ฟ ฟ้ า
การเรียนทางบัณ ิตปริญญาตรี แต่ผมนั้น
เนื่องจากโปรเ สเ อร์เกเวิร์ตคาดคั้น แล้วก็
าก งไปว่า ให้อาจารย์ที่ T ทดสอบผม
แล้ ว ถ้ า ทดสอบได้ แ ล้ ว ก็ ข อให้ ไ ด้ เ รี ย น
ปริญญาโทเลย ไม่ต้องไปเริ่มต้นที่ปริญญาตรี
ปที่

พระเจริญวิศวกรรม (ถ่ายที่อังกฤษและแคลิฟอร์เนีย)

จริง แล้วเป็นความรู้ส่วนน้อย ถ้าเทียบกับผู้ ึ่งเขาได้ศึกษามาอย่างกว้างขวาง
จาก T หรือ าวาร์ด หรือมหาวิทยาลัยสําคัญ ในสหรัฐอเมริกา ในตอนนั้น
ผมจึงตั้งใจเรียนกับโปรเ สเ อร์เกเวิร์ตมากทีเดียว และก็ได้รับการถ่ายทอด
วิชาทางไ ากําลังมาอย่างมหาศาล พอจบปที่ 4 แล้ว ท่านก็เป็นคนเสนอ
ที่จะให้ผมได้รับปริญญาตรี มีวุฒิเป็นเกียรตินิยมอันดับ 1 แต่อาจารย์ทั้งหลาย
ต่างคัดค้านว่า ให้ไม่ได้หรอก อย่างไรก็ตาม ตกลงกันได้ว่าให้เกียรตินิยม
ไม่ตอ้ งเรียกว่าชัน้ 1 หรือชัน้ 2 แล้วในครัง้ นัน้ ก็ไม่ได้เอางานในป 1 2 ทีท่ าํ ไว้
มารวมด้วย เพราะฉะนัน้ ผมจึงได้เกียรตินยิ มทีม่ อี ยูช่ นั้ เดียวในครัง้ นัน้ จากการ
ตกลงกันตามที่ได้พูดไปแล้ว
ผมจบจากจุ าลงกรณ์ในตอนนั้น อายุเพียง 18 ป โปรเ สเ อร์เกเวิร์ตเป็น
คนขอบรรจุผมเป็นข้าราชการ เป็นอาจารย์ผู้ช่วยอยู่ที่จุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่องก็ค่อนข้างยุ่งยากเพราะผมมีอายุแค่ 18 ป ตามพระราชบัญญัติข้าราชการ
พลเรือนแล้ว ผมจะต้องมีอายุ 20 ปจึงจะรับราชการได้ อย่างไรก็ตาม การวิง่ เต้น
ของโปรเ สเ อร์เกเวิร์ตนั้นก็เป็นผลสําเร็จ ผมก็ได้รับอนุมัติเป็นกรณีพิเศษ
ให้เป็นอาจารย์ผู้ช่วย ึ่งก็เป็นผู้ช่วยโปรเ สเ อร์เกเวิร์ตเองนั่นแหละ เมื่อเป็น
ผูช้ ว่ ยปที่ 2 ก็มกี ารชิงทุนของจุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัยไปศึกษาต่อทีต่ า่ งประเทศ
ผมก็เข้าสอบชิงทุนโดยมีโปรเ สเ อร์เกเวิร์ตหนุน เพราะมีอยู่ทุนเดียวทางคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ผมจะต้องเป็นผูไ้ ด้ทุนนี้ ผมจึงต้องขมักเขม้นตรวจสอบเพือ่ จะ
ให้ได้คะแนนดีที่สุด จะด้วยโชคหรืออะไรก็แล้วแต่ ผมก็ได้รับทุนนั้น ท้ายที่สุด
โปรเ สเ อร์เกเวิรต์ ก็จดั การเรือ่ งโรงเรียนให้ผมไปเรียนปริญญาโทที่ T แล้วก็
คาดคั้นว่าต้องเข้าเรียนปริญญาโทให้ได้ในทันที ผมจะต้องผ่านการสอนทดลอง
เพราะในครั้งนั้นเราไม่เคยใช้วิทยฐานะทางจุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อที่จะ
ไปต่อปริญญาโทที่อื่นในต่างประเทศได้เลย ทุกคนจะต้องไปเริ่มต้นปที่ ของ
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เมื่อผมไปถึงเมืองบอสตัน ในตอนนั้นเป็น
เวลาช่วงต้นป เป็นระยะปดเทอมใหญ่ จะขึ้น
ปการศึกษาใหม่ ในระหว่างหน้าร้อนนั้น ผม
ก็เข้าทดสอบวิชาต่าง ึ่งผมได้ รํ่าเรียนมา
จากประเทศไทย แล้วก็สอนพิเศษ ก็ปราก
ว่าผมผ่านการทดสอบ เพราะฉะนั้นเมื่อเปด
เทอมในเดือนมิถุนายน ผมก็เข้าเรียนได้ใน
ระดับปริญญาโทพร้อม กับเพื่อน ของผม
อีก 6 คน เพราะเราไป T กันในครั้งนั้น
ด้วยการโดยสารเรือลําเดียวกันถึง คน แต่วา่
ทุกคนก็ไปเข้าปที่ ของปริญญาตรี ยกเว้น
ผมที่เข้าทําปริญญาโทเลย ในครั้งนั้นก็จัด
ว่า ือ ากันมากว่าจุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มีบัณ ิตที่ได้ปริญญาตรีแล้ว ก็สามารถไป
สอบเข้าเรียนปริญญาโทที่ T ได้เลย แล้ว
ก็คงจะเป็นตัวอย่างต่อไปถึงการเข้าเรียน
ในมหาวิทยาลัยอื่น ึ่งผมทราบว่า หลังจาก
นั้นอาจจะมีการทดสอบความรู้อย่างผม หรือ
อาจจะเชื่อโดยมีหลักฐานว่าได้เคยมีคน ึ่งจบ
มาจากประเทศไทยที่จุ า แล้ว สามารถต่อ
ปริญญาโทได้เลยก็เป็นได้ ต่อจากนั้นคนที่จบ
จากจุ า ในระดับปริญญาตรีกส็ ามารถเรียน
ต่อปริญญาโทในมหาวิทยาลัยทีม่ ชี อื่ เสียงต่าง
ของสหรัฐอเมริกาได้เช่นกัน
ย้อนกลับมาพูดถึงคุณพระเจริญ หลังจาก
ที่ผมได้ถูกไล่กลับบ้านไปในปที่ ที่เรียน
กับท่านนั้น รู้สึกว่าอาจารย์ของจุ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ค่อนข้างจะมี portin pirit
มาก คือไม่ได้ผกู ใจเจ็บทีจ่ ะจดจํา แล้วก็ลงโทษ
นักศึกษาในตอนสุดท้ายในปลายปโดยไม่ให้
สอบผ่ า นได้ หรื อ อาจถึ ง ไล่ อ อกก็ เ ป็ น ได้
ไม่เห็นมี รูส้ กึ ว่าอาจารย์ทกุ คนทีผ่ มได้เรียนมา

Celebrity's Writing
แม้จะไล่ผมออกนอกห้องไม่ว่าจะเป็นทาง
ตึกคณะวิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์
ก็ดูจากผลการสอบจริง ึ่งผมก็ผ่านได้ทุกป
ป 1 ป 2 ป าํ้ ป 4 มาอยูก่ บั โปรเ สเ อร์
เกเวิร์ต ก็ยังได้รับเกียรตินิยม นอกจากนั้น
ก็ยังถูกขอให้เป็นอาจารย์ผู้ช่วยของแผนก
ไ าอีกด้วย จะเห็นได้ว่าอาจารย์ของเรานั้น
ใจกว้างมาก คือผิดเป็นผิด ถูกเป็นถูก อันนี้
แหละเป็นสิ่งที่ทําให้ผมมีความรู้สึกดื่มดํ่ากับ
สปริตของอาจารย์ของจุ า มาก ผมพบว่าเป็น
อย่างนัน้ ทุกคน คือมี portin pirit ผิดก็วา่
กันไป ถูกก็วา่ กันไปแล้วไม่ยดึ ถือมาเป็นพยาบาท
อารมณ์ค้าง อย่างหนึ่งอย่างใด คุณพระเจริญ
ก็ได้แสดงเช่นนัน้ เพราะท่านไม่เคยค้านทีว่ า่ จะ
ให้ผมมาเป็นอาจารย์ผชู้ ว่ ยโปรเ สเ อร์เกเวิรต์
แล้วก็สนับสนุนไปตามควรเหมือนกับลูกศิษย์
คนอื่น ผมก็รู้สึกในพระคุณของอาจารย์
ทุกคน ผมรักใคร่นบั ถืออาจารย์ทงั้ วิทยาศาสตร์
และวิศวกรรมศาสตร์อย่างไม่มตี ะขิดตะขวงใจ
เลย กราบไหว้ เคารพ ช่วยกิจการใด ก็ตาม
ที่สามารถจะช่วยได้ เมื่อได้รับการออกปาก
ที่จะช่วย
ขอย้อนไปอีกทีหนึง่ หลังจากทีผ่ มได้เป็นอาจารย์
ผูช้ ว่ ยของโปรเ สเ อร์เกเวิรต์ งึ่ ก็เป็นอาจารย์
ผูห้ นึง่ อยูใ่ นคณะวิศวกรรมศาสตร์ แผนกไ า
กําลัง ผมได้เล่าย้อนหลังแล้วว่ามีนสิ ติ ปเดียวกัน
นัน้ รวมทัง้ สิน้ 12 คน แบ่งเป็น 4 คนทางไ า
กําลัง อีก 4 คนทางเครื่องกล และอีก 4 คน
ทางโยธา แต่เราสนิทสนมกันเหมือนกับเรียน
อย่างเดียวกัน และเมือ่ ผมเป็นอาจารย์ผชู้ ว่ ยก็
ทํางานเป็นปกติทนี่ สิ ติ ทีเ่ รียนช่างกลจะต้องมา
เรียนไ าด้วย และนิสติ ทางโยธาก็จะต้องมา
เรียนไ าในปที่ ด้วย เกือบจะเรียกได้ว่า
พวกที่เรียนไม่ว่าจะอยู่ในช่างกล โยธา หรือ
ไ า ต่างก็เป็นลูกศิษย์ของผมได้ ึ่งผมก็
ช่วยโปรเ สเ อร์เกเวิรต์ ในเรือ่ งของการจัดห้อง
ทดลอง แล้วก็เป็นอาจารย์ทจี่ ะให้คะแนนในเรือ่ ง
ของการทดลอง ในห้องทดลองต่าง เหล่านัน้
แล้วก็ค่อย เพิ่มวิชาที่จะสอนขึ้นเป็นลําดับ

เมือ่ ผมสอบชิงทุนในปที่ ของการเป็นอาจารย์ผชู้ ว่ ยแล้ว ผมก็ตอ้ งทิง้ จุ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัยไป แต่ยงั เป็นข้าราชการของจุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัยอยู่ ระหว่างที่
ไปเรียน T และอื่น คุณพระเจริญมีความรู้สึกว่า ในบรรดาลูกศิษย์ทั้งหลาย
ก็เห็นได้วา่ มีลกู ศิษย์คนหนึง่ เป็นคนแรกจากนํา้ มือการเป็นคณบดีของท่าน ทีไ่ ป
เมืองนอก แล้วไปต่อวิชาวิศวกรรม เพราะเป็นทุนจุ า ผมก็จะต้องกลับมาสอน
ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุ า ผมได้ตกลงกับโปรเ สเ อร์เกเวิร์ตว่า ผมจะไป
ศึกษาไม่เกิน 5 ป เพราะว่าทําปริญญาโท 2 ป แล้วอีก ปก็จะต้องทําปริญญาเอก
อาจจะไม่ใช่ไ ากําลัง อาจจะเป็นการสือ่ สาร อาจจะเป็นไ า แสง เสียง หรือ
อะไรก็เป็นได้ แต่ว่าไม่เกิน 5 ป ผมจะต้องได้ปริญญาเอกกลับมา เพื่อมาทํา
หน้าทีแ่ ทนโปรเ สเ อร์เกเวิรต์ ทีแ่ ผนกไ า นอกจากนัน้ โปรเ สเ อร์เกเวิรต์
ยังวางแผนให้ผมไปเรียนที่ประเทศเยอรมนี แต่ปราก ว่าในปที่ ที่ผมจะเข้า
เรียนปริญญาเอกนี้ ทางยุโรปเกิดการวุ่นวาย มีท่าทางว่าจะเกิดสงคราม แล้ว
สงครามก็เกิดขึ้นจริง คือสงครามโลกครั้งที่ 2 ตอนนั้นท่านเอกอัครราชทูตไทย
ประจําสหรัฐอเมริกา คือ เจ้าคุณอภิบาลราชไมตรี ท่านติงผมไว้ว่าอย่าเพิ่งไป
ในเวลานี้ เพราะว่าสงครามอาจจะปะทุขึ้นเมื่อใดก็ได้ ส่วนผมนั้นตั้งใจแน่วแน่ว่า
จะไปทําปริญญาเอก อีก ปที่ชาลอทเทนเบิร์กโ กชูเล ใกล้ กับกรุงเบอร์ลิน
เพือ่ จะได้ปริญญาเอกมาจากทีน่ นั่ แต่เมือ่ ท่านราชทูตแนะนําว่าอย่าเพิง่ ไป ไปหา
เรียนที่อื่นก่อน ผมปรึกษาโปรเ สเ อร์เกเวิร์ต ึ่งก็แนะนําให้ไปที่มหาวิทยาลัย
วิสคอน นิ แต่วา่ ไม่ทนั ไรก็เกิดสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ขึน้ จริงดังทีเ่ อกอัครราชทูต
ท่านเป็นห่วงผมอยู่ กลัวว่าไปแล้วจะไปพบสงครามที่นั่น จะไม่ได้เรียน แล้วจะ
ลําบากมาก เมื่อเป็นเช่นนี้ผมก็เรียนที่วิสคอน ินไปเรื่อย ในวิชาปริญญาเอก
จนกระทัง่ ญีป่ นบุ
ุ กประเทศไทย เมือ่ ประเทศไทยถูกบุก ท่านเอกอัครราชทูต คือ
ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช ตั้งเสรีไทยขึ้นมา แยกออกจากรัฐบาลประเทศไทย ท่าน
ไม่ได้ให้เหตุผล แต่เรารูก้ นั เองว่า ถ้าเรากลับไปเราก็ตอ้ งอยูใ่ ต้ญปี่ นุ แล้วในเวลา
นั้นไม่มีใครคาดคิดว่าในการทําสงครามนั้น ทาง ายอเมริกาจะชนะญี่ปุน ถึง
ไม่แพ้กจ็ ะต้องขับเคีย่ วกันไปจนกระทัง่ เป็นสิบ ป เพราะว่าญีป่ นอยู
ุ ใ่ กล้ไทยมาก
แล้วก็ครอบครองจีนเสียเป็นส่วนใหญ่แล้ว รวมทัง้ เกาหลีเหนือ เกาหลีใต้ รวมทัง้
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ไต้หวัน ทัง้ หมด แล้วก็ใกล้ไทยเต็มทีแล้ว เมือ่
บุกเข้ามาที่ประเทศไทย มาเลเ ีย สิงคโปร์
จนกระทั่งเข้าไปในพม่า จ่ออินเดียนั้น ก็ไม่มี
ใครคาดคิดหรอกว่า สงครามจะชนะโดย าย
อเมริกาหรือสงครามจะเสร็จได้ในเร็ววัน เพราะ
น่าจะเป็นการรบกันไปรบกันมาอย่างนัน้ ไม่มี
ท่าทางว่าจะเอาชนะญี่ปุ นได้อย่างเด็ดขาด
ญี่ปุ นนั้นแสดงให้เห็นว่าจะต้องเด็ดขาด จึง
จะยอมแพ้ ผมก็รู้สึกว่าโอกาสที่จะเป็นไทแก่
ตัวเองได้นนั้ น่ะไม่มี อย่างไรก็ตาม อเมริกานัน้
ถึงแม้วา่ จะอยูไ่ กลแต่กม็ พี ละกําลังสูงมาก เป็น
แต่เพียงว่า ถ้าหาก ายอักษะชนะ ก็อาจจะครอง
ยุโรป อังกฤษเองก็อาจจะอพยพมาอยูอ่ เมริกา
หรือแคนาดาก็เป็นได้ แต่ถงึ กระนัน้ ก็เถอะ ผมก็
ยังคิดอยูเ่ สมอว่า อยูใ่ ต้การปกครองของญี่ปนุ
นั้นคงไม่ดีแน่ ทั้ง ที่ไม่มีประสบการณ์อะไร
ในญี่ปุนเลย แต่ดูจากข่าวที่ได้รับมาแล้วรู้ว่า
ญีป่ นทรมาน
ุ
ทรกรรม ใจโหดเหีย้ มกับเชลยศึก
มาเป็นลําดับ ก็ทําให้ผมตัดสินใจว่า เมื่อท่าน
เอกอัครราชทูต ม ร ว เสนีย์ ปราโมช ประกาศ
เสรีไทยแล้ว ผมควรจะเข้าร่วมด้วย ก็สมัคร
เป็นรุ่นแรกเลยทีเดียว แล้วผมก็ต้องมาติดอยู่
ในการเป็นเสรีไทยจนกระทัง่ ญีป่ นแพ้
ุ
โดนลูก
ระเบิดปรมาณู 2 ครัง้ ทําให้สงครามเสร็จสิน้ ได้
เร็ววัน เมื่อตอนเข้าไปเป็นเสรีไทยไม่มีใครนึก
ว่าเราจะพ้นภาวะศึกสงครามได้ภายใน ป
เพราะฉะนัน้ ผมก็จะยุตไิ ว้เพียงนีส้ าํ หรับเรือ่ งนี้
แล้วก็จะได้ว่าต่อไปหลังจากนั้น ึ่งอาจจะ
เกี่ยวข้องกับพระเจริญวิศวกรรมมากขึ้น
ในระหว่ า งที่ ผ มเดิ น ทางไปศึ ก ษาต่ อ ณ
สหรัฐอเมริกา และร่วมขบวนการเสรีไทยนั้น
คุณพระเจริญวิศวกรรมยังคงเป็นคณบดี คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ จุ า อยูอ่ ย่างเดิม อาจจะรวม
เวลาเข้าไปตั้งแต่ผมเข้าเป็นนักศึกษาที่วิศวะ
จุ า แล้วถึง ป ในระหว่างนัน้ โปรเ สเ อร์
เกเวิร์ตก็ยังเป็นหัวหน้าแผนกไ ากําลัง
หรือหัวหน้าภาควิชาไ ากําลัง อยู่อย่างเดิม
จวบจนใกล้เวลาทีผ่ มจะเดินทางกลับมาหลังจาก
ได้ปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัย าวาร์ดแล้ว
026

TIRATHAI JOURNAL

ผมลืมเล่าไปว่า หลังจากที่สงครามเสร็จสิ้นลงแล้ว ผมได้กลับมาที่ประเทศไทย
ชัว่ คราว เพือ่ ปลดอาวุธทหารญีป่ นุ และเข้าขบวนสวนสนามกับ ายสัมพันธมิตร
ที่มีการเดินเพื่อแสดงสันติภาพของโลก หลังจากนั้นแล้วผมก็ตั้งใจที่จะกลับไป
ที่มหาวิทยาลัยวิสคอน ิน เพื่อจะได้ทําวิทยานิพนธ์จนแล้วเสร็จ ขณะกําลังจะ
สอบปองกันวิทยานิพนธ์ของผมอยู่นั้น จอมพล ป. พิบูลสงคราม ยังไม่ได้กลับมา
ตั้งรัฐบาล รัฐบาลในตอนนั้นมี ม ร ว เสนีย์ ปราโมช เป็นนายกรัฐมนตรี ทาง
ราชการสั่งให้ผมเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนภาควิชาที่เรียน กล่าวคือแทนที่จะดําเนิน
การต่อไปในเรือ่ งของไ าสือ่ สาร งึ่ วิทยานิพนธ์กเ็ ป็นไปทางด้านออกแบบสถานี
กระจายเสียงให้แก่เมืองหนึง่ ของสหรัฐอเมริกาในรัฐวิสคอน นิ รัฐบาลสัง่ ไปว่าให้ผม
เล่าเรียนทําปริญญาเอกทางด้านไ าพลังนํ้า และพอดีในเวลานั้นมหาวิทยาลัย
าวาร์ดได้รับโปรเ สเ อร์คนที่ผมตั้งใจจะไปเรียนด้วยที่เยอรมนีเมื่อหลายป
ก่อนนั้น เข้าไปเป็นหัวหน้าภาควิชาไ ากําลังที่ าวาร์ดด้วย ผมจึงไปสมัครเข้า
เรียนเริ่มต้นที่มหาวิทยาลัย าวาร์ด แล้วก็เลือกทําวิทยานิพนธ์และศึกษาหนัก
ไปในทางไ ากําลังนํา้ ผมเรียนอยู่ ปก็เสร็จสมบูรณ์ในด้านของไ ากําลังนํา้
และเมือ่ สอบผ่านพร้อมวิทยานิพนธ์แล้วก็เดินทางกลับประเทศไทยในป พ ศ 24 2
เมื่อถึงประเทศไทยแล้วก็เข้ารายงานตัวต่อคุณพระเจริญวิศวกรรม ที่คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ จุ า ในเวลานั้นโปรเ สเ อร์เกเวิร์ต ได้พ้นจากตําแหน่ง
ในแผนกวิชาไ ากําลังไปแล้ว ไม่ทราบว่าด้วยการครบสัญญา หรือเพราะท่าน
อยากไปทํางานให้กระทรวงอุตสาหกรรม เกีย่ วกับไ ากําลังนํา้ ทีเ่ ขือ่ นบ้านเจ้าเณร
จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อผมกลับมาทํางานที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุ า แล้ว
คุณพระเจริญก็รอเวลาอยู่ระยะหนึ่ง ก่อนที่จะเสนอให้ผมเป็นหัวหน้าแผนกวิชา
ไ ากําลัง ผมได้รบั คําสัง่ แต่งตัง้ เป็นหัวหน้าแผนกวิชาไ ากําลัง งึ่ ก็มอี าจารย์
อยู่หลายคนในเวลานั้น ที่ป ิบัติงานอยู่หลังจากที่โปรเ สเ อร์เกเวิร์ตได้พ้นไป
จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุ า แล้ว เช่น อาจารย์ทองดี มอริสนั และ อาจารย์
ประยงค์ อังศุสิงค์ เป็นต้น

Celebrity's Writing
ดีเ ลหมุนผลิตกระแสไ า งานที่เริ่มจริง
ในระหว่างทีผ่ มกลับมาก็คอื การ อ่ มแ มเครือ่ ง
ที่ไ าสามเสนและไ าวัดเลียบ เพื่อให้ใช้
การได้ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยถึงแม้จะ อ่ ม
เครื่องไ าแล้วก็ยังจัดว่ามีไ าที่น้อยมาก

พระเจริญวิศวกรรม

เมื่อผมเข้าไปสอนในคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุ า หลังจากกลับมาแล้วนี้ ก็ได้
ปรับหลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาไ ากําลัง ขึ้นใหม่ทั้งสิ้น ตาม
แบบอย่างสถาบันเทคโนโลยี T โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาก็ให้หนักไปทางด้าน
ที่ผมได้ศึกษา และมีประสบการณ์มาแต่ครั้งที่เรียนอยู่ที่ T วิสคอน ิน และ
าวาร์ด ผมเริม่ เป็นหัวหน้าแผนกไ าในป พ ศ 24 ลูกศิษย์ของผมในปทีส่ ี่
งึ่ เป็นปแรกทีผ่ มกลับไปสอนนัน้ ก็มคี วามสําเร็จหลังจากจบการศึกษาแล้วเกือบ
จะเรียกได้ว่าทั้งชั้น และเป็นใหญ่เป็นโตในวงราชการและนอกราชการ บางท่าน
ได้เสียชีวิตไปแล้ว โดยร่างกายหยุดอยู่เพียงแค่นั้น ลูกศิษย์ของผมในป 24
เรียกได้ว่าประสบความสําเร็จอย่างดียิ่ง เหตุการณ์ก็เป็นไปด้วยดีและเรียบร้อย
ในระหว่างทีเ่ ป็นหัวหน้าแผนกไ ากําลัง หรือภาควิชาไ ากําลังนัน้ แต่เนือ่ งด้วย
ตอนนัน้ จอมพล ป พิบลู สงคราม ได้กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอกี ครัง้ หนึง่ แล้ว
ท่านจึงสัง่ ให้ผมเริม่ ต้นงานทางด้านพลังงานไ า และก็ทาํ ให้ผมต้องจัดตัง้ สํานักงาน
ร่างก หมายทางด้านพลังงานไ า และพลังงานทั้งหลายของประเทศไทยขึ้น
ผมจึงใช้หอ้ งทํางานของผมทีจ่ ุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัยในภาควิชาไ ากําลัง เป็น
ที่เริ่มต้นร่างก หมายเกี่ยวกับพลังงานของประเทศไทยขึ้น มีกรรมการครบถ้วน
ไม่วา่ จะเป็นทางด้านก หมาย ทางด้านปกครองหรือทางด้านอืน่ ผมก็จะเริม่ ขึน้
โดยผมเองเป็นตัวการและมีผชู้ ว่ ยอีก 2 คน ทางด้านบัญชี คือ คุณพิศวาส เกษส�าลี
ึ่งเพิ่งจบมาใหม่ จากคณะอักษรศาสตร์ จุ า กับอีกคนหนึ่ง ึ่งจบจากคณะ
อักษรศาสตร์ จุ า เช่นกัน มาเป็นผูช้ ว่ ย ทัง้ สามคนช่วยกันเริม่ ร่างพระราชบัญญัติ
พลังงานแห่งชาติขนึ้ ด้วยความช่วยเหลือจากคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒหิ ลายท่าน
ไม่วา่ จะทางก หมาย ทางชลประทาน ทางไ ากําลัง แต่สถานะของประเทศไทย
ในเวลานัน้ ในเรือ่ งของไ าแล้ว จัดว่าอยูข่ นั้ ตํา่ สุด เพราะเหตุวา่ ทัง้ ประเทศก็ใช้
ไ าเพียงราว 2 พันกิโลวัตต์ เท่านั้น เฉพาะอย่างยิ่งกรุงเทพ หลังจากที่
โรงไ าสามเสนและวัดเลียบถูกลูกระเบิดพังไปแล้ว ก็เหลือไ เพียง 2,500
กิโลวัตต์ และรวมทั้งประเทศก็เพิ่มขึ้นมาอีกไม่กี่พันกิโลวัตต์ เพราะว่าใช้เครื่อง

งานชิน้ แรกทีผ่ มกลับจากต่างประเทศ เป็นการ
อ่ มแ มเครือ่ งไ าในกรุงเทพมหานคร ทัง้ ที่
สามเสนและที่วัดเลียบ ที่สามเสนนั้น ดร.พร
ศรีอาภรณ์ จากอังกฤษ เป็นผู้ดําเนินการทาง
ด้านหม้อนํ้าอยู่ ผมเองก็เข้าไปช่วยการไ า
นครหลวง และเริ่มกิจกรรมของการไ า
ภูมิภาคขึ้น ในเวลาเดียวกันก็มุ่งเข้าหาการ
สร้างไ าพลังนํ้า และโครงการแรกคือที่
กาญจนบุรี ทีผ่ มบอกแล้วว่า ทําทีบ่ า้ นเจ้าเณร
ทีโ่ ปรเ สเ อร์เกเวิรต์ ได้ไปสํารวจช่วยกระทรวง
อุตสาหกรรมอยู่ หลังจากทีผ่ มทําร่างก หมาย
การพลังงานแห่งชาติขึ้นสําเร็จเรียบร้อยได้
ในราวปลายป 24 6 พระราชบัญญัตินี้ก็
ใช้บังคับ แล้วก หมายก็ออกมาเป็นพระราช
บัญญัตกิ ารพลังงานแห่งชาติ ในระยะนัน้ พลังงาน
ของประเทศไทย เราควบคุมอยู่ในก หมายที่
ผมกล่าวถึงนีร้ วมทัง้ พลังงานทุกชนิด แต่เห็นว่า
พลังงานจากนํา้ มันจากการเจาะสํารวจใต้ดนิ นัน้
เป็นสิง่ ทีใ่ หญ่มากส่วนหนึง่ จึงกันไว้กอ่ น รอว่า
เมือ่ พัฒนาทางด้านพลังงานไปแล้ว ทีห่ ลังมีการ
ขุดเจาะพบนํา้ มันหรือแกสแล้ว จึงค่อยพิจารณา
เพิม่ เติมก หมายการพลังงานแห่งชาตินตี้ อ่ ไป
ก็พอดีในระยะนัน้ การพิจารณาสร้างเขือ่ นบ้าน
เจ้าเณรก็ดําเนินการไป ยังอยู่ในระยะสํารวจ
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คุณอรุณ ภรรยาของคุณพระเจริญวิศวกรรม

ตรวจสอบอยู่ ทางด้านกรมชลประทาน หม่อมหลวงชูชาติ ก�าภู ได้ขอให้ผมไปเป็น
ผูอ้ าํ นวยการกองพลังนํา้ ของกรมชลประทาน เพราะมีความตัง้ ใจทีจ่ ะพัฒนาเขือ่ น
ยัน ีหรือที่เดียวนี้เรียกว่าเขื่อนภูมิพล พอดีประมาณป 24 นั้น การสํารวจ
เพื่อก่อสร้างเขื่อนภูมิพลได้เสร็จสิ้นลงในระหว่างที่ผมเป็นผู้อํานวยการกองอยู่ที่
กรมชลประทานอีกตําแหน่งหนึ่ง เพิ่มขึ้นจากการเป็นหัวหน้าภาคไ ากําลังที่
เป็นงานประจํา และการร่างพระราชบัญญัติการพลังงานแห่งชาติก็เป็นงานนอก
งานประจําไป รวมทัง้ ช่วยไ านครหลวงด้วย พอดีองค์การสหประชาชาติขอให้
ผมร่างโครงการพัฒนาลุม่ แม่นาํ้ โขงขึน้ ร่างโครงการนีส้ าํ เร็จลุลว่ งในป 24
งึ่
ก็ได้ส่งให้ประเทศต่าง 4 ประเทศพิจารณาว่าจะรับหรือไม่รับโครงการ ปราก
ว่าทั้ง 4 ประเทศ คือ ไทย ลาว เขมร ญวน รับโครงการนี้ที่จะดําเนินการต่อไป
เรียกว่าคณะกรรมการแม่นาํ้ โขงตอนล่าง เพราะ
เวลานัน้ จีนและพม่าไม่อยูใ่ นฐานะทีจ่ ะเข้าร่วม
เป็นประเทศที่จะจัดทําอะไรขึ้นได้ คงร่วมกัน
เพียง 4 ประเทศ ดังได้กล่าวแล้ว
ป 2500 ผมได้รบั การแต่งตัง้ จากรัฐบาลไทยให้
เป็นผูแ้ ทนไทยในคณะกรรมการแม่นาํ้ โขงนี้ คือ
เป็นผูแ้ ทนในคณะกรรมการ 4 ประเทศ แล้วก็
มาจัดตัง้ คณะกรรมการในประเทศไทยขึน้ โดยผม
เป็นเลขาธิการของทางประเทศเรา ในตอนนัน้
จอมพลถนอม กิตติขจร เป็นนายกรัฐมนตรีทา่ น
ให้ความเป็นกันเอง และสนับสนุนทุกประการ
ในเรือ่ งแม่นํ้าโขง 4 ประเทศนี้ ในป 2500 ก็
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จัดตัง้ เป็นทีเ่ รียบร้อย มีคณะกรรมการรวมและ
คณะกรรมการในแต่ละประเทศ ผมก็ยงั อยูก่ บั
คุณพระเจริญทีภ่ าควิชาไ ากําลัง จนกระทัง่
ผมได้รบั แต่งตัง้ ให้เป็นผูว้ า่ การไ าตะวันออก
เฉียงเหนือ งึ่ อยูใ่ นส่วนทีอ่ ยูใ่ นเครือหรืออยูใ่ น
พืน้ ทีข่ องคณะกรรมการ 4 ประเทศ ระยะที่ 1
ก็จดั หาข้อมูลให้ครบในเบ นิ ระยะที่ 2 ก็จดั การ
พัฒนาโครงการดังกล่าวนี้ให้เป็นรูปธรรมใน
ประเทศไทย และทีป่ ระเทศอืน่ ในระยะที่
ระยะเวลาการดําเนินการเป็น 5 ป 5 ป และ
5 ป ระยะที่ เป็นเรื่องการพัฒนา ทางด้าน
ของประเทศไทยก็เริ่มสร้างเขื่อนอุบลรัตน์
เขาก็ตั้งให้ผมมีตําแหน่งที่เพิ่มขึ้นเป็นผู้ว่าการ
ในตอนนัน้ เนือ่ งจากผมเป็นข้าราชการประจํา
เพราะฉะนั้นจะไปเป็นผู้ว่าการไม่ได้ รัฐบาลก็
ตั้งให้เป็นผู้ทําการแทนผู้ว่าการของการไ า
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ต่อมาผมเห็นว่า เมื่อถึงเวลาจะก่อสร้างเขื่อน
นั้น ผมคงไม่มีเวลามาอยู่ที่กรุงเทพ เป็น
หัวหน้าภาควิชาอีกต่อไป ดังนั้นในป 2506
ผมจึงได้ขอพ้นตําแหน่งจากทางจุ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ที่แล้วมาการจะไปทําที่อื่นที่
ํ้า ้อนก็เพราะเป็นการขอยืมตัวไป แต่ใน
ครัง้ นีผ้ มรูส้ กึ ว่าคงรับไม่ไหว จึงต้องลาออกจาก
การเป็นอาจารย์ของจุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ในป 2506 ผมจึงได้ไปป ิบัติการสร้างเขื่อน
อุบลรัตน์อย่างเต็มตัว หัวหน้าภาควิชาก็คือ
ลูกศิษย์ที่ผมได้สอนมาประมาณกว่า 10 ป ก็
คัดเลือกคนทีม่ คี วามสามารถขึน้ มาเป็นหัวหน้า
ภาควิชาแทนผม คนแรกก็คืออาจารย์สุวรรณ์
แสงเพ็ชร์ แล้วก็เปลีย่ นไปตามเทอมตามลําดับ
ในระยะที่ผมพ้นมาจากจุ า มาป ิบัติงาน
ทางด้านแม่นํ้าโขงนี้ ผมได้รับการแต่งตั้งให้
เป็นเลขาธิการคณะกรรมการพลังงานแห่งชาติ
แล้วก็ทําหน้าที่เป็นผู้แทนคณะกรรมการใน
การก่อสร้างเขื่อนอุบลรัตน์ด้วย ในระยะนี้
คุณพระเจริญวิศวกรรมเกษียณอายุราชการ
ที่จุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัยพอดี ท่านก็มา
ปรึกษาผมว่า ร่างกายท่านยังแข็งแรงดีอยู่
ไม่เจ็บไม่ไข้ ออกกําลังกายตีเทนนิสทุกวัน
เพราะฉะนัน้ ถ้าผมมีงานอะไรทีจ่ ะให้ชว่ ยก็ยนิ ดี
ทีจ่ ะช่วย ผมเห็นว่าในฐานะผูท้ าํ การแทนคณะ
กรรมการแม่นาํ้ โขง แล้วก็ดาํ เนินงานทางด้าน
แม่นาํ้ โขงในฐานะเลขานุการของนายกรัฐมนตรี
อีกด้วย ได้จดั ตัง้ ผูบ้ ริหารเพือ่ จะดําเนินการให้
แก่ประเทศไทยในเรือ่ งของแม่นาํ้ โขงตอนล่างนี้
ผมจึงเชิญคุณพระเจริญมาเป็นประธานคณะ
กรรมการ ายเทคนิคของโครงการแม่นํ้าโขง

เพราะฉะนัน้ คุณพระเจริญเกษียณอายุได้ประมาณปสองป ก็มาเป็นประธานคณะ
อนุกรรมการทางเทคนิคของคณะทํางานแม่นาํ้ โขง ายไทย คุณพระเจริญจึงได้มา
ทํางานอยู่กับผมอีก 8 ป ก่อนที่ทางรัฐบาลจะไม่ต่ออายุให้ เพราะเห็นว่าท่าน
จะมีอายุร่วม เจ็ดสิบเข้าไปแล้วและในระหว่างนั้นก็ได้ขอสายสะพายเส้นที่ 2
ให้คณ
ุ พระ มีการฉลองใหญ่ทกี่ ารพลังงานแห่งชาติ คุณพระ จึงพ้นจากราชการ
แท้จริง หลังจากที่ได้รับสายสะพาย 2 เส้นแล้ว คือเส้นหนึ่งจากจุ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เส้นที่ 2 จากการพลังงานแห่งชาติ นีก่ เ็ ป็นส่วนที่ 2 ของคุณพระ
ได้ป ิบัติราชการแต่ไม่ใช่ที่จุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย หากมาทําที่การพลังงาน
แห่งชาติในตําแหน่งของประธานทางด้านเทคนิคของคณะกรรมการแม่นํ้าโขง
ก็เป็นอีกครัง้ หนึง่ ทีผ่ มทํางานร่วมกับคุณพระเจริญ แล้วก็เป็นไปอย่างดียงิ่ ทุกครัง้
ที่ผมเดินทางไปต่างประเทศ คือไปประชุมที่เขมร ที่ลาว ที่เวียดนาม คุณพระ
ก็ไปด้วย แล้วเราก็ดําเนินการโดยชนิดที่ว่าดีเยี่ยมกับคุณพระ ผมได้รับความ
สะดวกทุกประการ คุณพระ ทําคุณประโยชน์ให้ผมในระหว่างนัน้ เป็นอย่างมาก
เพราะว่าท่านมีความรูอ้ ย่างรอบตัว โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในด้านของวิศวกรรมโยธา
ท่านเคยเป็นคณบดีคณะวิศว จุ า และเคยเป็นหัวหน้าแผนกวิชาวิศวกรรมโยธา
มาเป็นระยะเวลายาวนานหลายสิบป หลังจากนั้นคุณพระ ก็เกษียณอายุ
แต่ร่างกายในตอนหลังเมื่อพ้นจากการพลังงาน ไปแล้ว ท่านก็ไม่ค่อยแข็งแรง
และท้ายทีส่ ดุ ก็ถงึ แก่อนิจกรรมหลังจากนัน้ 2 ป ผมจําไม่ได้วา่ ท่านอายุเท่าไหร่
เมือ่ ท่านอนิจกรรมไปแต่กแ็ ลเห็นได้วา่ ชีวติ ของผมนัน้ ก็ผกู พันอยูก่ บั ท่านเป็นอันมาก
อยูก่ บั จุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะกรรมการแม่นาํ้ โขง ายไทย ทางคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ จุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย อยากได้ประวัติของคุณพระเจริญ
ให้ครบถ้วนที่สุด ผมจึงได้เสริมในเรื่องนี้ให้เพื่อจะได้เป็นประวัติอันยาวนานของ
การป ิบัติราชการของท่าน
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เมื่อเล่าเรื่องของคุณพระเจริญวิศวกรรมแล้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุ า ได้
ขอร้องต่อไปด้วยว่าขอให้เล่าเรือ่ งของ ศาสตราจารย์ ดร. เกเวิรต์ งึ่ มาเป็นหัวหน้า
ภาควิชาไ ากําลังในคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุ า ด้วย เพราะมีน้อยคนที่จะ
รู้ประวัติของท่าน เนื่องจากผมเป็นลูกศิษย์คนแรกของท่าน จึงขอรวบรวมสิ่งที่
จําได้ในระหว่างที่ผมรู้จักโปรเ สเ อร์เกเวิร์ตมาเพิ่มเติมไว้ในบทความนี้
เรื่องมีอยู่ว่า เมื่อผมเข้าเรียนในคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุ า ในป พ ศ 24
เราก็มอี าจารย์คนไทยมาสอนในวิชาต่าง ส่วนวิชาไ ากําลังนัน้ เราก็มอี าจารย์
งึ่ จบการศึกษาจากสหรัฐอเมริกามาสอน ตัง้ แต่ปที่ 1 ปที่ 2 แล้วก็ปที่ ขึน้ ถึง
ปที่ 4 โปรเ สเ อร์ชาร์ล เกเวิรต์ จึงได้มาสอนพวกเรา คือในป 24 6 โปรเ สเ อร์
เกเวิร์ต ึ่งรัฐบาลได้ตกลงไว้ในสัญญาให้มาสอนที่จุ า คณะวิศวกรรมศาสตร์
แผนกไ ากําลัง ได้เดินทางมาถึง ก่อนผมเริ่มเข้าศึกษาในปที่ 4 ของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ท่านก็มาถึงพอดี เพราะฉะนั้นในปที่ 4 นี้ ผมจึงเรียนกับ
โปรเ สเ อร์เกเวิร์ตโดยตลอด
ในการศึกษากับโปรเ สเ อร์เกเวิร์ตนั้น ผมขอเล่าประสบการณ์และประวัติของ
ท่านตามสมควร ดังนี้
เท่าที่ผมทราบ โปรเ สเ อร์เกเวิร์ตเป็นชาวสวีเดน ท่านอายุค่อนข้างมากแล้ว
เมื่อเดินทางไปเรียนปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมไ า ในสหรัฐอเมริกา ท่านจบ
การศึกษาขัน้ ปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยในประเทศสวีเดน แล้วก็สอบชิงทุน ได้
ทุนการศึกษา แล้วไปเรียนต่อปริญญาเอกที่สหรัฐอเมริกา ท่านได้เข้าเรียนที่
สถาบันเทคโนโลยี T ในระหว่างนั้นท่านก็ใช้เวลาเพื่อให้คุ้นเคยกับการเรียน
การสอนทีส่ หรัฐอเมริกา เพราะได้กล่าวไว้แล้วว่าท่านได้ปริญญาตรีทสี่ วีเดน ท่าน
เริม่ การศึกษาในมหาวิทยาลัย เมือ่ อายุคอ่ นข้างสูง เพราะเมือ่ ท่านสําเร็จการศึกษา
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ตึกวิศวกรรมศาสตร์หลังที่ 1

ได้ปริญญาเอกไปจาก T นั้น ท่านมีอายุ
ถึง
ปกว่าแล้ว เพราะฉะนั้นเมื่อท่านจบ
การศึกษาจากที่นั่นในป 24 4 และสมัครมา
เป็นอาจารย์ที่จุ า นั้น ท่านก็มีอายุใกล้จะ
40 ปอยู่แล้ว ตอนที่ท่านเดินทางจากสวีเดน
ไปเข้าศึกษาที่ T นัน้ ท่านคงมีอายุใกล้ถงึ 40
อยูร่ าว 4 ป เพราะท่านใช้เวลาเรียนวิชาต่าง
ทั้งที่ T และ าวาร์ด กว่าจะได้รับปริญญา
เอก ท่านก็มีอายุเกือบ
ปแล้ว เมื่อท่าน
จบปริญญาเอกแล้วก็ได้ช่วยสอนอยู่ที่ T
ระยะเวลาหนึ่ง ก่อนจะได้รับการว่าจ้างให้มา
สอนทีค่ ณะวิศวกรรมศาสตร์ จุ า ในตอนนัน้
ท่านยังไม่มีครอบครัว เป็นชายโสด แต่เมื่อ
ท่านได้รบั การว่าจ้างจากรัฐบาลไทยให้มาสอน
ทีจ่ ุ า ท่านก็ได้แต่งงานกับชาวสวีเดนเหมือน
กัน แต่มภี มู ลิ าํ เนาอยูท่ รี่ ฐั วิสคอน นิ ในสหรัฐ
ท่านจะพบกับผู้ที่เป็นภรรยามาก่อนหรือไม่
ผมไม่ทราบ แต่วา่ ท่านก็แต่งงาน แล้วก็เดินทาง
มาที่กรุงเทพ ประเทศไทยด้วยกัน

Celebrity's Writing
เมื่อเข้าสอนพวกเราแล้ว ท่านก็มีบุตรที่เกิด
ในประเทศไทย 2 คน คนที่ 1 เกิดหลังจากที่
ท่านมาถึงประเทศไทยเพียงไม่กปี่ ท่านได้ลกู สาว
ชือ่ แอนารี า่ งึ่ เกิดในประเทศไทย ลูกคนที่ 2
ึ่งท่านมีในภายหลังก็เกิดในประเทศไทย
ตอนที่ท่านมีลูกคนแรก ผมยังเรียนอยู่ และ
ช่วยท่านสอนที่จุ า และในระหว่างที่ผมอยู่
ในสหรัฐอเมริกา เรียนหนังสืออยูน่ นั้ ท่านก็ได้
ลูกคนที่ 2 เป็นชายชือ่ เลนาร์ด เกเวิรต์ สรุปว่า
ท่านมีลกู 2 คน เป็นผูห้ ญิงคนหัวปและคนที่ 2
เป็นชาย พอเกิดสงครามโลกครัง้ ทีส่ องทีญ
่ ปี่ นุ
เข้าร่วมกับอักษะ ผมก็ไปเป็นเสรีไทย ส่วน
ท่านนั้นก่อนจะเกิดสงครามกับญี่ปุน ท่านก็
ส่งภรรยาของท่าน คือมิส ิสเกเวิร์ต กลับไป
ที่วิสคอน ินพร้อมกับลูก 2 คน เพราะท่าน
เป็นห่วงฐานะความเป็นอยู่ของครอบครัวของ
ท่าน แม้ว่าสวีเดนจะไม่ได้เป็นคู่สงครามกับ
เยอรมนีและญี่ปุนก็ตาม ตกลงลูก 2 คนของ
ท่าน คือแอนาริ า่ และเลนาร์ดนัน้ ก็ไปรับการ
ศึกษาต่อทีใ่ นสหรัฐอเมริการะหว่างสงครามโลก
ครั้งที่ 2 ส่วนโปรเ สเ อร์เกเวิร์ตเองนั้นก็ยัง
คงสอนอยู่ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุ า ใน
ระหว่างนัน้ ท่านก็ใช้วชิ าความรูข้ องท่านช่วยเหลือ

รัฐบาลไทย นอกเหนือจากการสอนหนังสือที่คณะวิศวกรรมศาสตร์แล้ว ก็ช่วย
ในเรือ่ งของการไ ากําลัง เช่น ไ าพลังนํา้ เป็นต้น เกีย่ วกับการสํารวจ วางแผน
และเตรียมการที่จะก่อสร้าง
อย่างไรก็ตาม เราก็ยงั ไม่ได้ทาํ เขือ่ นไ ากําลังนํา้ แม้แต่เขือ่ นเดียวในประเทศไทย
สงครามเสร็จสิน้ ลงในทีส่ ดุ แต่กอ่ นทีส่ งครามจะเสร็จสิน้ ลงนัน้ โปรเ สเ อร์เกเวิรต์
ไปช่วยงานอยูท่ กี่ ระทรวงอุตสาหกรรม เพราะฉะนัน้ เมือ่ ผมกลับมาเมืองไทยตอนทีม่ ี
การปลดอาวุธทหารญี่ปุนแล้วนั้นท่านไม่ได้อยู่ที่จุ า แล้ว แต่อาจจะช่วยสอน
บางเรือ่ งบางอย่างในฐานะบุคคลภายนอก เพราะเวลานัน้ พระเจริญรักษาการหัวหน้า
ภาควิชาอยู่ เมื่อผมมาในครั้งนั้นไม่ได้พบโปรเ สเ อร์เกเวิร์ต เพราะท่านไปยุ่ง
อยู่กับการเดินทางช่วยกระทรวงคมนาคม ดําเนินการในเรื่องของไ าพลังนํ้า
อยู่ ผมเข้าใจว่าโครงการทีน่ า่ สนใจในเวลานัน้ คือโครงการทีก่ าญจนบุรี ไม่แน่ใจว่า
ชื่อตอนนั้นจะเป็นเขื่อนเจ้าเณรหรือมีชื่ออื่น อย่างไรก็ตาม ก็เป็นแต่เพียงขั้น
สํารวจและวางแผน ฉะนั้นเมื่อผมกลับไปสหรัฐอเมริกา เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
าวาร์ดนัน้ โครงการก็ยงั ไม่ได้เริม่ เมือ่ ผมกลับมาจึงมีแต่รายงานการสํารวจความ
คิดเห็นของโครงการเขื่อนเจ้าเณรที่กาญจนบุรี โครงการนี้ใช้เวลายาวนานมาก
รัฐบาลไทยไม่ค่อยแน่ใจในการที่จะผลิตไ ากําลังนํ้าขึ้นมาเป็นโครงการแรก
ของประเทศไทย
ระหว่างทีโ่ ปรเ สเ อร์เกเวิรต์ ทิง้ ให้ครอบครัวอยูท่ รี่ ฐั วิสคอน นิ สหรัฐอเมริกานัน้
ลูกทัง้ สองของท่านคือแอนนารี า่ กับเลนาร์ด ก็ได้รบั การศึกษาจากทีน่ นั่ เมือ่ สงคราม
เสร็จสิน้ แล้ว ท่านก็ไปเอาครอบครัวของท่านกลับมา เข้าใจว่าท่านพามาแต่ภรรยา
คือมิส ิสเกเวิร์ต มาอยู่ที่ประเทศไทยอีกระยะหนึ่ง แต่ผมไม่ได้พบในระยะนั้น
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เขื่อนอุบลรัตน์

เพราะผมอยูเ่ มืองไทยตอนปลดอาวุธญีป่ นแล้
ุ วเพียงไม่กวี่ นั ผมไม่รจู้ กั ครอบครัว
ของโปรเ สเ อร์เกเวิร์ต จนกระทั่งผมได้มาสอนอยู่ที่จุ า หลังจากกลับจาก
าวาร์ดแล้ว และเป็นหัวหน้าภาควิชาไ าแล้ว ต่อมาผมได้เดินทางไปเยี่ยม
โปรเ สเ อร์เกเวิร์ตและครอบครัวของท่านที่ประเทศสวีเดน
โปรเ สเ อร์เกเวิร์ตนั้น หลังสงครามแล้วท่านนําครอบครัวกลับไปประเทศ
สวีเดน ลูกสาวนั้นเรียนต่อที่สหรัฐอเมริกา จนกระทั่งได้เป็นแพทย์หญิงในทาง
ด้านจิตวิทยา ส่วนลูกชายไปเรียนต่อจนได้ปริญญาแพทยศาสตร์ในทางผ่าตัด
ทีป่ ระเทศสวีเดน คือทีส่ ถาบันของสวีเดน ใกล้กรุงสต็อกโ ล์มนัน่ เอง ผมไปเยีย่ ม
โปรเ สเ อร์เกเวิร์ตและครอบครัว ึ่งพักอาศัยอยู่ที่เมืองเวสเตอรอส ในระหว่าง
นั้นท่านได้ไปช่วยงานของบริษัทอา ีย่าด้วย แต่ก็เป็นอาจารย์อยู่ในมหาวิทยาลัย
ที่เรียกว่าเทคนิคอล กชูลของเมืองเวสเตอรอส เมื่อเวลาที่ผมไปเยี่ยมท่านนั้น
ท่านมีอายุจวนจะเกษียณแล้วเพราะว่าท่านมาเมืองไทยอายุ 40 เมื่อผมมาเป็น
หัวหน้าภาควิชาไ าแทนท่านนั้น ท่านอายุ 5 ปแล้ว เพราะฉะนั้นท่านอยู่ที่
เทคนิคอล กชูลของเมืองเวสเตอรอสนี้ได้ไม่นาน เพียง ปเป็นอย่างมาก แล้ว
ก็เกษียณอายุ ผมก็รู้ว่าท่านเกษียณอายุแล้ว และอยู่ที่เวสเตอรอส ด้วยการ
ติดต่อกันอยู่ตลอดเวลาทางจดหมาย เมื่อผมตั้งการพลังงานแห่งชาติขึ้นมา
ได้เป็นเลขาธิการ จนกระทัง่ มาดําเนินการเป็นคณะกรรมการแม่นาํ้ โขง แล้วไปเป็น
ปลัดกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ และไปเป็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงพัฒนาการ
แห่งชาตินั้น ผมก็ไต่เต้าขึ้นมาจนกระทั่งมีตําแหน่งเป็นปลัดกระทรวง จากนั้น
จึงเริม่ การเดินทางไปเยีย่ มโปรเ สเ อร์เกเวิรต์ ผมมีสงิ่ ทีต่ อ้ งป บิ ตั เิ กีย่ วกับการ
ประชุมระหว่างชาติในทางด้านไ ากําลังนีอ้ ยูเ่ ป็นประจําทุกป ผมจึงถือโอกาสนัน้
ไปเยี่ยมครอบครัวของโปรเ สเ อร์เกเวิร์ต
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ที่เทคนิคอล กชูลของเมืองเวสเตอรอส ึ่ง
โปรเ สเ อร์เกเวิร์ตเป็นอาจารย์อยู่ เขาใช้
ระบบเยอรมัน ท่านจึงอยู่ที่เทคนิคอล กชูล
จนกระทัง่ เกษียณอายุ เมือ่ ผมไปเยีย่ มท่านนัน้
ท่านเกษียณอายุแล้ว แต่ยังคงทํางานในเรื่อง
ไ ากําลังอยู่ โดยทําให้หน่วยงานของรัฐบ้าง
บริษัทโน้น บริษัทนี้บ้าง เพราะท่านเป็นคนที่
ไม่อยูน่ งิ่ ผมได้ถอื โอกาสไปเยีย่ มโปรเ สเ อร์
เกเวิรต์ ในตอนนัน้ ทุกป เพราะท่านยินดีตอ้ นรับ
ผม แล้วก็มีเรื่องเล่าถึงงานที่ผมป ิบัติโดยใช้
ความรู้ทางวิศวกรรมไ ากําลังให้ท่านทราบ
เป็นที่ชื่นชมอยู่ตลอดเวลา
ในระหว่างทีผ่ มกําลังสร้างเขือ่ นอุบลรัตน์อยูน่ นั้
รัฐบาลสวีเดนก็ได้เชิญผมให้เดินทางไปประเทศ
ของเขา ตอนนั้นผมมีฐานะเป็นรัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติแล้ว ทาง
ด้านสวีเดนก็เห็นโอกาสที่จะสื่อสัมพันธ์กับ
ประเทศไทย เพราะจะได้มโี อกาสทีจ่ ะดําเนินการ
ทั้งขายของและช่วยเหลือทางด้านไ ากําลัง
มากขึน้ วันหนึง่ ในระหว่างทีผ่ มเป็นแขกรับเชิญ
ของรัฐบาลสวีเดนอยู่ในประเทศของเขานั้น
ได้มีงานค็อกเทลปาร์ตี้ขึ้นเพื่อจะได้พบปะ
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รู้จักกับข้าราชการชั้นสูงของประเทศสวีเดน
ผมก็ได้พบกับโปรเ สเ อร์เกเวิรต์ ในตอนนัน้
ผมก็ไม่นึกอะไรทั้งสิ้น เดินตรงเข้าไปหาท่าน
เมือ่ มองดูทวั่ คนทีม่ าร่วมงานประมาณ 60 0
คนนั้น ต่างก็เกี่ยวข้องกันในเรื่องของกิจการ
ไ าของประเทศสวีเดน ผมเห็นโปรเ สเ อร์
เกเวิร์ต จึงเดินตัดสนามหญ้าเข้าไปทักทาย
กับท่านอย่างสนิทสนมในฐานะครูกับลูกศิษย์
ทําให้ขา้ ราชการชัน้ ผูใ้ หญ่ งึ่ เชิญผมไปในวันนัน้
ประหลาดใจมาก ผมก็เลยต้องเล่าให้ งว่า
โปรเ สเ อร์เกเวิร์ตนั้นเป็นบุรพาจารย์ของ
ผมในด้านไ ากําลัง ให้ความสนับสนุนผม
ตอนนั้นผมก็ได้เล่าประวัติของโปรเ สเ อร์
เกเวิร์ต ึ่งได้มาอยู่ในประเทศไทยหลายป
โปรเ สเ อร์เกเวิร์ตเป็นคนที่มีความเอื้ออารี
ต่อลูกศิษย์ของท่านมาก แต่กับผู้อื่น ึ่งไม่ใช่
ลูกศิษย์ของท่าน ท่านก็เอาเป็นเอาตาย ถ้าหาก
มีความคิดขัดแย้งกับท่าน เพราะฉะนัน้ ประการ
ที่ 1 เมือ่ ท่านอยูท่ จี่ ุ า อย่างผมได้พดู ไว้แล้ว
ในตอนต้นว่า ท่านพูดทฤษ ีอะไร คนมักจะ
ไม่รู้จัก ไม่คุ้นเคย เขาไม่เข้าใจ ไม่ว่าทฤษ ี
ไ าหรือทฤษ ีการเมือง แล้วท่านเป็นคน
หัวแข็ง เมื่อมีจุดใดแล้ว ท่านก็สาธยายจุดนั้น
อย่างเอาจริงเอาจัง คนไทยส่วนใหญ่ในตอนที่
ท่านอยู่ในเมืองไทยนั้นไม่ชอบท่าน หาว่าท่าน
หัวแข็งดื้อดึงในความคิดของตัวเอง แต่ในทาง
ด้านความอารีอารอบทีจ่ ะให้ความรูแ้ ก่ลกู ศิษย์
ของตนนัน้ มีเหลือหลาย คือรักลูกศิษย์เหมือน
กับครูสมัยก่อน คือรักไปทั้งตัวและครอบครัว
ความเป็นอยู่ของลูกศิษย์ด้วย อันนี้ความจริง
ก็เป็นนิสยั ของครูไทยเหมือนกัน แต่นอกจากว่า
จะรักแล้วท่านยังต่อสู้เพื่อลูกศิษย์ของท่าน
ด้วย ถ้าท่านเห็นว่าถูกต้อง อย่างเช่นตัวของผม
งึ่ เมือ่ ท่านเห็นควรให้ได้รบั ปริญญาเกียรตินยิ ม
อันดับหนึง่ แล้ว ท่านก็ตอ่ สูใ้ นเรือ่ งนี้ เคีย่ วเข็ญให้
ผมได้ทนุ การศึกษาจากรัฐบาลไทย ต้องเดินทาง
ไปเข้าเรียนมหาบัณ ิตที่ T ให้ได้ ทุกสิ่ง
ทุกอย่างท่านพยายามให้ลกู ศิษย์ทาํ ดีทสี่ ดุ และ
ถ้าหากว่าทําดีไม่เพียงพอ ท่านก็ดา่ ว่าเคีย่ วเข็ญ
อยู่เช่นนั้น ไม่ละทิ้ง ระหว่างที่ท่านสอนอยู่ที่

จุ า หลังจากที่ผมเรียนจบแล้วนั้น ท่านไปตามลูกศิษย์ของท่านที่สามย่าน
คือลูกศิษย์พวกที่หนีการสอนของท่าน พวกนั้นคงจะเห็นว่าท่านสอนสูงเกินไป
และไม่ทาํ ความเข้าใจขัน้ ต้นให้ดเี สียก่อน ก็เป็นการยากทีจ่ ะเข้าใจทฤษ ขี องท่าน
ในเรือ่ งต่าง แต่ทา่ นไม่ได้เกลียดลูกศิษย์ ติดตามพยายามเคีย่ วเข็ญทีจ่ ะให้เข้ามา
ในกรอบของท่านให้ได้ เรือ่ งทีส่ าํ คัญทีส่ ดุ ทีผ่ มมีความรูส้ กึ ว่าผมเป็นหนีโ้ ปรเ สเ อร์
เกเวิรต์ มาก ก็เพราะเหตุวา่ ตอนทีท่ า่ นเดินทางมาประเทศไทย ท่านอายุ 40 ปแล้ว
ผมตั้งใจว่าจะไปสหรัฐอเมริกาแล้วได้ปริญญาเอกมาตามแผนเดิมนั้นจะใช้เวลา
เพียง 5 ปเท่านั้น ผมจึงตกลงกับโปรเ สเ อร์เกเวิร์ตเพียงเลา ว่า ผมกลับมา
เมืองไทยแล้ว ท่านจะได้กลับไปประเทศสวีเดนตอนที่ท่านมีอายุราว 46 4 ป
แต่การณ์หาเป็นเช่นนั้นไม่ กว่าผมจะมารับตําแหน่งหัวหน้าภาควิชาไ ากําลัง
ทีว่ ศิ วะ จุ า ผมได้ใช้เวลาไปถึง 1 ป ท่านมีอายุเข้าไปถึง 54 ป เพราะฉะนัน้
เวลาทีท่ า่ นเหลืออยูน่ นั้ เพียงนิดเดียว ไม่สามารถก้าวหน้าในชีวติ การงานทีป่ ระเทศ
สวีเดนได้สงู ไปกว่าอาจารย์ผหู้ นึง่ ในสถาบันเทคนิคอล กชูลของสวีเดนตามตํารับ
ของเยอรมัน เมือ่ ผมประสบความสําเร็จในการก่อตัง้ การพลังงานแห่งชาติ ได้สร้าง
เขื่อนอุบลรัตน์และเขื่อนอื่น แล้วนั้น ท่านก็เกษียณอายุแล้ว แต่ท่านก็ไม่อยู่นิ่ง
เป็นที่ปรึกษาที่โน่นที่นี่โดยเข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องของวิชาการตลอดเวลา ไม่เคย
หยุดพัก ทัง้ ทีฐ่ านะในระหว่างทีท่ า่ นติดอยูใ่ นประเทศไทย ระหว่างสงครามเอเชีย
บูรพา ท่านต้องผจญภัยกับความยากจนอยู่มาก เพราะทุกสิ่งทุกอย่างก็แพง แต่
ท่านก็ไม่ได้ยอ่ ท้อ รับช่วยเหลือบริษทั ปูน เิ มนต์ไทย กระทรวงคมนาคม ท่านเป็น
คนประหยัด รายได้เกือบจะเรียกว่าทั้งหมดท่านนําไปลงทุนในใบหุ้นของบริษัท
ปูน เิ มนต์ไทย ท่านไม่ได้รบั เงินอืน่ รับแต่เงินเดือน แล้วข้าวของก็แพง เพราะฉะนัน้
ท่านจึงมีสขุ ภาพร่างกายไม่สมบูรณ์เริม่ จะเป็นอัมพฤกษ์ทนี่ นั่ ทีน่ ี่ ตาบ้าง เท้าบ้าง
แล้วลูกเมียก็อยู่ที่สหรัฐอเมริกาหมด ไม่มีใครดูแลท่านเลย แต่ว่าสิ่งที่ท่าน
ทําอย่างชนิดที่ใครไม่เหมือนก็คือว่า ท่านเก็บหอมรอมริบ ทั้ง ที่มีแต่เงินเดือน
ระหว่างสงครามท่านไม่มรี ายได้อนื่ รายได้ทที่ า่ นรับบางทีกไ็ ม่ใช่เป็นเงิน ท่านรับ
แต่ใบหุน้ ของปูน เิ มนต์ไทย อันนีไ้ ม่มใี ครนึกว่าท่านได้ทาํ ดีทสี่ ดุ แล้ว เพราะเหตุวา่
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หลังจากทีผ่ มไปพบท่านทุก ปแล้ว ผมก็เชิญท่านมาเมืองไทย ปราก ว่าปริญญาเอก
กิตติมศักดิ์ของที่จุ า ก็ไม่เคยมีใครนึกจะขอให้ท่าน ผมกลับมาแล้วก็เห็นว่า
ไม่เป็นธรรม เพราะท่านได้สร้างวิศวกรทางด้านไ ากําลังไว้มากมายในแผ่นดิน
ตลอดระยะเวลาที่ผมไปอยู่ต่างประเทศ 1 ป ท่านได้สร้างวิศวกรไ ากําลัง
ให้แก่ประเทศไว้มากหลาย และตัวท่านเองเมื่อส่งลูกเมียไปอยู่ในอเมริกาเพื่อ
ความปลอดภัยแล้ว ท่านก็ยังอุตส่าห์กัด นอยู่เมืองไทยนี้ ช่วยเหลือจนกระทั่ง
สุดท้าย เมื่อสงครามเสร็จสิ้นลงท่านจึงเดินทางกลับไปประเทศสวีเดน แต่ใครก็
ไม่เคยนึก แม้แต่ภรรยาและลูกของท่านเอง ว่าใบหุ้นของปูน ิเมนต์ไทยนั้นมีค่า
มหาศาล เมื่อ พ ศ 2518 ผมได้ตั้งมูลนิธิขึ้น ด้วยความสํานึกในพระคุณที่ท่าน
มีแก่ผม ผมตั้งมูลนิธินิสิตเก่าจุ า ขึ้นโดยเงินของผมทั้งหมดที่เก็บไว้ได้แล้ว
ก็ตงั้ ชือ่ ให้วา่ ทุนเกเวิรต์ คือให้เกียรติทา่ น เป็นกองทุนแรกของมูลนิธนิ สิ ติ เก่าจุ า
ต่อมายังมีเงินอีก ผมก็ไปชวนท่านให้ตงั้ เป็นกองทุนที่ 2 คือ กองทุนโปรเฟสเซอร์
เกเวิร์ต และ ดร. บุณรอด บิณฑสันต์ ท่านก็เอาใบหุ้นของบริษัทปูน ิเมนต์ไทย
นัน่ แหละมาให้เป็นทุน ใบหุน้ ของท่านเมือ่ ได้รบั นัน้ ไม่มคี วามหมายอะไรเลย เพราะว่า
ดอกเบี้ยก็ไม่ค่อยจะได้ เวลานั้นปูน ิเมนต์ไทยยังไม่เป็นปกแผ่น แต่เมื่อผม
ขอให้ท่านเข้าหุ้นตั้งเป็นทุนโปรเ สเ อร์เกเวิร์ต และ ดร บุญรอด บิณ สันต์
ท่านก็เอามาลงด้วย ตีราคาไปตามราคาหุ้น แต่ไม่มีคน ื้อหรอกท่านลงทุนทีไร
ก็มีแต่หุ้นปูน ิเมนต์ไทยนี่แหละ แต่ในระยะต่อมาเมื่อเมืองไทยเราได้พัฒนาขึ้น
จนมีอุตสาหกรรม อันเกิดจากการที่เรามีไ ากําลังจากเขื่อนต่าง กิจการของ
ปูน ิเมนต์ไทยก็เจริญรุ่งเรืองขึ้นมีค่ามหาศาล
วันหนึง่ เมือ่ ผมได้รจู้ กั คุน้ เคยกับครอบครัวของท่านแล้ว โดยได้ไปพบลูกสาวท่าน
ทีม่ ภี มู ลิ าํ เนาอยูท่ เี่ มืองนิวยอร์ก ในสหรัฐอเมริกา และลูกชายของท่าน งึ่ แต่งงาน
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ครั้งหนึ่งแล้ว สมาชิกคนอื่น ในครอบครัวก็
ประสบอุปทวเหตุเสียชีวิตหมด ตอนนั้นราคา
หุน้ ปูน เิ มนต์ไทยสูงมากหลายพันบาทต่อหนึง่
หุ้น ทั้ง ที่แต่เดิมเป็นเหมือนกระดาษ าง
เพราะมีราคาน้อยนิด ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
โปรเ สเ อร์เกเวิร์ตก็กลายเป็นคนที่มีทรัพย์
มหาศาล แต่ทา่ นก็ไม่ได้เก็บไว้สาํ หรับตัวท่านเอง
ท่านได้แจกจ่ายให้แก่ลูกในวาระแต่งงานมี
ครอบครัวอยูเ่ รือ่ ย จนกระทัง่ เมือ่ ท่านถึงแก่กรรม
ท่านมีหนุ้ ปูน เิ มนต์ไทยมาก ท่านก็ยกทัง้ หมด
ให้แก่ลูกของท่านคนละเท่า กัน เหลือเพียง
เล็กน้อยให้ภรรยาท่าน งึ่ ก็ยงั คงอยูท่ เี่ วสเตอรอส
อย่างเดิม ผมก็ไปพบท่านทุก ป จนกระทั่ง
ท่านถึงแก่กรรม แล้วผมก็ไปเยี่ยมภรรยาของ
ท่านอีกทุก ป จนกระทัง่ ภรรยาท่านถึงแก่กรรม
ต่อจากนั้นผมก็ได้พบแอนาริ ่า ลูกสาวของ
ท่านทีอ่ ยูน่ วิ ยอร์กทุกป และในโอกาสเดียวกัน
ก็ไปเยีย่ มเลนาร์ด เกเวิรต์ ทีจ่ งั หวัด ไนคอปปง
( opin ) ทุกปเช่นเดียวกัน ความผูกพัน
ของเรานี้ ก็ เ ลยมี ป ระจํ า ทุ ก ป ภายหลั ง
เมื่อหุ้นปูน ิเมนต์ไทยขึ้นสูงสุด หุ้นหนึ่งมีค่า
ไม่ตาํ่ กว่า 4 5 พันบาท จากหุน้ เดิมราคา 10 บาท
ลู ก ชายก็ ม าปรึ ก ษาผมว่ า หุ ้ น ส่ ว นที่ อ ยู ่ ใ น
มือของเขานั้น ถ้าหากว่าขายในเวลานั้นก็ได้
เงิน 60 กว่าล้านบาท ปรึกษาว่าจะทําอย่างไรดี
ให้เงินนีง้ อกเงยขึน้ อีก ผมก็บอกว่าให้ขายตอนนี้
แล้ ว เอาเงิ น นั้ น มาลงทุ น สร้ า งมู ล นิ ธิ ใ นชื่ อ
ของเขา แล้วผมจะจัดการหาผลประโยชน์ให้
ึ่งการก็เป็นไปเรียบร้อยดี ขายหุ้นได้ในราคา
60 กว่าล้านบาท ด้วยเงินจํานวนนีเ้ อง รวมทัง้
เงินของผมที่ขายที่ดิน ึ่งแต่เดิมมีราคาเพียง
5 6 หมื่น ได้มาอีก 5 60 ล้าน ผมได้ไป ื้อ
ที่ดินไว้ เงินทั้งสองก็ได้เข้าไปอยู่ในทุนของ
มูลนิธนิ สิ ติ เก่าจุ า ตกลงเรามีทดี่ นิ งึ่ ให้จุ า
ไป 500 ไร่ แล้วของมูลนิธเิ ก็บไว้ 500 กว่า ไร่
ทั้งหมดนี้เรามอบให้จุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เพือ่ โอกาสข้างหน้าอาจจะมี สถานทีข่ องจุ า
นอกกรุงเทพ ห่างจากสามย่าน เหตุการณ์
เป็นมาด้วยดีตลอด มูลนิธขิ องผมก็เข้มแข็งขึน้
เพราะมีเงินทุนทีใ่ ส่เข้าไปตัง้ ร้อยกว่าล้าน และ

Celebrity's Writing
ที่ดินที่เราถือไว้ก็ดี หรือให้จุ า ไปก็ดี ราคาก็ขึ้นพรวด จากที่ที่สระบุรีราคา
เพียง 20,000 บาท เมือ่ ตอนที่ อื้ มา ก็กลายเป็นสีแ่ สน ดังนี้ เป็นต้น เพราะฉะนัน้
ฐานะของมูลนิธินิสิตเก่าจุ า ที่โปรเ สเ อร์เกเวิร์ตกับผมได้ริเริ่มขึ้นแล้ว
ก็มีลูกชายของท่าน คือ ดร เลนาร์ด เกเวิร์ต มาร่วมทุนเข้าด้วย จึงเป็น
ปกแผ่นขึน้ อันนีก้ เ็ ป็นบุญคุณจะจารึกไว้วา่ ดร เกเวิรต์ ก็ดี ครอบครัวของท่านก็ดี
ได้ทาํ อะไรให้แก่จุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัยบ้าง ทัง้ ทางด้านการสอน และทางด้าน
บริจาค ทางตรงทางอ้อมให้แก่มูลนิธินิสิตเก่าจุ า
เนื่องจากท่านเป็นคนเข้มงวดกวดขันในระเบียบที่ถูกต้อง เพราะฉะนั้นคนไทย
จึงไม่ค่อยจะชอบท่าน เพราะคนไทยเราชอบทําอะไรสบาย ส่วนท่านเป็นคนที่
เข้มงวดกวดขันในเรือ่ งของการรักษาสัญญา การป บิ ตั กิ าร มีความรับผิดชอบงาน
ทีอ่ ยูใ่ นความดูแลของท่าน เพราะฉะนัน้ หลังจากท่านหายเงียบไปเมือ่ หมดสัญญา
กับประเทศไทยแล้ว ก็ไม่มีใครรู้จักท่าน เพราะศิษย์ในตอนหลังก็ไม่มีใคร
พูดถึงท่าน แต่ว่าตลอดเวลาระยะเวลาที่ท่านสอนอยู่ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์นั้น
ท่านได้ผลิตนักวิชาการทางด้านไ ากําลังออกไปเป็นอันมาก งึ่ บุคคลเหล่านัน้
ก็ใหญ่โต จนกระทัง่ ถึงแก่กรรมไปเกือบจะหมดแล้ว ก็ไม่ได้มโี อกาสจะได้มาพูดถึง
ประวัติของท่าน ผู้ ึ่งมีบุญคุณมหาศาลแก่วิศวกรทางไ ากําลังในประเทศไทย
และการทีม่ าเป็นลูกจ้างของรัฐบาลไทย มาสอนทีจ่ ุ า นัน้ ก็ได้ทาํ คุณมหาศาล
เพราะท่านไม่ได้ปล่อยปละละเลย มีอะไรทีจ่ ะถ่ายทอดให้ได้แก่วงการนัน้ ท่านก็
ถ่ายทอดจนหมดสิ้น ผมนั้นระลึกถึงบุญคุณของท่านเป็นอย่างมาก เนื่องจากผม
ได้แย่งเอาเวลาของท่าน ึ่งตั้งใจไว้เพียง 5 ป มาเป็นถึง 1 ป ทําให้ท่านไม่มี
โอกาสก้าวหน้าขึ้นไปได้สูงมากเท่าไรอีกเมื่อท่านกลับไปที่ภูมิลําเนาในประเทศ
สวีเดน ฉะนัน้ ผมจึงถือเป็นสิง่ ทีผ่ มจะต้องไถ่หนีค้ วามรูส้ กึ กลับคืนให้โปรเ สเ อร์
เกเวิรต์ และครอบครัว ถึงเวลานีผ้ มก็ทาํ เป็นประจํา คือถ้ามีโอกาสผมก็จะไปเยีย่ ม
ลูกสาวที่เป็นแพทย์ทางจิตวิทยาของโปรเ สเ อร์เกเวิร์ต ึ่งมีที่พักอาศัยเวลานี้
ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ในมลรัฐนิวแ มเชียร์ ผมตั้งใจว่าจะไปเยี่ยมในเดือน
มิถนุ ายนปนี้ แกไปตัง้ ภูมลิ าํ เนาอยูท่ นี่ นั่ และเกษียณอายุแล้ว ส่วนลูกชายของท่าน
คือ ดร เลนาร์ด ก็เพิง่ จะเกษียณอายุ ผมได้ชว่ ยแนะนําวิธกี ารทําประโยชน์จาก
หุน้ ปูน เี มนต์ไทยให้เขา ก็มเี งินทุนให้มลู นิธนิ สิ ติ เก่าถึง 60 ล้านบาท แต่ในเวลา
เดียวกัน ผมก็หาเงินทดแทนให้เป็นรายป ปละประมาณหนึ่งล้านห้าแสนบาท
เป็นทุนการศึกษาของลูก ของเขา งึ่ มีอยู่ คน ผูห้ ญิง 2 ผูช้ าย 1 ลูกชายคนโต
ของเขากําลังศึกษาด้วยทุนของมูลนิธนิ ที้ างวิชาสัตวแพทย์ ทีป่ ระเทศ งั การี และ
จวนจะจบป 6 อยู่แล้ว ผมยังคิดอยู่เสมอว่า อยากจะให้เชื้อสายของแกอยู่ใน
ประเทศไทยตลอดกาล คิดว่าถ้าผมชักจูงให้ลูกชายของเลนาร์ด เกเวิร์ต มามี
ครอบครัวทีเ่ มืองไทย อยูป่ ระเทศไทยแบบเดียวกันกับปูของแก งึ่ ได้ทาํ ประโยชน์
ให้ประเทศไทยก็จะเป็นการดีอย่างยิ่ง

จากหนังสือ

0 ป วิศว จุ า

บุญรอด บินซัน (บุญรอด บิณฑสันต์)

ในเรื่องของความเอื้ออาทรลูกศิษย์นั้น โปร
เ สเ อร์เกเวิร์ตท่านทําได้ยอดเยี่ยม หาครู
หรืออาจารย์คนใดเหมือนท่านไม่ได้อีกแล้ว
สิ่งที่ทําให้ชีวิตของท่านไม่ค่อยจะเป็นที่เข้าใจ
แพร่หลายในบรรดาคนไทย ก็เนื่องจากท่าน
เป็นคน ึ่งมีความมุ่งมั่นสูงเหลือเกิน ไม่ยอม
ที่จะลดละอะไรให้แก่ใคร แต่ความตั้งใจจริง
ของท่านนั้นก็เพื่อประโยชน์ของคนไทยจริง
อันนี้หาได้ยาก ท่านเป็นคนที่มีนํ้าใจ ท่าน
อุตส่าห์เสียสละ กินใช้แต่น้อย เจ็บปวยก็
ทนเอา แต่ว่าเก็บรักษาสมบัติไว้มอบให้แก่
ลูกของท่านทั้งสองคน แล้วลูกของท่านก็มอบ
ต่อมาให้เป็นทุนของมูลนิธิของนิสิตเก่าจุ า
18 ก พ 46
ศาสตราจารย์ ดร บุญรอด บิณ สันต์
วศ
อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์

รอบคุณพระเจริญ หน้า 201 216
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Mr.T

ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วิศวกรอิสระ

ท้าพิสูจน์

TRANSFORMER
DEMO BOX
เ ร่องมอการทดสอบการเสียรูปของแกนเ ลกและขดลวด ม้อแปลง
ที่มีช่อวา
ยี่ ้อ
่ึงเปนเ ร่องมอวัดที่อยู
นกลมการทดสอบการเสียรูปของ ม้อแปลง า และมักจะรูจ้ กั นการทดสอบ
ดย ู้ ลิ ด้จัดทาอปกรณ์ชดจาลอง
ม้อแปลง า
รน
เพ่อมา ช้ นการทดสอบการทางาน
ของเ ร่องทดสอบ
กอนนา ปทดสอบ ม้อแปลงจริง ึ่ง เู้ ขียนเ นวานาสน จ
และสามาร ทดลองประสิทธิ าพของเ ร่องมอที่มีลักษณะอยางเดียวกัน ด้ พร้อมทัง
สามาร ช้ นการฝกอบรม ู้ทา น้าที่ทดสอบ ม้อแปลง ด้เปนอยางดี เ มอนยก
ม้อแปลงมา ว้ น อ้ งป บิ ั กิ าร ดย ม อ้ ง ปทดสอบกับ ม้อแปลงจริง น ปรแกรม
ที่ ช้ทดสอบ ยังมี
นการทดสอบ ดยจาลอง วามเสีย ายทีเ่ กิดขึนกับ
ม้อแปลงจานวน
งึ่ อบ จทย์การทดสอบเพ่อศึกษาพ กิ รรมของรูป ล่น
และ
เม่อ ม้อแปลงเกิด วามเสีย าย งึ่
รน
จะมี ณลักษณะดังแสดง นรูปที่ ดังนี
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คุณลักษณะ FRAX Demo box รุน่ FDB101

รูปที่ 1 ชุดจ�าลองหม้อแปลง FRAX Demo box FDB101

1 หม้อแปลงแกนเหล็กที่สามารถปรับแกนเหล็กเพื่อจําลอง
การเสียรูปของแกนเหล็กได้
2 ขดลวดด้านแรงสูง ( Windin ) จํานวน 400 รอบ พัน
รอบ อร์มที่เป็นพลาสติก สามารถยืดหยุน่ ได้ เพือ่ จําลอง
ขดลวดยุบตัว
ขดลวดด้านแรงตํ่า ( Windin ) จํานวน 200 รอบ

4 สวิตช์จําลองการลัดวงจรของขดลวดด้านแรงตํ่า ( horted
Turn )
5 สวิตช์จําลองความสูญเสียของขดลวดด้านแรงตํ่า ( o o
Turn )
6 สวิตช์จําลองจุดต่อที่ไม่ดีของขดลวดด้านแรงตํ่า ( ad
onnection )
ชุดจําลองอิมพีแดน ์ 1, 2 และ

ขั้นตอนการทดสอบ
ติดตัง้ โปรแกรม R

เพือ่ ทําการทดสอบ ตามรูปที่ 2

รูปที่ 2 แสดงการติดตั้งโปรแกรม FRAX
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เมือ่ ติดตัง้ เสร็จเปดโปรแกรม R
หน้าตาตามรูปที่

จะได้ con

รูปที่ 3 แสดง Icon หลังติดตั้งโปรแกรม FRAX

รูปที่ 4 แสดงรูปหน้าโปรแกรม FRAX

เลือก Te plate ทีใ่ ช้ทดสอบ Tran or er e o o
งึ่ จะมี a e ทัง้ หมด 11 a e ตามรูปที่ 5

Template for FRAX Transformer Demo Box

Ready to connect to FRAX 101

รูปที่ 5 แสดง Template และ Case ในการทดสอบ

เมื่อทุกอย่างพร้อมทดสอบ
ต่อวงจรชุดทดสอบ R 101, R
e o bo
101 พร้อม ote boo เราสามารถ connect โดยใช้
หรือ luetooth ก็ได้ครับ ึ่งในส่วนตัวผู้เขียน
เห็นว่า luetooth น่าจะเหมาะกับเครื่องทดสอบและ
ote boo อยู่ห่างกันมาก และจะเกิดขึ้นจริงในการ
ทดสอบหม้อแปลงจริงครับ การต่อวงจรแสดงในรูปที่ 6
รูปที่ 6 แสดงการต่อวงจรชุดทดสอบ
APRIL - JULY 2018
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Case 1

วัดชุดขดลวดด้านแรงสูง โดยเปดวงชุดขดลวดด้านแรงตํา่ ( ea ure
คุณลักษณะของแกนเหล็กและขดลวดหม้อแปลงด้านแรงสูง แสดงในรูปที่

Windin ,

Windin

pen) เป็นการวัด

รูปที่ 7 Measure HV Winding, LV Winding Open

เพือ่ เป็นการเก็บคุณลักษณะของหม้อแปลงโดยดูภาพรวมทัง้ ขดลวดด้านแรงสูงและแกนเหล็ก ขณะหม้อแปลง
ปกติ เพือ่ เก็บเป็น in er rint หรือเป็นข้อมูลอ้างอิง การเก็บลักษณะนีม้ คี วามจําเป็นอย่างมาก หากมีการวัดหม้อแปลงจริง
แล้วเก็บค่าที่ไม่ถูกต้อง จะมีผลต่อการตัดสินใจในการทดสอบครั้งต่อไป ว่าหม้อแปลงเกิดปญหาในการใช้งานหรือไม่

Case 2

วัดชุดขดลวดด้านแรงสูง โดยลัดวงชุดขดลวดด้านแรงตํ่า ( ea ure
เป็นการวัดคุณลักษณะของขดลวดหม้อแปลงด้านแรงสูง แสดงในรูปที่ 8

Windin ,

Windin

horted)

รูปที่ 8 Measure HV Winding, LV Winding Shorted

เพื่อเป็นการเก็บคุณลักษณะของขดลวดด้านแรงสูงหม้อแปลงโดยเฉพาะ ขณะหม้อแปลงปกติ เพื่อเก็บเป็น
in er rint หรือเป็นข้อมูลอ้างอิง
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Case 3

วัดชุดขดลวดด้านแรงตํา่ โดยเปดวงชุดขดลวดด้านแรงสูง ( ea ure
คุณลักษณะของแกนเหล็กและขดลวดหม้อแปลงด้านแรงตํ่า แสดงในรูปที่

Windin ,

Windin

pen) เป็นการวัด

รูปที่ 9 Measure LV Winding, HV Winding Open

เพือ่ เป็นการเก็บคุณลักษณะของหม้อแปลงโดยดูภาพรวมทัง้ ขดลวดด้านแรงตํา่ และแกนเหล็ก ขณะหม้อแปลง
ปกติ เพื่อเก็บเป็น in er rint หรือเป็นข้อมูลอ้างอิง

Case 4

วัดชุดขดลวดด้านแรงสูง โดยจําลองว่าชุดขดลวดด้านแรงตํ่ามีบางส่วนลัดวงจร ( ea ure
Windin ,
Windin horted Turn) เป็นการศึกษาคุณลักษณะของขดลวดหม้อแปลงด้านแรงสูงเมือ่ เกิดการลัดวงจรของขดลวดด้านแรงตํา่
แสดงในรูปที่ 10

รูปที่ 10 Measure HV Winding, LV Winding Shorted Turn

00

จะเห็นได้ว่าหากขดลวดด้านแรงตํ่ามีการลัดวงจรเกิดขึ้น จะมีผลต่อขดลวดด้านแรงสูง ในย่านความถี่ช่วง
จนถึง 10
ึ่งหากดูค่า a nitude ที่เปลี่ยนแปลงสูงสุดจะอยู่ในช่วง 2
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Case 5

วัดชุดขดลวดด้านแรงตํา่ โดยจําลองว่าชุดขดลวดด้านแรงตํา่ มีบางส่วนลัดวงจร ( ea ure Windin , Windin
horted Turn) เป็นการศึกษาคุณลักษณะของขดลวดหม้อแปลงด้านแรงตํ่าเมื่อเกิดการลัดวงจรของขดลวดด้านแรงตํ่า แสดง
ในรูปที่ 11

รูปที่ 11 Measure LV Winding, LV Winding Shorted Turn

จะเห็นได้วา่ หากขดลวดด้านแรงตํา่ มีการลัดวงจรเกิดขึน้ จะมีผลทําให้รปู คลืน่ ของขดลวดด้านแรงตํา่ ในย่าน
ความถี่ช่วง 00 จนถึง 200
ึ่งหากดูค่า a nitude ที่เปลี่ยนแปลงสูงสุดจะอยู่ในช่วง 10 0

Case 6

วัดชุดขดลวดด้านแรงตํ่า โดยจําลองว่าชุดขดลวดด้านแรงตํ่าเกิดการสูญเสียบางส่วน ( ea ure Windin ,
Windin o o Turn) เป็นการศึกษาคุณลักษณะของขดลวดหม้อแปลงด้านแรงตํ่าเมื่อเกิดการสูญเสียภายในขดลวด
ด้านแรงตํ่า แสดงในรูปที่ 12

รูปที่ 12 Measure LV Winding, LV Winding Loss of Turn

จะเห็นได้ว่าหากขดลวดด้านแรงตํ่าเกิดการสูญเสียบางส่วนเกิดขึ้น รูปคลื่นของขดลวดด้านแรงตํ่า ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง จะมีเฉพาะค่า a nitude ที่เปลี่ยนแปลงเท่านั้น ึ่งจะอยู่ในช่วง 100
ขึ้นไป
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Case 7

วัดชุดขดลวดด้านแรงตํา่ โดยจําลองว่าชุดขดลวดด้านแรงตํา่ มีจดุ ต่อหลวม ( ea ure Windin , bad connection
in
Windin ) เป็นการศึกษาคุณลักษณะของขดลวดหม้อแปลงด้านแรงตํ่าเมื่อเกิดจุดต่อภายในขดลวดด้านแรงตํ่าไม่ดี
แสดงในรูปที่ 1

รูปที่ 13 Measure LV Winding, bad connection in LV Winding

หากเกิดค่าความต้านทานเพิ่มขึ้นที่ขดลวดด้านแรงตํ่า จะมีผลทําให้ค่า a nitude เปลี่ยนแปลง ขณะที่
รูปคลื่นของขดลวดด้านแรงตํ่าไม่เปลี่ยนแปลง แต่ถ้าหากเกิดค่าความต้านทานที่มีค่าค่อนข้างมาก (1 W) ค่าความถี่ที่เกิน
2
จะทําให้รูปคลื่นเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน

Case 8

วัดชุดขดลวดด้านแรงสูง โดยเปดวงชุดขดลวดด้านแรงตํา่ ( ea ure Windin , Windin pen, a a e
ore) และปรับแกนเหล็กให้เกิดการเหลือ่ มแกนเป็นการจําลองการเกิดความผิดพร่องในแกนเหล็ก เพือ่ ศึกษาคุณลักษณะของ
แกนเหล็กขณะที่แกนเหล็กเกิดปญหา แสดงในรูปที่ 14

รูปที่ 14 Measure LV Winding, bad connection in LV Winding

หากเกิดความผิดพร่องในแกนเหล็ก จะมีผลทําให้คา่ a nitude เปลีย่ นแปลงในช่วงตํ่ากว่า 10
รูปคลื่นของขดลวดด้านแรงสูงไม่เปลี่ยนแปลง

ขณะที่
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Case 9

วัดชุดขดลวดด้านแรงตํา่ โดยเปดวงชุดขดลวดด้านแรงสูง ( ea ure Windin , Windin pen, a a e ore)
และปรับแกนเหล็กให้เกิดการเหลื่อมแกนเป็นการจําลองการเกิดความผิดพร่องในแกนเหล็ก เพื่อศึกษาคุณลักษณะของแกน
เหล็กขณะที่แกนเหล็กเกิดปญหา แสดงในรูปที่ 15

รูปที่ 15 Measure LV Winding, HV Winding Open, Damage Core

หากเกิดความผิดพร่องในแกนเหล็ก จะมีผลทําให้คา่ a nitude เปลีย่ นแปลงในช่วงตํา่ กว่า 10
รูปคลื่นของขดลวดด้านแรงตํ่าไม่เปลี่ยนแปลง

ขณะที่

Case 10

วัดชุดขดลวดด้านแรงสูง โดยเปดวงชุดขดลวดด้านแรงตํา่ ( ea ure Windin , Windin pen, and
de or ation o
Windin ) และจําลองการเกิดความผิดพร่องในขดลวดแรงสูง โดยการทําให้ขดลวดแรงสูงเกิดการเสียรูป
เพื่อศึกษาคุณลักษณะของขดลวดแรงสูงที่เกิดการ e or ดังแสดงในรูปที่ 16

รูปที่ 16 Measure HV Winding, LV Winding Open, and deformation of HV Winding

จะเห็นได้วา่ หากขดลวดด้านแรงสูงเกิดการเสียรูป รูปคลืน่ ของขดลวดด้านแรงสูง ไม่มกี ารเปลีย่ นแปลง จะมี
เฉพาะค่า a nitude ที่เปลี่ยนแปลงเท่านั้น ึ่งจะอยู่ในช่วง 0 100
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Do It Yourself

Case 11

วัดชุดขดลวดด้านแรงตํา่ โดยเปดวงชุดขดลวดด้าน
แรงสูง ( ea ure Windin , Windin pen, ial hi t
o
Windin ) และปรับขดลวดด้านแรงตํา่ ให้ขยับจากแกนเหล็ก
เพื่อจําลองการเกิดความผิดพร่องในขดลวดแรงตํ่า โดยสมมุติฐาน
ว่าขดลวดด้านแรงตํ่ามีการเคลื่อนตัว ดังแสดงในรูปที่ 1
ลักษณะจะเหมือน ca e 10 จะเห็นได้ว่าหาก
ขดลวดด้านแรงตํ่าเกิดการเสียรูป รูปคลื่นของขดลวดด้านแรงตํ่า
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง จะมีเฉพาะค่า a nitude ที่เปลี่ยนแปลง
เท่านั้น ึ่งจะอยู่ในช่วง 100 200
รูปที่ 17 Measure LV Winding, HV Winding Open, Axial shift of LV Winding

2 ที่มีค่า apacitance 100 p ขนานกับ Re i ter 5
แสดงในรูปที่ 1

ตรวจสอบความพร้อมใช้งาน
ในชุด R
e o bo
101 ได้จดั ให้มกี ารวัดค่า 1, 2
เพื่อตรวจสอบความพร้อมใช้งานทั้งตัวเครื่อง สายวัดรวมถึง
โปรแกรม โดยแต่ละชุดของอิมพิแดน ์มีค่าดังนี้
1 ที่มีค่า apacitance 2 2 n แสดงในรูปที่ 18

รูปที่ 19 Z2 Capacitance 100 pF parallel Resister 5 MΩ และรูปคลืน่ ผลทดสอบ

หากการวัดเปรียบเทียบผลได้คา่ a nitude และ
รูปคลืน่ เหมือนกัน ก็ยนื ยันได้เลยครับว่าเครือ่ งทดสอบพร้อมใช้งาน
งพอ ด้
นการทดสอบ ม้อแปลงพอสังเขปกันบ้าง
นะ รับ พบกัน ม น บับ น้า รับ
รูปที่ 18 Z1 Capacitance 2.2 nF และรูปคลื่นผลทดสอบ
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Drawing Room

“ภาครัฐควรให้สทิ ธิประโยชน์แก่ภาคเอกชน ทีใ่ ห้
การสนับสนุนด้านการศึกษา หรือจะมีมาตรการ
ช่วยเหลือทางภาษี ให้กบั ภาคเอกชนทีเ่ ปิดโอกาสให้
นักศึกษาได้เข้าฝึกงานอย่างไร รัฐมีงบประมาณ
ด้านการวิจยั และสนับสนุนการศึกษาอยูแ่ ล้ว ส่วน
ภาคเอกชนก็มขี อ้ มูล มีงานวิจยั ต่างๆ ตรงนีเ้ ราจะ
ประสานร่วมกันอย่างไรเพือ่ ให้เกิดประโยชน์สงู สุด”

ดร ณิศวร ชานา เวช

นายกสมา มมา ร านและ ณ าพแ งประเทศ ทย
กม าพันธ์
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Drawing Room
จิรวัฒน์ เกษมวงศ์จิตร

ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์
สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ผู้จัดการส่วนธุรการขาย บริษัท ถิรไทย จ�ากัด (มหาชน)

สมาคมมาตรฐานและคุณภาพ
แห่งประเทศไทย
สวัสดี รับ ้องรับแขก บับนีกลับมาพบกับ ู้อานทกทาน ดย บับนีเรา ด้รับเกียร ิอยางสูง
จาก “สมาคมมาตรฐานและคุณภาพแห่งประเทศไทย” นา ดยทานนายกสมา มกิ ิมศักดิ
รองศาสตราจารย์ พูลพร แสงบางปลา และทานนายกสมา ม ดร ณิศวร ชานา เวช ด้นา
ณะเข้าเยีย่ มชมกระบวนการ ลิ ม้อแปลงของ ริ ทย เม่อวันที่ กม าพันธ์ พ ศ
และ
พร้อมกันนี ดร.ผณิศวร ช�านาญเวช ด้กรณาสละเวลา ส้ มั าษณ์กบั วารสาร ริ ทย บับนี
ด้วย และกอนอ่น มมี วามยินดีทจี่ ะนาเสนอ วามเปนมาของสมา ม ท้ าน อู้ าน ด้รบั ทราบ
ดังนี รับ
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ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการผลิต
ผลิตภัณ ์ให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ
เพื่อเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ
4 ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ โดยจัดทํา
เอกสารวิชาการ และจัดประชุมสัมมนา
อบรมด้านมาตรฐานและคุณภาพ
สมาคมมาตรฐานและคุณภาพแห่งประเทศไทย (สมคท ) (The tandard
ualit
ociation o Thailand
T) เป็นสมาคมทีเ่ กิดจากการรวมตัวกัน
ในป พ ศ 2544 ระหว่างสมาคมมาตรฐานไทย (สมฐ ) (The tandard
ociation T ) งึ่ ก่อตัง้ เมือ่ วันที่ 1 พฤษภาคม พ ศ 2524 และ สมาคมส่งเสริม
การควบคุมคุณภาพแห่งประเทศไทย (สคภ ) ( ualit ontrol ociation
o Thailand
) ึ่งก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2520 โดยเป็นการร่วม
มือกันเพือ่ รวบรวมและเผยแพร่ความรูเ้ กีย่ วกับเทคนิคด้านมาตรฐานและคุณภาพ
รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาด้านมาตรฐานและคุณภาพให้อุตสาหกรรม พัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพือ่ สร้างความเป็นหนึง่ ให้ธรุ กิจและอุตสาหกรรม
โดยมีวัตถุประสงค์หลัก ดังนี้
1 เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ สาระความรู้เกี่ยวกับความหมายและขอบข่ายของ
คําว่า มาตรฐานและคุณภาพ ให้เป็นทีร่ จู้ กั และเข้าใจอย่างกว้างขวางทัว่ ประเทศ
2 ส่งเสริมให้องค์กรต่าง และบุคคลทัว่ ไปตระหนักในคุณค่าและความสําคัญของ
มาตรฐานและคุณภาพ ที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
มาตรฐานและคุณภาพ อย่างต่อเนื่องจริงจัง
4 เป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงาน และการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับ
มาตรฐานและคุณภาพ ทั้งในและต่างประเทศ
5 ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ในเรื่ อ ง มาตรฐาน
และคุณภาพ ทั้งที่เกี่ยวกับ ชีวิต และ
ผลงาน ของบรรดาสมาชิก
กิจกรรมต่าง ของสมาคมมาตรฐานและ
คุณภาพแห่งประเทศไทย มีดังนี้
1 ให้ความร่วมมือและส่งเสริมงานด้านพัฒนา
มาตรฐานและคุณภาพของภาครัฐและเอกชน
2 ให้คําปรึกษาแนะนํา และปรับปรุงคุณภาพ
ผลิตภัณ ์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
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วิสัยทัศน์
ให้สังคมไทย อุตสาหกรรมไทย และคนไทย
มีมาตรฐานและคุณภาพระดับโลก

ภารกิจ
สร้างจิตสํานึกและผลักดันให้เห็นความจําเป็น
ในการพั ฒ นาความรู ้ ด ้ า นมาตรฐาน และ
การบริหารระบบคุณภาพแก่สมาชิก รวมทั้ง
บุคคลทั่วไป
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ ศ 2561 ท่านรอง
ศาสตราจารย์ พูลพร แสงบางปลา นายก
สมาคมกิตติมศักดิ์ พร้อมด้วย ดร ผณิศวร
ชํานาญเวช นายกสมาคมมาตรฐานและคุณภาพ
แห่งประเทศไทย ได้เข้าชมกระบวนการผลิต
หม้อแปลงไ าของถิรไทย และได้รับเกียรติ
จาก ดร ผณิศวร ชํานาญเวช ให้สมั ภาษณ์กบั
ห้องรับแขก ดังนี้

Drawing Room

บทบาทของสมาคมมาตรฐานและคุณภาพแห่งประเทศไทย
ในการส่งเสริมอุตสาหกรรมภายในประเทศ
“สมาคมมาตรฐานและคุณภาพแห่งประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นมาเกือบยี่สิบปี
ในช่วงทีม่ กี ารเข้ามาของระบบมาตรฐานไอเอสโอ โดยคณะกรรมการของสมาคมฯ
ได้มีโอกาสเข้าไปร่วมวางระบบและให้ค�าปรึกษาให้กับองค์กรเอกชนในการขอ
การรับรอง ต่อมาเมือ่ ระบบไอเอสโอเริม่ ได้รบั ความนิยมอย่างแพร่หลายมากขึน้
บทบาทของสมาคมฯ ก็เปลี่ยนมาเป็นการให้ข้อมูล เผยแพร่ให้ความรู้ และ
ค�าแนะน�าด้านคุณภาพและมาตรฐาน รวมทั้งให้รางวัลกับองค์กรที่มีคุณภาพ
หรือบุคคลที่มีคุณภาพ
นอกจากนัน้ ยังได้ให้การสนับสนุนให้เยาวชนรุน่ ใหม่ได้ให้ความส�าคัญกับคุณภาพ
และมาตรฐานให้มากขึน้ โดยสมาคมฯ จะจัดให้มงี านในช่วงเดือนตุลาคม ซึง่ จะ
อยู่ในช่วงเดียวกันกับ “วันมาตรฐานโลก” ในวันงานก็จะมีกิจกรรมต่างๆ ให้กับ
เยาวชน เช่น การตอบค�าถาม หรือการวาดภาพ รวมทั้งการมอบรางวัลให้กับ
องค์กรคุณภาพ และบุคคลคุณภาพ ซึ่งทางสมาคมฯ ได้มีการตั้งคณะกรรมการ
เข้าไปตรวจสอบ คัดเลือก หรือให้คา� ปรึกษาหรือแนะน�าด้านการจัดการคุณภาพ
หากหน่วยงานองค์กรไหนผ่านมาตรฐาน สมาคมฯ ก็จะมอบรางวัลให้เป็นก�าลังใจ
สมาคมฯ มีวัตถุประสงค์ที่จะเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้
ทางด้านมาตรฐานและคุณภาพ เพื่อให้ผู้บริโภคตระหนักถึงความส�าคัญของ
การบริโภคสินค้าที่มีคุณภาพ และให้ผู้ผลิตให้ความส�าคัญกับการผลิตสินค้า
ให้มีคุณภาพ เพื่อคุณภาพชีวิตของคนในสังคมไทยที่ดียิ่งขึ้น
มาตรฐานเป็นสิ่งส�าคัญส�าหรับความเป็นอยู่ของทุกชีวิตในสังคม คนไทยจ�าเป็น
ต้องมีชีวิตที่มีคุณภาพและมาตรฐาน สมาคมฯ เป็นส่วนหนึ่งของการให้ความรู้
ด้านมาตรฐานและคุณภาพ แต่คนไทยก็ต้องตระหนักถึงความส�าคัญของการ
บริโภคสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐานด้วย”

สมาคมมาตรฐานฯ จะมีส่วนร่วมเพื่อให้อุตสาหกรรม
ภายในประเทศสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้
“สมาคมฯ ก็ได้มกี ารประชาสัมพันธ์ให้กบั ผูผ้ ลิตสินค้า ให้ตระหนักถึงความส�าคัญ
ของการผลิตสินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ได้มาตรฐาน โดยสมาคมฯ ได้มกี ารประสานงาน
ร่วมกับส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม หรือ สมอ. ซึง่ เป็นหน่วยงาน
ที่มีโอกาสได้ไปสัมผัสกับผู้ผลิตสินค้าอุตสาหกรรมต่างๆ ได้รู้ได้เห็นว่าเขาไปถึง
ไหนอย่างไร สมาคมก็เข้าไปร่วมให้ความรูแ้ ละพัฒนาสินค้าให้มคี ณ
ุ ภาพ เพือ่ ให้
สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ ทั้งนี้ สมาคมฯ ก็จะมีข้อมูลจากที่ต่างๆ เช่น
หม้อแปลงไฟฟ้า ควรจะมีมาตรฐานกลางอะไรควบคุมบ้าง และเราท�าได้ถงึ ตรงไหน

หรือมีผู้ผลิตที่ท�าได้ตามมาตรฐานมีกี่ราย
ส่วนที่ท�าได้จะพัฒนาต่อไปอย่างไร ส่วนที่ท�า
ไม่ได้ เราจะเข้าไปช่วยเขาอย่างไร
ในเรื่องนี้ ห้องทดสอบที่ได้มาตรฐานจะมี
ส่วนส�าคัญมาก ห้องทดสอบจะต้องแม่นย�า
และเป็นกลาง อย่างของถิรไทยก็ทราบมาว่า
มีหอ้ งทดสอบทีม่ มี าตรฐาน ก็จะเข้ามาให้ความ
ร่วมมือกันได้อย่างไร เพือ่ พัฒนาอุตสาหกรรม
หม้อแปลงไฟฟ้าของไทย ให้สามารถเข้าไป
แข่งขันในตลาดโลกได้”

แนวโน้มหรือทิศทางของสมาคม
มาตรฐานฯ ในอนาคต
เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม
ภายในประเทศ
“จากจุดเริ่มต้นที่สมาคมฯ ที่ได้ให้ความรู้ทาง
ด้านระบบคุณภาพไอเอสโอ ปัจจุบนั ก็ได้พฒ
ั นา
มาเป็นการให้ความรู้ สร้างทัศนคติ และปลูกฝัง
ค่านิยมทางด้านมาตรฐานและคุณภาพให้กับ
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รวมกันซือ้ ก็จะได้ราคาทีถ่ กู ลง วัตถุดบิ มาตรฐาน
เดียวกัน ก็มาแข่งกันในด้านคุณภาพ หรือ
จะให้ดี หากภาครัฐจะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ
จะด�าเนินการอย่างไร ผ่านทางช่องทางใด เช่น
สมอ. หรือการไฟฟ้าฯ หรือผู้ผลิตจะลงขัน
ร่วมกันพัฒนาห้องทดสอบ โดยถิรไทยอาจให้
ความร่วมมือด้านความรู้หรือเทคโนโลยี แต่
พัฒนาให้เป็นห้องทดสอบกลาง ผลการทดสอบ
ก็จะได้รับความเชื่อถือที่สูงกว่าการทดสอบที่
มาจากห้องทดสอบของถิรไทยเอง”

เยาวชน ให้ตระหนักถึงความส�าคัญของการเลือกซื้อสินค้าที่มีมาตรฐานและ
คุณภาพ ค�าว่า “มาตรฐาน” เป็นเหมือนเส้นทีข่ ดี เอาไว้วา่ มันจะต�า่ กว่าเส้นนีไ้ ม่ได้
ถ้าต�า่ กว่านีถ้ อื ว่าสินค้าไม่ได้มาตรฐาน และเมือ่ สินค้านัน้ ได้มาตรฐานแล้ว เราจึง
มาพิจารณาต่อว่ามันจะต้องมีคณ
ุ ภาพอย่างไรและในด้านใด ค�าว่าคุณภาพหมายถึง
ว่าเมื่อเทียบกันแล้ว สินค้านั้นจะเหนือกว่าสินค้าที่มีมาตรฐานเดียวกันอย่างไร
ยกตัวอย่าง สินค้า 2 ชิน้ ทีม่ มี าตรฐานเดียวกัน ชิน้ หนึง่ บอกว่ารับประกัน 5 ปี
แต่อีกชิ้นบอกว่ารับประกัน 10 ปี ก็พอจะชี้บอกได้ว่าสินค้าชิ้นไหนมีคุณภาพ
มากกว่ากัน สมาคมฯ ก็จะเข้ามามีบทบาทในการให้ความรู้และเผยแพร่สาระ
รวมทั้งสร้างความเข้าใจและปลูกฝังทัศนคติให้กับคนรุ่นใหม่ ในการพิจารณา
เลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพ”

ความเหมาะสมของมาตรฐานหม้อแปลงไฟฟ้าในปัจจุบัน
“ผมคิดว่าปัจจุบนั ก็มมี าตรฐานทีเ่ หมาะสม และประเทศไทยก็มผี ผู้ ลิตหม้อแปลงไฟฟ้า
ทีไ่ ด้มาตรฐานและมีคณ
ุ ภาพระดับสูง อย่างถิรไทยเองก็สามารถผลิตหม้อแปลงได้
สูงถึงระดับแรงดัน 525 kV ผมดูวา่ ประเทศไทยเรายังอยูใ่ นระดับทีส่ งู กว่าคูแ่ ข่งจาก
ประเทศเพือ่ นบ้าน การแข่งขันก็จะเปลีย่ นเป็นแข่งกันทางด้านคุณภาพในด้านต่างๆ
เช่น ความปลอดภัย หรือการประหยัดพลังงาน หรือพลังงานทางเลือกอื่นๆ
สิง่ ทีผ่ มอยากจะเห็นมาก คือการร่วมมือกันในด้านต่างๆ เพือ่ พัฒนาอุตสาหกรรม
หม้อแปลงให้มคี ณ
ุ ภาพมากยิง่ ขึน้ วิธกี ารก็คอื เรามาดูกนั ว่าใครมีความสามารถ
เหนือกว่าคนอื่นด้านไหน เช่น ถิรไทยเด่นกว่ารายอื่นในด้านห้องทดสอบที่มี
มาตรฐาน ก็รบั ทดสอบให้กบั คูแ่ ข่งขันด้วย เพือ่ เป็นการประหยัดทรัพยากร หรือ
ผูผ้ ลิตรายอืน่ มีความสามารถในการซือ้ วัตถุดบิ ได้ถกู ก็รบั อาสาจัดซือ้ วัตถุดบิ มาให้
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มาตรการป้องกันสินค้าภายใน
ประเทศและจากต่างประเทศ
เช่น หม้อแปลงไฟฟ้าหรือ
เครื่องใช้ ไฟฟ้า ที่ ไม่ ได้มาตรฐาน
“อย่างที่ผมได้พูดไว้ตอนแรก หากสินค้าเรา
มีคุณภาพและห้องทดสอบเรามีมาตรฐานได้
รับการยอมรับเชื่อถือ ถ้าเรามีตรงนี้พร้อม
เราก็กล่าวได้ว่าเราเป็นมหาอ�านาจทางด้าน
หม้อแปลงไฟฟ้าได้เลยนะ ภาครัฐก็ควรก�าหนด
มาตรการป้องกันได้ว่า ของที่จะเข้ามาต้องได้
มาตรฐานเดียวกัน ในขณะเดียวกันของใน
ประเทศก็ต้องได้มาตรฐานเดียวกันด้วย เช่น
เราก�าหนดมาตรการป้องกันด้านความปลอดภัย
ของที่เราผลิตในประเทศก็ต้องปลอดภัยได้
มาตรฐานเดียวกัน อันนี้เป็นกติกาสากลที่
ยอมรับกัน
ถ้าเราจะมีกติกาตรงนีเ้ พือ่ ป้องกันอุตสาหกรรม
ภายในประเทศ ก็หมายความว่าเราต้องผลิต
สินค้าที่มีคุณภาพที่ทั่วโลกยอมรับได้ มีห้อง
ทดสอบที่ได้รับการยอมรับ พิสูจน์ได้ เราก็
สามารถจะตัง้ มาตรการป้องกันได้ ไม่ใช่วา่ เรา
ตัง้ มาตรการป้องกัน แต่ในประเทศเรายังผลิต
ไม่ได้แต่ไปตัง้ มาตรการภาษีนา� เข้า อุตสาหกรรม
เราก็เดือดร้อนเพราะไม่มีสินค้าใช้งาน”

Drawing Room

ภาครัฐควรส่งเสริมให้อตุ สาหกรรม
ของไทยมีมาตรฐานที่ดียิ่งขึ้น
เพือ่ แข่งขันกับต่างประเทศอย่างไร
“ภาครัฐควรยื่นมือให้ความช่วยเหลือด้าน
ห้องทดสอบไฟฟ้าทีเ่ ป็นกลางและได้มาตรฐาน
นอกจากนัน้ ก็เป็นเรือ่ งของการวิจยั และพัฒนา
ในด้านต่างๆ เช่น โครงการฝึกงานนักศึกษา
ต่างๆ ภาครัฐควรให้สิทธิประโยชน์แก่ภาค
เอกชนที่ให้การสนับสนุนด้านการศึกษา หรือ
จะให้มาตรการช่วยเหลือทางภาษีให้กับภาค
เอกชนที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้าฝึกงาน
อย่างไร
รัฐมีงบประมาณด้านการวิจยั และการสนับสนุน
การศึกษาอยู่แล้ว และภาคเอกชนก็มีข้อมูล
มีงานวิจัยต่างๆ ตรงนี้เราจะประสานร่วมกัน
อย่างไรเพือ่ ให้เกิดประโยชน์สงู สุด การสนับสนุน
ด้านการสร้างตึก สร้างห้องทดสอบ ก็ต้องท�า
แต่การสนับสนุนด้านความน่าเชื่อถือทาง
มาตรฐานต้องสร้าง การสนับสนุนงานการศึกษา
และงานวิจัยจะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้
เกิดขึ้นได้
อีกเรือ่ งหนึง่ ทีผ่ มอยากฝากไว้กค็ อื การก�าหนด
มาตรฐานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ประเทศไทย
ตอนนีม้ หี ลายมาตรฐานเหลือเกิน อย่างปลัก๊ ไฟ

ก็มีทั้งกลมทั้งแบน สองขาสามขาก็มีหมด เราน่าจะก�าหนดให้เป็นแบบเดียวกัน
ไปเลย การก�าหนดมาตรฐานต่างๆ ก็ตอ้ งท�าให้รอบด้าน ด้านการเงิน การลงทุน
ด้านสังคม ด้านความปลอดภัย การรับรู้ และการพัฒนาบุคลากร”

ความคาดหวังของสมาคมมาตรฐานฯ ทีม่ ตี อ่ อุตสาหกรรม
ภายในประเทศ ในการพัฒนามาตรฐานสินค้าไทย
“สมาคมฯ มีความคาดหวังว่าเยาวชนรุ่นใหม่ในปัจจุบัน เมื่อเติบโตขึ้นไปเข้าสู่
การท�างาน ก็จะน�าความรูท้ สี่ มาคมฯ เผยแพร่ให้ในวันนีไ้ ปใช้ และมีความเข้าใจ
ที่ถูกต้องในเรื่องคุณภาพและมาตรฐาน สินค้าต่างๆ ที่ไม่มีคุณภาพหรือไม่ได้
มาตรฐานต้องไม่รับเลย ยกตัวอย่าง ปลั๊กไฟต่างๆ ในตลาดตอนนี้ เสียบได้บ้าง
ไม่ได้บา้ ง อนาคตต้องไม่มเี ลย เราต้องสร้างความตระหนักถึงสินค้าทีไ่ ม่มคี ณ
ุ ภาพ
ต้องไม่ให้เกิดขึ้น
สมาคมฯ ต้องการปลูกฝังค่านิยมด้านคุณภาพให้เกิดขึ้นกับคนรุ่นใหม่ ความ
คาดหวังต่อไปก็เป็นเรื่องการตระหนักถึงสินค้าที่ค�านึงถึงความปลอดภัย และ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สินค้าต้องมีมาตรฐานต่างๆ รองรับ เช่น เรื่องสินค้า
ฉลากเขียว เป็นต้น”
และนั่น อมมมองและ วาม ิดเ นที่นาสน จ ของ ดร ณิศวร ชานา เวช
นายกสมา มมา ร านและ ณ าพแ งประเทศ ทย ทีม่ ิ ด้ มาย งึ มา ร าน
และ ณ าพของสิน ้าอ สา กรรมเทานัน แ ยัง ด้ มาย วามรวม ป ึง
มา ร านและ ณ าพชีวิ ของ น นสัง ม ทยอีกด้วย
บับนี ้องรับแขก ้องขอลาทาน ู้อ าน ปกอน บับ น้าพบกัน ม
สวัสดี รับ
APRIL - JULY 2018

051

บ ริ ห า ร น อ ก ตํ า ร า

บ ริ ห า ร น อ ก ตํ า ร า
Beyond Management School

052

TIRATHAI JOURNAL

Beyond Management School
ณรงค์ฤทธิ์ ศรีรัตโนภาส

ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้อ�านวยการส�านักที่ปรึกษาร้อยชักสาม
ที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร บริษัท ถิรไทย จ�ากัด (มหาชน)

Unpopular
Decisions
พศ
ประเทศ ทยเกิด วิก ิ ม้ ยาก้ง ส านการณ์ของประเทศ
เวลานัน กอยูทามกลางป าทางเศรษ กิจ ลายด้าน ทังการขาดดล
บั ชีเดินสะพัดทีส่ งู ขึนอยาง อเน่อง ลอดสิบปที่ านมา บวกกับป า
การลงทนทีเ่ กิน วั จนเกิด องสบู นธรกิจอสัง าริมทรัพย์ ป า นีสิน
างประเทศที่มีมาก ึงกวา นึ่งแสนล้านดอลลาร์ส รั นขณะที่
มีทนสารองระ วางประเทศทีพ่ งึ ช้ ด้อยูเพียง นึง่ พันล้านดอลลาร์ส รั
และป า วาม มเช่อมัน่ อยางรนแรง อส าบันการเงิน นประเทศ
แม้จะมีการ ช้กองทนเพ่อการ น แู ละพั นาส าบันการเงิน งึ่ เปน
นวยงานของธนา ารแ งประเทศ ทยเข้าสนับสนน ้ วามชวยเ ลอ
สินเงิน ปมากกวา แสนล้านบาท ก มสามาร แก้ ขส านการณ์ ด้
จน นทีส่ ดรั บาล อ้ งสัง่ ปดส าบันการเงินทีเ่ ปนบริษทั เงินทน ลักทรัพย์
ปทังสิน แ ง ปดธนา ารพาณิชย์ แ ง ทา น้ กั ลงทน างชา ิ
อ อกาสนี จม ี าเงินบาทของ ทย รั บาลพลเอกชวลิ ยง จยทธ
จึง ัดสิน จประกาศลอย ัว าเงินบาท นวันที่ กรก า ม
พร้อมสัง่ ระงับการ อนเงินฝากชัว่ ราว ส าบันการเงิน และอีก
ส าบันการเงิน นเวลา อมา
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การประกาศลอยตัวค่าเงินบาท ได้สร้างผลกระทบอย่างรุนแรงต่อภาคเศรษฐกิจ
ไทย โรงงานหยุดการผลิต โครงการอสังหาริมทรัพย์ถกู ปล่อยทิง้ ร้าง ธุรกิจต่าง
มีหนีส้ นิ ท่วมท้นจากค่าเงินบาททีล่ ดลง หลายแห่งต้องปดกิจการ สถาบันการเงิน
และสถานประกอบการจํานวนไม่น้อย โดยเฉพาะที่ลงทุนร่วมกับต่างชาติ หรือ
ทีก่ เู้ งินต่างชาติมาลงทุน ต้องจํายอมล้างหนีด้ ว้ ยการขายกิจการของตนให้ตา่ งชาติ
เข้ามาถือครองแทน เวลานัน้ เจ้าของสถานประกอบการหลายราย ต้องกลายไปเป็น
ลูกจ้างในสถานประกอบการของตนเองทีข่ ายให้เจ้าของทุนรายใหม่ทเี่ ป็นต่างชาติ
คนไทยหลายแสนคนต่างถูกปลดและพากันตกงาน รัฐบาลไทยต้องเข้าไปทํา
สัญญาขอกู้ยืมเงินจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ หรือ ไอเอ็มเอ เข้ามา
กอบกู้เศรษฐกิจภายใน ึ่งเงินกู้มาพร้อมกับเงื่อนไขที่เข้มงวด และในมุมหนึ่ง
ฉุดให้เศรษฐกิจไทยในป 2541 หดตัวรุนแรง ด้วยตัวเลขติดลบถึงร้อยละ 8
เวลานั้น ผมทํางานอยู่บริษัทข้ามชาติแห่งหนึ่งที่มีสํานักงานใหญ่อยู่ที่สหราช
อาณาจักร บริษทั ทีผ่ มทํางานอยูไ่ ม่ประสบปญหามากนัก หุน้ ครึง่ หนึง่ เป็นของทุน
ข้ามชาติจากอังกฤษ อีกครึง่ หนึง่ เป็นของไทย แม้วา่ วิกฤติตม้ ยํากุง้ จะทําให้ธรุ กิจ
อืน่ ของกลุม่ ทุน ายไทยประสบปญหา แต่บริษทั ทีผ่ มทํางานอยูน่ ี้ ยังเดินต่อไปได้
ท่ามกลางความไม่แน่นอนในอนาคตการทํางานของคนกินเงินเดือนอย่างพวกเรา
ีอีโอ ชาวอังกฤษคนใหม่ที่สํานักงานใหญ่ส่งมาในช่วงที่เกิดวิกฤติต้มยํากุ้งพอดี
เป็นมือแก้ปญหา ก่อนมาอยู่ไทยเขาเคยถูกส่งไปแก้ไขสถานการณ์ของบริษัท
ในบรา ิลที่เกือบจะล้มละลายมาแล้ว จนบริษัทนั้นสามารถยืนขึ้นมาได้อีกครั้ง
การมารับตําแหน่งในไทยครัง้ นีข้ องเขา ผมไม่คดิ ว่าเป็นเรือ่ งบังเอิญ แต่นา่ จะเป็น
ความตั้งใจที่สํานักงานใหญ่ส่งเขาเข้ามา

ผมพร้อมจะตัดสินใจใน
สิ่งที่พวกคุณไม่ชื่นชอบ
วันแรก ที่มาถึง เขาเรียกประชุมผู้บริหาร
ระดับสูงของบริษัทและพูดว่า แม้วันนี้บริษัท
ยังไม่ขาดทุน แต่ตอ่ ไปจะต้องขาดทุน เพราะจาก
ผลประกอบการย้อนหลังไป 5 ป ปราก ว่า
ค่าใช้จ่ายของบริษัทเป็นเส้นกรา ที่วิ่งสูงขึ้น
ในขณะที่ผลกําไรของบริษัทเป็นเส้นกรา ที่
วิ่งดิ่งสวนทางลงมา
และในวันนั้น ผมก็ได้ยินคําว่า unpopular
deci ion เป็นครั้งแรก
a read to a e unpopular deci ion
ผมพร้อมจะตัดสินใจในสิง่ ทีพ่ วกคุณไม่ชนื่ ชอบ
เขากล่าวเช่นนั้นกับพวกเรา
การตัดสินใจในสิง่ ทีพ่ วกเราไม่ชนื่ ชอบอย่างแรก
ของเขา ทีส่ งั่ มายังผมโดยตรงคือ ให้ผมไปจัดทํา
โครงการ eparation lan มานําเสนอเขา
โดยด่วน
eparation lan คือแผนการลดจํานวนพนักงาน
ลงโดยจ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานทีถ่ กู กําหนด
ให้ออก เพือ่ ลดค่าใช้จา่ ยด้านบุคลากรของบริษทั
ในอนาคต
เขาสัง่ ให้ผมปลดพนักงานออก 0 โดยไม่มี
ข้อต่อรองใด ทั้งสิ้น
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นอกจากนี้ ยังออกคําสั่งให้ลดค่าใช้จ่ายที่
ไม่จาํ เป็นทุกอย่าง ตัง้ แต่การเดินทางไปประชุม
สัมมนาและ กอบรมในต่างประเทศ การเลีย้ ง
ลูกค้า การปดไ ปดแอร์เวลาพัก ไปจนถึง
การนํากระดาษทีใ่ ช้แล้วด้านหนึง่ มาใช้งานต่อ
ในอีกด้านทีย่ งั ไม่ได้ใช้ แม้งานทีใ่ ช้ตอ่ นัน้ จะเป็น
เอกสารสําคัญที่ต้องเก็บเข้าแ มไว้ก็ตาม
เวลานัน้ ทัง้ บริษทั เต็มไปด้วยความหดหู่ ทุกคน
วิตกกังวล บางคนเสียขวัญ บางคนรํ่าไห้ เป็น
ช่วงเวลาทีย่ ากลําบากทีส่ ดุ ครัง้ หนึง่ ในชีวติ การ
ทํางานของผม ในฐานะเจ้าภาพของงานที่ต้อง
ปลดเพือ่ นร่วมงานออกจากบริษทั โดยทีพ่ วกเขา
ไม่ได้มคี วามผิดอะไร สิง่ ทีผ่ มทําได้เวลานัน้ คือ
เสนอเงินชดเชยและผลตอบแทนที่มากที่สุด
ให้กับผู้ที่ถูกปลดออก โดยผมได้นําตัวอย่าง
ผลตอบแทนของบริษัทผลิตรถยนต์ชั้นนํา
แบรนด์ยุโรปบริษัทหนึ่ง ึ่งให้ต่อพนักงานที่
ถูกปลดออกค่อนข้างดีมาเป็นแนวทางในการ
กําหนดผลตอบแทนให้กบั เพือ่ นร่วมงานครัง้ นัน้
และจัดทําเอกสารแนะแนวอาชีพเพือ่ ให้พวกเขา
มีทางเลือกทีจ่ ะใช้เงินทุนทีไ่ ด้จากการทีต่ อ้ งออก
จากงานไปลงทุนประกอบอาชีพที่ตนถนัด

พนักงานส่วนใหญ่ไม่มใี ครชอบ อี โี อ ใหม่คนนี้ บางคนมองเขาเป็นปศาจ
แต่ทา่ นเชือ่ ไหม หลังลดจํานวนพนักงานลง 0 งานของบริษทั ยังคงเดินต่อไปได้
โรงงานยังผลิตสินค้าได้ สินค้ายังขายได้โดยมี ar in ที่สูงขึ้น
npopular eci ion คือ การตัดสินใจโดยไม่สนใจว่าใครจะชอบหรือไม่ชอบ
แต่ผตู้ ดั สินใจมั่นใจว่าถูกต้องและสามารถแก้ไขปญหาได้
npopular eci ion เป็นตัวชีว้ ดั ภาวะผูน้ าํ และพฤติกรรมความสามารถในการ
จัดการปญหาของผู้บริหาร
ในเวลาสัมภาษณ์ผสู้ มัครงานในตําแหน่งงานสําคัญ npopular eci ion มักเป็น
หนึง่ ในคําถามทีผ่ มู้ าสมัครงานมักถูกถาม เพราะคําถามทีว่ า่ นีจ้ ะช่วยให้ผสู้ มั ภาษณ์
สามารถประเมินได้ในระดับที่แน่นอนหนึ่งว่าบุคคลที่เขากําลังสัมภาษณ์อยู่นั้น
มีขดี ความสามารถในการแก้ไขปญหามากน้อยแค่ไหน เป็นคนยึดมัน่ ในหลักการ
หรือโอนอ่อนผ่อนตามไปตามกระแสของสังคม
กรณี ถํา้ หลวง ขุนนํา้ นางนอน ทีท่ มี ตุ บอล หมูปาอะคาเดมี เข้าไปติดอยูใ่ นถํา้
มีตัวอย่างรูปธรรมมากมายของการตัดสินใจแบบ npopular eci ion ของ
นายณรงศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายในเวลานั้น ในฐานะ
ผูบ้ ญ
ั ชาการเหตุการณ์ จนทําให้สามารถช่วยทัง้ 1 ชีวติ ออกมาได้อย่างปลอดภัย
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ใครทีบ่ อกว่าไม่เสียสละพอทีจ่ ะท�างาน ใครจะกลับบ้าน
ไปนอนกับลูกกับเมีย เชิญเซ็นชื่อแล้วออกไปเลย
ผมไม่รายงานใครทั้งสิ้น ใครจะท�างาน วันนี้ขอให้
พร้อมทุกนาที ให้คิดว่าเขาเป็นลูกเรา”
ตัวอย่างของ npopular eci ion ที่ว่านี้ ได้แก่ การตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยว
ประกาศแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาว่า
ใครที่บอกว่าไม่เสียสละพอที่จะทํางาน ใครจะกลับบ้านไปนอนกับลูกกับเมีย
เชิญเ ็นชื่อแล้วออกไปเลย ผมไม่รายงานใครทั้งสิ้น ใครจะทํางาน วันนี้ขอให้
พร้อมทุกนาที ให้คิดว่าเขาเป็นลูกเรา
การตัดสินใจประกาศขอความช่วยเหลือแบบไม่ง้อและไม่เกรงใจใคร แม้ งดูจะ
ไม่รนื่ หูนกั แต่ภายใต้สถานการณ์ความเป็นความตายของชีวติ 1 ชีวติ ในเวลานัน้
บวกกับการทุม่ เททํางานเป็นตัวอย่าง ทําให้ผวู้ า่ ณรงค์ศกั ดิไ์ ด้รบั การสนับสนุน
และความร่วมมือเป็นอย่างมากจากการตัดสินใจอันเด็ดเดี่ยวนั้น

อี ก ตั ว อย่ า งหนึ่ ง ของการตั ด สิ น ใจแบบ
npopular eci ion ของผู้ว่า ณรงศักดิ์
คือ การไม่อนุญาตให้ทีมช่วยเหลือบางทีม
เข้าไปในถํา้ เนือ่ งจากไม่มภี ารกิจให้ทําตามแผน
ทีว่ างไว้ในเวลานัน้ แม้จะสร้างความไม่พอใจให้
ทีมงานดังกล่าว โดยผู้ว่า ณรงค์ศักดิ์ให้
เหตุผลว่า
การป ิบัติงานในภาวะวิกฤติ การเคารพ
กติกาเป็นสิ่งสําคัญ ทีมต่าง ที่จะเข้ามา
ต้องป ิบัติตามก ที่วางไว้ และมารายงานตัว
กับกองอํานวยการร่วม ึ่งจะพิจารณาส่งไป
ป ิบัติงานร่วมกับทีมต่าง ตามแผน ก่อน
หน้านี้มีเจ้าหน้าที่เข้าไปป ิบัติงานโดยไม่ลง
ทะเบียน ทํางานโดยพลการ เมื่อเกิดปญหา
จึงทําให้ ายอื่นต้องเข้าไปช่วยเหลือ ทําให้
เสียเวลาในการป ิบัติหน้าที่
ในอดีต ผูว้ า่ ณรงค์ศกั ดิ์ เคยป เิ สธการเ น็
อนุมตั งิ บก่อสร้างกว่า 20 โครงการ ทีน่ กั การเมือง
ท้องถิ่นเสนอขึ้นมาด้วยเห็นว่าไม่ถูกต้องบ้าง
ไม่ชอบมาพากลบ้าง ไม่เป็นประโยชน์บ้าง
กรณีที่มีการพูดกันอย่างมากคือ การไม่เ ็น
อนุ มั ติ ให้ เ ทศบาลนครเชี ย งรายก่ อ สร้ า ง
อนุสาวรียช์ า้ งคูบ่ ารมีพญามังราย ทีร่ มิ แม่นํ้ากก
มูลค่า 2 ล้านบาท เนื่องจากพบว่า พื้นที่
ก่อสร้างเป็นพืน้ ทีท่ รี่ กุ ลํา้ เข้าไปในลํานํา้ ธรรมชาติ
และมีพิรุธอื่น ที่ส่อแววว่าจะมีการทุจริต
อย่างเช่น ความสัมพันธ์ทใี่ กล้ชดิ กับผูร้ บั เหมา
เป็นต้น
อีกกรณีหนึง่ คือ การสัง่ ไม่อนุมตั โิ ครงการสร้าง
ตุง มูลค่า 50 ล้านบาท เพือ่ เป็นสัญลักษณ์
กลางเมืองเชียงราย โดยผู้ว่า ณรงค์ศักดิ์
เห็นว่าโครงการนี้ทําผิดขั้นตอน ใช้วิธีพิเศษ
ไม่เปดประมูลแข่งขันตามระเบียบราชการ จึงให้
กลับไปทบทวนใหม่
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นอกจากนี้ ยังมีโครงการสร้างโรงแยกขยะ
มูลค่ากว่า 00 ล้านบาท ที่นัยว่าสร้างแล้ว
เปดใช้งานไม่ได้ โครงการสร้างรูปปนปลาบึก
ที่อําเภอเชียงของ หรือโครงการก่อสร้างอื่น
ในอีกหลายพื้นที่ที่ส่อเค้าว่าใช้งบประมาณ
เกินจริง ล้วนถูกผูว้ า่ ณรงค์ศกั ดิส์ งั่ ตรวจสอบ
ย้อนหลังทั้งสิ้น

ศักยภาพมันควรจะเจริญขนาดไหน งบประมาณ 100 บาท มันควรจะลงให้ถึง
100 บาทหรืออย่างน้อย 0 บาท วันนีล้ งแค่ 0 40 บาท เขาถึงส่งผมมา วันนี้
20 กว่าโครงการ ผมเ ็นไม่ได้เพราะมันผิดกติกาหมด ผมยอมไปที่ไหนก็ได้
แต่ผมจะไม่ยอมเ น็ โครงการทีผ่ ดิ เพราะรูว้ า่ ผิด ผมยอมย้ายไปทีไ่ หนก็ได้ ถ้าไป
แล้วไม่ปวดหัวอย่างนี้

ในคราวไม่เ น็ อนุมตั โิ ครงการก่อสร้างอนุสาวรีย์
ช้างคูบ่ ารมีพญามังราย เนือ่ งจากผิดก หมาย
และหากอนุมัติก็อาจต้องถูกดําเนินคดีนั้น
ผูว้ า่ ณรงค์ศกั ดิ์ ยังเปดเผยด้วยว่างบประมาณ
ก้อนนีส้ ามารถผันไปใช้เป็นการพัฒนาด้านอืน่
ได้กว่า 1 โครงการ เช่น ถนน แหล่งนํ้า แต่
ปราก ว่าก็ไม่เอากัน

npopular eci ion การตัดสินใจในสิ่งที่คนไม่ค่อยชอบ แต่ถูกต้อง แม้จะ
ส่งผลให้ผทู้ ตี่ ดั สินใจแบบนัน้ ได้รบั ความเกลียดชัง ถูกต่อต้าน กระทัง่ ถูกกลัน่ แกล้ง
ปองร้ายจากผู้สูญเสียผลประโยชน์ จนบางครั้งอาจถึงกับต้องล้มลุกคลุกคลาน
สูญเสียตําแหน่งหน้าที่ และโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพการงาน หากการตัดสินใจ
นัน้ ไม่เป็นทีส่ บอารมณ์ของผูม้ อี าํ นาจ แต่กระนัน้ สิง่ ทีพ่ วกเขา ผูพ้ ร้อมจะตัดสินใจ
แบบ npopular eci ion ยังคงเหลืออยู่ และจะยังเหลืออยูใ่ นความทรงจําของ
ผูค้ นตลอดไปอย่างแน่นอน คือ เกียรติยศและศักดิศ์ รีของผูท้ ี่ ไม่ยอมก้มหัวให้กบั
ความไม่ถูกต้อง เกียรติยศและศักดิ์ศรีของผู้ที่ไม่ยอมประจบสอพลอผู้มีอํานาจ
เป็นเกียรติยศและศักดิ์ศรีที่ผู้พร้อมจะประจบเอาใจผู้มีอํานาจ เพื่อผลประโยชน์
ส่วนตนไม่มีวันเข้าถึงและเข้าใจ

ผมเป็นผู้ว่า ผมมีหน้าที่คุมทุกอย่างให้เป็น
ไปตามก กติกา ท่านรูไ้ หมเชียงรายที่ผ่านมา

สุดท้าย ผู้ว่า ณรงค์ศักดิ์ ก็ถูกสั่งย้ายพ้นจังหวัดเชียงรายไปจริง
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นพชัย แดงดีเลิศ

ปริญญาตรี โบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาโท จารึกภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร
นักเขียนอิสระ

ชะตากรรม
ภาษาไท
นอกประเทศ
าษา ทดังเดิม อ สา ์ ช้เวลา ัง นึ่งพัน ้าร้อยป อย เอิบอาบ จาก
ขนเขา ูสีร้งเ นอเวียดนาม ดย วามอนเ ราะ ์ของสายนาธรรมชา ิ
ขยายขอบเข แ พศาล เปน าษา ทร้อยเ า รอบ รองดินแดน ังแ
อัสสัม ป งึ กวางสี งแ
ั ยูนนานลงมา งึ แ ลมมลายูฝงสมทรเปนทีแ่ ล้ว
แ รั ชา สิ มัย มจะ ช้เวลาแ
ป ดูดกลน าษา ท าย มดสิน ทิง ว้
แ าษา ทยกับ าษาลาวเทานัน
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ขอบเขตภาษาตระกูลไท

ภาษาไท ไม่มียอยักษ์สะกด หมายถึงภาษาตระกูลไททั้งหมด
ที่พูดกันอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แบ่งออกเป็น
สาขา โดยใช้วิวัฒนาการของเสียงและคําเป็นเกณ ์ ได้แก่
สาขาเหนือ สาขากลาง และสาขาตะวันตกเฉียงใต้ มีอาณาเขต
สอดคล้องกับสภาพภูมิศาสตร์
ภาษาไทสาขาเหนือ ใช้พดู อยูใ่ นมณ ลกวางสีตอ่ ขึน้ ไปทางเหนือ
จนถึงมณ ลกวางตุง้ ประกอบด้วยภาษาจ้วงเหนือ ผูไ้ ย ผูย้ ี ผูช้ า
ผู้โต ไทแมน ย้อย แสก ญั้ง แอะ เป็นต้น
ภาษาไทสาขากลาง ใช้พดู อยูใ่ นเวียดนามเหนือขึน้ ไปถึงมณ ล
กวางสีตอนใต้ ประกอบด้วยภาษาจ้วงใต้ ถู่ โท้ หมีไต มะตะ
หนง นุง ไทโล ไทลา ไทนํ้า ผู้ไต ผู้มิน เกาลัน เป็นต้น
ภาษาไทสาขาตะวันตกเฉียงใต้เป็นกลุ่มใหญ่ที่สุด ใช้พูดอยู่ใน
เวียดนามภาคตะวันตกเฉียงเหนือ ติดต่อกันเป็นผืนใหญ่ไปทาง
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ตะวันตก คือมณ ลยูนนานตะวันตก เทือกเขาสูงรัฐฉานพม่า
ต่อเนือ่ งไปถึงแคว้นอัสสัมในอินเดีย ลงมาทางใต้คอื ประเทศลาว
ทั้งหมดกับประเทศไทยทั้งหมด
ภาษาไทสาขาตะวันตกเฉียงใต้ ประกอบด้วยภาษาญ้อ โย้ย
กะเลิง ผู้ไท พวน ไทขาว ไทดํา ไทแดง ไทเผิ้ง ไทเม้ย ไตลื้อ
ไตเขิน ไตหลวง ไตเหนือ ไตอาหม ไตพาเก ไตคําตี ไตคํายาง
ไตอายตน ไตรง ไทเห้ว ไทจัง ไทเอวลาย ไทจุง ไตหย่า ไทปายี
ไทคัง ไทกวน ไทปาว ไทเหยื้อง ไทกะเลิบ ไทหวาด เป็นต้น
รวมทั้งภาษาไทยและภาษาลาว
ประเทศไทยมีภาษาไทยเป็นภาษาประจําชาติ ภาษาลาวก็เป็น
ภาษาประจําชาติของประเทศลาว แต่ภาษาไทอีกร้อยเผ่าเป็น
ภาษาไทนอกประเทศ ไม่มปี ระเทศตัวเอง เป็นชนเผ่ากลุม่ น้อย
ติดค้างอยูบ่ นแผ่นดินของตนมาแต่โบราณก็จริง แต่บดั นีก้ ลายเป็น
ประเทศของคนต่างชาติต่างภาษาเสียแล้ว

Thai Origin

ภูมิภาคภาษาไทนอกประเทศ จากอัสสัมถึงกวางสี

ภาษาไทดั้งเดิม
ภาษาตระกูลไทหลากหลายแตกต่างตามท้องที่ เมือ่ คนไทต่างถิน่
คุยกัน บางที่ก็เข้าใจกันได้ทั้งหมด บางที่เข้าใจกันไม่ทั้งหมด
บางถิ่นเข้าใจกันเป็นคํา บางแห่งอาจไม่เข้าใจกันเลย แต่
ภาษาไทร้อยเผ่านี้ก็มีคําศัพท์พื้นฐาน หรือคําศัพท์มรดกร่วม
เชื้อสายที่เหมือนกันอยู่ประมาณ 2,000 คํา เป็นคําพูดที่ใช้
อยูท่ ุกวันในกลุ่มคนที่ทําไร่ไถนาแนบแน่นกับลํานํ้า เช่น พ่อแม่
พีน่ อ้ ง ลุงปาน้าอา ปูย่าตายาย หน้าตา แขนขา มือตีน กินนอน
ไปมา บ้านเรือน ห้วยหนอง ภูดอย น า ดาวเดือน แบกหาม
หว่านไถ เป็นต้น

ภาษาไทดั้งเดิมคือ ภาษาไทต้นกําเนิด ึ่งจะต้องเปลี่ยนแปลง
ไปตามกาลเวลา ยิ่งแตกต่างจากของเดิมมากเท่าไหร่ก็แสดงว่า
ภาษายิ่งเก่าแก่มากเท่านั้น

คําศัพท์มรดกที่ใช้ร่วมกันนี้ออกเสียงไม่เหมือนกัน เนื่องจาก
ผูพ้ ดู แยกตัวออกจากกันเป็นเวลาช้านาน ต่างคนต่างเปลีย่ นเสียง
ไปตามสิ่งแวดล้อมของตน ทั้งเสียงพยัญชนะต้น เสียงสระ
เสียงพยัญชนะตัวสะกด เฉพาะอย่างยิ่งเสียงวรรณยุกต์ แต่
ไม่ว่าจะต่างกันอย่างไร ก็ถือว่าเป็นคําที่มาจากต้นตอเดียวกัน
คือภาษาไทดั้งเดิม

ปจจุบัน แม้เราจะไม่ได้ยินคนพูดกันด้วยภาษาไทดั้งเดิมแล้ว
แต่นักภาษาศาสตร์ก็สามารถสืบสร้างภาษาไทดั้งเดิมขึ้นมาได้
โดยอาศัยการเทียบเสียงของคําเดียวกัน แล้ววิเคราะห์ตาม
หลักการเปลีย่ นแปลงเสียง เช่น คําว่า พ่อ ภาษาไทยเรียกพ่อ ภาษา
ไทใหญ่เรียกปอ ภาษาไทสาขากลางเรียกโป ภาษาไทสาขาเหนือ
เรียกปอ ก็สรุปว่าคําไทดั้งเดิมน่าจะออกเสียงว่า บ้อ

โดยสมมติฐาน ภาษาไทดั้งเดิมน่าจะมีอายุถึงสองพันป ถ้าใส่
ตัวเลขให้เห็นชัดก็ตกอยูใ่ นราว พ ศ 500 ถือกําเนิดขึน้ ในสมัย
ก่อนประวัตศิ าสตร์ ท่ามกลางขุนเขาบริเวณเส้นเขตแดนเวียดนาม
กับจีน อันเป็นเทือกเขาสูงเหมือนกําแพง ถ้าสมมติพกิ ดั ให้เห็นชัด
ก็คือเทือกเขาภูสีรุ้งเหนือเวียดนาม
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ภาษาตระกูลไทในท้องถิ่นต่างๆ ที่นักภาษาศาสตร์เก็บภาษามาศึกษา แล้วสืบสร้างค�าที่เป็นภาษาไทดั้งเดิม

หรือคําว่าแม่ ภาษาไทยเรียกแม่ ภาษาไทใหญ่กเ็ รียกแม่ ภาษาไท
สาขากลางเรียกเม่ ภาษาไทสาขาเหนือเรียกแม ภาษาไทดัง้ เดิม
น่าจะออกเสียงเป็น แบ
คําว่าพี่ ภาษาไทยเรียกพี่ ภาษาไทใหญ่เรียกป ภาษาไทสาขากลาง
ก็เรียกป ภาษาไทสาขาเหนือเรียกพี่ ภาษาไทดั้งเดิมควรจะ
ออกเสียงว่า บี้
คําว่าน้อง ภาษาไทยเรียกน้อง ภาษาไทใหญ่เรียกน้ง ภาษาไท
สาขากลางเรียกน้อง ภาษาไทสาขาเหนือเรียกนวง ภาษาไท
ดั้งเดิมควรออกเสียง น้วง เป็นต้น
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การขยายตัวของภาษาไทดั้งเดิม
ภาษาไทดั้งเดิมใช้เวลา 800 ป กระจายออกเป็นวงกว้าง
ครอบคลุมดินแดนที่เป็นหุบเขา เหนือกําแพงจีนเวียดนาม
ขึน้ ไปในมณ ลกวางสี และใต้กาํ แพงลงไปในดินแดนเวียดนาม
เวลาผ่านไปเสียงก็เปลี่ยนแปลง จนไม่ใช่ภาษาไทดั้งเดิมแล้ว
ต้องเรียกใหม่วา่ ภาษาไทสาขากลาง มี เผ่า คือ เผ่าผู้ เผ่าไต
และเผ่าไท

Thai Origin

แม่น�้า 10 สาย ที่ไหลผ่านซอกก�าแพงเทือกเขาจีนเวียดนาม

ในราว พ ศ 1 00 คนพูดภาษาไทเผ่าผู้ เคลื่อนตัวขึ้นไปตาม
ลําแม่นาํ้ 10 สาย ทีไ่ หลผ่าน อกกําแพงจีนเวียดนาม อันได้แก่
แม่นํ้าดํา แม่นํ้านา แม่นํ้าแดง แม่นํ้าชาย แม่นํ้าเวน แม่นํ้าลอ
แม่นํ้าโนคู แม่นํ้าควาย แม่นํ้าบัง และแม่นํ้าคีกุง ตามลําดับ
โดยเฉพาะแม่นาํ้ บังนัน้ เป็นแม่นํ้าสายยาว ต้นนํา้ เกิดจากขุนเขา
ในจังหวัดกาวบังของเวียดนามไหลย้อนเข้าไปในจีน เรียกแม่นาํ้
ลีเจียง ผ่านหนานหนิงไปถึงกวางเจา
คนพูดภาษาไทเผ่าผู้ แทรก ึมขึ้นไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ
กระจายไปตามลํานํา้ สาขา เข้าครอบครองหุบเขาในมณ ลกวางสี
เป็นบริเวณกว้าง ครัน้ เวลาผ่านไปแผ่นดินก็หา่ งไกล ภาษาทีพ่ ดู
ก็ต่างไปเป็นแบบภาษาไทสาขาเหนือ
ขณะเดียวกัน กลุ่มคนพูดภาษาไทสาขากลางก็ค่อย กระจาย
ลงมาทางตะวันตกเฉียงใต้ ภาษาเปลี่ยนไปจึงเรียกว่า ภาษาไท
สาขาตะวันตกเฉียงใต้

การเดินทางของภาษาไท
สาขาตะวันตกเฉียงใต้
คนพูดภาษาไทนั้น นอกจากเป็นนักปลูกข้าวและเป็นนักปลูก
เรือนใต้ถนุ สูงแล้วยังเป็นนักเดินเรือตัวฉกาจ เห็นได้จากคนพูด
ภาษาไทเผ่าผู้กระจายขึ้นไปจนสุดแดนมณ ลกวางสี ก็เพราะ
การชักนําของแม่นํ้าทัง้ สิน้ เมือ่ จะต้องตัง้ คําถามว่าคนพูดภาษา
ไทเผ่าไตไปถึงอัสสัมได้อย่างไร และคนพูดภาษาไทเผ่าไทยลงมา
ถึงแหลมมลายูได้อย่างไร แม่นํ้าคือคําตอบ
ช่วงเวลาพุทธศตวรรษที่ 16 คือในราว พ ศ 1501 ถึง พ ศ 1600
เกิดการขยายตัวครั้งมโห าร ได้ยินว่าแม่นํ้าโขงนั้นกว้างใหญ่
ทอดยาวไปสู่ดินแดนโลกใหม่ คนพูดภาษาไทสาขาตะวันตก
เฉียงใต้จึงเคลื่อนตัวจากเวียดนาม ดั่งนํ้าล้น ายไหลบ่าลงมา
ทางใต้มุ่งสู่แม่นํ้าโขง
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เวลานั้น กลุ่มคนพูดภาษาไทสาขาตะวันตก
เฉียงใต้ คับคั่งกันอยู่ที่เมืองแถนหุบเขาทาง
ตอนใต้ แล้วจากเมืองแถนจะไปแม่นาํ้ โขงอย่างไร
เมืองแถนนั้นมีแม่นํ้ายมไหลผ่ากลางหุบเขา
ยาวรี แล้วคดเคีย้ วตามโตรกผาไปทางตะวันตก
ก่อนวกลงใต้ลงสู่แม่นํ้าอู แล้วไหลต่อไปทาง
ตะวันออก เลี้ยวลงใต้เลื้อยผ่านเทือกเขา
สลับ ับ ้อน จนกระทั่งถึงสบอูก็กลายเป็น
แม่นํ้าโขงอันกว้างใหญ่ แถวหลวงพระบาง
ณ จุดนี้นี่เอง ที่กลุ่มคนพูดภาษาไทสาขา
ตะวันตกเฉียงใต้จะแยกทางกันเป็น 2 สาย
คือ กลุ่มไตทวนแม่นํ้าโขงไปตะวันตกกับ
กลุ่มไทล่องแม่นํ้าโขงลงใต้
กลุ่มไต ถ่อแพทวนแม่นํ้าโขงไหลเชี่ยวไปทาง
ตะวันตกถึงสบกก กลุ่มไตกลุ่มแรกก็แยกตัว
เข้าแม่นํ้ากก กระจายเข้าไปในที่ราบเชียงราย
แล้วก็สร้างบ้านแปงเมืองเป็นแว่นแคว้นล้านนา
ต่อมา
แม่น�้ายมผ่ากลางเมืองแถน แล้วมุ่งหน้าไปตะวันตกเฉียงใต้

การเดินทางของคนพูดภาษาไทสาขาตะวันตกเฉียงใต้ กลุ่มไต
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แยกทางที่หลวงพระบาง ทวนแม่น�้าโขงไปตะวันตก ล่องแม่น�้าโขงลงใต้

กลุ่มไตที่เหลือยังคงทวนแม่นํ้าโขงขึ้นเหนือ
ครั้นถึงโค้งแม่นํ้าสองสี สายสีครามโค้งขึ้นไป
ทางเหนือ ส่วนสายสีแดงโค้งไปทางตะวันตก
กลุ่มไตกลุ่มที่สองเลี้ยวเข้าไปทางทิศตะวันตก
ตามลําโขงสีแดง พบแม่นาํ้ เขินมีหบุ เขาเชียงตุง
อันอุดมสมบูรณ์ จึงลงหลักปกฐานไว้กอ่ น เรียก
ตัวเองว่า ไตเขิน
กลุ่มไตกลุ่มที่สามทวนแม่นํ้าโขงสีครามกว้าง
ใหญ่ขนึ้ ไปทางเหนือ ถึงหุบเขาแห่งหนึง่ มี ห าด
ริมโขงเป็นที่ราบกว้าง จึงสร้างบ้านแปงเมือง
เป็นเวียงเชียงรุ่งสิบสองพันนาเรียกตัวเองว่า
ไตลื้อ

โค้งแม่น�้าโขงสองสี สีแดงไปตะวันตก สีครามไปตะวันออก

หุบเขาเชียงตุงนัน้ ตัง้ อยูก่ งึ่ กลางระหว่างแม่นาํ้ โขง
กับแม่นาํ้ สาละวินสองแม่นาํ้ ใหญ่คแู่ ด ทีล่ งมา
จากทิเบตด้วยกัน ไตเขินเมืองเชียงตุงกลุม่ หนึง่
ใคร่เห็นแม่นาํ้ สาละวินผูย้ งิ่ ใหญ่ จึงทวนสายนํา้
จากเมืองเชียงตุง เลาะเลีย้ วตามลํานํา้ น้อยกลาง
หุบเขา ทะลุออกแม่นํ้าสาละวินจนได้
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รากไทย
จากแม่นาํ้ สาละวินมีแม่นาํ้ น้อยอีก สาย เช่น
แม่นาํ้ ตี แม่นาํ้ นิม แม่นาํ้ ปาง แม่นาํ้ เต็ง แม่นาํ้
ปอน แตกตัวออกไปทางทิศตะวันตก ลัดเลาะ
ไปตามหุบเขาเชือ่ มต่อถึงกันเหมือนใยแมงมุม
ในที่สุดคนพูดภาษาไทสาขาตะวันตกเฉียงใต้
กลุม่ ไตก็เข้าครอบครองทุกหุบเขา บนดินแดน
เทือกเขาสูงของรัฐฉานทั้งหมด
หลังจากกลุ่มไตตั้งแคว้นมาวหลวงขึ้นทาง
ทิศเหนือ แผ่อํานาจเข้าไปถึงตะวันตกของ
ยูนนานแล้ว ก็มีกลุ่มไตมาวกลุ่มหนึ่งนําโดย
เจ้าหลวงเสือกา าพาไพร่พลล่องแม่นํ้ามาว
ไปทางตะวันตก ลงสูแ่ ม่นาํ้ อิระวดี แล้วก็ทวนนํา้
ขึ้นไปแสนไกลจนถึงต้นแม่นํ้า ข้ามช่องเขา
ปาดไก่เข้าไปถึงแม่นํ้าดิ งิ แล้วล่องแม่นํ้าดิ งิ
ไปลงแม่นํ้าพรหมบุตร ตั้งเป็นแคว้นไตอาหม
ครอบครองที่ราบสอง งแม่นํ้าพรหมบุตรนั้น

แม่น�้าน้อย 7 สาย พาคนพูดภาษาไทสาขาตะวันตกเฉียงใต้ กลุ่มไต
เข้าครอบครองเทือกเขาสูงรัฐฉาน

ายกลุ่มไทล่องแม่นํ้าโขงลงใต้ แตกแขนงเป็น 2 พวก คือพวกไทยกับพวกลาว
พวกไทยล่องโขงลงมาถึงตําบลปากลาย จึงเลี้ยวเข้าแม่นํ้าน้อยทางทิศตะวันตก
ชําแรกโตรกผามาถึงแม่นํ้าปาด ล่องแม่นํ้าปาดมาถึงแม่นํ้าน่านพบที่ราบ
อันกว้างใหญ่สุดลูกตา คนไทยก็แตกตัวไปตามแม่นํ้าสายต่าง กลุ่มหนึ่งเข้า
แม่นํ้าพิจิตรไปแม่นํ้ายมตั้งเมืองสุโขทัยขึ้น อีกกลุ่มล่องแม่นํ้าน่านเรื่อยลงมาถึง
ปากนํ้าโพเป็นแม่นํ้าเจ้าพระยา กลุ่มหนึ่งเลี้ยวไปแม่นํ้าท่าจีนตั้งเมืองสุพรรณภูมิ
อีกกลุ่มเลี้ยวไปแม่นํ้าลพบุรียึดเมืองละโว้ ที่เหลือก็ไปต่อจนถึงนครศรีธรรมราช

คนพูดภาษาไทสาขาตะวันตกเฉียงใต้ กลุ่มไท
พวกไทย ล่องแม่น�้าโขงจากหลวงพระบาง
ลงมาถึงต�าบลปากลาย
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พวกลาวปกหลักที่หลวงพระบาง ตั้งเมืองเชียงดงเชียงทองแล้วเรียบลํานํ้าโขง
งตะวันออก ลงมาทางใต้ตงั้ เมืองเวียงจันเวียงคําแล้วกระจายไปตามลํานํ้าสาขา
ทางทิศตะวันออก รวมตัวกันเป็นแว่นแคว้นล้านช้าง
การรุกคืบของคนพูดภาษาไทเป็นหนึ่งเดียวกับสายนํ้า ไหลไปได้ทุกแห่ง ไม่ว่า
ที่สูงที่ตํ่าหรือที่ราบ นํ้าไหลไปถึงท้องที่ใดถิ่นนั้นก็จะเป็นที่ทํามาหากิน

Thai Origin

คนพูดภาษาไทสาขาตะวันตกเฉียงใต้ กลุ่มไท พวกไทย ทะลุโตรกผา จากแม่น�้าโขงมาถึงแม่น�้าน่าน

ช่วงเวลาหนึ่งพันห้าร้อยป จากจุดกําเนิดเล็ก แห่งขุนเขาภูสีรุ้งเหนือเวียดนาม
คนพูดภาษาไทโดยสารสายนํา้ ข้ามเส้นรุง้ ขึน้ ไปทางเหนือถึงยูนนาน ลงมาทางใต้
ถึงแหลมมลายู ข้ามเส้นแวงไปทางตะวันออกถึงกวางสี และไปทางตะวันตก
ถึงอัสสัม ไกลจากถิ่นกําเนิดหลายพันกิโลเมตรเพื่อสร้างบ้านแปงเมือง
พอถึง พ ศ 2000 คนพูดภาษาไทก็สถาปนาอาณาจักรเป็นไตอาหม ไตหลวง
ไตมาว ชนชาติจ้วงเจ้าขุนเขาแห่งกวางสี เกิดแคว้นสิบเก้าเจ้า า สิบสองพันนา
สิบหกเจ้าไท แคว้นล้านช้าง แคว้นล้านนา และราชอาณาจักรสยามเรียบร้อยแล้ว

ชะตากรรมของภาษาไทนอกประเทศ
แต่แล้ว ต่อมาอีกเพียง 500 ป หลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 โลกทัง้ โลกก็เป็นรัฐชาติ
สมัยใหม่ เกิดประเทศใหญ่นอ้ ยมีขอบเขตแน่นอนกําหนดไว้บนแผนทีโ่ ลก ทําให้คน
พูดภาษาไท งึ่ มีชวี ติ อยูบ่ นแผ่นดินของตนเองมาหลายร้อยป ต้องตกเป็นชนกลุม่ น้อย
ของประเทศใหญ่

ส่วนในประเทศเวียดนาม มีคนพูดภาษาตระกูล
ไทเหลืออยู่ 2 ล้าน 6 แสนคน
พีน่ อ้ งไท พูดถึงอดีตอย่างภาคภูมดิ ว้ ยนํา้ เสียง
เศร้า เพราะวันคืนแห่งความอิสระอย่างนั้น
ไม่หวนกลับมาอีกแล้ว พีน่ อ้ งของเราถูกบังคับ
ให้ย้ายภาษา ถูกบีบคั้นให้ทิ้งวัฒนธรรม และ
ถูกกลืนชาติ ลูกหลานอับอายไม่อยากเป็น
ชนกลุม่ น้อย จึงต้องหัดพูดภาษาของเขาให้ชดั
แต่งตัวเหมือนเขา ทําหน้าตาให้เหมือนเจ้าของ
ประเทศ หันหลังให้รากเหง้าตนเอง

ในประเทศอินเดีย แต่กอ่ นคนไตอาหม 2 ล้านคน เคยพูดภาษาไทอยูห่ ลายร้อยป
แล้วหันไปพูดภาษาแขก ตอนนี้ในอัสสัมมีคนพูดภาษาไตไม่เกิน 4,000 คน

ความหลากหลายของภาษาตระกูลไท งดู
น่ารัก ขณะทีเ่ รานับหนึง่ สองสามสี่ บางเผ่านับ
นึง่ ฉองฉามชี้ บางเผ่านับอ้ายยีส่ ามไส บางเผ่า
นับเอดสองสามไ ้ บางเผ่านับอัด อง ่ามไ
ความแตกต่างเหล่านี้ จะไม่ได้ยินกันอีกแล้ว
เหลือเพียงภาษาไทยมาตรฐาน กับภาษาลาว
มาตรฐาน

ในประเทศพม่า มีคนพูดภาษาไตใหญ่ ล้านคน พูดภาษาไตเขิน ไตเหนือ และ
ไตลื้อ อีกประมาณ 1 แสนคน

เพราะปราศจากอํานาจรัฐคุ้มครอง ภาษาไท
ร้อยเผ่าจึงหายไปจากโลก สูญสิน้ ตลอดกาล

ในประเทศจีน มีผคู้ นพูดภาษาตระกูลไท 18 ล้านคน เป็นจ้วงเหนือ 8 5 ล้านคน
จ้วงใต้ 6 ล้านคน ผู้ยี 2 5 ล้านคน คนไต 1 ล้านคน
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Along The Transformer Site

อนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัย ตั้งอยู่เชิงดอยติ บริเวณวัดพระธาตุดอยติ ต�าบลป่าสัก อ�าเภอเมืองล�าพูน

Along The Transformer Site
ตามตะวัน

นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นักเขียนอิสระ

“ตราบน้ำาปิงไม่ไหลคืน
เชียงใหม่ฉันใด
ตัวเราจักไม่ไปเหยียบ
เชียงใหม่ฉันนั้น”
ครูบาเจ้าศรีวิชัย ตนบุญผู้ต้องอธิกรณ์

า้ สมเดจพระพ าจารย์
พร มรสี มู้ ปี ปิ ทาจริยาวั รอันนาเล่อม ส
เปนทีเ่ ารพนับ อศรัทธาของสาธชนทัว่ ป อพระดีแ งกรงรั น กสินทร์
อน น้ และพระ รูวนิ ยั ธร รอ ลวงปูม่ นั่ รู ทิ
ปู้ บิ ั ิ ามแนวทาง
าสอนของพระศาสดาอยางเ รง รัด และยึด อธดง วั รด้วยจริยวั ร
อันงดงาม อพระดีบนแ นดินสูงแ งแดนอีสาน นย สมัย อมา

หม้อแปลงต้นเรื่อง : หม้อแปลงไฟฟ้าถิรไทย
ขนาด 1000 kVA 3 Ph 50 Hz 22000 – 400/230 V
Open type, oil immersed with conservator tank
หมายเลขเครื่อง 5810781
จ�าหน่ายและใช้งานที่ : บริษัท นิวบางกอก อีเล็คทริค จ�ากัด
โครงการ Murata 11 นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จ.ล�าพูน
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ย้ อ น ร อ ย ห ม้ อ แ ป ล ง
ต้องเผชิญวิบากกรรม ถูกตั้งข้อกล่าวหาถึง
6 ครัง้ หลายข้อหา รวมทัง้ ถูกกล่าวหาว่าเป็น
กบ ผีบุญ จนต้องถูกนําตัวลงมารับการ
สอบสวนที่กรุงเทพ ถึง 2 ครั้ง
ชี ว ประวั ติ ข องครู บ าเจ้ า ศรี วิ ชั ย มี ผู ้ รู ้ แ ละ
นักวิชาการทั้งด้านศาสนาและด้านวัฒนธรรม
หลายท่านศึกษาวิจัยและเผยแพร่ผลงานออก
สูส่ าธารณะอย่างละเอียดในเกือบทุกแง่ทกุ มุม
สารคดีทที่ า่ นกําลังอ่านอยูน่ ี้ เป็นเพียงนําแง่มมุ
ส่วนหนึง่ ในชีวติ ของครูบาเจ้าศรีวชิ ยั มาถ่ายทอด
พร้ อ มนํ า เสนอข้ อ สั ง เกตบางประการของ
ผูเ้ ขียนเอง ไม่ใช่งานศึกษาวิจยั ทีล่ กึ งึ้ เหมือน
ที่ผู้รู้และนักวิชาการท่านทํากัน

1. ครูบาเจ้าศรีวิชัยเป็นใคร ?
ครูบาเจ้า ศรีวิชัย เป็นบุต รนายควาย กับ
นางอุสา ชาวบ้านปาง อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน
บิดาของนายควายชื่อ นายอ้าย เป็นลูกเขย
ของหมืน่ ผาบ กะเหรีย่ ง (ยางแดง) ผูเ้ ป็นหมอ
คล้องช้างของเจ้าหลวงดาราดิเรกรัตนไพโรจน์
(เจ้าดาวเรือง) เจ้าผูค้ รองนครลําพูน องค์ที่

จะต่างกันก็ตรงที่ ครูบาเจ้าศรีวชิ ยั เป็นเพียงพระภิกษุธรรมดา รูปหนึง่ ไม่เคยได้รบั
สมณศักดิแ์ ละพัดยศใด แต่ทว่ากลับเป็นผูส้ ามารถทําให้วดั วาอารามต่าง ทัง้ ที่
เชียงใหม่ ลําพูน ลําปาง เชียงราย พะเยา แพร่ แม่ ่องสอน ตากและสุโขทัย
ได้รับการบูรณะและพัฒนาขึ้นมาใหม่เป็นจํานวนมาก

ครูบาเจ้าศรีวิชัย เป็นบุตรคนกลางในจํานวน
พี่น้อง 5 คน ที่เกิดจากพ่อและแม่เดียวกัน
วันเดือนปเกิดของครูบาเจ้าศรีวิชัยมีผู้เขียน
ไว้แตกต่างกัน แต่จากการศึกษาค้นคว้าของ
นักวิชาการล้านนาท่านหนึง่ ทีศ่ กึ ษาจากป ทิ นิ
ร้อยป และสังเกตจากสัญลักษณ์รูปเสือที่ติด
อยู่ตามวัดวาอารามต่าง ที่ครูบาเจ้าศรีวิชัย
ไปบูรณะ ได้ข้อยุติว่า ครูบาเจ้าศรีวิชัยเกิดวัน
อังคารที่ 11 มิถุนายน พ ศ 2421 ึ่งตรงกับ
ปขาล และเป็นปที่ 11 ในรัชกาลของพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

และทีต่ า่ งกันมากทีส่ ดุ คือ แม้ทงั้ ทีค่ รูบาเจ้าศรีวชิ ยั จะเป็นผูส้ ามารถรักษาศีลครองธรรม
มีวตั รป บิ ตั อิ นั ชอบตามพระวินยั รวมทัง้ ทําคุณประโยชน์ให้แก่พระพุทธศาสนา
อย่างอเนกอนันต์ เช่นพระผูป้ บิ ตั ดิ ปี บิ ตั ชิ อบทัง้ หลาย แต่ครูบาเจ้าศรีวชิ ยั กลับ

ครูบาเจ้าศรีวชิ ยั มีชอื่ เดิมว่า อินเ อน ดินเ อน
หรือ า อ้ ง เพราะขณะท่านเกิดมี นตกหนัก
าร้อง และแผ่นดินสะเทือน ชื่ออินเ อน

ครูบาเจ้าศรีวชิ ยั ตนบุญ ผูม้ ปี ปิ ทาดี มีบารสูง เป็นทีเ่ คารพเลือ่ มใสและศรัทธา
ทัง้ จากคนเมืองและคนบนม่อนดอยกลุม่ ต่าง ทีอ่ าศัยอยูใ่ นแดนดินถิน่ เหนือของ
ประเทศ ก็คอื พระดีแห่งแว่นแคว้นแดนล้านนา ในยุคสมัยรัชกาลที่ 5 ถึงรัชกาล
ที่ 8 ด้วยเช่นกัน
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Along The Transformer Site
จึงมีนัยหมายถึงผู้ที่เกิดมาทําให้พระอินทร์
หวัน่ ไหวและดินเ อน หมายถึงผูท้ าํ ให้แผ่นดิน
กระเทือน การตัง้ ชือ่ เช่นนีเ้ ป็นไปตามวัฒนธรรม
ล้านนาที่เอาปราก การณ์ตอนเด็กถือกําเนิด
มาตั้งเป็นชื่อ
ในวัยเด็ก อินเ อนก็เหมือนเด็กชนบทใน
ล้านนาทั่วไปที่มีบทเพลงและดนตรีเป็นเครื่อง
ปลอบประโลมจิตใจ ครัน้ พอเติบโตขึน้ มาหน่อย
เมือ่ มีอายุได้ 18 ป (พ ศ 24 ) ก็เริม่ ได้คดิ ว่า
ที่ตนเองและครอบครัวต้องยากจนข้นแค้น
เช่นนี้ คงเป็นเพราะอดีตชาติไม่ได้ทาํ ทาน รักษา
ศีล วิธแี ก้คอื ต้องบวชเรียนรูห้ ลักธรรมคําสอน
ในพระพุทธศาสนาเท่านัน้ ประจวบกับเวลานัน้
ที่บ้านปาง มีครูบาขัติ หรือ ครูบาแข้งแคะ
ธุดงค์มาจากลําพูน อินเ อนจึงขออนุญาตบิดา
มารดาไปอยูก่ บั ครูบาขัติ และต่อมาจึงบรรพชา
เป็นสามเณร ที่วัดบ้านโ ่งหลวง โดยมีครูบา
สุมนะ เจ้าหัวหมวดอุโบสถ เป็นพระอุปช าย์
ครัน้ อายุได้ 21 ป (พ ศ 2442) จึงอุปสมบทกับ
ครูบาสุมนะและได้รบั ฉายาว่า สิรวิ ชิ โยภิกขุ
ระหว่างอุปสมบท ครูบาเจ้าศรีวิชัยได้เดินทาง
ไปศึกษากัมมั ฐานกับครูบาอุปละ ที่วัดพระ
ธาตุดอยแต จากนัน้ ก็ได้กลับมาเรียนกับครูบา
สุมนะเพิ่มเติม ก่อนกลับไปบําเพ็ญภาวนาที่
วัดบ้านปาง
พ ศ 2444 ภายหลังครูบาขัตมิ รณภาพไปแล้ว
ครูบาเจ้าศรีวิชัย กับ พระอินปน (ธรรมชัย)
สหายธรรมที่วัดบ้านปาง ได้ขออนุญาตครูบา
สุมนะ เจ้าหัวหมวดอุโบสถ ย้ายวัดบ้านปางจาก
วัดคามวาสีขึ้นไปสร้างใหม่บนดอยด้านเหนือ
และเปลี่ยนเป็นวัดอรัญวาสี โดยมีชื่อใหม่ว่า
วัดศรีดอนชัยทรายมูลบุญเรือง แต่ชาวบ้าน
ยังคงนิยมเรียกว่า วัดบ้านปาง เหมือนเดิม
ครูบาเจ้าศรีวิชัยได้พํานักที่วัดนี้ในฐานะเจ้า
อาวาส เอกสารหลายฉบับระบุตรงกันว่า ท่าน
รักษาศีล บําเพ็ญสมาธิภาวนา ฉันข้าวกับผัก

เจดีย์วัดบ้านปาง อ.ลี้ จ.ล�าพูน

ต้มใส่เกลือพริกไทยเพียงมือ้ เดียว เว้นการบริโภคเนือ้ สัตว์ และของเสพติดมึนเมา
บางครั้งงดการฉันข้าวเป็นเวลาหลายเดือน ฉันแต่ลูกไม้หัวมัน ผักที่ฉันนั้นท่าน
ไม่ฉนั นํา้ เต้าเพียงอย่างเดียว เนือ่ งจากนึกถึงพระคุณของนํา้ เต้า เพราะตอนทีท่ า่ น
เกิด บิดาได้นํานํ้าเต้าแห้งมาใส่รกไป งไว้ใต้ต้นพิกุล ด้วยเหตุแห่งความยากจน
ที่ไม่มีเงินไป ื้อหม้อดินมาใส่รกของมารดา
ตลอด 10 ปที่เป็นเจ้าอาวาสวัดบ้านปง การป ิบัติกัมมั ฐาน ประกอบกับวัตร
ป บิ ตั อิ นั เคร่งครัดของท่าน บวกกับเสียงเล่าลือว่าท่านมีอทิ ธิปา หิ าริยถ์ งึ ขัน้ คืน
หนึง่ มีผพู้ บผ้าปามากองอยูเ่ องทีห่ น้าวัด โดยไม่พบศรัทธาญาติโยมทีเ่ ป็นเจ้าภาพ
ทําให้ชื่อเสียงของครูบาเจ้าศรีวิชัยยิ่งเป็นที่กล่าวขวัญ และศรัทธานับถือทั้งใน
หมู่คนเมือง และในหมู่ชนบนม่อนดอย ทั้งอาข่า กะเหรี่ยง ม้ง ขมุ และมูเ อ
วัดบ้านปางกลายเป็นสถานที่ที่คับคั่งด้วยคนบนพื้นราบและคนบนดอย
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ย้ อ น ร อ ย ห ม้ อ แ ป ล ง
พ ศ 2445 รัฐบาลประกาศใช้พระราชบัญญัติลักษณะปกครองสง ์ ร ศ 121
สาระสําคัญคือให้มหาเถรสมาคมเป็นองค์กรสูงสุดในการปกครองคณะสง ์
ทัว่ ประเทศ และเป็นทีป่ รึกษาพระมหากษัตริยใ์ นการทีเ่ กีย่ วกับคณะสง ์ เฉพาะ
ในส่วนภูมิภาคมีเจ้าคณะผู้ปกครองเป็นลําดับชั้นลงมา ึ่งได้รับการแต่งตั้ง
ลงมาจากส่วนกลางทัง้ หมด ตัง้ แต่เจ้าคณะมณ ล เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะแขวง
เจ้าคณะหมวดและเจ้าอาวาส เช่นเดียวกับสง ์ผู้เป็นอุปช าย์ก็ต้องได้รับการ
แต่งตั้งจากมหาเถรสมาคม พระราชบัญญัติลักษณะปกครองสง ์ฉบับนี้เท่ากับ
ยกเลิกระบอบปกครองคณะสง ล์ า้ นนาพืน้ เมือง หรือระบบหัวหมวดอุโบสถโดย
สิ้นเชิง ทําให้เกิดความสับสนและขัดแย้งในหมู่คณะสง ์ล้านนา รวมทั้งความ
ขัดแย้งระหว่างจารีตสง ์ดั้งเดิมของท้องถิ่น กับก เกณ ์ใหม่ของคณะสง ์ที่
กําหนดลงมาจากส่วนกลางในเวลาต่อมา
พ ศ 245 ครูบาสุมนะ วัดบ้านโ ง่ หลวง งึ่ เวลานัน้ เป็นเจ้าคณะแขวงลีม้ รณภาพลง
และมอบหมายให้ครูบาเจ้าศรีวชิ ยั เป็นหัวหมวดอุโบสถต่อจากท่าน จากนีไ้ ม่นาน
วิบากกรรมต่าง ก็ทยอยเกิดแก่ชว่ งชีวติ ทีเ่ หลือของครูบาเจ้าศรีวชิ ยั เรือ่ ยมาเป็น
ระยะ

2. ข้อกล่าวหาที่มีต่อครูบาเจ้าศรีวิชัยมีอะไรบ้าง ?
นับแต่ป พ ศ 245 ทีค่ รูบาเจ้าศรีวชิ ยั รับตําแหน่งหัวหมวดอุโบสถต่อจากครูบา
สุมนะ ถึงป พ ศ 24 ก่อนที่ท่านจะมรณภาพเพียง ป ครูบาเจ้าศรีวิชัย
ถูกกล่าวหาต้องคดี หรือที่เรียกว่าต้องอธิกรณ์ถึง 6 ครั้ง ทั้งที่ช่วงเวลาเกือบ
0 ป ของการต้องอธิกรณ์ ทีท่ า่ นต้องวนเวียนอยูก่ บั การถูกกล่าวหา แก้ขอ้ กล่าวหา
ถูกจับและถูกปล่อยนั้น ท่านได้เผยแพร่คําสอนในพระพุทธศาสนา รวมทั้ง
ได้บูรณะพัฒนาวัดวาอารามและสิ่งก่อสร้างเพื่อพระพุทธศาสนามากมายกว่า
00 รายการ เกินกว่าที่พระภิกษุรูปใดจะทําได้
นักวิชาการล้านนาท่านหนึง่ ได้แจกแจงลําดับและรายละเอียดของการต้องอธิกรณ์
ทั้ง 6 ครั้งของครูบาเจ้าศรีวิชัยไว้ดังนี้

ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2453 พระครูญาณมงคล (ธรรมปญญา) วัดบ้านยู้ (วัดศรีเมืองยู)้

เป็นเจ้าคณะจังหวัดลําพูน ข้อหาตั้งตนเป็นอุปช าย์โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก
คณะสง ์ ายปกครอง ทั้งเอกสาร ายล้านนากับกรุงเทพ ระบุบทลงโทษอย่าง
เดียวกันคือ ชี้แจงแนะนําระเบียบการใหม่
ทีม่ าของการต้องอธิกรณ์ครัง้ นี้ กล่าวกันว่า ครูบาเจ้าศรีวชิ ยั ได้ขออนุญาตอุปสมบท
บรรพชาภิกษุสามเณรต่อพระครูมหารัตนากร (มหาอินทร์) เจ้าคณะแขวงลี้
และหนานบุญเติง นายอําเภอลี้ แล้ว แต่ไม่ได้รับคําตอบใด จากทั้งสองท่าน
กระทั่งใกล้วันที่ 22 กรก าคม พ ศ 245 ึ่งเป็นวันเริ่มต้นเข้าพรรษา ครูบา
เจ้าศรีวิชัยจึงตัดสินใจบวชให้บนพื้นฐานจารีตล้านนาโบราณที่เชื่อว่าการบวชขึ้น
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กับอุปช าย์เจ้าหัวหมวดอุโบสถกับบิดามารดา
ของผู้ที่จะบวชเป็นสําคัญ และท่านเองก็เป็น
หัวหมวดอุโบสถที่ได้รับการแต่งตั้งจากครูบา
สุมนะ วัดบ้านโ ง่ หลวง เจ้าคณะแขวงลีร้ ปู ก่อน
อย่างถูกต้องแล้ว
การต้องอธิกรณ์ครั้งแรกนี้ ครูบาเจ้าศรีวิชัย
ถูกส่งไปวัดลีห้ ลวงเพือ่ พบพระครูมหารัตนากร
เจ้าคณะแขวงลีแ้ ละอยูท่ นี่ นั่ 4 คืน จึงถูกส่งตัว
ไปให้เจ้าคณะจังหวัดลําพูนสอบสวนต่อ และได้
รับการชี้แจงให้ทราบถึงระเบียบการใหม่ของ
คณะสง ์ ก่อนจะได้รับอนุญาตให้กลับไป
วัดบ้านปางตามเดิม

ครัง้ ที่ 2 พ.ศ. 2453 พระครูญาณมงคล (ธรรม

ปญญา) วัดบ้านยู้ (วัดศรีเมืองยู)้ เป็นเจ้าคณะ
จังหวัดลําพูน ข้อหาไม่อยู่ในบังคับบัญชาของ
พระครูมหารัตนากร (มหาอินทร์) เจ้าคณะ
แขวงลี้ เอกสาร ายล้านนาระบุบทลงโทษว่า
ให้ควบคุมตัวไว้ที่วัดชัย (วัดชัยมงคล) เมือง
ลําพูน 2 วัน ส่วนเอกสาร ายกรุงเทพ ระบุ
เพียงได้แนะนําให้เข้าใจในระเบียบการใหม่
ไม่มกี ารควบคุมตัวแต่อย่างใด การต้องอธิกรณ์

Along The Transformer Site
ครั้งนี้ เกิดขึ้นประมาณ
ต้องอธิกรณ์ครั้งแรก

เดือนเศษหลังการ

ทีม่ าของการต้องอธิกรณ์ครัง้ นี้ เกิดขึน้ เนือ่ งจาก
พระครูมหารัตนากร เจ้าคณะแขวงลี้ มีหนังสือ
ถึงครูบาเจ้าศรีวชิ ยั ให้นาํ ลูกวัดในหมวดบ้านปาง
ไปประชุมรับ งระเบียบการคณะสง ท์ ปี่ ระกาศ
เพิม่ เติมตามคําสัง่ ส่วนกลาง แต่ครูบาเจ้าศรีวชิ ยั
ไม่ไป เพราะเลือกที่จะป ิบัติธรรมรักษาศีล
อยู่ที่วัด เมื่อท่านไม่ไป คณะสง ์วัดต่าง ที่
อยู่ในหัวหมวดอุโบสถเดียวกันกับวัดบ้านปาง
จึงไม่ไปเช่นกัน

ครัง้ ที่ 3 พ.ศ. 2453 พระครูญาณมงคล (ธรรม

ปญญา) วัดบ้านยู้ (วัดศรีเมืองยู)้ เป็นเจ้าคณะ
จังหวัดลําพูน ข้อหาไม่ไปประชุมตามทีเ่ จ้าหน้าที่
ายอาณาจักรเรียกประชุมสง ท์ อ้ งทีอ่ าํ เภอลี้
เอกสารทั้งสอง ายต่างได้ระบุบทลงโทษว่า
ให้ควบคุมตัวก่อนการสอบสวน 1 ป ที่วัด
อั ฐารส (คณะอั ฐารส วัดพระธาตุหริภญ
ุ ชัย)
หลังการสอบสวนจึงปลดออกจากเจ้าคณะหมวด
บ้านปางและพระอุปช าย์ และควบคุมตัวต่อ
อีก 1 ป รวมที่ถูกกักตัวเป็นเวลา 2 ป

ทีม่ าของการต้องอธิกรณ์ครัง้ นี้ เกิดขึน้ ในเดือนพฤศจิกายน พ ศ 245 เนือ่ งจาก
เจ้าคณะแขวงลีเ้ รียกประชุมเจ้าคณะหมวดเพือ่ ชีแ้ จงระเบียบตามพระราชบัญญัติ
เพิม่ เติม รวมทัง้ เรือ่ งจัดตัง้ โรงเรียนนักธรรมตามความประสงค์ของคณะสง ส์ ว่ น
กลาง แต่ครูบาเจ้าศรีวิชัยไม่ไปและไม่แจ้งเหตุผลที่ไม่ไป

ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2455 พระครูญาณมงคล (ธรรมปญญา) วัดบ้านยู้ (วัดศรีเมืองยู้)
เป็นเจ้าคณะจังหวัดลําพูน ข้อหาไม่ตามประทีปและตี อ้ งกลองในการพระราชพิธี
บรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 6 และไม่สาํ รวจบัญชีกลางปให้กบั คณะสง ์ บทลงโทษ
ไม่ปราก เนือ่ งจากระยะเวลาดังกล่าวมีคนนับถือครูบาเจ้าศรีวชิ ยั เป็นจํานวนมาก

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นต้นป พ ศ 2455 เหตุผลที่ครูบาเจ้าศรีวิชัยไม่ตามประทีป
โคมไ เพราะเห็นว่าวัดบ้านปางเป็นวัดบ้านปา ชาวบ้านเองก็ยังอัตคัดขัดสน
ทัง้ ภาชนะและนํา้ มัน ทัง้ ไม่เข้าใจในการตกแต่ง งึ่ น่าจะเป็นเรือ่ งของทางการ งึ่ เป็น
าย ราวาส ส่วนสง น์ นั้ ก็ได้เจริญภาวนาสวดมนต์ถวายพระพรให้พระเจ้าอยูห่ วั
อยูแ่ ล้ว ส่วนเรือ่ งการไม่สาํ รวจบัญชีรายชือ่ พระเณรนัน้ ท่านว่า ข้าพเจ้าบ่มอี าํ นาจ
ทีจ่ ะสํารวจวัดและจดบัญชีพระเณรตามคําสัง่ ของพระครูเจ้าได้ เหตุวา่ ได้ถอดออก
จากหัวหมวดเสียแล้ว ตามคําตัดสินในการต้องอธิกรณ์ครั้งที่

ครัง้ ที่ 5 พ.ศ. 2463 พระครูญาณมงคล ( ู ญาณวิชโย) วัดมหาวัน เป็นเจ้าคณะ

จังหวัดลําพูน ทางคณะสง ์ลําพูน เจ้าเมืองลําพูนเกรงกลัวว่า ครูบาเจ้าศรีวิชัย
จะเป็นกบ ผีบุญ เอกสารทั้งสองฉบับระบุบทลงโทษไว้ว่า ให้ปพพาชนียกรรม
ออกจากเขตจังหวัดลําพูนภายใน 15 วัน และสั่งให้มารายงานตัวก่อนจะส่งตัว
ลงกรุงเทพ (ครั้งที่ 1) ให้มหาเถรสมาคมพิจารณาโทษใน 8 ข้อกล่าวหา

สถานที่กักขังครูบาเจ้าศรีวิชัย ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย ล�าพูน

ระยะเวลาของอธิกรณ์ครั้งที่ 5 นี้ เกิดขึ้น
ระหว่างวันที่ 12 มกราคม พ ศ 246 ถึงวัน
ที่ 21 กรก าคม พ ศ 246 ที่มาของการ
ต้องอธิกรณ์ครั้งนี้ เกิดขึ้นเนื่องจากมีเสียง
เล่าลือถึงอิทธิปา ิหาริย์ต่าง ของครูบาเจ้า
ศรีวชิ ยั ทีส่ ามารถชักจูงผูค้ นได้มากมายมาร่วม
กันทํางานต่าง ลือกันจนกระทัง่ ว่าพระอินทร์
นําดาบสรีกัญไชย (ดาบศรีขรรค์ชัย หรือ
พระขรรค์ชยั ศรี) กทองคํามาให้ทา่ น และลือว่า
ท่านเดินท่ามกลางสาย นได้โดยตัวไม่เปยก
เป็นต้น ทางการเกรงว่าหากปล่อยไว้ ท่านจะ
เป็นกบ ผีบญ
ุ จึงเสนอให้ปพพาชนียกรรมออก
จากเขตจังหวัดลําพูนภายใน 15 วัน และสั่ง
ให้มารายงานตัว แต่ครูบาเจ้าศรีวิชัยไม่ไป
รายงานตัว เพราะเห็นว่าตนไม่ผดิ พระครูญาณ
มงคล ( ู ญาณวิชโย) เจ้าคณะจังหวัดลําพูน
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และพลตรีเจ้าจักรคําขจรศักดิ์ เจ้าผูค้ รองนครลําพูน จึงมีหนังสือให้ทา่ นนําพระสง ์
และสามเณรทั้งหลายในหมวดวัดบ้านปางเข้ามาพบเจ้าคณะจังหวัดลําพูน
ในการเดินทางเข้าลําพูนครั้งนั้น มีพระเณรรวมกันกว่า 500 รูป ศรัทธาสาธุชน
ที่สมัครใจมาร่วมขบวนอีกกว่า 1,000 คน เดินทางจากวัดบ้านปางไปลําพูน
ใช้เวลาเดินทาง 4 วัน คืน เมือ่ ถึงลําพูนท่านถูกกักตัวไว้ทวี่ ดั พระธาตุหริภญ
ุ ชัย
1 คืน มีเหตุการณ์ชลุ มุนเกิดขึน้ ทีน่ นั่ เมือ่ เจ้าหน้าทีไ่ ม่ยอมให้ศรัทธาประชาชนเข้าไป
ถวายภัตตาหารและจตุปจจัยแก่ภกิ ษุสามเณรทีต่ ดิ อยูใ่ นวัด รุง่ ขึน้ หม่อมเจ้าบวรเดช
กฤดากร อุปราชเทศาภิบาล มณ ลพายัพ (ต่อมาเป็นผู้นํากบ บวรเดช
ในป พ ศ 24 6) จึงนิมนต์ทา่ นพร้อมภิกษุ 4 รูป ไปมอบไว้ทพี่ ระครูเจ้าคณะเมือง
เชียงใหม่ วัดเชตวัน ภายหลังเจ้าคณะเมืองเชียงใหม่ได้สง่ ท่านไปให้พระครูสคุ นั ธศีล
เจ้าคณะรองทีว่ ดั ศรีดอนไชย ทีน่ นั่ ท่านถูกกักตัวเพียงลําพังเป็นเวลา เดือน 8 วัน
เอกสารที่บันทึกโดย ครูบาคําแสน คุณาลงกาโร ึ่งเดินทางไปเยี่ยมท่านระบุว่า
ท่านไม่ได้รบั การดูแลทีด่ นี กั นัง่ สาดเถิม้ หิน้ กับกอกหมากบิน่ (นัง่ บนเสือ่ สานที่
ขาดวิ่น กับ กระโถนนํ้าหมากขนาดเล็กที่ปากบิ่นชํารุด) ครูบาคําแสน ยังได้เล่า
ให้โยมอุป ฐากท่านหนึ่ง งว่า ในครั้งนั้นครูบาคําแสนยังได้เรียนกัมมั ฐานจาก
ครูบาเจ้าศรีวิชัยด้วย และได้บรรยายสภาพในที่ควบคุมตัวนั้นว่า เขาใช้เชือก
มนิลาเส้นโตผูกเสาวิหารไว้เป็นรูปสีเ่ หลีย่ มเหมือนคอกหมู ภายในคอกสีเ่ หลีย่ มนัน้
มีพระสง ์รูปหนึ่งสูงอายุนั่งอยู่ด้วยอาการสงบในลักษณะขัดสมาธิ ห่มผ้าสีกรัก
มีลูกประคําเส้นโต คล้องคอ กําลังนั่งนับลูกประคํานั้นอยู่
พร้อมไปกับการกักขังตัวครูบาเจ้าศรีวชิ ยั ครัง้ นี้ ทางราชการก็ได้ใช้มาตรการหว่าน
ล้อมภิกษุสามเณรที่ติดตามท่านมาให้เลิกป ิบัติตามที่ครูบาเจ้าศรีวิชัยสั่งสอน
และให้ป บิ ตั ติ ามข้อบังคับใหม่ มิเช่นนัน้ จะถือว่ากระทําความผิดไปด้วย ถ้ารูปใด
กลับใจอ่อนน้อมยอมตามข้อบังคับเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะแขวง ก็จะเพียง
ภาคทัณ ไ์ ว้กอ่ น แต่หากยังขัดขืนดือ้ ดึง ก็จะต้องถูกจับสึก และไม่ให้อยูใ่ นตําบล
บ้านปางต่อไป
มาตรการที่ว่านี้ นํามาใช้ตั้งแต่กักตัวครูบาเจ้าศรีวิชัยไว้ที่วัดพระธาตุหริภุญชัย
ยังผลให้มภี กิ ษุจาํ นวนมากยอมตาม ายบ้านเมือง มีเพียงภิกษุ 10 20 รูปเท่านัน้
ที่ไม่ยอม และหนีเข้าปาไปก่อนที่จะถูกจับสึก
ด้านครูบาเจ้าศรีวิชัยนั้น แม้จะถูกโดดเดี่ยว ถูกควบคุมตัวไว้ในที่คับแคบ ไม่มี
เครื่องใช้ไม้สอยมากนัก แต่ด้วยบุญบารมีของท่าน ศรัทธาประชาชนที่ทราบข่าว
ต่างพากันจัดหาเสนาสนะ อาหาร คิลานปจจัย ล มาถวายอย่างล้นหลาม เมือ่
เหตุการณ์เป็นเช่นนี้ ความหวาดกลัวของทางราชการเรือ่ งกบ ผีบญ
ุ ก็ยงิ่ เพิม่ มากขึน้
ทั้งเกรงจะรับมือกับประชาชนที่เลื่อมใสศรัทธาครูบาเจ้าศรีวิชัยไม่ไหว พระครู
เจ้าคณะจังหวัดเชตวัน กับ อุปราชเทศาภิบาล มณ ลพายัพ จึงตัดสินใจส่งตัว
ท่านลงไปยังกรุงเทพ เพือ่ ให้สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
สมเด็จพระสัง ราชทรงชําระโทษ
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สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 10 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

ครูบาเจ้าศรีวิชัยถูกนําตัวออกจากเชียงใหม่
วันที่ 18 พฤษภาคม พ ศ 246 ถึงกรุงเทพ
เย็นวันที่ 20 พฤษภาคม และถูกจัดให้พํานัก
ที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
ข้อกล่าวหาทีม่ ตี อ่ ครูบาเจ้าศรีวชิ ยั ครัง้ นี้ มีดว้ ย
กันทัง้ หมด 8 ข้อ มีทงั้ ข้อกล่าวหาเก่าทีต่ ดั สิน
ลงโทษไปแล้วและข้อกล่าวหาใหม่ กล่าวคือ
1 ตั้งตัวเป็นอุปช าย์ บวชกุลบุตรไม่มีใบ
อนุญาต
2 ไม่อยูใ่ นบังคับบัญชาของพระครูมหารัตนกร
เจ้าคณะแขวงลี้
ายอาณาจักรเรียกประชุมสง ์ท้องที่
อําเภอลี้ เพื่อตักเตือนให้รู้ระเบียบสง ์ และ
ทางราชการ สง ์ไปประชุมทุกวัด เว้นแต่
พระศรีวิชัยไม่ไป
4 ทางราชการปาวร้องให้วัดทั้งหลายตาม
ประทีป ตี อ้ งกลองในการพิธบี รมราชาภิเษก
วัดทั้งหลายทําตาม แต่พระศรีวิชัยไม่ทํา

Along The Transformer Site
5 เจ้าคณะแขวงลี้เห็นว่า วัดทั้งหลายขัดขืน
ต่อความปกครองคณะสง ์ เพราะเอาอย่าง
พระศรีวิชัย จึงร้องต่อพระครูศีลวิลาส ผู้รั้ง
ตําแหน่งเจ้าคณะจังหวัดลําพูน ได้ว่ากล่าว
ตักเตือนเรื่องทัณ ์บน พระศรีวิชัยยังขัดขืน
ประพฤติดังก่อนอีก
6 เจ้ า หน้ า ที่ ายอาณาจั ก ร ขอสํ า รวจ
สํามะโนครัว พระศรีวิชัยไม่ยอมให้สํารวจ ให้
เจ้าหน้าที่สํารวจเอาเอง เจ้าคณะแขวงสั่งไปก็
ไม่ยอมทําตาม
เจ้าคณะแขวงนัดประชุมเจ้าอธิการวัดทัง้ ปวง
ในแขวงของตน อธิการหลายวัดหาไปประชุมไม่
เพราะพระศรีวิชัยผู้ทําตัวอย่าง
8 ลือกันว่า พระศรีวชิ ยั มีบญ
ุ เช่น มีดาบ ก
ทองคํา 1 เล่ม ตกลงมาจากอากาศ อยู่ที่
แท่นบูชา พระศรีวิชัยเก็บบูชาไว้ พระศรีวิชัย
เดินได้บนนํ้า พระศรีวิชัยไม่เปยกนํ้า การลือ
นัน้ พระศรีวชิ ยั จะอวดเอง หรือคนอืน่ ลือไปเอง
ก็ตาม ก็ชื่อว่า เกิดแต่พระศรีวิชัยเป็นเหตุ
ทําให้มหาชนหลงนับถือ
ครูบาเจ้าศรีวิชัยให้การต่อคณะผู้สอบสวน
ทัง้ สามทีส่ มเด็จพระสัง ราชทรงมอบหมายคือ
พระวรวงศ์เธอ กรมหมืน่ ชินวรสิรวิ ฒ
ั น์ (สมเด็จ
เจ้าคณะใหญ่หนกลาง) พระญาณวราภรณ์
และพระธรรมไตรโลกาจารย์ สรุปได้ดังนี้

คณะผู้สอบสวนร่วมกันพิจารณาแล้วตัดสินว่า
ข้อ 1 ถึงข้อ 5 พระศรีวชิ ยั รับสารภาพ และได้รบั โทษแล้วเป็นอันไม่ตอ้ งพิจารณา
ข้อ 6 ตามคําแก้ของพระศรีวิชัยนั้นถูก เพราะเธอถูกถอด
ข้อ เป็นความผิดของพระอธิการ ผูเ้ อาอย่างเองต่างหาก พระอธิการไปเอาอย่าง
ผู้ไม่ใช่พระอธิการ พระศรีวิชัยไม่ผิด
ข้อ 8 ไม่มพี ยานหลักฐานว่าพระศรีวชิ ยั อวด เมือ่ มีคนเล่าลือกันไปเอง จะลงเอา
ว่าพระศรีวิชัยมีความผิดเพราะเกิดแต่เธอหาถูกไม่
ตามที่พิจารณามาในข้อ 6 8 ได้ความว่า พระศรีวิชัยไม่มีความผิด เจ้าคณะ
ลงโทษเกินไป เพราะฉะนั้นควรปล่อยให้พระศรีวิชัยกลับภูมิลําเนาของตน
การต้องอธิกรณ์ครั้งที่ 5 นี้ ได้รับความสนใจจากประชาชนและชาวต่างชาติ
ที่เข้ามาอาศัยและทํางานอยู่ในประเทศไทยเป็นอย่างมาก หนังสือพิมพ์บางกอก
ไทม์ได้นําเสนอข่าวเป็นภาษาอังกฤษเพื่อให้ชาวต่างชาติที่สนใจอ่าน และต่อมา
ยังได้นาํ เสนอข่าวเป็นภาษาไทยตามมา หลังเหตุการณ์ครัง้ นี้ บารมีของครูบาเจ้า
ศรีวชิ ยั และศรัทธาทีป่ ระชาชนมีตอ่ ท่าน งึ่ มากอยูแ่ ล้ว กลับยิง่ เพิม่ มากขึน้ ไปอีก
เป็นเหตุให้ครูบาเจ้าศรีวิชัยได้รับความร่วมมืออย่างมากจากศรัทธาสาธุชน
ไม่ว่าท่านจะบูรณป ิสังขรณ์วัดวาอาราม หรือสิ่งก่อสร้างทางพระพุทธศาสนา
รวมทัง้ การสร้างถนนขึน้ ดอยสุเทพทีก่ อ่ นหน้านีแ้ ทบไม่มใี ครเชือ่ ว่าจะสามารถสร้าง
ได้เสร็จภายในเวลาเพียง 5 เดือน กับอีก 22 วัน โดยไม่ได้ใช้เงินงบประมาณ
ของทางราชการแม้แต่บาทเดียว

ข้อ 1 5 ท่านรับสารภาพ
ข้อ 6 แก้ว่า ท่านไม่ได้เป็นเจ้าอาวาส ไม่ใช่
หน้าที่ของท่าน
ข้อ แก้ว่า เจ้าอธิการ (เจ้าอาวาส) อื่น
เอาอย่างท่านเอง ท่านไม่ได้สั่ง
ข้อ 8 ป ิเสธว่า ของเช่นนั้นท่านไม่มีและ
ไม่ได้อวด เขาพากันลือไปเอง
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ผู้สนับสนุนการสร้างถนนขึ้นดอยสุเทพ : พ่อส่างกะณะ ชาวไทยใหญ่, พญาไชยธาตุ,
คุณนายเรือนแก้ว, หลวงศรีประกาศ, พลตรีเจ้าแก้วนวรัฐ, พลตรี พระยาพหลพลพยุหเสนา,
เถ้าแก่โหงว เตียวเมี่ยงไถ่, หลวงอนุสารสุนทร

ที่ ท ่ า นบวชให้ นั บ วั น มี ม ากมายไม่ ตํ่ า กว่ า
2,000 รูป หลังการต้องอธิกรณ์ครัง้ ที่ 5 ผ่าน
ไปโดยท่านไม่มีความผิดใด ทั้งสิ้น ทําให้
ชื่อเสียงและศรัทธาที่ประชาชนมีต่อท่านทั้ง
ในดินแดนล้านนาและในกรุงเทพ เพิม่ มากขึน้
เรือ่ ย ประกอบกับท่านได้เร่งบูรณป สิ งั ขรณ์
วัดวาอารามและสิ่งก่อสร้างทางศาสนาเป็น
การใหญ่ เมื่อไปก่อสร้างที่ใด ท่านก็บวช
สามเณรให้ที่นั่น ทําให้พุทธบริษัทของท่าน
เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว เจ้าคณะเชียงใหม่
จึงมีหนังสือขอให้ทา่ นงดการบวชแบบนีแ้ ต่ทา่ น
ก็ไม่ ง โดยเฉพาะการบวชสามเณรที่ท่าน
ถือว่าท่านได้ทําไปตามธรรมเนียมโบราณที่
ชาวล้านนารับรู้และป ิบัติสืบต่อกันมาเป็น
เวลาช้านาน และถือเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่
ความขัดแย้งรุนแรงเรือ่ งการบวชของท่านยังมา
จากการทีท่ า่ นบวชให้ครูบาขาวปอีกครัง้ เพราะ
เป็นการขัดระเบียบคณะสง ์อย่างชัดเจนที่
ห้ามครูบาขาวปกลับมาบวช หากคณะสง ์
ไม่มีป ิกิริยาอะไร ก็จะทําให้ผู้คนเห็นไปว่า
พระศรีวิชัยมีอํานาจยิ่งกว่าคณะสง ์

ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2478-2479 พระครูญาณมงคล (ครูบาปวน อภิชโย) วัดเหมืองง่า

เป็นเจ้าคณะจังหวัดลําพูน ข้อหาไม่ได้เป็นอุปช าย์ แต่บรรพชาอุปสมบทให้
พระภิกษุและสามเณร รวมถึงหนานป (พระอภิชัยขาวป) ทั้งที่มีคําสั่งคณะสง ์
ไม่ให้บวชหนานปอีก วัดต่าง ในแขวงเชียงใหม่ได้ออกจากการปกครองคณะสง ์
มาขึ้นกับครูบาเจ้าศรีวิชัย สร้างใบสุทธิเอง ไม่ใช้ของคณะสง ์ส่วนกลาง
ไม่ขออนุญาตเมื่อจะทําการบูรณป ิสังขรณ์ของเก่า ไม่รักษารูปแบบเดิม และ
ไม่ขออนุญาตกรมศิลปากร รวมทั้งตัดต้นไม้ทําถนนโดยไม่ขออนุญาตกรมปาไม้
โดยเอกสารทัง้ สองฉบับ ระบุบทลงโทษว่า ให้สง่ ไปวินจิ ฉัยโทษทีก่ รุงเทพ (ครัง้ ที่ 2)
การต้องอธิกรณ์ครั้งนี้ เกิดภายหลังครูบาเจ้าศรีวิชัยสร้างถนนขึ้นดอยสุเทพ
เสร็จไม่นาน กล่าวคือเริ่มเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ ศ 24 8 ถึงวันที่ 14
พฤษภาคม พ ศ 24 (ถนนขึ้นดอยสุเทพสร้าง พฤศจิกายน พ ศ 24
ถึง 0 เมษายน พ ศ 24 8)
การที่ครูบาเจ้าศรีวิชัยตัดสินใจบวชให้กุลบุตรอีกทั้งที่ไม่ได้เป็นพระอุปช าย์
ก็เนื่องจากมีผู้ต้องการบวชจํานวนมาก แต่ไม่ได้รับอนุญาตให้บวชเนื่องจาก
ไม่เข้าใจหลักเกณ ใ์ หม่ของคณะสง ส์ ว่ นกลาง จึงพากันมาขอให้ครูบาเจ้าศรีวชิ ยั
บวชให้ ท่านก็รบั บวชให้แล้วปล่อยให้กลับไปอยูว่ ดั ตามภูมลิ าํ เนาเดิม พระภิกษุ
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รถคันแรกที่เปิดทางขึ้นดอยสุเทพ
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ความแตกต่ า งและไม่ เ ข้ า ใจกั น ระหว่ า ง
ธรรมเนียมประเพณีของทางล้านนากับทาง
กรุงเทพ ประกอบกับชื่อเสียงและบารมีของ
ครูบาเจ้าศรีวชิ ยั ทําให้วดั ต่าง ทางภาคเหนือ
ประมาณ 0 วัด แยกตัวออกจากการปกครอง
ของคณะสง ส์ ว่ นกลาง มาขึน้ กับการปกครอง
ของครูบาเจ้าศรีวิชัย มีการออกใบสุทธิรับรอง
การบวชเองโดยไม่ใช้ใบสุทธิทอี่ อกโดยกระทรวง
ธรรมการ
ความแตกต่างและไม่เข้าใจกันระหว่างธรรมเนียม
ประเพณีของทางล้านนากับทางกรุงเทพ ยัง
ปราก ให้เห็นจากวิธีการบูรณะวัดวาอาราม
ที่ครูบาเจ้าศรีวิชัยมักใช้วิธีรื้อของเดิมแล้ว
สร้างใหม่ หรือไม่ก็สร้างครอบของเดิม ตาม
วิธีคิดดั้งเดิมที่ไม่ต้องการเห็นวัด เจดีย์ หรือ
พระพุ ท ธรู ป อยู ่ ใ นสภาพชํ า รุ ด เศร้ า หมอง
ต่างจากวิธีคิดเรื่องการอนุรักษ์แบบตะวันตก
ทีเ่ พิง่ เข้ามาใหม่ งึ่ มีแนวคิดให้พยายามรักษา
เค้าโครงของเดิมไว้ เพื่อจะได้สามารถสืบค้น
หลักฐานทางโบราณคดีได้ ครูบาเจ้าศรีวิชัย
จึงถูกกล่าวหาว่า ไม่ขออนุญาตเมื่อจะทําการ
บูรณป ิสังขรณ์ของเก่า ไม่รักษารูปแบบเดิม
และไม่ขออนุญาตกรมศิลปากร
เรือ่ งสุดท้ายทีค่ รูบาเจ้าศรีวชิ ยั ถูกตัง้ ข้อกล่าวหา
และเป็นเรือ่ งทีส่ ะเทือนจิตใจท่านเป็นอย่างมาก
เรื่องหนึ่งคือ ข้อกล่าวหาว่าตัดต้นไม้ทําถนน
โดยไม่ขออนุญาตกรมปาไม้ ึ่งเป็นผลมา
จากการที่ท่านนําการทําถนนขึ้นดอยสุเทพ
ตามคําขอร้องของผู้มีอํานาจและนักการเมือง
เชียงใหม่เวลานั้น ึ่งได้มีการประสานงานกับ
คณะรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้ว
การกล่าวหาและสอบสวนครูบาเจ้าศรีวิชัย
ครั้งนี้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เกิดขึ้นอย่างกว้าง
ขวางเช่ น เดี ย วกั บ การสอบสวนเมื่ อ คราว
ท่านต้องอธิกรณ์ครัง้ ที่ 5 เนือ่ งจากพระธรรม
โกศาจารย์ เจ้าคณะมณ ลพายัพเสนอไปยัง
กระทรวงธรรมการให้ขบั ครูบาเจ้าศรีวชิ ยั ออก
จากมณ ลพายัพ และให้ส่งตัวเข้ากรุงเทพ

ครูบาขาวปี วัดพระพุทธบาทผาหนาม อ.ลี้ จ.ล�าพูน

ที่กรุงเทพ ครูบาเจ้าศรีวิชัยถูกส่งมาพํานักที่วัดเบญจมบพิตร การสอบสวน
ดําเนินไปท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก คณะกรรมการสอบสวนต้อง
ออกแถลงการณ์ชี้แจงถึง ฉบับ ขณะเดียวกันก็สร้างความกดดันด้วยการ
ถอดถอนเจ้าอาวาส และสึกพระเณรทีค่ รูบาเจ้าศรีวชิ ยั บวชให้เป็นการใหญ่ ยังผลให้
ครูบาเจ้าศรีวิชัยต้องมีหนังสือถึงคณะสง ์เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ ศ 24
ให้คาํ มัน่ รับรองว่าจะป บิ ตั ติ ามคณะสง ์ โดยมีพระธรรมโกศาจารย์ พระครูปลัด
ศีลวัฒน์ ขุนชํานาญอนุสาส์นและขุนสิริเดชธรรมเป็นผู้นั่งประชุม เรื่องราวต่าง
จึงค่อยสงบลง พระธรรมโกศาจารย์ เจ้าคณะมณ ลพายัพได้ออกคําสั่งให้ส่ง
ครูบาเจ้าศรีวิชัยกลับไปอยู่วัดบ้านปาง จังหวัดลําพูน และหากจะไปอยู่ ณ ที่ใด
ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าคณะจังหวัดนั้น เป็นลายลักษณ์อักษรก่อน
ครูบาเจ้าศรีวิชัยเดินทางออกจากกรุงเทพ วันที่ 1 พฤษภาคม พ ศ 24
ถึงลําพูนวันที่ 14 พฤษภาคม พ ศ 24 ในสภาพร่างกายที่ทรุดโทรมและ
ในช่วงวัยท้าย ของชีวิตท่าน
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ร่างครูบาขาวปีในโลงแก้ว ที่วัดพระพุทธบาทผาหนาม อ.ลี้ จ.ล�าพูน

1 การจัดตั้งระบบมณ ลเทศาภิบาล (พ ศ
24 ) ึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการรวม
ศูนย์อํานาจรัฐเข้าสู่ส่วนกลาง หรือพูดให้ตรง
กว่านี้คือ เข้าสู่พระมหากษัตริย์ เป็นเหตุให้
เมืองประเทศราชกลายเป็นส่วนหนึง่ ของสยาม
เมืองประเทศราชทางเหนือ คือ นครเชียงใหม่
นครน่าน นครลําปาง นครลําพูน แพร่ กลาย
เป็นมณ ลพายัพ เมืองประเทศราชทางใต้
คือ ปตตานี ยะลา ระแงะ (ภายหลังรวมกับ
อําเภอบางนรา แล้วเปลีย่ นชือ่ เป็น นราธิวาส)
กลายเป็นมณ ลปตตานี เมืองประเทศราชทาง
ทิศตะวันออกกลายเป็นมณ ลอุดรและมณ ล
อีสานหรืออุบล มีการส่งข้าหลวงจากกรุงเทพ
ออกไปปกครองแทนเจ้าผูค้ รองนครในหัวเมือง
ต่าง เจ้าผูค้ รองนครองค์เดิมไม่ได้กมุ อํานาจรัฐ
ของตนอีกต่อไป ระบบมณ ลเทศาภิบาลถือเป็น
การสิ้นสุดหัวเมืองประเทศราช และเป็นการ
สิน้ สุดอํานาจการปกครองของพระมหากษัตริย์
หรือเจ้าผู้ครองนครของหัวเมืองเหล่านั้น
2 การออกพระราชบัญญัติลักษณะปกครอง
สง ์ ร ศ 121 (พ ศ 2445) กําหนดให้มหา
เถรสมาคมเป็นองค์กรสูงสุดในการปกครองสง ์
ทั่วประเทศ ทั้งเป็นที่ปรึกษาพระมหากษัตริย์
ในการที่เกี่ยวกับคณะสง ์ ในส่วนภูมิภาค
ให้มีเจ้าคณะผู้ปกครองเป็นลําดับชั้นลงมา
เช่นเดียวกับ ายบ้านเมือง คือ มีเจ้าคณะมณ ล
เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะแขวง เจ้าคณะหมวด
และเจ้าอาวาส ตําแหน่งทั้งหมดล้วนแต่งตั้ง
ลงมาจากส่วนกลางทั้งสิ้น

3. ท�าไมครูบาเจ้าศรีวิชัยจึงถูกกล่าวหาถึงเพียงนั้น ?
การจะเข้าใจปญหาหรือเหตุการณ์หนึ่งใดให้ถูกต้อง จําเป็นอย่างยิ่งที่นอกจาก
จะต้องมีจดุ ยืนอันมัน่ คงเทีย่ งธรรมแล้ว ยังจําเป็นต้องมีทศั นะประวัตศิ าสตร์และ
มีสายตาที่เป็นวิทยาศาสตร์ไปพินิจพิจารณาปญหาหรือเหตุการณ์นั้น อีกด้วย
ครูบาเจ้าศรีวชิ ยั มีชวี ติ อยูใ่ นสมัยรัชกาลที่ 5 ถึงรัชกาลที่ 8 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
ช่วงเวลาดังกล่าวนี้ มีเหตุการณ์สาํ คัญ เกิดขึน้ 4 เหตุการณ์ทสี่ ง่ ผลโดยตรงต่อ
การต้องอธิกรณ์ของครูบาเจ้าศรีวิชัย กล่าวคือ
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การเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยคณะ
ราษ ร พ ศ 24 5 เปลี่ ย นระบอบการ
ปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์
มาเป็นระบอบราชาธิปไตยภายใต้รฐั ธรรมนูญ
โดยมีกลุ่มทหารเป็นแกนนําสําคัญในการ
ยึดอํานาจรัฐ
4 การเกิดกบ ผีบญ
ุ 4 ครัง้ คือ กบ สามโบก
พ ศ 2442 2444 (สมัยรัชกาลที่ 5) กบ

Along The Transformer Site

ผู้มีบุญภาคอีสาน พ ศ 2444 2445 (สมัย
รัชกาลที่ 5) กบ หนองหมากแก้ว พ ศ 246
(สมัยรัชกาลที่ 6) และ กบ หมอลําน้อย
ชาดา พ ศ 24 (สมัยรัชกาลที่ 8)
เมือ่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
(รั ช กาลที่ 5) เสด็ จ ขึ้ น ครองราชสมบั ติ
ในป พ ศ 2411 พระองค์ทรงมีพระชนมายุ
ได้เพียง 15 พรรษา มีสมเด็จเจ้าพระยาบรม
มหาศรีสรุ ยิ วงศ์ (ช่วง บุนนาค) ทําหน้าทีเ่ ป็น
ผู้สําเร็จราชการแผ่นดิน
เวลานัน้ ภัยคุกคามพระราชอํานาจของพระองค์
มี 2 ประการ คือ หนึ่ง อํานาจการปกครอง
ส่วนใหญ่อยูใ่ นมือของราชินกิ ลุ สายบุนนาค และ
สอง การล่าอาณานิคมของอังกฤษกับ รัง่ เศส

กองทัพของพระมหากษัตริย์ การตราพระราชบัญญัตหิ ลายฉบับ เป็นต้นว่า พระ
ราชบัญญัติว่าด้วยรัฐมนตรีสภาและองคมนตรีสภา, ว่าด้วยการจัดการพระคลัง
ทั้งปวง, ว่าด้วยตระลาการศาลรับสั่ง พ ศ 241 และว่าด้วยพิกัดเกษียณอายุ
ลูกทาสไทย ร ศ พระราชบัญญัตเิ หล่านี้ ทําลายฐานทางเศรษฐกิจและขุมกําลัง
ของผู้มีอํานาจกลุ่มต่าง ทําให้เจ้านายและขุนนางหลาย ายเสียผลประโยชน์
จนนําไปสูค่ วามขัดแย้งระหว่างวังหน้ากับวังหลวงทีเ่ รียกว่า วิกฤตการณ์วงั หน้า
ในป พ ศ 2418 กระทั่งเมื่อกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ ึ่งดํารงตําแหน่ง
กรมพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า) ทิวงคตในป พ ศ 2428 พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั จึงทรงประกาศยกเลิกตําแหน่ง กรมพระราชวังบวรสถาน
มงคล (วังหน้า) และโปรด ให้มีตําแหน่ง สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยาม
มกุ ราชกุมาร งึ่ เป็นตําแหน่งทีจ่ ะทรงเป็นรัชทายาทสืบราชสันตติวงศ์ขนึ้ แทน
ป พ ศ 24 5 พระองค์ทรงกระชับอํานาจการปกครองด้วยการป ริ ปู การปกครอง
โดยการปกครองส่วนกลาง ทรงยกเลิกตําแหน่ง สมุหกลาโหม สมุหนายก ยกเลิก
การปกครองแบบจตุสดมภ์ แล้วแบ่งส่วนราชการเป็น 12 กระทรวง มีเสนาบดี
เป็นผูว้ า่ ราชการกระทรวง แต่ละกระทรวงมีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบเป็นสัดส่วน
แน่นอน ไม่กา้ วก่ายกันเหมือนแต่กอ่ น การปกครองส่วนภูมภิ าค ทรงจัดตัง้ ระบบ
มณ ลเทศาภิบาล ขึน้ ในป พ ศ 24 โดยยกเลิกระบบเมืองเอก โท ตรี แต่ให้
รวมหัวเมืองต่าง ตัง้ เป็น มณ ล ขึน้ กับกระทรวงมหาดไทย มีสมุหเทศาภิบาล
หรือข้าหลวงเทศาภิบาลเป็นผู้ปกครองมณ ล สําหรับการปกครองส่วนท้องถิ่น
ทรงโปรด ให้จัดตั้ง สุขาภิบาล ขึ้น ึ่งลักษณะคล้ายเทศบาลในปจจุบัน
การจัดตัง้ ระบบมณ ลเทศาภิบาล และการส่งข้าหลวงจากกรุงเทพ ไปปกครอง
รัฐประเทศราช นอกจากจะเป็นการรวมศูนย์อาํ นาจการปกครองไว้ทรี่ าชสํานักสยาม

เบือ้ งหน้าข้อเท็จจริงทางประวัตศิ าสตร์ดงั กล่าวนี้
โจทย์ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า
อยู่หัวต้องทรงแก้ คือ หนึ่ง ทําอย่างไรจึงจะ
สามารถดึงอํานาจการปกครองบ้านเมืองกลับ
มาอยู่กับพระองค์ และ สอง ทําอย่างไรจึงจะ
นําพาประเทศชาติให้รอดพ้นจากการตกเป็น
เมืองขึน้ ของนักล่าอาณานิคมอังกฤษกับ รัง่ เศส
เพื่อแก้ปญหาทั้งสองข้อ ึ่งเป็นภัยคุกคามทั้ง
ต่อตัวพระองค์เองและต่อประเทศชาติ รัชกาล
ที่ 5 จึงทรงใช้หลายวิธีการเพื่อดึงอํานาจกลับ
คืนมาสู่พระองค์ ตั้งแต่การใช้ขุนนางตระกูล
อื่นมาคานอํานาจขุนนางตระกูลบุนนาค การ
ตั้งกรมทหารมหาดเล็กเพื่อทําหน้าที่เสมือน
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ย้ อ น ร อ ย ห ม้ อ แ ป ล ง
เจ้าคณะจังหวัด ไปจนถึง เจ้าคณะมณ ล เพือ่
ส่งกลับมาในฐานะผู้ปกครองสง ์ท้องถิ่นอีกที
มีหน้าที่นํานโยบายและคําสั่งจากมหาเถร
สมาคมมาถ่ า ยทอด ขณะเดี ย วกั น ก็ ค อย
สอดส่องดูแลไม่ให้พระสง ์ท้องถิ่นแตกแถว
ไปจากที่ต้องการให้เป็น
ทีนี้ หากหันกลับมาพิจารณาข้อเท็จจริงด้าน
ครูบาเจ้าศรีวชิ ยั บ้าง ในการต้องอธิกรณ์ครัง้ ที่ 1
ถึงครัง้ ที่ นัน้ ท่านมีอายุเพียง 2 ป บวชมา
11 พรรษา จะว่าบวชมานานก็ไม่ใช่ แต่จะว่า
น้อยก็ไม่เชิง
และเป็นการดําเนินวิเทโศบายที่จะพยายามปองกันหัวเมืองประเทศราชไม่ให้
ตกไปเป็นเมืองขึน้ ของนักล่าอาณานิคมอังกฤษกับ รัง่ เศส งึ่ ก่อนหน้านีร้ ฐั สยาม
แห่งกรุงเทพ ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 4 ต้องเสียดินแดนหัวเมือง
ประเทศราชให้แก่อังกฤษกับ รั่งเศสไปถึง 4 ครั้งแล้ว ยังเท่ากับเป็นการยกเลิก
อํานาจการปกครองและระบบกินเมืองทีส่ บื ทอดตําแหน่งกันในตระกูลเจ้าผูค้ รอง
รัฐประเทศราช ึ่งในอดีตเจ้าผู้ครองรัฐประเทศราชเหล่านั้นต่างมีฐานะเฉกเช่น
พระมหากษัตริย์ และมีอํานาจสิทธิ์ขาดในการปกครองดินแดนของตน เพียงแต่
ต้องส่งเครื่องบรรณาการถวายราชสํานักสยามเพื่อแสดงความจงรักภักดีเท่านั้น
เมื่อมีการจัดตั้งระบบมณ ลเทศาภิบาลขึ้นมา อํานาจนั้นจึงหมดไป กลับไปตก
อยู่กับข้าหลวงที่ราชสํานักสยามส่งตรงไปจากกรุงเทพ และสุดท้ายตําแหน่ง
เจ้าประเทศราชก็ถูกกําหนดให้สิ้นสุดลงเมื่อเจ้าผู้ครองนครนั้นถึงแก่พิราลัย
การเปลี่ยนแปลงนี้ ย่อมแน่นอนว่าต้องสร้างความไม่พอใจให้แก่เจ้าผู้ครองนคร
ประเทศราช และรวมถึงราษ รในรัฐเหล่านัน้ โดยเฉพาะในดินแดนล้านนา งึ่ มี
ประวัติความเป็นมาและมีขนบประเพณีของตนสืบทอดมาช้านาน ความไม่พอใจ
และความรู้สึกต่อต้านรัฐสยามและรัฐบาลกรุงเทพ ได้คุกรุ่นขึ้นในกลุ่มเจ้านาย
ายเหนือ งึ่ เป็นชนชัน้ ปกครองเดิมทีส่ ญ
ู เสียทัง้ ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและ
อํานาจทางการเมือง จากนั้นจึงค่อย แพร่กระจายไปสู่การรับรู้ของประชาชน
โดยเฉพาะเมื่ออํานาจของสยามได้แผ่ครอบคลุมไปถึงเรื่องการป ิรูปการศึกษา
ทีม่ กี ารยกเลิกอักษรธรรมล้านนา หรือ ตัวเมือง แล้วบังคับให้ครูและเด็กนักเรียน
พูดเขียนภาษาไทยกลาง ขณะเดียวกันก็ออกพระราชบัญญัตลิ กั ษณะปกครองสง ์
ร ศ 121 มาควบคุมคณะสง ล์ า้ นนา งึ่ เคยมีอสิ ระ และมีอยูด่ ว้ ยกันหลายนิกาย
ให้ละทิง้ จารีตเดิมของตนมาป บิ ตั เิ ป็นแบบแผนเดียวกันทีก่ าํ หนดโดยคณะสง จ์ าก
กรุงเทพ โดยมีมหาเถรสมาคมเป็นองค์กรนําสูงสุด มีพระสง ์ล้านนาบางกลุ่ม
ถูกดึงเข้าไปเป็นพวก มีการส่งพระเหล่านั้นเข้าไปรับการศึกษาพระปริยัติธรรม
ที่กรุงเทพ ปูนบําเหน็จสมณศักดิ์ให้สูง ตั้งแต่เจ้าคณะหมวด เจ้าคณะแขวง
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ในการต้องอธิกรณ์ครัง้ แรกนัน้ ค่อนข้างชัดเจน
ว่า ท่านมิได้ตั้งใจจะ า นหรือลองดีกับคณะ
สง ์ ายปกครอง เนือ่ งจากก่อนลงมือบวชภิกษุ
และสามเณร ท่านได้ขออนุญาตแล้ว แต่ไม่มี
คําตอบอะไรลงมา ครั้นใกล้ถึงวันเข้าพรรษา
ท่านจึงตัดสินใจบวชให้บนพืน้ ฐานจารีตล้านนา
โบราณทีเ่ ชือ่ ว่าการบวชขึน้ กับอุปช าย์เจ้าหัว
หมวดอุโบสถกับบิดามารดาของผูท้ จี่ ะบวชเป็น
สําคัญ และท่านเองก็เป็นหัวหมวดอุโบสถที่
ได้รับการแต่งตั้งจากครูบาสุมนะ วัดบ้านโ ่ง
หลวง เจ้าคณะแขวงลีร้ ปู ก่อนอย่างถูกต้องแล้ว
สําหรับการต้องอธิกรณ์ครัง้ ที่ 2 นัน้ ดูเหมือน
ท่านจะประกาศจุดยืนของท่านให้เห็นว่า ท่าน
ไม่เห็นด้วย และไม่สนใจคําสั่งของคณะสง ์
ายปกครอง ทีเ่ รียกให้ไปประชุมรับ งระเบียบ
การคณะสง ์ที่ประกาศเพิ่มเติมตามคําสั่ง
ส่วนกลาง ท่านแสดงออกในเชิงอารยะขัดขืน
ด้วยข้ออ้างว่าท่านกําลังป ิบัติธรรมรักษาศีล
อยู่ที่วัด จึงไม่ได้เดินทางไปประชุม
การต้องอธิกรณ์ครั้งที่ ยิ่งชัดเจนมากขึ้นว่า
ท่านไม่เห็นด้วยกับการครอบงําของคณะสง ์
ส่วนกลางที่กระทําต่อสง ์ล้านนา โดยเฉพาะ
เรื่องการจัดตั้งโรงเรียนนักธรรมที่มีแนวทาง
ป ิบัติต่างจากนิกายสง ์พื้นเมือง นอกจาก
นี้ท่านยังแสดงให้เห็นถึงความไม่สนใจใยดีต่อ

Along The Transformer Site
คําสั่งที่มาจาก ายปกครองหรือส่วนกลางโดย
ทีท่ า่ นไม่ป บิ ตั ติ ามคําสัง่ และไม่แจ้งเหตุผลด้วย
ผลคือ ท่านถูกกักตัวไว้ทวี่ ดั พระธาตุหริภญ
ุ ชัย
เป็นเวลา 2 ป และถูกปลดออกจากเจ้าคณะ
หมวดบ้านปางและพระอุปช าย์
ถัดมาอีก 2 ป ขณะทีท่ า่ นอายุ 4 พรรษา 1
ครูบาเจ้าศรีวิชัยถูกกล่าวหาเพราะไม่ตาม
ประทีปและตี ้องกลองในการพระราชพิธี
บรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 6 เนือ่ งจากท่านเห็น
ว่าวัดบ้านปางเป็นวัดบ้านปา ชาวบ้านเองก็
ยังอัตคัดขัดสนทั้งภาชนะและนํ้ามัน ทั้งท่าน
เห็นว่าเรื่องนี้มิใช่กิจของสง ์ กิจของสง ์คือ
การสวดมนต์ถวายพระพร ึ่งท่านก็ได้ทําแล้ว
ส่วนที่ท่านไม่สํารวจบัญชีกลางปให้คณะสง ์
เนื่องจากท่านถูกถอดออกจากเจ้าคณะหมวด
แล้ว การกล่าวหาครัง้ นีจ้ งึ ลงโทษอะไรท่านไม่ได้
ถัดมาอีก 8 ป ขณะทีท่ า่ นอายุ 42 พรรษา 21
ทางคณะสง ์ ลํ า พู น และเจ้ า เมื อ งลํ า พู น
เกรงกลัวว่า ครูบาเจ้าศรีวชิ ยั จะเป็นกบ ผีบญ
ุ
ด้วยมีเสียงเล่าลือต่าง เกีย่ วกับอิทธิปา หิ าริย์
ของท่าน ประกอบกับเวลานั้นพุทธศาสนิกชน
ล้านนาทั้งคนเมืองและคนบนม่อนดอยต่าง
ให้ความเคารพศรัทธาท่านอย่างล้นหลามว่า
เป็นพระป ิบัติดีป ิบัติชอบทั้งในการเจริญ
ภาวนาและในการบูรณะพัฒนาสถานที่สําคัญ
ทางพระพุทธศาสนา ทําให้ดูเหมือนว่าท่าน
มีขุมกําลังสนับสนุนมากมายประการหนี่ง
อีกประการหนึ่ง ก่อนหน้านี้ไม่นาน เพิ่งเกิด
กบ ผู ้ มี บุ ญ ภาคอี ส าน ึ่ ง เป็ น กบ ผี บุ ญ
ครั้งใหญ่สุดในสมัยรัชกาลที่ 5 ทางการจึง
หวาดระแวงว่าท่านจะเป็นกบ ผีบุญ จึงเสนอ
ให้ปพพาชนียกรรมออกจากเขตจังหวัดลําพูน
ภายใน 15 วัน และสั่งให้มารายงานตัว แต่
ครูบาเจ้าศรีวชิ ยั ไม่ไปรายงานตัว เพราะเห็นว่า
ตนไม่ผิด ึ่งนํามาสู่เหตุการณ์การนําตัวท่าน
เดินทางเข้าลําพูนและส่งตัวต่อเข้ากรุงเทพ
เพื่อพิจารณาโทษ จนเป็นข่าวครึกโครมไปทั่ว
ประเทศ ึ่งก็ไม่สามารถเอาผิดอะไรท่านได้
ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

ครูบาเจ้าศรีวิชัยต้องอธิกรณ์ครั้งที่ 6 ึ่งเป็นครั้งสุดท้ายขณะอายุ 5 58
พรรษา 6 ข้อหาที่คณะสง ์ ายปกครองยอมไม่ได้คือ ข้อหาเดิมที่ท่าน
ไม่ได้เป็นอุปช าย์ แต่บรรพชาอุปสมบทให้พระภิกษุและสามเณร รวมถึงหนานป
(พระอภิชัยขาวป) ทั้งที่มีคําสั่งคณะสง ์ไม่ให้บวชหนานปอีก ยิ่งไปกว่านั้นวัด
ต่าง ในแขวงเชียงใหม่ได้ออกจากการปกครองคณะสง ์มาขึ้นกับท่าน มีการ
สร้างใบสุทธิเอง ไม่ใช้ของคณะสง ส์ ว่ นกลาง งึ่ เท่ากับเป็นการประกาศแยกตัว
เป็นอิสระและท้าทายคณะสง ส์ ว่ นกลางอย่างรุนแรง สําหรับข้อหาไม่ขออนุญาต
เมือ่ จะทําการบูรณป สิ งั ขรณ์ของเก่า ไม่รกั ษารูปแบบเดิม และไม่ขออนุญาตกรม
ศิลปากร รวมทั้งตัดต้นไม้ทําถนนโดยไม่ขออนุญาตกรมปาไม้นั้น น่าจะเป็นการ
คิดบัญชีพว่ งตามมาจากทางบ้านเมือง เพราะต้องไม่ลมื ว่า การต้องอธิกรณ์ครัง้ นี้
เกิดภายหลังครูบาเจ้าศรีวิชัยสร้างถนนขึ้นดอยสุเทพเสร็จเพียง 6 เดือน โดยที่
ทางการเองก็ยังไม่สามารถจะทําได้ในเวลานั้น และเกิดขึ้นหลังกบ บวรเดช
ทีก่ ระทําต่อรัฐบาลคณะราษ รเพียง 2 ป งึ่ แน่นอนว่าข้อกล่าวหาของคณะสง ์
ครั้งนี้ เป็นเรื่องที่บ้านเมืองเองก็รู้สึกอ่อนไหวตามไปด้วย หากจะมีใครสักคน
ทีม่ ผี คู้ นเคารพศรัทธาและให้การสนับสนุนเป็นอย่างมาก จะมีพฤติกรรมบางอย่าง
ที่คล้ายจะตั้งตนเป็นอิสระไม่ยอมขึ้นต่ออํานาจส่วนกลาง
ด้านครูบาศรีวิชัยนั้น การกระทําของท่านครั้งนี้เป็นที่ชัดเจนว่า ท่านยึดมั่นจารีต
ธรรมเนียมโบราณทีช่ าวล้านนารับรูแ้ ละป บิ ตั สิ บื ต่อกันมาเป็นเวลาช้านานแม้ทงั้ ที่
ทราบว่าสิง่ นัน้ ขัดกับจารีตและก ระเบียบของคณะสง ส์ ว่ นกลาง โดยเฉพาะอย่างยิง่
ในเรือ่ งของการบรรพชาอุปสมบท อย่างไรก็ดชี อื่ เสียงและบารมีของท่านอันเกิดจาก
การอุทศิ ตนให้กบั พระพุทธศาสนาจนมีศรัทธาสาธุชนเคารพทัว่ ทัง้ ล้านนาย่อมเป็น
ทีห่ วาดระแวงของ ายปกครองทัง้ ในศาสนจักรและอาณาจักร ท่านจึงตกเป็นเปา
ให้ถูกรุมกระทําอย่างหนัก มีการกดดันด้วยการถอดถอนเจ้าอาวาส และจับสึก

มณฑปที่ตั้งศพครูบาเจ้าศรีวิชัยที่วัดบ้านปาง อ.ลี้ จ.ล�าพูน
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พระเณรที่ท่านบวชให้เป็นการใหญ่ ยังผลให้ท่านจําต้องมีหนังสือถึงคณะสง ์
ให้คํามั่นรับรองว่าจะป ิบัติตามคณะสง ์ เรื่องราวต่าง จึงค่อยสงบลง
คําถามที่ว่า ทําไมครูบาเจ้าศรีวิชัยจึงถูกกล่าวหาถึงเพียงนั้น หากใช้ทัศนะ
ประวัติศาสตร์และสายตาที่เป็นวิทยาศาสตร์ไปพินิจพิจารณาด้วยใจที่ ื่อตรง
ไม่มีอคติลําเอียงแล้ว จะเข้าใจได้ไม่ยากว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นผลิตผลทาง
ประวัติศาสตร์ที่จําเป็นต้องเกิดขึ้น
ในฐานะของพระมหากษัตริย์ การกระชับพระราชอํานาจที่สูญเสียไปและการ
ปกปองรัฐประเทศราชไว้จากการเข้ามาล่าอาณานิคมของอังกฤษกับ รั่งเศสเป็น
สิ่งที่ต้องทํา ถ้าไม่ทําก็ถือว่าผิด
ในขณะเดียวกัน การปกปองรัฐประเทศราชจากนักล่าอาณานิคมอังกฤษกับ
รั่งเศสด้วยการรวมศูนย์อํานาจเข้าสู่กรุงเทพ ในสายตาของชาวล้านนา ก็คือ
การล่าอาณานิคมของสยามทีก่ ระทําต่อล้านนาเช่นกัน การต่อต้านสยามในเวลานัน้
จึงเป็นสิ่งที่ชาวล้านนาต้องทํา ถ้าไม่ทําก็ถือว่าผิดด้วยเช่นกัน
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มนษย์ เ ราบาง รั งกยนอยู นจดของ
ประวั ิศาส ร์ ที่ างก ้องป ิบั ิ ารกิจ
ประวั ิศาส ร์ นสวนของ น รก ามที่
ด้มาอยู ณ ที่นัน เวลานัน ก ้องป ิบั ิ
เชนนันจึงจะ อวา กู อ้ ง รงกันข้าม าก ม
ทานั่นสิอาจจะ ิด
ในฐานะของภิกษุในพระพุทธศาสนา และใน
ฐานะของภิกษุลา้ นนารูปหนึง่ ครูบาเจ้าศรีวชิ ยั
มิได้กระทําอะไรผิดต่อพระพุทธศาสนาและต่อ
บรรพชนล้านนา ท่านเป็นผู้ถือศีลครองธรรม
ยิง่ กว่าชีวติ มีวตั รป บิ ตั อิ นั ชอบตามพระวินยั
ทัง้ ยังทําคุณประโยชน์แก่การพระพุทธศาสนาใน
ล้านนาเป็นอย่างมาก สมเด็จพระมหาสมณเจ้า
กรมพระยาวชิรญาณวโรรส สมเด็จพระสัง ราช
พระองค์ที่ 10 ทรงวิตกเกี่ยวกับการพิจารณา

Along The Transformer Site
โทษครูบาเจ้าศรีวิชัย จนถึงกับมีพระลิขิตถึง
พระวรวงศ์เธอ กรมหมืน่ ชินวรสิรวิ ฒ
ั น์ (สมเด็จ
เจ้าคณะใหญ่หนกลาง) หนึง่ ในกรรมการสอบสวน
ที่ท่านทรงแต่งตั้งขึ้น ความตอนหนึ่งว่า

กรมพระยาวชิรญาณวโรรส สมเด็จพระสัง ราช จากนั้นสมเด็จพระสัง ราช
ได้ทรงมีพระลิขติ ถึงพระวรวงศ์เธอ กรมหมืน่ ชินวรสิรวิ ฒ
ั น์ (สมเด็จเจ้าคณะใหญ่
หนกลาง) เนื้อความในพระลิขิตนั้นเป็นหลักฐานยืนยันถึงความรู้สึกที่ดีที่ท่าน
มีต่อครูบาเจ้าศรีวิชัยได้เป็นอย่างดี

“ฉันได้อา่ นหนังสือพิมพ์บางกอกไทม์ วันที่ ๗
เดือนนี้ตอนภาษาอังกฤษ กล่าวถึงข่าวเมือง
เหนือมีใจความว่า มีพระรูปหนึ่งอยู่วัดบ้าน
ปางหรือไร จังหวัดล�าพูน ชือ่ พระศรีวชิ ยั อายุ
ราว ๔๐ ปี มีผู้คนนับถือมาก พระศรีวิชัย
นั้นขออนุญาตอุปสมบทต่อก�านันและอ�าเภอ
เขาว่าจักให้ ครั้นรอมาจวนถึงพรรษา บอกว่า
ไม่ได้ พระศรีวชิ ยั ก็จดั การอุปสมบท แต่ไม่ได้
กล่าวความชัดว่าเป็นอุปัชฌาย์เอง เจ้าคณะ
จังหวัดกับกรมการอ�าเภอยกขึน้ เป็นความ เอา
ตัวพระศรีวิชัยกักขังไว้ที่วัดหลวง ๑ ปี แล้ว
ปล่อยกลับไปบ้านปาง แต่ถอดเสียจากต�าแหน่ง
เจ้าอาวาส ตอนนัน้ คณะกรรมการอ�าเภอไปตรวจ
วัดบ้านปาง พระหนีเข้าป่า ส�ารวจไม่ส�าเร็จ
จะให้พระศรีวชิ ยั ท�าส�ารวจ เธอเถียงว่าเธอไม่ใช่
เจ้าอาวาส เจ้าคณะจังหวัดเรียกตัว เธอหาไปไม่
ส่วนเจ้าล�าพูนนิมนต์ไปท�าบุญ เธอไป มีคน
ติดตามไปมาก เจ้าคณะจังหวัดหาว่าเธอกบฏ
จึงเอาตัวไปไว้ที่วัดหลวงอีก...

“วันนี้ฉันได้พบตัวพระศรีวิชัยแล้ว ได้ไต่สวนเห็นว่า เป็นพระที่อ่อนโยน ไม่ใช่
ผู้ถือกระด้าง

เทียบเรือ่ งพบมาในทีอ่ นื่ ฉันกริง่ ใจว่า เจ้าหน้าที่
เห็นอคติพระศรีวิชัยมาก ก็เกรงไปว่าจักเป็น
ผีบญ
ุ แต่ไม่อาจจะยกเอาความผิดขึน้ ฟ้องลงโทษ
ทางอาญา จึงหาความผิดทางคณะสงฆ์ เรือ่ งนี้
ปรากฏว่า ไปเอาตัวมาคราวใด พระศรีวิชัย
มาทุกคราว ไม่ได้ตอ่ สู้ ในคราวทีไ่ ม่มา ก็เป็นแต่
ถูกเรียกไม่ใช่ถกู จับตัว ส่อว่ายังไม่เป็นผีบญ
ุ ...
อนึ่ง เมื่อจะส่งตัวพระศรีวิชัยกลับโดยไม่มี
โทษแล้ว จงให้มสี งั กัดวัดอยู่ อย่าปล่อยให้จรจล
เพื่อกันเจ้าคณะแกล้ง จงถามพระศรีวิชัยดู
สมัครอยู่วัดใดแล้วสั่งให้วัดนั้นรับ”
ครัน้ เมือ่ เสร็จสิน้ การพิจารณาอธิกรณ์แล้ว ครูบา
เจ้าศรีวิชัยได้เข้าพบสมเด็จพระมหาสมณเจ้า

ไม่ใช่เจ้าเล่ห์ ไม่ค่อยรู้ธรรมวินัย แต่มีสมณสัญญาพอจะประพฤติให้เป็นพระอยู่
ได้ อย่างพระทีห่ า่ งเหินจากสมาคม การทีต่ งั้ ตัวเป็นพระอุปชั ฌาย์เองนัน้ ด้วยไม่รู้
ความหมาย ไม่รู้หมายประกาศ ท�าตามธรรมเนียม คืออุปัชฌาย์เธอชื่อ สุมนา
เมื่อจะถึงมรณภาพ ได้ตั้งเธอปกครองวัดและบริษัทแทนตน ถือว่า ได้ตั้งมาจาก
อุปชั ฌาย์ของเธอ เพราะการทีไ่ ม่รจู้ กั ระเบียบแบบแผน ถูกเอาตัวมาลงโทษกักขัง
ไว้ เกือบไม่รู้ว่าเพราะความผิดอะไร พระอย่างนี้ต้องการอธิบายให้รู้จักผิดชอบ
ดีกว่าจะลงโทษ ความปรารถนาของครูบาศรีวิชัยใคร่จะกลับไปอยู่วัดบ้านปาง
ตามเดิม แต่พอใจจะเป็นเจ้าส�านัก แต่ถา้ วัดบ้านปางร้างเสีย จักหาทีอ่ ยูต่ อ่ ไปได้
ในคราวทีพ่ ระศรีวชิ ยั ถูกเอาตัวมากักขังไว้ มีสามเณรสึกเสีย ๒ องค์ อีกองค์หนึง่
ไปอยู่ที่อื่น
ส่วนพระยังอยู่หรือหมดไปแล้ว พระศรีวิชัยหารู้ไม่ ถ้าพระศรีวิชัยจักอยู่
วัดบ้านปาง น่าจะต้องให้เป็นเจ้าส�านัก แต่ไม่รู้ระเบียบแบบแผน น่าจะไม่พ้น
ความผิดอีก เว้นจะได้รบั เมตตาของเจ้าคณะพระแนะน�าให้เข้าใจระเบียบแบบแผน
ครั้นจะยกรูปอื่นเป็นเจ้าส�านัก ก็จักว่าหุ่นอันพระศรีวิชัยจะพึงชักด้วยจะไม่ต้อง
รับผิดชอบ พระศรีวชิ ยั บอกว่า เจ้าคณะล�าพูนปรารถนาจะให้พระศรีวชิ ยั อยูศ่ กึ ษา
ให้ได้รบั ความรูก้ ลับไป แต่พระศรีวชิ ยั ไม่สบาย เกรงจะท�าไม่ไหว ปรารถนากลับไป
ล�าพูนเพื่อจ�าพรรษา ฉันเห็นว่าพระศรีวิชัยอายุถึง ๔๓ ปีแล้ว ทั้งยังไม่ได้รับ
ความขัดเกลามาด้วย เกรงว่าจักไม่ส�าเร็จเหมือนกัน เธอจงส่งพระศรีวิชัยกลับ
ขึ้นไปก่อนพรรษา จงบอกให้ผู้ครองนครล�าพูนช่วยเป็นธุระให้ได้กลับไปอยู่
วัดบ้านปาง หรือวัดอื่นที่พระศรีวิชัยต้องการพอใจแต่ต้องเป็นหัววัดเอง หรือมี
พระอืน่ เป็นหัววัดโดยจริงจัง อย่าปล่อยให้เทีย่ วเตร่อยูร่ ปู เดียว แต่ขอให้รจู้ กั อ่อนน้อม
ต่อคณะสงฆ์จังหวัดนั้น ค่าส่งพระศรีวิชัยกลับไป จงแจ้งต่อพระญาณวราภรณ์
ให้จ่ายเป็นส่วนตัวของฉัน”
ด้วยเหตุนจี้ งึ สามารถยืนยันได้อกี ครัง้ หนึง่ ว่า ในฐานะของภิกษุในพระพุทธศาสนา
ครูบาเจ้าศรีวิชัยมิได้กระทําผิดต่อพระพุทธศาสนา ความผิดเพียงประการเดียว
ของครูบาเจ้าศรีวิชัยคือ ไม่สามารถทําให้ชนชั้นสูงของเชียงใหม่มายืนอยู่กับ
ท่านได้ ในยามที่ท่านถูกตั้งข้อกล่าวหามากมายจากการสร้างถนนขึ้นดอยสุเทพ
จนเป็นทีม่ าของวาจาศักดิส์ ทิ ธิท์ วี่ า่ ตราบนํา้ ปงไม่ไหลคืนเชียงใหม่ฉนั ใด ตัวเรา
จักไม่ไปเหยียบเชียงใหม่ฉันนั้น
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4. วาจาอันศักดิ์สิทธิ์ของครูบาเจ้าศรีวิชัยพิสูจน์สัจธรรม
อะไรบ้าง ?
มูลเหตุแห่งวลีตัดเป็นตัดตายกับเชียงใหม่ ทั้ง ที่ช่วงมัช ิมวัยนั้น ครูบา
เจ้าศรีวิชัยได้ทุ่มเทชีวิตให้แก่การพระศาสนาในเมืองเชียงใหม่อย่างมากก็คือ
การต้องอธิกรณ์ครัง้ สุดท้ายทีม่ ขี อ้ กล่าวหาท่านเกีย่ วกับการตัดต้นไม้ทาํ ถนนโดย
ไม่ขออนุญาตกรมปาไม้ จากการที่ท่านรับเป็นผู้นําในการทําถนนขึ้นดอยสุเทพ
ตามคําขอร้องของนักการเมือง เจ้านาย และชนชัน้ สูงของเชียงใหม่ เพราะแทนที่
เจ้านาย ายเหนือรวมทัง้ คหบดีเชือ้ สายจีนชาวเชียงใหม่ทเี่ คยกอดคอร่วมงานกัน
มา จะช่วยยืดอกเป็นพยานจําเลยปกปองท่าน คนเหล่านั้นกลับหายหน้าหายตา
ด้วยไม่อยากมีปญหากับอํานาจรัฐที่กรุงเทพ เวลานั้นมีเพียงคนบนม่อนดอย
เท่านั้น ที่ไม่ทอดทิ้งท่าน
ครั้นวาระสุดท้ายช่วงที่ท่านใกล้มรณภาพ ชาวเชียงใหม่กลับแห่แหนกันไปเยี่ยม
ขณะทีท่ า่ นอาพาธ ณ วัดจามเทวี ลําพูน าํ้ ต่างอาสาเสนอตัวจะพาท่านไปรักษา
ที่เชียงใหม่ ึ่งมีโรงพยาบาลทันสมัยกว่าที่ลําพูน
ครูบาเจ้าศรีวิชัยจึงป ิเสธด้วยประโยคอันศักดิ์สิทธิ์นั้น
วาจาอันศักดิ์สิทธิ์ของครูบาเจ้าศรีวิชัยพิสูจน์สัจธรรมอย่างน้อย

ประการ

ประการแรก ครูบาเจ้าศรีวิชัย แม้จะได้ชื่อว่าเป็น ตนบุญ หรือ นักบุญ ผู้ยิ่งใหญ่
แห่งดินแดนล้านนา ผู้มีวัตรป ิบัติอันชอบตามพระวินัย ได้รับการสรรเสริญ
อย่างมากจากศรัทธาประชาชนทั่วทั้งล้านนา แต่ท่านก็ยังคงไม่พ้นความเป็น
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มนุษย์ที่สามารถปติเมื่อสมหวัง โกรธ และ
เศร้าเสียใจเมื่อผิดหวัง เห็นได้จากการที่ท่าน
ปติยนิ ดีถงึ กับนําธรรมวัตถุทที่ าํ จากของพืน้ เมือง
ลงมาถวายแด่สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรม
พระยาวชิรญาณวโรรส รวมทัง้ พระวรวงศ์เธอ
กรมหมื่นชินวรสิริวัฒน์ พระญาณวราภรณ์
และพระธรรมไตรโลกาจารย์ ที่ให้ความเป็น
ธรรมในฐานะกรรมการสอบสวนอธิ กรณ์
ครั้งที่ 5 ของท่าน หรือการที่ท่านไม่พอใจ
คําสั่งต่าง ที่ไม่ค่อยถูกต้องของคณะสง ์
ายปกครองด้วยการกระทําอารยะขัดขืน
จนต้องอธิกรณ์หลายครั้งหลายครา รวมทั้ง
การเปล่งวาจาศักดิ์สิทธิ์ที่จะไม่กลับไปเหยียบ
เชียงใหม่อีกต่อไปจากความผิดหวังที่มีต่อ
เจ้านาย และชนชั้นสูงของเชียงใหม่
แต่ถ้าเทียบกับหลวงตามหาบัวที่ท่านแช่งชัก
หักกระดูกในกรณีกฐินทองคํา ก็นับว่าครูบา
เจ้าศรีวิชัยมีป ิกิริยาตอบโต้น้อยกว่ามาก

ประการต่อมา ในการต่อสูส้ มรภูมติ า่ ง ชนชัน้

ล่างสุดของสังคม จะต่อสูเ้ ด็ดเดีย่ วทีส่ ดุ ยืนหยัด
ที่สุด และทรหดอดทนที่สุด พวกเขาจะคํานึง
ถึงตัวเองน้อยที่สุด เพราะพวกเขาไม่เคยมีผล
ประโยชน์หรือสมบัตพิ สั ถานอันมากมายอืน่ ใด
ให้ต้องกังวลและหวงแหน ต่างกับชนชั้นสูง
ในสังคม ที่รํ่ารวยมีฐานะ มีทรัพย์สินเงินทอง
เป็นเครือ่ งพันธนาการให้ไม่กล้าตัดสินใจกระทํา
ในสิ่งที่ถูกต้อง ถ้าการตัดสินใจนั้นจะนํามา ึ่ง
การสูญเสียสิ่งที่ตนมีอยู่ หรือสิ่งที่ตนอาจจะ
มีอีกในอนาคต คนเหล่านี้ กระทั่งพร้อมจะ
เปลี่ยนจุดยืนไปยืนอยู่กับ ายตรงข้าม หันมา
โจมตีทําลาย ายเดียวกัน ถ้าสิ่งนั้นจะทําให้
พวกเขาได้ผลประโยชน์ ครูบาเจ้าศรีวชิ ยั ท่าน
ได้เผชิญกับสัจธรรมข้อนี้ จึงถึงกับต้องเปล่ง
วาจาอันศักดิ์สิทธิ์ออกมาว่า
“ตราบน�้าปิงไม่ไหลคืนเชียงใหม่ฉันใด ตัวเรา
จักไม่ไปเหยียบเชียงใหม่ฉันนั้น”

Along The Transformer Site

กู่อัฐิครูบาเจ้าศรีวิชัย วัดจามเทวี ล�าพูน

ประการสุดท้าย อํานาจแม้จะเป็นของผู้ที่อยู่

เหนือกว่า แต่การใช้อาํ นาจนัน้ หากเป็นไปโดย
ไม่ถูกต้องชอบธรรม ไม่สื่อสารทําความเข้าใจ
และไม่ทาํ ให้เกิดการยอมรับ การใช้อาํ นาจนัน้ ก็
ไม่มคี วามหมาย ย่อมถูกต่อต้านป เิ สธ ไม่วา่
อํานาจนัน้ จะเป็นการใช้ในหน่วยสังคมทีเ่ ล็กทีส่ ดุ
คือครอบครัว เรือ่ ยขึน้ มาจนถึงองค์กรทางสังคม

องค์กรทางธุรกิจ ศาสนจักร หรืออาณาจักร ไม่ว่าอํานาจนั้นจะเป็นการใช้
โดยผ่านกิริยาท่าทาง คําพูด ก ระเบียบคําสั่ง ก หมาย หรือการเอาปนมา
กดหัวประชาชน การใช้อํานาจของคณะสง ์ ายปกครอง และ ายบ้านเมือง
ที่ไม่ถูกต้องชอบธรรมหลายครั้งหลายหนที่กระทําต่อครูบาเจ้าศรีวิชัย รวมทั้ง
ความพยายามของชนชั้นสูงของเชียงใหม่ที่จะให้ท่านกลับไปช่วยพัฒนาการ
พระพุทธศาสนาในเชียงใหม่ แล้วถูกท่านป ิเสธ พิสูจน์ถึงสัจธรรมข้อนี้ได้
เป็นอย่างดี
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รัฐพล เกษมวงศ์จิตร

คณะบริหารธุรกิจการโฆษณา มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
ผู้จัดการส่วนทรัพยากรมนุษย์ บริษัท ถิรไทย จ�ากัด (มหาชน)

ถอดบทเรียน

ปรากฏการณ์
“One World”…

นึ่ง นบทเรียนที่ทรง ณ าลาเลอ าจากป ิบั ิการ ้น า กู้ ัย ทีม มูป่าอะ าเดมี
จาก า ลวง วนอทยาน า ลวง ขนนานางนอน อ แมสาย จ เชียงราย อปราก การณ์
ลกทัง องเปน นึง่ เดียว งึ่ แพร ลายขจรขจายสร้าง วามปลาบปลม
าบ ึง จ ปทั่วทก อก ลบของ ลก ดยปราศจากเส้นแบงของเชอชา ิ สั ชา ิ
ศาสนา านิยม วามเช่อ
ชีวิตนับหมื่นชีวิตที่มีความแตกต่างกันทางเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ค่านิยม ความเชื่อ ึ่งดั้นด้น
เดินทางไกลมาจากหลากทิศหลายทาง จากหลายประเทศ ไปสู่ที่หมาย ณ ถํ้าหลวง จ เชียงราย ล้วน
หลอมละลายทุกความแตกต่าง ให้เหลือเป็นความมุ่งมั่นร่วมกัน และปณิธานเดียวกันคือต้องค้นหาทีม
หมูปาอะคาเดมีให้เจอ ต้องช่วยทีมหมูปาอะคาเดมีออกมาจากถํ้าหลวงอย่างปลอดภัยให้จงได้
อานุภาพแห่งความร่วมมือร่วมใจที่หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียว บันดาลให้ความยากในการค้นหา กู้ภัย
กลายเป็นความง่าย ทําให้สิ่งที่คิดว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ เป็นไปได้ และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย แต่
จะเรียบร้อยโดยสมบูรณ์อย่างยิ่งหากไม่มีการสูญเสียนาวาตรีสมาน กุนัน (หรือ จ่าแ ม ) ในระหว่าง
การป ิบัติการ
APRIL - JULY 2018

087

ใ น น า ม ข อ ง ค ว า ม ดี

ความสําเร็จของป บิ ตั กิ ารสะท้านโลกครัง้ นีม้ ไิ ด้เกิดจาก ช ชวย แต่ทกุ สิง่ อย่าง
ล้วนแลกมาด้วยสติ ปญญา ทักษะ ความรู้ ประสบการณ์ และการบริหารจัดการ
สถานการณ์วกิ ฤตชัน้ เลิศของทุกคนทุก ายทีเ่ ข้ามาประสานการทํางานเข้าด้วยกัน
แบบ ร้รอย อ
สําคัญที่สุดคือทุกคนทุก ายในป ิบัติการครั้งนี้ ล้วน ปลอยวางอั า และ
ทุกคนทําตัวเสมือน อนั า คือ ร้ ัว น แต่ทรงไว้ ึ่งความมีวินัย
ความเสียสละ ความอดทนขั้นเอกอุอย่างน่ายกย่องสาธุการยิ่งนัก
ความสวยงามทีค่ วรค่าแก่การเทิดทูนบูชาทุก คนทีเ่ กีย่ วข้องกับป บิ ตั กิ ารครัง้ นี้
คือทุก คนไม่มีแม้แต่คนเดียวออกมาอวดอ้างความเป็น ีโร่
นทางกลับกันทก น างยกยอง ้เกียร ิ น วามอดทนและเสียสละของ
กันและกัน เพ่อธารงรักษา ว้ ึ่งชีวิ เพ่อนมนษย์ด้วยกัน ด้วย วาม ระ นัก
น วามเปนประชากร ลกรวมกัน
ต้องจารึกไว้เลยว่า 10 ก ค 61 คือวันที่สร้างความปลาบปลื้มให้กับชาวไทยและ
ผูค้ นทัว่ โลก ในการร่วมส่งแรงใจ เอาใจช่วยให้ทมี ช่วยเหลือนํา 1 ชีวติ ทีมหมูปา
ออกจากถํา้ หลวง และภารกิจก็สาํ เร็จเสร็จสิน้ อย่างงดงาม งึ่ ตลอด 1 วันทีผ่ า่ นมา
ในการเ าติดตามป บิ ตั กิ ารในครัง้ นี้ ก็มเี หตุการณ์ตา่ ง ทีส่ าํ คัญเกิดขึน้ มากมาย
โดยขอรวบรวมมาเรียบเรียงไว้ 1 ข้อ ดังต่อไปนี้
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1. หมูป่าติดถ�้าหลวง

เมือ่ เวลาประมาณ 15 00 น วันที่ 2 มิ ย 61
เจ้าหน้าที่วนอุทยานถํ้าหลวง ขุนนํ้านางนอน
สังเกตเห็นรถจักรยาน 11 คัน และจักรยานยนต์
1 คัน จอดอยูบ่ ริเวณทางเข้าถํา้ หลวง จึงเข้าไป
ตรวจสอบในเบื้องต้น
ต่อมาช่วงเวลาประมาณ 22 00 น ทีมกู้ภัย
ของมูลนิธิสยามรวมใจแม่สาย และศูนย์วิทยุ
1 1 สภ แม่สาย ได้รบั แจ้งเหตุวา่ มีเด็กหายตัว
เข้าไปในถํ้าหลวง จึงแจ้งเจ้าหน้าที่ตํารวจ
สายตรวจในพืน้ ทีใ่ ห้เข้าไปตรวจสอบ และทราบ
ในเวลาต่อมาว่า มีผู้ติดอยู่ภายในถํ้า 1 คน
ประกอบด้วยโค้ชวัย 25 ป และนัก ุตบอล
เยาวชนทีมหมูปาอะคาเดมี อายุระหว่าง 11 16 ป
จํานวน 12 คน
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2. การเข้าไปค้นหาภายในถ�้า ครั้งแรก

ในเวลาประมาณเทีย่ งคืนกว่าของวันที่ 24 มิ ย
ทีมกู้ภัยของมูลนิธิสยามรวมใจ และทีมกู้ชีพ
สมาคมสิริกร เชียงราย ได้เดินทางพร้อม
ถังออก ิเจนและอุปกรณ์นําทาง เข้าไปค้นหา
ภายในถํ้าเป็นครั้งแรก แล้วพบรองเท้าแตะ
กับข้าวของจํานวนมากวางไว้บนพื้นถํ้า แต่
ภายในถํ้ามีระดับนํ้าสูงขึ้นเรื่อย ทําให้ต้อง
ยุติการค้นหาชั่วคราว
ต่อมาช่วงเช้าวันที่ 24 มิ ย เจ้าหน้าทีก่ ภู้ ยั จาก
หลายหน่วยงาน ก็ได้เริม่ การค้นหาอีกครัง้ แต่
ระดับนํา้ ภายในถํา้ ยังคงสูงขึน้ กว่าเดิม เนือ่ งมา
จากมี นตกหนักในพื้นที่ ทําให้ทีมค้นหาต้อง
ถอยร่นออกมาตั้งหลักที่ปากถํ้า
ในเวลาประมาณ 10 00 น ทีมกู้ภัยก็เข้า
ภายในถํา้ อีกครัง้ แล้วก็ได้ตระหนักว่า ภารกิจ
ครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องเล็ก เนื่องจากพบว่า นํ้าได้
ปดกั้นโพรงถํ้า มีความลึกกว่า 5 เมตร และ
มีแนวโน้มจะสูงขึน้ เรือ่ ย อีกทัง้ ยังขุน่ มีสภาพ
เป็นดินทรายปนโคลน ทีมกู้ภัยจึงจําเป็นต้อง
ยุติภารกิจชั่วคราว ก่อนเจ้าหน้าที่ในพื้นที่จะ
ประสานงานขอความช่วยเหลือจากหน่วย ีล
ของกองทัพเรือ มาช่วยภารกิจในครั้งนี้

3. หน่วยซีลเข้าร่วมภารกิจ พบทางลอดเข้าถึงห้องโถงใหญ่หลังม่านน�า้

ในวันที่ 25 มิ ย หน่วย ีลจํานวน 1 นาย พร้อมเครื่องมือที่ทันสมัย ออกจาก
ฐานทัพเรือสัตหีบ โดยเครือ่ งบินกองทัพเรือ จากสนามบินอูต่ ะเภา ถึง จ เชียงราย
เวลา 01 45 น เพื่อร่วมป ิบัติการค้นหาผู้สูญหายในถํ้าหลวง
โดยนักดํานํ้าของหน่วย ีล ได้ดํานํ้าลงไปลึก 5 เมตร พบทางลอดเข้าถึงห้อง
โถงใหญ่หลังม่านนํ้า เมื่อสํารวจก็พบว่าบริเวณดังกล่าวมีความยาว กิโลเมตร
และพบร่องรอยของผู้สูญหาย

4. หลายหน่วยงานในประเทศ ส่งทีมผูเ้ ชีย่ วชาญในด้านต่างๆ ร่วมภารกิจ

วันที่ 26 มิ ย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วม
ป บิ ตั กิ าร ส่วนศูนย์วจิ ยั เฉพาะทางวิศวกรรมอวกาศและทะเล สํานักวิจยั วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้สง่ เจ้าหน้าที่
1 คน พร้อมด้วยยานสํารวจใต้นาํ้ 1 เครือ่ ง และโดรนติดกล้องตรวจจับความร้อน
บินสํารวจ 2 ลํา มาช่วยภารกิจครัง้ นีด้ ว้ ย
ส่วนกรมชล ได้ส่งเครื่องสูบนํ้ามายังถํ้าหลวงจํานวน 10 เครื่อง เพื่อระบายนํ้า
ในถํ้า ึ่งมีระดับเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย เนื่องจากมี นตกต่อเนื่อง

5. ฮีโร่ในพืน้ ที่ ชาวบ้านยินดีให้ ไร่นา่ ของตน เป็นพืน้ ทีร่ องรับน�า้ จากถ�า้ หลวง

จากการประเมินสถานการณ์ของทีมช่วยเหลือ ทีม่ ี นายณรงค์ศกั ดิ์ โอสถธนากร
เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ สิ่งที่น่ากังวลที่สุดก็คือระดับนํ้าภายในถํ้า ที่เพิ่มสูง
ขึ้นเรื่อย อันเนื่องมาจาก นตกในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

APRIL - JULY 2018

089

ใ น น า ม ข อ ง ค ว า ม ดี

เจ้าหน้าทีจ่ ากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศ
ของญีป่ นุ (ไจก้า), หน่วยกูภ้ ยั เวียงจันทน์ 162
จากลาว, ผูเ้ ชีย่ วชาญจากสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
ออสเตรเลีย, ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการกูภ้ ยั และการ
ค้นหาผู้ประสบภัย จากจีน ล

8. พบ 13 ชีวิตที่เนินนมสาว

เมื่อวันที่ 2 ก ค คนไทยและผู้คนทั่วโลก
ต่างดีใจเป็นอย่างมาก หลังจาก นายณรงค์ศกั ดิ์
โอสถธนากร ผู้บัญชาการเหตุการณ์ ได้
แถลงข่าวว่าได้พบทั้ง 1 ชีวิตแล้ว บริเวณจุด
เนินนมสาว ึ่งอยู่เลยพัทยาบีชไปประมาณ
400 เมตร
ฉะนั้นสิ่งที่จําเป็นอย่างเร่งด่วน ก็คือต้องทําให้นํ้าออกจากถํ้าให้ได้มากที่สุด เพื่อ
สะดวกในการค้นหา รวมถึงความปลอดภัยของทั้ง 1 ชีวิตที่ติดอยู่ภายในถํ้า
แต่สิ่งสําคัญไม่น้อยกว่าการระบายนํ้า ก็คือการหาพื้นที่รองรับนํ้ากว่า 100 ไร่
และเมื่อได้มีการพูดคุยกับชาวบ้านในพื้นที่ พวกเขาก็ยินยอมให้ไร่นาของตน
เป็นที่รองรับนํ้าจากถํ้าหลวง เพื่อช่วยลูกหลานชาว อ แม่สาย ให้ออกมาจากถํ้า
ได้อย่างปลอดภัย

6. ปฏิบัติการเจาะผนังถ�้าเพื่อระบายน�้า

วันที่ 2 มิ ย ทีมผูช้ ว่ ยเหลือได้ทาํ การสํารวจผนังถํา้ เพือ่ ขุดเจาะระบายนํา้ ออก
จากถํา้ โดยมีการส่งโดรนบินสํารวจทําแผนที่ มิติ ต่อมาชาวบ้านในพืน้ ทีไ่ ด้ให้
ข้อมูลว่า มีปล่องอีกจุดที่คาดว่าจะลงไปได้ เจ้าหน้าที่จึงลากสายไ เบอร์ออพติก
ในถํา้ และเจาะทะลุผนังถํา้ หลวงเพือ่ ระบายนํา้ ออกจากถํา้ ได้ ทําให้ระดับนํา้ ในถํา้
เริ่มลดลง

7. ทีมนานาชาติ ช่วยภารกิจถ�้าหลวง

ภารกิจถํ้าหลวง เป็นอีกปราก การณ์ที่ได้รับความสนใจจากนานาประเทศเป็น
อย่างมาก และหลายประเทศได้ส่งทีมงานเข้าร่วมป ิบัติการในครั้งนี้ด้วย อาทิ
กองกําลังสหรัฐอเมริกาภาคพืน้ แป ิ ก จากสหรัฐอเมริกา, ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการ
ช่วยผู้ประสบภัยติดถํ้าจํานวน คน จากองค์กร erb hire a e Re cue
r ani ation ของอังกฤษ
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โดยผู้ที่พบทั้ง 1 ชีวิต คือ จอห์น โวลันเธน
และ ริชาร์ด สแตนตัน ผูเ้ ชีย่ วชาญจาก องค์กร
erb hire a e Re cue r ani ation
ประเทศอังกฤษ
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9. จ่าแซม อดีตหน่วยซีล เสียชีวติ ระหว่าง
ปฏิบัติภารกิจ
แม้ทีมช่วยเหลือจะสามารถค้นพบทีมหมูปา
ทัง้ หมดแล้ว แต่กย็ งั ไม่สามารถนําออกจากถํา้ ได้
เนื่องจากระดับนํ้าที่ท่วมสูงภายในถํ้า รวมถึง
สภาพร่างกายของทั้ง 1 คนที่ยังอิดโรย

ทีมช่วยเหลือพยายามหาหนทางทีจ่ ะนําทัง้ 1
ชีวิตออกมาให้เร็วที่สุด เพราะมีปจจัยบีบคั้น
มากมาย ไม่ว่าจะเป็นปริมาณออก ิเจนในถํ้า
ที่มีอยู่น้อย ส่งผลต่อสุขภาพของทั้ง 1 ชีวิต
รวมถึงระดับนํา้ ทีอ่ าจจะเพิม่ ขึน้ เรือ่ ย เนือ่ งจาก
ยังมี นตกอย่างต่อเนื่อง

การสูญเสียชีวิตของจ่าแ ม ได้สร้างความเศร้าโศกเสียใจให้กับชาวไทยและ
ผู้คนทั่วโลก จ่าแ มได้รับการยกย่องให้เป็น วีรบุรุษถํ้าหลวง ผู้ที่ยอมเสียสละ
ชีวติ ตัวเองเพือ่ ผูอ้ นื่ โดยคุณงามความดีของเขาจะได้รบั การจดจําและเล่าขานสืบไป

10. ช่วยทีมหมูป่าชุดแรก ออกจากถ�้าหลวง 4 คน

ทีมช่วยเหลือได้วางแผนไว้หลายแนวทางเพือ่ นําทัง้ 1 ชีวติ ออกมา แต่เมือ่ ประเมิน
แล้วแนวทางทีเ่ ป็นไปได้ และเสีย่ งน้อยทีส่ ดุ ก็คอื การนําทีมหมูปาออกทางปากถํา้
ึ่งหมายความว่าจะต้องให้แต่ละคนดํานํ้าออกมา หน่วย ีลจึงได้ กการดํานํ้า
ให้ทงั้ 1 คน และภารกิจดังกล่าวก็ได้เริม่ ขึน้ ในวันที่ 8 ก ค โดยหน่วย ลี สามารถ
นําทีมหมูปา 4 คน ออกมาได้อย่างปลอดภัย สร้างความดีใจให้กับชาวไทยและ
ผู้คนทั่วโลกเป็นอย่างมาก

และในวันที่ 6 ก ค ก็เกิดเหตุการณ์ที่สร้าง
ความสะเทือนใจให้กับผู้คนทั่วโลก จากการ
เสียชีวติ ของ นาวาตรีสมาน กุนนั หรือ จ่าแ ม
อดีตหน่วย ีล วัย 8 ป ที่หมดสติในนํ้า
หลังจากป ิบัติภารกิจนําถังออก ิเจนไปวาง
ตามจุดที่กําหนด และเสียชีวิตลงเมื่อเวลา
ประมาณ 01 00 น
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11. ช่วยทีมหมูป่าชุดที่สอง ออกจากถ�้าหลวงอีก 4 คน รวมเป็น 8 คน

ในวันที่ ก ค หน่วย ีลก็สามารถนําหมูป าอีก 4 คน ออกจากถํ้าหลวง
ได้สําเร็จ รวมกับ 4 คนก่อนหน้านี้ เป็นจํานวน 8 คน ทําให้ภารกิจนี้ใกล้บรรลุ
ความสําเร็จเต็มที

12. อีลอน มัสก์ เดินทางมาถ�้าหลวง มอบเรือด�าจิ๋วให้ ไทย

อีกเหตุการณ์ทสี่ ร้างความ อื าเป็นอย่างมาก ก็คอื การที่ อีลอน มัสก์ นักธุรกิจ
อัจฉริยะ ผู้บริหาร pace ได้ร่วมกับทีมวิศวกรในบริษัทของเขาประดิษฐ์
เรือดํานํา้ จิว เพือ่ ช่วยทีมหมูปา และเขาได้นงั่ เครือ่ งบินส่วนตัวนําอุปกรณ์ดงั กล่าว
มามอบให้กับทางการไทยด้วยตัวเอง เมื่อวันที่ 10 ก ค
แต่จากการประเมินสถานการณ์ ทีมช่วยเหลือเห็นว่า วิธกี ารก่อนหน้านีท้ สี่ ามารถ
นําเด็กทั้ง 8 คนออกมจากถํ้ามาได้ ยังคงใช้ได้ผลอยู่ จึงยังไม่มีความจําเป็น
ในการเปลี่ยนแปลงวิธีการกะทันหัน แต่อุปกรณ์ดังกล่าวที่อีลอน มัสก์ มอบให้
กับไทย ก็ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมากในการกู้ภัย หากเกิดเหตุการณ์ในกรณี
คล้าย กันในอนาคต

13. วันนี้ที่รอคอย ช่วยทีมหมูป่าทั้งหมดออกจากถ�้าหลวงได้ส�าเร็จ

แล้ววันสุดท้ายในการป บิ ตั ภิ ารกิจก็มาถึง เมือ่ วันที่ 10 ก ค คือการนําทีมหมูปา
อีก 5 คน ออกจากถํา้ และหน่วย ลี ก็สามารถทําได้สาํ เร็จ เมือ่ เวลาเกือบ 1 00 น
ทําให้ชาวไทยและผู้คนทั่วโลกร่วมแสดงความยินดีกับความสําเร็จในครั้งนี้
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ที่ อวาเปนการ อสู้ที่
ด เปนการ อสู้
กับธรรมชา ิ แ า ชเพ่อพยายามเอาชนะ
ากสู้เพ่อ ้องการรักษาชีวิ ของมนษยชา ิ
เอา ว้ ้ ด้
กับป บิ ตั กิ ารทีมผสม ทีมโลก ครัง้ นี้ ไม่เพียง
ช่วยชีวิต 1 หมูปา รอดติดถํ้าเท่านั้น เรายัง
เห็น สูตร ทฤษ ี วิธกี าร ใหม่ของโลก สําหรับ
ช่วยคนติดถํ้าลักษณะนี้ต่อ ไป
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เพราะเคส ติดถํ้า ท้าทายความสามารถเป็นบทพิสูจน์ ทดสอบศักยภาพไทย
ให้ปราก
และเหตุการณ์นี้ พิสูจน์ให้เห็น
ประเทศไทย คนไทย เป็นที่รักของชาวโลก ทั่วโลกนับไทยเป็น มิตรที่ดี
จึงยินดีช่วยเหลือยามมีภัย
แต่ อย่างไรก็ดี
เหตุการณ์นี้ สร้างบทเรียน สร้างราคา สร้างมูลค่าเพิ่ม ให้ประเทศ ให้คนไทย
มากมายเกินคาด เราจงพินจิ คิดใคร่ครวญในสิง่ ดีไว้เถิด ความสําเร็จนีป้ ระกอบด้วย
ทุก าย ทั้งชาวโลก ชาวไทย โดยเฉพาะหน่วย ีล หน่วยกู้ภัย และอาสาสมัคร
ทั้งหลาย

ในส่วนพื้นที่ข่าว เราไม่เคยเห็นมาก่อน ที่
จะถ่ายทอดสดข่าวเมืองไทยยาวเป็น
ข่าวใหญ่ ข่าวสําคัญ ของโลก ชนิดยาว
ต่อเนื่อง 2 ชั่วโมง แต่พูดกันจริง ไม่เพียง
สํานักข่าวทัว่ โลกสนใจส่งนักข่าวติดตาม
รายงานข่าวนี้ต่อเนื่องมาหลายวันแล้วเช่นกัน

เหนือสิ่งอื่นใด ถ้าปราก การณ์ ne World ในครั้งนี้จะทําให้เห็นว่า โลกนี้
น่าอยู่สักเพียงไหน หาก คนทั้งโลก รักกัน ห่วงใย ึ่งกันและกัน เหมือนกับ
ที่เกิดขึ้นที่แม่สาย ประเทศไทย สงคราม การก่อการร้าย ก็จะไม่เกิด โลกก็จะ
สวยงามยิ่ง ขึ้นไป

แค่เด็กบ้านนอก 1 คนติดถํ้า
ทําไม
,
และอีกหลายสํานัก จึง
เกาะติดข่าวนีแ้ ละยกให้ขา่ วนีเ้ ป็นข่าวระดับโลก
ตรงนี้ น่าสนใจมาก
เพราะ เด็กบ้านนอก 1 คน สะท้อน
คุณภาพไทย ผิดไปจากความเข้าใจของ
สังคมโลก
เพราะเอกลักษณ์ ไทยไม่ทิ้งกัน สามัคคี
เป็นหนึ่งนั้น ทําให้ทั้งโลก ขนลุก ด้วยทึ่ง
ศรัทธา
เพราะหน่วย ีล ทหาร ตํารวจ ข้าราชการ
ประสิทธิภาพในการบริหารสถานการณ์
เหนือความคาดหมาย

บทความจาก
ปราก การณ์
หมูปายึดโลก http //
thaipo t net/ ain/detail/1 02
ne World โลกทั้งผองเป็นหนึ่งเดียว b ali a http //
ali a co/2018/0 /16/one orld at tha luan
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รัฐพล เกษมวงศ์จิตร

คณะบริหารธุรกิจการโฆษณา มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
ผู้จัดการส่วนทรัพยากรมนุษย์ บริษัท ถิรไทย จ�ากัด (มหาชน)

จิตอาสา...น้าำ ดี...
ชีวีนี้ ขอพลีให้สังคม...
จ่าคิงส์ จิตอาสาอิสระ

ณเ ยมีประสบการณ์แบบนีบ้าง ม
ร เสีย ร ยางแ ก เกิดอบั ิเ บนท้อง นน พบเ น นบาดเจบ รอแม้กระทั่ง
งูเข้าบ้าน ล
ชีวติ คนเรามันก็ไม่แน่นอนครับ บางวันชะตา าลิขติ ให้ตอ้ งมาเจอกับเหตุการณ์ทไี่ ม่คาดคิด งึ่ บางเรือ่ ง
เราก็พอแก้ไขได้เอง แต่มันก็คงมีไม่ทุกเรื่องที่เราทําได้เอง บังเอิญเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่เกิดจากท้องพ่อ
ท้องแม่ เราก็ยังไม่เคยทํามาก่อน
....งานเข้าสิครับพี่น้อง...
เกิดเหตุแต่ละทีได้แต่มอง า ขอเทวดาช่วยลูกด้วย ลูกต้องการตัวช่วย ช่วยด้วยเจ้าข้า ฉับพลันก็มบี รุ ษุ
(หรือสตรี) ใส่เสื้อ hop มาร้องถาม มีอะไรให้ช่วยไหมครับ ให้หนูช่วยอะไรไหมคะ h นี่คือ
เทวดาชัด เทวดาเดินดิน ตัวเป็น ะด้วย พอทราบปญหาของเราก็กุลีกุจอทําโน่นทํานี่อย่างชํานาญ
พอเสร็จเรียบร้อยหันมายิม้ ให้เรา ทางเราก็ดว้ ยความทีเ่ กรงใจก็ถามกลับไปว่า มีคา่ ใช้จา่ ย เท่าไหร่ครับ
ายเทวดาเดินดินก็ยิ้มแล้วตอบว่า ไม่มีครับ (ค่ะ) เ ้ย สังคมแบบนี้ มีคนดีดีแบบนี้ด้วยหรือนี่
ทันใดนั้น
APRIL - JULY 2018

095

ใ น น า ม ข อ ง ค ว า ม ดี

ผมก็สะดุ้งตื่น... อ้าวนี่เราฝันไปหรือเนี่ย
พอมาถึง ce เล่าเรือ่ งราวความ นดีดแี บบนีใ้ ห้ลกู น้อง ง เจ้าลูกน้องตัวแสบ
ที่รู้ทุกเรื่องในองค์กร ยกเว้นเรื่องงานตัวเองก็เผยอยิ้มแล้วพูดว่า
พี่ คนแบบนี้ก็มีนะพี่ ใกล้ พี่นี่แหละเคยไปไหนมาไหนกับพี่ตั้งหลายครั้ง
ก็จ่าคิงส์ไงพี่ สมญานามของเขาคือ จ่าคิงส์ จิตอาสาอิสระน่ะ เขาดังจะตาย
เคยออกทีวีด้วยนะ
จากนั้นบรรดาหน่วยความจําในสมองก็เริ่มทํางาน
จ่าคิงส์ ก็คอื จ่าอากาศตรี ปิยะวัจน์ สุวรรณวงษ์ ชายหนุม่ ผิวด�าอมแดง ใส่แว่น
รูปร่างสันทัด อายุราวๆ 34 ปี ปัจจุบันท�างานในต�าแหน่ง พนักงานขับรถ
ส่วนธุรการและบริการ บริษัท ถิรไทย จ�ากัด (มหาชน) นั่นเอง
สิ่งที่เราค้นหาต่อไปคือ มูลเหตุอะไรที่ทําให้บุรุษหนุ่มคนนี้มีใจรักด้านจิตอาสา
อย่างเต็มเปยม และยังคงยึดมั่นทําต่อไป จากเด็กคนหนึ่งที่หนีออกจากบ้าน
ด้วยความน้อยเนือ้ ตํา่ ใจแบบเด็ก ด้วยวัยเพียง 8 ป นัง่ รถจากระยองมาเป็นเด็ก
เร่ร่อนอยู่ที่ท้องสนามหลวง มีเสื้อผ้าติดตัวมาชุดเดียว นอนหนาวก็เอาตัวเข้าไป
ในเสื้อให้อุ่นกาย อาบนํ้าจากนํ้าที่เขาเอามารดต้นหญ้า ลองผิดลองถูกกับชีวิต
ทีอ่ ย่าเรียกว่าหาเช้ากินคํา่ เลย เรียกว่าหาได้กวี่ นั ถึงจะได้มกี นิ เข้า ออก สถานี
ตํารวจเป็นเรือ่ งปกติ มีคนดี มาอุปการะบ้าง ถูกชักจูงไปในทางไม่ดบี า้ ง เรียกว่า
ลองมาหมดแล้วทัง้ บุหรี่ กัญชา ยาบ้า สารพัด แต่ มันก็เป็นเพียงสิง่ ไม่ดเี ข้ามา
แล้วก็ผ่านไป
096

TIRATHAI JOURNAL

“ช่วงนัน้ ผมเหมือนกับว่าก�าลังยืนอยูบ่ นขอบ
ก�าแพงสูง ทีฝ่ ง่ั หนึง่ คือฝัง่ ดีและอีกฝัง่ หนึง่ คือ
ฝั่งไม่ดี คือถ้าผมกระโดดไปฝั่งไม่ดี ผมก็คง
ไม่มวี นั นีแ้ น่ๆ ป่านนีค้ งเป็นโจร หรือถูกยิงตาย
ไปแล้ว” จ่าคิงส์ เปดเรื่องอย่างน่าสนใจ
นอกเหนือจากงานทีท่ าํ ที่ ถิรไทย แล้ว ผมยังมี
สังกัดทีช่ มรมบรรเทาภัยศิรนิ ทร์ งานทีร่ บั ผิดชอบ
คือ งานบรรเทาสาธารณภัย ดับเพลิง กู้ภัย
ในด้านผจญเพลิง และทําในแผนกกู้ชีพ กู้ภัย
ที่ช่วยเหลือในด้านการปฐมพยาบาล การช่วย
เหลือ ในจุดเกิดอุบัติเหตุต่าง โดยตําแหน่ง
ในสังกัดนี้คือ หัวหน้า ายกู้ชีพ ประจําสาขา
ทองหล่อ มีสํานักงานใหญ่ที่สายไหม มีนบุรี

O n B e h a l f of V i r t u e
ลักษณะงานเป็นการประสานงานในทุกภาค
ส่วน เช่น เราทํางานประจํา ขณะทีผ่ มขับรถ
ผมอาจเจออุบตั เิ หตุ ผมก็ขอเจ้านายเพือ่ ลงไป
ช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้น หรือหาก
ไม่สามารถช่วยได้ก็ใช้การประสานงานกับ
หน่วยงานอื่น เพื่อช่วยเหลือต่อไป

ท�าไมถึงชื่อจ่าคิงส์

ต้องย้อนไปตอนเด็ก ครับ ผมได้รบั อุปการะ
สนับสนุนจาก พลตํารวจตรี จรัมพร สุระมณี
(ยศขณะนัน้ ) ท่านได้เ น็ รับรองเพือ่ ไปคัดเลือก
เป็นทหารอากาศ เป็นทหารประจําการ จากนัน้
ได้รับคัดเลือกเรียนผู้บังคับหมู่พิเศษ ก่อนจะ
ลาออกจากการเป็นทหารอากาศครับ

จุดเริ่มต้นของการเป็นจิตอาสา

ผมเริ่มต้นจากการเป็นผู้รับมาก่อน ชีวิตผม
เคยประสบอุบัติเหตุหนัก เช่น เคยโดนรถชน
หนัก ที่สนามหลวง อีกครั้งก็เล่นนํ้าบริเวณ
หน้าศาลากลางสมุทรปราการ แล้วเกิดหลุด
จากแกลลอนที่เกาะอยู่ จึงลอยเกือบจะออก
ปากอ่าวแต่มีคนมาช่วยไว้

จนวันนึงเราเจออุบัติเหตุที่ไม่มีใครช่วยเหลือแล้วมีคนเสียชีวิต โดนรถเทลเลอร์
ทับศีรษะ แล้วภาพไม่นา่ ดู สิง่ ของเขาก็กระจัดกระจาย เราเห็นก็เริม่ เอาหนังสือพิมพ์
มาปด แล้วก็เก็บเอาชิน้ ส่วนต่าง ของเขามาวางใกล้ นัน่ คือความรูส้ กึ ทีไ่ ด้ทาํ งาน
อาสาครั้งแรก จากวันนั้นก็ยี่สิบกว่าปแล้วครับ
เราอยากทํางานด้านนี้ เพราะเรารู้สึกว่าการได้ช่วยเหลือสังคมเป็นสิ่งที่ดี
เป็นการทําดีที่แทบไม่ต้องลงทุนอะไรเลยแค่ลงทุนด้วยใจ ถ้าเราไม่คาดหวังเรื่อง
ผลประโยชน์เราก็จะมีใจที่อยากจะทํา ทําได้โดยไม่รู้สึกเหนื่อย ไม่รู้สึกคาดหวัง
ว่าเราจะได้อะไรเลย

เล่าเรื่องการไปออกรายการสัมภาษณ์ทางทีวีว่ามีที่มาที่ไปอย่างไร
พลต�ารวจเอก จรัมพร สุระมณี
กรรมการส�านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ผูซ้ งึ่ เคยอุปการะ
จ่าคิงส์ในวัยเด็ก เป็นแรงบันดาลใจ
ให้เข้าสู่การเป็นจิตอาสา

มีโอกาสถูกเชิญไปคุย 2 รายการ ช่วงนั้นที่ไปเป็นเรื่องการแอบอ้างจิตอาสา
รวมถึงการหากินกับการแต่งศพ เคลือ่ นย้ายศพอะไรต่าง ตอนนัน้ ทีไ่ ปเราเพียง
จะบอกว่า อาสาทีด่ นี นั้ เราต้องทําด้วยใจ ไม่ไปแสวงหาผลประโยชน์ ต้องไม่หากิน
กับผู้ที่กําลังผิดหวังและเสียใจ บางทีเราเตรียมการไว้หมดแล้ว บวกกับอารมณ์
เศร้า เสียใจ แต่กไ็ ม่สามารถเอาศพออกจากโรงพยาบาลได้ เพราะเราต้องจ่ายเงิน
ให้กับอาสาที่แอบอ้างมาหากินแบบนี้ กลับมาก็มีผลกระทบบ้างกับกลุ่มที่ทํา
แบบนั้นแต่ไม่ได้มาก เพราะพวกเขาเองก็ไม่กล้าออกมาเสียงดังอะไร แต่เรา
จะได้แรงสนับสนุนจากกลุ่มอาสา หรือคนที่คิดเห็นเหมือนเรามากกว่า
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ความภาคภูมิใจที่สุดในการท�างานด้านจิตอาสา

จริง แล้ว ก็ภาคภูมิใจทุกครั้งที่ทํานะ มีครั้งหนึ่งเคยได้ไปช่วยหญิงสาวที่กําลัง
จะ า่ ตัวตาย มีภาวะทางจิต แกเครียด เราก็พยายามช่วยเกลีย้ กล่อมอยูข่ า้ งถนน
ใช้เวลาอยู่พอสมควรจนช่วยสําเร็จพาเขาไปรักษาได้ เราก็ภูมิใจ
ในเรื่องการเรียกร้องค่าตอบแทนก็เช่นกัน การที่เราไม่รับค่าตอบแทนนั้น มัน
กลับทําให้เรารู้สึกภาคภูมิใจทุกครั้งเช่นกัน

โครงการอะไรที่อยากท�าในตอนนี้

ผมอยากมีรถตู้ของตัวเองสักคัน เพื่อเอาไว้ช่วยเหลือคนส่งศพผู้ยากไร้
กลับภูมิลําเนา ถ้าใครเคยเจอหรืออยู่ในวงการจะรู้ว่า การเคลื่อนย้ายศพหรือ
ผู้ปวยจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก เราก็เลยอยากจะทํา ถึงแม้จะไม่สามารถทํา
ให้ รี ได้ อย่างน้อยก็จะขอให้สนับสนุนค่านํ้ามันเดินทางตามความเป็นจริง
ไม่เรียกร้องอะไร
ส่วนโครงการทีท่ าํ อยูก่ ค็ อื การจัดหาอุปกรณ์กชู้ พี กูภ้ ยั กระเปายา หรืออุปกรณ์
เบือ้ งต้นแจกจ่ายให้กบั จิตอาสาทีย่ ากจน หรือกลุม่ จิตอาสาทีอ่ ยากทําจริง ไม่หวัง
ผลตอบแทน ส่วนตรงนีก้ แ็ บ่งจากเงินรายได้ทเี่ ราทํางานในถิรไทยครับ เช่น วันเกิด
ที่ผ่านมาเราก็นําเงินไป ื้อกระเปายาไปมอบให้กับจิตอาสา เหมือนกับเราทําบุญ
ื้ออุปกรณ์ให้เขา เพื่อให้เขาไปช่วยเหลือคนอื่นต่อ

ความรู้สึกกับข่าวงานอาสาปัจจุบันมักมีข่าวไม่ดี เช่น ทะเลาะกันเอง
แย่งเคสกัน รับส่วย ชกต่อยกัน

ผมมองว่ามันเป็นปญหาส่วนตัว อันนี้คิดจากบรรทัดฐานส่วนตัว คือเราก็เป็น
อาสาถามว่ามันเกิดจากอะไร อย่างที่บอกก็จากเรื่องส่วนตัวที่โยงไปกับเรื่อง
ผลประโยชน์ การทํางานอาสาถ้าไม่มีเรื่องผลประโยชน์ ผมบอกเลยว่าจะไม่มี
ปญหาแบบนีเ้ ลย ถ้าทุกคนคิดว่าเราเป็นอาสา เราทําได้แค่ไหน ถึงไหน เราส่งมอบ
ปญหาก็ไม่เกิด
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ทุกคนก็อ้างว่าต้องทําผลงาน จริง ถ้าทําก็
เป็นผลงาน แค่ลงไปช่วยก็เป็นผลงาน โทรแจ้ง
ก็เป็นผลงานแล้ว คือไม่ต้องไปแจ้งว่าเราทํา
อะไร แค่เรารูว้ า่ เราทําอะไรก็พอแล้ว ทีนพี้ อมี
เรือ่ งผลประโยชน์มาก็ทาํ ให้ภาพรวมของอาสา
มันเสีย แต่ว่าโดยหลัก แล้วมันก็ไม่ได้แย่
ไปขนาดนั้น
ผมอยากตัง้ คําถามให้กบั คนทีช่ อบต่อว่าอาสา
ว่าคุณมีเวลาให้ผมสักหนึง่ วันไหม 24 ชัว่ โมง ที่
คุณจะต้องมาอยูบ่ นรถอาสา มาอยูก่ บั กลุม่ อาสา
คุณสงสัยว่าทําไมผมต้องขับรถเร็ว คุณลอง
มานอนบนรถบนเปลแล้วอุดจมูก เวลาใกล้ตาย
แต่ละนาทีมีค่าอย่างไร
คุณสงสัยว่าทําไมรถอาสาไม่หลบไปเอง ต้อง
ให้พวกคุณหลบให้ คุณลองมานอนบนรถแล้ว
มีทอ่ มีเครือ่ งมือหลายอย่างอยูใ่ นร่างกายคุณ
ถ้ามันหักคุณก็ตาย คุณจะทําอย่างไร

มีเป้าหมายอะไรในชีวิตนอกเหนือจาก
ที่บอกมาแล้วบ้าง
ถามว่ามีเปาหมายอะไรส่วนตัวบ้างไหม จริง
แล้วเราเองไม่ค่อยได้คิดหรือวางเปาหมาย
ส่วนตัวสักเท่าไร เราวางเปาหมายส่วนรวมหรือ
สังคมมากกว่า
อยากทําโครงการแจกอาหารผูย้ ากไร้ เช่น ทุก
วันพระ ใครก็ได้คุณสามารถมากินข้าวที่นี่ ได้

O n B e h a l f of V i r t u e
ตอนนี้พยายามคุยกับหลาย วัด ึ่งวันพระ
เราจะเห็นว่าอาหารจะเยอะ เราก็อาจจะขอ
บริจาคจากทางวัดแล้วก็เอามาไว้ในจุดทีเ่ ตรียมไว้
โดยมีอาสาคอยดูแล ใครก็ได้ จะมีจะจน คุณก็
มาเอาอาหารไปทานได้
อีกโครงการหนึ่ง ที่อยากทําคือโครงการตรวจ
สุขภาพกับคนไร้ทอี่ ยู่ คนเร่รอ่ นหรือทีเ่ รียกกัน
ว่า มิสเตอร์จร เพราะคนพวกนีเ้ ขาไม่มเี อกสาร
เขาจะเข้าไม่ถึงบริการทางการแพทย์ ถ้าเรา
สามารถตรวจสุขภาพ และทําให้มนั เป็นระบบ
โดยใช้อาสาทําเป็นเอกสารทีข่ นึ้ ทะเบียน ตรวจ
สอบได้ มันก็จะเป็นการช่วยภาครัฐอีกทางหนึง่
สําหรับ 2 โครงการนีก้ ก็ าํ ลังดู อยู่ หาความพร้อม
และคนทีม่ คี วามตัง้ ใจเหมือนเราช่วยกัน ตอนนี้
เท่าที่เคยทํามาแล้วก็คือการแจกอาหารให้กับ
คนเร่ร่อน บริเวณศาลาว่าการกรุงเทพ หรือ
เสาชิงช้า แต่ตอนนีถ้ กู ห้ามทํา เพราะคนเร่รอ่ น
เหล่านั้นเขาก็ไม่มีพื้นฐานความรู้ ไม่มีวินัย
กินตรงไหนก็ทงิ้ ตรงนัน้ เกิดเป็นขยะ ทาง กทม
มาเห็นก็ห้าม แต่ก็ไม่มองว่าจัดสถานที่ให้เขา
เพียงพอหรือเปล่า

สุดท้าย ถ้าคนอยากขอความช่วยเหลือ หรืออยากติดต่อจ่าคิงส์
ติดต่อได้ทางไหนบ้าง

สถานภาพปัจจุบัน

สังคมไทยในยุคข้าวยากหมากแพง ยุคที่กาแ แพงกว่าข้าวราดแกงแบบนี้
การที่เราได้พบคนดี ที่พร้อมอุทิศความสุขทางกาย มาช่วยบรรเทาปญหาของ
คนอีกหลาย คนที่เขาเองก็ไม่รู้จักแต่เขาก็ได้รับความสุขทางใจ

โสดครับไม่มีแ น เคยมีแ นเหมือนกัน แต่
เขารับทีเ่ ราทําอาสาไม่ได้กเ็ ลิกกันไป เพราะเรา
เลือกทางนี้ แต่เราก็ไม่ใช่สายอาสาจาเลยนะ
ไม่ได้ไปกินนอนข้างถนน เพียงแต่ถา้ เราพบเห็น
เราก็จะเข้าไปช่วย แต่ทางคุณจะมาห้ามเราว่า
ไปยุ่งกับเขาทําไมไม่ใช่เรื่องของเรา อันนี้เรา
ก็ว่าไม่ใช่ เพราะถ้าคุณคิดว่าธุระไม่ใช่แล้ว
สังคมมันก็จะไม่น่าอยู่เราต้องช่วยกัน

มีอะไรอยากฝากไปยังผู้อ่านหรือคนที่
สนใจในงานของเรา

ก็อยาก ากให้เข้าใจในงานอาสา คือว่าถ้าท่าน
มีขอ้ สงสัย หรือคําถามอะไรในงานอาสา ท่าน
สามารถไปสอบถามได้ทอี่ าสาตามจุด tand b
ทั่วประเทศ

ผมมี เพจ aceboo ชื่อ จ่าอากาศตรีปยะวัจ สุวรรณวงษ์
ine 085 2 4284 โทรศัพท์ 0 050

ก็คอื การช่วยเหลือประสานงานทัว่ ไปเลย คือท่านมีปญหาไม่รจู้ ะพึง่ พาปรึกษาใคร
ทุก เรือ่ ง ไม่วา่ จะเป็นอุบตั เิ หตุ สัตว์เลือ้ ยคลานเข้าบ้าน ลืมกุญแจรถ ลืมกุญแจบ้าน
เกิดเหตุฉุกเฉิน พบเหตุฉุกเฉินก็แจ้งมาได้ยินดีประสานให้ โดยเฉพาะมีคนปวย
ึ่งผมถือว่าเรื่องนี้สําคัญครับ

ปจจุบนั จ่าอากาศตรีปยะวัจ สุวรรณวงษ์ ก็ยงั คงทําหน้าทีใ่ นบริษทั ถิรไทย จํากัด
(มหาชน) ต่อไปในบทบาทของพนักงานขับรถสํานักงาน เดินทางไปยังจุดต่าง
ไม้ลายมือก็ไม่เบาทีเดียว นอกจากนัน้ เวลาอีกส่วนหนึง่ ก็อทุ ศิ ให้กบั งานอาสา
งึ่ เขาก็พร้อมจะเดินทางตามความ นในการเห็นสังคมทีด่ ี มีการช่วยเหลือแบ่งปนกัน
เราไม่จําเป็นต้องออกไปหาคนดีที่ไหน เพียงเราเปดใจเราเองก็จะพบเห็นคนดี
อยูใ่ กล้ เรา เพียงแค่แตกต่างกันแต่ละบริบทกันไป เขาเหล่านัน้ ล้วนเป็นทรัพยากร
ที่มีค่าของสังคมนั่นเอง
แล้วคุณล่ะ เคยเจอเทวดาเดินดินแบบที่ผมได้เจอ ได้คุย และได้มาถ่ายทอด
ให้พวกคุณได้อ่านกัน หรือจริง แล้ว คุณเองนั่นแหละ คือเทวดาองค์นั้น
หากใครยังไม่เห็น อย่าท้อครับ ยืนหยัดในการทําความดีต่อไปครับ
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Tirathai&Society
น�้าเน่าใต้เงาจันทร์

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
บริษัท ถิรไทย จ�ากัด (มหาชน)

การดำาเนินธุรกิจ
อย่างมี CSR
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

การดาเนินธรกิจอยางมี
เพ่อการพั นาทีย่ งั่ ยน อ การพั นาธรกิจ เ้ บิ
อยางมีสมดล ทัง นเชิงเศรษ กิจ สัง ม และสิง่ แวดล้อม ทัง าย นและ ายนอกอง ก์ ร
เช่อม ยงกัน ดังนัน
จึง ม ด้มองวาประเดนที่อยู าย นอง ์กรสง ลกระทบ
แ เ พาะ าย นอง ์กรเทานัน แ ยังเปนปจจัยสา ั ที่สง ลกระทบ ึง ายนอก
อง ก์ รด้วย นขณะเดียวกัน รงการ รอกิจกรรมทางสัง มขององ ก์ ร
ก ม ด้ มาย งึ กิจกรรมเพ่อพั นาสัง มและสิง่ แวดล้อม
ายนอกเทานัน แ ้อง รอบ ลมกิจกรรมที่เกิดขึน นกระบวนการธรกิจทัง มด
ทังที่เกี่ยวกับพนักงาน ลูก ้า ู ้า ูธรกิจ
กรอบการดาเนินงาน
เปน ัวบงบอกวาประเดน รอ
อง ป์ ระกอบ
ทีส่ า ั สา รับอง ก์ ร ออะ ร กิจกรรมทีก่ า นดขึน อ้ งสัมพันธ์กบั
กรอบการดาเนินงานที่ งั ว้ และสอด ล้องกับบริบททางสัง ม รวม งึ อ้ งแสดง เ้ น
ลกระทบทีเ่ กิดขึน นทกกระบวนการการดาเนินงานทีส่ า ั อ ากสามาร เช่อม ยง
เข้ากับ วามสามาร ทางการเงินขององ ก์ รด้วยจะยิง่ มีประสิทธิ าพ เพราะสะท้อน
เ้ นวากิจกรรมทางสัง มขององ ก์ รนันชวยสงเสริมเศรษ กิจขององ ก์ ร ด้ ขี นึ
ปพร้อม กัน กับการพั นาสัง มและสิ่งแวดล้อมอยาง ร จึงเปนที่มาของ าวา
เศรษ กิจสีเขียว
งึ่ รอบ ลมการพั นาทางเศรษ กิจของ
ธรกิจ ปพร้อม กับการพั นาสัง มและสิ่งแวดล้อม นเวลาเดียวกัน
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ที่มีต่อสังคมเป็นหลัก ึ่งอาจไม่ใช่ลักษณะที่
เหมาะสมกับบริบทของธุรกิจทั่วไป
จึงเกิดแนวคิดในการผสมผสานการให้ความ
สําคัญกับคุณค่าทัง้ 2 แบบ เข้าด้วยกัน เกิดเป็น
องค์กรประเภท ocial u ine หรือ ocial
nterpri e ที่แสดงคุณค่าผสมอย่างชัดเจน

1. CSR เชิงกลยุทธ์
R เพื่อนําไปสู่องค์กรที่ยั่งยืนควรเป็นการป ิบัติในเชิงกลยุทธ์ไม่ใช่เรื่องการ
บริจาคหรือทํากิจกรรมจิตอาสาทีเ่ น้นนําทรัพยากรขององค์กรไปมอบให้แก่สงั คม
ภายนอกองค์กรเพียงอย่างเดียว แต่การมี R เชิงกลยุทธ์หมายถึงการทีอ่ งค์กร
สามารถดึงประเด็นเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เข้ามารวมอยู่ในกลยุทธ์
ธุรกิจเพือ่ สร้างคุณค่าให้กบั องค์กรพร้อมสร้างการเปลีย่ นแปลงเชิงบวกให้กบั สังคม
และสิ่งแวดล้อม ด้วยการบูรณาการเป็นส่วนหนึ่งของการดําเนินธุรกิจโดยปกติ
และหลอมรวมจนกลายเป็นส่วนหนึง่ ของวัฒนธรรมองค์กรด้วย ดังนัน้ พนักงาน
ในองค์กรจึงต้องตระหนักถึงผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ ต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ รวมถึง
สังคมและสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการดําเนินงาน

2. การสร้างคุณค่าร่วม
กิจกรรมทางสังคมทีด่ เี ป็นการสร้างคุณค่าร่วม
( hared alue) ระหว่างคุณค่าขององค์กร
( orporate alue) กับคุณค่าของสังคม ( ocial
alue) ดังนั้น เปาหมายของการมี R จึง
ต้องมองสิง่ ทีเ่ ป็นคุณค่าต่อองค์กรและสิง่ ทีเ่ ป็น
คุณค่าต่อสังคมไปพร้อมกัน รวมถึงพิจารณา
ด้วยว่า คุณค่าทีไ่ ด้รบั นัน้ เน้นไปในทางใด เช่น
อาจเน้นที่คุณค่าขององค์กรเป็นสําคัญ ึ่งก็
ไม่ใช่สิ่งผิด เพียงแต่อาจไม่นับเป็น R เชิง
กลยุทธ์ทมี่ คี ณ
ุ ค่าทีด่ ี ในขณะเดียวกันองค์กรที่
ไม่แสวงหากําไรหรือมูลนิธติ า่ ง จะเน้นคุณค่า
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แนวคิดที่เสนอมุมมองการสร้างคุณค่าร่วม
ระหว่างองค์กรกับสังคมเป็นแนวคิด R เชิงรุก
ด้วยการค้นหาจุดร่วมระหว่างกลยุทธ์ธรุ กิจกับ
ความต้องการของสังคม ึ่งจะนําไปสู่คุณค่า
ขององค์กรในระยะยาว เช่น เพิม่ รายได้ ขยาย
ตลาดใหม่ เพิ่มศักยภาพการแข่งขันในขณะที่
สังคมก็ได้รบั การตอบสนองความต้องการ เช่น
ชุมชนมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ จึงถือได้วา่ เป็นการ
เปลีย่ นจากการได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์
มาเป็นต่างก็ได้รบั ประโยชน์รว่ มกัน (Win in)
อย่างไรก็ดี คุณค่าทางสังคมเป็นสิ่งที่วัดหรือ
ประเมินได้ยาก คําถามคือ องค์กรมองคุณค่าทาง
สังคมจากอะไร คุณค่านัน้ เป็นสิง่ ตายตัวหรือไม่
องค์กรและผู้มีส่วนได้เสียมองสิ่งเดียวกันแล้ว
ให้คณ
ุ ค่าเหมือนกันหรือไม่ การบอกว่าองค์กร
มีคณ
ุ ค่าสามารถพิจารณาได้จากอะไร ผูม้ สี ว่ น
ได้เสียมองเห็นคุณค่าเรื่องเหล่านั้นอย่างไร

Tirathai&Society
ตัวอย่างเช่น การลดการปล่อยกา คาร์บอน
ไดออกไ ด์อาจมีคุณค่ามากสําหรับลูกค้าของ
ธุรกิจผลิตชิน้ ส่วนประกอบรถยนต์ แต่ในขณะ
เดียวกันอาจมีคุณค่าน้อยสําหรับลูกค้าของ
ธุรกิจทางการเงิน

ทีส่ าํ คัญคือ การประเมินคุณค่าทางสังคมต้องดําเนินการอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ ให้เห็นว่า
มีการเปลี่ยนแปลงหรือมีการพัฒนาการอย่างไร และเมื่อมีปจจัยอื่นมากระทบ
โครงการหรือกิจกรรมนั้นจะได้รับผลกระทบด้วยหรือไม่ อย่างไร

3. การประเมินคุณค่าทางสังคม

การทํากิจกรรมหรือโครงการ R มีส่วนส่งเสริมเศรษฐกิจได้ใน 2 ระดับ คือ
การสร้างความสามารถทางการแข่งขันของเศรษฐกิจในระดับจุลภาคหรือระดับ
องค์กร ( icroecono ic e el or ir e el) และการสร้างความสามารถทางการ
แข่งขันของเศรษฐกิจในระดับมหภาคหรือระดับอุตสาหกรรม ( acroecono ic
e el or ector econo ic e el)

ในการสร้างคุณค่า องค์กรต้องวางแนวทางใน
การประเมินกิจกรรมทางสังคมขององค์กรด้วย
แต่อย่างทีก่ ล่าวว่าคุณค่าไม่มหี ลักตายตัว จึงต้อง
พิจารณาโดยการกําหนดปญหา ( e ne) ก่อน
เพือ่ ให้เห็นว่าสิง่ ทีอ่ งค์กรจะทํานัน้ เป็นประเด็นที่
ผูม้ สี ว่ นได้เสียจริง จากนัน้ จึงระบุตวั ชีว้ ดั ด้าน
คุณค่า ( uanti ) ให้ได้ และขัน้ ตอนสุดท้าย
คือการวัดโดยการแปลงเป็นคุณค่าทางการเงิน
( oneti e) เพือ่ สะท้อนให้เห็นว่า R มีสว่ น
ช่วยพัฒนาความยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม
ตัวชีว้ ดั ทีน่ ยิ มใช้กนั ในอดีตเพือ่ ประเมินโครงการ
เพื่อสังคมคือความพึงพอใจและทัศนคติของ
ผู้ร่วมกิจกรรม อันจะนําไปสู่ภาพลักษณ์และ
ทัศนคติที่ดีทําให้องค์กรได้รับการยอมรับจาก
สังคม แต่ในปจจุบันเรื่อง R เป็นประเด็น
สนใจของผู้ลงทุนด้วย ผู้ลงทุนจึงมักต้องการ
ตัวชี้วัดต่าง ที่เป็นตัวเลข ทําให้องค์กรต้อง
ประเมินความสามารถในเชิงตัวเลขด้วย

4. คุณค่าของ CSR ต่อเศรษฐกิจ

การส่งเสริมเศรษฐกิจในระดับจุลภาคหรือระดับองค์กร
การทํากิจกรรมหรือโครงการ R สามารถส่งเสริมความสามารถทางการแข่งขัน
ในระดับตัวองค์กรเอง เช่น การลดค่าใช้จา่ ย การพัฒนาทักษะและความสามารถ
ของพนักงาน การสร้างทัศนคติทดี่ ใี นสายตาผูบ้ ริโภค การส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม
การเพิ่มความสามารถในการบริหารจัดการความเสี่ยงและชื่อเสียงขององค์กร
รวมถึงการสร้างความสามารถทางการเงินที่ดีขึ้น
เรือ่ งการพัฒนาพนักงาน หากองค์กรออกแบบกิจกรรมหรือโครงการโดยเปดโอกาส
ให้พนักงานมีส่วนร่วมด้วย พนักงานจะได้มีโอกาสพัฒนาทักษะการวางแผนงาน
หรือความสามารถในการทํางานเป็นทีม เป็นต้น

การประเมินคุณค่าทางสังคมต้องทําทั้งด้าน
บวกและด้านลบ โดยต้องพิจารณาผลทีเ่ กิดขึน้
จากโครงการจริง ไม่ใช่มลู ค่าหรือคุณค่าเทียม
ที่เกิดจากปจจัยอย่างอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
โครงการ รวมถึงต้องสอบทานกับองค์กรอื่น
ด้วยว่าโครงการในลักษณะเดียวกันนี้ได้ผล
แบบเดียวกันหรือไม่ ทําแล้วผลทีด่ ที สี่ ดุ จะเป็น
อย่างไรหรือล้มเหลวเพียงใด มีปจจัยเสีย่ งอะไร
ทีจ่ ะเข้ามากระทบได้บา้ ง เพือ่ ให้องค์กรเห็นว่า
คุณค่าที่จะเกิดนั้นมีมากน้อยเพียงใด
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การส่งเสริมเศรษฐกิจในระดับมหภาคหรือ
ระดับอุตสาหกรรม
การส่งเสริมเศรษฐกิจในระดับมหภาคนั้น
เป็นการส่งเสริมที่ครอบคลุมพื้นที่ที่กว้างขึ้น
เช่น ในระดับอุตสาหกรรม ระดับภูมภิ าคหรือ
ระดับประเทศ ตัวอย่างเช่น การพัฒนากลยุทธ์
ในระดับอุตสาหกรรมอาจนําไปสูค่ วามเชือ่ มัน่
ในระดับประเทศ การสร้างทัศนคติเชิงบวกและ
ชื่อเสียงของธุรกิจในระดับภูมิภาคอาจส่งผล
ถึงการเป็นที่ยอมรับในระดับสากลด้วย
ปจจุบนั ประเด็นเรือ่ งผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม
จากการดําเนินธุรกิจไม่ได้ครอบคลุมเฉพาะ
กลุ่มธุรกิจในภาคการผลิตหรืออุตสาหกรรม
หนักที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อม
เท่านัน้ แต่ธรุ กิจอืน่ ก็เริม่ จับตามองกันมากขึน้
ไม่วา่ จะเป็นธุรกิจอาหาร ธุรกิจบริการ หรือธุรกิจ
การสื่อสาร
ทุกวันนีจ้ งึ มีกระแสการเรียกร้องให้มคี วามร่วมมือ
ด้าน R ระหว่างองค์กรในอุตสาหกรรมเดียวกัน
หรือในระดับประเทศเพือ่ ยกระดับการป บิ ตั งิ าน
ของทั้งอุตสาหกรรมให้สูงขึ้น ึ่งจะนําไปสู่
มาตรฐานการยอมรับและการสร้างความเชือ่ มัน่
ในระดับมหภาคต่อไป
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5. คุณค่าของ CSR ต่อแบรนด์
การสร้างคุณค่าอีกประการหนึง่ ของ R คือการมองความสัมพันธ์ระหว่าง R
ึ่งมีผลต่อการตัดสินใจ ื้อของผู้บริโภค ความสัมพันธ์ระหว่าง R กับแบรนด์
มี ระดับ ดังนี้

1.Integrated CSR คือ

R กับแบรนด์เป็นเนื้อเดียวกัน การมี R มี
ผลกระทบต่อการตัดสินใจ อื้ โดยตรง เช่น การขายสินค้าออร์แกนิกของ Whole
ood ar et ในสหรัฐอเมริกา บรรจุภัณ ์อาหารไบโอชานอ้อยของ บริษัท
บรรจุภณ
ั เ์ พือ่ สิง่ แวดล้อม จํากัด (มหาชน) ทีผ่ ลิตจากเยือ่ กระดาษจากชานอ้อย
ึ่งย่อยสลายได้ภายใน 45 วัน และปลอดสารคลอรีนในการ อกสี ไร้สารพิษ
ก่อมะเร็ง เป็นต้น

2.Selective CSR คือ

R มีสว่ นช่วยให้แบรนด์มภี าพลักษณ์ดขี นึ้ หรือดีกว่า
คูแ่ ข่งทีไ่ ม่มี R ในลักษณะนีถ้ อื ว่า R เป็นการเพิม่ ทางเลือกให้กบั ผู้ อื้ เช่น
การขายสินค้า air Trade rand ของห้างสรรพสินค้า ain bur ในอังกฤษ
การเตรียมสินเชื่อของธนาคารกรุงไทยให้ผู้ประกอบการสร้างหรือปรับปรุงระบบ
กําจัดของเสียและมลพิษในวงเงิน 4,000 ล้านบาท โดยคิดดอกเบี้ยคงที่ตํ่าสุด
เพียง 2 ต่อป นานถึง ป เป็นต้น

3.Invisible CSR คือ

R อ่ นอยูห่ รือไม่มคี วามเกีย่ วข้องโดยตรงกับแบรนด์
ผู้ อื้ จึงไม่ได้ตดั สินใจเลือก อื้ สินค้าที่ R ขององค์กร แต่เมือ่ ใดก็ตามทีอ่ งค์กรมี
ปญหา R จะส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจ อื้ ของผูบ้ ริโภคทันที เช่น รองเท้ากี า
แบรนด์หนึ่งที่มีปญหาเรื่องการว่าจ้างแรงงานเด็ก เป็นต้น

Tirathai&Society
่ึงประเด็น ความรับผิดชอบ นี้สอดคล้อง
กันกับผลิตภัณ ป์ ระกันชีวติ บุคคลขององค์กร
R และแบรนด์ในลักษณะนีจ้ งึ มีความชัดเจน
และสะท้อนคุณค่าองค์กรไปด้วยกัน

6. รูปแบบของกิจกรรม CSR
กิจกรรม R สามารถทําได้หลายรูปแบบ
ตัวอย่างการแบ่งรูปแบบกิจกรรม R ของ
hillip otler แบ่งกิจกรรม R ออกเป็น
6 ประเภท ดังนี้

1.Cause-related Marketing (การตลาด

R ที่สามารถส่งเสริมแบรนด์ ขององค์กรด้วยถือว่าเป็น R ที่มีคุณค่าต่อ
องค์กร ทําให้ผู้มีส่วนได้เสียเห็นว่า R ขององค์กรมุ่งเน้นที่ประเด็นใด และ
แบรนด์ขององค์กรมุ่งเน้นที่ประเด็นใด เช่น บริษัทผลิตเบียร์แบรนด์หนึ่งทํา
โ ษณาส่งเสริมสังคมในเรื่อง การให้ แต่ประเด็น การให้ ไม่ได้สอดคล้อง
กับผลิตภัณ ข์ ององค์กร ทําให้ R และแบรนด์ไม่มคี วามชัดเจนสอดคล้องกัน
ในขณะที่บริษัทประกันชีวิตทําโ ษณาส่งเสริมสังคมในเรื่อง ความรับผิดชอบ

ที่เกี่ยวโยงกับประเด็นทางสังคม) เช่น บริษัท
กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) มอบ
รายได้สว่ นหนึง่ จากค่าโทรศัพท์ทางไกลระหว่าง
ต่างประเทศผ่าน T 001 นาทีละ 50 สตางค์
ในช่วง เดือนให้กับมูลนิธิชัยพัฒนาเพื่อ
โครงการนํ้า เป็นต้น

2.Cause Promotion (การส่งเสริมการรับรู้
ประเด็นปญหาทางสังคม) เช่น บริษทั บางจาก
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ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ร่วมกับโรงเรียนรอบโรงกลัน่ ของบริษทั สร้างจิตสํานึก
รักษ์ธรรมชาติแก่นักเรียนโดยบูรณาการเข้ากับวิชาวิทยาศาสตร์ ให้นักเรียน
ได้เรียนรู้ความสําคัญของปาไม้ การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

3.Corporate Social Marketing (การตลาดเพื่อมุ่งแก้ไขปญหาสังคม)
เช่น บริษัท ถิรไทย จํากัด (มหาชน) จัดทําโครงการ รินนํ้าใจ ใส่ถนน โดย
รณรงค์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนรู้จักขับขี่อย่างมีนํ้าใจให้กับผู้ใช้รถ ใช้ถนนด้วยกัน และ
เอื้อเ อเผื่อแผ่แก่ผู้ร่วมทางบนท้องถนน เป็นต้น
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4.Socially Responsible Business
Practices (การประกอบธุรกิจอย่างรับผิดชอบ
ต่อสังคม) เช่น บริษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด
(มหาชน) ให้บริการสายการบินต่าง ด้วย
ระบบ
R และระบบไ า 400 ert
เพือ่ ลดมลภาวะทีเ่ กิดจากการเผาผลาญเชือ้ เพลิง
ของอากาศยาน เป็นต้น
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5.Community Volunteering (การอาสาช่วยเหลือชุมชน) เช่น บริษทั ถิรไทย
จํากัด (มหาชน) ให้พนักงานปลูกปาชายเลนในกิจกรรม คืนธรรมชาติให้บางปู
และกิจกรรมทําความสะอาดวัด เป็นต้น

6.Social Responsible Business Philanthropy (การประกอบธุรกิจ
อย่างรับผิดชอบต่อสังคม) เช่น บริษัท สุรพล ูดส์ จํากัด (มหาชน) มอบเงิน
บริจาคให้แก่ผู้ประสบภัยนํ้าท่วม เป็นต้น

7. ห่วงโซ่ผลกระทบแบบมีส่วนร่วม
ในการพิจารณาหาคุณค่าของโครงการหรือกิจกรรม R องค์กรต้องทราบก่อน
ว่าวัตถุประสงค์และเปาหมายสุดท้ายของโครงการคืออะไร บางกิจกรรมเน้นการ
สนับสนุนทรัพยากรให้กบั สังคม บางกิจกรรมเน้นสร้างการรับรูแ้ ละการตระหนัก
ถึงปญหาสังคม สิ่งสําคัญ คือ องค์กรต้องตรวจสอบและประเมินว่ากิจกรรมนั้น
ได้นําไปสู่ผลสุดท้ายที่ต้องการหรือไม่ บางครั้งผลลัพธ์ของการดําเนินโครงการ
อาจไม่นําไปสู่ผลสุดท้ายโดยตรง แต่ต้องอาศัยกิจกรรมหรือการมีส่วนร่วมกับ
หน่วยงานอืน่ หรือผูม้ สี ว่ นได้เสียกลุม่ ต่าง มาดําเนินการเพิม่ จึงจะสามารถบรรลุ
เปาประสงค์หรือไปสู่ผลลัพธ์สุดท้ายที่ต้องการได้
จะเห็นได้ว่าเพื่อความสําเร็จในการสร้างคุณค่าทางสังคมนั้น องค์กรอาจจําเป็น
ต้องร่วมมือกับองค์กรอื่น เพื่อให้บรรลุเปาประสงค์ของโครงการ R ที่กําหนด
รวมถึงต้องดําเนินการอย่างสอดคล้องกับบริบทของสังคมแวดล้อมด้วย บางองค์กร

อาจมีโครงการทีพ่ จิ ารณาแล้วว่าเป็นประโยชน์
ต่อชุมชน แต่อาจล้มเหลวได้หากขัดแย้งกับ
ความคิด ความเชื่อหรือวิถีป ิบัติของท้องถิ่น
เช่น การทําโครงการปรับปรุงโรงเรียนเพื่อ
อํานวยความสะดวกแก่เด็กพิการในภาคอีสาน
พบว่าไม่ประสบความสําเร็จในเบือ้ งต้น เพราะ
ไม่มผี ปู้ กครองส่งเด็กพิการมาเรียน ด้วยเหตุที่
ชุมชนนัน้ มีความเชือ่ ว่าความพิการของเด็กเป็น
กรรมมาตัง้ แต่ชาติปางก่อน เมือ่ เกิดมาในชาตินี้
ก็ควรรับกรรม เป็นต้น

8. การสื่อสาร CSR
เมือ่ R ไม่ได้จาํ กัดเพียงการทํากิจกรรมทาง
สังคมเท่านัน้ การสือ่ สาร R จึงไม่ได้เป็นเพียง
การประชาสัมพันธ์กจิ กรรมครัง้ แต่ตอ้ งเป็น
การสร้างคุณค่าให้องค์กรด้วยการสื่อสาร
องค์กรต้องพิจารณาหาประเด็นทีเ่ ป็นแก่น R
ขององค์กร ผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ จากการดําเนิน
ธุรกิจ และความสามารถหลักขององค์กรที่จะ
ไปแก้ไขผลกระทบดังกล่าว
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ถิ ร ไ ท ย กั บ สั ง ค ม
เมื่อองค์กรเลือกประเด็นที่เป็นเอกลักษณ์ชัดเจนไว้แล้ว ก็นําประเด็นดังกล่าวไป
สื่อสารในรูปแบบต่าง เช่น การโ ษณา การจัดกิจกรรมทางการตลาด การทํา
สือ่ ประชาสัมพันธ์ตา่ ง ไม่วา่ จะเป็นเว็บไ ต์ รายงานประจําป หรือจดหมายข่าว
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความสอดคล้องกับบริบทขององค์กรและช่องทางที่เหมาะสมกับ
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่เป็นเปาหมายอย่างไรก็ดีกิจกรรมการสื่อสารทั้งหมดต้อง
คงไว้ ึ่งสาระของประเด็นที่เป็นเอกลักษณ์นั้นเหมือน กัน

การสร้างแบรนด์ดา้ น R ขององค์กรจําเป็น
ต้องกระทําทั้งในรูปแบบกิจกรรม R และ
การสื่อสาร R เพราะการทําเพียงอย่างใด
อย่างหนึ่งถือว่าไม่เพียงพอ การทํากิจกรรม
R แต่ไม่ได้สอื่ สารให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียรับทราบ
หรือการพยายามสื่อสารเพียงอย่างเดียวโดย
ไม่มีการลงมือป ิบัติให้เห็นผลอาจทําให้ผู้มี
ส่วนได้เสียเกิดความสับสนได้

สรุป

ข้อควรระวังอย่างหนึ่งในการสื่อสาร R คือ ต้องแน่ใจว่าสิ่งที่กําลังจะสื่อสาร
เป็นสิง่ ทีผ่ มู้ สี ว่ นได้เสียต้องการทราบ องค์กรจึงควรเชือ่ มโยงผูม้ สี ว่ นได้เสียอย่าง
ใกล้ชิดเพื่อเข้าใจในความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

คําว่า กิจกรรม R ไม่ได้หมายถึง กิจกรรม
เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมภายนอกเท่านั้น
แต่หมายถึง กิจกรรมที่เป็นผลการป ิบัติที่
อยู่ทั้งในกระบวนการและนอกกระบวนการ
ดําเนินงาน องค์กรจําเป็นต้องมีความชัดเจน
ในเรือ่ ง R ว่ามีเปาหมายหรือคุณค่าทีต่ อ้ งการ
สร้างอะไร การแยกว่ากิจกรรมใดเกิดขึ้นใน
หรือนอกกระบวนการเป็นเรื่องยาก แต่สิ่งที่
องค์กรสามารถทําให้เกิดความชัดเจนได้คือ
เปาหมายของกิจกรรม ส่วนรูปแบบกิจกรรม
เป็นเพียงเครือ่ งมือทีท่ าํ ให้องค์กรบรรลุเปาหมาย
ที่ตั้งไว้ จึงไม่ควรต้องกังวลว่ากิจกรรมที่ทําให้
เกิดขึน้ ภายในหรือภายนอกองค์กร แต่ควรเน้น
ที่เปาหมายในการดําเนินการมากกว่า
นอกจากนี้ องค์กรต้องกํ าหนดกรอบการ
ดําเนินงาน R โดยพิจารณาจากบริบทและ
ผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร รวมถึงความหมาย
R ที่องค์กรให้ไว้ในตอนเริ่มต้น และสร้าง
คุณค่าร่วมระหว่างองค์กรและสังคม และเมื่อ
ดําเนินกิจกรรม R แล้ว ควรสื่อสารให้ผู้มี
ส่วนได้เสียรับทราบในประเด็นทีผ่ มู้ สี ว่ นได้เสีย
สนใจด้วยวิธีการสื่อสารแบบที่เหมาะสม

ที่มาและแหล่งข้อมูล : ความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อความยั่งยืนขององค์กร
สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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