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TIRATHAI JOURNAL จัดท�ำขึน้ เพือ่ ส่งต่อองค์ความรู้
ให้แก่สงั คม ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ด้านการบริหารคน
และองค์การ ด้านประวัติศาสตร์และสังคม รวมทั้ง
งานวรรณกรรมต่างๆ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
ข้อเขียนทัง้ หมดใน TIRATHAI JOURNAL ฉบับนี้
ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ส�ำหรับท่านทีต่ อ้ งการน�ำไปเผยแพร่ตอ่
โดยไม่มวี ตั ถุประสงค์ทางการค้า ท่านไม่จ�ำเป็นต้อง
ขออนุญาตเรา แต่หากท่านจะแจ้งให้เราทราบว่า
ท่านน�ำไปเผยแพร่ต่อที่ใด ก็จักเป็นพระคุณยิ่ง

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

วิกฤตโควิด-19 ไปได้ด้วยดี คอลัมน์ ในนามของความดี ฉบับนี้ จึงขอน�ำเรื่องราวการท�ำงาน
ของคุณหมอคุณพยาบาลที่ต้องรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มาเผยแพร่ให้ท่านได้ชื่นชม
จากการเอื้อเฟื้อของเพจอนุสาร อ.ส.ท. ในหัวเรื่อง “นักรบชุดขาว : โควิด-19 ศึกใหญ่ที่ต้อง
ไม่แพ้” พร้อมกันนี้ เพือ่ สร้างความเข้าใจทีถ่ กู ต้องเกีย่ วกับ New Normal ซึง่ มีการน�ำมาใช้กนั
อย่างพร�ำ่ เพรือ่ คอลัมน์บริหารนอกต�ำรา จึงแยกแยะให้เห็นภาวการณ์ 4 อย่างทีแ่ ตกต่างกัน
คือ “New Normal กับ Provisional Normal, Abnormal กับ As Usual” เพราะการมองว่า
อะไรคือ New Normal อะไรไม่ใช่ New Normal มีความส�ำคัญเป็นอย่างยิง่ ถ้ามองผิด สรุปผิด
ก็จะท�ำอะไรหลงทิศผิดทางไปด้วย
TIRATHAI JOURNAL ฉบับนี้ มีชื่อว่า
“Digital Transformation” เป็นฉบับพิเศษอีก
ฉบับทีค่ วบรวมฉบับที่ 26 กับ 27 เข้าด้วยกัน
เป็นฉบับที่จัดท�ำในช่วงแห่งการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่มนุษยชาติทั่วโลก
ก�ำลังเผชิญอยู่ นับแต่เกิดโรคระบาดจนถึง
เวลานี้ก็เป็นระยะเวลาเกือบหนึ่งปีแล้ว
ไทยเราเป็นประเทศในอันดับต้นๆ ที่ได้รับ
การยกย่องว่ารับมือกับการแพร่ระบาดของ
โรคนีไ้ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ จ�ำนวนผูต้ ดิ เชือ้
และเสียชีวิตค่อนข้างต�่ำถึงต�่ำมากเมื่อเทียบ
กับประเทศอื่นๆ ที่ภาพรวมของประเทศ
เจริญและพัฒนากว่าเรา ทัง้ นีเ้ พราะนอกจาก
ระบบสาธารณสุขพื้นฐานของประเทศเรา
อยูใ่ นเกณฑ์ดแี ล้ว การท�ำงานอย่างหนักและ
ความเสียสละอย่างมากของบุคลากรทาง
การแพทย์ในทุกระดับของเรา บวกกับความ
ร่วมมือและวินัยทางด้านสาธารณสุขของ
ประชาชน ท�ำให้ประเทศเราสามารถผ่านพ้น

คอลัมน์วศิ วกรรมไฟฟ้า ฉบับ “Digital Transformation” นี้ เริม่ ด้วยเรือ่ ง “Digital Transformation”
ของ ศราวุธ สอนอุไร ซึ่งจะแนะน�ำให้ท่านผู้อ่านทราบว่า Digital Transformation คืออะไร
ท�ำไมธุรกิจต้องท�ำ Digital Transformation ทิศทางในอนาคต รวมทัง้ ความล้มเหลวทีผ่ า่ นมา
มีอะไรบ้าง ตามมาด้วยเรือ่ ง “ถึงเวลา.. สถานีไฟฟ้าดิจทิ ลั ” ของ ศิวกร ทีช่ ใี้ ห้เห็นถึงความจ�ำเป็น
ทีโ่ ครงข่ายไฟฟ้าจะต้องพัฒนาเพือ่ ตอบสนองความต้องการทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปของผูบ้ ริโภคอย่าง
รวดเร็ว ปัญหาในการใช้พื้นที่ในการก่อสร้างสถานีไฟฟ้า ระยะเวลาในการก่อสร้างและติดตั้ง
อุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้าต้องปรับปรุงและได้รับการบูรณาการโดยใช้ความสามารถของ Digital
transformation ซึ่งจะท�ำให้สถานีไฟฟ้าสามารถรองรับระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart
Grid) ท�ำให้เกิดความมัน่ คงและความเชือ่ ถือได้อย่างยัง่ ยืน สุดท้าย เฉลิมศักดิ์ วุฒเิ ศลา เขียน
“แบตเตอรีล่ เิ ทียมไอออน 2” ต่อจากฉบับทีแ่ ล้ว โดยน�ำเสนอเกีย่ วกับการใช้งานและผลกระทบ
อืน่ ๆ ของแบตเตอรีล่ เิ ทียมไอออน ก่อนทีจ่ ะเลือกมาใช้งานกัน เพราะแบตเตอรีล่ เิ ทียมไอออน
คือสิ่งส�ำคัญส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ระบบดิจิทัลต่างๆ ขับเคลื่อนไปได้ด้วยดี
คอลัมน์อนื่ ๆ ยังคงเข้มข้น และอาจจะร้อนแรงกว่าเดิมเมือ่ คอลัมน์ยอ้ นรอยหม้อแปลง ของ
ตามตะวัน น�ำเสนอสารคดี “ก่อนเข้าตีไทย พม่าเคยยกทัพมาตัง้ ค่ายทีพ่ ระเจดียส์ ามองค์แห่งนี้
จริงหรือ?” สารคดีเรื่องนี้เปิดประเด็นใหม่ที่ไม่เคยมีใครเขียนมาก่อน ซึ่งอาจมีผลถึงการ
เปลีย่ นแปลงเส้นเขตแดนด้านตะวันตกระหว่างไทยกับพม่า โดยน�ำหลักฐานทัง้ ทางประวัตศิ าสตร์
ลายลักษณ์อกั ษรทีเ่ ป็นทางการ ประวัตศิ าสตร์บอกเล่า โบราณสถาน และ อนุสญ
ั ญาระหว่าง
กษัตริยส์ ยามกับข้าหลวงใหญ่แห่งอินเดีย ว่าด้วยเรือ่ งก�ำหนดเขตแดนบนผืนแผ่นดินใหญ่ระหว่าง
ราชอาณาจักรสยามและมณฑลของอังกฤษ คือ เทนเนสเซอริม ฉบับลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์
ค.ศ. 1868 มายืนยันว่า พระเจดียส์ ามองค์ทก่ี องทัพหลวงของพม่ายกมาตัง้ ค่ายซึง่ เป็นเขตแดน
ต่อแดนระหว่างไทยกับพม่าในอดีตนัน้ มิได้อยู่
ทีส่ งั ขละบุรี หากอยูท่ รี่ มิ ล�ำน�ำ้ แม่กระษัตริย์
ลึกเข้าไปในเขตพม่า คอลัมน์เรือ่ งเก่าเล่าใหม่
“ลอมฟาง หนังสือหน้ามหาวิทยาลัยในต�ำนาน”
ย้อนรอยการต่อสู้ของนักศึกษาด้วยปลาย
ปากกายุคก่อน 14 ตุลา ส่วนคอลัมน์รากไทย
นพชัย แดงดีเลิศ ก็เขียน “สิบสองจุไท ดินแดน
ศักดิส์ ทิ ธิ์ ขุนเขาหมืน่ ยอด แหล่งก�ำเนิดภาษา
ตระกูลไท ถิน่ เดิมของไทย หายไปจากแผนที่
โลกแล้ว” ไม่อา่ นไม่ได้เลย สุดท้ายคอลัมน์
ถิรไทยกับสังคม รัฐพล เกษมวงศ์จิตร ได้
“สรุปผลการด�ำเนินการด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ปี 2562” ของ บมจ. ถิรไทย รวม
9 ด้าน มาน�ำเสนอไว้ตอนท้าย

ณรงค์ฤทธิ์ ศรีรัตโนภาส
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Digital

Transformation
Digital transformation คืออะไร?
Digital Transformation เกิดขึ้นมาในปี 1990 ในช่วงแรกของยุคดิจิทัล หลังจากที่
คอมพิวเตอร์เริ่มเข้ามามีบทบาทในกิจกรรมทางธุรกิจ องค์กรและบริษัท มีการพัฒนา
เว็บไซต์เพือ่ ใช้สอื่ สารกับลูกค้า และเมือ่ มีการเกิดขึน้ ของสมาร์ตโฟน ธุรกิจต่างๆ ก็เริม่ มีการ
ท�ำตลาดกับลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์และโซเชียลมีเดีย จนเกิดเป็นรูปแบบทางธุรกิจใหม่ๆ
ผ่าน Platform ทีใ่ ช้งานได้บนสมาร์ตโฟน ซึง่ สามารถสร้างโอกาสและรายได้ให้กบั ธุรกิจ
เกิดใหม่ ในยุค Digital Transformation จึงเป็นเป้าหมายของทุกองค์กรทีต่ อ้ งแข่งขันและ
สร้างธุรกิจให้เติบโตโดยอาศัยเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ทีม่ กี ารพัฒนาอย่างรวดเร็วและหลากหลาย
จนท�ำให้หลายองค์กรคิดว่า ถ้ามีการลงทุนน�ำเทคโนโลยีและอุปกรณ์ไอทีทที่ นั สมัยมาใช้งาน
ก็จะท�ำให้องค์กรประสบความส�ำเร็จในเชิงธุรกิจได้ หลายๆ องค์กรคงนึกภาพว่าการปรับตัว
ธุรกิจสู่ยุคดิจทิ ลั หรือ “Digital Transformation” ว่าเป็นการใช้เทคโนโลยีอย่างเว็บไซต์
การสัง่ ซือ้ สินค้าออนไลน์ หรือใช้เทคโนโลยีเพื่อจัดเก็บข้อมูล
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Digital Transformation ไม่ใช่แค่เรื่องเปลี่ยน
เทคโนโลยี แต่เป็นเรือ่ งของกลยุทธ์การเป็นภาวะ
ผูน้ �ำ และแนวทางในการคิดสิง่ ใหม่ๆ ความเข้าใจ
ของทีมบริหารทีม่ ตี อ่ Digital Transformation นัน้
เป็นหัวใจส�ำคัญของความส�ำเร็จ หลายองค์กร
ด�ำเนินนโยบายตามกระแส มองว่าเป็นเรื่อง
ของการน�ำเทคโนโลยีและอุปกรณ์ IT ทีท่ นั สมัย
มาใช้ในการท�ำงาน แต่จริงๆ แล้วในแง่การ
เปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลที่แท้จริงคือ การปรับปรุง
กระบวนการทางธุรกิจเพือ่ ลดความซับซ้อน โดย
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการจัดการโครงสร้าง
กระบวนการท�ำงานและแนวคิดขององค์กร
ตัง้ แต่ผนู้ �ำองค์กรจนถึงบุคลากรภายในองค์กร
รวมถึงขยายบริการและผลิตภัณฑ์ดว้ ยเทคโนโลยี
ไปสูโ่ ลกดิจทิ ลั สิง่ ทีจ่ ะต้องท�ำความเข้าใจ อาจจะ
มีหลายสิ่งที่ต้องศึกษา เพื่อน�ำองค์กรไปสู่
Digital Transformation อย่างสมบูรณ์ บทความ
ฉบับนี้มีค�ำตอบครับ

‘Digital Darwinism’ ในยุคดิจิทัล หมายถึง ปรากฏการณ์ที่เทคโนโลยีและ
สังคมเปลี่ยนแปลงเร็วกว่าธรรมชาติของธุรกิจใดๆ จะปรับตัวทัน เนื่องจาก
โลกดิจทิ ลั เข้ามาเปลีย่ นพฤติกรรมคนอย่างรวดเร็ว ธุรกิจทีจ่ ะอยูร่ อดได้จงึ ต้อง
ปรับตัวและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
1

ท�ำไมธุรกิจต้องท�ำ
Digital Transformation

โลกธุรกิจในปัจจุบนั อยูใ่ นยุคทีเ่ รียกว่า “Digital
Darwinism”1 ซึง่ หมายถึงยุคทีเ่ ทคโนโลยีตา่ งๆ
ถูกพัฒนาขึน้ รวดเร็วกว่าความสามารถทีธ่ รุ กิจ
จะปรับตัวตามได้ทนั โดย Disruptive Technology
ไม่วา่ จะเป็น ระบบ Cloud2, Big Data3, Internet
of Things (IoT)4, smart phone, social media
และอืน่ ๆ ได้เปลีย่ นวิถชี วี ติ ของผูค้ น และสร้าง
ธุรกิจแนวใหม่ขนึ้ มามากมาย แต่ในขณะเดียวกัน
ก็ท�ำให้ธุรกิจแบบเดิมๆ ที่ไม่สามารถปรับตัว
ได้ทัน ต้องล้มละลายหายจากไป
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Cloud หรือ CloudComputing เป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่เกิดขึ้นเพื่อรองรับการ
ท�ำงานของผู้ใช้งานด้านระบบเครือข่าย ด้านการจัดเก็บข้อมูล ด้านการติดตั้ง
ฐานข้อมูล หรือการใช้งานซอฟต์แวร์เฉพาะด้านในธุรกิจต่างๆ โดยทีผ่ ใู้ ช้บริการ
ไม่จำ� เป็นต้องติดตัง้ ระบบทัง้ ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ไว้ทสี่ ำ� นักงาน แต่ผใู้ ช้บริการ
สามารถใช้งานง่ายๆ ด้วยการเชือ่ มต่อกับระบบ CloudComputing ผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต
2

Electrical Engineering

Big Data ค�ำว่า “ข้อมูลขนาดใหญ่” หมายถึง ข้อมูลทีม่ ขี นาดใหญ่
เร็ว หรือซับซ้อนจนยากหรือเป็นไปไม่ได้ที่จะประมวลผล
โดยใช้วธิ กี ารแบบเดิม การเข้าถึงและจัดเก็บข้อมูลจ�ำนวนมาก
เพื่อท�ำการวิเคราะห์มีมานานแล้ว แต่แนวคิดเกี่ยวกับข้อมูล
ขนาดใหญ่เป็นทีแ่ พร่หลายในช่วงต้นปี ค.ศ. 2000 เมือ่ ดัก๊ ลานีย์
นักวิเคราะห์อตุ สาหกรรมได้ให้คำ� จ�ำกัดความทีเ่ ป็นทีเ่ ข้าใจกัน
ในขณะนี้ว่า ข้อมูลขนาดใหญ่ประกอบด้วย 3Vs : Volume
(ปริมาณ) Velocity (ความเร็ว) Variety (ความหลากหลาย)
3

Internet of Things (IoT) หมายถึง อุปกรณ์
หรือสิง่ ต่างๆ ได้ถกู เชือ่ มโยงสูโ่ ลกอินเทอร์เน็ต
ท�ำให้มนุษย์สามารถสัง่ การควบคุมการใช้งาน
อุปกรณ์ตา่ งๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เช่น การเปิด-ปิด อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
(การสั่งการเปิดไฟฟ้าภายในบ้านด้วยการ
เชื่อมต่ออุปกรณ์ควบคุม เช่น มือถือ ผ่าน
ทางอินเทอร์เน็ต) รถยนต์ โทรศัพท์มือถือ
เครื่องมือสื่อสาร เครื่องมือทางการเกษตร
อาคาร บ้านเรือน เครื่องใช้ในชีวิตประจ�ำวัน
ต่างๆ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
4
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ตัวอย่างเช่น e-Commerce เช่น Amazon5, Alibaba6, Lazada7 ที่เข้ามาแย่ง
ส่วนแบ่งทางการตลาดจากธุรกิจค้าปลีกดัง้ เดิมจนต้องปิดตัวไปมากมาย เนือ่ งจาก
ความสามารถในการเข้าถึงผู้บริโภคได้มากกว่า ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตลอด
24 ชั่วโมง และไม่จ�ำกัดสถานที่
Amazon
Jeff Bezos ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้งบริษัท Amazon นั้นเป็น
แบบอย่างของผู้บริหารสายพันธุ์ใหม่ที่ผงาดขึ้นมาพร้อมกับบริษัทเทคโนโลยี
ซึ่งพลิกโฉมวงการธุรกิจไปอย่างสิ้นเชิง
5

เจฟฟ์ เบซอส สร้างรูปแบบธุรกิจของ Amazon ให้งา่ ยตรงไปตรงมา คือ ท�ำให้
การช้อปปิ้งออนไลน์ง่ายและสะดวกแก่ลูกค้าจนตัดสินใจซื้อได้ในคลิกเดียว
ความส�ำเร็จในการสร้างธุรกิจอีคอมเมิร์ซ คนที่เป็นกลไกหลักก็คือ CEO
เป็นผู้สร้างกลยุทธ์ธุรกิจที่ขับเคลื่อนให้ Amazon กลายเป็นเจ้าผู้ค้าปลีก
ออนไลน์ จนท�ำให้ผลประกอบการของไตรมาสที่ 3 ปี 2019 มียอดขายรวม
69,981 ล้านดอลลาร์ เพิม่ ขึน้ 24% จากช่วงเดียวกันในปีกอ่ นและมีกำ� ไรสุทธิ
2,134 ล้านดอลลาร์

Alibaba
Alibaba.com คือเว็บไซต์ขายส่งทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ
ในโลก หรือบางคนเรียกว่าเว็บไซต์ B2B
นั่นเอง เว็บไซต์ Alibaba ถือเป็นเว็บไซต์
สัญชาติจนี ทีไ่ ด้รบั มาตรฐานสากล ทีค่ นทัว่ โลก
ยอมรับ Alibaba เป็นเว็บไซต์ตวั กลางทีน่ ดั ให้
ผูซ้ อื้ และผูข้ ายได้เข้ามาพบกัน และเกิดการ
แลกเปลีย่ นกันทางการค้า เนือ่ งจากอาลีบาบา
ประกาศตัวเองเป็นเว็บไซต์ขายส่ง ดังนั้น
การซือ้ สินค้าแต่ละครัง้ ต้องมีจำ� นวนยอดสัง่ ซือ้
ไม่ตำ�่ กว่า USD3,000 แต่เนือ่ งจากปัจจุบนั
เศรษฐกิจโลกได้ทรุดลง จ�ำนวนยอดสั่งซื้อ
ไม่ต�่ำกว่า USD50 ก็สั่งได้แล้ว
6

Lazada
Lazada E-Commerce อั น ดั บ 1 ใน
ประเทศไทย
7

ปัจจุบนั Lazada ให้บริการอยูใ่ น 6 ประเทศ
ทัว่ โซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จ�ำนวนผูเ้ ข้า
ใช้งานเว็บไซต์ต่อเดือนของ E-Commerce
ในประเทศไทย ของ ไตรมาส 2 ปี 2019
Lazada 43.1 ล้านครั้ง/เดือน Shopee
31.3 ล้านครั้ง/เดือน Notebook Spec
2.9 ล้านครัง้ /เดือน JIB 2.4 ล้านครัง้ /เดือน
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Advice 2.3 ล้านครั้ง/เดือน ท�ำให้ Lazada มียอดการใช้งานมากกว่า
4 แพลตฟอร์ม E-Commerce ที่เหลือรวมกันทั้งหมด

Uber Grab
UBER เป็นผู้ให้บริการ On-Demand Car
Service แอปฯ เรี ย กรถยนต์ ก่ อ ตั้ ง
เมือ่ ปี พ.ศ. 2552 หรือประมาน 11 ปีทแี่ ล้ว
โดยไม่ได้เป็นเจ้าของรถยนต์ประเภทใด
เลยแม้แต่คันเดียว! ด้วยจ�ำนวนพนักงาน
เพียง 12,000 คน (ในจ�ำนวนนี้ UBER
ไม่นับรวมผู้ขับรถเป็นพนักงาน)
8

ขณะที่ Uber Grab8 และ Airbnb9 ก็เข้ามาท�ำให้ธุรกิจรับส่งผู้โดยสารและธุรกิจ
โรงแรมแบบเดิมๆ ต้องเผชิญการแข่งขันที่ดุเดือด ทั้งนี้วิกฤตดังกล่าวเกิดขึ้น
ทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยและทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ทุกวัน ดังนั้น
หากธุรกิจก�ำลังเผชิญกับคูแ่ ข่งทีใ่ ช้ประโยชน์จาก Digital Technology ในการแย่ง
ส่วนแบ่งการตลาดได้อย่างสมบูรณ์ หรือสามารถควบคุมต้นทุนของธุรกิจได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ธุรกิจเดิมๆ เหล่านัน้ ก็จะหายหรือล้มละลายในอนาคต ดังนัน้
องค์กรก็ไม่ควรมองข้าม Digital Transformation เช่นกัน

Grab ประเทศไทยเผยวิสัยทัศน์หลังบริษัท
Grab ประกาศเข้าซื้อกิจการทั้งหมดของ
Uber ในอาเซีย น โดยบริษั ทระบุว่ าจะ
เดินหน้าสร้าง ecosystem ให้ครบทัง้ ส่งคน,
ส่งของ, ส่งอาหาร รวมถึง E-wallet และมี
เป้าหมายจะท�ำบริการการเงิน ปล่อยกูเ้ งินได้
ตั้งเป้าคนใช้บริการการเงิน 100 ล้านราย
ภายในปี 2020

Grab เปิดตัว Grab Food อย่างเป็นทางการ
เป้าหมายคือส่งอาหารในระยะเวลาอันรวดเร็ว
เน้นส่งระยะ 5 กิโลเมตรรอบตัวผูใ้ ช้เท่านัน้
โดยจะคิดค่าส่งไม่เกินสิบบาท
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Airbnb
Airbnb เริ่มต้นจากการให้เจ้าของที่พักทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นอพาร์ตเมนต์
ปราสาท บ้านพักตากอากาศ ฯลฯ สามารถให้บริการทีพ่ กั ค้างคืนแก่นกั ท่องเทีย่ ว
ทั่วไปได้ ปัจจุบันมีเจ้าของที่พักอยู่ใน marketplace ของ airbnb แล้วมากกว่า
3,000,0000 สถานที่จาก 81,000 เมือง ใน 191 ประเทศทั่วโลก และมีผู้ใช้
กว่า 400 ล้านคน โดยปัจจุบันมีการต่อยอดธุรกิจท่องเที่ยวในหลากหลาย
รูปแบบ เพื่อตอบโจทย์การเป็นสมาชิกในคอมมูนิตี้ของ Airbnb
9

กระบวนการ Digital Transformation เป็นอย่างไร?

จากข้อมูล Accenture ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาทางธุรกิจ ได้แบ่งการท�ำ Digital
transformation ออกเป็น 3 หมวดหลักใหญ่ๆ ดังรูปที่ 1 ต่อไปนี้

ใหม่ๆ ของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ซึง่ อาจน�ำไปสู่
การสร้างสินค้าและบริการในรูปแบบใหม่
ตัวอย่างเช่น การปรับตัวของ Microsoft และ
Adobe ซึง่ เมือ่ ก่อนจะเป็นการขายแบบซือ้ ขาด
แต่เมือ่ เทคโนโลยี Cloud เข้ามา จึงท�ำให้ทงั้ สอง
เจ้านี้สามารถออกแบบสินค้าให้อยู่ในรูปแบบ
การจ่ายเงินรายเดือนแทน และพ่วงกับบริการ
sync ไฟล์และท�ำงานในทุกอุปกรณ์อีกด้วย

หมวดที่ 3 Digitize Operations

รูปที่ 1 แสดงกระบวนการท�ำ Digital transformation

หมวดที่ 1 Digitize Marketing

เป็นการน�ำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพือ่ ช่วยในการบริการลูกค้า โดยในการท�ำการตลาด
แบบดิจทิ ลั จะเน้นประสบการณ์ดจิ ทิ ลั การสร้างและเพิม่ ช่องทางในการขายใหม่ๆ
การสื่อสารและส่งมอบผลิตภัณฑ์ รวมถึงการเก็บข้อมูล Insight ของลูกค้าเพื่อ
ปรับปรุงการให้บริการ ตัวอย่างเช่น การท�ำโปรโมชั่นบนออนไลน์เพื่อกระตุ้นให้
ลูกค้าหันมาซือ้ ผลิตภัณฑ์ในช่องทางออนไลน์และยังช่วยลดต้นทุนในการเปิดสาขาได้

หมวดที่ 2 Digital Business

เป็นการปรับรูปแบบของธุรกิจ ในการส่งมอบสินค้าและบริการให้กับลูกค้าให้มี
ความหลากหลาย เชือ่ มโยง และสามารถปรับการบริการให้เข้ากับความต้องการ
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มี ก ารน�ำเทคโนโลยี ม าช่ ว ยในการติ ด ต่ อ
ประสานงานภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
และรวดเร็วมากขึ้น เช่น การประยุกต์ใช้
Project Management Software เพื่อลด
ความเสียเวลาและความไม่มีประสิทธิภาพ
ของการส่งอีเมลไปมา และช่วยติดตามสถานะ
ของ Project ได้อย่างเป็นระบบอีก ลดขัน้ ตอน
ที่ไม่เกิด Productivity ออกไป อัปเดตข้อมูล
อย่างรวดเร็ว สามารถท�ำงานได้จากทุกทีท่ กุ เวลา
ท�ำให้องค์กรมีความไวในการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากโลกภายนอก
นักวิเคราะห์จาก Prophet ไบรอัน โซลิส
(Solis B., 2016) ชี้ให้เห็นถึงสถานะการ
ปรับเปลีย่ นองค์กรเป็นดิจทิ ลั ได้เป็น 6 ระยะ
แสดงดังรูปที่ 2 ต่อไปนี้
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รูปที่ 2 แสดงสถานะความเป็นองค์กรดิจิทัลได้เป็น 6 ระยะ

สถานะช่วงที่ 1 Business as Usual
องค์กรท�ำธุรกิจตามปกติ เป็นสถานะเน้นการ
ท�ำงานตามปกติเพื่อให้ธุรกิจสามารถเดินได้
มีการลงทุนเกี่ยวกับเทคโนโลยีและดิจิทัล
เล็กน้อย เพือ่ ให้กระบวนการท�ำงานในปัจจุบนั
เดินไปอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ยงั ไม่มนี ยั ส�ำคัญ
ในการเปลี่ยนแปลงองค์กร และยังขาดความ
เชื่อมโยงระหว่างเทคโนโลยีกับภาพรวมของ
ธุรกิจอยู่

สถานะช่วงที่ 3 Formalized
องค์กรเริ่มเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบ รวมถึงมีกลยุทธ์ที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น
ผู้น�ำและผู้บริหารเริ่มมีบทบาทให้การสนับสนุนและผลักดันในการเปลี่ยนแปลง
มากขึน้ ซึง่ ส่งผลต่อการเตรียมโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลง
ที่จะเกิดขึ้น

สถานะช่วงที่ 2 Present and Active
องค์กรเริ่มตระหนักและเกิดความคิดริเริ่ม
ถึงความส�ำคัญของการเปลีย่ นแปลงไปสูอ่ งค์กร
ทีเ่ ป็นดิจทิ ลั มากขึน้ เนือ่ งจากเห็นการ Disrupt
ในธุรกิจปัจจุบัน ในช่วงนี้องค์กรจะเริ่มเข้าสู่
กระบวนการทดลองและเรียนรูก้ ารใช้งานมากขึน้
แต่ในช่วงนีอ้ งค์กรยังคงท�ำงานเป็นแบบ Silos อยู่
มีการแยกท�ำงานเป็นส่วนๆ

สถานะช่วงที่ 5 Converged
องค์กรเปลีย่ นแปลง ทุกคนภายในองค์กรมีสกิลของดิจทิ ลั และองค์กรมีการพัฒนา
ไอเดียใหม่ๆ มีการลงทุนด้านดิจิทัลและพัฒนารูปแบบธุรกิจตลอดเวลา

สถานะช่วงที่ 4 Strategic
องค์กรพร้อมทีจ่ ะเปลีย่ นแปลง มีการวางแผนทรัพยากรอย่างชัดเจน สามารถเห็น
เป้าหมายทั้งในระยะสั้นและระยะยาวในการน�ำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในองค์กร

สถานะช่วงที่ 6 Innovative and Adaptive
เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม องค์กรได้ดดู ซับวัฒนธรรมในการสร้างนวัตกรรม พร้อม
ในการเร่งพัฒนากระบวนการท�ำงาน การลงทุน เพือ่ เข้าสูก่ ารเติบโตและการแข่งขัน
ใหม่ๆ ได้อย่างเต็มที่ ท�ำให้เกิดความยั่งยืนในการพัฒนาองค์กร
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Digital Transformation Roadmap

บริษัท Earley Information Science ได้ให้รายละเอียดการเตรียมความพร้อม
ระยะยาวที่ส�ำคัญสู่ Digital Transformation Roadmap ส�ำหรับองค์กรไว้
4 steps ดังแสดงในรูปที่ 3

Step 3 Systemic gaps องค์กรต้องประเมิน
ช่องว่างระหว่างปัจจุบันกับวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้
ว่าจะต้องไปถึงจุดนั้นได้อย่างไร

Step 1 Current statement assessment องค์กรต้องประเมินสถานการณ์
ปัจจุบันของตัวเองในทุกๆ ด้าน

Step 4 ก�ำหนด Business Goal และแผน
กลยุทธ์ (Roadmap) ในแต่ละ Track

Step 2 Future Vision สิ่งที่องค์กรอยากเห็นในอนาคต โดยแบ่ง Vision เป็น
4 tracks คือ คน, กระบวนการ, Technology และคุณค่าที่จะส่งมอบ

รูปที่ 3 แสดง Digital Transformation Roadmap 4 steps

ทิศทาง Digital Transformation Roadmap ประเทศไทย

ส�ำหรับประเทศไทย รัฐบาลได้ก�ำหนดนโยบายและแผนแม่บทหลักในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมดิจทิ ลั ของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ทีก่ �ำหนด
ทิศทาง การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งมี
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
โดยให้มคี ณะกรรมการดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชีน้ �ำทิศทางของการ
พัฒนาในการขับเคลือ่ นนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจทิ ลั ของประเทศไทยให้แก่
หน่วยงานทัง้ ภาคเอกชนและภาครัฐ และก�ำหนดนโยบายสนับสนุนด้านการสร้าง
แรงจูงใจ นวัตกรรม รวมถึงจัดหาตลาดให้แก่เอกชน เพือ่ ร่วมกันสร้างเศรษฐกิจไทย
ให้เข้มแข็ง และพัฒนาคนไทยทีม่ คี วามสามารถ ให้มศี กั ยภาพเพิม่ มากขึน้
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ระยะเวลาการขับเคลือ่ นแบ่งออกเป็น 4 ระยะ
ในเวลา 20 ปีเช่นกัน ตามรูปที่ 4 ดังนี้
1. ระยะ Digital Foundation ใช้เวลา 1.5 ปี
2. ระยะ Digital Thailand I : Inclusion
ใช้เวลา 5 ปี
3. ระยะ Digital Thailand II : Full Transformation ใช้เวลา 10 ปี
4. ระยะ Global Digital Leadership ใช้เวลา
10-20 ปี
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2. กลุม่ อุตสาหกรรมธุรกิจบริการ (Services)
ธุรกิจประกันและประกันรถยนต์

ธุรกิจประกันและประกันรถยนต์เป็นธุรกิจ
ที่มีโอกาสในการน�ำเทคโนโลยีเข้ามาช่วย
เปลีย่ นแปลงได้มากมายหลายด้าน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งทั้งในเรื่องการเคลมอุบัติเหตุ การ
ประเมินความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดขึน้ ได้อย่างแม่นย�ำ
มากยิ่งขึ้น และการจ่ายเบี้ยประกันเท่าที่ใช้
รถยนต์ ซึ่งช่วยในการจัดการทางการเงิน
ของผู้ใช้บริการได้มากขึ้น การเกิด Digital
Transformation ในอุตสาหกรรมนี้คือการ
เกิดขึน้ มากมายของโบรกเกอร์ประกันภัยรถยนต์
ในประเทศไทย
รูปที่ 4 แสดงแผนการขับเคลื่อน Digital ประเทศไทย

ธุรกิจใดในไทยทีเ่ ริม่ ท�ำการ Digital Transformation แล้ว?
1. กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน (Financials)

ด้านการธนาคารจะเห็นได้อย่างชัดเจน เมื่อมีการท�ำธุรกรรมทางการเงินผ่าน
ทางระบบอินเทอร์เน็ต หรือโทรศัพท์มือถือกันมากขึ้น โดยทางรัฐบาลมีการ
สนับสนุนการเปลีย่ นแปลงนีอ้ ย่างชัดเจน เช่น โครงการ Promtpay ซึง่ ช่วยอ�ำนวย
ความสะดวกให้กับผู้ใช้ในการท�ำธุรกรรมทางการเงิน
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3. กลุม่ อุตสาหกรรมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (Property & Construction)

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด (มหาชน) ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ภายใต้
แนวคิด “ความไว้วางใจจากลูกค้า คือความภูมิใจของเรา” โดยผู้บริหาร น�ำทีม
พัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือ ช่องทางการสื่อสารที่สะดวกและรวดเร็ว พร้อม
เชือ่ มความสัมพันธ์ลกู บ้านให้สามารถติดต่อนิตบิ คุ คลหรือระบบหลังบ้านได้ตลอด
24 ชัว่ โมง ภายใต้แอปพลิเคชัน “เสนา 360 องศา” แอปพลิเคชัน เสนา 360 องศา
เกิดจากความต้องการให้บริการหลังการขายเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เนื่องจาก
อสังหาริมทรัพย์ เป็นสินทรัพย์อย่างเดียวที่เมื่อคนๆ หนึ่งตัดสินใจเลือกซื้อ หรือ
ผ่อนกับธนาคารแล้ว สินทรัพย์นนั้ จะกลายเป็นมรดกทีผ่ กู พันเจ้าของเป็นระยะเวลา
นานถึง 30 ปี ท�ำให้มองว่า เมื่อลูกบ้านตัดสินใจซื้อบ้าน หรือคอนโดมิเนียม
ภายใต้การพัฒนาของเสนาดีเวลลอปเม้นท์ ควรได้รบั บริการหลังการขายทีด่ ที สี่ ดุ
เนือ่ งจากลูกบ้านมักมองเห็นจุดบกพร่องทีต่ อ้ งการซ่อมแซมภายหลังจากทีเ่ ข้าอยูอ่ าศัย
หรือโอนกรรมสิทธิ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
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4. อุตสาหกรรมการแพทย์

ความเปลีย่ นแปลงในด้านการแพทย์นถี้ กู ผลักดัน
โดยโครงสร้างสังคมที่เปลี่ยนไปในด้านอายุ
ซึ่งเราก�ำลังจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในอีก
ไม่ช้า และการเพิ่มสูงขึ้นของราคาค่ารักษา
รวมถึงความคาดหวังและพฤติกรรมของคนไข้
ทีเ่ ปลีย่ นไป โดย Digital Transformation เข้ามา
มีบทบาทส�ำคัญในการช่วยลดต้นทุนการรักษา
รวมถึงท�ำให้การเข้าถึงข้อมูลการรักษาสามารถ
ท�ำได้ง่ายขึ้น
ประเทศไทยเริม่ เข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุ ซึง่ ผูส้ งู อายุ
ก็จะตามมาด้วยการรักษาโรคภัยไข้เจ็บอย่าง
หลีกเลีย่ งไม่ได้ ฉะนัน้ Digital transformation
ค่อนข้างมีบทบาทส�ำคัญ บาง รพ. ได้มกี ารน�ำ
เทคโนโลยี AI มาช่วยอ่านฟิล์ม X-RAY ให้
ช่วยระบุโอกาสของโรคที่จะเป็นได้ค่อนข้าง
แม่นย�ำ ช่วยลดระยะเวลาในการท�ำงานของ
แพทย์ได้ดีทีเดียวครับ
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Lalamove
ให้บริการรับ-ส่งของ มีรถรับส่ง 3 ประเภทด้วยกัน รับ-ส่งสินค้าขนาดไม่เกิน
20 กิโลกรัม ด้วยรถมอเตอร์ไซค์, รับ-ส่งสินค้าขนาดไม่เกิน 100 กิโลกรัม
ด้วยรถยนต์ 5 ประตู และสินค้าชิ้นใหญ่ที่มีขนาดไม่เกิน 1,000 กิโลกรัม
จะรับส่งด้วยรถกระบะ โดยให้
บริการ 24 ชั่วโมง มีบริการ
ใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ที่จะส่ง
เข้ า อี เ มลหลั ง จากงานขนส่ ง
เสร็ จ มี ร ะบบติ ด ตามสิ น ค้ า
แบบเรียลไทม์ พร้อมกับการ
รับประกันสินค้าเสียหายสูงสุด
3,000 บาท
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5. อุตสาหกรรมการขนส่ง

ส�ำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมการขนส่ง
บริษัทที่ท�ำธุรกิจเชิงโลจิสติกส์ สามารถใช้
อุปกรณ์ที่ Tracking รถขนส่งของตัวเอง เพือ่ ใช้
ควบคุมค่าใช้จา่ ยให้เหมาะสม เช่น การหาเส้นทาง
ที่ดีที่สุดที่จะไปยังปลายทาง, เช็ก Location
ของรถขนส่ง, ตรวจสอบสถานะ Gas, เช็ก
ข้อมูลของผูข้ บั ขี,่ เช็กประวัตกิ ารท�ำงาน ส�ำหรับ
บริษทั ทีท่ �ำธุรกิจเชิงโลจิสติกส์ ในประเทศไทย
มีหลายบริษัท Banana Bike10, Lalamove11,
SendRanger12, Skootar13, GrabBike14, SCG
Express15 Deliveree16 Kerry Express17 และ
FLASH Express18 ดังนี้ครับ
Banana Bike
ให้บริการรับ-ส่ง ‘คน’ ในเวลาเร่งรีบ บริการ
รับ-ส่ง ‘สิ่งของ’ แบบ express delivery
ทั้งเอกสารและพัสดุที่มีขนาดใหญ่ผ่านวิน
มอเตอร์ไซค์และตุก๊ ตุก๊ เพิม่ ความพิเศษด้วย
บริการ ‘ฝากซื้อของใน 7-11’ พร้อมส่งถึงที่
นอกจากนี้ยังมีบริการ Coffee Delivery ที่
ให้เราสัง่ ซือ้ กาแฟจากร้านไหนก็ได้ โดยเปิด
ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงไม่มีหยุด แม้
ในช่วงเวลานั้นฝนจะตก น�้ำจะท่วมก็ยังคง
ให้บริการ
10

SendRanger
ให้บริการรับส่งเอกสารและ
พัสดุด้วยมอเตอร์ไซค์ โดยมี
ระบบแจ้งสถานะการส่ง พร้อม
ติดตามต�ำแหน่งคนขับ ท�ำให้เรา
ทราบต�ำแหน่งของสิ่งของแบบ
เรี ย ลไทม์ ด้ ว ยการรายงาน
ทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเริ่มสั่ง
รับสินค้าจนเสร็จงาน มีการ
รับประกันการเสียหายจากการส่งสูงสุด 2,000 บาท จุดเด่นอีกอย่างของ
Send Ranger คือเราสามารถวางแผนการส่งพัสดุล่วงหน้าได้อีกด้วย
12

Skootar
บริการรับส่งเอกสาร เก็บเช็ค เก็บเงินปลายทาง วางบิล และส่งพัสดุอนื่ ๆ แล้ว
Skootar ยังมีจดุ เด่นเรือ่ งความรวดเร็ว โดยเมสเซนเจอร์จะเข้ามารับพัสดุหรือ
เอกสารภายใน 2 นาที และเรา
ยังสามารถวางแผนการส่งพัสดุ
ล่วงหน้าได้อกี ด้วย นอกจากนีเ้ รา
ยังสามารถติดตามสถานะงาน
ได้ พร้อมประกันของสูญหาย
หรือเสียหายสูงสุด 2,000 บาท
ส�ำหรับลูกค้ากลุ่มบริษัทยังมี
บริการวางบิลและออกใบเสร็จ
ส�ำหรับหักภาษี
13
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GrabBike
บริการรับส่งพัสดุและเอกสารทุกขนาดที่สามารถขนส่งด้วยรถจักรยานยนต์
โดยก�ำหนดน�้ำหนักไม่เกิน 10 กิโลกรัม แต่จะไม่รับของมีค่าหรือเงินสด โดย
ล่าสุดเพิ่มบริการ food delivery รวมทั้ง
บริการซือ้ ของใน 7-11 และทันทีทเี่ ราเรียกใช้
เมสเซนเจอร์จะเข้ามารับพัสดุและเอกสาร
ภายใน 10 นาที นอกจากนีย้ งั การันตีสงิ่ ของ
สูญหายหรือเสียหายระหว่างการจัดส่ง
สูงสุดชิน้ ละ 2,000 บาท อีกทัง้ ยังมีระบบ
ติดตามแบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชัน
อีกด้วย
14

SCG Express
ให้บริการ 5 รูปแบบด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น
1. TA-Q-BIN บริการขนส่งพัสดุยอ่ ยแบบ
เร่งด่วนถึงบ้าน
2. COOL TA-Q-BIN บริการส่งพัสดุแบบ
แช่เย็นและแช่แข็งทีต่ อ้ งควบคุมอุณหภูมิ
3. DOCUMENT TA-Q-BIN บริการส่ง
เอกสารด่วน
4. TA-Q-BIN COLLECT บริการเก็บเงิน
ปลายทางหรือบริการรับช�ำระค่าสินค้า
ทีป่ ลายทางส�ำหรับธุรกิจ โดยเก็บได้ทงั้
รูปแบบเงินสดและบัตรเครดิต
5. FARM TO TABLE บริการขนส่งสินค้า
เกษตร พืช ผัก ผลไม้ หรืออาหารทะเล
จากหน้าฟาร์มและส่งตรงถึงบ้าน อีกทัง้
ยังมีบริการพิเศษ กรณีทไี่ ม่มผี รู้ บั พัสดุปลายทาง ทาง SCG Express จะมี
บริการจัดส่งซ�ำ้ ฟรีในวันรุง่ ขึน้ นอกจากนีส้ ามารถติดตามสถานะการขนส่ง
ผ่านทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันได้อีกด้วย
15
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Deliveree
Deliveree บริการรับ-ส่งพัสดุและเอกสาร
มีบริการเสริมพิเศษทีเ่ พิม่ ความสะดวกสบาย
เช่น บริการย้ายบ้าน บริการช่วยยกของ
เช่ารถเข็น หรือผูช้ ว่ ยด�ำเนินการเรือ่ งเอกสาร
ทั้งนี้เรายังสามารถเรียกรถก่อนล่วงหน้า
ได้นานถึง 30 วัน สามารถตรวจสอบต�ำแหน่ง
ของคนขับรถได้ตลอดการขนส่ง ที่ส�ำคัญ
จะส่งของใหญ่แค่ไหนก็ได้ เพราะ Deliveree
มีรถให้บริการถึง 4 ประเภทด้วยกัน ทั้ง
มอเตอร์ไซค์, อีโคคาร์, รถปิคอัพ และ
รถกระบะมีตู้ แต่มีข้อเสียคือ หากต้องการ
ใช้บริการแบบเร่งด่วน ต้องจองก่อนล่วงหน้า
ภายใน 45 นาที
16

KERRY Express
เคอรี่ เอ็กซ์เพรส เป็นบริษัทในเครือของ
เคอรี่ โลจิสติกส์ เน็ทเวิรค์ (Kerry Logistics
Network Limited : KLN ซึ่งมีการจด
ทะเบียนหลักทรัพย์ในประเทศฮ่องกง) จัดส่ง
พัสดุไปยังสถานทีต่ า่ งๆ ไม่วา่ จะเป็น ส�ำนักงาน
คลังสินค้า ร้านค้ารายย่อย และครัวเรือน
เป็นจ�ำนวนทัง้ สิน้ กว่า 1,100,000 ชิน้ ต่อวัน
Kerry Express เป็นบริษทั เดียว ทีส่ ามารถให้
ลูกค้าช�ำระเงินผ่านบัตรเครดิต และบัตรเดบิต
ได้ที่หน้าบ้านอีกด้วย
17
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FLASH Express
FLASH EXPRESS จะค่อนข้างใหม่ในตลาดขนส่งพัสดุ ทีเ่ พิง่ ท�ำตลาดมาได้ 2 ปี ท�ำราคาถูกสุด
ในตลาด เริม่ ต้นที่ 25 บาท ทุกภาคทัว่ ไทย พร้อมโปรโมชัน่ ส่วนลดค่าส่งสูงถึง 40% ให้แก่ลกู ค้า
ในทุกวันอาทิตย์ และจุดเด่นของแฟลชคือ เข้ารับพัสดุฟรีถึงที่ตั้งแต่ชิ้นแรก และเปิดให้บริการ
365 วัน ให้บริการขนส่งด่วน (Flash Express), บริการด้านโลจิสติกส์ (Flash Logistics)
ส่งสินค้าชิ้นใหญ่, บริการฟูลฟิลเมนท์ (Flash Fulfillment) จัดเก็บดูแล และส่งสินค้า
18

6. อุตสาหกรรมค้าปลีก

เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลง
ไปอย่างรวดเร็ว และมักจะเป็นผู้น�ำในการ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาเพื่อที่จะรองรับลูกค้า
ทีม่ โี อกาสสัมผัสกับสินค้าได้ตลอด 24 ชัว่ โมง
สิง่ ทีเ่ ราสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนคือการเกิดขึน้
ของ Online shopping ต่างๆ รวมถึงการปรับตัว
ของ Traditional trade ในการทีจ่ ะด�ำเนินการ
ในรูปแบบ Online shopping กันมากขึ้น
หลายๆ ท่านที่อยากจะขายของแต่ไม่มีทุน
ในการเช่าที่ หรือซือ้ สถานทีเ่ พือ่ ท�ำหน้าร้าน ก็จะ
ไม่เป็นอุปสรรคอีกต่อไป เนือ่ งจากสมัยนีม้ กี าร
ท�ำ Website ทีช่ ว่ ยให้ทา่ นสามารถมีหน้าร้าน
Online เป็นของตัวเอง ธุรกิจ E-Commerce
เป็นธุรกิจทีต่ อบโจทย์ทา่ นเป็นอย่างมาก ท�ำให้
คนทีม่ ไี อเดียสามารถเริม่ สร้างตัวได้ โดยไม่ตอ้ ง
ใช้ทุนที่สูงมากเหมือนแต่ก่อน

7. อุตสาหกรรมการผลิต

Digital transformation ด้านอุตสาหกรรม
การผลิต เป็นการรวมกันระหว่าง Digital
กับ Physical Resources และการเข้ามาของ
Industrial Internet of Things (IIoT) ถือว่า
เป็นสิง่ ทีส่ �ำคัญมากในการทีจ่ ะท�ำให้อตุ สาหกรรม
การผลิตอยู่รอดได้ ซึ่งแนวคิดของ Industrial
Internet of Things คือการน�ำอินเทอร์เน็ต
ไปเชื่อมต่อกับเครื่องจักร ส่งผลให้เกิดระบบ
ที่สามารถติดตาม เก็บข้อมูล แลกเปลี่ยน
และแสดงผลข้อมูลเชิงลึกทีเ่ ป็นประโยชน์ กับ
อุปกรณ์การผลิต ข้อมูลดังกล่าวสามารถช่วยให้
ภาคอุตสาหกรรมสามารถตัดสินใจทางธุรกิจ
ได้อย่างชาญฉลาดและรวดเร็วยิ่งขึ้น
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ในประเทศไทยได้เริ่มมีบริษัท หรือองค์กรของรัฐ น�ำ Digital transformation มาเป็นแนวทางการด�ำเนินงานพอสังเขปดังนี้
ปูนซีเมนต์นครหลวง
ปูนซีเมนต์นครหลวงได้ทำ� โรงงานดิจทิ ลั อัจฉริยะ โดยเก็บข้อมูล
จากการท�ำงานของเครือ่ งจักร เช่น อุณหภูมิ ความสัน่ สะเทือน
รอบหมุน รวมถึงการวิเคราะห์ต่างๆ จะท�ำให้บริษัทสามารถ
คาดการณ์ (Predict) ได้ว่าเครื่องจักรจะต้องมีการดูแลรักษา
เมื่อใด นอกจากจะช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านการซ่อมบ�ำรุง
รักษาแล้ว ยังสามารถช่วยในเรื่องการจัดการเวลาหยุดท�ำงาน
(Down time) ของเครือ่ งจักรได้ดขี นึ้ ส่งผลให้สามารถวางแผน
การผลิตได้แม่นย�ำขึ้น และลดโอกาสเกิด Unplanned shut
down โดยได้ด�ำเนินการ 5 ประการดังต่อไปนี้
1. สร้างเครือข่ายโรงงานโดยรวม
2. ใช้อุปกรณ์ที่รองรับโทรศัพท์มือถือในการตรวจตรา
3. บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology : IT)
และเทคโนโลยีสว่ นปฏิบตั กิ าร (Operational Technology : OT)
เข้าด้วยกัน
4. สร้างกลไกส�ำหรับการจัดการผูร้ บั เหมาและการจัดการข้อมูล
5. ติดตั้งศูนย์ปฏิบัติการจากระยะไกล (Remote Operation
Center)

National Energy Trading Platform-NETP เพื่อการซื้อขายพลังงานไฟฟ้า

3 รัฐวิสาหกิจการไฟฟ้า ประกอบด้วยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค
(PEA) ร่วมมือกันศึกษาและจัดตัง้ แพลตฟอร์มซือ้ ขายไฟฟ้าแห่งชาติ (National Energy Trading Platform-NETP) เพือ่ รองรับเทรนด์
Prosomer ที่ผู้บริโภคจะเป็นทั้งผู้ผลิตไฟฟ้าใช้เองและขายเข้าระบบเพิ่มมากขึ้นในอนาคต
NETP ท�ำให้เกิดระบบการจัดการพลังงาน
(energy management) อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยจะน�ำระบบไมโครกริด สมาร์ทกริด ระบบ
กักเก็บพลังงาน (Energy Storage System :
ESS) มาประยุกต์ใช้เพื่อให้ผู้ผลิตไฟฟ้าใช้เอง
และต้องการขายเข้าสูร่ ะบบ สามารถเชือ่ มโยง
กับระบบสายส่งของทั้ง 3 การไฟฟ้าได้อย่าง
ไม่มีปัญหา โดยไฟฟ้าส่วนเกินที่ผลิตได้จะถูก
ส่งต่อไปยังพื้นที่ที่อยู่ไกลออกไป ผ่านระบบ
ไฟฟ้าแรงสูงของ กฟผ. โดยไม่กระทบกับ
โรงไฟฟ้าหลักที่มีอยู่ในระบบ
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NETP เปรียบเหมือนตลาดส�ำหรับขายสินค้าทั่วไป ที่มี 3 ส่วนคือ ผู้ซื้อ ผู้ขาย
และเจ้าของตลาดเพียงแต่สนิ ค้าในตลาดนีต้ อ้ งเป็นพลังงานไฟฟ้า และการพัฒนา
ตลาดบนแพลตฟอร์มดิจิทัล โดยสร้างพื้นที่ให้คนที่ต้องการซื้อและคนที่ต้องการ
ขายมาเจอกัน ซึ่งมีเทคโนโลยีที่น่าสนใจและอาจถูกน�ำมาใช้เป็นเทคโนโลยี
ต้นแบบของแพลตฟอร์ม เช่น “Blockchain” และ “Micro-EMS” Micro-Energy
Management System ซึง่ เป็นระบบการจัดการพลังงานจะถูกน�ำไปติดตัง้ ในพืน้ ที่
ที่จะมีการซื้อขายพลังงานไฟฟ้าเป้าหมาย เช่น ในหมู่บ้าน นิคมอุตสาหกรรม
ชุมชน Micro-EMS ท�ำหน้าที่เป็นสมองกล

สาเหตุในการท�ำ Digital Transformation ล้มเหลว

สาเหตุของความล้มเหลวในการท�ำ Digital Transformation ทีพ่ บบ่อยในองค์กร
อันเกิดจาก 3 ส่วนหลักคือ ผู้บริหาร บุคลากร และกระบวนการ

ผู้บริหาร

1. น�ำเทคโนโลยีมาใช้โดยไม่วเิ คราะห์กลยุทธ์ของธุรกิจ เมือ่ ใช้เทคโนโลยีไปแล้ว
ไม่ได้กอ่ ให้เกิดความได้เปรียบทางธุรกิจ และไม่สามารถสร้างความแตกต่างมากขึน้
โดยทุม่ ใช้งบประมาณซือ้ เทคโนโลยีทดี่ ที สี่ ดุ แต่กลับไม่เข้าใจว่าธุรกิจจะได้เปรียบ
คู่แข่งอย่างไร เช่น เทคโนโลยีสามารถช่วยเพิ่มรายได้ส่วนใด ช่วยลดรายจ่าย
ส่วนใด สร้างฐานลูกค้ากลุ่มใด เป็นต้น

2. มองโครงการท�ำ Digital Transformation
เป็นค่าใช้จ่าย แทนที่จะพิจารณาว่าเป็นการ
ลงทุนขององค์กร ท�ำให้ไม่ได้ตั้งงบประมาณ
ให้เพียงพอ ซึง่ อาจจะส่งผลต่อความต่อเนือ่ งของ
โครงการจนท�ำให้โครงการอาจจะถูกหยุดก่อน
ถึงจุดทีส่ ร้างผลลัพธ์ทดี่ ไี ด้ นอกจากนีก้ ารมอง
Digital transformation เป็นเพียงค่าใช้จ่าย
จะท�ำให้ไม่มีตัวชี้วัดทางการเงินที่ถูกต้อง เพื่อ
บอกความส�ำเร็จของการลงทุน
3. มีความเข้าใจความหมายและขอบเขตของ
Digital Transformation ที่ไม่ตรงกัน เช่น
เข้าใจว่าเป็นแค่ Digital Marketing หรือเป็นแค่
Process Automation ฯลฯ ท�ำให้ไม่สามารถ
สร้างความร่วมมือจากทุกฝ่ายได้เต็มทีจ่ นอาจจะ
ท�ำให้ไม่สามารถขับเคลือ่ นองค์กรไปในทิศทาง
เดียวกันได้
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บุคลากร

1. ขาดการมอบหมายบุคลากร (Dedicated
Resource) เพื่ อ มาท�ำโครงการ Digital
Transformation โดยเฉพาะ แต่น�ำเอาคนที่มี
งานรับผิดชอบเดิมอยูแ่ ล้ว (Business As Usual
หรือ BAU) เข้ามารับผิดชอบโครงการฯ ด้วย
ท�ำให้มอง Digital Transformation เป็นแค่
งานเสริม ซึ่งในความเป็นจริง งาน Digital
Transformation เป็นงานหลักที่ซับซ้อนมาก
และ Out of Comfort Zone ของบุคลากรเหล่านี้
เมื่อคนกลุ่มนี้ไม่สามารถโฟกัสการท�ำงานที่
ได้รบั มอบหมายได้เต็มที่ ก็อาจจะท�ำให้การท�ำ
Digital Transformation ขององค์กรล้มเหลว
4. การท�ำงานแบบดิจทิ ลั ขัดกับผลประโยชน์ของกลุม่ ธุรกิจเดิม เช่น ผลิตภัณฑ์
รูปแบบดิจทิ ลั จะแย่งรายได้จากผลิตภัณฑ์เดิม โดยอาจจะลืมไปว่าองค์กรแย่งรายได้
ตัวเองยังดีกว่าให้คู่แข่งมาแย่งรายได้ หากองค์กรไม่ Transform ซึ่งกว่าจะรู้ตัว
ก็มักจะช้าเกินไป
5. ไม่เข้าใจเกมการแข่งขันในโลกดิจทิ ลั ซึง่ มียทุ ธวิธที ไี่ ม่เหมือนกับโลกยุคเดิม เช่น
ในโลกดิจทิ ลั การใช้ User-Generated Content เพือ่ สร้าง Content จ�ำนวนมาก,
การเป็นส่วนหนึง่ ของ Ecosystem เพือ่ ใช้ประโยชน์จากบริการอืน่ ๆ ใน Ecosystem,
การท�ำผลิตภัณฑ์แบบ Freemium เพื่อดึงลูกค้า, การชิงพื้นที่ใน Social Media
ล้วนเป็นเรื่องส�ำคัญ

2. กลุม่ บุคลากรในองค์กรขาดชุดทักษะใหม่ๆ
(Skill Set) ทีจ่ �ำเป็น เช่น การบริหารงานแบบ
Agile, ความรูด้ า้ นเทคโนโลยี, การท�ำการตลาด
ผ่าน Social Media เป็นต้น หรืออาจจะขาด
บุคลากรทีม่ คี วามสามารถเฉพาะทาง (Specialized
resources) เช่น Developer, UI/UX Designer,
Software Testers, PMO เป็นต้น
3. บุคลากรกลัวว่าการท�ำงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
จะส่งผลต่อความมัน่ คงทางการงานของตนเอง
เพราะเทคโนโลยี ส ่ ง ผลต่ อ การท�ำงานมี
ประสิทธิภาพใช้คนน้อยลง จนลืมไปว่าหาก
องค์ ก รไม่ Transform ต้ น ทุ น ของบริ ษั ท
ก็จะสูค้ แู่ ข่งไม่ได้ และสุดท้ายก็ตอ้ งตายไปจาก
ตลาด ฉะนัน้ บุคลากรจึงควรจะปรับตัว พัฒนา
ทักษะ ความรู้ และความสามารถ เพือ่ สามารถ
ท�ำงานที่ช่วยเพิ่มคุณค่า (Add Value) ให้กับ
องค์กรมากขึ้น

กระบวนการ

1. ออกแบบระบบและกระบวนการตามกรอบ
ความคิดแบบเก่า การซือ้ ระบบมาเพือ่ Customize
ตามกระบวนการเก่า จึงได้ผลลัพธ์แบบเก่า
ไม่มีการพัฒนากระบวนการใหม่ให้สอดคล้อง
กับการท�ำงานแบบดิจทิ ลั ท�ำให้การลงทุนด้าน
ดิจิทัลไม่สามารถแสดงผลลัพธ์ที่ดีออกมาได้
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2. ไม่มแี ผนการและกระบวนการทีด่ ใี นการท�ำ
Digital Transition และ Change management
ท�ำให้เกิดแรงต้าน และเกิดความขลุกขลักในการ
เปลีย่ นการท�ำงานมาเป็นแบบใหม่ จนลุกลาม
กลายเป็นการต่อต้านในวงกว้าง

การท�ำ Digital Transformation ทุกวันนี้จะมี Technology ใหม่ๆ ที่เข้ามา
ช่วยเหลือให้ทุกองค์กรสามารถก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆ ได้อย่างมากมาย
แต่องค์กรควรจะต้องศึกษาและมุ่งเน้นในการน�ำ Technology ไปใช้ในการ
แก้ปัญหา หรือแก้ Pain Points ที่แท้จริงขององค์กร เพราะการมุ่งเน้นแต่
จะน�ำ Technology มาใช้เพียงอย่างเดียว นอกจากจะไม่ชว่ ยให้เกิดประสิทธิภาพ
ในด้านธุรกิจแล้ว ยังจะส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กร เช่น ค่าใช้จ่าย
ที่เพิ่มขึ้น โอกาสและเวลาที่เสียไปด้วย

ข้อมูลอ้างอิง
1. https://blogs.microsoft.com/blog/2016/04/05/microsoft-envision-a-conversation-on-digital-transformation/
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3. https://www.imd.org/contentassets/d0a4d992d38a41ff85de509156475caa/framework
4. https://techsauce.co/tech-and-biz/10-reasons-why-digital-transformation-fail
5. https://www.progora.co.uk/About/Blog/Progora-Blog/August-2017/History-Future-Digital-Transformation
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ศิวกร

วิศวกรอิสระ

ถึงเวลา..
สถานีไฟฟ้าดิจทิ ลั
วิวัฒนาการจากสถานี ไฟฟ้าแบบดั้งเดิมสู่สถานีไฟฟ้าแบบดิจิทัล
สถานีไฟฟ้าเป็นจุดทีเ่ ชือ่ มโยงระหว่างสายส่งไฟฟ้าทีร่ บั พลังงานไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าเชือ่ มต่อ
เข้ามาในระบบส่ง โดยสถานีไฟฟ้าท�ำหน้าที่รับไฟฟ้าจากระบบส่งไฟฟ้าที่ระดับแรงดัน
ต่างๆ และแปลงแรงดันไฟฟ้าให้ลดลงเป็นแรงดันต�่ำเพื่อจ่ายไปยังผู้ใช้ไฟ สถานีไฟฟ้า
จึงเป็นสถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมการเปลี่ยนระดับแรงดันไฟฟ้า และอุปกรณ์
ส�ำหรับป้องกันระบบส่งไฟฟ้า ติดตัง้ ไว้เพือ่ แยกสายส่งทีม่ ปี ญ
ั หา ทีเ่ กิดจากการผิดพร่อง
หรือลัดวงจรในระบบส่งออกจากการส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า รวมทั้งแยกอุปกรณ์ที่เกิด
ความเสียหายออกจากการจ่ายไฟได้ด้วย
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ปัจจุบนั อุปกรณ์หลักทีใ่ ช้ในสถานีไฟฟ้า มีดงั ต่อไปนี้ Surge Arrester, Insulator,
GIS (Gas Insulated Substation), MV&LV (medium voltage and low voltage)
switchgear panels, Power Transformer, Instrument Transformer (CT&PT),
Disconnecting Switch และ Power Circuit Breaker แสดงดังรูปที่ 1
ปัจจุบนั โครงข่ายไฟฟ้าจ�ำเป็นต้องพัฒนาเพือ่ ตอบสนองความต้องการทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
ของผู้บริโภคอย่างรวดเร็ว ปัญหาในการใช้พื้นที่ในการก่อสร้างสถานีไฟฟ้า
ระยะเวลาในการก่อสร้างและติดตั้งอุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้าต้องถูกบูรณาการโดย

รูปที่ 1 แสดงอุปกรณ์หลักในสถานีไฟฟ้า

024

TIRATHAI JOURNAL

ใช้ความสามารถของ Digital transformation
ท�ำให้สถานีไฟฟ้าต้องน�ำเทคโนโลยีดิจิทัล ที่มี
การพัฒนาอย่างก้าวกระโดดมาปรับปรุงสถานี
เพื่อให้มีความพร้อมใช้งานให้ทันกับโครงข่าย
ไฟฟ้าที่มีการเปลี่ยนแปลงและมีความซับซ้อน
ในการส่งผ่านพลังงานไฟฟ้า วิวัฒนาการนี้
จึงเป็นตัวเร่งก่อให้เกิดสถานีไฟฟ้าอัจฉริยะ
แบบดิจิทัล

Electrical Engineering

ท�ำไมต้องเปลี่ยนเป็นสถานีไฟฟ้าแบบดิจิทัล ?
ระบบไฟฟ้าในอดีต
ถูกออกแบบมาโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ
ส่งพลังงานไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่
ไปยั ง ผู ้ ใ ช้ ไ ฟฟ้ า เท่ า นั้ น ท�ำให้ พ ลั ง งาน
ไฟฟ้า มีลกั ษณะการส่งจ่ายไฟฟ้าเพียงแบบ
ทิศทางเดียว ผูใ้ ช้ไฟฟ้าจะท�ำหน้าทีร่ บั ไฟฟ้า
มาเพื่อใช้งานเพียงอย่างเดียว ผู้ใช้ไฟฟ้า
ยังไม่มีบทบาทในการผลิตไฟฟ้าส่งไฟฟ้า
ย้อนกลับไปขายให้กับการไฟฟ้าฯ ได้ หรือ
หากมีก็อยู่ในวงจ�ำกัด ในส่วนของระบบส่ง
พลังงานไฟฟ้าและอุปกรณ์ทตี่ ดิ ตัง้ ในสถานี
ไฟฟ้ามีการแลกเปลีย่ นข้อมูลของระบบไฟฟ้า
ระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ ในระดับน้อยมาก
และมีการท�ำงานร่วมกันระหว่างอุปกรณ์
แบบอัตโนมัติอย่างจ�ำกัด
ระบบไฟฟ้าในอดีต

ระบบไฟฟ้าในอนาคต

ระบบไฟฟ้าในอนาคต
นอกจากจะรับพลังงานไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่แล้วยังออกแบบให้รองรับแหล่งผลิตไฟฟ้าทีก่ ระจายตัวอยูท่ วั่ ไป (Distributed
Generation) ซึง่ เป็นลักษณะเฉพาะของเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนบางประเภท เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม มีการ
ออกแบบให้ไฟฟ้าสามารถไหลได้สองทิศทาง ผูใ้ ช้ไฟฟ้ามีบทบาทในการผลิตไฟฟ้า (Prosumer) มากขึน้ เปิดโอกาสให้ผใู้ ช้ไฟฟ้า
สามารถบริหารจัดการการใช้พลังงานไฟฟ้าให้เหมาะสมกับวิถชี วี ติ และพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รวมถึงมีการแลกเปลีย่ นข้อมูลจ�ำนวนมากระหว่างอุปกรณ์ตา่ งๆ มีการท�ำงานร่วมกันอย่างสอดประสานระหว่างอุปกรณ์ตรวจวัด
ประมวลผล ระบบอัตโนมัติและสื่อสารข้อมูล

สถานีไฟฟ้าดิจิทัลคืออะไร ?

ในระบบส่งพลังงานไฟฟ้า ส่วนใหญ่การส่งจ่าย
พลังงานไฟฟ้าโดยทั่วไปจะเป็นไฟฟ้ากระแส
สลับ โดยส่งจ่ายทั้งแรงดันและกระแสไฟฟ้า
ผ่านสายส่งไฟฟ้าแรงสูงไปจนถึงสถานีไฟฟ้า
ปัจจุบันการส่งจ่ายไฟฟ้ายังไม่มีเทคโนโลยี
ทีส่ ง่ จ่ายไฟฟ้ากระแสสลับด้วยสัญญาณดิจทิ ลั
ดังนั้นสถานีไฟฟ้าดิจิทัลจึงหมายถึงระบบการ
ควบคุมและการบันทึก ของระบบการป้องกัน
การวัด และการตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ ที่

เกี่ยวข้องกับกระบวนการหลักในการส่งจ่ายพลังงานเท่านั้น โดยรวมหน้าที่การ
ท�ำงานของอุปกรณ์ต่างๆ ไว้ที่อุปกรณ์ชุดเดียวกัน เรียกว่าเป็นอุปกรณ์อัจฉริยะ
(Intelligent Electronic Device : IED) แสดงดังรูปที่ 2
จากการพัฒนาของ IED ท�ำให้สถานีไฟฟ้าใช้พื้นที่ในการติดตั้งอุปกรณ์น้อยลง
โดยเข้ามาทดแทนระบบเดิมประกอบด้วย
• ระบบป้องกันอุปกรณ์ภายในสถานีไฟฟ้า
• ระบบควบคุมอุปกรณ์ภายในสถานีไฟฟ้า
• ระบบแจ้งเตือนและจัดเก็บข้อมูลความผิดปกติภายในสถานีไฟฟ้า
• ระบบการอ่านค่ามิเตอร์ต่างๆ ภายในสถานีไฟฟ้า
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รูปที่ 2 แสดงรูปแบบสถานีไฟฟ้าดิจิทัล

IEC61850 เทคโนโลยีส�ำคัญของสถานีไฟฟ้าดิจิทัล

IEC61850 เป็นมาตรฐาน Protocol ของการสื่อสารที่ส�ำคัญเพื่อใช้งานกับ
สถานีไฟฟ้าดิจิทัล โดยก�ำหนดโครงสร้างของข้อมูล การสื่อสาร และวิธีการ
แลกเปลีย่ นข้อมูลเพือ่ ให้เกิดการใช้งานร่วมกันได้ระหว่างอุปกรณ์หลักในการส่งจ่าย
พลังงานไฟฟ้า ถึงแม้วา่ อุปกรณ์ดงั กล่าวจะผลิตจากผูผ้ ลิตต่างบริษทั ฯ ก็สามารถ
น�ำอุปกรณ์ดังกล่าวมาใช้งานแทนกันได้ คุณสมบัติที่โดดเด่น ของ IEC61850
อีกประการก็คือ การส่งข้อมูลที่เป็นแบบเรียลไทม์โดยใช้สาย Fiber optic

เพียงเส้นเดียว จากเดิมที่ต้องใช้สายทองแดง
จ�ำนวนมาก เพื่ อ จะส่ ง สั ญ ญาณจากวงจร
ควบคุมหรือวงจรเครือ่ งมือวัด เมือ่ เปลีย่ นมาใช้
มาตรฐาน IEC61850 ใช้สาย Fiber optic
เพียงเส้นเดียว ก็จะสามารถส่งสัญญาณข้อมูล
ได้ทั้งหมด แสดงดังรูปที่ 3

รูปที่ 3 เปรียบเทียบการใช้สายทองแดงระหว่างสถานีไฟฟ้าแบบดั้งเดิมกับสถานีไฟฟ้าดิจิทัล
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สถาปัตยกรรมสถานีไฟฟ้าดิจทิ ลั

สถาปัตยกรรมสถานีไฟฟ้าดิจิทัล มีโครงสร้าง
พืน้ ฐานของสถานีไฟฟ้าตามมาตรฐาน IEC61850
จะแบ่งระดับส่วนส�ำคัญในการควบคุม 3 ระดับ
ได้แก่ Station Level, Bay Level และ Process
Level แสดงดังรูปที่ 4 ดังนี้
1. ระดับ Station Level ท�ำหน้าที่เป็นระบบ
สื่อสาร รับและส่งข้อมูล ระหว่างส่วนของ
Bay level และ Station Level
2. ระดับ Bay Level เป็นส่วนของอุปกรณ์
ควบคุมและป้องกัน โดยจะรับส่งข้อมูล และ
สัง่ การท�ำงานจาก Station level โดยรับค่า
กระแสและแรงดันจากอุปกรณ์เครือ่ งมือวัด
ชนิด Optical Instrument Transformer
(CT&PT) จากการสือ่ สารผ่าน Process Bus
3. ระดับ Process Level ท�ำหน้าทีร่ บั ค่าจาก
เครื่องมือวัดชนิด Optical Instrument
Transformer (CT&PT) เชือ่ มต่อสัญญาณ
เข้ากับ Merging Unit ซึง่ Merging Unit ก็
จะส่งข้อมูลเข้าสู่ Process Bus เพือ่ สือ่ สาร
รับส่งข้อมูลกับอุปกรณ์ใน Bay level ซึ่ง
แสดงดังรูปที่ 5

รูปที่ 4 แสดงสถาปัตยกรรมสถานีไฟฟ้าดิจิทัล มาตรฐาน IEC61850

รูปที่ 5 แสดงการเชื่อมต่อ Station Level, Bay Level และ Process Level สถานีไฟฟ้าดิจิทัล
DECEMBER 2019 - JULY 2020
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สถานีไฟฟ้าดิจทิ ลั ..ท�ำแล้วได้อะไร ?

ประโยชน์ของสถานีไฟฟ้าดิจิทัล สามารถช่วย
ลดค่าใช้จา่ ย ค่าบ�ำรุงรักษา ซึง่ สะท้อนออกมา
ในรูปของตัวชีว้ ดั ทางเศรษฐศาสตร์ เช่น CAPEX
และ OPEX อีกทัง้ เพิม่ ความปลอดภัย Safety
ในการท�ำงานดังนี้
1. Capital Expenditures (CAPEX) ลดลง
หมายถึง เงินลงทุนก่อสร้างสถานีไฟฟ้า
ใช้เงินลงทุนต�ำ่ กว่าสถานีไฟฟ้าแบบดัง้ เดิม
เนื่องจากลดพื้นที่ในการก่อสร้างสถานี
ไฟฟ้าและลดปริมาณสาย Wiring ระหว่าง
อุปกรณ์ ลดระยะเวลาในการก่อสร้างและ
ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
2. Operation expenditures (expenses)
OPEX ลดลง หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการ
ด�ำเนินงานที่เกิดขึ้นจากการบ�ำรุงรักษา
ลดลง ระบบการจ่ายพลังงานไฟฟ้ามีความ
ต่อเนื่องมากยิ่งขึ้น ท�ำให้เกิดความมั่นคง
ในการจ่ายพลังงานไฟฟ้า เนือ่ งจากอุปกรณ์
ควบคุมและป้องกันมีการติดต่อสื่อสาร
ถึงกันระหว่างสถานีไฟฟ้า ท�ำให้มีล�ำดับ
การท�ำงานทีแ่ ม่นย�ำและไม่เกิดข้อผิดพลาด
ในการควบคุมส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า อุปกรณ์
อัจฉริยะ (IED) สามารถเชือ่ มต่อสัญญาณ
ได้โดยตรงกับระบบอัตโนมัติที่ติดตั้งใน
ระบบจ�ำหน่ายท�ำให้การจัดการด้านอุปกรณ์
ในระบบจ�ำหน่ายกับอุปกรณ์ปอ้ งกันทีส่ ถานี
ไฟฟ้าแม่นย�ำและมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
ท�ำให้คณ
ุ ภาพการส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าดีขนึ้
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3. ระบบความปลอดภั ย เพิ่ ม ขึ้ น
เนื่องจากมีการลดการเดินสายไฟ
จากทองแดงเป็นจ�ำนวนมาก และ
ใช้สาย Fiber optic แทนการ
เดินสายไฟแบบดั้งเดิม ท�ำให้เกิด
ความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน
ในการติดตัง้ อุปกรณ์และการซ่อม
บ�ำรุงรักษา

จากประโยชน์ของสถานีไฟฟ้าดิจทิ ลั
จะเห็นได้วา่ สามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้า และรองรับ
ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart
Grid) เพือ่ ท�ำให้เกิดความมัน่ คงและ
ความเชื่อถือได้อย่างยั่งยืน อุปกรณ์

อัจฉริยะภายในสถานีไฟฟ้าทีม่ คี วามแตกต่างด้านผลิตภัณฑ์สามารถท�ำงานร่วมกันได้
ท�ำให้เกิดความรวดเร็วในการเปลีย่ นทดแทนอุปกรณ์ทชี่ ำ� รุดมุง่ เน้นการน�ำระบบสือ่ สาร
ระหว่างอุปกรณ์มาใช้งานและมีความยืดหยุน่ ในการปรับเปลีย่ นการเชือ่ มต่อระบบสือ่ สารกับ
โครงข่ายในอนาคต มีความมัน่ คงในด้านการใช้งานอุปกรณ์และการออกแบบ ซึง่ สามารถ
รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้เป็นอย่างดี ถึงเวลาแล้วครับที่เราจะต้องเรียนรู้
และปรับตัวเองให้ทันกับเทคโนโลยีในโลกปัจจุบัน ไม่เช่นนั้นคงตกขบวนครับ

ข้อมูลอ้างอิง
1. https://www.gegridsolutions.com/digitalsubstations/
2. http://www.artec-ingenieria.com/m/16/ge/Distributed_Bus_Protection_White_Paper_GEA31951.pdf
3. http://cigre-usnc.org/wp-content/uploads/2017/10/1-Vardan-Harsh-2017_GOTF_Deploying-Digital-Substation.pdf
4. https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:f710d888-ce12-417c-9a6f-b08b0be44400/version:1559768453/2017-09artikel-digital-substation-unterweger-ew-en.pdf
5. https://new.siemens.com/global/en/products/energy/topics/digital-substation.html
6. http://www02.abb.com/global/seitp/seitp202.nsf/0/906445591007eb60c125803d000d91ac/$file/Digitalization.pdf
7. https://en.wikipedia.org/wiki/Smart_grid
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ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้าก�ำลัง
มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
ผู้จัดการส่วนทดสอบไฟฟ้า บริษัท ถิรไทย จ�ำกัด (มหาชน)

แบตเตอรี่
ลิเทียมไอออน (2)
ฉบับที่แล้วผู้เขียนได้น�ำเสนอเกี่ยวกับแบตเตอรี่ลิเทียมไออนให้ได้ทราบ
กันไปบ้างแล้ว ปัจจุบันในชีวิตประจ�ำวันของคนเราจะมีระบบดิจิทัลต่างๆ
เข้ามาเกีย่ วข้องมากมาย เช่น smart home, smart phone, smart grid
และอืน่ ๆ อีกมากมาย ส่วนหนึง่ ทีจ่ ะท�ำให้ระบบดิจทิ ลั ต่างๆ ขับเคลือ่ นไปได้
คือแบตเตอรีล่ เิ ทียมไอออน ทีไ่ ด้ถกู น�ำมาใช้งานในการเก็บพลังงานไฟฟ้า
เพือ่ ใช้ในวัตถุประสงค์ตา่ งๆ ฉบับนีเ้ ราจะมาเรียนรูเ้ กีย่ วกับการใช้งานและ
ผลกระทบอืน่ ๆ ของแบตเตอรีล่ เิ ทียมไอออนก่อนทีจ่ ะเลือกมาใช้งานกันครับ
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การชาร์จและคายประจุ

ในระหว่างการคายประจุ ลิเทียมไอออน (Li +) จะส่งกระแสไฟฟ้าภายในแบตเตอรี่
จากขัว้ ลบไปยังขัว้ บวกผ่านอิเล็กโทรไลต์และแผ่นแยกขัว้ ไฟฟ้า ในระหว่างการชาร์จ
แหล่งพลังงานไฟฟ้าภายนอก (วงจรการชาร์จ) จะใช้แรงดันทีส่ งู กว่าแบตเตอรี่ ต่อเข้า
ที่ขั้วเดียวกัน เป็นการบังคับให้กระแสการชาร์จไหลภายในแบตเตอรี่จากขั้วบวก
ไปยังขั้วลบ คือในทิศทางย้อนกลับของกระแสตอนจ่ายโหลดภายใต้สภาวะปกติ
ลิเทียมไอออนจะย้ายจากขั้วบวกไปยังขั้วลบซึ่งจะถูกฝังอยู่ในวัสดุอิเล็กโทรดที่มี

รูพรุนในกระบวนการทีเ่ รียกว่าการแทรกตัวอยู่
(intercalation) ในสภาวะการใช้งานทัว่ ไป การ
สูญเสียพลังงานทีเ่ กิดจากความต้านทานของหน้า
สัมผัสระหว่างชั้นขั้วไฟฟ้า (electrode layer)
และทีห่ น้าสัมผัสของตัวน�ำกระแสไฟฟ้าอาจสูงถึง
20% ของพลังงานทั้งหมดของแบตเตอรี่

ขั้นตอนการชาร์จ
ในระหว่างขัน้ ตอนกระแสไฟฟ้าคงที่ เครือ่ งชาร์จ
จะจ่ายกระแสด้วยอัตราคงทีเ่ ข้าแบตเตอรีท่ �ำให้
เกิดแรงดันเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง จนกว่าแรงดัน
ของเซลล์จะถึงค่าที่ก�ำหนด
ในระหว่างขั้นตอนรักษาสมดุล เครื่องชาร์จ
จะลดกระแสการชาร์จ (หรือวนรอบการเปิดและ
ปิดการชาร์จเพือ่ ลดค่ากระแสเฉลีย่ ) ในขณะที่
สถานะการชาร์จของแต่ละเซลล์จะถูกน�ำไปสู่
ระดับเดียวกันโดยวงจรสมดุลจนกว่าแบตเตอรี่
จะมีความสมดุล การชาร์จอย่างรวดเร็ว (fast
charge) จะไม่มขี นั้ ตอนนี้ เครือ่ งชาร์จบางเครือ่ ง
สร้างสมดุลโดยการชาร์จแต่ละเซลล์อย่าง
อิสระต่อกัน
ขั้นตอนการชาร์จส�ำหรับเซลล์ Li-ion เดี่ยวและแบตเตอรี่ Li-ion ที่สมบูรณ์นั้น
แตกต่างกันเล็กน้อย
- เซลล์ Li-ion เดี่ยวจะถูกชาร์จในสองขั้นตอน
1. กระแสไฟฟ้าคงที่ (CC)
2. แรงดันไฟฟ้าคงที่ (CV)
- แบตเตอรี่ Li-ion (ชุดของเซลล์ Li-ion เป็นอนุกรม) มีการชาร์จในสามขัน้ ตอน
1. ขั้นตอนกระแสไฟฟ้าคงที่
2. ขั้นตอนการรักษาสมดุล (ไม่จ�ำเป็นเมื่อแบตเตอรี่เป็นแบบสมดุล)
3. ขั้นตอนแรงดันไฟฟ้าคงที่
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ในช่วงแรงดันไฟฟ้าคงที่ เครื่องชาร์จจะใช้
แรงดันไฟฟ้าเท่ากับแรงดันเซลล์สูงสุดเท่า
จ�ำนวนเซลล์ในซีรีส์ของแบตเตอรี่ เนื่องจาก
กระแสจะค่อยๆ ลดลงเป็นศูนย์ จนกระทั่ง
กระแสมีคา่ ตำ�่ กว่าเกณฑ์ทกี่ �ำหนดไว้ประมาณ
3% ของค่ากระแสเริ่มต้น การไม่ปฏิบัติตาม
ข้อจ�ำกัดของกระแสและแรงดันไฟฟ้าขณะชาร์จ
อาจท�ำให้เกิดการระเบิดขึ้นได้

Electrical Engineering

ผลกระทบต่ออุณหภูมิสูง

ขีดจ�ำกัดอุณหภูมิในการชาร์จส�ำหรับ Li-ion
นัน้ เข้มงวดกว่าขีดจ�ำกัดการท�ำงาน เคมีลเิ ทียม
ไอออนท�ำงานได้ดีที่อุณหภูมิสูง แต่การได้รับ
ความร้อนเป็นเวลานานจะท�ำให้ลดอายุการ
ใช้งานของแบตเตอรี่
แบตเตอรี่ Li-ion จะให้ประสิทธิภาพการชาร์จ
ที่ ดี ใ นอุ ณ หภู มิ ที่ เ ย็ น กว่ า และอาจอนุ ญ าต
ให้ 'ชาร์จเร็ว' ในช่วงอุณหภูมิ 5 ถึง 45 °C
(41 ถึง 113 °F) ฉะนัน้ ควรท�ำการชาร์จภายใน
ช่วงอุณหภูมินี้ ที่อุณหภูมิตั้งแต่ 0 ถึง 5 °C
สามารถชาร์จได้ แต่ควรลดกระแสของการ
ชาร์จลง อุณหภูมิสูงในระหว่างการชาร์จอาจ
ท�ำให้แบตเตอรี่เสื่อมสภาพและการชาร์จที่
อุณหภูมิสูงกว่า 45 °C จะลดประสิทธิภาพ
ของแบตเตอรี่ในขณะที่อุณหภูมิต�่ำกว่าความ
ต้านทานภายในของแบตเตอรี่อาจเพิ่มขึ้น
ส่งผลให้การชาร์จช้าลงและเวลาในการชาร์จ
นานขึ้น
แบตเตอรีล่ เิ ทียมไอออน ส�ำหรับผูบ้ ริโภคทัว่ ไป
ไม่ควรชาร์จที่อุณหภูมิต�่ำกว่า 0 °C (32 °F)
ถึงแม้วา่ ก้อนแบตเตอรีอ่ าจแสดงว่าก�ำลังชาร์จ
ตามปกติ แต่โลหะลิเทียมชุบอาจเกิดขั้วลบ
ขึ้นในระหว่างการชาร์จแบบเยือกแข็งได้และ
อาจไม่สามารถหลุดออกมาได้อกี แม้จะชาร์จซำ�้
อุปกรณ์สว่ นใหญ่ทมี่ แี บตเตอรี่ Li-ion ไม่อนุญาต
ให้ชาร์จนอกเหนืออุณหภูมิ 0 - 45 °C เพื่อ
เหตุผลด้านความปลอดภัยยกเว้นโทรศัพท์มอื ถือ
ที่อาจจะอนุญาตให้ชาร์จในระดับหนึ่งเพื่อการ
โทรฉุกเฉิน

ประสิทธิภาพ

-		ความหนาแน่นพลังงานเฉพาะ: 100 ถึง
		250 W • h/kg (360 ถึง 900 kJ/kg)
-		ความหนาแน่นพลังงานเชิงปริมาตร: 250
		ถึง 680 W • h/L (900 ถึง 2230 J/cm³)
-		ความหนาแน่นพลังงานเฉพาะ: 300 ถึง
		1500 W/kg (ที่ 20 วินาที และ 285 W • h/L)

เนือ่ งจากแบตเตอรีล่ เิ ทียมไอออนสามารถมีวสั ดุอเิ ล็กโทรดบวกและลบได้หลากหลาย
ความหนาแน่นพลังงานและแรงดันไฟฟ้าจึงแปรผันตามแรงดันไฟฟ้าวงจรเปิด
(OCV) สูงกว่าแบตเตอรี่ที่มีน�้ำ (เช่น กรดตะกั่ว, นิกเกิล-เมทัลไฮไดรด์และ
นิกเกิล-แคดเมียม) ความต้านทานภายในเพิ่มขึ้นเมื่อรอบและอายุการใช้งาน
มากขึ้น ความต้านทานภายในที่เพิ่มขึ้นท�ำให้แรงดันไฟฟ้าที่ขั้วต่อลดลงเพราะ
โหลดเพิม่ ขึน้ ซึง่ จะลดการดึงกระแสสูงสุด ในทีส่ ดุ ความต้านทานทีเ่ พิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ
จะท�ำให้แบตเตอรีอ่ ยูใ่ นสถานะทีไ่ ม่สามารถรองรับกระแสคายประจุปกติได้อกี ต่อไป
แบตเตอรี่ที่มีลิเทียมเหล็กฟอสเฟต (LiFePO4) เป็นขั้วบวกและกราไฟต์เป็น
ขั้วลบจะมีแรงดันไฟฟ้าวงจรเปิด 3.2 V และแรงดันการชาร์จทั่วไป 3.6 โวลต์
ลิเทียมนิกเกิลแมงกานีสโคบอลต์ (NMC) ออกไซด์เป็นขั้วบวกและกราไฟต์เป็น
ขั้วลบจะมีแรงดันไฟฟ้า 3.7 V และแรงดันชาร์จสูงสุด 4.2 V ขั้นตอนการชาร์จ
จะเริม่ ทีแ่ รงดันไฟฟ้าคงทีพ่ ร้อมกับจ�ำกัดกระแสไฟฟ้า (เช่น การชาร์จด้วยกระแสคงที่
จนกระทั่งแรงดันไฟฟ้าถึง 4.2 V ในเซลล์และชาร์จต่อด้วยแรงดันไฟฟ้าคงที่
จนกระทั่งกระแสไฟฟ้าลดลงใกล้ศูนย์) โดยทั่วไปจะหยุดที่ 3% ของกระแสที่
ชาร์จเริ่มต้น ในอดีตแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนไม่สามารถชาร์จอย่างรวดเร็วได้
และต้องการเวลาอย่างน้อยสองชัว่ โมงในการชาร์จจนเต็ม เซลล์รนุ่ ปัจจุบนั สามารถ
ชาร์จเต็มในเวลา 45 นาทีหรือน้อยกว่าได้ ในปี 2015 นักวิจัยสามารถท�ำให้
แบตเตอรีค่ วามจุ 600 mAh นัน้ ชาร์จได้ถงึ 68% ในเวลา 2 นาที และแบตเตอรี่
ขนาด 3000 mAh นั้นจะชาร์จได้ถึง 48% ในเวลา 5 นาที
ประสิทธิภาพของแบตเตอรีม่ กี ารปรับปรุงเมือ่ เวลาผ่านไป ยกตัวอย่างเช่น 1991 - 2005
ความจุพลังงานต่อราคาของแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนเพิ่มขึ้นมากกว่าสิบเท่า
จาก 0.3 W • h ต่อดอลลาร์เป็น 3 W • h ต่อดอลลาร์ ในช่วงปี 2011 - 2017
มีความคืบหน้าโดยเฉลี่ย 7.5% ต่อปี เซลล์ที่มีขนาดต่างกันซึ่งมีคุณสมบัติทาง
เคมีคล้ายคลึงกันก็มีความหนาแน่นพลังงานเท่ากัน เซลล์ 21700 นั้นมีพลังงาน
มากกว่าเซลล์ 18650 ถึง 50% และขนาดที่ใหญ่กว่าจะช่วยลดการถ่ายเท
ความร้อนสู่สิ่งแวดล้อมโดยรอบ
DECEMBER 2019 - JULY 2020
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วิ ศ ว ก ร ร ม ไ ฟ ฟ้ า
น�ำไปสู่การเสื่อมสภาพของแคโทด ดังนั้นแคโทดที่ใช้โคบอลต์จึงพบได้บ่อยที่สุด
อย่างไรก็ตามวัสดุอื่นๆ ก�ำลังถูกวิจัยโดยมีเป้าหมายเพื่อลดต้นทุนและปรับปรุง
อายุการใช้งานของแบตเตอรี่
ในปี 2017 LiFePO4 เป็นตัวเลือกส�ำหรับการผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน
ขนาดใหญ่ เช่น ส�ำหรับยานพาหนะไฟฟ้าเนื่องจากต้นทุนต�่ำ ความปลอดภัยที่
ยอดเยี่ยมและความทนทาน (รอบการใช้งาน) สูง ตัวอย่างเช่น แบตเตอรี่ของ
Sony Fortelion นัน้ ยังคงความสามารถไว้ถงึ 74% ของความจุหลังจากใช้งานไป
8000 รอบด้วยการคายประจุ 100% การเลือกชนิดของอิเล็กโทรไลต์กม็ บี ทบาท
ส�ำคัญต่อประสิทธิภาพของแบตเตอรี่เช่นกัน เช่น แบตเตอรี่ลิเทียมโพลิเมอร์

วัสดุที่ใช้

ความต้ อ งการที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ส�ำหรั บ แบตเตอรี่
ท�ำให้ผู้ค้าและนักวิชาการให้ความส�ำคัญกับ
การปรับปรุงแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ในด้าน
ความหนาแน่นของพลังงาน อุณหภูมิในการ
ท�ำงาน ความปลอดภัย ความทนทาน เวลา
ในการชาร์จพลังงานและต้นทุน เทคโนโลยี
การผลิตมีการใช้วสั ดุตอ่ ไปนีใ้ นเซลล์ทมี่ จี �ำหน่าย
ทัว่ ไป การวิจยั เพือ่ เสาะหาวัสดุอนื่ ๆ มาทดแทน
เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ขั้วบวก (positive plate)

โดยทัว่ ไปวัสดุแคโทด จะถูกสร้างขึน้ จากสองวัสดุ
คือ LiCoO2 และ LiMn2O4 วัสดุที่ใช้โคบอลต์
พัฒนาโครงสร้างแบบ tetrahedral ที่ท�ำให้
มีการแพร่กระจายของลิเทียมไอออนสองมิติ
แคโทดที่ท�ำจากโคบอลต์มีความเหมาะสม
อย่างยิ่งเนื่องจากความจุต่อความร้อนที่สูง
ความจุต่อปริมาตรสูง การปลดปล่อยตัวเอง
(self-discharge) ต�่ำ แคโทดแมงกานีสนั้น
ก็นา่ สนใจ เพราะแมงกานีสมีราคาถูกกว่าและ
เป็นไปได้ว่าในทางทฤษฎีแล้วมันสามารถ
ใช้เพื่อท�ำให้แบตเตอรี่มีประสิทธิภาพและ
มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น แต่มีข้อจ�ำกัด
รวมถึงแนวโน้มที่แมงกานีสจะละลายเป็น
อิเล็กโทรไลต์ในระหว่างรอบการใช้งาน ซึ่ง
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ขั้วลบ (negative plate)

วัสดุอิเล็กโทรดขั้วลบแบบดั้งเดิมถูกสร้างขึ้นจากกราไฟต์และวัสดุคาร์บอนอื่นๆ
แม้ว่าจะมีการใช้วัสดุซิลิกอนในรุ่นใหม่ๆ มากขึ้น วัสดุเหล่านี้นิยมน�ำมาใช้งาน
เพราะหาง่ายและมีการใช้งานกับตัวน�ำทางไฟฟ้าและสามารถดูดซับไอออนของ
ลิเทียมไอออนเพือ่ เก็บประจุไฟฟ้าด้วยการขยายปริมาตรเพียงเล็กน้อย (ประมาณ
10%) เหตุผลทีก่ ราไฟต์เป็นวัสดุหลักเนือ่ งจากแรงดันไฟฟ้าต�ำ่ และประสิทธิภาพ
ที่ดีเยี่ยม มีการน�ำวัสดุอื่นๆ มาใช้ แต่แรงดันไฟฟ้าสูงท�ำให้มีความหนาแน่นของ
พลังงานต�่ำ แรงดันไฟฟ้าที่ต�่ำของวัสดุจึงเป็นคุณสมบัติที่ส�ำคัญ เพราะความจุ
ส่วนเกินนั้นไร้ประโยชน์ในแง่ของความหนาแน่นพลังงาน

การใช้งาน

แบตเตอรี่ Li-ion ให้แหล่งพลังงานที่มีความหนาแน่นพลังงานสูง น�้ำหนักเบา
เหมาะส�ำหรับอุปกรณ์ทหี่ ลากหลาย เพือ่ ให้พลังงานแก่อปุ กรณ์ทมี่ ขี นาดใหญ่กว่า
เช่น รถยนต์ไฟฟ้า การเชื่อมต่อแบตเตอรี่ขนาดเล็กจ�ำนวนมากในวงจรแบบ
ขนานนัน้ มีประสิทธิภาพมากกว่าการเชือ่ มต่อแบตเตอรีข่ นาดใหญ่เพียงหนึง่ ก้อน
อุปกรณ์ดังกล่าวรวมถึง:
อุปกรณ์พกพา อุปกรณ์เหล่านีร้ วมถึงโทรศัพท์มอื ถือและสมาร์ตโฟนแล็ปท็อปและ
แท็บเล็ต กล้องดิจติ อลและกล้องวิดโี อ บุหรีอ่ เิ ล็กทรอนิกส์ เกมพกพาและไฟฉาย
เครือ่ งมือไฟฟ้า แบตเตอรี่ Li-ion ใช้ในเครือ่ งมือต่างๆ เช่น สว่านไร้สาย เลือ่ ยและ
อุปกรณ์ท�ำสวนหลากหลายประเภทรวมถึงวิปเปอร์สนิปเปอร์และเครือ่ งเล็มหญ้า
ยานพาหนะไฟฟ้า แบตเตอรี่ถูกน�ำมาใช้ในรถยนต์ไฟฟ้า, รถยนต์ไฮบริด,
รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าและสกูตเตอร์, จักรยานไฟฟ้า, ยานพาหนะส่วนบุคคลและ
รถเข็นไฟฟ้าขั้นสูง นอกจากนี้ยังมีแบบที่ควบคุมด้วยวิทยุ เช่น เครื่องบินจ�ำลอง
อากาศยาน และรถส�ำรวจดาวอังคาร

Electrical Engineering
แบตเตอรี่ Li-ion ใช้ในงานด้านการสือ่ สารโทรคมนาคม แบตเตอรีล่ เิ ทียมทีไ่ ม่มนี ำ�้
(ทุติยภูมิ) ให้พลังงานไฟฟ้าส�ำรองที่เชื่อถือได้ส�ำหรับอุปกรณ์ที่อยู่ในเครือข่าย
ของผู้ให้บริการโทรคมนาคมทั่วไป และโครงสร้างที่ไม่มีผู้ปฏิบัติงานควบคุมงาน
ในลักษณะดังกล่าวแนะน�ำให้ใช้แบตเตอรี่ Li-ion ที่มีคุณสมบัติทางเทคนิค
เฉพาะ ผูใ้ ช้แบตเตอรี่ li-ion ต้องทราบข้อมูลรายละเอียดข้อควรระวังเฉพาะของ
แบตเตอรี่รวมถึงขั้นตอนการดับเพลิงที่เหมาะสมเพื่อให้เป็นไปตามข้อก�ำหนด
ด้านกฎระเบียบและเพื่อปกป้องพนักงานและอุปกรณ์โดยรอบด้วย

การคายประจุเอง (self-discharge)

แบตเตอรีจ่ ะค่อยๆ คายประจุตวั เองออกแม้วา่ จะไม่ได้เชือ่ มต่อและจ่ายกระแสไฟ
แบตเตอรีแ่ บบชาร์จ Li-ion มีอตั ราการคายประจุตวั เองโดยทัว่ ไปจะอยูท่ ี่ 1.5 - 2%
ต่อเดือน ขึ้นอยู่กับผู้ผลิต
อัตราจะเพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิและสถานะของประจุ การศึกษาปี 2004 พบว่า
ส�ำหรับเงือ่ นไขการคายประจุตวั เองส่วนใหญ่จะขึน้ อยูก่ บั เวลาเป็นหลัก นัน่ คืออัตรา
การคายประจุด้วยตนเองอาจเพิ่มขึ้นตามอายุของแบตเตอรี่ ในปี 1999 วัดการ
ปลดปล่อยตัวเองต่อเดือนที่ 8% ที่ 21 °C, 15% ที่ 40 °C, 31% ที่ 60 °C
สถิติในปี 2007 พบว่าอัตราการคายประจุตัวเองต่อเดือนอยู่ที่ 2 - 3%
จากการเปรียบเทียบอัตราการคายประจุด้วยตนเองส�ำหรับแบตเตอรี่ NiMH
ส�ำหรับเซลล์ทวั่ ไปก่อนหน้านีท้ มี่ มี ากถึง 30% ต่อเดือน ตัง้ แต่ปี 2017 จะลดลง
เหลือเพียงประมาณ 0.08 - 0.33% ต่อเดือน และประมาณ 10% ต่อเดือน
ในแบตเตอรี่ NiCd

อายุแบตเตอรี่

โดยทัว่ ไปแล้วอายุของแบตเตอรีล่ เิ ทียมไอออน
จะถูกก�ำหนดเป็นจ�ำนวนรอบการชาร์จประจุเต็ม
(number of cycles) ทีจ่ ะท�ำให้แบตเตอรีส่ ญ
ู เสีย
ความจุ ห รื อ ความต้ า นทานภายในเพิ่ ม ขึ้ น
โดยปกติแล้วข้อมูลทางเทคนิคของผู้ผลิต
จะใช้ค�ำว่า "อายุการใช้งาน (cycle life)" เพือ่
ระบุอายุการใช้งานในแง่ของจ�ำนวนรอบการ
ใช้งานถึง 80% ของความจุแบตเตอรี่ที่ได้
ก�ำหนดไว้ ในการจัดเก็บแบตเตอรี่แม้ไม่ได้
ใช้งานก็ท�ำให้ลดความจุลดลงได้เช่นกัน
อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ได้รับผลกระทบ
จากปัจจัยหลายอย่างรวมถึงอุณหภูม,ิ กระแส
ในการคายประจุ, กระแสในการประจุและช่วง
ของการประจุ (depth of discharge) แบตเตอรี่
ไม่ได้รบั การชาร์จและปล่อยออกมาอย่างเต็มที่
ในการใช้งานจริง เช่น สมาร์ตโฟน แล็ปท็อป
และรถยนต์ไฟฟ้า แต่การก�ำหนดอายุการ
ใช้งานแบตเตอรี่โดยรอบการคายประจุเต็ม
อาจท�ำให้เข้าใจผิด เพือ่ หลีกเลีย่ งความสับสนนี้
บางครัง้ นักวิจยั ใช้การคายประจุสะสมทีก่ �ำหนด
เป็นจ�ำนวนประจุทั้งหมด (Ah) ตลอดอายุ
การใช้งานของแบตเตอรี่ การเสื่อมสภาพของ
แบตเตอรี่ในระหว่างการเก็บรักษานั้นได้รับ
ผลกระทบจากอุณหภูมิและสถานะประจุของ
แบตเตอรี่ (%SOC) และอุณหภูมทิ สี่ งู (ปกติ
> 50 °C) จะท�ำให้ความจุลดลงได้
การคูณการคายประจุของแบตเตอรี่ (Ah)
กับแรงดันไฟฟ้าที่ก�ำหนด (V) จะได้พลังงาน
ทัง้ หมด (kWh) ทีไ่ ด้ตลอดอายุการใช้งานของ
แบตเตอรี่ จะสามารถค�ำนวณต้นทุนต่อ kWh
ของพลังงานจากแบตเตอรีไ่ ด้ (รวมถึงค่าใช้จา่ ย
ในการชาร์จด้วย)
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ความหลากหลายของแบตเตอรี่

การศึกษาในปี 2015 โดย Andreas Gutsch
จากสถาบันเทคโนโลยี Karlsruhe พบว่าอายุ
การใช้งานของแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนอาจ
แตกต่างกันไปตามปัจจัยในการใช้งาน เพราะ
เซลล์ Li-ion บางส่วนสูญเสียความสามารถไป
30% หลังจากใช้งานไป 1,000 รอบ การศึกษา
ยังพบว่ามาตรฐานความปลอดภัยส�ำหรับ
แบตเตอรี่บางตัวไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
ส�ำหรับระบบการจัดเก็บพลังงานแบบอยู่กับที่
(stationary) คาดหวังว่าแบตเตอรี่ควรจะมี
อายุการใช้งาน 3,000 รอบเป็นอย่างน้อย ซึง่
มันจ�ำเป็นส�ำหรับการลงทุนที่จะท�ำก�ำไร

การเสื่อมสภาพ

แบตเตอรีท่ มี่ อี ายุการใช้งานจะท�ำให้ความจุลดลง
เรื่อยๆ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางเคมี
และเชิงกลของขั้วไฟฟ้า แบตเตอรี่เป็นระบบ
ไฟฟ้าเคมีหลายเซลล์และย่อยสลายด้วยความ
หลากหลายของกลไกทางเคมี ทางกล และ
ความร้อนที่เกิดขึ้นพร้อมกัน กลไกที่โดดเด่น
บางประการ ได้แก่ การก่อตัวของชั้นของแข็ง
อิเล็กโทรไลต์ (SEI), การเกาะชัน้ ลิเทียม, การ
แคร็กเชิงกลของชัน้ SEI และอนุภาคอิเล็กโทรด
และการสลายตัวของอิเล็กโทรไลต์จากความร้อน
การสลายตัวขึน้ อยูก่ บั อุณหภูมเิ ป็นหลัก โดยการ
สลายตัวมีนอ้ ยทีส่ ดุ ทีอ่ ณ
ุ หภูมปิ ระมาณ 25 °C
แต่จะเพิ่มขึ้นหากเก็บไว้หรือใช้ที่อุณหภูมิ
สูงกว่าหรือตำ�่ กว่า 25 °C ระดับประจุทสี่ งู และ
อุณหภูมิที่สูงขึ้น (ไม่ว่าจะจากการชาร์จหรือ
จากอากาศแวดล้อม) จะเร่งการเสื่อมสภาพ
ของแบตเตอรี่ และขัว้ แอโนดทีท่ �ำจากคาร์บอน
จะสร้างความร้อนขึ้นเมื่อถูกใช้งาน แบตเตอรี่
อาจจะต้องถูกระบายความร้อนเพือ่ ลดผลกระทบ
จากอุณหภูมิ
อุณหภูมขิ องเซลล์แบบถุงและทรงกระบอกขึน้
อยู่กับกระแสไฟฟ้าเป็นเชิงเส้น การระบาย
ความร้อนภายในที่ไม่ดีอาจเพิ่มอุณหภูมิให้
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กับเซลล์ ท�ำให้อัตราการเสื่อมสภาพแตกต่างกันไปตามอุณหภูมิ: การสูญเสีย
6% ที่ 0 °C (32 °F), 20% ที่ 25 °C (77 °F) และ 35% ที่ 40 °C (104 °F)
การเกิดขึ้นของชั้นโซลิดอิเล็กโทรไลต์ (SEI) เป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพ
แต่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเสื่อมสภาพจากความร้อน ชั้น SEI ประกอบด้วย
อิเล็กโทรไลต์-คาร์บอเนต ทีท่ �ำหน้าทีเ่ ป็นทัง้ อิออนตัวน�ำและฉนวนอิเล็กทรอนิกส์
มันก่อตัวขึ้นทั้งขั้วแอโนดและแคโทด และเป็นตัวก�ำหนดพารามิเตอร์ของ
ประสิทธิภาพต่างๆ ภายใต้เงื่อนไขทั่วไป ชั้น SEI จะมีความหนาคงที่หลังจาก
การชาร์จครั้งแรกท�ำให้อุปกรณ์สามารถท�ำงานได้เป็นเวลาหลายปี
การก่อตัวขึน้ ของ SEI ในขัว้ ลบระหว่างการชาร์จและคายประจุแรกและส่งผลให้
เกิดการใช้ลิเทียมไอออน การใช้ลิเทียมไอออนจะลดการชาร์จและประสิทธิภาพ
การปล่อยประจุของวัสดุอิเล็กโทรด อย่างไรก็ตามฟิล์ม SEI เป็นตัวท�ำละลาย
อินทรียท์ ไี่ ม่ละลายน�ำ้ ดังนัน้ จึงมีความเสถียรในสารละลายอิเล็กโทรไลต์อนิ ทรีย์
หากเติมสารเติมแต่งทีเ่ หมาะสมลงในอิเล็กโทรไลต์เพือ่ ส่งเสริมการก่อตัวของ SEI
สามารถป้องกันการฝังโมเลกุลของตัวท�ำละลายร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อวัสดุอิเล็กโทรด ในทางตรงกันข้าม SEI นั้น
เป็นตัวคัดกรองและอนุญาตให้ลิเทียมไอออนผ่านและห้ามไม่ให้อิเล็กตรอนผ่าน
สิง่ นีเ้ ป็นการรับประกันความต่อเนือ่ งของการชาร์จและการปล่อยประจุ SEI เป็น
ตัวจ�ำกัดการใช้ลเิ ทียมไอออนในการใช้งาน ซึง่ จะช่วยปรับปรุงขัว้ ไฟฟ้าอย่างมาก
รวมถึงประสิทธิภาพต่อรอบการใช้งานและอายุการใช้งาน

ปฏิกิริยา

ปฏิกริ ยิ า 5 ประการทีท่ �ำให้เกิดการเสือ่ มสภาพของการคายความร้อนทีส่ ามารถ
เกิดขึ้นได้
การลดลงทางเคมีของอิเล็กโทรไลต์โดยแอโนด
การสลายตัวทางความร้อนของอิเล็กโทรไลต์
ปฏิกิริยาเคมีของอิเล็กโทรไลต์โดยแคโทด
การสลายตัวเนื่องจากความร้อนโดยแคโทดและแอโนด
การลัดวงจรภายในโดยผลของการชาร์จประจุ

Electrical Engineering
แอโนด

เลเยอร์ SEI ที่เกิดขึ้นบนขั้วบวกนั้นเป็นส่วนผสมของลิเทียมออกไซด์ ลิเทียม
ฟลูออไรด์และเซมิคาร์บอเนต (เช่น lithium alkyl carbonate) ที่อุณหภูมิสูง
อัลคิลคาร์บอเนตในอิเล็กโทรไลต์สลายตัวเป็น Li2CO3 ที่ไปเพิ่มความหนาของ
ฟิลม์ และจ�ำกัดประสิทธิภาพของขัว้ บวก สิง่ นีจ้ ะเพิม่ ความต้านทานของเซลล์และ
ลดความจุ ก๊าซที่เกิดจากการสลายตัวของอิเล็กโทรไลต์สามารถเพิ่มความดัน
ภายในเซลล์และเป็นปัญหาด้านความปลอดภัย เช่น อุปกรณ์มือถือ
อุณหภูมิต�่ำกว่า 25 °C การถูกเคลือบของโลหะลิเทียมที่ขั้วบวกและปฏิกิริยา
ทีต่ ามมากับอิเล็กโทรไลต์จะน�ำไปสูก่ ารสูญเสียลิเทียมได้ การจัดเก็บเป็นเวลานาน
สามารถเพิ่มความหนาของฟิล์มและสูญเสียก�ำลัง (capacity) ของแบตเตอรี่
การคายประจุเกิน 2 V อาจท�ำให้สูญเสีย capacity ของแบตเตอรี่ได้ ตัวเก็บ
ประจุขั้วบวก (ทองแดง) สามารถละลายลงในอิเล็กโทรไลต์ เมื่อชาร์จประจุ
แล้วประจุของทองแดงบนขั้วบวกจะลดลง เมื่อเวลาผ่านไปสารละลายทองแดง
สามารถก่อตัวและท�ำให้เกิดการลัดวงจรได้
รอบการใช้งานทีส่ งู และการชาร์จประจุกอ่ ให้เกิดความเครียดทางกลกับโครงสร้าง
กราไฟต์ของขั้วบวก ความเค้นเชิงกลที่เกิดจากการแทรกและการแยกตัว
ระหว่างกัน สร้างรอยแยกของอนุภาคกราไฟต์เปลีย่ นแนวการเรียงตัวของกราไฟต์
การเรียงตัวแนวนี้ส่งผลให้สูญเสียความสามารถในการเก็บพลังงาน

อิเล็กโทรไลต์

การเสื่อมสภาพของอิเล็กโทรไลต์ประกอบด้วยการย่อยสลายและการสลายตัว
ด้วยความร้อน ทีค่ วามเข้มข้นตำ�่ สุดที่ 10 ppm น�ำ้ จะเริม่ เร่งให้เกิดการย่อยสลาย
สามารถส่งผลกระทบต่ออิเล็กโทรไลต์แอโนดและแคโทดได้ LiPF6 มีส่วนร่วม
ในปฏิกริ ยิ าสมดุลกับ LiF และ PF5 ภายใต้เงือ่ นไขทัว่ ไปการย่อยสลายจะเกิดขึน้
ช้ามาก อย่างไรก็ตามการปรากฏตัวของน�ำ้ ก่อให้เกิด LiF จ�ำนวนมาก ซึง่ ท�ำให้เกิด
ฉนวนไฟฟ้าที่ไม่ละลายน�้ำ LiF จะเกาะกับพื้นผิวขั้วบวกเพิ่มความหนาของฟิล์ม
การย่อยสลาย LiPF6 ท�ำให้ได้กรดลูอสิ PF5 ทีแ่ ข็งแกร่งซึง่ ท�ำปฏิกริ ยิ ากับสปีชสี ท์ ี่
อุดมด้วยอิเล็กตรอน เช่น นำ�้ PF5 ท�ำปฏิกริ ยิ ากับนำ�้ ในรูปแบบกรดไฮโดรฟลูออริก
(HF) และฟอสฟอรัสออกซีฟลูออไรด์ ฟอสฟอรัสออกไซด์ฟลูออไรด์จะท�ำปฏิกริ ยิ า
กับกรดฟอสฟอริกและกรดฟลูออริก HF เปลี่ยนเป็นฟิล์ม SEI ที่แข็งและบาง
บนแคโทดตัวท�ำละลายคาร์บอเนตสามารถแพร่กระจายไปยังแคโทดออกไซด์
เมื่อเวลาผ่านไปจะปล่อยความร้อนและเป็นความร้อนที่ควบคุมไม่ได้
การสลายตัวของเกลือแร่อเิ ล็กโทรไลต์และปฏิกริ ยิ าระหว่างเกลือและตัวท�ำละลาย
เริ่มต้นที่ต�่ำที่สุดที่ 70 °C การสลายตัวที่ส�ำคัญเกิดขึ้นที่อุณหภูมิสูงขึ้น

แคโทด

กลไกการย่อยสลายของแคโทดนั้นรวมถึง
การละลายของแมงกานีส การเกิดออกซิเดชัน
ของอิ เ ล็ ก โทรไลต์ แ ละความผิ ด ปกติ ข อง
โครงสร้าง ใน LiMnO4 กรดไฮโดรฟลูออริก
เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาการสูญเสียแมงกานีส
ในโลหะผ่านแมงกานีส trivalent ทีไ่ ม่ได้สดั ส่วน:
2Mn3

+

Mn2 + + Mn4 +

การสูญเสียวัสดุหลักส่งผลให้ขนาดความจุ
ลดลง อุณหภูมิต�่ำสุดที่ 50 °C ที่จะเริ่มต้น
การสะสม Mn2 + บนขั้วบวกเป็นแมงกานีสที่
เป็นโลหะ โดยมีเอฟเฟกต์เช่นเดียวกับลิเทียม
และการชุบทองแดง รอบการใช้งานที่แรงดัน
สูงสุดและต�่ำสุดจะท�ำลายตาข่ายคริสตัล ซึ่ง
เกิดขึ้นเมื่อ Mn4 + ลดลงเป็น Mn3 + ระหว่าง
การคายประจุ
การเก็บแบตเตอรี่ที่ชาร์จแรงดันไว้มากกว่า
3.6 V จะเริ่มต้นการเกิดออกซิเดชันของ
อิเล็กโทรไลต์ดว้ ยแคโทดและท�ำให้เกิดชัน้ SEI
บนแคโทด เช่นเดียวกับขั้วบวกการก่อตัวของ
SEI มากเกินไปก่อให้เกิดฉนวนท�ำให้ความจุ
ลดลงและการกระจายกระแสไม่สม�่ำเสมอ
การจัดเก็บที่แรงดันน้อยกว่า 2 V จะท�ำให้
LiCoO2 และ LiMn2O4 บนแคโทดสลายตัว
ช้าๆ ปล่อยออกซิเจนและสูญเสียความสามารถ
ที่จะกลับมาใช้งานได้
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อุปกรณ์ส�ำหรับแบตเตอรี่มัลติเซลล์

แบตเตอรี่ Li-ion จ�ำเป็นต้องมีระบบการจัดการแบตเตอรี่เพื่อป้องกันการท�ำงาน
เกินข้อก�ำหนดที่ปลอดภัยของแต่ละเซลล์ (ชาร์จสูงสุด, ประจุต�่ำสุด, อุณหภูมิ
ตำ�่ สุดในช่วงอุณหภูมทิ ปี่ ลอดภัย) และเพือ่ รักษาสมดุลของเซลล์เพือ่ ก�ำจัดสภาวะ
การชาร์จทีไ่ ม่เท่ากัน สิง่ นีจ้ ะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิม่ ความจุของแบตเตอรี่
เป็นอย่างมาก เมือ่ จ�ำนวนเซลล์และกระแสโหลดเพิม่ ขึน้ โอกาสในการไม่สมดุลกัน
จะเพิม่ ขึน้ ความไม่สมดุลกันมีสองแบบคือ state-of-charge (SOC) และความจุ
หรือพลังงาน ("C / E") แม้ว่า SOC จะพบได้บ่อยกว่า แต่ปัญหาแต่ละข้อ
จะจ�ำกัดขีดความสามารถในการเก็บประจุของแบตเตอรีแ่ พ็ค (mA • h) โดยเฉพาะ
เซลล์ที่มีความอ่อนแอที่สุด

ความปลอดภัย
อันตรายจากไฟไหม้

แบตเตอรีล่ เิ ทียมไอออนอาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัย เนือ่ งจากมีอเิ ล็กโทรไลต์
ที่ติดไฟได้และอาจเกิดความดันสูงหากแบตเตอรี่ช�ำรุด เซลล์แบตเตอรี่ที่ชาร์จ
เร็วเกินไปอาจท�ำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรน�ำไปสู่การระเบิดและไฟไหม้ได้ เนื่องจาก
ความเสีย่ งเหล่านีม้ าตรฐานการทดสอบจึงเข้มงวดกว่าแบตเตอรีก่ รด ท�ำให้ตอ้ งมี
เงือ่ นไขการทดสอบทีม่ ากขึน้ และการทดสอบเฉพาะ (type test) แบตเตอรีเ่ พิม่ เติม
และมีข้อจ�ำกัดในการขนส่งที่ก�ำหนดโดยหน่วยงานก�ำกับดูแลความปลอดภัย
มีบางบริษทั ทีเ่ รียกคืนแบตเตอรีท่ เี่ กีย่ วข้อง รวมถึงการเรียกคืน Samsung Galaxy
Note 7 ในปี 2016 เพราะเกิดไฟใหม้จากแบตเตอรี่
แบตเตอรีล่ เิ ทียมไอออน ซึง่ แตกต่างจากแบตเตอรีท่ ชี่ าร์จใหม่ได้ดว้ ยอิเล็กโทรไลต์
แบบนำ�้ เพราะมีอเิ ล็กโทรไลต์เป็นของเหลวทีต่ ดิ ไฟได้ ฉะนัน้ จึงต้องมีการควบคุม
คุณภาพอย่างเข้มงวดในระหว่างการผลิต แบตเตอรี่ที่ช�ำรุดอาจท�ำให้เกิดไฟไหม้
อย่างรุนแรงได้ เครื่องชาร์จที่มีข้อผิดพลาดอาจส่งผลต่อความปลอดภัยของ
แบตเตอรี่ เนื่องจากมันสามารถท�ำลายวงจรป้องกันของแบตเตอรี่ได้ ในขณะที่
ชาร์จทีอ่ ณ
ุ หภูมติ ำ�่ กว่า 0 °C อิเล็กโทรดลบของเซลล์จะถูกชุบด้วยลิเทียมบริสทุ ธิ์
ซึ่งสามารถลดฟังก์ชันความปลอดภัยของทั้งแพ็กได้
การลัดวงจรของแบตเตอรี่จะท�ำให้เซลล์ร้อนเกินไปและอาจลุกเป็นไฟได้ เซลล์ที่
อยู่ติดกันอาจมีความร้อนสูงเกินไปด้วยและเสื่อมสภาพ ซึ่งอาจท�ำให้แบตเตอรี่
ทั้งหมดติดไฟหรือแตกได้ทันที ในกรณีที่เกิดไฟไหม้อุปกรณ์ในแบตเตอรี่จะ
ปล่อยควันที่หนาทึบ ซึ่งเป็นที่น่าร�ำคาญออกมา ปริมาณพลังงานไฟฟ้า (ไฟฟ้า
+ เคมี) ของเซลล์โคบอลต์ออกไซด์อยู่ที่ประมาณ 100 ถึง 150 kJ/(A • h) ซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นสารเคมี
ในขณะที่เกิดไฟไหม้มักจะเกิดความเสียหายร้ายแรงดังนั้น ประมาณปี 2010
แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนขนาดใหญ่ได้รับการแนะน�ำให้ใช้แทนแบตเตอรี่ที่ใช้เคมี
อื่นๆ ส�ำหรับระบบไฟฟ้าในเครื่องบินบางล�ำ
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ความเสียหายและการใช้งานเกินพิกัด

หากแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนเกิดการช�ำรุด
กระแทกหรือถูกโหลดทางไฟฟ้าสูงกว่าพิกัด
โดยไม่ได้รับการป้องกันอาจเกิดปัญหาขึ้นได้
การลัดวงจรภายนอกอาจท�ำให้เกิดการระเบิด
ของแบตเตอรี่ได้เช่นกัน
หากร้อนเกินไปหรือชาร์จมากเกินไปแบตเตอรี่
Li-ion อาจประสบปัญหาความร้อนและการแตก
ของเซลล์ ในกรณีที่รุนแรงอาจท�ำให้เกิดการ
รัว่ ไหล ระเบิด หรือไฟไหม้ เพือ่ ลดความเสีย่ ง
เหล่านีเ้ ซลล์ลเิ ทียมไอออน (และชุดแบตเตอรี)่
จ�ำนวนมากจึงมีวงจรป้องกันเพือ่ ความปลอดภัย
ซึง่ จะตัดการเชือ่ มต่อแบตเตอรีเ่ มือ่ แรงดันไฟฟ้า
อยูน่ อกช่วงความปลอดภัยระหว่าง 3 - 4.2 V
ต่อเซลล์ หรือเมือ่ มีการชาร์จหรือปล่อยประจุเกิน
ชุดแบตเตอรีล่ เิ ทียมไม่วา่ จะสร้างโดยผูข้ ายหรือ
ผูใ้ ช้ปลายทางทีไ่ ม่มวี งจรการจัดการแบตเตอรี่
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพนัน้ อาจท�ำให้เกิดปัญหาเหล่านี้
วงจรการจัดการแบตเตอรี่ที่ออกแบบมาไม่ดี
หรือมีการน�ำไปใช้งานไม่ถูกต้องอาจก่อให้
เกิดปัญหา เป็นการยากที่จะแน่ใจว่ามีการใช้
วงจรการจัดการแบตเตอรี่เฉพาะแบบได้อย่าง
ถูกต้อง

Electrical Engineering
ขีดจ�ำกัดแรงดันไฟฟ้า

เซลล์ลิเทียมไอออนมีความไวต่อความเครียด
หากอยู ่ น อกช่ ว งแรงดั น ไฟฟ้ า ที่ ป ลอดภั ย
ระหว่าง 2.5 และ 3.65/ 4.1/ 4.2 หรือ 4.35 V
(ขึ้นอยู่กับส่วนประกอบของเซลล์) การเพิ่ม
ช่วงแรงดันไฟฟ้าเกินกว่านี้จะส่งผลให้เกิด
การเสื่อมสภาพและเสี่ยงต่อความปลอดภัย
เนื่องจากปฏิกิริยาของส่วนประกอบในเซลล์
เมื่อเก็บไว้เป็นเวลานานกระแสไฟฟ้าลัดวงจร
เล็กๆ ของวงจรป้องกันอาจท�ำให้แบตเตอรี่
เสือ่ มสภาพได้เช่นกัน เครือ่ งชาร์จปกติอาจไม่มี
ประโยชน์ เนือ่ งจากระบบการจัดการแบตเตอรี่
(BMS) อาจเก็บบันทึกการใช้งานของแบตเตอรี่
(หรือเครื่องชาร์จ) นี้ไว้ เซลล์ลิเทียมไอออน
หลายชนิดไม่สามารถชาร์จได้อย่างปลอดภัย
ต�ำ่ กว่า 0 °C เนือ่ งจากอาจส่งผลให้การเคลือบ
ของลิเทียมบนขัว้ บวกของเซลล์ซงึ่ อาจก่อให้เกิด
การลัดวงจรภายใน
คุณสมบัติด้านความปลอดภัยอื่นๆ ที่จ�ำเป็น
ในแต่ละเซลล์
- Shut-down separator (ส�ำหรับความร้อน
สูงเกินไป)
- Tear-away tab (ส�ำหรับการลดแรงดัน
ภายใน)
- Vent (ลดความดันในกรณีที่มีการระเบิด
รุนแรง)
- Thermal interrupt (กระแสเกิน/ ชาร์จ
มากเกินไป/ การสัมผัสกับสิ่งแวดล้อม)
คุณสมบัตเิ หล่านีม้ คี วามจ�ำเป็นต้องมี เนือ่ งจาก
ขั้วไฟฟ้าเชิงลบจะสร้างความร้อนระหว่างการ
ใช้งาน ในขณะทีข่ วั้ บวกอาจท�ำให้เกิดออกซิเจน
อย่างไรก็ตามอุปกรณ์เพิ่มเติมเหล่านี้จะใช้อยู่
ภายในเซลล์ เพิ่มจุดเสี่ยงของเสียหายและ
อาจปิดการใช้งานของเซลล์อย่างถาวรเมื่อมัน
ท�ำงาน นอกจากนี้คุณสมบัติเหล่านี้ยังเพิ่ม
ค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับแบตเตอรี่นิกเกิลเมทัล
ไฮไดรด์ ซึ่งต้องการเพียงอุปกรณ์เชื่อมต่อ
ไฮโดรเจน/ ออกซิเจนและวาล์วแรงดันส�ำรอง

สารปนเปือ้ นในเซลล์สามารถท�ำลายอุปกรณ์ความปลอดภัยเหล่านีไ้ ด้ นอกจากนี้
คุณสมบัติเหล่านี้ไม่สามารถใช้ได้กับเซลล์ทุกประเภท เช่น เซลล์ที่มีกระแสสูง
ในปริซมึ ไม่สามารถติดตัง้ ช่องระบายความร้อนหรือการขัดจังหวะด้วยความร้อนได้
เซลล์ที่มีกระแสสูงจะต้องไม่ท�ำให้เกิดความร้อนหรือออกซิเจนมากเกินไป เพื่อ
มิให้เกิดความล้มเหลวทีร่ นุ แรง แต่จะต้องติดตัง้ ฟิวส์ความร้อนภายในซึง่ ท�ำหน้าที่
ก่อนที่แอโนดและแคโทดจะถึงขีดจ�ำกัดความร้อน
การเปลี่ยนวัสดุอิเล็กโทรดลิเทียมโคบอลต์ออกไซด์ในแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน
ด้วยลิเทียมฟอสเฟตโลหะ เช่น ลิเทียมเหล็กฟอสเฟต (LFP) ช่วยเพิ่มจ�ำนวน
รอบอายุการเก็บรักษาและความปลอดภัยแต่จะลดความจุ ตัง้ แต่ปี 2006 แบตเตอรี่
ลิเทียมไอออนแบบ 'ปลอดภัย' เหล่านี้ ส่วนใหญ่ใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าและการใช้งาน
แบตเตอรี่ความจุขนาดใหญ่อื่นๆ ซึ่งความปลอดภัยเป็นสิ่งส�ำคัญ

การเรียกคืนแบตเตอรี่

- ในเดือนตุลาคม 2004 Kyocera Wireless ได้เรียกคืนแบตเตอรีโ่ ทรศัพท์มอื ถือ
ประมาณ 1 ล้านก้อนที่ถูกระบุว่าเป็นของปลอม
- ในเดือนธันวาคม 2005 Dell ได้เรียกคืนแบตเตอรี่คอมพิวเตอร์แล็ปท็อป
ประมาณ 22,000 เครื่อง และ 4.1 ล้านเครื่องในเดือนสิงหาคม 2006
- ในปี 2006 มีการเรียกคืนแบตเตอรี่ Sony ประมาณ 10 ล้านก้อนที่ใช้ใน
Dell, Sony, Apple, Lenovo, Panasonic, Toshiba, Hitachi, Fujitsu และ
Sharp พบว่าแบตเตอรี่มีความไวต่อการปนเปื้อนภายในจากอนุภาคโลหะ
ในระหว่างการผลิต ภายใต้สถานการณ์บางอย่างอนุภาคเหล่านีส้ ามารถท�ำให้
เกิดการลัดวงจรที่เป็นอันตรายได้
- ในเดือนมีนาคม 2007 โรงงานผลิตคอมพิวเตอร์ Lenovo มีการเรียกคืน
แบตเตอรี่ประมาณ 205,000 ก้อนที่มีความเสี่ยงต่อการระเบิด
- ในเดือนสิงหาคม 2007 โรงงานผลิตโทรศัพท์มอื ถือ Nokia ได้มกี ารเรียกคืน
แบตเตอรี่ประมาณ 46 ล้านก้อนที่อาจจะมีความร้อนเกินและระเบิดได้
- ในเดือนกันยายน 2016 Samsung ได้มกี ารเรียกคืนโทรศัพท์ Galaxy Note 7
ประมาณ 2.5 ล้านเครือ่ ง หลังจากพบว่ามีการเกิดไฟไหม้จ�ำนวน 35 เครือ่ ง
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ข้อจ�ำกัดด้านการขนส่ง

IATA ประมาณการว่าในแต่ละปีจะมีการขนส่ง
เซลล์ลิเทียมมากกว่าหนึ่งพันล้านเซลล์
ขนาดสูงสุดของแบตเตอรี่แต่ละก้อน (ไม่ว่า
จะติดตั้งในอุปกรณ์หรือแบตเตอรี่ส�ำรอง)
ที่สามารถพกพาได้คือแบตเตอรี่ที่มีปริมาณ
ลิเทียมเทียบเท่า (ELC) ไม่เกิน 8 กรัมต่อ
แบตเตอรี่ ยกเว้นว่าหากมีพกพาแบตเตอรี่
เพียงหนึ่งหรือสองก้อนเท่านั้นแต่ละก้อน
อาจมี ELC สูงถึง 25 กรัมได้ ELC ส�ำหรับ
แบตเตอรี่ใดๆ จะรู้ได้โดยการคูณความจุเป็น
แอมแปร์-ชัว่ โมงของแต่ละเซลล์ดว้ ย 0.3 และ
จากนั้นคูณผลลัพธ์ด้วยจ�ำนวนเซลล์ทั้งหมด
ในแบตเตอรี่ทั้งปริมาณลิเทียมที่ค�ำนวณได้
ไม่ได้เป็นเนื้อลิเทียมที่มีอยู่จริง แต่เป็นตัวเลข
ทางทฤษฎีเพียงเพือ่ การขนส่ง เมือ่ ท�ำการจัดส่ง
แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนหากปริมาณลิเทียม
ทั้งหมดในเซลล์เกินกว่า 1.5 กรัม จะต้อง
ท�ำเครื่องหมายบรรจุภัณฑ์ว่า "วัสดุอันตราย
เบ็ดเตล็ดประเภท 9"
แม้วา่ อุปกรณ์ทมี่ แี บตเตอรีล่ เิ ทียมไอออนจะถูก
ก�ำหนดให้ขนส่งโดยบรรจุไว้ในกระเป๋าสัมภาระ
แต่แบตเตอรี่ส�ำรองอาจขนส่งในกระเป๋าถือ
ขึน้ เครือ่ งได้แต่จะต้องได้รบั การปกป้องจากการ
ลัดวงจร ข้อจ�ำกัดเหล่านี้ใช้ไม่ได้กับแบตเตอรี่
ลิเทียมไอออนที่เป็นส่วนหนึ่งของรถเข็นหรือ
เครื่องช่วยการเคลื่อนไหว (รวมถึงแบตเตอรี่
ส�ำรองใดๆ) ที่มีการใช้กฎและข้อบังคับแยก
ต่างหาก

การจัดส่งทางไปรษณีย์ บางผูป้ ระกอบการมีการจ�ำกัดการขนส่งทางอากาศ (รวมถึง
EMS) ของแบตเตอรีล่ เิ ทียมและลิเทียมไอออนไม่วา่ จะแยกหรือติดตัง้ ในอุปกรณ์
ข้อจ�ำกัดดังกล่าวบังคับใช้ในฮ่องกง ออสเตรเลีย และญีป่ นุ่ การบริหารไปรษณีย์
ที่อื่นๆ เช่น รอยัลเมล์ของสหราชอาณาจักรอาจอนุญาตให้มีการขนส่งแบตเตอรี่
หรือเซลล์ที่จ�ำกัด
วันที่ 16 พฤษภาคม 2012 บริการไปรษณีย์ของสหรัฐอเมริกา (USPS) ห้าม
จัดส่งสิ่งของที่มีแบตเตอรี่ลิเทียมไปยังที่อยู่ต่างประเทศหลังจากไฟไหม้จาก
การขนส่งแบตเตอรี่ ข้อจ�ำกัดนี้ท�ำให้มันยากที่จะส่งสิ่งใดๆ ที่มีแบตเตอรี่ลิเทียม
ไปยังบุคลากรทางทหารในต่างประเทศ เนือ่ งจาก USPS เป็นเพียงวิธกี ารเดียวทีจ่ ะ
จัดส่งไปยังทีอ่ ยูเ่ หล่านีไ้ ด้ การแบนการขนส่งถูกยกเลิกเมือ่ วันที่ 15 พฤศจิกายน
2012
Boeing 787 Dreamliner ใช้แบตเตอรี่ลิเทียมโคบอลต์ออกไซด์ขนาดใหญ่ ซึ่งมี
ปฏิกิริยามากกว่าแบตเตอรี่รุ่นใหม่ เช่น LiFePO4
เริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 15 มกราคม 2018 สายการบินส�ำคัญๆ หลายแห่งในสหรัฐอเมริกา
สั่งห้ามกระเป๋าสมาร์ทที่ประกอบด้วยแบตเตอรี่ที่ไม่สามารถถอดออกได้จาก
การถูกเช็กอินเพือ่ เดินทางในห้องเก็บสัมภาระ เนือ่ งจากมีความเสีย่ งจากไฟไหม้
สายการบินบางแห่งยังคงป้องกันไม่ให้ผโู้ ดยสารน�ำกระเป๋าสมาร์ทมาเป็นกระเป๋าถือ
หลังจากที่การห้ามมีผลบังคับใช้ เป็นผลให้บริษัทผลิตกระเป๋าสมาร์ทหลายแห่ง
ถูกบังคับให้ต้องปิดตัวลงเนื่องจากการสั่งห้าม
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ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการรีไซเคิล

เนื่องจากแบตเตอรี่ Li-ion มีโลหะที่เป็นพิษน้อยกว่าแบตเตอรี่ชนิดอื่น ซึ่งอาจมี
ตะกั่วหรือแคดเมียม โดยทั่วไปจะถูกจัดประเภทเป็นขยะที่ไม่เป็นอันตราย
ส่วนประกอบแบตเตอรี่ Li-ion รวมถึงเหล็ก ทองแดง นิกเกิล และโคบอลต์ถอื ว่า
ปลอดภัยส�ำหรับเตาเผาขยะและหลุมฝังกลบ โลหะเหล่านี้สามารถน�ำกลับมา
ใช้ใหม่ได้ แต่โดยทั่วไปการท�ำเหมืองยังคงราคาถูกกว่าการรีไซเคิล ในอดีต
ไม่ค่อยลงทุนในการรีไซเคิลแบตเตอรี่ Li-ion เนื่องจากต้นทุนความซับซ้อน
และผลตอบแทนต�่ำ ตั้งแต่ปี 2018 ปริมาณการรีไซเคิลเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญ
และการฟื้นตัวของลิเทียม แมงกานีส อะลูมิเนียม ตัวท�ำละลายอินทรีย์ของ
อิเล็กโทรไลต์และกราไฟต์เป็นไปได้ในระดับอุตสาหกรรม โลหะที่แพงที่สุด
ทีเ่ กีย่ วข้องในการผลิตเซลล์คอื โคบอลต์ซงึ่ ส่วนมากถูกขุดในคองโก ลิเทียม เหล็ก
ฟอสเฟตมีราคาถูกกว่าแต่มีข้อเสียอื่นๆ ลิเทียมมีราคาถูกกว่าโลหะอื่นๆ ที่ใช้
ทั้งหมด แต่การรีไซเคิลสามารถป้องกันการขาดแคลนในอนาคตได้

กระบวนการผลิตของนิกเกิลและโคบอลต์
และตัวท�ำละลาย มีอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
ต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ การสกัดลิเทียม
อาจมีผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมเนือ่ งจากมลพิษ
ทางน�้ำ การท�ำเหมืองลิเทียมเกิดขึ้นในเหมือง
ที่คัดสรรแล้วในอเมริกาเหนือและใต้ เอเชีย
แอฟริกาใต้ แอฟริกากลางและจีน
การผลิตแบตเตอรี่ Li-ion หนึ่งกิโลกรัมใช้
พลังงานประมาณ 67 megajoule (MJ)
ศักยภาพในการท�ำให้โลกร้อนขึน้ ของการผลิต
แบตเตอรี่ ลิ เ ที ย มไอออนขึ้ น อยู ่ กั บ แหล่ ง
พลังงานที่ใช้ในการท�ำเหมืองและการผลิต
การประมาณที่หลากหลายนั้นมีค่าตั้งแต่ 62
ถึง 140 กิโลกรัม เทียบเท่าคาร์บอนไดออกไซด์
ต่อ kWh การรีไซเคิลทีม่ ปี ระสิทธิภาพสามารถ
ลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ของการผลิตได้อย่างมาก
ฉบับนีเ้ ราได้เรียนรูเ้ กีย่ วกับแบตเตอรีล่ เิ ทียม
ไออน (LIB) เพิ่มเติมเพื่อให้รู้เท่าทันที่จะ
เลือกใช้ในชีวิตประจ�ำวันของเรา โลกที่ก้าว
เข้าสู่ดิจิทัลนั้น หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องใช้
แบตเตอรีม่ าเป็นส่วนประกอบหนึง่ ทีจ่ ะท�ำให้
เกิดระบบดิจทิ ลั ทีม่ คี วามสมบูรณ์ เราจะต้อง
ไม่กลัวที่จะใช้ที่จะอยูกับแบตเตอรี่ เพียงแต่
เราต้องมีความรูท้ จี่ ะเลือกใช้ให้เหมาะสมกับ
งานของเรา
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ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วิศวกรอิสระ

ค้นหาคำ�ตอบ...
เมื่อทดสอบ FRA

(FREQUENCY RESPONSE ANALYSIS)
ปัจจุบันการทดสอบการวิเคราะห์การตอบสนองความถี่ FRA (Frequency
Response Analysis) ได้นำ� มาเป็นหัวข้อการทดสอบ Routine Test ในการ
ตรวจรับหม้อแปลงใหม่ รวมถึงการติดตั้งและเคลื่อนย้ายหม้อแปลงก็มี
ความจ�ำเป็นต้องทดสอบหัวข้อนี้เป็นหลัก หลายครั้งที่ผู้ท�ำการทดสอบหรือ
ผู้ท�ำการตรวจรับหม้อแปลงมีข้อสงสัยจากผลการทดสอบ ท�ำให้เกิดค�ำถาม
หลายประการว่าผลการทดสอบเชือ่ ถือได้หรือไม่ จากผลการทดสอบทีป่ รากฏ
ไม่สามารถวินจิ ฉัยได้วา่ หม้อแปลงผิดปกติหรือไม่ สิง่ เหล่านีเ้ ป็นประสบการณ์
ทีจ่ ะเจอในสนามทดสอบ DIY ฉบับนีจ้ ะร่วมแชร์ประสบการณ์และข้อระมัดระวัง
ในการทดสอบ เพือ่ ท�ำให้ผทู้ ดสอบมัน่ ใจว่าผลทดสอบทีเ่ กิดขึน้ สะท้อนสภาวะ
ภายในตัวของหม้อแปลงได้จริงครับ
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Background

การวิเคราะห์การตอบสนองความถี่ (FRA)
ส�ำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าก�ำลัง ได้รบั การพัฒนา
มาตั้งแต่ปี 1960 และได้รับการพิสูจน์แล้วว่า
เป็นเครือ่ งมือทีม่ ปี ระสิทธิภาพส�ำหรับวิเคราะห์

และประเมินหาความผิดปกติหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับหม้อแปลงไฟฟ้า
จนได้เริ่มน�ำมาทดสอบหม้อแปลงในสถานีไฟฟ้า (field tested) ในปี 1975
ซึ่งการทดสอบดังกล่าวเป็นการประเมินการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพภายใน
หม้อแปลงไฟฟ้าและประเมินการเสียรูปของขดลวด โดยสามารถวินิจฉัย

รูปที่ 1 แสดง Concept การทดสอบ FRA (Frequency Response Analysis) และวงจรสมมูลทางไฟฟ้า
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การเสียรูปของแกนเหล็ก ขดลวดภายในหม้อแปลงไฟฟ้าและสภาพภายใน
ได้อย่างละเอียดแม่นย�ำ การวัด FRA เป็นการวัดที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับ
ต�ำแหน่งเชิงเรขาคณิตของตัวน�ำไฟฟ้าและคุณสมบัตขิ องฉนวนไฟฟ้าในหม้อแปลง
โดยการป้อนสัญญาณความถี่และวัดการตอบสนองความถี่ตั้งแต่ย่านความถี่
20Hz - 2MHz ผลทีไ่ ด้จากการวัดจะได้กราฟทีแ่ สดงค่า Magnitude มีหน่วยเป็น
เดซิเบล (dB) และ Phasor ตามรูปที่ 1

หาความผิดปกติภายในโครงสร้างขดลวด
ระยะห่างระหว่างขดลวด การลัดวงจรในขดลวด
การเคลื่อนที่ของแกนเหล็ก จุดเชื่อมต่อต่างๆ
ภายในหม้อแปลงที่ผิดปกติ โดยการวินิจฉัย
จะแบ่งออกได้เป็น 4 ช่วงความถี่ ตามรูปที่ 2
ดังนี้

ในการวิเคราะห์ซงึ่ ใช้วงจรสมมูลหม้อแปลงไฟฟ้า ทีแ่ ทนด้วยค่าตัวเก็บประจุไฟฟ้า
ตัวเหนีย่ วน�ำและตัวต้านทาน การทดสอบดังกล่าวจะท�ำการตรวจวัดเพือ่ เก็บเป็น
ค่าอ้างอิงในขณะทีห่ ม้อแปลงอยูใ่ นสภาพสมบูรณ์หรือขณะตรวจรับหม้อแปลงใหม่
ที่ Factory Acceptance Test (FAT) และยังพบว่า FRA มีบทบาทในเรื่อง
การประกัน ระหว่างการขนส่งและการประกอบติดตั้งส�ำหรับหม้อแปลงไฟฟ้า
ขนาดใหญ่อีกด้วย

• ย่านความถี่ 10Hz - 2kHz จะบ่งบอกสภาพ
ของแกนเหล็กภายในหม้อแปลง
• ย่านความถี่ 2kHz - 10kHz จะบ่งบอกสภาพ
ฉนวน Dielectric Loss และค่า Capacitance
ระหว่างชุดขดลวดในหม้อแปลง
• ย่านความถี่ 10kHz - 1MHz จะบ่งบอกสภาพ
ของขดลวดภายในหม้อแปลง
• ย่านความถี่ 1MHz ขึน้ ไปจะบ่งบอกสภาพ
ของสาย lead on-load การเชื่อมต่อ
จุดต่างๆ ภายในหม้อแปลง

การทดสอบหม้อแปลงด้วย FRA เป็นการทดสอบหม้อแปลงแบบ off-line หมายถึง
ต้องทดสอบหม้อแปลงขณะทีไ่ ม่ได้จา่ ยไฟ ใช้วธิ กี ารกวาดความถี่ (Sweep Frequency
Response Analysis) ตั้งแต่ย่านความถี่ 20Hz - 2MHz สามารถทดสอบ

รูปที่ 2 แสดงผลทดสอบทีย่ า่ นความถีต่ า่ งๆ เพือ่ บ่งบอกสภาพภายในหม้อแปลง
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งานวิจัยของมหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ (University of QUEENSLAND) เรื่อง Frequency Response Analysis for Transformer
Winding Condition Monitoring ได้น�ำเสนอตารางความถี่เพื่อใช้ในการวินิจฉัยผลการทดสอบดังนี้

ตารางที่ 1 Transformer frequency response sensitivity for various conditions

Interpretation FRA

การวิเคราะห์การตอบสนองความถี่ส�ำหรับ
การประเมินสภาพภายในหม้อแปลง ขึ้นอยู่
กับการเบี่ยงเบนหรือการผิดรูปทางเรขาคณิต
การเปลี่ยนแปลงระยะภายในซึ่งจะส่งผลให้
ค่า capacitance และค่า inductance ของ
ขดลวดเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งความแตกต่าง
ที่เปลี่ยนจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงการ
ตอบสนองความถี่ ความสามารถในการวินจิ ฉัย
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางกลขึ้นอยู่กับ
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การเปลี่ยนแปลงการตอบสนองความถี่ในช่วงความถี่ต่างๆ โดยน�ำกราฟรูปคลื่น
ของการทดสอบปัจจุบันเทียบกับกราฟรูปคลื่นที่วัดอ้างอิงเดิมมาเป็นมาตรฐาน
ในการน�ำมาตัดสินใจ สิ่งที่ส�ำคัญที่สุดในการเปรียบเทียบ ที่จะท�ำให้มีความ
น่าเชือ่ ถือ กราฟรูปคลืน่ ทีว่ ดั ได้ตอ้ งเปรียบเทียบกับกราฟรูปคลืน่ ของหม้อแปลง
ตัวเดียวกันเท่านั้น ปัจจุบันการวินิจฉัยสภาพขดลวดเกือบทั้งหมดใช้วิธีการ
เปรียบเทียบกราฟทีว่ ดั ได้เทียบกับกราฟจากการวัดรูปคลืน่ FRA จากโรงงาน (FAT)
ซึ่งส่วนมากจะใช้วิธีดูเทียบรูปกราฟ หรืออาจจะใช้วิธี Correlation Coefficient
โดยการเปรียบเทียบกราฟที่ท�ำการวัดกับกราฟเดิมที่อ้างอิง หากเหมือนกัน
ทุกประการจะแสดงค่า cc เท่ากับ 1 ดังตารางที่ 2

Do It Yourself

ตารางที่ 2 ค่าอ้างอิงในการเปรียบเทียบรูปกราฟด้วยวิธี Correlation Coefficient

ข้อจ�ำกัดในการวัด FRA

อย่างไรก็ตามความสามารถในการวัดและแสดงรูปคลื่น FRA ให้มีคุณภาพสูง
เพื่อใช้ในการวินิจฉัยการเสียรูปของขดลวดหม้อแปลง มักจะมีอิทธิพลจากภาวะ
แวดล้อมอืน่ ๆ ท�ำให้กราฟรูปคลืน่ FRA ไม่สะท้อนความเป็นจริงของสภาพภายใน
หม้อแปลงไฟฟ้า ซึ่งมาจากหลายปัญหา เช่น ปัญหาการวัดค่าซ�้ำ ผู้ปฏิบัติงาน
ทดสอบผิดพลาด วิธีการทดสอบเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนเครื่องมือทดสอบ
และแม้แต่สถานะของหม้อแปลง หากพบว่าเปลี่ยนแปลงก็อาจน�ำไปสู่กราฟ
การตอบสนองความถี่ที่ไม่ถูกต้อง และท�ำให้ผลการวินิจฉัยผิดพลาด
Cigre TB 342 ส�ำรวจปัจจัยที่มีผลกระทบในการทดสอบ FRA เนื่องจากระบบ
ในการทดสอบมีความไวต่อสัญญาณรบกวน เช่น ปัญหาสายทดสอบ สัญญาณ
รบกวนที่เกิดจากสนามแม่เหล็กตกค้าง ช่วงความถี่ต่างๆ ที่มีผลตรงกับสาย
ทดสอบ HV การรบกวนของสนามไฟฟ้าในสถานีไฟฟ้า การยึดจับสายทดสอบกับ
Bushing หม้อแปลงไฟฟ้าที่ท�ำให้เกิดหน้าสัมผัสที่ไม่ดี การเชื่อมต่อสายทดสอบ
และข้อผิดพลาดในการเชื่อมต่อกับเครื่องทดสอบ ซึ่งจะท�ำให้เกิดข้อผิดพลาด
ในการทดสอบและการวินจิ ฉัย เพือ่ ป้องกันการทดสอบทีผ่ ดิ พลาด TB 342 แนะน�ำ
ให้หลีกเลี่ยงการวัดมีความเสี่ยงจากปัญหาการวัดหรืออิทธิพลภายนอก โดยให้
การทบทวนปัจจัยที่มีผลต่อการวัด FRA สรุปไว้ได้ 13 รายการดังนี้
1. Length of leads ความยาวของสายทดสอบ
2. Voltage of test source แรงดันไฟฟ้าที่ทดสอบ
3. Poor grounding of bushing flange การต่อสายดินของหน้าสัมผัส Bushing
ไม่ดี
4. Poor connections of test lead การต่อสายทดสอบไม่ดี
5. Poor connections of short-circuit jumpers การจับสายลัดวงจรทดสอบ
ที่หม้อแปลงไม่ดี
6. Influence of core ground อิทธิพลของ Core Ground
7. Influence of not-under-test winding configuration (floating, grounded,
open/closed delta, etc.) อิทธิพลจากชุดขดลวดที่ไม่ได้ทดสอบ

8. Influence of tap-changer position and
previous position อิทธิพลจากต�ำแหน่ง
tap-changer และต�ำแหน่งก่อนหน้าทีท่ ดสอบ
9. Influence of insulating fluid อิทธิพลจาก
น�้ำมันหม้อแปลง
10. Influence of temperature อิทธิพลจาก
อุณหภูมิ
11. Connection arrangements การเตรียม
การต่อวงจรทดสอบ
12. Core magnetization ผลของสนามแม่เหล็ก
ในแกนเหล็ก
13. Bad test technique ไม่มีเทคนิคในการ
ทดสอบ

ตัวอย่างกรณีศึกษาจาก
ผลกระทบต่อ FRA
กรณีศึกษาหัวข้อต่างๆ ต่อไปนี้ แสดงให้เห็น
ว่าการทดสอบ FRA ที่ได้รับผลกระทบจาก
ปัจจัยต่างๆ จะมีผลต่อการทดสอบ ท�ำให้
รูปกราฟที่ได้เปลี่ยนแปลงไป และถ้าไม่ทราบ
ถึงปัจจัยที่ท�ำให้เกิดผลการทดสอบเปลี่ยนไป
อาจจะท�ำให้การวินจิ ฉัยผลการทดสอบผิดพลาด
ทั้งที่ผลที่เกิดขึ้นไม่ได้มาจากสภาวะในตัวของ
หม้อแปลงจริงๆ ซึ่งจะได้อธิบายดังต่อไปนี้
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Poor test lead connection

การต่อสายทดสอบไม่ดี : หากต่อสายทดสอบ (BNC connector) หรือจับสายทดสอบกับหน้าสัมผัส Bushing ไม่ดี จะท�ำให้
ค่าอิมพีแดนซ์ในวงจรสมมูลของหม้อแปลงเปลีย่ นไป ส่งผลต่อกราฟของ FRA ท�ำให้คา่ Magnitude (dB) เกิดการเปลีย่ นแปลง
อย่างมีนยั ส�ำคัญ จากภาพที่ 3 ท�ำให้คา่ dB ต�ำ่ ไปจากเดิม (เส้นสีแดง) ซึง่ ในส่วนของขดลวดจริงในหม้อแปลงไม่มอี ะไรผิดปกติ

รูปที่ 3 ผลการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดจากการต่อสายทดสอบไม่ดี

Poor grounding connection

การต่อสาย Ground ไม่ดี : การทดสอบ FRA สายทดสอบจ�ำเป็นต้องมีคา่ ความต้านทานตำ�่ มากๆ ดังนัน้ ควรใช้สายทดสอบที่
สั้นๆ แต่ในความเป็นจริง การทดสอบหม้อแปลงที่มี Bushing HV ขนาดใหญ่นั้นไม่สามารถหลีกเลี่ยงใช้สายสั้นๆ ได้ ปัญหา
นี้จะแก้ไขได้ด้วยการใช้สายอิมพีแดนซ์ต�่ำกับ สาย ground strap

รูปที่ 4 ผลการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดจากสาย ground ไม่ดี
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Do It Yourself

Core Magnetization

หากแกนเหล็กมี Flux ตกค้างจากการทดสอบ DC Winding resistance และหากทดสอบ FRA โดยไม่ได้ Demagnetization
แกนเหล็ก จะท�ำให้การทดสอบ FRA ผิดพลาดได้ แสดงได้ดงั กราฟหมายเลข 2 ซึง่ จะมีความแตกต่างจากกราฟหมายเลข 1 เดิม
ทีท่ �ำการทดสอบ FRA ก่อนทดสอบ DC Winding resistance ดังนัน้ ทุกครัง้ หากจ�ำเป็นต้องทดสอบ FRA หลังท�ำการทดสอบ
DC Winding resistance ต้องท�ำการ Demagnetization แกนเหล็กทุกครัง้ ก่อนทดสอบ FRA หลังจากด�ำเนินการแล้วจะท�ำให้
ผลทดสอบกลับมาดังกราฟหมายเลข 3

รูปที่ 5 ผลการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดจากแกนเหล็กมี Flux ตกค้าง

คงพอได้ concept ในการพิจารณาปัจจัยหรือผลกระทบในการทดสอบ FRA พอสังเขปกันบ้างนะครับ พบกันใหม่
ในฉบับหน้าครับ

ข้อมูลอ้างอิง
1. http: //www.cigre.org
2. The University of Queensland in 2015 Frequency Response Analysis for Transformer Winding Condition Monitoring: Mohd Fairouz Bin
Mohd Yousof
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Beyond Management School
ณรงค์ฤทธิ์ ศรีรัตโนภาส

ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักที่ปรึกษาร้อยชักสาม
ที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร บริษัท ถิรไทย จ�ำกัด (มหาชน)

NEW NORMAL

กับ PROVISIONAL NORMAL
ABNORMAL กับ AS USUAL

สังคมไทยรู้จักค�ำว่า “New Normal” ภายหลังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
Covid-19 ได้ไม่นาน และปัจจุบันค�ำนี้ก็ถูกน�ำมาใช้กันทั่วไป จนบ่อยครั้ง
พร�่ำเพรื่อ เหมือนที่ในอดีตไม่นาน ค�ำว่า 4.0 เคยถูกน�ำมาใช้กันจนเกร่อ
ราชบัณฑิตยสภา บัญญัติศัพท์ของค�ำว่า “New Normal” เป็นภาษาไทยว่า
“ความปกติใหม่” หรือ “ฐานวิถีชีวิตใหม่”
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รองศาสตราจารย์ มาลี บุญศิริพันธ์ กรรมการบัญญัติศัพท์นิเทศศาสตร์
ราชบัณฑิตยสภา อธิบายเพิ่มเติมว่า New Normal หมายถึง ความปกติใหม่,
ฐานวิถีชีวิตใหม่ หมายถึงรูปแบบการด�ำเนินชีวิตอย่างใหม่ที่แตกต่างจากอดีต
อันเนื่องจากมีบางสิ่งมากระทบ จนแบบแผนและแนวทางปฏิบัติที่คนในสังคม
คุ้นเคยอย่างเป็นปกติและเคยคาดหมายล่วงหน้าได้ต้องเปลี่ยนแปลงไปสู่วิถีใหม่
ภายใต้หลักมาตรฐานใหม่ที่ไม่คุ้นเคย
รูปแบบวิถีชีวิตใหม่นี้ ประกอบด้วยวิธีคิด วิธีเรียนรู้ วิธีสื่อสาร วิธีปฏิบัติและ
การจัดการ การใช้ชีวิตแบบใหม่เกิดขึ้นหลังจากเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่าง
ใหญ่หลวงและรุนแรงอย่างใดอย่างหนึ่ง ท�ำให้มนุษย์ต้องปรับตัวเพื่อรับมือกับ
สถานการณ์ปัจจุบันมากกว่าจะธ�ำรงรักษาวิถีดั้งเดิมหรือหวนหาถึงอดีต
ในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ ปรากฏการณ์ที่น�ำไปสู่ภาวะ New Normal
เกิดขึน้ หลายครัง้ ในยุคทีม่ นุษย์เริม่ รูจ้ กั การเพาะปลูกและเลีย้ งสัตว์หลังจากทีเ่ คย
ด�ำรงชีวติ ด้วยการล่าสัตว์เพียงอย่างเดียว ท�ำให้ระบอบมารดาเป็นใหญ่ทเี่ พศหญิง
มีอ�ำนาจเหนือกว่าได้เข้ามาแทนที่ความสัมพันธ์แบบบุพกาลที่เพศชาย-หญิง
เท่าเทียมกัน เนือ่ งจากผูห้ ญิงท�ำหน้าทีเ่ พาะปลูกและเลีย้ งสัตว์จงึ เป็นผูค้ รอบครอง
ทรัพย์สินของครอบครัวเป็นหลัก ยุคมารดาเป็นใหญ่ถือเป็น New Normal ยุค
แรกๆ ในสังคมมนุษย์กอ่ นทีย่ คุ ชายเป็นใหญ่จะตามมาในภายหลัง การก�ำเนิดรัฐ
การเปลี่ยนผ่านจากสังคมบุพกาลไปสู่สังคมทาส สังคมศักดินา สังคมทุนนิยม
ล้วนเป็น New Normal ทางสังคม เป็น New Normal ที่มองผ่านมุมมองทาง
เศรษฐศาสตร์การเมืองทั้งสิ้น

Bill Gross

052

TIRATHAI JOURNAL

New Normal ก็ ค ล้ า ย
Paradigm Shift คือ การ
ปรับเปลีย่ นกระบวนทัศน์ ซึง่
ก็คอื เปลีย่ นวิธคี ดิ วิธปี ฏิบตั ิ
แนวทางด�ำเนินชีวิต
กล่าวในบริบทของการบริหาร New Normal
ก็คล้าย Paradigm Shift คือ การปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์ ซึง่ ก็คอื เปลีย่ นวิธคี ดิ วิธปี ฏิบตั ิ
แนวทางด�ำเนินชีวิต ให้สอดคล้องกับยุคหรือ
สถานการณ์ที่ก�ำลังเกิดขึ้น หรือจะเกิดขึ้น
ในอนาคต
กล่าวกันว่า New Normal เป็นค�ำศัพท์ที่มี
การน�ำมาใช้เป็นครัง้ แรกในปี ค.ศ. 2008 โดย
Bill Gross นักลงทุนในตราสารหนีช้ อื่ ดัง และ
เป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Pacific Investment
Management (PIMCO) โดยได้นิยาม New
Normal ในบริบทเศรษฐกิจโลกเอาไว้ว่า เป็น
สภาวะทีเ่ ศรษฐกิจโลกมีอตั ราการเติบโตชะลอ
ตัวลงจากในอดีต และเข้าสู่อัตราการเติบโต
เฉลีย่ ระดับใหม่ทตี่ ำ�่ กว่าเดิม ควบคูไ่ ปกับอัตรา
การว่างงานทีส่ งู ขึน้ อย่างต่อเนือ่ งหลังเกิดวิกฤต
ทางการเงินในสหรัฐฯ อีกทัง้ ความผันผวนทาง
เศรษฐกิจจะไม่ได้เป็นไปตามวัฏจักรเศรษฐกิจเดิม
แบบที่ผ่านมา เนื่องจากปัจจัยต่างๆ ที่เป็น
ตัวก�ำหนดการเติบโตทางเศรษฐกิจมีรปู แบบที่
เปลีย่ นแปลงไปหรือส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
ในลักษณะที่แตกต่างจากในอดีต
แนวคิดและค�ำอธิบายเรื่อง New Normal
ในบริบทเศรษฐกิจโลกของ Bill Gross ตั้งอยู่
บนฐานความคิดที่ถือเอาสหรัฐอเมริกาและ
โลกตะวันตกเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจโลก

Beyond Management School
ดร. ศุ ภ ชั ย พานิ ช ภั ก ดิ์ อดี ต เลขาธิ ก าร
การประชุมสหประชาชาติวา่ ด้วยการค้าและการ
พัฒนา (UNCTAD) และอดีตผูอ้ �ำนวยการใหญ่
องค์การการค้าโลก (WTO) เห็นแย้งเพราะไม่เชือ่
ว่าอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจโลกที่ลดลง
หลังวิกฤตเศรษฐกิจในปี ค.ศ. 2007-2008
จะเป็น New Normal โดยให้เหตุผลว่า ปัจจุบนั
ตะวันตกค่อยๆ ถอยลงไป เป็นการทรุดลงของ
ตะวันตก โลกจะเคลื่อนไหวจากผลประโยชน์
ของตะวันตกอย่างเดียว เป็นเฉลี่ยทั่วโลก
มากขึน้ มาตะวันออกมากขึน้ โดยเฉพาะเอเชีย
จะเป็นผู้น�ำต่อไป และประเทศก�ำลังพัฒนา
ประเทศยากจนได้ประโยชน์ด้วย โลกาภิวัตน์
จะเปลีย่ นแปลงจาก unipolar world มีนกั เลงโต
คนเดียวคุมระบบโลก อเมริกาอ่อนแรง กลายเป็น
ระบบ multipolar world ดร. ศุภชัย เห็นว่า
วิกฤตเศรษฐกิจ ค.ศ. 2007-2008 ไม่มี New
Normal และเราไม่ต้องการ New Normal
เราไม่ต้องการโตธรรมดา เราต้องการโตแบบ
Inclusive ต้องการให้คนข้างล่างโตแบบที่ U.N.
ใส่ลงไปใน SDGs (เป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนSustainable Development Goals) ว่าข้างล่าง
จะโตกีเ่ ปอร์เซ็นต์ การใช้ New Normal เหมือน
เราหลอกตัวเองว่าเวลานี้เราท�ำดีขึ้นแล้ว

ดร. ศุภชัย พานิชภักดิ์ ขอบคุณภาพจาก httpswww.posttoday.comfinance-stocknews536007

จากทีก่ ล่าวมาข้างต้น การมองว่าอะไรคือ New Normal อะไรไม่ใช่ New Normal
จึงมีความส�ำคัญเป็นอย่างยิ่ง ถ้ามองผิด สรุปผิด ก็จะหลงทิศผิดทางไปด้วย
ณ ที่นี้ เราขอแนะน�ำให้ใช้ค�ำ 4 ค�ำ ดังต่อไปนี้ เพื่อจ�ำแนกแยกแยะภาวการณ์
ต่างๆ ในยามที่ New Normal ถูกน�ำมาใช้อย่างพร�่ำเพรื่อ ถูกบ้างผิดบ้าง
ค�ำทัง้ สีน่ คี้ อื New Normal, Provisional Normal, Abnormal และ As Usual
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Provisional Normal คือความปกติชั่วคราวที่มีเงื่อนไข หากสถานการณ์ที่ท�ำให้
มนุษย์ตอ้ งปรับตัวสิน้ สุดลง แบบวิธคี ดิ วิธปี ฏิบตั ิ หรือแบบวิถชี วี ติ ทีป่ รับเปลีย่ นไปนัน้
ก็ควรยุติลงและหันกลับมาสู่แบบวิถีชีวิตเดิมอันเป็นปกติวิสัยที่ควรเป็น
New Normal หมายถึง ความปกติใหม่ หรือ รูปแบบวิธีคิด วิธีปฏิบัติใหม่
ที่อุบัติขึ้นมาแทนที่รูปแบบวิธีคิด วิธีปฏิบัติเก่า ตามบริบทต่างๆ ที่อธิบายไว้แล้ว
ข้างต้น ความปกติใหม่นี้มิได้ด�ำรงอยู่ชั่วคราวในระยะเวลาสั้นๆ หากจะด�ำรงอยู่
ในห้วงเวลาที่ยาวนานหนึ่ง กระทั่งเป็นยุคหนึ่ง หรือสมัยหนึ่ง
ตรงกันข้าม หาก “สิง่ ทีเ่ รียกว่า New Normal หรือ ความปกติใหม่” นัน้ เกิดขึน้
เพือ่ ให้สอดคล้องหรือรับมือกับสถานการณ์ทเี่ ปลีย่ นแปลงไปในระยะเวลาชัว่ คราว
หรือในชั่วระยะเวลาที่แน่นอนหนึ่ง เราไม่ควรจะเรียกสิ่งนั้นว่า New Normal
หากควรเรียกว่า Provisional Normal หรือ ความปกติชั่วคราวที่มีเงื่อนไข
หากการเปลี่ยนแปลงหรือสถานการณ์ที่ท�ำให้มนุษย์ต้องปรับตัวเพื่อรับมือกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นสิ้นสุดลง แบบวิธีคิด วิธีปฏิบัติ หรือแบบ
วิถีชีวิตที่ปรับเปลี่ยนไปนั้น ก็ควรต้องยุติ และหันกลับมาสู่แบบวิถีชีวิตเดิมอัน
เป็นปกติวิสัยที่ควรเป็น
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ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19
คนไทยเราถูกสอนให้ตั้งการ์ดสูง ให้ล้างมือ
บ่อยๆ ให้เว้นระยะห่างทางสังคม และให้สวม
หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ซึ่งเป็นเรื่อง
ทีถ่ กู ต้อง และด้วยความมีวนิ ยั ทางสาธารณสุข
อันยอดเยีย่ มของคนไทยเรา ท�ำให้ประเทศเรา
มีผปู้ ว่ ยติดเชือ้ ไวรัส Covid-19 น้อยมาก จัดอยู่
ในอันดับต้นๆ ของโลกที่ประสบผลส�ำเร็จ
ในการรับมือกับเชื้อไวรัส Covid-19
อย่างไรก็ดี การเว้นระยะห่างทางสังคม และ
การสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ซึง่ มี

Beyond Management School

บุคลากรทางการแพทย์บางท่านเคยออกมา
กล่าวว่าจะเป็น New Normal ของสังคม
บางท่านถึงกับกล่าวว่า หน้ากากผ้าจะเป็นเหมือน
ปัจจัยสี่ หรือเป็นเหมือนส่วนหนึ่งของเครื่อง
แต่งกายที่มนุษย์ขาดไม่ได้นั้น น่าจะไม่เป็น
ความจริง เพราะการเว้นระยะห่างทางสังคมก็ดี
การสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยก็ดี
ล้วนเป็น Provisional Normal หรือ ความ
ปกติชั่วคราวที่มีเงื่อนไข เมื่อเงื่อนไขหมดไป
แบบวิ ถี ป ฏิ บั ติ นั้ น ก็ ไ ม่ จ�ำเป็ น มนุ ษ ย์ เ ป็ น
สัตว์สงั คม และคนเราก็ควรสูดอากาศบริสทุ ธิ์
จากปลายจมู ก เข้ า สู ่ ป อดโดยไม่ ต ้ อ งผ่ า น
เศษผ้าหรือเส้นใยพลาสติก ด้วยเหตุนี้ เมื่อ
การแพร่ระบาดของโรคติดต่อหมดไป หรือ
เมื่อมิได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่อากาศเป็นพิษ
การเรียกร้องให้เว้นระยะห่างทางสังคม หรือ
ให้สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ซึ่ง
เป็น Provisional Normal หรือ ความปกติ
ชัว่ คราวทีม่ เี งือ่ นไข ก็จะกลายเป็น Abnormal
หรือ ความผิดปกติ ไปทันที

เมื่ อ เงื่ อ นไขหมดไป แบบ
วิ ถี ป ฏิ บั ติ นั้ น ก็ ไ ม่ จ� ำ เป็ น
มนุษย์เป็นสัตว์สังคม และ
คนเราก็ ค วรสู ด อากาศ
บริ สุ ท ธิ์ จ ากปลายจมู ก
เข้าสู่ปอดโดยไม่ต้องผ่าน
เศษผ้าหรือเส้นใยพลาสติก

อะไรที่เป็นเพียง Provisional Normal หรือ ความปกติชั่วคราวที่มีเงื่อนไข เมื่อ
เงื่อนไขนั้น หรือสถานการณ์นั้นผ่านไป คนเราก็ควรกลับมาสู่ความเป็นปกติ
ตามเดิม หรือที่เรียกว่า As Usual มิใช่จะยังคงยืนกรานประพฤติปฏิบัติ
อยู่อย่างนั้นไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่งจะกลายเป็น ความผิดปกติ หรือ Abnormal ไป
ลองนึกดูสิว่า จะน่าเศร้าแค่ไหน ถ้าในภาวะปกติที่ไม่มีโรคระบาด ไม่มีภาวะ
อากาศเป็นพิษ แต่คนเราต้องนัง่ ห่างกันเก้าอีเ้ ว้นเก้าอี้ ยืนฉีโ่ ถเว้นโถ เพือ่ นฝูง
จะแตะเนือ้ ต้องตัวกันไม่ได้ และต้องสวมหน้ากากเข้าหากัน ราวกับว่าทุกวันนี้
คนเรายังสวมหน้ากากเข้าหากันไม่พอ
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Thai Origin
นพชัย แดงดีเลิศ

ปริญญาตรี โบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาโท จารึกภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร
นักเขียนอิสระ

สิบสองจุไท

ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ขุนเขาหมื่นยอด

แหล่งกำ�เนิดภาษาตระกูลไท
ถิ่นเดิมของไทย
หายไปจากแผนที่โลกแล้ว

คนไทด�ำในเมืองไทย ถูกกวาดต้อนมาจากเมืองแถน สมัยกรุงธนบุรี ยังคงรักษา
ขนบธรรมเนีย มประเพณีข องตนไว้ อ ย่ า งเคร่ ง ครัด เมื่ อ ถึ ง เวลาตาย หมอท�ำพิธี
จะอ่านค�ำบอกทาง ให้วิญญาณเดินทางกลับไปยังสิบสองจุไท ไปเมืองแถนก่อน จากนั้น
ก็ไปเมืองลอ เชิงเขาภูหลวง ไปจนถึงน�้ำตกตาดผีไป ปีนบันไดขึ้นไปรับใช้พญาแถน
บนเมืองสวรรค์ สวรรค์ของไทด�ำคือสิบสองจุไท สิบสองจุไทคือดินแดนศักดิ์สิทธิ์ คนไทด�ำ
มาจากที่นี่ บรรพบุรุษของคนกรุงสุโขทัย คนกรุงศรีอยุธยา ก็มาจากที่นี่
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เ วี ย ด น า ม

ลาว
ก�ำแพงภูเขากั้นจีนเวียดนาม

ถิ่นเดิมของไทยอยู่ที่นี่
แหล่งก�ำเนิดภาษาตระกูลไทอยู่แถวนี้
ราว พ.ศ. 1543 ขุนลอกับขุนงั่วอิน พาครัวออกมาจากเมืองแถน ล่องแพ
ตามแม่นำ�้ ยม มาลงแม่นำ�้ อู ล่องแม่นำ�้ อูมาทางทิศใต้ ออกแม่นำ�้ โขงทีห่ ลวงพระบาง
และขุนลอตั้งมั่นที่หลวงพระบางริมแม่น�้ำโขงนั้น สร้างอาณาจักรล้านช้างขึ้น
ส่วนขุนงั่วอิน พาครัวล่องแม่น�้ำโขงลงมา เลี้ยวเข้าแม่น�้ำลาย แม่น�้ำปาด มาถึง
แม่น�้ำน่าน กระจายลงมาสุโขทัย ละโว้ สุพรรณภูมิ ลงไปถึงนครศรีธรรมราช
สถาปนาราชอาณาจักรกรุงศรีอยุธยา
เส้นพรมแดนจีนเวียดนาม เป็นก�ำแพงภูเขา ยาว 728 กิโลเมตร มีแม่นำ�้ 10 สาย
ผ่านช่องเขาทะลุก�ำแพง ดูจากแผนที่ ด้านบนก�ำแพงเป็นเขตจีน มีเมืองในหุบเขา
มากมาย เขียนชือ่ เมืองด้วยตัวอักษรจีน แต่อา่ นออกเสียงเป็นภาษาไทส�ำเนียงจีน
ส่วนด้านล่างก�ำแพง เป็นเขตเวียดนาม มีเมืองในหุบเขามากมายเช่นกัน เขียน
ชือ่ เมืองด้วยอักษรโรมัน แต่อา่ นออกเสียงเป็นภาษาไทส�ำเนียงเวียดนาม สองฝัง่
ก�ำแพงภูเขาสูงจีนเวียดนามนี้ เป็นถิ่นฐานของคนไทมาช้านานนับพันปี
058

TIRATHAI JOURNAL

ภาษาไทสาขาเหนือ

จี น
ภาษาไทสาขากลาง

เ วี ย ด น า ม

ภาษาไท
สาขาตะวันตกเฉียงใต

ลาว

ภาษาตระกูลไท 3 สาขา

Thai Origin
ภาษาตระกูลไท แบ่งเป็นสาขาใหญ่ 3 สาขา
คือ สาขากลาง สาขาเหนือ และสาขาตะวันตก
เฉียงใต้ มีผู้พูดครอบคลุมบริเวณกว้าง ตั้งแต่
รัฐอัสสัมไปถึงกวางสี และตั้งแต่ยูนนานลงมา
ถึงแหลมมลายู ภาษาตระกูลไททั้ง 3 สาขา
ยังตกค้างอยู่ในหุบเขาแถวนี้ หุบเขาแถวนี้
จึงเป็นบริเวณเดียวทีม่ ภี าษาไทหลากหลายทีส่ ดุ
รวมกันอยู่ เมื่อเป็นเช่นนี้ นักภาษาศาสตร์
จึงบอกว่า หุบเขาแถวนี้เป็นแหล่งก�ำเนิดของ
ภาษาตระกูลไทดั้งเดิม
เวียดนามเหนือปัจจุบนั มีคนพูดภาษาตระกูลไท
3,087,000 คน เป็นชาวไทโท้ 1,190,000 คน
อาศัยอยูใ่ นจังหวัดกวงนินห์ ลาวกาย เยนบาย
กาวบัง บักไท เตียนกวง และฮาเกียง เป็นชาว
ไทนุง 705,000 คน อาศัยอยูใ่ นจังหวัดกาวบัง
และลางเซิน เป็นชาวไทซันจัย 114,000 คน
อาศัยอยูใ่ นจังหวัด เตียนกวง และบักไท เป็น
ชาวไทยั้ ย 38,000 คน อาศัยอยู่ในจังหวัด
ลาวกาย และไลเจา ทีส่ �ำคัญคือชาวไทด�ำไทขาว
1,040,000 คน อาศัยอยูใ่ นหุบเขาสิบสองจุไท

สิบสองจุไทอยู่ตรงไหน

เหนือหลวงพระบางขึน้ ไป ราว 200 กิโลเมตร
ติดพรมแดนจีน แม่น�้ำแดงไหลลงมาจาก
ยูนนาน ผ่ากลางเวียดนามเหนือ ผ่านฮานอย
ไปลงทะเลที่อ่าวตังเกี๋ย แบ่งเวียดนามเหนือ
เป็น 2 ฝั่ง ฝั่งตะวันตกเป็นขุนเขาหมื่นยอด
มีหบุ เขาใหญ่นอ้ ย 35 หุบ เรียกกันมาช้านานว่า
สิบหกเจ้าไท อันเป็นนามเดิมของสิบสองจุไท
พุทธศตวรรษที่ 20 ประวัติศาสตร์เวียดนาม
ก็เรียกดินแดนหุบเขาแถบนี้ว่า สิบหกเจ้าไท
มีเมืองใหญ่ในหุบเขา 16 เมือง คือ เมืองลอ
เมื อ งสาง เมื อ งวาด เมื อ งมวก เมื อ งลา
เมืองหม้วย เมืองแถน เมืองไล เมืองเจี๋ยน
เมืองวัน เมืองตุม เมืองฮวาง เมืองมี่ เมืองจุบ๊
เมืองเตียน และเมืองเจียงแคม เมืองหลวงของ
แคว้นเปลีย่ นไปเรือ่ ยๆ ตามอ�ำนาจความเข้มแข็ง

จี น

ญวน

ล า น ช า ง
ดินแดนสิบสองจุไท

เช่น เมืองหม้วย เมืองลา เมืองสาง เป็นต้น เมืองหลวงของสิบหกเจ้าไท มีหน้าที่
ส่งบรรณาการให้กษัตริยห์ ลวงพระบาง กษัตริยเ์ วียดนาม และกษัตริยจ์ นี เรียกว่า
สามฝ่ายฟ้า
สมัยนัน้ ดินแดนสิบหกเจ้าไท เป็นก้อนเหลีย่ มๆ อยูต่ รงกลางระหว่าง จีน ลาว และ
ญวน มีจีนอยู่ข้างบน มีลาวอยู่ทางตะวันตกและทางใต้ มีญวนอยู่ทางตะวันออก
สิบหกเจ้าไทขึ้นกับลาวล้านช้างก็จริง แต่อ�ำนาจจีนยิ่งใหญ่กว่า ถึงกระนั้นญวน
กลับมีอิทธิพลมากกว่า เพราะราชส�ำนักอยู่ใกล้กว่า

คนไทสิบสองจุไทอยู่กันอย่างไร

คนไทด�ำและคนไทขาวในสิบสองจุไทนับถือผี ไม่มีศาสนา อยู่ในหุบเขาห่างกัน
เดินจากหุบหนึ่งไปอีกหุบหนึ่ง ใช้เวลาเก้าวันสิบวัน แต่ละหุบเขาพึ่งพาตนเอง
ต่างคนต่างปลูกข้าว จับปลา ทอผ้า ปัน้ หม้อ จักสาน ตีเหล็ก ท�ำมาหากินใส่ปาก
ใส่ทอ้ ง อยูใ่ นหุบเขาของตน ตาปีตาชาติ ไม่ตอ้ งพึง่ ใครก็ได้ ไม่ตอ้ งไปมาหาสูก่ ไ็ ด้
แต่ละเมืองต่างคนต่างอยู่ ถึงเป็นพี่น้องพูดภาษาเดียวกัน ภูเขาสูงก็กีดกันไม่ให้
รวมกันเป็นแว่นแคว้นอย่างแท้จริงได้ มีแต่ทา้ วพญาปกครองไปตามก�ำลัง เมืองใด
เข้มแข็ง ท้าวพญาองอาจสามารถ ก็ได้รบั การยอมรับ ให้เมืองนัน้ เป็นเมืองหลวง
มีอ�ำนาจปกครองทุกหุบเขา
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แต่ได้ลดทอนอ�ำนาจท้าวพญาลง โดยแต่งตั้ง
ให้ก�ำบุนกวาย เจ้าเมืองมวก เป็นผู้ปกครอง
สิบสองจุไททั้งหมด ขณะเดียวกัน ก็มีกลุ่ม
คนเวียดนาม กลุ่มฮ่อ และกลุ่มสิบสองจุไท
ก่อการสูร้ บกับกองก�ำลังฝรัง่ เศสอยูต่ ลอดเวลา
จนถึง พ.ศ. 2473 เวียดนามตัง้ พรรคคอมมิวนิสต์
ต่ อ ต้ า นฝรั่ ง เศส และชั ก ชวนกลุ ่ ม คนไท
สิบสองจุไท เข้าร่วมกระบวนการเรียกร้อง
อิสรภาพ
ทุ่งนาเมืองแถน

ประวัติศาสตร์สิบสองจุไท

ประวัตศิ าสตร์สบิ สองจุไท เริม่ ทีเ่ มืองลอ ราว พ.ศ. 1343 จบลงทีศ่ กึ เดียนเบียนฟู
พ.ศ. 2497 เราทราบความเป็นมาของสิบสองจุไทจากเอกสารโบราณ เรือ่ งความ
โทเมือง หรือเล่าความเมือง เล่าตัง้ แต่ทา้ วสวงท้าวเงินจากยูนนาน ล่องแม่นำ�้ แดง
ลงมาถึงภูหลวง ตั้งเมืองลอขึ้นเป็นเมืองแรก จากนั้นลูกหลานก็เคลื่อนตัวเข้า
ครอบครองทุกหุบเขา และเล่าต่อไปจนถึงเหตุการณ์ที่ดินแดนแห่งนี้ ถูกฝรั่งเศส
เข้าครอบครอง
ร้อยปีทผี่ า่ นมา สิบสองจุไทผ่านเหตุการณ์ใหญ่ 2 เรือ่ ง คือถูกฮ่อธงเหลืองรุกราน
ในสมัยรัชกาลที่ 5 กับการเข้าร่วมรบในศึกเดียนเบียนฟู หลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2
ตอนนัน้ เอาชนะฝรัง่ เศสได้ เวียดนามเหนือเป็นอิสระ สิบสองจุไทก็เป็นคอมมิวนิสต์
เวียดนามโดยไม่รู้ตัว
พ.ศ. 2401 เวียดนามตกอยูภ่ ายใต้ความคุม้ ครองของฝรัง่ เศส พอถึง พ.ศ. 2427
ฝรั่งเศสเริ่มเข้ามายุ่งเกี่ยวในสิบหกเจ้าไท ในสนธิสัญญาเทียนสิน ฝรั่งเศสใช้
ก�ำแพงภูเขาสูงปราการธรรมชาติเป็นเส้นแบ่งเขตจีนกับเวียดนาม ท�ำให้เมืองหุบเขา
6 เมืองของสิบหกเจ้าไท ที่อยู่เหนือเส้นพรมแดนเป็นของจีน ได้แก่ เมืองตุม
เมืองฮวาง เมืองมี่ เมืองจุ๊บ เมืองเตียน เมืองเจียงแคม สิบหกเจ้าไทจึงเหลือแค่
สิบเมือง ฝรัง่ เศสเพิม่ เมืองหุบเขาเข้ามา 2 เมือง เป็นสิบสองเจ้าไท ออกเสียงเป็น
สิบสองจุไท เข้าคูก่ บั แคว้นทางตะวันตก คือสิบสองปันนาของไทลือ้ ในจีน ปัจจุบนั
สิบสองปันนายังอยู่ แต่สิบสองจุไทหายไปแล้ว
พ.ศ. 2439 ฝรั่งเศสได้ครอบครองดินแดนไททั้งหมด เมืองหุบเขา 12 เมืองนั้น
ประกอบด้วย เมืองแถน เมืองถาน เมืองลอ เมืองเติก เมืองไล เมืองลา เมืองสอ
เมืองควาย เมืองหม้วย เมืองมวก เมืองวาด เมืองสาง ฝรัง่ เศสให้ปกครองกันเอง
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ปลายสงครามโลกครั้งที่ 2 ญี่ปุ่นโจมตีกอง
ทหารฝรัง่ เศสในเวียดนาม ฝรัง่ เศสต้องถอยขึน้
ไปในประเทศจีน พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม
ก็จัดการปกครองดินแดนสิบสองจุไททั้งหมด
ครัน้ หลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ใน พ.ศ. 2489
ฝรั่งเศสเคลื่อนทัพลงมาตามแม่น�้ำด�ำ เข้ายึด
เมืองไล เมืองหม้วย โฮจิมนิ ห์กบั กองทัพคนไท
บางส่วน ประกาศต่อต้านฝรั่งเศส ฝรั่งเศส
เข้ายึดเมืองลอ เมืองถาน เมืองลา เมืองควาย
และเมืองแถน ต้นปี 2490 ฝรั่งเศสก็ยึด
ดินแดนไทกลับไปได้ทั้งหมด
ในเดือนกรกฎาคม 2491 ฝรัง่ เศสตัง้ สหพันธรัฐ
ไท ภายใต้การดูแลของฝรัง่ เศส ให้ทา้ ววันลอง
ขึ้นเป็นเจ้าแผ่นดิน คนไทแบ่งเป็น 2 ฝ่าย
ฝ่ายหนึ่งเข้ากับฝรั่งเศส อีกฝ่ายเข้าร่วมกับ
คณะปฏิวัติของโฮจิมินห์ ด�ำเนินการรบกับ
กองทัพฝรัง่ เศส ในปี พ.ศ. 2493 กองก�ำลังของ
คนไท เข้าร่วมกับฝ่ายปฏิวตั มิ ากขึน้ และมาก
ขึ้นทุกปี พอถึง พ.ศ. 2496 คณะปฏิวัติก็
ยึดเมืองกลับมาได้ทั้งหมด ฝรั่งเศสเหลือฐาน
ที่มั่นเดียว คือเมืองแถน ซึ่งเวียดนามเรียกว่า
เดียนเบียนฟู เวลานี้กองก�ำลังคณะปฏิวัติ
มีจ�ำนวนมากขึน้ ทัง้ ไทด�ำไทขาวและชนเผ่าต่างๆ
ในทีส่ ดุ วันที่ 7 พฤษภาคม 2497 ฝ่ายปฏิวตั ิ
ก็ท�ำลายฐานที่มั่นสุดท้ายของฝรั่งเศส ที่ปอม
ลานเจือง ยึดเมืองแถนได้ ฝรั่งเศสยอมแพ้
อย่างสิน้ เชิง เป็นชัยชนะร่วมกันของเวียดนาม
และคนสิบสองจุไท มีการลงนามที่เจนีวา

Thai Origin
ระหว่างนายพลเดอโกลกับโฮจิมินห์ แบ่ง
เวียดนามเป็น 2 ส่วน เวียดนามใต้มโี งดินเดียม
เป็นประธานาธิบดี ภายใต้ความร่วมมือของ
ฝรั่งเศสกับอเมริกา ส่วนเวียดนามเหนือเป็น
ของโฮจิมนิ ห์แต่ผเู้ ดียว สิบสองจุไทหายไปจาก
แผนที่โลกตั้งแต่บัดนั้น
พ.ศ. 2518 เวียดนามเหนือรบชนะอเมริกา
จึงรวมเวียดนามเหนือใต้เข้าด้วยกัน เป็น
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม คนไทอาศัย
อยูบ่ นแผ่นดินเดิม คือสิบสองจุไท แต่เวียดนาม
เรียกใหม่ว่า 7 จังหวัดภาคเหนือฝั่งตะวันตก
แห่งเวียดนาม

ค�ำว่าสิบสองจุไทไม่มบี นแผนทีโ่ ลก

ดิ น แดนหุ บ เขาสู ง สิ บ สองจุ ไ ท เป็ น แหล่ ง
ก�ำเนิดภาษาตระกูลไท เป็นถิ่นเดิมของไทย
สมัยอยุธยาขึ้นกับอาณาจักรล้านช้าง ในสมัย
กรุงธนบุรลี า้ นช้างเป็นของไทย สิบสองจุไทเป็น
ของไทยด้วย พอถึงสมัยรัชกาลที่ 5 ฝรั่งเศส
มายึดไป ผนวกเข้ากับอาณานิคมเวียดนาม
แทนทีจ่ ะผนวกเข้ากับอาณานิคมลาว ครัน้ หลัง
สงครามโลกครัง้ ทีส่ อง เวียดนามเป็นอิสระจาก
ฝรั่งเศส สิบสองจุไทก็ตกเป็นของเวียดนาม
โดยปริยาย

แบ่งให้ท�ำกินเท่านั้น ไม่มีกรรมสิทธิ์ซื้อขาย ปัจจุบัน การจัดแบ่งที่ดินท�ำกิน
จะจับสลากกันใหม่ทกุ ปี หรือสองปี หรือสามปี แล้วแต่เขต แบ่งตามจ�ำนวนสมาชิก
ในครัวเรือน และตามความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ โดยจ่ายค่าเช่าให้กับหมู่บ้าน
ค่าเช่าก็คือผลผลิตของครัวเรือน หมู่บ้านจะน�ำค่าเช่าส่งให้อ�ำเภอ ครัวเรือนใด
มีผลผลิตมากเกินค่าเช่า ก็เอาผลผลิตส่วนเกินไปขายได้ ขายได้เงินก็เป็นของ
ครัวเรือน

คนสิบสองจุไทไม่ใช่นกั รบ แต่เป็นนักปลูกข้าว
โฮจิมนิ ห์เอาชนะฝรัง่ เศสทีเ่ ดียนเบียนฟู เพราะ
มีข้าวสิบสองจุไทเป็นเสบียง เวียดนามเหนือ
ชนะเวี ย ดนามใต้ ก็ เ พราะอิ่ ม ท้ อ งด้ ว ยข้ า ว
สิบสองจุไท แม้ปจั จุบนั แหล่งปลูกข้าวใหญ่ทสี่ ดุ
แห่งหนึ่งของเวียดนามก็อยู่ที่สิบสองจุไท

เมื่อร้อยปีก่อน พวกฝรั่งเศสเข้ามาเห็นภาพชีวิตของคนสิบสองจุไท บันทึกไว้ว่า
ใต้ถุนเรือนมีควายผูกอยู่ หญิงสาวก�ำลังสีข้าวอย่างช้าๆ ด้วยเครื่องสีข้าวที่ท�ำ
ด้วยไม้ บนชานเรือนมีแหตากอยู่ หญิงแก่ก�ำลังหมุนล้อปั่นฝ้าย ชายแก่ก�ำลัง
ซ่อมลอบดักปลา เงาแดดทอดล�ำลงบนคลื่นในล�ำห้วย เสียงเพลงแคนชาวบ้าน
เอื่อยๆ มาจากเงาร่มมุมใดมุมหนึ่ง ระคนไปกับเสียงสากต�ำข้าวกระทบกับครก
ดังเป็นระยะ ไกลออกไปโน่นคือนาข้าว ไกลออกไปอีกคือขุนเขา

หมู ่ บ ้ า นคนไทมี อ าชี พ หลั ก คื อ ท�ำนา หลั ง
พ.ศ. 2498 เวียดนามเหนือเป็นคอมมิวนิสต์
ทีน่ าถูกน�ำมารวมกันเป็นระบบสหกรณ์หมูบ่ า้ น
ทั้งหญิงทั้งชายต้องท�ำนา ผลผลิตที่ได้เป็น
ของหมูบ่ า้ น ครัน้ ถึง พ.ศ. 2511 ยกเลิกระบบ
สหกรณ์ มีการแบ่งที่นาให้แต่ละครัวเรือน
โดยจ่ายค่าเช่าให้ทางการ ทีด่ นิ เป็นของประเทศ

บ้านใต้ถุนสูง หลังคากระดองเต่า กับเม็ดดินที่อาศัยปลูกข้าวมาแล้วพันปี
บนผืนดินในหุบเขาเหล่านี้ บัดนีเ้ รียกว่า ประเทศเวียดนาม ไม่มคี ำ� ว่าสิบสองจุไทอีก
แล้ว ถ้าฝรัง่ เศสผนวกสิบสองจุไทเข้ากับลาว ให้คนพูดภาษาเดียวกันอยูด่ ว้ ยกัน
ไม่จับรวมกับเวียดนามตั้งแต่ต้น ตอนนี้ชื่อสิบสองจุไทก็ยังอยู่ เป็นจังหวัด
ทางภาคเหนือของลาว ภาษาไทด�ำกับภาษาไทขาวก็จะเป็นภาษาถิน่ เหนือของลาว
เด็กรุน่ ใหม่เกิดมาไม่ตอ้ งพูดเวียดนาม เมื่อภาษาไทยังอยู่ หุบเขาสิบสองจุไท
จะเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ให้เรานับถือว่า เป็นถิ่นเดิมของบรรพบุรุษไทย

แผนที่สิบสองจุไท
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ผู้อ�ำนวยการส�ำนักที่ปรึกษาร้อยชักสาม
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ลอมฟาง
หนังสือหน้ามหาวิทยาลัย
ในตำ�นาน

ปี พ.ศ. 2513 เป็นปีที่เข้าสู่ยุค seventies หรือทศวรรษ 1970 มีเหตุการณ์
ส�ำคัญๆ เกิดขึ้นในสังคมโลกและในสังคมไทยมากมาย

ในสังคมโลก
18 มีนาคม เกิดรัฐประหารในกัมพูชาขณะเจ้านโรดม สีหนุ เดินทางไปเยือน
ยุโรป สหภาพโซเวียต และสาธารณรัฐประชาชนจีน การรัฐประหารน�ำโดยนายพล
ลอนนอล กับกลุ่มการเมืองฝ่ายขวาที่ใกล้ชิดกับสหรัฐอเมริกา และใช้มติ
สมัชชาแห่งชาติปลดเจ้านโรดม สีหนุ ออกจากประมุขรัฐ สถาปนาสาธารณรัฐ
เขมร มีนายพลลอนนอลเป็นประธานาธิบดีและประมุขแห่งรัฐ ซึ่งน�ำไปสู่
สงครามกลางเมืองกับเขมรแดง และชัยชนะของฝ่ายเขมรแดงในเวลาต่อมา

DECEMBER 2019 - JULY 2020

063

เ รื่ อ ง เ ก่ า เ ล่ า ใ ห ม่
11 เมษายน ยานอะพอลโล 13 พร้อมลูกเรือ 3 คน ขององค์การนาซา สหรัฐอเมริกา
เดินทางไปปฏิบตั ภิ ารกิจบนดวงจันทร์ และเผชิญสถานการณ์เฉียดตายในอวกาศ
เมื่อถังออกซิเจนในยานบัญชาการเกิดระเบิด ท�ำให้ไม่สามารถน�ำยานอวกาศลง
ดวงจันทร์ได้ตามแผน
22 เมษายน ประชาชนชาวอเมริกนั กว่า 20 ล้านคน พร้อมใจกันออกชุมนุมตาม
เมืองใหญ่ๆ เพือ่ รณรงค์เรือ่ งปัญหาสิง่ แวดล้อมของโลก ต่อมาโครงการสิง่ แวดล้อม
แห่งองค์การสหประชาชาติ (United Nations Environment Program-UNEP)
ได้ก�ำหนดให้ วันที่ 22 เมษายนของทุกปี เป็นวันคุ้มครองโลก หรือ Earth Day
24 เมษายน สาธารณรัฐประชาชนจีน ส่งดาวเทียม ตงฟางหง 1 (Dong Fang
Hong 1) ซึง่ เป็นดาวเทียมดวงแรกของตนขึน้ สูห่ ว้ งอวกาศเป็นผลส�ำเร็จ ท�ำให้จนี
กลายเป็นประเทศที่ 5 ของโลกทีส่ ามารถส่งดาวเทียมสูอ่ วกาศได้ ต่อจากสหภาพ
โซเวียต สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส และญี่ปุ่น ดาวเทียมดวงนี้เมื่อส่งขึ้นไปแล้ว
ได้กระจายเสียงเพลง Dong Fang Hong ซึง่ มีความหมายว่า The East is Red
หรือตะวันออกสีแดง เพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานเหมา เจ๋อ ตง
9 พฤษภาคม ชาวอเมริกนั จ�ำนวน 75,000 - 100,000 คน ร่วมชุมนุมคัดค้าน
สงครามเวียดนาม บริเวณหลังท�ำเนียบขาว กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. หลังจากกองทัพ
สหรัฐในสมัยรัฐบาล ประธานาธิบดี ริชาร์ด เอ็ม. นิกสัน เข้าร่วมสนับสนุน
เวียดนามใต้ท�ำสงครามกับเวียดนามเหนือ การประท้วงสงครามเวียดนาม
ในอเมริกาครั้งนี้ ส่งผลให้เกิดกระแสประท้วงสงครามเวียดนามออกไปทั่วโลก
ก่อนทีส่ หรัฐอเมริกาจะถอนก�ำลังออกไปในปี พ.ศ. 2516 และสงครามเวียดนาม
ได้ยุติลงอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2518 หลังจากที่ทหาร
เวียดนามเหนือเข้ายึดเมืองไซ่ง่อนได้ส�ำเร็จ ในสงครามนี้ทหารอเมริกันเสียชีวิต
58,226 นาย และบาดเจ็บอีก 153,303 นาย
4 มิถนุ ายน ราชอาณาจักรตองกา ได้รบั เอกราช
จากสหราชอาณาจักรโดยสมบูรณ์
10 ตุลาคม สาธารณรัฐหมู่เกาะฟิจิ ได้รับ
เอกราชจากสหราชอาณาจักร
ตลอดปี พ.ศ. 2513 บรรยากาศที่ครอบง�ำ
สถานการณ์โลก คือ สงครามรุกรานในภูมภิ าค
เอเชียโดยเฉพาะในอินโดจีนทีม่ ีสหรัฐอเมริกา
เป็นทัง้ ผูส้ นับสนุนและลงมือเอง พร้อมกับการ
ต่อต้านสงครามจากประชาชนในประเทศทีถ่ กู
รุกรานและประชาชนในสหรัฐอเมริกาเอง
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ส�ำหรับในสังคมไทย
27 กุมภาพันธ์ โรงแรมดุสติ ธานีเปิดให้บริการ
เป็นวันแรก
26 มีนาคม สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี
ช่อง 3 เริ่มแพร่ภาพและเสียงเป็นวันแรก
1 เมษายน วิทยาลัยพลศึกษา เข้าสมทบเป็น
สาขาหนึ่งของวิทยาลัยวิชาการศึกษา (หรือ
“มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” ในปัจจุบัน)
เรียกชือ่ ใหม่วา่ วิทยาลัยวิชาการศึกษา พลศึกษา
28 พฤษภาคม จัดตัง้ วิทยาลัยเอกชน 5 แห่ง
เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 5 แห่งแรกของ
ประเทศ คือ วิทยาลัยเกริก วิทยาลัยกรุงเทพ
วิทยาลัยไทยสุริยะ วิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
และวิทยาลัยพัฒนา
17 สิงหาคม รัตน์ เปสตันยี นักสร้างภาพยนตร์
คุณภาพคนหนึง่ ของไทยเสียชีวติ ด้วยโรคหัวใจ
วาย ขณะลุกขึน้ กล่าวกลางทีป่ ระชุม ทีส่ มาคม
ผู้อ�ำนวยการสร้างภาพยนตร์แห่งประเทศไทย
ได้เชิญรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงเศรษฐการ และ
ข้าราชการระดับสูงที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยมาร่วมประชุม
เพื่อหาข้อสรุปว่ารัฐบาลจะให้การช่วยเหลือ
ภาพยนตร์ไทยอย่างไรบ้าง การเสียชีวิตอย่าง
กะทันหันของ รัตน์ เปสตันยี เป็นข่าวใหญ่
บนหน้าหนังสือพิมพ์ ก่อให้เกิดความเศร้า
สะเทือนใจแก่สังคมเป็นอย่างยิ่ง และนั่นอาจ
เป็นแรงผลักดันครั้งส�ำคัญที่ท�ำให้รัฐบาลรีบ
จัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริมอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ไทยขึ้นเป็นครั้งแรกในปีนั้น
8 ตุลาคม มิตร ชัยบัญชา พระเอกภาพยนตร์ ไทย
อันดับหนึ่ง ประสบอุบัติเหตุตกเฮลิคอปเตอร์
เสียชีวติ ขณะถ่ายท�ำภาพยนตร์เรือ่ ง อินทรียท์ อง
ที่ศรีราชา

9 - 20 ธันวาคม ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 6
ที่กรุงเทพฯ แทนเกาหลีใต้ ซึ่งไม่พร้อมเนื่องจากสถานการณ์สงครามระหว่าง
เกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้
ตลอดปี พ.ศ. 2513 สหรัฐอเมริกายังคงรักษาฐานทัพอากาศทัง้ 7 แห่ง ไว้ ในไทย
คือ ดอนเมือง ตาคลี โคราช นครพนม อุดรธานี อู่ตะเภา และอุบลราชธานี
เพือ่ ใช้เป็นฐานปฏิบตั กิ ารโจมตีเวียดนามเหนือ ประมาณการว่าการทิง้ ระเบิดกว่า
ร้อยละ 80 ต่อเวียดนามเหนือมาจากฐานทัพอเมริกาทัง้ 8 แห่งในไทย (ฐานทัพ
แห่งที่ 8 อยู่ที่น�้ำพอง ตั้งปี พ.ศ. 2515) จนมีการเปรียบเปรยว่าไทยกลายเป็น
“เรือบรรทุกเครื่องบินที่ไม่มีวันจม” ของกองทัพสหรัฐอเมริกา
ด้านการเมืองในประเทศ จอมพลถนอม กิตติขจร ได้กลับเข้ามาด�ำรงต�ำแหน่ง
นายกรัฐมนตรีอกี ครัง้ ภายหลังการเลือกตัง้ ทัว่ ไปเมือ่ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2512
ภายใต้บรรยากาศทางการเมืองอันไม่เป็นประชาธิปไตย ประชาชนถูกปิดกัน้ และ
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ลิดรอนสิทธิเสรีภาพมายาวนาน ขบวนการนักศึกษาที่เคยหลับใหลและ “ใช้วัย
ชีวาส�ำราญเริงร่าทุกวัน” ค่อยๆ ตื่นขึ้นมารับรู้และสนใจความเป็นไปในปัญหา
บ้านเมือง นิสติ นักศึกษาจาก 11 สถาบัน มีการรวมตัวกันจัดตัง้ ขึน้ เป็น “กลุม่ นิสติ
นักศึกษาอาสาสมัครสังเกตการณ์การเลือกตั้ง” เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.
2511 เพือ่ ทีจ่ ะสังเกตการณ์การเลือกตัง้ ทัว่ ไปในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2512
นิสติ นักศึกษาในแต่ละสถาบันก็จดั ตัง้ ชมรมและกลุม่ อิสระของตนขึน้ ท�ำกิจกรรม
ทางสังคม จัดเสวนา ออกค่ายชนบท ค่ายอาสาพัฒนา ฯลฯ ซึง่ น�ำไปสูก่ ารก่อตัง้
ศูนย์กลางนิสติ นักศึกษาแห่งประเทศไทยในปี พ.ศ. 2513 ในทีส่ ดุ ในเวลาเดียวกันนัน้
รัฐบาลถนอม - ประภาส ก็เริ่มได้รับการปฏิเสธจากสภาผู้แทนราษฎร และมี
การต่อต้านรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นการวิพากษ์นโยบายรัฐบาล การยับยั้ง
พระราชบัญญัตงิ บประมาณ อันเป็นเหตุให้จอมพลถนอมไม่พอใจ และก่อรัฐประหาร
รัฐบาลของตนเอง เมื่อ พ.ศ. 2514
ท่ามกลางเหตุการณ์มากมายในปี พ.ศ. 2513 มีเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์ ที่
ผมจะไม่มีวันลืมเลือนเลย เหตุการณ์นั้นคือ การได้เข้าเป็นนักศึกษาปีแรกของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ของผม
การเข้าเรียนที่นี่ เปลี่ยนแปลงชีวิตผมไปอย่างสิ้นเชิง !
ที่ว่าเปลี่ยนแปลงชีวิตไปอย่างสิ้นเชิง ไม่ใช่เพราะพอเข้าไปยังแทบไม่ทันได้เรียน
ก็รว่ มเดินขบวนคัดค้านการน�ำระบบการศึกษาแบบหน่วยกิตมาใช้แทนระบบการ
ศึกษาเดิม จนในทีส่ ดุ มหาวิทยาลัยต้องยอมให้พวกเราเป็นนักศึกษาธรรมศาสตร์
รุ่นสุดท้ายที่เรียนในระบบเดิม
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แต่เป็นเพราะที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ ผมเกิดไป
มีสมาคมอยู่กับรุ่นพี่ที่เป็นนักเขียนเพื่อชีวิต
หลายคนเป็นรุน่ พีส่ วนกุหลาบโรงเรียนเดียวกันด้วย
ผมจึงกระโจนเข้าสูว่ งการนักเขียนตามทีผ่ มรัก
เวลานั้นผมใช้ชีวิตอยู่กับโรงพิมพ์มากกว่า
มหาวิทยาลัย
การสมาคมกับรุ่นพี่กลุ่มนี้คือจุดเปลี่ยนชีวิต
ของผม เพราะผมได้รับการถ่ายทอดให้เข้าใจ
ต้นตอปัญหาของสังคม และได้รับการปลูกฝัง
ให้เลือกใช้ชีวิตอย่างมีประโยชน์และอุทิศตน
เพือ่ สังคม เนือ่ งจากประเทศไทยเวลานัน้ ตกอยู่
ภายใต้การครอบง�ำของสหรัฐอเมริกาและ
ระบอบเผด็จการทหาร ประเทศไม่มีเอกราช
ประชาชาติไม่มีประชาธิปไตย ประชาชนถูก
เอาเปรียบรังแก

Retrospect

ส�ำเริง ค�ำพะอุ

หนึ่งในรุ่นพี่ที่ผมคลุกคลีและสนิทสนมมากที่สุดในเวลานั้นคือ
พีส่ ำ� เริง ค�ำพะอุ นักเขียนและนักหนังสือพิมพ์อาวุโส อดีตนายก
สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย 2 สมัย (พ.ศ. 2530 - 2531)
และอดีตกรรมการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)
สายสื่อมวลชน (พ.ศ. 2557)
เวลานัน้ พีส่ �ำเริง เรียนอยูค่ ณะเศรษฐศาสตร์ภาคค�ำ่ ส่วนผมเรียน
คณะนิตศิ าสตร์ ทีส่ นิทสนมมากทีส่ ดุ เพราะผมรูจ้ กั พีส่ �ำเริงตัง้ แต่
ท�ำหนังสือโรงเรียนที่สวนกุหลาบ และวนเวียนไปขอต้นฉบับ
ที่กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์หลายฉบับที่พี่ส�ำเริงท�ำงานอยู่
ค่าที่เป็นคนท�ำหนังสือและชอบเขียนหนังสือเหมือนๆ กัน
ประกอบกับเป็นคนตรงไปตรงมา คุยแล้วไม่ตอ้ งมานัง่ ถอดรหัส
คล้ายๆ กัน เลยคบหาสมาคมกันเรื่อยมา ที่ส�ำคัญพี่ส�ำเริงเป็น
คนแรกที่หยิบยื่นนวนิยายเรื่อง “ปีศาจ” ของ เสนีย์ เสาวพงศ์
ให้ผมอ่าน นวนิยายเรื่องนี้ให้แง่คิดดีๆ หลายอย่างที่ผมไม่เคย
สัมผัสมาก่อน จากนั้นหนังสือดีๆ อีกหลายเล่ม ของ ศรีบูรพา
กุหลาบ สายประดิษฐ์ จิตร ภูมศิ กั ดิ์ ทีปกร สมสมัย ศรีศทู รพรรณ
ศิลป์ พิทักษ์ชน นายผี เปลื้อง วรรณศรี ศรีอุบล รมย์ รติวัน
ฯลฯ ที่พี่ส�ำเริงเก็บไว้ ก็เผื่อแผ่มาให้ผมได้ดื่มด�่ำอย่างไม่รู้
เบื่อหน่าย ในบรรดาหนังสือดีๆ เหล่านี้ “แลไปข้างหน้า” ของ
ศรีบูรพา กับ “แม่” ของ แม็กซิม กอร์กี้ ผมอ่านทั้งคืนโดย
ไม่ได้หลับได้นอน

หนังสือ “ลอมฟาง” เป็นหนังสือขนาด 4 หน้ายก หนา 8 ยก
(32 หน้า) บางฉบับหนาถึง 17 ยก (68 หน้า) มีพี่ส�ำเริงเป็น
ทั้งนายทุน บรรณาธิการ และกองบรรณาธิการเบ็ดเสร็จในตัว
มีเพื่อนบางคนช่วยเป็นฝ่ายศิลป์ และมีผมอีกหนึ่งคนที่แกชวน
มาช่วยเขียน เห็นได้จากรายชื่อกองบรรณาธิการในฉบับแรก
นอกจากชื่อพี่ส�ำเริงกับชื่อผมแล้ว ก็มีชื่อ ขอบเขต บุญวาปี
และ รัชนี กัปปิยบุตร เพิม่ ขึน้ มา ซึง่ ทัง้ สองชือ่ นีค้ อื นามปากกา
ของพีส่ �ำเริงเอง สรุปแล้วในกองบรรณาธิการ ถ้าไม่นบั ฝ่ายศิลป์
ก็มเี พียงแกกับผม ซึง่ ผมเองก็เพียงแต่ชว่ ยเขียนงานวรรณกรรม
ไม่กคี่ อลัมน์โดยใช้ชอื่ จริงบ้าง นามปากกาบ้าง ทีจ่ �ำได้มี เรือ่ งสัน้
บทกวี กลอนเปล่า และงานแปลบทกวีต่างแดน เรื่องสั้นจาก
ต่างประเทศ กับบทความทางการศึกษาและสังคมอีกนิดหน่อย
ที่เหลือนอกนั้นเป็นผลงานของพี่ส�ำเริง ซึ่งนอกจากจะเขียน
บทน�ำประจ�ำฉบับแล้ว ยังเขียนคอลัมน์ต่างๆ รวมทั้งบทความ
ทางการเมืองในชื่อจริงและหลากหลายนามปากกา เป็นต้นว่า
เริง เอกราช สัญญา เวียงพยัคฆ์ รัชนี กัปปิยบุตร ฯลฯ ข้อเขียน
ใน “ลอมฟาง” ที่เหลือ ไม่ว่าจะเป็นบทวิเคราะห์สถานการณ์
ต่างประเทศ บทความทางเศรษฐกิจ และงานวรรณกรรมอื่นๆ
พี่ส�ำเริงรวบรวมมาทั้งจากงานเขียนเก่าๆ ของนักเขียนเพื่อชีวิต
และจากงานเขียนใหม่ หรืองานเขียนร่วมสมัยในเวลานั้น
ที่ผู้รักชาติรักประชาธิปไตยจ�ำนวนหนึ่งส่งมาให้ ในระยะต่อมา
เมือ่ หนังสือออกไปได้ 2 - 3 ฉบับ มีนกั ศึกษาจากชมรมนิตศิ กึ ษา
บางคนเข้ามาช่วยพีส่ �ำเริงท�ำหนังสือเล่มนี้ ทีจ่ �ำได้มี สถาพร ลิม้ มณี
ธนู วงศ์ธัญญกรณ์ และ วรุตม มีโภคี

ปี พ.ศ. 2514 ขณะผมเรียนอยู่ปีที่ 2 พี่ส�ำเริงตัดสินใจออก
หนังสือรายปักษ์เล่มหนึง่ วางขายหน้ามหาวิทยาลัย เป็นหนังสือ
รวมข้อคิดข้อเขียนของนักศึกษา/ประชาชน ด้วยมุ่งหวังจะปลุก
จิตส�ำนึกของชาวมหาวิทยาลัยให้หันมาสนใจปัญหาบ้านเมือง
ในยามที่ประเทศชาตินอกจากขาดประชาธิปไตยแล้ว ฐานทัพ
และทหารอเมริกันยังเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมด หนังสือเล่มนี้
ต่อมารู้จักกันดีในชื่อ “ลอมฟาง”
DECEMBER 2019 - JULY 2020
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หนังสือ “ลอมฟาง” เปิดตัวฉบับแรกเมื่อวันที่ 5
กรกฎาคม พ.ศ. 2514 หลังวันชาติสหรัฐอเมริกา 1 วัน
ประเดิมเล่มแรกก็แฉเอกสารลับสงครามเวียดนาม
เลยทันที เป็นทีฮ่ อื ฮาและกล่าวขวัญ เพราะยังไม่เคย
มีหนังสือหน้ามหาวิทยาลัยฉบับไหนเคยท�ำมาก่อน
แน่นอนว่า นอกจากคนหนุ่มสาวในมหาวิทยาลัย
ที่สนใจการบ้านการเมืองจะขวนขวายหามาอ่าน
อย่ า งหิ ว กระหายแล้ ว บรรดาสั น ติ บ าลประจ� ำ
มหาวิทยาลัยก็จับจ้องมองดูตาเป็นมัน พวกเขา
คอยติดตามทั้งหนังสือที่ออกและคนที่ออกหนังสือ
หนังสือ “ลอมฟาง” ความจริงแล้วมิได้ชื่อ “ลอมฟาง” แต่เป็นหนังสือรายปักษ์
ที่เปลี่ยนชื่อไปเรื่อยๆ เนื่องจากสมัยนั้นรัฐบาลห้ามจดชื่อหัวหนังสือใหม่ เพื่อ
ปิดกัน้ ไม่ให้มกี ารออกหนังสือมาก ใครอยากออกหนังสือประจ�ำต้องไปซือ้ หัวหนังสือ
ที่มีอยู่แล้วมาออก ซึ่งมีราคาสูงมากเหมือนซื้อป้ายทะเบียนรถแท็กซี่สมัยก่อน
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เมื่อเป็นเช่นนี้ พี่ส�ำเริงจึงหาทางออกด้วยการ
ตั้งชื่อคอลัมน์ “ลอมฟาง” ไว้ที่ปกหลังเพื่อให้
ผูอ้ า่ นจดจ�ำประหนีง่ เป็นชือ่ หนังสือ ส่วนปกหน้า
ของหนังสือก็พาดหัวตัวโตไว้ว่า “หนังสือรวม
ข้อคิดข้อเขียนของนักศึกษา/ประชาชน” แล้ว
เปลี่ยนชื่อหนังสือไปเรื่อยๆ เพราะกฎหมาย
ไม่อนุญาตให้ใช้ชอื่ ประจ�ำ ฉบับปฐมฤกษ์ทแี่ ฉ
เอกสารลับสงครามเวียดนามชื่อ “สงคราม”
ฉบับต่อมาคือ “น�้ำตา” “ศรัทธา” “ตะวัน”
“คุก” ฯลฯ ตามล�ำดับ
ในปี พ.ศ. 2514 ทีห่ นังสือ “ลอมฟาง” ออกวาง
จ�ำหน่าย บรรยากาศในมหาวิทยาลัยเวลานั้น
วัฒนธรรมของพวกบุปผาชน หรือ ฮิปปี้ ทีถ่ อื
ก�ำเนิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาก่อนหน้านั้นสิบปี
ยังคงอบอวลอยูใ่ นมหาวิทยาลัย นักศึกษาชอบ
ไว้ผมยาวๆ ใส่เสื้อผ้ายับๆ และแอบดูดกัญชา
เป็นบางครั้ง อย่างไรก็ดี พวกเขามีอะไรที่
น่าสนใจกว่านัน้ ทีส่ �ำคัญคือ พวกเขาชอบชีวติ ที่
เรียบง่าย ปฏิเสธการแก่งแย่งแข่งขันในระบอบ

Retrospect
ทุนนิยม ปฏิเสธความฟุ้งเฟ้อทางวัตถุ และ
ต่อต้านสงคราม คุณสมบัติข้อหลังๆ นี่แหละ
ที่ท�ำให้หนังสือ “ลอมฟาง” นอกจากจะเป็น
ที่สนใจของกลุ่มนิสิตนักศึกษาที่เอาจริงเอาจัง
กับปัญหาบ้านเมืองแล้ว ยังได้รับการต้อนรับ
และไม่ปฏิเสธจากกลุม่ นิสติ นักศึกษาทีร่ กั อิสระ
เสรีและมีวถิ ชี วี ติ แบบสบายๆ คล้ายพวกบุปผาชน
อีกด้วย
ในยุคนัน้ นิสติ นักศึกษาทีช่ อบการเขียนหนังสือ
จะผลิ ต หนั ง สื อ เล่ ม ละบาทออกยื น ขาย
หน้ามหาวิทยาลัยเป็นรายจร คือออกแล้ว
ก็หายไป สะดวกเมื่อไรก็ออกอีก หนังสือ
“ลอมฟาง”ดูจะเป็นหนังสือหน้ามหาวิทยาลัย
เล่มแรกๆ ที่ออกวางจ�ำหน่ายเป็นรายประจ�ำ
มีคอลัมน์ประจ�ำ และบางครั้งมีข้อเขียนที่ลง
ต่อเนื่องติดต่อกันหลายฉบับ โดยจ�ำหน่าย
ในราคา เล่มละ 2 บาท และต่อมาได้ปรับราคา
ขึ้นเป็น 3 บาท เพื่อให้สามารถรองรับค่า
ใช้จา่ ยในการพิมพ์ เวลานัน้ หนังสือ “ลอมฟาง”
นอกจากยืนขายหน้ามหาวิทยาลัยของรัฐแล้ว
ยังน�ำไปฝากขายตามแผงหนังสือที่มีคนมากๆ
เช่น แผงหนังสือแถวสถานีรถไฟหัวล�ำโพง
อีกด้วย จ�ำนวนพิมพ์แต่ละครั้ง 3,000 ฉบับ
ขายได้ 80% ขายเสร็จเก็บเงินได้ พี่ส�ำเริงจึง
ค่อยรวบรวมเงินไปช�ำระค่าพิมพ์กับโรงพิมพ์
เพราะหนังสือไม่มสี ปอนเซอร์ ไม่โฆษณา เว้นแต่
นานๆ จะเข้ามาสักที

หนังสือ “ลอมฟาง” ออกมาได้ทงั้ หมดราว 20 ฉบับ บวกลบ แล้วก็ปดิ ตัวลงก่อน
เหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 เล็กน้อย เนื่องจากหนังสือไม่มีทุนคอยสนับสนุน
ประกอบกับตัวพีส่ �ำเริงเองก็มภี ารกิจประจ�ำเพิม่ มากขึน้ ทัง้ ในฐานะบรรณาธิการ
หนังสือพิมพ์รายวัน และในฐานะคอลัมนิสต์และนักเขียน

ความโดดเด่นของหนังสือ “ลอมฟาง” คือการน�ำผล
งานของนักเขียนเพื่อชีวิตที่คนในยุคก่อน 14 ตุลา
ไม่เคยรู้จักและไม่เคยอ่าน กลับมาเผยแพร่ใหม่ให้ ได้
รู้จักและได้อ่าน ควบคู่ไปกับงานแปลใหม่ๆ ที่ปัจจุบัน
ยังคงกล่าวขวัญถึงกัน
เรือ่ งสัน้ “ค�ำขานรับ” ของ ศรีบรู พา ทีแ่ ต่งไว้กอ่ นหน้านัน้ กว่า 20 ปี เป็นเรือ่ งสัน้
ที่สะท้อนแนวความคิดอันก้าวหน้าอย่างมากที่มีต่อมหาวิทยาลัย และมีอิทธิพล
อย่างมากต่อนักเขียนในยุคแสวงหาหรือยุค “ฉันจึงมาหาความหมาย” เวลานั้น
ถูกน�ำกลับมาตีพิมพ์ใหม่เป็นครั้งแรกที่นี่
“ศิลปเพื่อชีวิต” ของ ทีปกร ผลงานอันทรงคุณค่าเล่มหนึ่งของ จิตร ภูมิศักดิ์
ถูกคัดเป็นตอนๆ มาตีพมิ พ์เป็นครัง้ แรกทีน่ อี่ กี ครัง้ พร้อมงานเขียนเกีย่ วกับศิลปะ
อีกจ�ำนวนหนึ่งในนามปากกา สมชาย ปรีชาเจริญ ก่อนที่จะมีการรวบรวมน�ำไป
จัดพิมพ์เป็นเล่มในเวลาต่อมา
“เราชนะแล้วแม่จา๋ ” บทกวีอนั ทรงพลังของ นายผี หรือ อัศนี พลจันทร ทีส่ ะท้อน
ถึงอุดมคติและการต่อสูเ้ พือ่ ความเป็นธรรม รวมทัง้ ปลุกเร้าประชาชนผูถ้ กู เอารัด
เอาเปรียบให้ลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อปกป้องสิทธิของตน ก็ถูกน�ำกลับมาเผยแพร่ใหม่
เป็นครั้งแรกที่นี่

“ลอมฟาง” 2 ฉบับแรก พิมพ์ทศ่ี รีเมืองการพิมพ์
แถวรองเมือง ฉบับที่ 3 - 13 พิมพ์ที่โรงพิมพ์
มิตรสยาม บางล�ำพู ฉบับที่ 14 เป็นต้นมา
พิมพ์ที่เจริญวิทย์การพิมพ์ ตลาดบ้านพานถม
บางล�ำพู การย้ายมาพิมพ์ที่นี่ ท�ำให้กิจการ
ของโรงพิมพ์เจริญวิทย์ขยายตัวอย่างรวดเร็ว
เนื่องจากแนวร่วมนักท�ำหนังสือก้าวหน้าใน
มหาวิทยาลัยหลายกลุม่ ได้ยา้ ยมาพิมพ์หนังสือ
ที่เจริญวิทย์ จนที่นี่กลายเป็นสถานที่พบปะ
นัดหมายกันกลายๆ
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“แคปิตะลิสม์” งานทางวิชาการที่วิเคราะห์ลักษณะเศรษฐกิจ
ในระบอบทุนนิยมของ สุภา ศิรมิ านนท์ น�ำกลับมาเผยแพร่ใหม่
เป็นครั้งแรกที่นี่
“เช กูวารา นายแพทย์และนักปฏิวตั ทิ ยี่ งิ่ ใหญ่” ผลงานใหม่แกะกล่อง
ของ ศรีอบุ ล ตีพมิ พ์เป็นครัง้ แรกทีน่ ี่ ก่อนทีจ่ ะมีการน�ำไปจัดพิมพ์
เป็นพ็อกเก็ตบุ๊กโดยส�ำนักพิมพ์ต่างๆ อีกหลายต่อหลายครั้ง
“ดูวรรณคดีจากสังคม ดูสงั คมจากวรรณคดี” ของ พ. เมืองชมภู
ถูกน�ำกลับมาตีพิมพ์ใหม่เป็นครั้งแรกที่นี่
“นักโทษประหาร” ของ Julius Fuchik แปลและเรียบเรียง
โดย เทอด ประชาธรรม เผยแพร่ครั้งแรกที่นี่
นอกจากนี้ บทกวีเก่าๆ ทีต่ อ่ มานิสติ นักศึกษารวมทัง้ ศิลปินเพือ่
ชีวติ ทัง้ หลายน�ำไปพูด น�ำไปร้องเป็นเพลงกัน หนังสือ “ลอมฟาง”
ก็เป็นผูน้ �ำกลับมาเผยแพร่ใหม่กอ่ นหนังสือฉบับใดทัง้ สิน้ เป็นต้นว่า
“เปิบข้าวทุกคราวค�ำ จงสูจ�ำเป็นอาจินต์ ...” ของ จิตร ภูมศิ กั ดิ์
“ในฟ้าบ่มีน�้ำ ในดินซ�้ำมีแต่ทราย ...” ของ นายผี
“เขาเคยแกร่งแข็งสู้อุ้มชูโลก เมื่อสิ้นเขาเราโศกก็ควรอยู่ ...”
ของ นายสาง หรือ เปลื้อง วรรณศรี
สุ ด ท้ า ย รมย์ รติ วั น หรื อ ทวี เกตะวั น ดี นั ก เขี ย นและ
นักหนังสือพิมพ์อาวุโส อดีตนายกสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย
3 สมัย (พ.ศ. 2506 - 2508) ยังได้ยกคอลัมน์ “ปุยนุ่นและ
ดวงดาว” ที่เขียนลงในหนังสือพิมพ์รายวันฉบับหนึ่งมาเขียน
ให้ที่นี่อีกด้วย
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การที่ “ลอมฟาง” น�ำหนังสือและงานเขียน
เพือ่ ชีวติ ของนักเขียนและนักหนังสือพิมพ์
ที่ก้าวหน้าเหล่านี้กลับมาเผยแพร่อีกครั้ง
ในยุ ค แสวงหาของนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาใน
มหาวิทยาลัย เท่ากับเป็นการพังทลายก�ำแพงคุก
ทางปัญญาทีก่ กั ขังผลงานอันทรงคุณค่า
เหล่านั้นไว้ ในฐานะหนังสือและงานเขียน
ต้องห้ามทีไ่ ม่อนุญาตให้ประชาชนทัว่ ไปเข้าถึง
มานานนับสิบๆ ปีทรี่ ะบอบเผด็จการทหาร
ของสฤษดิ์ - ถนอม - ประภาส ครองเมือง
ต่อเนื่องกันมา ด้วยเหตุนี้ จึงไม่เป็นการ
เกินเลยไปทีจ่ ะกล่าวว่า ลอมฟาง คือ หนังสือ
หน้ามหาวิทยาลัยในต�ำนาน ที่นักศึกษา
ค้นคว้าเกี่ยวกับการตื่นตัวของขบวนการ
นิสติ นักศึกษาไทยในยุคแสวงหาจะไม่พดู ถึง
ไม่ได้เลย

Retrospect

จิตร ภูมศิ กั ดิ์

สุดท้าย เนื่องจากข้อเขียนนี้ เขียนให้กับหนังสือรุ่นของนักศึกษาธรรมศาสตร์
ทีเ่ ข้าเรียนในปีการศึกษา 2513 เพือ่ เป็นทีร่ ะลึกทีพ่ วกเราเป็นเพือ่ นกันมาครบ 50 ปี
ผมจึงใคร่ขอน�ำงานเขียนใน “ลอมฟาง” ของผมบางชิ้นมากล่าวถึงเพื่อสรุป
ให้เห็นวิวฒ
ั นาการทางความคิดของเด็กหนุม่ วัย 20 ปีคนหนึง่ เมือ่ 50 ปีทแี่ ล้ว
เทียบกับความคิดของชายชราวัย 70 ปี ในวันนี้
งานเขียนใน “ลอมฟาง” ของผมเวลานัน้ สะท้อนถึงความอึดอัด ขัดข้อง คับแค้น
และเก็บกดอย่างมากในบริบทของสังคมที่ไร้สิทธิประชาธิปไตยของช่วงปี
พ.ศ. 2514 - 2516 บวกกับอิทธิพลของวัฒนธรรมเสรีนิยมในยุค seventies ที่
ท�ำให้คนหนุม่ สาวรูส้ กึ ว่าตัวเองแปลกแยก (alienation) งานเขียนหลายชิน้ ของผม
สะท้อนความรู้สึกที่เหมือนกับตัวเองยังตื่นอยู่คนเดียวในคืนอันเงียบเหงา
ที่คนทั้งโลกก�ำลังหลับใหลกันอยู่
ใน “ลอมฟาง” ฉบับแรก (สงคราม) ผมเขียนเรือ่ งสัน้ “อิสรภาพกับการปลดปล่อย”
โดยใช้นามปากกา “วิมพ์” เนือ้ เรือ่ งเป็นการสนทนากันของยามสองคนในค่อนคืน
ที่เงียบสงัด ริมถนนที่ปลอดผู้คนและดูอ้างว้าง ทั้งสองพูดถึงพันธะและอิสรภาพ
พูดถึงชีวิตทหารรับจ้างที่ไม่ต่างอะไรกับนักโทษประหารของพวกเขาในอดีต
ยามแก่ให้สติ แต่เย้ยหยัน ยามหนุ่มรู้สึกอึดอัดและเป็นกังวลเขาอยากให้เช้ามา
ถึงเร็วๆ เขาทิง้ หมาไว้ทบี่ า้ น มันเป็นสมบัตชิ นิ้ เดียวทีเ่ ขารักมันผูกพันกับเขามาก
และเขาก็ผูกพันกับมันจนกลายเป็นพันธะ ที่ท�ำให้ชีวิตของเขาต่างกับชายแก่
ขีเ้ มาทีอ่ สิ ระ ปลดปล่อย และไม่มอี ะไรเลย เช้าแล้ว ยามหนุม่ ผลุนผลันกลับบ้าน

เขาทบทวน ครุ่นคิด มองดูเหตุการณ์ต่างๆ
ทีท่ �ำให้เขายิง่ ต้องคิดผ่านหน้าต่างห้องพักแคบๆ
เขารูส้ กึ สับสนว้าวุน่ นึกถึงชายแก่ขเี้ มาเมือ่ คืน
และค�ำพูดของยามแก่ ก่อนจะเข้าไปลูบหัวสุนขั
ภายหลังจากหยิบอะไรบางอย่างออกมาจาก
ลิน้ ชัก แล้วตัดสินใจปลดปล่อยความรูส้ กึ ผูกพัน
และพันธะชิ้นเดียวที่เขามีอยู่ !
ผมกลับมาอ่านเรื่องสั้นเรื่องนี้ด้วยความรู้สึก
อึดอัดและไม่สบายใจ ผมก็ไม่ตา่ งกับคนหนุม่ สาว
จ�ำนวนหนึง่ ในยุคนัน้ ทีถ่ กู กดดันและแปลกแยก
คนทีม่ คี วามรูส้ กึ รุนแรงและรูส้ กึ ถูกกดดันจาก
สภาพสังคมเช่นนี้ สามารถท�ำอะไรรุนแรงได้ทงั้
ต่อผู้อื่นและต่อตนเอง โชคดีที่ผมพบรุ่นพี่ดีๆ
คอยให้ความคิด ชีวติ ผมจึงไม่ได้พฒ
ั นาไปเหมือน
ยามหนุม่ ในเรือ่ ง อย่างไรก็ดี การกลับมาอ่าน
เรื่องสั้นเรื่องนี้ ท�ำให้ผมเข้าใจและเห็นใจการ
แสดงออกทางการเมืองของนักศึกษาในยุคนี้
แม้ผมจะไม่เห็นด้วยกับสิง่ ทีพ่ วกเขาก�ำลังท�ำกัน
อยู่ก็ตาม
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ใน “ลอมฟาง” ฉบับที่ 2 (น�้ำตา) ผมเขียนเรื่อง “วันวัน ในฤดูที่อ้างว้าง”
เป็นผลงานที่สะท้อนความรู้สึกแปลกแยก ผิดหวัง แต่ก็อหังการ และหยิ่งยะโส
ปฏิเสธการศึกษาในห้องเรียน เบือ่ หน่ายการเข้าฟังค�ำบรรยาย และการพูดคุยกับ
เพือ่ นๆ ทีเ่ หมือนพูดกันคนละภาษา ชีวติ ผมเวลานัน้ มีเพียง “หนังสือ สิง่ เดียวใน
มหาวิทยาลัยทีฉ่ นั พอจะรูจ้ กั และท�ำความเข้าใจได้ มันเป็นทัง้ เพือ่ นสนิทและหญิง
คนรักทีค่ อยอ้าแขนโอบรับความหวานชืน่ และปลอบประโลมความขมขืน่ ทีอ่ าจจะมี”
ในข้อเขียนชิ้นนี้ ผมเริ่มสงสัยว่าตัวเองคิดถูกหรือผิดที่เลือกเรียนกฎหมาย “สิ่ง
ทีผ่ มู้ อี �ำนาจบรรจงกรีดขึน้ มาด้วยเลือดและนำ�้ ตาของผูอ้ ยูใ่ ต้บงั คับ” ผมนัง่ อยูบ่ น
ระเบียงชั้นที่สี่ของห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผมชอบที่นี่ และมักมานั่ง
เป็นประจ�ำแทบทุกวัน วันนัน้ ผมอ่านบทกวีของ รุย โนการ์ “คนแอฟริกนั ทีต่ ลอด
ช่วงชีวติ การรอคอยอันยาวนานต่อความหวังทีย่ งั มองไม่เห็นตัว เป็นเพียงสิง่ เดียว
ทีจ่ ะบดท�ำลายกาลเวลาให้กลืนหายไปกับความขมขืน่ ของชีวติ ” ผมอยากให้ใครๆ
มาพบหนังสือเล่มนี้ และหยิบมันขึน้ มาอ่าน บางที รุย โนการ์ ก็อาจอยากเขียนบทกวี
พรรณาความงามของดอกไม้ ความรักของหนุ่มสาว หรือความบริสุทธิ์สะอาด
ของหยาดน�ำ้ ค้างในตอนใกล้รงุ่ แต่สงิ่ ทีโ่ ลกให้กบั เขา ทีค่ นขาวให้กบั คนด�ำ หรือที่
ประเทศใหญ่ให้กบั ประเทศเล็กทีไ่ ม่มที างเลือกอืน่ ท�ำให้เขาต้องเขียนออกมาเป็น
อย่างนัน้ และเขาก็ไม่อาจฝืนความรูส้ กึ เขียนออกมาเป็นอย่างอืน่ ได้ ข้อเขียนชิน้ นี้
ของผม จบลงอย่างอหังการ และหยิ่งยะโสว่า

“ตอนบ่าย ฉันต้องขึน้ ฟังค�ำบรรยายวิชากฎหมาย
ห้องบรรยายของฉันอยู่ชั้นสาม แต่บทกวีของ
รุย โนการ์ อยู่ชั้นสี่ อยู่สูงกว่าค�ำบรรยายวิชา
กฎหมาย”
ในหนังสือ “ลอมฟาง” ผลงานวรรณกรรมที่
โดดเด่นและชัดเจนอีกจ�ำนวนหนึ่งของผม คือ
งานวรรณกรรมของผูถ้ กู กดขี่ ของคนแอฟริกนั
และคนแอฟริกันอเมริกัน
ในคอลัมน์กวีต่างแดน ผมแปลบทกวีของ
กาลันกาโน แห่งโมซัมบิก เรื่อง “ความฝัน
ของแม่ผิวด�ำ”
“แม่ผิวด�ำ ผู้ฝันถึงโลกอันแสนวิเศษ
ที่ลูกของเธอจะได้เข้าโรงเรียน
โรงเรียนที่คนทั้งหลายเขาเรียนกัน”
“แม่ผิวด�ำ
ผู้จมอยู่กับการกล่อมไกวลูก
และลืมไปแล้วว่า
พี่น้องของเธอได้สร้างบ้านสร้างเมืองของ
เขาขึ้นมา
ด้วยเลือดทุกหยดที่ไหลวนเวียนอยู่ใต้ผิว
สีด�ำนั้น”
“เธอฝันถึงโลกอันแสนจะวิเศษ
ที่ลูกของเธอจะได้วิ่งเล่นไปตามท้องถนน
ถนนที่คนทั้งหลายเขาเดินไปมากัน...”
“เธอก�ำลังฝันถึงโลกใหม่
โลกใหม่ ที่ เ ต็ ม ไปด้ ว ยความหวั ง อั น น่ า
อัศจรรย์ใจ
ที่ว่าสายเลือดของเธอจะได้สิทธิเสมอหน้า
ในสังคม
ซึ่งเขาควรได้เช่นเดียวกับที่คนทั้งหลาย
เขาได้กัน”
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Retrospect
ใน “บทกวีจากอเมริกันนิโกร” ที่ถอดความ
มาจากบางตอนในดาร์คซิมโฟนี ของ เมลวิน
บี ทอลสัน
“พวกเขาบอกให้เราลืม
กอลกอธาที่เหยียบย่างอยู่...
เราผูย้ นื รับการพิพากษาโทษด้วยความชิงชัง
ได้ถูกประทับตราแห่งความต�่ำต้อยไว้บน
ศีรษะ
เขาผู้จองจ�ำเราด้วยโซ่ตรวน
ได้บอกให้เราเริงร้อง
เขาผู้ท�ำลายล้างพวกเราคนด�ำ
ได้บอกให้เรามองข้ามความชัว่ ร้ายนัน้ เสีย...”
“โอ เราจะลืมมันได้อย่างไร
สิทธิมนุษยชนของพวกเราได้ถูกปฏิเสธ
เสียแล้วหรือไร
โอ นี่เราจะลืมมันได้อย่างไร
ศักดิ์แห่งความเป็นชายของเราถูกตรึง
กางเขนไว้แล้วหรือไร
เมื่อความยุติธรรมถูกลดค่าลง
เมื่อค�ำวอนขอที่สาปแช่งดังขึ้น
และเมือ่ ประตูแห่งอิสรภาพได้ถกู ขวางกัน้ ไว้
โอ นี่เราจะลืมมันได้อย่างไร ?”
“ไนจีเรีย คืนทีไ่ ด้รบั อิสรภาพ” เรือ่ งสัน้ ทีผ่ ม
แปลมาจาก Night of Freedom ของ Cyprian
Ekwensi เป็นเรื่องราวความรักระหว่าง ชินิ
เลขานุการสาวชาวไนจีเรีย กับ ฟรังซัว หนุ่ม
ฝรัง่ เศสทีเ่ ธอพบครัง้ แรกในการสัมมนาระหว่าง
ประเทศเกี่ยวกับวัฒนธรรมแอฟริกัน ฟรังซัว
อภิปรายเปิดโปงมรดกแห่งความยุ่งยากที่
จักรวรรดินิยมทิ้งไว้ในประเทศที่ถูกยึดครอง
เรื่องราวเริ่มต้นในคืนที่ไนจีเรียได้รับอิสรภาพ
จากอังกฤษ ถนนทุกสายในนครหลวงแออัด
ด้วยผูค้ น เบียดเสียดยัดเยียด รอคอยและว้าวุน่
ภายใต้ความรู้สึกที่หวาดกลัวต่อ “เอกราช”
อันลีล้ บั ทีพ่ วกเขาไม่เคยรูจ้ กั มาก่อน ฟรังซัวถูก

Cyprian Ekwensi

ท่านข้าหลวงใหญ่ส่งกลับประเทศเพราะเชื่อว่าจะ “ช่วยให้เกิดผลดีแก่ส่วนรวม”
เขาต้องการให้ชินิไปปารีสกับเขา ชินิรู้สึกสับสน.... เอกราช ฟรังซัว ความรัก
การแต่งงาน เอกราช เอกราช อิสรภาพ ! ในเรือ่ งมีบทสนทนาทีน่ า่ สนใจมากมาย
เป็นต้นว่า
“ผมรักไนจีเรีย คุณ คนไนจีเรียดูจะเฉลียวฉลาดทีส่ ดุ ในบรรดาคนแอฟริกนั ด้วยกัน”
“แอฟริกนั ทุกคนเหมือนกันหมดค่ะ ฟรังซัว เมือ่ เขาจะต้องมายืนเผชิญหน้ากับคนขาว”
“ความรักเป็นทุกสิ่งทุกอย่าง และเป็นเรื่องส่วนตัวระหว่างคนสองคน”
“นั่นในยุโรป แต่ในแอฟริกามันเป็นเรื่องของคนหลายคน ทุกคนจะต้องมีส่วน
เกี่ยวข้องด้วย แม่ของดิฉันรวมทั้งญาติของท่าน พ่อของดิฉันเสียไปแล้ว แต่ลุง
และครอบครัวของท่านจะต้องทราบ”
สุดท้ายชินิไม่ได้ไปปารีส “เสียงกระซิบของไนจีเรีย” ตอกย�้ำให้เธอต้องตัดสินใจ
“มันคงไม่มีปัญหาอะไรถ้าไนจีเรียยังไม่ได้รับเอกราช แต่เดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้น
ฉันต้องอยู่ในประเทศของฉัน ท�ำงาน และสร้างบ้านสร้างเมืองของฉัน”
ฟรังซัวป่วยและจากไป ชินิยังคงท�ำงานอยู่ที่ลากอส พวกที่เคยรู้เรื่องของเธอ
เคยทอดถอนใจ และเคยสั่นศีรษะให้กับโชคชะตาของเธอ จะเล่าเรื่องของเธอ
ให้คุณฟัง
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ฤดูฝน ปี พ.ศ. 2515 ขณะ “ลอมฟาง” วางจ�ำหน่ายได้หนึ่งปี
เต็มๆ ผมเขียนกลอนเปล่าบทหนึง่ ลงในฉบับทีช่ อื่ ว่า “ไท” เป็น
กลอนเปล่าทีบ่ รรยายความรูส้ กึ เศร้าเหงาของนักศึกษาวัย 21 ปี
ที่มองหาเพื่อนที่เคยนั่งเรียนกันในชั้นประถมศึกษาตอนต้น
ไม่เจอเลยสักคน กลอนเปล่าชิ้นนี้ มีชื่อว่า “ถนน”
“ทางเข้าบ้านเป็นถนนดินถมเลียบไปตามคูน�้ำ
เป็นถนนที่เชื่อมคนในหมู่บ้านกับความเปลี่ยนแปลงที่อยู่
ภายนอก
ไม่มีใครสนใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นบนถนนสายนี้มากนัก
เด็กสองคนก�ำลังออกจากบ้าน
เพื่อจะยืนรอรถที่มารับไปยังโรงงาน
เด็กอีกคนก�ำลังกระเดียดกระจาดดินสอพอง
เธอคงน�ำมันไปยังตลาด และขาย
เด็กเล็กเล็กอีกหลายคนวิ่งตามแม่ และไม่รู้จะท�ำอะไร
บนถนนดินถมเลียบไปตามคูน�้ำสายเดียวกันนั้น
ที่ครั้งหนึ่งเคยน�ำฉันออกจากบ้านไปสู่โรงเรียน
มันไม่ใช่ถนนที่ทอดไปสู่โรงงานหรือตลาด
มันมักทอดผ่านไม่โรงเรียนก็สนามเด็กเล่นอยู่เสมอ
เป็นถนนสายทีค่ นร่วมเดินไปด้วยกัน แต่จดุ มุง่ หมายเท่านัน้
ที่แตกต่างกัน
ถนนสายที่โอกาสของคนเดินเท้ามีไม่เท่ากัน
แม้แต่ละคนจะพยายามฝันถึงเส้นทางอันเดียวกัน
บนถนนดินถมเลียบไปตามคูน�้ำ ขรุขระ และชื้นแฉะเป็น
บางตอน
ฉันได้กลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่ง ขณะเด็กหลายคนก�ำลังเดิน
ออกจากบ้าน
นำ�้ ในคูยงั ใส เขียว และดอกต้อยติง่ ยังแต้มสีมว่ งเศร้าประปราย
เด็กเด็กไม่สนใจกับดอกต้อยติ่ง
ไม่มีใครเด็ดมันมาปั่นให้ดอกหมุนติ้วลงดิน
พวกเขาก�ำลังออกจากบ้าน
ไปโรงงาน ไปตลาด ไปกับแม่
บนถนนดินถมเลียบไปตามคูน�้ำสายนี้
เด็กเด็กหลายคนท�ำให้ฉันนึกถึงเด็กอีกหลายคน
ที่เคยวิ่งเล่นด้วยกัน ก่อนที่โรงงานและโรงเรียนจะแยกเรา
ออกจากกัน
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เราไม่มสี ทิ ธิจ์ ะคิดได้วา่ ใครจะต้องถูกส่งไปโรงงาน และใคร
ควรถูกส่งไปโรงเรียน
และบนแผ่นดินที่เราต่างเติบโตขึ้นมาด้วยกัน
ใช้กฎหมายฉบับเดียวกัน
ผูกพันเป็นญาติเดียวกัน
ภายใต้รัฐบาลชุดเดียวกัน
และเสียภาษีเหมือนเหมือนกัน
ท�ำไมเราจึงไม่ควรมีชีวิตที่เท่ากัน
และขณะที่เราก�ำลังอยู่ในห้องเรียน
เด็กเด็กอีกหลายคน ซึง่ บางทีอาจไม่ใช่เพือ่ นของเราเสียแล้ว
เหล่านั้นล่ะ
พวกเขาไปท�ำอะไรกันอยู่ในโรงงาน ?”
เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2516 ขณะสงครามเวียดนามยังไม่ยุติ
ฐานทัพและทหารอเมริกนั ยังเต็มบ้านเต็มเมือง ท้องนาในชนบท
เมืองตาคลีมบี าร์กลางคืนผุดขึน้ รองรับตัณหาหืน่ ของพวก จี.ไอ.
สาวบ้านนาหลายคนผันตัวเป็นโสเภณี เวลานัน้ ผมเรียนอยูช่ นั้ ปีที่
4 เส้นทางมามหาวิทยาลัยต้องใช้เรือข้ามฟากจากท่าพรานนก
มาท่าพระจันทร์ ภาพบาร์กลางคืนกลางทุ่งนาเมืองตาคลี ภาพ
หญิงโสเภณีคนหนึง่ ทีผ่ มพบเสมอๆ บนเรือข้ามฟากยามดึก และ
ภาพทหารอเมริกนั ทีเ่ ดินขวักไขว่ตามสถานโลกีย์ กระตุน้ ให้ผม
เขียนกลอนเปล่าอีกบทหนึง่ ทีช่ อื่ “บอกเขาด้วยว่าฉันจากไปแล้ว”
ลงตีพิมพ์ใน “ลอมฟาง” ฉบับ “ชัยชนะ”
“บอกเขาด้วยว่าฉันจากไปแล้ว
จากยุคสมัยที่เราต้องพกเชือกคนละเส้นไว้ผูกคอตาย
บอกผู้หญิงโสเภณีเศร้าเศร้าที่ฉันพบบนเรือข้ามฟาก
ช่วยบอกชาวนาที่เหน็ดเหนื่อย
กับเด็กเด็กที่นั่น
บอกพวกเขาด้วยว่าฉันจากไปแล้ว
ในกลางดึกของคืนอากาศร้อน
ถ้าคุณนั่งเรือข้ามฟาก
ถ้าคุณพบผู้หญิงโสเภณี
ถ้าเธอมาจากฐานทัพ
ที่แม่เธอเคยท�ำนา
ที่น้องเธอเคยวิ่งเล่น

Retrospect
บอกเธอและฝากบอกไปถึงแม่ชาวนา
กับเด็กเด็กทุกคน
บอกพวกเขาเหล่านั้นว่าฉันจากไปแล้ว
บอกเขาว่ามันเป็นเพียงฝันร้ายและเราต้อง
อดทน
บอกแม่ชาวนาและเด็กเด็กของเขา
เราจะไม่มีวันลืมคนอเมริกัน
เราจะไม่มีวันลืมรัฐบาลอเมริกา”
จากงานเขียนส่วนหนึ่งของผมใน “ลอมฟาง”
ช่วงปี พ.ศ. 2514 - 2516 ซึง่ สะท้อนถึงความ
อึดอัด ขัดข้อง คับแค้น และเก็บกดอย่างมาก
ของเด็กหนุ่มในช่วงวัย 20 ต้นๆ ในบริบท
ของประเทศที่ไร้ประชาธิปไตย และบ้านเมือง
มีฐานทัพและทหารต่างชาติ แม้ว่าจะดูรุนแรง
ด้านเดียวแต่ก็บริสุทธิ์ และมั่นคงต่อจุดยืนที่
ต้องการเห็นประเทศเป็นเอกราช ประชาชาติ
มีประชาธิปไตย และประชาชนได้รับความ
เป็นธรรม
50 ปีผา่ นไป ประสบการณ์ท�ำให้ผมมองอะไร
รอบด้านมากขึน้ แต่เนือ้ หาหลักของสถานการณ์
ทัง้ ในขอบเขตทัว่ โลกและในประเทศไทย ยังคง
ไม่มอี ะไรเปลีย่ นแปลงไปจากเดิมมากนัก สหรัฐ
อเมริกายังท�ำตัวเป็นอันธพาลโลกเหมือนเดิม
ขณะที่ประเทศไทยก็ยังไม่มีประชาธิปไตย
ทีแ่ ท้จริง ทุนผูกขาดขนาดใหญ่ทเี่ อือ้ ประโยชน์
กับอ�ำนาจรัฐ ขยายตัว เบียดขับ กลืนกิน ท�ำให้
ทุนขนาดกลาง ขนาดเล็ก รวมทั้งประชาชน
ผู้บริโภคต้องขึ้นต่อและตกเป็นเบี้ยล่าง ด้วย
เหตุนี้ ภารกิจที่จะต้องต่อสู้กับการวางอ�ำนาจ
บาตรใหญ่ของชาติมหาอ�ำนาจ การท�ำลาย
ระบอบประชาธิปไตยทางการเมือง และการ
ผูกขาดตัดตอนทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการ
ท�ำร้ายธรรมชาติและท�ำลายวิถีตามธรรมชาติ

50 ปีผา่ นไป ประสบการณ์ทำ� ให้ผมมองอะไรรอบด้าน
มากขึ้ น แต่ เ นื้ อ หาหลั ก ของสถานการณ์ ทั้ ง ใน
ขอบเขตทั่วโลกและในประเทศไทย ยังคงไม่มีอะไร
เปลี่ ย นแปลงไปจากเดิ ม มากนั ก สหรั ฐ อเมริ ก า
ยังท�ำตัวเป็นอันธพาลโลกเหมือนเดิม ขณะทีป่ ระเทศไทย
ก็ยังไม่มีประชาธิปไตยที่แท้จริง จุดยืนของชายชรา
วัย 70 วันนี้ จึงยังคงเหมือนจุดยืนของเด็กหนุ่ม
วัย 20 ในวันนั้น
เพื่อผลประโยชน์จากการผูกขาดทางเศรษฐกิจของกลุ่มทุนผูกขาดขนาดใหญ่
จึงยังคงเป็นภารกิจร่วมกันของประชาชนผูร้ กั ชาติ รักประชาธิปไตย และรักความ
เป็นธรรมที่จะต้องด�ำเนินต่อไป จุดยืนของชายชราวัย 70 วันนี้ จึงยังคงเหมือน
จุดยืนของเด็กหนุ่มวัย 20 ในวันนั้น
สุดท้าย ขอฝากบทกวีแห่งความหวังในวัน Super Full Moon เมือ่ เดือนกุมภาพันธ์
ของปีที่ผ่านมา แม้ว่าสิ่งที่หวังนี้ยากจะเป็นความจริงก็ตาม
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Along The Transformer Site
ตามตะวัน

ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นักเขียนอิสระ

ก่อนเข้าตีไทย

พม่าเคยยกทัพมาตั้งค่าย

ที่พระเจดีย์สามองค์แห่งนี้จริงหรือ?
“ผู้รู้-ไม่พูด ผู้พูด-ไม่รู้” อมตวาจาของเล่าจื๊อ ศาสดาแห่งศาสนาเต๋า พิสูจน์ให้เห็นอีกครั้ง
จากความเข้าใจทีม่ ตี อ่ ด่านพระเจดียส์ ามองค์ เขตแดนต่อแดนทีก่ องทัพพม่าเคยยกมาตัง้ ค่าย
และใช้เป็นเส้นทางเดินทัพก่อนเข้าตีกรุงศรีอยุธยาหลายครัง้ หลายหนในประวัตศิ าสตร์การรบ
ระหว่างไทยกับพม่า
ที่ผ่านมา คนไทยทั่วไปจะเข้าใจว่า ด่านพระเจดีย์สามองค์ที่ว่านี้ คือด่านพระเจดีย์สามองค์
ทีต่ งั้ อยูบ่ ริเวณพรมแดนไทย-พม่า ต�ำบลหนองลู อ�ำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ซึง่ เป็น
ช่องเขาเชื่อมต่อกับเมืองพญาตองซู ทางตอนใต้ของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
ความเข้าใจนี้ ไม่ถกู ต้อง เป็นความเข้าใจทีม่ าจากการอ่านงานเขียนและการฟังค�ำพูดของ “ผูไ้ ม่ร”ู้
น่าเสียดายที่ “ผู้รู้” มักไม่ค่อยเขียนและไม่ค่อยพูด และถึงจะท�ำก็มักท�ำในวงแคบๆ ไม่ได้
เผยแพร่ออกไปกว้างเมื่อเทียบกับผลงานของ “ผู้ไม่รู้”
หม้อแปลงต้นเรื่อง : หม้อแปลงไฟฟ้าถิรไทย
ขนาด : 100 kVA 3 Ph 50 Hz 22000 - 416/240 V Oil immersed, fully sealed tank
หมายเลขเครือ่ ง : 6210413
ผูซ้ อื้ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดกาญจนบุรี
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7. ท�ำไมด่านพรมแดนไทย-พม่า จึงมาอยู่ที่
ด่านพระเจดีย์สามองค์ ต�ำบลหนองลู
อ�ำเภอสังขละบุรี
8. บางท่าทีของทางการพม่าต่อด่านพระเจดีย์
สามองค์
9. เขตพรมแดนระหว่างไทยกับพม่าอยูท่ ไี่ หน
แน่?

1. ไทยรบพม่ากี่ครั้ง? เดินทัพผ่านด่าน
พระเจดีย์สามองค์กี่หน?

ด้วยเหตุนี้ ผู้คนทั่วไปจึงต่างเข้าใจว่า ด่านพระเจดีย์สามองค์ที่ทั้งพงศาวดารไทย
และพงศาวดารพม่าบันทึกไว้ตรงกันว่าเป็นที่ตั้งค่ายของกองทัพพม่าก่อนเข้า
ตีไทยนั้น คือด่านพระเจดีย์สามองค์ที่ต�ำบลหนองลู อ�ำเภอสังขละบุรี จังหวัด
กาญจนบุรี
ค�ำถามคือ ท�ำไมด่านพระเจดียส์ ามองค์ทตี่ ำ� บลหนองลู อ�ำเภอสังขละบุรี จังหวัด
กาญจนบุรี จึงไม่ใช่ด่านพระเจดีย์สามองค์ที่เป็นเขตแดนต่อแดนที่กองทัพพม่า
เคยยกมาตั้งค่ายและใช้เป็นเส้นทางเดินทัพก่อนเข้าตีกรุงศรีอยุธยา?
และหากไม่ใช่ที่นี่แล้ว ด่านพระเจดีย์สามองค์จริงๆ ที่บันทึกไว้ในพงศาวดารนั้น
อยู่ที่ไหน?
เขตพรมแดนระหว่างไทยกับพม่านั้น โดยแท้จริงแล้วอยู่ที่ไหนแน่?
เพื่อหาค�ำตอบที่สามารถเชื่อถือได้ให้กับค�ำถามดังกล่าวข้างต้น สารคดีเรื่องนี้จะ
น�ำเสนอเรือ่ งราวเกีย่ วกับพระเจดียส์ ามองค์ผา่ นมุมมองทางประวัตศิ าสตร์ลายลักษณ์
อักษรที่เป็นทางการ มุมมองทางประวัติศาสตร์บอกเล่า มุมมองทางโบราณคดี
และมุมมองทางการทหาร โดยแบ่งการน�ำเสนอออกเป็น 9 หัวข้อ ดังต่อไปนี้
1. ไทยรบพม่ากี่ครั้ง? เดินทัพผ่านด่านพระเจดีย์สามองค์กี่หน?
2. เส้นทางเดินทัพผ่านด่านพระเจดีย์สามองค์และสถานที่ตั้งค่ายบนเส้นทางนี้
3. เปรียบเทียบการบันทึกเส้นทางเดินทัพผ่านด่านพระเจดียส์ ามองค์และสถานที่
ตั้งค่ายของพม่าระหว่างพงศาวดารไทยกับพงศาวดารพม่า
4. ค�ำถาม 2 ข้อที่ยังรอการหาค�ำตอบ
5. พระเจดีย์สามองค์ที่อยู่ริมล�ำน�้ำมีที่ไหนบ้าง?
6. ท�ำไมพระเจดียส์ ามองค์ทตี่ �ำบลหนองลู อ�ำเภอสังขละบุรี จึงมิใช่ทตี่ งั้ ค่ายของ
พม่าก่อนเข้าตีไทย
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ประวัติศาสตร์การรบระหว่างไทยกับพม่า
นั บ แต่ ส มั ย กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยา มาจนถึ ง สมั ย
กรุงรัตนโกสินทร์ รวมเป็นเวลา 316 ปี มี
ด้วยกันทั้งหมด 44 ครั้ง สมัยกรุงศรีอยุธยา
24 ครั้ง สมัยกรุงธนบุรี 10 ครั้ง และสมัย
กรุงรัตนโกสินทร์อกี 10 ครัง้ แต่ถา้ นับการรบ
ย่อยๆ ทีม่ บี นั ทึกอยูใ่ นพงศาวดารหรือในเอกสาร
ทางประวัตศิ าสตร์บางแห่ง แต่นกั ประวัตศิ าสตร์
ส่วนใหญ่ไม่ได้นบั ไว้เข้าไปอีก จ�ำนวนครัง้ ทีร่ บกัน
ก็จะมากกว่านี้
ตามพระนิพนธ์ของ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ การรบระหว่าง
ไทยกับพม่าครัง้ แรก เกิดขึน้ ในรัชสมัยสมเด็จ
พระไชยราชาธิราช พ.ศ. 2081 พม่ายกมา
ตีเมืองเชียงกราน ไทยสามารถยกไปตีเอา
เมืองเชียงกรานกลับคืนมาได้ การรบครั้ง
สุ ด ท้ า ยเกิ ด ขึ้ น ในรั ช สมั ย พระบาทสมเด็ จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2396-2397
ไทยยกไปตีเมืองเชียงตุงเป็นครั้งที่ 3 แต่
ไม่ประสบผลส�ำเร็จ
การรบที่เมืองเชียงกราน ซึ่งถือเป็นการรบ
กับพม่าครัง้ แรกนี้ ปัจจุบนั มีนกั ประวัตศิ าสตร์
บางท่านทักท้วงว่ามิใช่การรบกับพม่า แต่เป็น
การรบกับหัวเมืองทางเหนือซึ่งอยู่ตรงไหน
สักแห่งที่แม่น�้ำเชียงไกรไหลผ่าน
อย่างไรก็ดี ถ้ายึดถือตามพระนิพนธ์ของสมเด็จ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ
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ภาพเสียกรุงครั้งที่ 2-จิตรกรรมฝาผนังในอาคารภาพปริทัศน์ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ำรง
ราชานุภาพ

การรบระหว่างไทยกับพม่าก็นับรวมกันได้
44 ครั้ง และในจ�ำนวนการรบทั้ง 44 ครั้งนี้
มี ก ารเดิ น ทั พ ผ่ า นด่ า นพระเจดี ย ์ ส ามองค์
รวม 16 ครัง้ สมัยกรุงศรีอยุธยา 12 ครัง้ สมัย
กรุงธนบุรี 1 ครั้ง และสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
อีก 3 ครั้ง กล่าวคือ
ครั้งที่ 1 สงครามคราวชิงเมืองเชียงกราน
พ.ศ. 2081
ครั้งที่ 2 สงครามคราวเสียสมเด็จพระศรี
สุริโยทัย พ.ศ. 2091
ครั้งที่ 3 สงครามคราวรบพระยาพะสิม ที่
เมืองสุพรรณบุรี พ.ศ. 2127
ครั้งที่ 4 สงครามคราวรบพระมหาอุปราชา
ที่สุพรรณบุรี พ.ศ. 2133
ครั้งที่ 5 สงครามคราวสมเด็จพระนเรศวร
ทรงกระท�ำยุทธหัตถีกับพระมหา
อุปราชา พ.ศ. 2135
ครั้งที่ 6 สงครามคราวสมเด็จพระนเรศวร
ตีเมืองหงสาวดีครัง้ ที่ 1 พ.ศ. 21382139

ครั้งที่
ครั้งที่
ครั้งที่
ครั้งที่
ครั้งที่
ครั้งที่
ครั้งที่
ครั้งที่
ครั้งที่
ครั้งที่

7 สงครามคราวสมเด็จพระนเรศวรตีเมืองหงสาวดีครั้งที่ 2 พ.ศ. 2142
8 สงครามคราวสมเด็จพระเอกาทศรถตีเมืองทวาย พ.ศ. 2156
9 สงครามคราวพม่าตีเมืองทวายสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม พ.ศ. 2165
10 สงครามคราวรบพม่าที่เมืองไทรโยค พ.ศ. 2205
11 สงครามคราวสมเด็จพระนารายณ์ให้เจ้าพระยาโกษาฯ ขุนเหล็ก
ไปตีพม่า พ.ศ. 2205
12 สงครามคราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 พ.ศ. 2308-2310
13 สงครามคราวรบพม่าที่บางแก้ว แขวงเมืองราชบุรี พ.ศ. 2317
14 สงครามเก้าทัพ พ.ศ. 2328
15 สงครามคราวรบพม่าที่ท่าดินแดง พ.ศ. 2329
16 สงครามคราวไทยช่วยอังกฤษรบพม่า พ.ศ. 2367

พระเจดีย์สามองค์สมัยเก่า
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การเดินทัพผ่านด่านพระเจดีย์สามองค์ทั้ง 16 ครั้งนี้ มีหลักฐานบันทึกไว้
ในเอกสารทางประวัติศาสตร์ทั้งของไทยและของพม่าหลายฉบับ เป็นต้นว่า
ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ 6 เรื่อง ไทยรบพม่าครั้งกรุงเก่า และ พงษาวดาร
เรื่อง เรารบพม่า ครั้งกรุงธนฯ แลกรุงเทพฯ ฉบับ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรม
พระด�ำรงราชานุภาพ ทรงเรียบเรียง พระราชพงศาวดาร กรุงรัตนโกสินทร์
รัชกาลที่ 1 ฉบับ เจ้าพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ข�ำ บุนนาค) เรียบเรียง
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ ทรงตรวจช�ำระ
และทรงพระนิพนธ์อธิบาย และ มานนาน มหายาสะวินดอจี (Hmannan
Mahayazawindawgyi) หรือพงศาวดารฉบับหอแก้ว (The Glass Palace
Chronicles) ซึ่งเป็นพงศาวดารพม่าที่หลวงไพรสณฑ์ สาลารักษ์ ชาวพม่าที่
เข้ามารับราชการในสยามถอดความจากต้นฉบับภาษาพม่ามาเป็นภาษาอังกฤษ
และต่อมาสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ ทรงให้
นายต่อ แปลจากภาษาพม่าเป็นภาษาไทย เป็นต้น
จากการศึกษาเอกสารทางประวัติศาสตร์ข้างต้นพบว่า ด่านพระเจดีย์สามองค์
เป็นจุดยุทธศาสตร์ส�ำคัญที่กองทัพพม่าใช้เป็นที่ตั้งค่ายของกองทัพหลวง ซึ่งเป็น
กองทัพที่แม่ทัพใหญ่หรือผู้บัญชาการรบในครั้งนั้นคุมมาเอง
ในอดีตการจัดกระบวนทัพเพื่อท�ำสงคราม จะมี “กองทัพหน้า” ซึ่งประกอบด้วย
ทัพต่างๆ อีกหลายทัพ ยกล่วงหน้าไปก่อน ไปตั้งค่ายในเขตแดนของศัตรู อาจมี
สองค่าย สามค่าย สิบค่าย หรือมากกว่านัน้ ในกองทัพหน้าจะมี “ทัพหลวง” เป็น
ศูนย์บัญชาการของกองทัพหน้า จากนั้น “กองทัพหลวง” จะยกทัพตามไป และ
ตัง้ ค่ายอยูห่ ลังกองทัพหน้า ในกองทัพหลวงก็ประกอบด้วยทัพต่างๆ อีกหลายทัพ
และจะมี “ทัพหลวง” ของตนเช่นเดียวกัน หากสงครามคราวใด พระมหากษัตริย์
ทรงยกกองทัพหลวงไปด้วยพระองค์เอง พระมหาอุปราชา หรือวังหลัง ถ้าไม่อยู่
ในกองทัพหลวงก็มักจะทรงบัญชาการอยู่กองทัพหน้าซึ่งยกล่วงหน้าไปก่อน
หากสงครามคราวใด พระมหาอุปราชา หรือวังหลัง ทรงยกกองทัพหลวงไป
นายทหารชั้นผู้ใหญ่นายอื่นก็มักเป็นกองทัพหน้า
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เจ้าพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ข�ำ บุนนาค)
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2. เส้นทางเดินทัพผ่านด่านพระเจดียส์ ามองค์และสถานทีต่ งั้ ค่ายบนเส้นทางนี้

การเดินทัพผ่านด่านพระเจดีย์สามองค์ของพม่า มักให้กองทัพหน้าเข้ามาตั้งค่าย
ที่ท่าดินแดง กับที่ สามสบ ซึ่งอยู่ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี ส่วนกองทัพหลวง
จะตั้งค่ายที่พระเจดีย์สามองค์
ตัวอย่างเช่น สงครามคราวรบพม่าที่ท่าดินแดง พ.ศ. 2329 พระเจ้าปดุงทรงจัด
ทัพใหญ่ให้พระมหาอุปราชายกกองทัพหลวงเข้ามาทางด่านพระเจดีย์สามองค์
หลังจากพ่ายแพ้ไทยในคราวสงครามเก้าทัพเมื่อปีกลาย ตามพงษาวดารเรื่อง
เรารบพม่าครั้งกรุงธนฯ แลกรุงเทพฯ ฉบับ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระด�ำรง
ราชานุภาพ มีบันทึกตอนหนึ่งว่า
“คราวนีพ้ ระเจ้าปดุงรูส้ กึ การทีไ่ ด้ทำ� ผิดไปในครัง้ ก่อน คิดแก้ไขจะมิให้พลาดพลัง้
ได้อกี จึงกะจะยกเปนกระบวนทัพใหญ่ตดิ ตามกันเข้ามาทางด่านพระเจดียส์ ามองค์
ซึ่งเปนทางใกล้กรุงเทพฯ แต่ทางเดียว...”
“... พระมหาอุปราชาลงมารวบรวมพลทีเ่ มืองเมาะตมะพร้อมแล้ว พอเข้าระดูแล้ง
ก็แต่งให้เมียนหวุ่นกับเมียนเมหวุ่นซึ่งเคยเปนนายทัพที่ ๔ ที่ ๕ มารบกับไทย
ที่ลาดหญ้าเมื่อคราวก่อน คุมพล ๓๐,๐๐๐ ยกล่วงน่าเข้ามาทางด่านพระเจดีย์
สามองค์ ให้เข้ามาตัง้ ค่ายมัน่ แลท�ำทางวางเสบียงอาหารส�ำหรับกองทัพใหญ่ทจี่ ะ
ยกตามเข้ามา อย่าให้ติดขัดในตอนที่จะข้ามเขาเข้ามาถึงที่ราบในแดนไทยได้
ดังครั้งก่อน กองทัพเมียนหวุ่นแลเมียนเมหวุ่นจึงเข้ามาตั้งที่ท่าดินแดงแห่ง ๑
ทีส่ ามสบแห่ง ๑ ท�ำค่ายใหญ่นอ้ ยหลายค่าย ชักปีกกาถึงกัน แลขุดสนามเพลาะ

ปีกชวากป้องกันแน่นหนา ประสงค์จะมิให้ไทย
ชิงไปท�ำลายการได้ในตอนนี้ แล้วให้ปลูกยุง้ ฉาง
วางเสบียงอาหารทุกระยะ แม้ทางทีจ่ ะเดินทัพ
นั้นก็ให้ท�ำทางทอดสะพานข้ามห้วยธารมา
ทุกแห่ง แล้วพระมหาอุปราชาก็ยกกองทัพหลวง
มีจำ� นวนพล ๒๐,๐๐๐ ตามเข้ามาตัง้ ค่ายอยูท่ ี่
ริมล�ำน�ำ้ แม่กระษัตริย์ ใกล้กบั ด่านพระเจดีย์
สามองค์อีกทัพ ๑”
ส่วนทางไทยนั้น พระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงยกกองทัพหลวง
ไปตัง้ ทีเ่ มืองท่าขนุน โดยโปรดให้กรมพระราชวัง
หลังโดยเสด็จไปด้วย และให้กรมพระราชวัง
บวรฯ กับเจ้าพระยารัตนาพิพธิ ยกกองทัพหน้า
ไปก่อน หมายจะให้เข้าตีคา่ ยพม่าทีส่ ามสบ ครัน้
“ถึงวันพุธ เดือน ๔ ขึ้น ๕ ค�่ำ ก็ตีค่ายพม่า
พร้อมกัน กองทัพวังน่าเข้าตีค่ายที่สามสบ
กองทัพวังหลวงเข้าตีค่ายที่ท่าดินแดง รบกับ
พม่าอยู่ ๓ วัน ถึงวันศุกร์ เดือน ๔ ขึน้ ๗ ค�ำ่
เวลาบ่าย ไทยเข้าค่ายพม่าได้ พม่าต่อสู้อยู่
จนเวลาค�่ำก็ทิ้งค่ายแตกหนีไปหมดทุกค่าย

สงครามท่าดินแดง
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กองทัพไทยไล่ติดตามพม่าไปจนถึงค่ายพระมหาอุปราชาที่แม่กระษัตริย์
พระมหาอุปราชารู้ว่ากองทัพน่าแตกก็ตกพระไทยรีบถอยหนีไปมิได้ต่อสู้
ในพงษาวดารพม่าว่าครั้งนี้พม่าแตกยับเยิน ไทยฆ่าฟันพม่าล้มตายมากนัก
ทีจ่ บั เปนได้กม็ าก ได้ทงั้ ช้างม้าพาหนะเสบียงอาหารแลเครือ่ งสาตราวุธ แม้ทสี่ ดุ
ปืนใหญ่ทกี่ องทัพพม่าเอามาครัง้ นัน้ ไทยได้ไว้ทงั้ หมดไม่มเี หลือไป ตัวแม่ทพั ใหญ่
ก็หนีไปเกือบไม่พ้น”
ในเพลงยาวพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
ก็ทรงพรรณนาการตั้งค่ายในกองทัพหน้าของพม่าไว้ในนิราศท่าดินแดงดังนี้
“อ้ายพม่าตั้งอยู่ท่าดินแดง		
ทั้งเสบียงอาหารสารพัดมี		
มีทั้งพ่อค้ามาขาย				
ด้านหลังท�ำทางวางตะพาน		
ร้อยเส้นมีฉางหว่างค่าย			
แล้วแต่งกองร้อยอยู่คอยคน
อันค่ายคูประตูหอรบ			
ทั้งขวากหนามเขื่อนคูป้องกัน
ให้ทหารเข้าหักโหมโรมรัน		
แตกยับกระจัดพลัดพราย		
ให้ติดตามไปจนแม่กษัตร		
บ้างก็ตายก่ายกองในปัถพี		

ตกแต่งค่ายรายไว้ถ้วนถี่
ดังสร้างสรรค์ธานีทุกประการ
ร้านรายกระท่อมพลทุกสถาน
ตามลหานห้วยธารทุกต�ำบล
ถ่ายเสบียงอาหารทุกแห่งหน
จนต�ำบลสามสบครบครัน
ตบแต่งสารพันเป็นที่มั่น
เป็นชั้นชั้นอันดับมากมาย
สามวันพวกพม่าก็พังพ่าย
ทั้งค่ายคอยน้อยใหญ่ไม่ต่อดี
เหล่าพม่ารีบรัดลัดหนี
ด้วยเดชะบารมีที่ท�ำมา”

ในพงศาวดารพม่า มานนาน มหายาสะวินดอจี (Hmannan Mahayazawindawgyi)
หรือ พงศาวดารฉบับหอแก้ว (The Glass Palace Chronicles) ก็บันทึกไว้
สอดคล้องใกล้เคียงกับพงศาวดารไทยว่า
“ครัน้ ณ วันพฤหัสบดี ขึน้ ๑๕ ค�ำ่ เดือน ๑๐ จุลศักราช ๑๑๔๘ พระเจ้ากรุงอังวะ
ทรงจัดกองทัพ ๘๕ ทัพ พลทหารราบ ๕๕๐๐๐ แล้วทรงมอบอาญาสิทธิ์ให้กับ
มางยีนันทะจอถิงเปนแม่ทัพ ให้เนมโยจอชวากับมณีจันทร์เป็นปลัดทัพซ้ายขวา
ครัน้ พระองค์ทรงจัดเสร็จแล้วให้ยกลงไปทีเ่ มืองมุตมะแล้วให้ไปตีกรุงศรีอยุทธยา
“....ครั้นถึงเมืองมุตมะ มางยีนันทะจอถิงแม่ทัพก็จัดกองทัพขึ้นใหม่รวมเป็น
๖๕ ทัพ พลทหารราบ ๔ หมื่น ๕ พัน ยกข้ามฟากตวันออกเมืองมุตมะไป
ตัง้ อยูท่ ตี่ ำ� บลจูนบีน่ ในขะณะนัน้ พระเจ้ากรุงอังวะเกณฑ์เจ้าเมืองระแข่ง ๔ เมือง
ให้ขนเสบียงอาหารมาส่งที่ค่ายใหญ่ต�ำบลจูนบี่นเปนอันมาก แล้วแม่ทัพพม่าให้
ขนเสบียงนั้นไปเอาไว้ที่ต�ำบลอะลันแด
“ในเวลานัน้ พวกชาวเกรีย่ งต�ำบลสังขะละมีใบบอกไปยังพระเจ้ากรุงศรีอยุทธยาว่า
พม่ายกกองทัพมาและขนเสบียงอาหารไว้ทตี่ ำ� บลอะลันแดเป็นอันมาก ครัน้ พระเจ้า
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กรุงศรีอยุทธยาทรงทราบดังนัน้ ..... แล้วทรงจัด
ให้แยกเป็น ๒ ทาง ครัน้ ไปถึงต�ำบลอะลันแด
ก็ตรงเข้าตีคา่ ยใหญ่พม่า ฝ่ายมางยีนนั ทะจอถิง
แม่ทัพพม่าก�ำลังจัดให้พลทหารขนเสบียงอยู่
มิทนั รูต้ วั ก็แตกเวลานัน้ แม่ทพั พม่าขับพลทหาร
ต่อสูก้ ไ็ ม่ได้ เพราะเสียขบวนเสียแล้ว แม่ทพั พม่า
ก็แตกหนีถอยมาตั้งอยู่ที่เมืองมุตมะ”
ในสงครามเก้าทัพ พ.ศ. 2328 ก่อนสงคราม
ที่ท่าดินแดง 1 ปี พงศาวดารฉบับหอแก้ว
ของพม่าบันทึกไว้วา่ เจ้าเมืองสันตี เมืองเล็กๆ
เมื อ งหนึ่ ง ในพม่ า ได้ แ นะน�ำพระเจ้ า ปดุ ง
ให้ยกเข้าตีทางด่านพระเจดีย์สามองค์ แต่
ท�ำอุบายลวงว่ากองทัพใหญ่จะเข้าตีทางท่าไร
เส้นทางเดินทัพทางด่านพระเจดีย์สามองค์
ของพระเจ้าปดุงที่บันทึกไว้ในพงศาวดารฉบับ
หอแก้วมีดังนี้
“พระองค์ทรงเสด็จจากกรุงอังวะ ประทับ
แรมมา ๓๘ ต�ำบล จึงถึงเมืองมุตมะ ถึงเมือง
มุตมะ ณ วันแรม ๔ ค�ำ่ เดือนอ้าย จุลศักราช
๑๑๔๗ ...ทรงประทับแรมทีต่ ำ� บลพยามยูราตรี
๑ จากพยามยูประทับที่ภาบองราตรี ๑ จาก
ภาบองประทับที่ต�ำบลอะถะลันราตรี ๑ จาก
อะถะลันประทับที่ต�ำบลถาลี ๒ ราตรี จาก
ต�ำบลคลองถาลีประทับที่คลองชะมิราตรี ๑
จากคลองชะมิประทับที่ต�ำบลกุนราตรี ๑
จากกุนประทับที่มิตะกิจราตรี ๑ จากมิตะกิจ
ประทับที่ต�ำบลจูนบี่น.....
“... พระองค์ทรงตัง้ ให้จกั แกมาง มางยีนนั ทจ่อ
เป็นกองล�ำเลียงคอยส่งเสบียงอยู่ที่ต�ำบล
จูนบีน่ พระองค์ทรงจัดเสร็จแล้ว เดือนยี่ แรม
๕ ค�ำ่ วันสุกร์ พระองค์ทรงเสด็จยกจากต�ำบล
จูนบี่นไปตีอยุทธยาในวันนั้น ประทับแรมที่
ต�ำบลชงๆ ชะ ในขะณะนัน้ ผูไ้ ปเอาตัวมางยีมาง
ของจอที่เมืองมฤทมาถึงก็ถวาย แล้วพระองค์
รั บ สั่ ง ให้ ป ระหารชี วิ ต ร์ ม างยี ม างของจอที่
ต�ำบลนัน้ วันเสด็จยกจากชงๆ ชะไปประทับแรม
ทีต่ ำ� บลพระเจดีย์ ๓ องค์ ทรงประทับอยูท่ นี่ นั้
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สงครามเก้าทัพ

๒ ราตรี เสด็จจากพระเจดีย์ ๓ องค์ ประทับที่ต�ำบลตองกุลา จากตองกุลา
ประทับทีต่ ำ� บลอะลันแด ครัน้ ถึงต�ำบลอะลันแด พระองค์ทรงรับสัง่ ให้ทำ� แพไม้ไผ่
เป็นอันมากแล้วบรรทุกเสบียงอาหารล่วงมา...
“...ฝ่ายมะยินหวุ่นมางยีมหามางของกับมะยอกแพ๊ดมะยินหวุ่นมางละจอถิง
แม่ทพั หน้าทีล่ ว่ งหน้าไปทางท่าไร่นนั้ ครัน้ ยกไปพ้นท่าไร่ไป ๓ ต�ำบล ไปถึงคลอง
ท่ากระดานข้างฝั่งตะวันตก .... ฝ่ายมะยอกแพ๊ดมะยินหวุ่นมางละจอถิงนั้น
ยกตามกองทัพไทยทางฝั่งใต้แม่น�้ำนั้น ครั้นยกมาได้ต�ำบลหนึ่งก็ถึงกาญจนบุรี...
“ครั้น ณ วันอังคาร ขึ้น ๒ ค�่ำ เดือน ๓ พระเจ้ากรุงอังวะยกพยุหกองทัพใหญ่
จากต�ำบลอะลันแด ทรงประทับแรมมา ๒ ต�ำบลจึงถึงต�ำบลท่าไร่ ก็ตั้งลงที่
ทุ่งหญ้าคาท่าไร่ ในเวลานั้นลินชินอมูนายทหารได้กลับมาจากค่ายกาญจนบุรี
ก็ทลู ตามทีไ่ ด้เสียทีแก่ไทยแลทีเ่ ปนไปนัน้ ทุกประการ แล้วพระองค์ทรงรับสัง่ ถาม
กับนายทัพนายกองว่าเสบียงยังมีหรือไม่ นายทัพนายกองทูลว่าเสบียงอาหารนัน้
อย่าว่าแต่จะส่งไปทีก่ องอืน่ เลย ทีก่ องทัพหลวงนีก้ ไ็ ม่พอจ่าย ครัน้ พระองค์ทรงทราบ
พระองค์จึงตรัสว่าคราวนี้ยกมาเสียทีก็ช่างก่อนเทอญ คราวหลังจึงจะยกมาใหม่
กรุงศรีอยุทธยาก็จะไม่พ้นฝีมือเราดอก”

“ฝ่ า ยกองทั พ เจ้ า อั ง วะซึ่ ง ยกมาทางเมื อ ง
เมาะตะมะ ทัพหน้าที่ ๑ ล่วงมาทางด่าน
กรามช้าง เข้าตีคา่ ยพระยามหาโยธาแตกพ่าย
หนีเข้ามา แล้วเดินทัพเข้ามาถึงต�ำบลลาดหญ้า
ซึ่งทัพหลวงออกไปตั้งค่ายรับอยู่นั้น และ
ทัพหน้าที่ ๒ ก็ยกหนุนมาถึงเป็นคน ๑๕,๐๐๐
ด้วยกัน เมียนวุ่นกับเมียงแมวุ่นแม่ทัพทั้ง
สองกองก็ให้นายทัพนายกองทั้งปวงเกณฑ์
พลทหารตัง้ ค่ายรายไปเป็นหลายค่ายชักปีกกา
ถึงกัน และทัพตะแคงกามะที่ ๓ ก็ยกหนุน
มาตัง้ ค่ายอยูท่ ที่ า่ ดินแดง ทัพตะแคงจักกุที่ ๔
ก็ยกมาตัง้ อยูท่ สี่ ามสบ ทัพหลวงพระเจ้าอังวะ
ยกมาตัง้ ค่ายอยูท่ พี่ ระเจดียส์ ามองค์ทแี่ ดนต่อ
แดน คอยฟังข้อราชการซึง่ กองหน้าจะบอกไป
ประการใด จะได้เกณฑ์ทพั หนุนเพิม่ เติมมาช่วย
แล้วให้เกณฑ์รพี้ ลกองล�ำเลียงขนสะเบียงอาหาร
มาส่งกองหน้าซึ่งมาตั้งอยู่นั้นมิได้ขาด”

ในพระราชพงศาวดาร กรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1 ฉบับ เจ้าพระยาทิพากร
วงศมหาโกษาธิบดี (ข�ำ บุนนาค) บันทึกเส้นทางเดินทัพของพระเจ้ากรุงอังวะ
ทางด่านพระเจดีย์สามองค์ไว้สั้นๆ แต่น่าสนใจมากว่า
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3. เปรียบเทียบการบันทึกเส้นทางเดินทัพผ่านด่านพระเจดีย์สามองค์
และสถานที่ตั้งค่ายของพม่าระหว่างพงศาวดารไทยกับพงศาวดารพม่า
เปรียบเทียบเส้นทางเดินทัพผ่านด่านพระเจดียส์ ามองค์และสถานทีต่ งั้ ค่ายของพม่า
ระหว่างพงศาวดารไทยกับพงศาวดารพม่า
พงศาวดารไทย
พงศาวดารพม่า
ต�ำบลจูนบี่น
ต�ำบลชงๆ ชะ
• พระเจดีย์สามองค์ที่แดนต่อแดน
• ริมล�ำน�้ำแม่กระษัตริย์ ใกล้กับ
ด่านพระเจดีย์สามองค์

ต�ำบลพระเจดีย์สามองค์

สามสบ

ต�ำบลตองกุลา

ท่าดินแดง

ต�ำบลอะลันแด

ด่านกรามช้าง

ต�ำบลท่าไร่

ต�ำบลลาดหญ้า

คลองท่ากระดาน หรือต�ำบลท่ากระดาน

สถานที่ตั้งค่ายของพม่า

จากตารางการเปรียบเทียบเส้นทางเดินทัพผ่านด่านพระเจดีย์สามองค์ ในครั้ง
สงครามเก้าทัพ พ.ศ. 2328 และสงครามคราวรบพม่าที่ท่าดินแดง พ.ศ. 2329
จะเห็นว่า
พงศาวดารไทยบันทึกไว้ชัดเจนว่า ในครั้งสงครามเก้าทัพ กองทัพหลวงของพม่า
ยกมาตั้งค่ายที่ “พระเจดีย์สามองค์ที่แดนต่อแดน” (พระราชพงศาวดาร
กรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1 ฉบับ เจ้าพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี - ข�ำ บุนนาค)
และในครัง้ สงครามคราวรบพม่าทีท่ า่ ดินแดง กองทัพหลวงของพม่ายกมาตัง้ ค่าย
ที่ “ริมล�ำน�้ำแม่กระษัตริย์ ใกล้กับด่านพระเจดีย์สามองค์” (พงษาวดารเรื่อง

4. ค�ำถาม 2 ข้อที่ยังรอการหาค�ำตอบ

ข้อที่น่าสังเกตเป็นอย่างยิ่งคือ ในพงศาวดารไทย พระเจดีย์สามองค์เป็นที่
แดนต่อแดน และอยู่ใกล้ล�ำน�้ำแม่กระษัตริย์ ส่วนในพงศาวดารพม่า ก่อนถึง
พระเจดียส์ ามองค์ จะต้องผ่านต�ำบลจูนบีน่ ซึง่ เป็นค่ายล�ำเลียงเสบียงอาหาร กับ
ต�ำบลชงๆ ชะ ครั้นผ่านพระเจดีย์สามองค์ลงมา ก็จะผ่านต�ำบลตองกุลา กับ
ต�ำบลอะลันแด ซึง่ เป็นค่ายล�ำเลียงเสบียงอาหารอีกค่ายหนึง่ ก่อนจะถึงค่ายทีท่ า่ ไร่
ค�ำถาม 2 ค�ำถามที่ยังรอการหาค�ำตอบคือ
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เรารบพม่า ครั้งกรุงธนฯ แลกรุงเทพฯ ฉบับ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระด�ำรงราชานุภาพ)
ส่วนกองทัพหน้าจะยกเข้ามาตัง้ ค่ายที่ สามสบ
กับ ท่าดินแดง ถ้ากองทัพไทยไม่ยกไปตีที่
สองค่ า ยนี้ พม่ า ก็ จ ะยกทั พ ต่ อ มาที่ ด่ า น
กรามช้าง และ ต�ำบลลาดหญ้า ใกล้ตัวเมือง
กาญจนบุรี
ส่วนพงศาวดารพม่า มานนาน มหายาสะวินดอจี
(Hmannan Mahayazawindawgyi) หรือ
พงศาวดารฉบับหอแก้ว (The Glass Palace
Chronicles) บันทึกการเดินทัพของพระเจ้า
ปดุงในคราวสงครามเก้าทัพ พ.ศ. 2328 ว่า
“พระองค์ทรงเสด็จจาก กรุงอังวะ ประทับแรม
มา ๓๘ ต�ำบล จึงถึง เมืองมุตมะ ถึงเมืองมุตมะ
ณ วันแรม ๔ คำ�่ เดือนอ้าย จุลศักราช ๑๑๔๗”
จากนัน้ เสด็จต่อไปประทับแรมที่ ต�ำบลพยามยู
ภาบอง ต�ำบลอะถะลัน ต�ำบลถาลี คลองชะมิ
ต�ำบลกุน มิตะกิจ จากมิตะกิจประทับที่ ต�ำบล
จูนบี่น ซึ่งเป็นค่ายกองล�ำเลียงเสบียงอาหาร
จากนั้นก็เสด็จไปประทับที่ ต�ำบลชงๆ ชะ
ก่อนจะมาประทับแรมที่ ต�ำบลพระเจดีย์ ๓ องค์
๒ ราตรี แล้วเสด็จต่อไปที่ ต�ำบลตองกุลา
ต�ำบลอะลันแด ซึง่ เป็นค่ายกองล�ำเลียงเสบียง
อาหารอีกค่ายหนึ่ง ก่อนจะยกมาตั้งค่ายที่
ต�ำบลท่าไร่ ส่วนกองทัพหน้านัน้ ยกเลยมาถึง
ต�ำบลท่าไร่ กับ ต�ำบลท่ากระดาน ซึ่งปัจจุบัน
อยู่ในเขตอ�ำเภอศรีสวัสดิ์

1. พระเจดียส์ ามองค์ทอี่ ยูใ่ กล้ลำ� น�ำ้ แม่กระษัตริย์
และเป็นทีแ่ ดนต่อแดน ทีก่ องทัพหลวงของ
พม่ายกมาตัง้ ค่ายก่อนเข้าตีไทยนัน้ อยูท่ ไี่ หน?
2. ต�ำบลจูนบีน่ ต�ำบลชงๆ ชะ ก่อนถึงพระเจดีย์
สามองค์ และต�ำบลตองกุลา กับต�ำบล
อะลันแด ที่อยู่ถัดจากพระเจดีย์สามองค์
ลงมานั้นอยู่ที่ไหน?
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ล�ำน�้ำแม่กระษัตริย์ใหญ่ที่หมู่บ้านทิไล่ป้า ก่อนไหลเข้าไปในเขตพม่า

ค�ำถามแรก พระเจดียส์ ามองค์ ทีก่ องทัพหลวง
ของพม่ า ยกมาตั้ ง ค่ า ยก่ อ นเข้ า ตี ไ ทยนั้ น
พงศาวดารไทยระบุไว้ชัดเจนว่า อยู่ใกล้ล�ำน�้ำ
แม่กระษัตริย์ และเป็นที่แดนต่อแดน
ถ้ า เช่ น นั้ น พระเจดี ย ์ ส ามองค์ ที่ ตั้ ง อยู ่ บ น
พรมแดนไทย-พม่า ต�ำบลหนองลู อ�ำเภอ
สังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ที่เราเห็นอยู่ใน
ปัจจุบนั ก็เป็นคนละองค์กบั พระเจดียส์ ามองค์
ที่กองทัพหลวงของพม่ายกมาตั้งค่ายก่อนเข้า
ตีไทยตามที่พงศาวดารไทยบันทึกไว้ เพราะ
พระเจดีย์สามองค์ที่ต�ำบลหนองลู อ�ำเภอ
สังขละบุรี ไม่ได้อยู่ใกล้กับล�ำน�้ำสายใดเลย
ล�ำน�้ำที่ใกล้ที่สุด คือ แม่น�้ำซองกาเลีย อยู่
ห่างจากพระเจดีย์สามองค์ไปประมาณ 5-6
กิโลเมตร
ล�ำน�้ำแม่กระษัตริย์ มีต้นน�้ำอยู่บนยอดเขา
ไถ่ผะ ภูเขาทีส่ งู ทีส่ ดุ ของป่ามรดกโลก ทุง่ ใหญ่
นเรศวร ภูเขาลูกนีท้ างทิศตะวันออกเป็นต้นน�ำ้
ของแม่น�้ำแควใหญ่ (แม่น�้ำแม่กลอง) ทาง
ทิศใต้เป็นต้นน�้ำแม่น�้ำรันตี ทางทิศตะวันตก
เป็นต้นน�้ำล�ำห้วยโรคี่ ซึ่งเป็นต้นก�ำเนิดแม่น�้ำ
ซองกาเลีย ส�ำหรับล�ำน�้ำแม่กระษัตริย์นั้น
เกิดจากล�ำห้วยสองสายที่อยู่ทางทิศเหนือ

ของเขาไถ่ผะ คือล�ำห้วยมะกุแด ไหลไปลงแม่นำ�้ กษัตริยใ์ หญ่ กับ ล�ำห้วยทิมทุ อง
ไหลไปลงแม่นำ�้ กษัตริยน์ อ้ ย ก่อนจะไหลลงแม่นำ�้ กษัตริยใ์ หญ่ชว่ งก่อนถึงหมูบ่ า้ น
ทิไล่ปา้ ต�ำบลไล่โว่ อ�ำเภอสังขละบุรี แล้วไหลต่อเข้าไปในประเทศพม่าตรงหมูบ่ า้ นนี้
ล�ำน�้ำแม่กระษัตริย์นี้ ชาวบ้านเรียกว่า แม่กะสะ ภาษากะเหรี่ยงออกเสียงว่า
“ไก๊สะ” (ไก๊ แปลว่า คดเคี้ยว, สะ แปลว่า ใจ) ชาวบ้านจะเรียกล�ำน�้ำสายนี้ว่า
“แม่นำ�้ ทรยศ” เพราะมีตน้ ก�ำเนิดในประเทศไทย แต่ไหลไปลงทะเลในประเทศพม่า
เช่นเดียวกับแม่น�้ำอีกสายคือ แม่น�้ำสุริยะ
การทีล่ �ำนำ�้ แม่กระษัตริยซ์ งึ่ อยูท่ างเหนือของยอดเขาไถ่ผะ และไหลเข้าไปในประเทศ
พม่า ต่างจากแม่น�้ำรันตีกับแม่น�้ำซองกาเลีย ซึ่งอยู่ทางทิศใต้กับทิศตะวันตก
และไหลมาบรรจบกับแม่นำ�้ บีคลีบ่ ริเวณสามสบก่อนไหลลงเขือ่ นเขาแหลม (เขือ่ น
วชิราลงกรณ์) ไปทางใต้ ยิง่ ยืนยันว่า พระเจดียส์ ามองค์ทแี่ ดนต่อแดน และอยูใ่ กล้
ล�ำนำ�้ แม่กระษัตริย์ ทีพ่ งศาวดารไทยระบุวา่ เป็นทีต่ งั้ ค่ายของกองทัพหลวงของพม่า
ก่อนยกเข้าตีไทยนัน้ มิใช่พระเจดียส์ ามองค์ทตี่ งั้ อยูบ่ นพรมแดนไทย-พม่า ต�ำบล
หนองลู อ�ำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งตั้งอยู่
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของยอดเขาไถ่ผะ แต่ต้องเป็นพระเจดีย์สามองค์แห่งใด
แห่งหนึ่งที่อยู่ริมล�ำน�้ำในเขตประเทศพม่าเหนือยอดเขาไถ่ผะขึ้นไปอย่างแน่นอน
ค�ำถามที่สอง ต�ำบลจูนบี่น และต�ำบลชงๆ ชะ ก่อนถึงพระเจดีย์สามองค์ กับ
ต�ำบลตองกุลา และต�ำบลอะลันแด ที่อยู่ถัดจากพระเจดีย์สามองค์ลงมานั้น
หากเราสามารถค้นหาได้วา่ ต�ำบลทัง้ สีน่ อี้ ยูท่ ไี่ หน จะท�ำให้เราเพิม่ ความมัน่ ใจได้วา่
พระเจดีย์สามองค์ที่กองทัพหลวงของพม่ามาตั้งค่ายนั้นอยู่ที่ไหนแน่ เท่าที่ทราบ
ขณะนี้คือ ต�ำบลอะลันแดนั้น ในหนังสือ “ไทยรบพม่า” ของ ศาสตราจารย์
ดร. สุเนตร ชุตินธรานนท์ ระบุว่า คือ ค่ายสามสบ
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5. พระเจดีย์สามองค์ที่อยู่ใกล้ล�ำน�้ำมีที่ไหนบ้าง?

ต�ำนานการสร้างพระเจดีย์ไว้ในราวป่า มีเล่าขานแตกต่างกัน หาเป็นที่สุดมิได้
บ้างว่าเมือ่ แม่ทพั ชนะศึกกลับมา ก็จะสร้างพระเจดียไ์ ว้เป็นอนุสรณ์ทเี่ ขตชายแดน
เพือ่ แสดงความยินดีทไี่ ด้รบั ชัยชนะ ถ้าเป็นทัพกษัตริยม์ เี วลานานหน่อย ก็จะสร้าง
เป็นพระเจดีย์ไว้ ถ้าเป็นแม่ทัพเล็กๆ ไม่มีเวลามาก ก็จะเอาหินมากองไว้เสมือน
เป็นพระเจดีย์ แม่ทพั ต่อๆ มา เมือ่ รบชนะผ่านมา ก็มาสร้างพระเจดียไ์ ว้อกี หรือ
เอาหินมากองไว้อีก จนกลายเป็นพระเจดีย์สามองค์ หรือหินสามกอง

พระเจดีย์องค์ที่ 4 ซึ่งไม่จมน�้ำ อยู่บนเนินดิน
หลังพระเจดีย์พุทธคยา

บางต�ำนานกล่าวว่า หินสามกอง เป็นประเพณีของชาวบ้านหรือนายพรานทีเ่ ดินป่า
ล่าสัตว์หาของป่า เอาหินมากองไว้เพือ่ เป็นการแสดงความคารวะต่อเจ้าป่าเจ้าเขา
พระเจดีย์หรือกองหินในราวป่าเหล่านี้ มิได้มีเฉพาะในเขตจังหวัดกาญจนบุรี
ที่จังหวัดตาก เชียงใหม่ หรือหัวเมืองทางเหนือก็มี
กล่าวส�ำหรับพระเจดีย์สามองค์ที่อยู่ใกล้ล�ำน�้ำ ตามเส้นทางเดินทัพของการรบ
ระหว่างไทยกับพม่า นอกจากพระเจดีย์สามองค์ที่อยู่ใกล้ล�ำน�้ำแม่กระษัตริย์
ตามที่ระบุไว้ในพงศาวดารไทยแล้ว ยังมีพระเจดีย์สามองค์อีกแห่งที่สามสบ
ซึ่งปัจจุบันจมอยู่ใต้น�้ำหลังการสร้างเขื่อนเขาแหลมในปี พ.ศ. 2522-2527
เป็นพระเจดียอ์ งค์ไม่ใหญ่มากนัก 3 องค์เรียงกัน โดยมีองค์ที่ 4 อยูห่ า่ งออกไปอีก
ประมาณ 200-300 เมตร องค์ที่ 4 นี้ไม่จมน�้ำเพราะอยู่บนที่เนินหลังพระเจดีย์
พุทธคยา วัดวังก์วเิ วการามในปัจจุบนั บริเวณสามสบนี้ เป็นสถานทีท่ กี่ องทัพหน้า
ของพม่ายกมาตั้งค่ายที่เรียกกันว่า “ค่ายสามสบ”
คุณลุงกุนใจ สิทธิวงษ์ษา หรือ ลุงลูกไก่ คนมอญวัย 80 ปี เกิดที่อ�ำเภอเมืองเย
จังหวัดมะละแหม่ง แล้วอพยพมาอยูแ่ ถวบีคลี่ กับ วังกะ ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2494 เป็น
ผู้บันทึกเรื่องราวและจัดท�ำแผนที่เส้นทางการอพยพของคนมอญจากพม่าเข้ามา
ยังเมืองสังขละบุรี ลุงลูกไก่เล่าว่าทีน่ เี่ ป็นทีซ่ งึ่ คนกะเหรีย่ งอยูม่ าก่อนแล้วคนมอญ
มาอยู่ทีหลัง พระเจดีย์สามองค์ที่สามสบมีมานานแล้ว ส่วนพระเจดีย์สามองค์
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คุณลุงกุนใจ สิทธิวงษ์ษา

ที่ตั้งอยู่บนพรมแดนไทย-พม่า ต�ำบลหนองลู
เวลานี้ คนเฒ่าคนแก่ชาวกะเหรีย่ งเล่าให้ฟงั ว่า
เดิมเป็นเพียงหินสามกอง ต่อมามีการเผาหิน
แล้วพูนขึ้นไปเป็นรูปเจดีย์

Along The Transformer Site
เช่นเดียวกับคุณอรัญญา เจริญหงษ์ษา ผู้มีศักดิ์เป็นเหลนของหลวงพ่ออุตตมะ
อดีตเจ้าอาวาสวัดวังก์วิเวการาม ก็เล่าให้ฟังว่า พระเจดีย์สามองค์ที่สามสบ
ซึ่งปัจจุบันจมอยู่ใต้น�้ำนั้น สมัยเธอยังเป็นเด็ก ก่อนมีการสร้างเขื่อนเขาแหลม
เธอเดินผ่านพระเจดียน์ ไี้ ปโรงเรียนทุกวัน เป็นซากเจดียเ์ ก่าๆ ขนาดเล็ก ก่อด้วย
อิฐมอญโดยมีตวั อักษรมอญอยูบ่ นอิฐด้วย ปัจจุบนั เวลานำ�้ ลดลงมากๆ พระเจดีย์
จึงจะโผล่ขึ้นมาให้เห็น แต่ก็ไม่เป็นรูปเจดีย์แล้วเนื่องจากถูกน�้ำกัดเซาะ ข้อที่
น่าสนใจคือ คุณอรัญญาเล่าว่า ทุกครัง้ ทีน่ ำ�้ ลดลงจนเห็นพระเจดียแ์ ละสามารถเดิน
เข้าไปได้ ทางการพม่าจะส่งเจ้าหน้าทีเ่ ข้ามาส�ำรวจตรวจดูแถวองค์พระเจดียท์ กุ ครัง้ !

แผนที่และบันทึกภาษามอญของคุณลุงกุนใจ
แสดงเส้นทางการอพยพของคนมอญ จากพม่า
เข้ามายังเมืองสังขละบุรี

คุณอรัญญา เจริญหงษ์ษา

1

นอกจากพระเจดียส์ ามองค์ทลี่ �ำนำ�้ แม่กระษัตริย์ กับพระเจดียส์ ามองค์ทสี่ ามสบแล้ว
ยังมีพระเจดียส์ ามองค์รมิ ล�ำน�ำ้ ปากเกริง่ โท1 อีกแห่งหนึง่ ซึง่ มีผรู้ ะบุวา่ เป็นทีต่ งั้ ทัพ
ของกองทัพพม่าก่อนยกเข้ามาตีไทย พระเจดีย์สามองค์ริมล�ำน�้ำปากเกริ่งโท
กับพระเจดีย์สามองค์ที่ล�ำน�้ำแม่กระษัตริย์ จะเป็นที่แห่งเดียวกันหรือไม่ ยังไม่มี
ใครยืนยัน แต่มีผู้พูดว่าล�ำน�้ำสองสายนี้อยู่ใกล้กันมาก
คุณลุงพงษ์ธร หอมบัวใหญ่ อดีตหัวหน้าการประถมศึกษาอ�ำเภอ กระทรวง
ศึกษาธิการ ปัจจุบันอายุ 83 ปีแล้ว เป็นผู้ที่เคยเห็นพระเจดีย์สามองค์ริมล�ำน�้ำ
ปากเกริง่ โท คุณลุงเล่าให้ฟงั
ว่า ตนเป็นคนนครปฐม แต่
ย้ายมารับราชการที่อ�ำเภอ
สังขละบุรตี งั้ แต่ปี พ.ศ. 2511
พอมาเห็นพระเจดียส์ ามองค์
ที่ ตั้ ง อยู ่ บ ริ เ วณพรมแดน
ไทย-พม่า ต�ำบลหนองลู อ�ำเภอ
สังขละบุรี คุณลุงก็แปลกใจ
ว่าท�ำไมพระเจดีย์สามองค์
จึงมีขนาดเล็กกว่าทีค่ ดิ ไม่สม
กับเป็นที่พักทัพ ทั้งยังไม่มี
ล�ำน�้ำใกล้ๆ อีกด้วย ปีต่อมา
ระหว่างวันที่ 25 มกราคม
ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ คุณลุง
พงษ์ธรจึงแต่ง “นิราศเจดีย์
สามองค์ ” ขึ้ น มา โดยใช้
นามปากกาว่า “กวีเถื่อน”
คุณลุงพงษ์ธร หอมบัวใหญ่
เนือ้ หาของนิราศตอนทีก่ ล่าว
ถึงพระเจดีย์สามองค์มีว่า

ปากเกริ่งโท เป็นภาษามอญ ปาก คือ ปากทาง เกริ่ง คือ ห้วย โท คือ ทอง ชื่อปากเกริ่งโท อาจหมายถึง ล�ำน�้ำที่มีสายแร่ทองค�ำ หรือหมายถึง
ล�ำน�้ำที่อุดมสมบูรณ์ก็เป็นได้
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“ไม่นานนักก็ถึงตรงองค์เจดีย์
แบ่งบุรีประเทศแบ่งเขตแคว้น
มีสามองค์คงคู่ประตูแดน
อ้อ ! สุดแคว้นสุดแดนสุดแผ่นดิน
นี่นะหรือเจดีย์ที่เป็นเขต
แบ่งประเทศไทยพม่าน่าถวิล
องค์เล็กเรี่ยเตี้ยต�่ำซ�้ำราคิน
ครั้งได้ยินคิดว่าสวยส�ำรวยงาม”
จากนัน้ อีกสองปี คือปี พ.ศ. 2514 คุณลุงพงษ์ธร
ได้เข้าไปเที่ยวป่าในประเทศพม่า ลึกเข้าไปใน
เขตพญาตองซู ห่างจากด่านพระเจดียส์ ามองค์
ที่ต�ำบลหนองลูไปประมาณ 20 กิโลเมตร
คุณลุงได้พบพระเจดียอ์ ฐิ แดงขนาดใหญ่สามองค์
เรียงกันบนที่ราบกว้างริมแม่น�้ำปากเกริ่งโท
โดยที่องค์แรกอยู่บนฟากแม่น�้ำด้านที่คุณลุง
เดินเข้าไป องค์ที่สองอยู่อีกฟากหนึ่งของ
แม่น�้ำห่างจากองค์แรก 30-40 เมตร ส่วน
องค์ ที่ ส ามก็ อ ยู ่ ถั ด จากองค์ ที่ ส องออกไป
บริเวณนั้นเป็นที่ราบกว้าง คุณลุงคิดว่าที่นี่
น่าจะเป็นด่านพระเจดียส์ ามองค์ทกี่ องทัพหลวง
ของพม่ามาตัง้ ค่ายมากกว่าด่านพระเจดียส์ ามองค์ทตี่ �ำบลหนองลู อ�ำเภอสังขละบุรี
เมื่อกลับจากเที่ยวป่าในพม่า คุณลุงได้เล่าเรื่องพระเจดีย์สามองค์ที่ไปเห็นมา
ที่แม่น�้ำปากเกริ่งโทให้หลวงพ่ออุตตมะฟัง หลวงพ่ออุตตมะจึงบอกกับคุณลุงว่า
นัน่ แหละคือด่านพระเจดียส์ ามองค์ทกี่ องทัพพม่ายกมาตัง้ ค่าย ส่วนด่านพระเจดีย์
สามองค์ที่สังขละบุรีนี้ไม่ใช่
ประมาณปี พ.ศ. 2521-2522 คุณลุงพงษ์ธรได้กลับไปที่แม่น�้ำปากเกริ่งโท
อีกครั้งหนึ่ง แต่ครั้งนี้คุณลุงพบว่าพระเจดีย์เหลืออยู่เพียงองค์กลางองค์เดียว
ส่วนอีกสององค์ได้ถูกท�ำลาย คงเหลือแต่ฐานเจดีย์ให้เห็น

คุณครูสมชาย ศรีสุข
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คุณครูสมชาย ศรีสุข ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7 สาขาปรัชญา ประเพณี และ
วิถีชีวิตของชาวกะเหรี่ยง อ�ำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เป็นอีกผู้หนึ่ง
ที่ยืนยันว่าหลวงพ่ออุตตมะเคยบอกว่า ด่านพระเจดีย์สามองค์ที่สังขละบุรีนี้
ไม่ใช่ที่ที่กองทัพพม่ายกมาตั้งค่าย ด่านพระเจดีย์สามองค์ท่ีกองทัพพม่าตั้งค่าย
นั้นอยู่ที่แม่น�้ำสายหนึ่งในเขตประเทศพม่าปัจจุบัน

Along The Transformer Site
ทีผ่ พู้ นั ซามิกล่าวถึง หลวงพ่ออุตตมะก็บอกว่า
นั่นคือพระเจดีย์ที่กองทัพพม่ามาตั้งค่าย
กล่าวโดยสรุปแล้ว พระเจดียส์ ามองค์ทอี่ ยูใ่ กล้
ล�ำน�ำ้ ตามเส้นทางเดินทัพของการรบระหว่าง
ไทยกับพม่า มีด้วยกัน 3 แห่งคือ
1. พระเจดี ย ์ ส ามองค์ ที่ อ ยู ่ ใ กล้ ล�ำน�้ ำ แม่
กระษัตริย์ ซึง่ กองทัพหลวงของพม่ายกมา
ตั้งค่ายก่อนเข้าตีไทย ตามที่ระบุไว้ใน
“พงษาวดารเรื่องเรารบพม่าครั้งกรุงธนฯ
แลกรุงเทพฯ” ฉบับ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระด�ำรงราชานุภาพ
2. พระเจดียส์ ามองค์ทสี่ ามสบ ซึง่ กองทัพหน้า
ของพม่ายกมาตั้งค่าย ซึ่งปัจจุบันจมอยู่
ใต้น�้ำบริเวณเขื่อนเขาแหลม เหนือค่าย
ท่าดินแดง
3. พระเจดีย์สามองค์ที่มีผู้พบเห็นและยืนยัน
ว่าอยูร่ มิ แม่นำ�้ ปากเกริง่ โท หรืออยูร่ มิ แม่นำ�้
สายใดสายหนึ่งระหว่างแม่น�้ำปากเกริ่งโท
แม่นำ�้ สมิ และแม่นำ�้ แม่กระษัตริย์ ซึง่ แม่นำ�้
ทัง้ สามสายนีอ้ ยูใ่ กล้กนั ในเขตประเทศพม่า

คุณครูสมชายเล่าว่า ตนเป็นกะเหรีย่ งโผล่ว์2 ในปี พ.ศ. 2511 เคยเดินทางเข้าไป
ในเขตพญาตองซู ไปนอนบ้านผู้พันซามิซึ่งเป็นนายทหารกะเหรี่ยงที่ต่อสู้กับ
ทหารพม่าอยูเ่ วลานัน้ ผูพ้ นั ซามิบอกว่าเคยลาดตระเวนและเห็นพระเจดียส์ ามองค์
ขนาดสูงใหญ่กว่าพระเจดีย์สามองค์ที่ต�ำบลหนองลู อยู่แถวแม่น�้ำสายหนึ่งซึ่งอยู่
ด้านล่างลงไปอีก 20-30 กิโลเมตร คุณครูสมชายบอกว่าแถวนัน้ มีแม่นำ�้ ประมาณ
3 สาย คือ แม่น�้ำสมิ แม่น�้ำปากเกริ่งโท และแม่น�้ำแม่กะสะหรือแม่กระษัตริย์
พอกลับมาทีส่ งั ขละบุรี คุณครูได้ไปถามหลวงพ่ออุตตมะถึงพระเจดียส์ ามองค์รมิ นำ�้
2

และหากพระเจดีย์สามองค์ในข้อที่ 3 คือ
พระเจดีย์ที่เดียวกัน เพียงแต่เรียกชื่อต่างกัน
เนื่องจากบริเวณนั้นมีแม่น�้ำ 3 สายอยู่ใกล้
กันแล้ว พระเจดี ย ์ ส ามองค์ ที่ อ ยู ่ ริ ม แม่ น�้ ำ
ปากเกริ่งโท หรือที่อยู่ใกล้ล�ำน�้ำแม่กระษัตริย์
ก็คือพระเจดีย์สามองค์แห่งเดียวกันที่กองทัพ
หลวงของพม่ายกมาตั้งค่ายก่อนเข้าตีไทย
ซึ่งเป็นที่แดนต่อแดนตามที่ระบุไว้ในพระราช
พงศาวดาร กรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1
ฉบับ เจ้าพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี
(ข�ำ บุนนาค)

คุณครูสมชายแบ่งกะเหรีย่ งในประเทศไทยออกเป็น 4 กลุม่ คือ 1) สะกอ มีมากในพม่าทีเ่ มืองตองอู ในประเทศไทยก็มมี าก แต่เรียกว่า “ส่อง” ทางเหนือ
เรียกว่า “ปกาเกอะญอ” เป็นกะเหรี่ยงกลุ่มใหญ่ที่สุดในประเทศ มีการศึกษาสูง นับถือศาสนาคริสต์ 2) โป หรือ โผล่ว์ อาศัยอยู่ตามแนวตะเข็บ
ชายแดนตั้งแต่จังหวัดตาก อุทัยธานี สุพรรณบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ตามแนวเขาตะนาวศรี ทั่วประเทศมีไม่ถึงหนึ่งแสนคน
นับถือศาสนาพุทธ 3) คะยา หรือ ปะหล่อง หรือ กะเหรี่ยงคอยาว อาศัยอยู่ที่แม่ฮ่องสอน นับถือผี 4) ต่องซู่ หรือ ปะโอ หรือ ตะเหลาะโคว์
เป็นพวกฤๅษีกินเจ นับถือพระศรีอริยเมตไตรย อาศัยอยู่ที่หมู่บ้านเลตองคุ อ�ำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
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6. ท�ำไมพระเจดีย์สามองค์ที่ต�ำบลหนองลู อ�ำเภอสังขละบุรี จึงมิใช่
ที่ตั้งค่ายของพม่าก่อนเข้าตี ไทย?
มีเหตุผลอย่างน้อย 3 ประการ จาก 3 มุมมอง ที่สนับสนุนข้อสรุปที่ว่า
พระเจดีย์สามองค์ที่ต�ำบลหนองลู อ�ำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี มิใช่
ที่ตั้งค่ายของกองทัพพม่าก่อนเข้าตีไทย
1. มุมมองทางประวัติศาสตร์
ใน “พงษาวดารเรือ่ งเรารบพม่าครัง้ กรุงธนฯ แลกรุงเทพฯ” ฉบับ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระด�ำรงราชานุภาพ มีบันทึกตอนหนึ่งเกี่ยวกับสงครามคราวรบพม่าที่
ท่าดินแดง พ.ศ. 2329 ว่า
“แล้วพระมหาอุปราชาก็ยกกองทัพหลวงมีจ�ำนวนพล ๒๐,๐๐๐ ตามเข้ามา
ตั้งค่ายอยู่ที่ริมล�ำน�้ำแม่กระษัตริย์ ใกล้กับด่านพระเจดีย์สามองค์ อีกทัพ .....
“ถึงวันพุธ เดือน ๔ ขึ้น ๕ ค�่ำ ก็ตีค่ายพม่าพร้อมกัน กองทัพวังน่าเข้าตีค่าย
ทีส่ ามสบ กองทัพวังหลวงเข้าตีคา่ ยทีท่ า่ ดินแดง รบกับพม่าอยู่ ๓ วัน ถึงวันศุกร์
เดือน ๔ ขึ้น ๗ ค�่ำ เวลาบ่าย ไทยเข้าค่ายพม่าได้ พม่าต่อสู้อยู่จนเวลาค�่ำ
ก็ทงิ้ ค่ายแตกหนีไปหมดทุกค่าย กองทัพไทยไล่ตดิ ตามพม่าไปจนถึงค่ายพระมหา
อุปราชาที่แม่กระษัตริย์...”
090

TIRATHAI JOURNAL

พงศาวดารฉบับดังกล่าวข้างต้น ซึง่ เป็นเอกสาร
ทางประวัตศิ าสตร์ทเี่ ป็นทางการของไทย ระบุ
ไว้ชัดเจนว่า ด่านพระเจดีย์สามองค์ที่กองทัพ
หลวงของพม่ายกมาตั้งค่ายนั้น อยู่ใกล้ล�ำน�้ำ
แม่กระษัตริย์ บางตอนในพงศาวดารยังเรียก
ค่ายที่ด่านพระเจดีย์สามองค์ว่า ค่ายที่แม่
กระษัตริย์ สอดคล้องกับประวัตศิ าสตร์บอกเล่า
ที่คุณลุงพงษ์ธร หอมบัวใหญ่ กับผู้พันซามิ
ทีย่ นื ยันว่าเคยเดินทางเข้าไปในเขตพญาตองซู
แล้วพบพระเจดีย์ใหญ่สามองค์บนที่ราบกว้าง
ริมแม่น�้ำปากเกริ่งโท หรือไม่ก็แม่น�้ำสมิ หรือ
แม่น�้ำแม่กระษัตริย์ สายใดสายหนึ่งซึ่งอยู่
ใกล้ๆ กัน ซึ่งหลวงพ่ออุตตมะเคยกล่าวกับ
คุณลุงพงษ์ธร หอมบัวใหญ่ และคุณครูสมชาย
ศรีสุข ว่าด่านพระเจดีย์สามองค์ที่ลึกเข้าไป
ในเขตพญาตองซูแห่งนี้ คือที่ที่พม่าเดินทัพ
มาตัง้ ค่าย ไม่ใช่ดา่ นพระเจดียส์ ามองค์ทตี่ �ำบล
หนองลู อ�ำเภอสังขละบุรีอย่างที่คนทั่วไป
เข้าใจกัน

Along The Transformer Site
2. มุมมองทางการทหาร
โดยปกติในการรบ ไม่มีแม่ทัพคนไหนน�ำทัพ
ไปตัง้ ค่าย ณ ทีซ่ งึ่ ไม่มนี ำ�้ เพราะกองทัพแต่ละ
กองทัพมีก�ำลังพลจ�ำนวนมาก โดยเฉพาะ
กองทัพหลวงซึ่งมีก�ำลังพลนับหมื่น สงคราม
คราวรบพม่าทีท่ า่ ดินแดง พ.ศ. 2329 พระมหา
อุ ป ราชายกกองทั พ หลวงมาตั้ ง ค่ า ยที่ ด ่ า น
พระเจดียส์ ามองค์ 2 หมืน่ คน สงครามเก้าทัพ
พ.ศ. 2328 พระเจ้าปดุงยกกองทัพหลวง
มาตัง้ ค่ายทีด่ า่ นพระเจดียส์ ามองค์ 5 หมืน่ คน
ก�ำลังพลขนาดนี้เป็นไปไม่ได้ที่จะมาพักทัพ
ตั้งค่าย ณ ด่านพระเจดีย์สามองค์ที่ต�ำบล
หนองลู อ�ำเภอสังขละบุรี ซึง่ ไม่มลี �ำน�ำ้ ไหลผ่าน

มาแต่กอ่ นจึงชะล่าใจ ยกลึกเข้ามาตัง้ ค่ายถึง 3 ค่าย ทีบ่ างแก้ว แขวงเมืองราชบุรี
ซึ่งเป็นที่ดอนอยู่ชายป่าทางทิศตะวันตก ไม่ลงมาตั้งที่ริมน�้ำ เช่นที่บ้านลูกแก
หรือ ตอกะออม ซึง่ พม่าเคยตัง้ ค่ายเมือ่ คราวตีกรุงศรีอยุธยา ผลทีส่ ดุ กองทัพของ
งุยอคงหวุ่นถูกกองทัพฝ่ายไทยล้อมให้อดข้าวอดน�้ำอยู่ถึง 47 วัน ต้องออกมา
ยอมจ�ำนนต่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในที่สุด
3. มุมมองทางโบราณคดี
ตามต�ำนานเชือ่ กันว่าพระเจดียส์ ามองค์ทตี่ �ำบลหนองลู อ�ำเภอสังขละบุรี แต่เดิม
เป็นเพียงกองหินสามกองทีผ่ คู้ นซึง่ เดินทางสัญจรผ่านช่องเขาระหว่างไทยกับพม่า
ได้วางก้อนหินไว้เป็นเครือ่ งหมายบนเส้นทางผ่านเพือ่ ไม่ให้หลง หรือเพือ่ สักการะ
เจ้าป่าเจ้าเขา บ้างว่าเป็นกองหินที่แม่ทัพชนะศึกยกทัพผ่านมาก็จะวางก้อนหิน
ไว้ตรงชายเขตแดนเพื่อเป็นอนุสรณ์แสดงความยินดีที่ได้รับชัยชนะ

ในประวัติศาสตร์การรบระหว่างไทยกับพม่า
มีครั้งหนึ่งที่กองทัพพม่ายกมาตั้งทัพในที่ซึ่ง
ไม่มนี ำ�้ นัน่ คือการรบในปี พ.ศ. 2317 รัชสมัย
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่เรียกว่า
“สงครามบางแก้ว” ครั้งนั้นอะแซหวุ่นกี้ให้
งุยอคงหวุน่ ยกกองทัพเข้ามาติดตามกวาดต้อน
ครั ว มอญกลั บ ออกไป มิ ไ ด้ ป ระสงค์ จ ะให้
งุยอคงหวุ่นเข้ามาตั้งทัพท�ำสงครามขับเคี่ยว
กับไทย เนื่องจากยังไม่ได้รับสั่งของพระเจ้า
กรุงอังวะที่จะให้ยกกองทัพเข้ามาตีเมืองไทย
แต่งุยอคงหวุ่นถือว่าตนเคยปราบปรามไทย

สภาพทั่วไป บริเวณพระเจดีย์สามองค์ (ซ้าย) และ สภาพทั่วไปพระเจดีย์สามองค์ ก่อนการขุดแต่ง (ขวา)
ขอบคุณภาพจากรายงานการขุดแต่ง บูรณะ และปรับปรุงภูมิทัศน์พระเจดีย์สามองค์ ปีงบประมาณ 2546 ของ ส�ำนักงานศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี
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ปี พ.ศ. 2432 พระศรีสวุ รรณคีรี (ทะเจียงโปรย เสตะพันธ์) เจ้าเมืองสังขละบุรี
เวลานั้น ร่วมกับราษฎรในพื้นที่ทั้งชาวไทย ชาวกะเหรี่ยง และชาวพม่าก่อสร้าง
องค์พระเจดียท์ รงมอญ-พม่าขึน้ บนหินสามกองเพือ่ สักการะบูชา เจดียแ์ ต่ละองค์
สูงประมาณ 3.70, 4.35 และ 3.45 เมตร ตามล�ำดับจากเหนือมาใต้ องค์พระเจดีย์
แต่ละองค์ตั้งห่างกันประมาณ 5 เมตร

คุณครูสมชาย ศรีสขุ ครูภมู ปิ ญ
ั ญาไทย รุน่ ที่ 7
สาขาปรัชญา ประเพณี และวิถีชีวิตของชาว
กะเหรีย่ ง อ�ำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
กับ คุณลุงกุนใจ สิทธิวงษ์ษา หรือ ลุงลูกไก่
คนมอญวัย 80 ปี ผูบ้ นั ทึกเรือ่ งราวและจัดท�ำ

แนวฐานเจดียอ์ ฐิ ทีพ่ บในหลุมขุดตรวจ GRID A12 พระเจดียอ์ งค์ที่ 1 ด้านทิศตะวันตก (ซ้าย) และ แนวฐานเจดียอ์ ฐิ ทีพ่ บจากการขุดแต่ง GRID C14
พระเจดีย์องค์ที่ 1 ด้านทิศเหนือ (ขวา)
ขอบคุณภาพจากรายงานการขุดแต่ง บูรณะ และปรับปรุงภูมิทัศน์พระเจดีย์สามองค์ ปีงบประมาณ 2546 ของ ส�ำนักงานศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี

สภาพภายหลังการขุดแต่ง พระเจดียอ์ งค์ที่ 1, 2, 3 ด้านทิศตะวันออก (ซ้าย) และ สภาพภายหลังการขุดแต่ง พระเจดียอ์ งค์ที่ 1 ด้านทิศเหนือ (ขวา)
ขอบคุณภาพจากรายงานการขุดแต่ง บูรณะ และปรับปรุงภูมิทัศน์พระเจดีย์สามองค์ ปีงบประมาณ 2546 ของ ส�ำนักงานศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี
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แผนทีเ่ ส้นทางการอพยพของคนมอญจากพม่า
เข้ามายังเมืองสังขละบุรี รวมทั้งผู้สูงอายุชาว
สังขละบุรีอีกหลายท่าน กล่าวว่า ตนได้ฟัง
คนเฒ่าคนแก่เล่าต่อๆ กันมาถึงความเป็นมา
ของพระเจดีย์สามองค์ที่นี่ ซึ่งตรงกับต�ำนาน
หินสามกอง และว่าการก่อสร้างพระเจดียส์ มัย
พระศรีสุวรรณคีรี (ทะเจียงโปรย เสตะพันธ์)
ใช้กาวที่เคี่ยวมาจากหนังวัวหนังควายพอก
ลงไปบนหินที่กองเป็นรูปพระเจดีย์ เนื่องจาก
สมัยนั้นยังไม่มีปูนซีเมนต์ใช้
จากต�ำนานการสร้างพระเจดียส์ ามองค์และจาก
ค�ำบอกเล่าของคุณครูสมชายกับคุณลุงกุนใจ
และผู้สูงอายุชาวสังขละบุรีอีกหลายท่าน ซึ่ง
เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของประวั ติ ศ าสตร์ บ อกเล่ า
แสดงว่าพระเจดีย์สามองค์ที่ต�ำบลหนองลู
อ�ำเภอสังขละบุรี เพิง่ มีในปี พ.ศ. 2432 สมัย
รัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ซึง่ เวลานัน้
ไทยกับพม่าไม่ได้รบกันแล้ว เนือ่ งจากสงคราม
ไทยกับพม่าครัง้ สุดท้ายเกิดขึน้ ในปี พ.ศ. 2396
สมัยรัชกาลที่ 4 ที่ไทยยกไปตีเมืองเชียงตุง

แต่ไม่ส�ำเร็จ การเดินทัพผ่านด่านพระเจดีย์สามองค์ในประวัติศาสตร์การรบ
ระหว่างไทยกับพม่า 16 ครัง้ ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2081 ในสมัยกรุงศรีอยุธยา มาจนถึง
ปี พ.ศ. 2367 ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ที่บันทึกไว้ในพงศาวดารทั้งไทยและพม่า
จึงมิใช่การเดินทัพผ่านด่านพระเจดีย์สามองค์ที่ต�ำบลหนองลู อ�ำเภอสังขละบุรี
จังหวัดกาญจนบุรีอย่างแน่นอน แต่ต้องเป็นด่านพระเจดีย์สามองค์ที่ใดที่หนึ่ง
ซึ่งไม่ใช่ที่นี่
อย่างไรก็ดี ปี พ.ศ. 2546 กรมศิลปกรได้ด�ำเนินการขุดแต่งพระเจดีย์สามองค์
และพบฐานเจดีย์รูปทรงสี่เหลี่ยมที่ก่ออิฐอยู่ข้างใต้ มีฐานรูปแปดเหลี่ยมอยู่ถัด
ขึน้ มา อิฐทีใ่ ช้กอ่ สร้างเป็นฐานมีขนาด 15x30x5 เซนติเมตร (กว้างxยาวxหนา)
ซึง่ เป็นขนาดทีน่ ยิ มใช้กอ่ สร้างเจดียก์ นั ในสมัยอยุธยา กับพบหลักฐานหลายอย่าง
ที่ท�ำให้สันนิษฐานว่าที่ตรงนี้มีการสร้างเจดีย์องค์เดิมมาแล้วในสมัยอยุธยา
ตอนกลาง ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 20-22 เป็นต้นว่า เศษภาชนะดินเผา เครื่อง
ถ้วยจีนสมัยราชวงศ์หมิง เหรียญตะกั่วรูปหงส์ และรูปนกยูง อันเป็นลายนิยม
ในเมืองหงสาวดี และนิยมใช้กันมากในสมัยพระเจ้าบุเรงนองเป็นต้นมา
การขุดแต่งพระเจดีย์สามองค์ของกรมศิลปากรครั้งนี้ ยังพบว่ามีการสร้าง
พระเจดียซ์ อ้ นทับลงบนฐานพระเจดียอ์ งค์เดิมซึง่ อาจพังทลายลง การสร้างสมัยที่ 2 นี้
(พ.ศ. 2432) ใช้หนิ ธรรมชาติมอี ฐิ เสริมบางส่วนโดยมีการวางผังทแยงกับผังเจดีย์
ในสมัยแรก และพบเหรียญเงินตราของอังกฤษ ระบุ ค.ศ. 1835, 1862 และ
1885 ซึ่งตรงกับสมัยรัชกาลที่ 3-4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

เครื่องถ้วยจีน พบจากการขุดแต่ง ชั้นดินธรรมชาติที่ 2 GRID AA5, D12 (ซ้าย) และ ในชั้นดินธรรมชาติที่ 1 GRID CC7 (ขวา)
ขอบคุณภาพจากรายงานการขุดแต่ง บูรณะ และปรับปรุงภูมิทัศน์พระเจดีย์สามองค์ ปีงบประมาณ 2546 ของ ส�ำนักงานศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี
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ขวดแก้ว พบจากการขุดแต่ง ชั้นดินธรรมชาติที่ 2 GRID AA5 (ซ้าย) และ เหรียญรูปหงส์ พบในชั้นดินธรรมชาติที่ 2 GRID C14 (ขวา)
ขอบคุณภาพจากรายงานการขุดแต่ง บูรณะ และปรับปรุงภูมิทัศน์พระเจดีย์สามองค์ ปีงบประมาณ 2546 ของ ส�ำนักงานศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี

เหรียญตะกัว่ รูปนกยูง พบจากการขุดแต่ง ชัน้ ดินธรรมชาติที่ 2 GRID D12 (ซ้าย) และ เหรียญรูปนกยูง จ�ำนวน 2 เหรียญ พบในชัน้ ดินธรรมชาติที่ 2 GRID BB5 (ขวา)

ขอบคุณภาพจากรายงานการขุดแต่ง บูรณะ และปรับปรุงภูมิทัศน์พระเจดีย์สามองค์ ปีงบประมาณ 2546 ของ ส�ำนักงานศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี

ด้านหน้า ระบุ “VICTORIA QUEEN” (ซ้าย) และ ด้านหลัง ระบุ “ONE QUARTER ANNA INDIA 1862” (ขวา) ทั้ง 2 ภาพ เป็นเหรียญ
ต่างประเทศ พบบนผิวชั้นดินธรรมดาที่ 2 GRID A4
ขอบคุณภาพจากรายงานการขุดแต่ง บูรณะ และปรับปรุงภูมิทัศน์พระเจดีย์สามองค์ ปีงบประมาณ 2546 ของ ส�ำนักงานศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี
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รายงานการขุดแต่งพระเจดีย์สามองค์ของ
กรมศิลปากรครัง้ นี้ สาระส�ำคัญคือ พระเจดีย์
สามองค์แห่งนี้สร้างขึ้นนานแล้วตั้งแต่สมัย
อยุธยาตอนกลาง ก่อนสมเด็จพระนเรศวร
มหาราชประกาศอิสรภาพในปี พ.ศ. 2127
มิใช่แค่กองหินสามกองที่เพิ่งมาสร้างเป็น
พระเจดีย์ในปี พ.ศ. 2432 โดยการน�ำของ
พระศรีสุวรรณคีรี (ทะเจียงโปรย เสตะพันธ์)
เจ้าเมืองสังขละบุรี
อย่างไรก็ดี รายงานการขุดแต่งพระเจดีย์
สามองค์ของกรมศิลปากรครัง้ นี้ มีนกั โบราณคดี
บางท่านเห็นต่างโดยให้เหตุผลว่า การสันนิษฐาน
อายุของพระเจดีย์จากขนาดของอิฐที่พบว่า
เป็นอิฐขนาดทีน่ ยิ มใช้ในสมัยอยุธยาตอนกลาง
คงจะยังมีน�้ำหนักไม่เพียงพอ ควรจะมีการ
พิสูจน์หาอายุโบราณวัตถุโบราณสถาน ด้วย
เทคนิคที่มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับกว่านี้
เป็ น ต้ น ว่ า ใช้ เ ทคนิ ค เทอร์ โ มลู มิ เ นสเซนซ์
(thermoluminescence dating) ซึ่งปัจจุบัน
มีความคลาดเคลื่อนน้อยลงมาหาอายุของ
อิฐฐานพระเจดีย์ดังกล่าว นอกจากนี้ เป็นที่
ทราบกันโดยทั่วไปว่า หลังการล่มสลายของ
อาณาจักรศรีอยุธยา และย้ายราชธานีมาอยู่
ที่กรุงธนบุรีและกรุงเทพฯ มีการรื้ออิฐเก่า
ที่อยุธยามาสร้างก�ำแพงเมือง วัด และวัง
ในราชธานีใหม่เป็นจ�ำนวนมาก ในสมัยกรุง
รัตนโกสินทร์ ที่ว่าการมณฑลหลายแห่งยัง
รื้ออิฐเก่าจากอยุธยามาสร้าง การจะสรุปว่า
พระเจดีย์สามองค์ที่ต�ำบลหนองลู อ�ำเภอ
สังขละบุรี ก่อสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยอยุธยา
ตอนกลางเพียงเพราะพบอิฐที่สันนิษฐานว่า
เป็นอิฐสมัยนั้นจึงยังไม่น่ามีเหตุผลเพียงพอ
นอกจากนี้ การพบเศษภาชนะดินเผา เครื่อง
ถ้วยจีนสมัยราชวงศ์หมิง เหรียญตะกัว่ รูปหงส์
และรูปนกยูง อันเป็นลายนิยมในเมืองหงสาวดี
และนิยมใช้กันมากในสมัยพระเจ้าบุเรงนอง
เป็นต้นมา ก็มิได้หมายความว่าพระเจดีย์
จะต้องสร้างร่วมสมัยกับโบราณวัตถุเหล่านั้น
ทั้งนี้เพราะในการสร้างองค์พระเจดีย์มักมีการ

ปลูกหญ้านวดน้อยและบทเรียบ - จัดท�ำตู้แผงควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างและปั๊มน�้ำ
บริเวณข้างเคียงได้จัดท�ำรางระบายน�้ำเพิ่มเติม เพื่อให้มีทางน�้ำไหลได้สะดวก (บน)
และ สภาพพระเจดีย์สามองค์ ภายหลังการบูรณะ (ล่าง)
ขอบคุณภาพจากรายงานการขุดแต่ง บูรณะ และปรับปรุงภูมิทัศน์พระเจดีย์สามองค์
ปีงบประมาณ 2546 ของ ส�ำนักงานศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี

น�ำโบราณวัตถุและสิ่งของมีค่าที่เก็บไว้มาบรรจุใส่ไว้ในองค์พระเจดีย์เพื่อเป็น
พุทธบูชาอันเป็นแนวปฏิบตั ทิ พี่ บเห็นกันโดยทัว่ ไปในแทบจะทุกท้องที่
แต่กระนั้น ไม่ว่าสุดท้ายแล้วพระเจดีย์สามองค์ที่ต�ำบลหนองลู จะสร้างขึ้นใน
สมัยไหน ก็ไม่อาจสรุปได้ว่าสถานที่แห่งนี้คือด่านพระเจดีย์สามองค์ที่กองทัพ
หลวงของพม่าเคยยกมาตั้งค่ายก่อนเข้าตีไทย ด้วยเหตุผลจากมุมมองทั้งทาง
ประวัติศาสตร์และทางการทหารดังกล่าวข้างต้น
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“อันด่านนี้เป็นเพียงกะเหรี่ยงอิสระ
เมื่อได้ปะรู้นามถามเฉลย
กองสุเหร่เร่ร่อนก่อนก่อนเคย
ไม่ลงเอยกับพม่าอยู่ป่าดง”
การตั้งกองก�ำลังอิสระของกะเหรี่ยงกับมอญ
บนเขตชายแดนไทย-พม่า เป็นเรือ่ งปกติทวั่ ไป
ของกองก�ำลังทุกชาติที่ต่อสู้กับอ�ำนาจรัฐของ
ประเทศตน ที่จะต้องอาศัยบริเวณที่อ�ำนาจรัฐ
เบาบางมาตัง้ ฐานหรือจุดทีม่ นั่ ในการเคลือ่ นไหว
ต่อสู้ บริเวณชายแดนรวมทั้งดินแดนที่ลึก
เข้าไปในเขตประเทศเพื่อนบ้านจึงมักเป็นเขต
ที่มั่นทางการทหารที่กองก�ำลังเหล่านั้นอาศัย
เป็นฐานในการต่อสู้กับกองก�ำลังของผู้กุม
อ�ำนาจรัฐในประเทศของตน ดินแดนบริเวณ
ด่านพระเจดีย์สามองค์ ต�ำบลหนองลู อ�ำเภอ
สังขละบุรี ต่อเนื่องเข้าไปในเขตพญาตองซู
ที่กองก�ำลังอิสระของกะเหรี่ยงกับมอญใช้เป็น
ฐานในการต่อสู้กับทหารพม่า จึงเป็นเหมือน
พื้นที่ที่ยังไม่ชัดเจนว่าเขตพรมแดนที่แท้จริง
ของสองประเทศนี้อยู่ตรงไหนแน่

7. ท�ำไมด่านพรมแดนไทย-พม่า จึงมาอยู่ที่ด่านพระเจดีย์สามองค์
ต�ำบลหนองลู อ�ำเภอสังขละบุรี

ในอดีตก่อนทีจ่ ะมีการตัง้ ด่านพระเจดียส์ ามองค์ทตี่ �ำบลหนองลู อ�ำเภอสังขละบุรี
เป็นด่านพรมแดนไทย-พม่า เพื่อเป็นจุดผ่อนปรนการค้าบริเวณชายแดนและ
จุดผ่านแดนชั่วคราวอย่างที่เห็นในปัจจุบันนี้ บริเวณดังกล่าวซึ่งคลุมลึกเข้าไป
ในเขตพญาตองซูเคยเป็นที่ตั้งของกองก�ำลังชนกลุ่มน้อย 2 กอง คือ กองก�ำลัง
ของกะเหรีย่ งกับกองก�ำลังของมอญ ทีต่ อ่ สูก้ บั ทหารพม่าเพือ่ เอกราชของชาติตน
มายาวนาน บางระยะกองก�ำลังชนกลุ่มน้อยทั้งสองก็มีการปะทะต่อสู้กันเอง
เหมือนกัน
ใน “นิราศเจดียส์ ามองค์” ของคุณลุงพงษ์ธร หอมบัวใหญ่ ทีเ่ ขียนขึน้ คราวเดินทาง
มาเที่ยวที่สังขละบุรีในปี พ.ศ. 2512 มีการพูดถึงด่านพระเจดีย์สามองค์เวลานั้น
ว่าเป็นด่านของกองสุเหร่ ซึ่งเป็นกองก�ำลังกะเหรี่ยงอิสระที่ต่อสู้กับทหารพม่า
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ในช่วงทศวรรษ 2520 กองก�ำลังทหารของ
รัฐบาลพม่าสามารถปราบปรามกองก�ำลังอิสระ
ของกะเหรีย่ งกับมอญได้โดยพืน้ ฐาน กองก�ำลัง
ทหารของรัฐบาลพม่าจึงเข้ามาครอบครอง
และควบคุ ม พื้ น ที่ ที่ ก องก�ำลั ง กะเหรี่ ย งกั บ
มอญเคยอาศัยอยู่ ทั้งมาตั้งด่านประชิดเขต
พระเจดีย์สามองค์ที่ต�ำบลหนองลู อ�ำเภอ
สังขละบุรีอย่างเป็นทางการ ประหนึ่งว่านี่คือ
ดินแดนของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
จะด้วยเหตุผลใดไม่ทราบ ฝ่ายไทยจึงได้ตงั้ ด่าน
ของตนถัดเข้ามา ถือเป็นการยอมรับกลายๆ
ว่าที่ตรงนี้คือเขตแบ่งแดนของสองประเทศ
จากนัน้ ในปี พ.ศ. 2535 ด่านศุลกากรสังขละบุรี
จึงก่อตั้งขึ้นเป็นด่านชายแดนอย่างที่เราเห็น
ในปัจจุบัน

Along The Transformer Site

8. บางท่าทีของทางการพม่าต่อด่าน
พระเจดีย์สามองค์

จากค�ำบอกเล่าของคุณอรัญญา เจริญหงษ์ษา
ผูม้ ศี กั ดิเ์ ป็นเหลนของหลวงพ่ออุตตมะ ทีเ่ ล่าว่า
ทุกปีที่น�้ำในเขื่อนเขาแหลมลดลงจนพระเจดีย์
สามองค์ทจี่ มอยูใ่ ต้นำ�้ บริเวณสามสบโผล่ขนึ้ มา
และสามารถเดินเข้าไปดูได้ ทางการพม่าจะส่ง
เจ้าหน้าทีเ่ ข้าไปส�ำรวจดูองค์พระเจดียน์ ที้ กุ ครัง้
ข้อมูลนีแ้ สดงให้เห็นว่าทางการพม่าให้ความสนใจ
เรือ่ งราวและสถานทีท่ างประวัตศิ าสตร์การรบ
ระหว่างไทยกับพม่าเป็นอย่างมาก เนื่องจาก
บริเวณสามสบคือที่ตั้งค่ายสะสมและล�ำเลียง
เสบียงอาหารของพม่าที่กองทัพหน้าของพม่า
ยกมาตั้งทัพทุกครั้งเมื่อมาตีไทย ในขณะที่
กองทัพหลวงจะยกมาตัง้ ทีด่ า่ นพระเจดียส์ ามองค์

เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานดังกล่าวให้ส่งจดหมายพร้อมทั้งให้ที่อยู่ทางอีเมลเพื่อให้
เราจัดส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นทางการเข้าไป ซึ่งเราก็ได้ท�ำทุกอย่าง
ตามค�ำแนะน�ำ ทั้งได้พยายามติดตามค�ำตอบมาเป็นระยะ แต่เวลาผ่านไปจนถึง
ปัจจุบันเป็นเวลา 5 เดือนแล้ว เรายังคงไม่ได้รับค�ำตอบใดๆ จากหน่วยราชการ
ดังกล่าวที่แนะน�ำให้เราส่งจดหมายอย่างเป็นทางการไปถาม
นี่คือต้นฉบับจดหมายที่เราส่งไป ซึ่งเราขอปกปิดชื่อหน่วยงานเพื่อมิให้กระทบ
กระเทือนและเพื่อเป็นการให้เกียรติต่อหน่วยราชการดังกล่าว

เพื่อให้มั่นใจว่า พระเจดีย์สามองค์ท่ีริมแม่น�้ำ
ปากเกริ่งโท หรือพระเจดีย์สามองค์ที่ล�ำน�้ำ
แม่กระษัตริย์ซึ่งพงศาวดารบันทึกว่าเป็นที่ตั้ง
ค่ายของกองทัพหลวงของพม่าก่อนเข้าตีไทย
นั้นมีอยู่จริง ขณะรวบรวมข้อมูลในพื้นที่เพื่อ
ท�ำสารคดีนี้ เราได้พยายามจะเดินทางเข้าไป
ในเขตพญาตองซู เพื่อจะให้ได้เห็นกับตาว่า
ที่นั่นมีพระเจดีย์สามองค์ หรืออย่างน้อยก็มี
ร่องรอยว่าเคยมีพระเจดีย์สามองค์อยู่จริง แต่
ชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณชายแดนทักท้วงว่า
ไม่ควรเดินทางเข้าไป เพราะเส้นทางทีจ่ ะไปนัน้
ยังมีการปะทะทางการทหารกันอยู่ประปราย
ระหว่างกองก�ำลังทหารพม่ากับกองก�ำลังอิสระ
ของชนกลุ่มน้อย
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 เราได้พยายาม
ติดต่อหน่วยราชการแห่งหนึ่งของสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมา เพื่อขอความร่วมมือ
ในการให้ข้อมูลถึงสถานที่ตั้งของพระเจดีย์
สามองค์ที่พงศาวดารของทั้งสองชาติระบุไว้
ตรงกันว่าเป็นที่ตั้งค่ายของกองทัพหลวงของ
พม่าก่อนเข้าตีไทย และได้รับค�ำแนะน�ำจาก
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9. เขตพรมแดนระหว่ า งไทยกั บ พม่ า
อยู่ที่ ไหนแน่?

ประเทศไทยมีแนวเขตแดนติดต่อกับประเทศ
เพื่อนบ้านรวม 4 ประเทศ คือ สาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา และ
มาเลเซีย มีความยาวของแนวเขตแดนทั้งสิ้น
รวม 5,656 กิโลเมตร ในจ�ำนวนนี้ แนวเขตแดน
ทีต่ ดิ กับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาถือว่า
ยาวที่สุด คือ 2,401 กิโลเมตร โดยแบ่งเป็น
เขตแดนทางบก 1,687 กิโลเมตร กับเขตแดน
ที่เป็นล�ำน�้ำอีก 714 กิโลเมตร
สภาพปัจจุบันของแนวเขตแดนระหว่างไทย
กั บ พม่ า จากรายงานข้ อ มู ล เขตแดนของ
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการ
ต่างประเทศ ระบุว่า เป็นผลจากการปักปัน
เขตแดนตามอนุสัญญาสยาม-อังกฤษ ฉบับ
ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1868 สนธิสญ
ั ญา
สยาม-อั ง กฤษ ฉบั บ ลงวั น ที่ 3 กั น ยายน
ค.ศ. 1883 พิธีสารฉบับลงวันที่ 17 ตุลาคม
ค.ศ. 1894 หนังสือแลกเปลี่ยนฉบับลงวันที่
1 มิถนุ ายน ค.ศ. 1934 และบันทึกความเข้าใจ
ฉบับลงวันที่ 18 มิถุนายน ค.ศ. 1991 โดยมี
การจัดท�ำแผนที่แสดงเส้นเขตแดนไว้ 2 ชุด
คือแผนที่ 2 ระวาง ซึง่ จัดท�ำขึน้ ตามอนุสญ
ั ญา
ฉบับปี ค.ศ. 1868 กับ แผนที่ 3 ระวาง
ซึง่ จัดท�ำขึน้ แนบท้ายพิธสี ารฉบับปี ค.ศ. 1894

เบอร์นี เข้ามาท�ำ “สนธิสญ
ั ญาเบอร์น”ี เมือ่ ปี พ.ศ. 2369 เนือ้ หาในข้อที่ 3 ของ
สนธิสัญญาเป็นข้อตกลงเรื่องเขตแดน ความว่า
“ถ้าบ้านเมืองของไทยของอังกฤษฝ่ายทิศตวันขึ้น ฝ่ายทิศตวันตก ทิศลมว่าว
ทิศลมส�ำเภา ที่อยู่ใกล้ต่อแดนกัน ถ้าอังกฤษสงไสยด้วยเขตรแดนยังไม่รู้แน่
ก็ให้เจ้าเมืองฝ่ายข้างอังกฤษมีหนังสือแต่งคนแลชาวด่านมาไต่ถามเจ้าเมือง
ฝ่ายไทยที่อยู่ใกล้กัน เจ้าเมืองฝ่ายไทยจะแต่งกรมการแลชาวด่านพร้อมด้วยคน
เจ้าเมืองฝ่ายอังกฤษไปก�ำหนดชีท้ แี่ ดนต่อกัน ให้รเู้ ป็นแน่ทงั้ สองข้างโดยทางไมตรี
ถ้าเจ้าเมืองฝ่ายไทยสงไสยด้วยเขตรแดนยังไม่รู้แน่ ก็ให้เจ้าเมืองฝ่ายข้างไทย
มีหนังสือแต่งคนแลชาวด่านมาไต่ถามเจ้าเมืองฝ่ายอังกฤษที่อยู่ใกล้กัน เจ้าเมือง
ฝ่ายอังกฤษจะแต่งกรมการแลชาวด่านพร้อมด้วยคนเจ้าเมืองฝ่ายไทยไปก�ำหนด
ชีท้ แี่ ดนต่อกัน ให้รเู้ ป็นแน่ทั้งสองข้างโดยทางไมตรี”
ต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 4 แห่งกรุง
รัตนโกสินทร์ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่อังกฤษได้ชัยชนะเหนือพม่าอย่างสมบูรณ์แล้ว
อังกฤษได้เสนอให้มีการส�ำรวจและปักปันเขตทางบกระหว่างสยามกับมณฑล
ตะนาวศรี (Tenasserim) กล่าวคือจากสบเมย (บริเวณทีแ่ ม่นำ�้ เมยไหลลงแม่นำ�้
สาละวิน) จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน ไปจนถึงปากน�ำ้ ของแม่นำ�้ กระบุรี หรือแม่นำ�้ ปากจัน่
จังหวัดระนอง จึงได้เกิดแนวเขตแดนตามหลักสากลนิยมระหว่างกันขึน้ เป็นครัง้ แรก
และมีการจัดท�ำ ”อนุสัญญาระหว่างกษัตริย์สยามกับข้าหลวงใหญ่แห่งอินเดีย
ว่าด้วยเรือ่ งก�ำหนดเขตแดนบนผืนแผ่นดินใหญ่ระหว่างราชอาณาจักรสยามและ
มณฑลของอังกฤษ คือ เทนเนสเซอริม ฉบับลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2411
(ค.ศ. 1868)” โดยมีการจัดท�ำหมายเขตแดน (Boundary Marks) ไว้รวม

ในอดีต ก่อนประเทศนักล่าอาณานิคมจาก
ตะวันตกจะแผ่ขยายอิทธิพลรุกรานเข้ามาใน
ทวีปเอเชียโดยเฉพาะบริเวณแหลมสุวรรณภูมิ
การแบ่งเขตแดนระหว่างประเทศเอกราชต่างๆ
จะยึดถือหัวเมืองประเทศราชทีต่ นปกครองอยู่
เป็นแนวเขตแดนของตน
ในราวรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
เมือ่ อังกฤษสามารถยึดครองมลายู อินเดีย และ
ก�ำลังเข้ายึดครองพม่านัน้ อังกฤษได้สง่ เฮนรี
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ขอบคุณภาพจากการบรรยายของ นายเชิดชู รักตะบุตร อธิบดีกรมสนธิสัญญา
และกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ ในหัวข้อ เขตแดนไทย ที่มาและปัญหา

Along The Transformer Site
การเจรจา ส�ำรวจ ปักปัน และให้สัตยาบัน
รับรองเส้นเขตแดนอย่างเป็นทางการนั้น
โดยหลักการที่ยึดถือปฏิบัติกันเป็นสากลแล้ว
จะยึดถือสนธิสัญญาที่สองประเทศเคยท�ำไว้
ต่อกันตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วย
การสืบสิทธิ เพือ่ พิสจู น์ให้ทราบถึงเส้นเขตแดน
ที่เคยตกลงกันไว้แล้ว และปักหลักเขตแดน
ตามสนธิสัญญา มิใช่ปักปันเขตแดนขึ้นใหม่
แต่อย่างใด

ขอบคุณภาพจากการบรรยายของ นายเชิดชู รักตะบุตร อธิบดีกรมสนธิสัญญา
และกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ ในหัวข้อ เขตแดนไทย ที่มาและปัญหา

49 จุด โดยก�ำหนดต�ำแหน่งด้วยชื่อยอดเขาต่างๆ โบราณสถาน และแก่งหิน
ทีว่ างขวางล�ำน�ำ้ เขตแดนระหว่างไทยกับพม่าด้านทิศตะวันตกตามแนวเทือกเขา
ตะนาวศรี ซึ่งรวมถึงด่านพระเจดีย์สามองค์จึงเป็นไปตามอนุสัญญาฉบับนี้
ข้อมูลจากเว็บไซต์ของกองเขตแดนระหว่างประเทศ กรมแผนที่ทหาร กอง
บัญชาการกองทัพไทย ท�ำให้เข้าใจได้ว่าปัจจุบันนอกจากเส้นเขตแดนบริเวณ
แม่น�้ำสาย-แม่น�้ำรวก ในเขตจังหวัดเชียงราย ซึ่งยาวประมาณ 59 กิโลเมตร
ทีม่ กี ารส�ำรวจและปักปันเขตแดนแบบคงที่ มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจ และ
ให้สตั ยาบันรับรองเส้นเขตแดนบริเวณนีเ้ รียบร้อยในปี พ.ศ. 2535 แล้ว ไทยกับ
พม่ายังแทบไม่มีความคืบหน้าอะไรมากนักเกี่ยวกับการปักปันเขตแดนทั้งหมด
ที่เหลือ ซึ่งรวมถึงเขตแดนบริเวณพระเจดีย์สามองค์ด้วย เนื่องจากไทยและพม่า
ยังมีความเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับกรอบทางกฎหมาย (Legal Framework) ที่จะ
ใช้เป็นแนวทางในการส�ำรวจ กล่าวคือ ฝ่ายพม่าต้องการให้ระบุค�ำพรรณนา
เส้นเขตแดนอย่างละเอียดไว้ในบันทึกความเข้าใจ (MOU) แต่ฝ่ายไทยเห็นว่า
หลักฐานทางกฎหมาย คือ สนธิสัญญา อนุสัญญา และแผนที่แนบท้ายก็เป็น
หลักฐานเพียงพอที่จะให้ชุดส�ำรวจลงไปด�ำเนินการปักปันเขตแดนร่วมกันได้แล้ว
ดังนัน้ จึงท�ำให้การส�ำรวจเขตแดนตลอดแนวยังไม่คบื หน้า ซึง่ ขณะนีอ้ ยูใ่ นขัน้ ตอน
การเจรจาระดับกระทรวงการต่างประเทศ
แนวเขตแดนระหว่างไทยกับพม่า รวมทั้งพรมแดนทางด่านพระเจดีย์สามองค์
ต�ำบลหนองลู อ�ำเภอสั ง ขละบุ รี ยกเว้ น แนวเขตแดนบริ เ วณแม่ น�้ำ สายแม่น�้ำรวก ในเขตจังหวัดเชียงราย จึงล้วนเป็นเพียงเส้นเขตแดนชั่วคราวที่อาจมี
การเปลี่ยนแปลงได้ เพราะยังต้องมีการเจรจา ส�ำรวจ ปักปัน และให้สัตยาบัน
รับรองอย่างเป็นทางการต่อไป

กล่าวส�ำหรับแนวเขตแดนทางด่านพระเจดีย์
สามองค์ทยี่ งั เป็นปัญหานัน้ ในงานค้นคว้าทาง
วิชาการเรื่อง “เขตแดนพม่ากับเพื่อนบ้าน
ประวั ติ ศ าสตร์ และภู มิ ศ าสตร์ ก ารเมื อ ง
Boundaries of Burma : History and
Political Geography” ของ ดุลยภาค ปรีชารัชช
เขียนไว้ตอนหนึ่งว่า
“ส�ำหรับปัญหาข้อพิพาท เกิดจากเส้นเขตแดน
บริเวณนี้ถูกก�ำหนดไว้โดยอนุสัญญาระหว่าง
กษัตริย์สยามกับข้าหลวงใหญ่อังกฤษประจ�ำ
อิ น เดี ย ลงนามเมื่ อ วั น ที่ 8 กุ ม ภาพั น ธ์
พ.ศ. 2411 (ค.ศ. 1868) โดยตัวอนุสญ
ั ญาได้
ระบุวา่ เส้นเขตแดนจะลากผ่านเขาพญาซูสทู งุ
(เหลียงปะดอทุง) มายังด่านพระเจดียส์ ามองค์
โดยเลาะเลียบไปตามสันปันน�้ำ และจากด่าน
พระเจดียส์ ามองค์มายังเขากวีวอทุงโดยยึดแนว
สันปันน�ำ้ เช่นเดียวกัน ต่อมาในปี พ.ศ. 2436
(ค.ศ. 1893) ได้มกี ารตรวจสอบแนวเขตแดน
ร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่สยามกับเจ้าหน้าที่
อังกฤษ ซึ่งพบว่าเจดีย์ทั้งสามองค์นั้นไม่ได้
ตั้งอยู่บนสันปันน�้ำ โดยเมื่อน�ำบัญชีหมาย
เขตแดนแนบท้ายอนุสัญญามาพิจารณาและ
ตีความ ทางฝ่ายอังกฤษจึงได้จดั ท�ำร่างแผนผัง
เสนอให้ทางฝ่ายสยามได้พจิ ารณา โดยแผนผัง
ดังกล่าวมีการลากเส้นตรงจากยอดเขาพญาซูสทู งุ
(เหลียงปะดอทุง) มายังพระเจดีย์องค์กลาง
จากนั้นจึงลากเส้นตรงจากเจดีย์องค์กลาง
กลับมายังยอดเขาพญาซูสทู งุ อีกครัง้ หนึง่ และ
ต่อจากนั้นเส้นพรมแดนก็จะลากไปตามแนว
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ย้ อ น ร อ ย ห ม้ อ แ ป ล ง
สันปันน�ำ้ อย่างไรก็ตามการทีฝ่ า่ ยอังกฤษไม่ได้
ลากเส้นตรงจากพระเจดียอ์ งค์กลางมายังเขตเขา
กวีวอทุงตามทีไ่ ด้ระบุไว้ในบัญชีหมายเขตแดน
แนบท้ายอนุสญ
ั ญา แต่กลับลากเส้นย้อนมายัง
จุดเขาพญาซูสทู งุ อีกครัง้ นัน้ ย่อมแสดงให้เห็นว่า
ฝ่ายอังกฤษไม่สามารถตรวจพบจุดเขากวีวอทุง
ในภูมปิ ระเทศจริงได้ นอกจากนีย้ งั ไม่ปรากฏว่า
ฝ่ายสยามให้การรับรองร่างแผนผังของอังกฤษ
และยังไม่ปรากฏหลักฐานใดๆ ที่แสดงว่า
ทั้งสองฝ่ายได้ประชุมหารือร่วมกันเกี่ยวกับ
ปัญหาเขตแดนในบริเวณดังกล่าวอีกเลย
“ปัจจุบัน ทั้งฝ่ายพม่าและฝ่ายไทยต่างอ้าง
กรรมสิ ท ธิ์ ต รงบริ เ วณดั ง กล่ า วโดยยึ ด ถื อ
แผนที่กันคนละฉบับ รวมถึงมีการตีความ
ภูมิประเทศส�ำคัญที่พรรณนาไว้ในหลักฐาน
ทางกฎหมายแตกต่างกันออกไป ซึง่ เหตุการณ์
ดังกล่าวส่งผลให้เกิดการอ้างสิทธิ์เหนือพื้นที่
ทับซ้อนเป็นจ�ำนวนหลายร้อยไร่ โดยฝ่ายพม่า
นั้นได้เลือกใช้แผนที่ชุด U 741 มาตราส่วน
1 : 63,360 จัดท�ำโดยข้าหลวงใหญ่อังกฤษ
ประจ�ำอินเดีย ซึ่งเส้นเขตแดนจะลากจาก
เขาพญาซูสทู งุ มายังพระเจดียอ์ งค์กลาง แล้ว
จึงลากกลับมายังเขาพญาซูสทู งุ อีกครัง้ หนึง่ ซึง่
ท�ำให้แนวเขตแดนมีลกั ษณะเป็นรูปสามเหลีย่ ม
ชายธง ส่วนฝ่ายไทยได้ยดึ ถือแผนทีช่ ดุ L 7018
มาตราส่วน 1 : 50,000 จัดท�ำโดยกรมแผนที่
ทหาร ซึง่ เส้นเขตแดนทีบ่ า้ นพระเจดียส์ ามองค์
จะลากจากเขาพญาซูสูทุง หรือเขาครอนโด
ในปัจจุบัน เลาะเลียบไปยังพระเจดียส์ ามองค์
แล้วจึงลากกลับมายั ง ยอดเขาพญาซู สู ทุ ง
อีกครัง้ หนึง่ ซึง่ ท�ำให้การวางตัวของเส้นเขตแดน
มีลกั ษณะคล้ายรูปนิว้ มือ การยึดแนวเขตแดน
ที่ต่างกัน ส่งผลให้เกิดพื้นที่ทับซ้อน โดยหาก
ยึดถือตามหลักฐานข้างฝ่ายไทย แนวเขตแดน
จะครอบคลุมเจดียท์ งั้ สามองค์ แต่หากถือตาม
หลักฐานข้างพม่า ฝ่ายไทยจะได้ครอบครอง
กรรมสิทธิเ์ พียงแค่พระเจดียอ์ งค์กลาง ขณะที่
เจดีย์ด้านริมอีกสององค์พร้อมพื้นที่ข้างเคียง
อาจตกอยู่ใต้อธิปไตยของพม่า”
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การยึดถือแผนที่กันคนละฉบับ ซึ่งท�ำให้ยังตกลงเรื่องแนวเขตแดนทางด่าน
พระเจดีย์สามองค์กันไม่ได้นั้น คือความจริงข้อหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจน
แต่ความจริงอีกข้อหนึ่งที่อาจยังเห็นกันไม่ค่อยชัด แต่มีความหมายและความ
ส�ำคัญอย่างยิ่งคือ พระเจดีย์สามองค์ที่ต�ำบลหนองลู อ�ำเภอสังขละบุรี ที่ทั้งไทย
และพม่าต่างลากเส้นเข้ามานั้น คือพระเจดีย์สามองค์ที่เป็นเส้นแบ่งเขตแดน
ในอดีตของสองประเทศจริงหรือ?
ทั้งนี้เพราะมองจาก “มุมของข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์” ที่พงศาวดารไทย
บันทึกไว้ ด่านพระเจดียส์ ามองค์ทเี่ ป็นเขตแดนต่อแดน ทีก่ องทัพหลวงของพม่า
ยกมาตั้งค่ายก่อนเข้าตีไทยนั้น อยู่ใกล้ล�ำน�้ำแม่กระษัตริย์
และ ล�ำน�้ำแม่กระษัตริย์ ก็เป็นสถานที่หนึ่งซึ่งเป็นแนวเส้นเขตแดนระหว่างไทย
กับพม่าที่ระบุไว้ใน ”อนุสัญญาระหว่างกษัตริย์สยามกับข้าหลวงใหญ่แห่งอินเดีย
ว่าด้วยเรื่องก�ำหนดเขตแดนบนผืนแผ่นดินใหญ่ระหว่างราชอาณาจักรสยามและ
มณฑลของอังกฤษ คือ เทนเนสเซอริม ฉบับลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2411
(ค.ศ. 1868)” ซึง่ ไทยสามารถอ้างอิงเพือ่ สืบสิทธิได้ตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ

Along The Transformer Site
นอกจากนี้ หากดูงานค้นคว้าทางวิชาการเรือ่ ง
“เขตแดนพม่ากับเพือ่ นบ้าน ฯ” ของ ดุลยภาค
ปรีชารัชช ที่กล่าวไว้แล้วข้างต้น ซึ่งระบุว่า
บางตอนในอนุสัญญาฉบับดังกล่าวเขียนว่า
“เส้ น เขตแดนจะลากผ่ า นเขาพญาซู สู ทุ ง
(เหลียงปะดอทุง) มายังด่านพระเจดียส์ ามองค์
โดยเลาะเลียบไปตามสันปันน�้ำ”
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ข้อความในอนุสัญญาดังกล่าว ระบุเรื่อง “เขตรแดนบนบกกรุงสยามกับแดน
ตนาสเรม ซึง่ เป็นแว่นแคว้นของอังกฤษ” โดยกล่าวถึงล�ำนำ�้ แม่กระษัตริยไ์ ว้อย่าง
ชัดเจนตอนหนึ่งว่า
“ฝ่ายเหนือ เอาล�ำน�ำ้ ทีไ่ ทยเรียกชือ่ แม่เมย พม่าเรียกทองยิง ล�ำน�ำ้ นัน้ เป็นกลาง
จนสิ้นปลายน�้ำถึงเขาปะวอ เขตรแดนฝ่ายไทยอยู่ฝั่งตวันออก เขตแดนฝ่าย
อังกฤษอยูฝ่ ง่ั ตวันตก ตัง้ แต่เขาปะวอมาถึงเขาทีไ่ ทยเรียกว่ากระดูกหมู พม่าเรียก
หมูกระดกทอง แขวงเมืองสีสะวัต ส�ำคัญเขาเปนเขตรแดนตัง้ แต่เขาหมูกระดกทอง
ลัดมาข้ามปลายแม่นำ�้ หองตรอแลปลายล�ำน�ำ้ แม่กระษัตรจนถึงยอดเขาปลายน�ำ้
ไหลออกทั้งสองฝ่าย คือแม่นำ�้ ปาลิซาแลแม่น�้ำกระทา ตั้งแต่ยอดเขานั้นมาถึง
ถ�้ำเขาแดงแขวงเมืองชุมพร....”
แนวเส้นเขตแดนไทย-พม่าที่ระบุไว้ในอนุสัญญาดังกล่าว พาดผ่านปลายล�ำน�้ำ
แม่กระษัตริย์ ไม่ได้ผ่านช่องเขาต�ำบลหนองลู อ�ำเภอสังขละบุรี!

ครั้นอีก 25 ปี ต่อมา คือ ปี พ.ศ. 2436 มี
การตรวจสอบแนวเขตแดนร่วมกันระหว่าง
เจ้าหน้าทีส่ ยามกับเจ้าหน้าทีอ่ งั กฤษ ซึง่ แทนที่
จะลากเส้นเขตแดนไปยังพระเจดีย์สามองค์
ที่อยู่ริมล�ำน�้ำแม่กระษัตริย์ กลับลากมาที่พระ
เจดียส์ ามองค์ ทีต่ �ำบลหนองลู อ�ำเภอสังขละบุรี
ทีพ่ ระศรีสวุ รรณคีรี (ทะเจียงโปรย เสตะพันธ์)
เจ้าเมืองสังขละบุรเี พิง่ น�ำชาวบ้านมาช่วยกันสร้าง
ได้เพียง 4 ปี ด้วยเหตุนี้ จึงพบว่าพระเจดีย์
ทั้งสามองค์นั้นไม่ได้ตั้งอยู่บนสันปันน�้ำตามที่
ระบุไว้ในอนุสัญญา แต่อังกฤษยังคงเดินหน้า
จัดท�ำร่างแผนผังโดยลากเส้นตรงจากยอดเขา
พญาซูสทู งุ (เหลียงปะดอทุง) มายังพระเจดีย์
องค์กลาง จากนั้นก็ลากเส้นตรงจากเจดีย์
องค์ ก ลางกลั บ ไปยั ง ยอดเขาพญาซู สู ทุ ง
อีกครัง้ หนึง่ แล้วเสนอให้ฝา่ ยสยามพิจารณา ด้วย
เหตุนี้ พระเจดียส์ ามองค์รมิ ล�ำน�ำ้ แม่กระษัตริย์
ซึ่งเคยเป็นเขตแดนต่อแดนระหว่างไทยกับ
พม่าจึงหายไปจากแผนที่เขตแดนไทย-พม่า
ก่อนเข้าตีไทย พม่าเคยยกทัพมาตั้งค่ายที่
ด่านพระเจดียส์ ามองค์ ต�ำบลหนองลู อ�ำเภอ
สังขละบุรี จริงหรือ?
หรือว่าจะยกไปตัง้ ค่าย ทีด่ า่ นพระเจดียส์ ามองค์
ทีแ่ ดนต่อแดน ริมล�ำน�ำ้ แม่กระษัตริยก์ นั แน่?
เขตพรมแดนระหว่างไทยกับพม่า น่าจะอยู่
ที่ไหนแน่?
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คัดลอกมาจาก เพจอนุสาร อ.ส.ท.

นักรบชุดขาว :
โควิด-19 ศึกใหญ่ที่ต้องไม่แพ้

ความเหนือ่ ยยากกลางสงครามไวรัสของผูท้ เี่ ลือกแล้วว่าจะรักและรักษาคุณ
ปัจจุบนั การระบาดของไวรัสวายร้าย โควิด-19 (COVID-19) ก้าวเข้าสูส่ ภาวะวิกฤต ถึงขัน้
มีการขอร้องให้คนไทยอยู่กับบ้านเพื่อป้องกันการติดเชื้อเพิ่ม มีการห้ามออกจากบ้าน
ในบางเวลา และมีข้อห้ามอีกหลายข้อ ราวกับอยู่ในภาวะสงคราม ซึ่งการรบกับเชื้อโรค
ครั้งใหญ่หลวงนี้ เราฝากความหวังไว้กับ “หมอ-พยาบาล” นักสู้คนส�ำคัญ ที่ทุ่มเทพลัง
เพื่อก�ำจัดศัตรูให้พ้นไทย ผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 กระจายตัวไปแทบทุกโรงพยาบาล
ในตอนนี้ หมอ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ตอ้ งรับบทหนัก ไม่วา่ จะเป็นผูด้ แู ล
คนไข้ที่ติดเชื้อโดยตรงหรือแผนกอื่นๆ ในโรงพยาบาล เพราะเชื้อไวรัสที่เป็น “ศัตรู”
ของเรานั้นมีขนาดเล็กเกินกว่าจะมองเห็นได้
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คุณหมอหัวหน้าหน่วยไอซียู

นพ. ชายวุฒิ สววิบูลย์ หัวหน้าหน่วยเวชบ�ำบัดวิกฤต วชิรพยาบาล เรียกง่ายๆ
คือ หัวหน้าหน่วยไอซียูนั่นเอง เป็นแพทย์โรคปอดโดยตรงจึงต้องออกตรวจ
ผู้ป่วยนอกทั้งโรคทั่วไปและโรคปอดโดยเฉพาะ พร้อมทั้งดูแลหน่วยไอซียู
ที่ส�ำคัญมีทีมงานส่วนหนึ่งของหมอต้องดูแลคนไข้ที่ติดเชื้อโควิด-19 อีกด้วย
“ถ้าเราเผชิญหน้ากับคนทีร่ วู้ า่ ติดเชือ้ โควิด ยังง่ายกว่าคนทีเ่ ราไม่รวู้ า่ เป็นหรือเปล่า
เพราะช่วงแรกๆ เคยเจอนักท่องเทีย่ วจีนเป็นหวัดมีไข้สงู เข้ามาโรงพยาบาล แต่
บอกว่า 3-4 วันก่อนไปตรวจโควิด-19 แล้วเป็นเนกาทีฟ คนคัดกรองก็ทำ� ตามปกติ
แล้วส่งเข้าวอร์ด เราก็กังวลกันหนักสิ เพราะตรวจไม่เจอครั้งนั้นก็ใช่ว่าจะ
ไม่ติดเชื้อใหม่” แม้จะไม่ใช่การรักษาในวอร์ดโควิดโดยตรง แต่นี่เป็นด่านหน้า
ที่ต้องเจอกับผู้คนที่ไม่รู้ว่าติดเชื้อมาหรือเปล่า หมอกังวลมากเพราะรู้ว่าในพื้นที่
โรงพยาบาลทัว่ ไปการป้องกันไม่ได้เข้มข้นเท่าพืน้ ทีด่ แู ลผูป้ ว่ ยโควิดโดยเฉพาะ ลิฟต์
ทีใ่ ช้รว่ มกัน โต๊ะ เก้าอี้ ราวบันได ทีจ่ บั ประตู ทุกทีม่ โี อกาสจะมีเชือ้ หลงเหลืออยู่
นพ. ชายวุฒิ สววิบูลย์

“เราเพิง่ รูจ้ กั เขาได้ไม่นาน” หมอตอบข้อสงสัย
ว่าสงครามครัง้ นีจ้ ะยืดเยือ้ ไปถึงเมือ่ ไร “เรารู้
เพียงว่าเขามาจากไหน ติดต่อถึงคนอย่างไร
แต่ก็ยังไม่รู้ชัดเจนว่ากลายพันธุ์ไปหรือยัง
มีกี่สายพันธุ์ จะถึงขั้นให้มียารักษา มีวัคซีน
ป้องกัน คงต้องอีกสักระยะหนึ่ง ตอนนี้
ก็พยายามท�ำให้จ�ำนวนผู้ติดเชื้อลดลง คือ
ดีที่สุด”

“ผูป้ ว่ ยบางคนทีเ่ ข้ามารักษา แล้วเพิง่ บอกกลางคันตอนรักษาไปแล้วว่าใกล้ชดิ
กับคนเป็นโควิด-19 มาก่อน วงแตกเลย วันนั้นมีนักเรียนแพทย์สิบกว่าคน
ต้องให้ทกุ คนกลับไปให้หมด ให้แยกตัว ไม่ตอ้ งมาเรียน รอจนผลตรวจคนนัน้
ออกมาเสียก่อน หลายวันถึงจะรู้ว่าเนกาทีฟ ทุกคนถึงมาท�ำงานตามปกติได้”

เป็นหมอไม่ได้มีสิทธิเหนือใคร

การตรวจโรคของหมอจึงย้ายไปอยู่ห้องที่กว้างกว่าห้องตรวจเดิม ให้หมอกับ
ผูป้ ว่ ยห่างกัน 3 - 5 เมตร เมือ่ เข้าไปถึงห้องตรวจหมอจะใช้แอลกอฮอล์ฉดี ฆ่าเชือ้
แทบทุกสิ่งที่ต้องสัมผัส คอมพิวเตอร์ คีย์บอร์ด เมาส์ โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ “พอดี
ผมเป็นคนที่ซีเรียสเรื่องแบบนี้อยู่แล้วเพราะเป็นหมอโรคปอด ตอนปกติก็
ใส่แมสก์ N95 ตรวจอยู่แล้ว แต่ปรากฏว่าพอมีโควิด N95 กลับขาดแคลน
เลยต้องพกแอลกอฮอล์ตลอดไว้ฉีดทุกสิ่ง ผมจะสัมผัสตัวคนไข้ให้น้อยที่สุด
เขาก็ไม่อยากให้เราถูกตัวนะ…ต่างคนต่างกลัว” มิน่าล่ะ หมอหลายท่าน
จึงแนะน�ำให้ปฏิบัติตัวเสมือนทุกคนติดเชื้อโควิด-19 แล้ว จะได้ไม่ท�ำตัวสุ่มเสี่ยง
“มีครั้งหนึ่งผมรอขึ้นลิฟต์ พอเปิดออกมีคนไข้ถอดแมสก์ไอพอดี ผมไม่รู้
จะท�ำยังไง หยิบขวดแอลกอฮอล์พ่นไปบนอากาศตรงหน้า ระหว่างเขากับผม
แล้วหันมาฉีดหน้าฉีดคอตัวเอง ยอมรับว่าตอนนัน้ โกรธนะ แต่รวู้ า่ เขาไม่ตงั้ ใจ”
ท่ามกลางผูค้ นมากมาย แต่ระยะห่างทีร่ กู้ นั ในใจพาให้ความโดดเดีย่ วเกิดขึน้ เสมอ
“เครียดมากนะ ก�ำลังใจทุกคนแย่หมดเลย ทุกคนเครียดหมด” แปลว่าหมอ
กลัวโควิดเหมือนกันใช่ไหม หมอนิ่งไปสักพักก่อนจะตอบว่า “หมอไม่ได้มีสิทธิ
เหนือใคร ติดเชือ้ ได้เหมือนทุกคน พอติดปุบ๊ …จบเลยนะ ไม่ได้รบั การดูแลพิเศษ
ต้องกักตัวเหมือนทุกคน เข้าวอร์ดรักษาเหมือนทุกคน และไม่ได้ทำ� หน้าทีร่ กั ษา
คนไข้อกี ต่อไป” หรือนีเ่ ป็นเหตุผลหลักทีท่ �ำให้หมอต้องดูแลตัวเองมากเป็นพิเศษ
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ห่วงทีมงานฉุกเฉินด่านหน้า

บุคลากรที่อยู่ในโรงพยาบาลมีหลายต�ำแหน่ง ตั้งแต่คุณหมอไล่เรียงไปจนถึง
พนักงานท�ำความสะอาด พนักงานรักษาความปลอดภัย ทุกคนควรมีความรู้
และต้องดูแลตัวเองให้ดีเท่าๆ กัน

หมอต้องระวังมากกว่าปกติ
200 เปอร์เซ็นต์

“ก่อนหน้ามาดูแลไอซียู ผมเป็นหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินมาก่อน
เคยเจออะไรหนักๆ มาเยอะ กลายเป็นว่าสภาวะวิกฤตแบบนี้ ผมห่วงทีมงาน
มากกว่า ไม่ค่อยห่วงตัวเอง เพราะเราเป็นผู้มองทิศทางการรักษา ยังมีเซฟตี้
หลายอย่าง แต่รู้ว่าคนที่อยู่ด่านหน้า เมื่อมีเคสต้องท�ำหน้าที่ลุยไปข้างหน้า
ไม่ค่อยมีอะไรป้องกันเท่าไร ทั้งแพทย์ประจ�ำบ้าน พยาบาล นักปฏิบัติการ
คนในทีมเยอะนะ หน่วยไอซียู โดยเฉพาะพยาบาลนี่รับบทหนักมาก ไหนจะ
อาสาสมัครของมูลนิธิต่างๆ อีก”

นอกจากงานตรวจรักษาคนไข้แล้ว คุณหมอยัง
เป็นอาจารย์สอนนักศึกษาแพทย์ ชัน้ ปี 4 - 5 - 6
นับร้อยคน มีสอนแพทย์ประจ�ำบ้าน และ
นักศึกษาแพทย์ทฝี่ กึ งานในโรงพยาบาล ทีต่ อ้ ง
มาตรวจศึกษาเคสผูป้ ว่ ยอีกหลายสิบคน พบเจอ
ผูค้ นมากมายขนาดนี้ การป้องกันหลักของหมอ
ยังคงมีเพียงแมสก์กับแอลกอฮอล์ ซึ่งในช่วง
ขาดตลาดก่อนทีจ่ ะมีการห้ามเดินทางข้ามจังหวัด
หมอชายวุฒถิ งึ ขัน้ ต้องขับรถไปซือ้ แอลกอฮอล์
จากร้านรุ่นน้องที่จังหวัดอยุธยาเลยทีเดียว

หากถามว่าหน่วยงานไหนที่ดูน่าเป็นห่วงที่สุด หมอชายวุฒิตอบเร็วมากว่า
“หน่วยฉุกเฉิน เพราะทุกโรงพยาบาลมีแค่ 1 หน่วยฉุกเฉิน เมือ่ มีผปู้ ว่ ยรถฉุกเฉิน
ก็ต้องออกไปรับ ติดเชื้อมาหรือไม่ก็ไม่รู้ มีอุบัติเหตุเข้ามา ก็ต้องเข้าช่วยก่อน
เป็นคนติดเชือ้ หรือเปล่าก็ไม่รู้ หน่วยฉุกเฉินเป็นเหมือนประตูรบั ทุกสิง่ มาก่อน”

“ผมระวังมากขึ้นกว่าปกติ 200 เปอร์เซ็นต์
เลยล่ะ เพราะกลับบ้านต้องเจอภรรยาและลูก
ทีย่ งั เล็ก ซึง่ ผมก็ไม่ได้ให้เขาออกไปไหน ผมเอง
อยู่บ้านก็ต้องอ่านต�ำรา อ่านเรื่องราวใหม่ๆ
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ทางการแพทย์ตลอดเวลา เพราะต้องไปสอนนักศึกษาและเตรียมรับมือกับ
สิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันต่อๆ ไป เวลาเครียดก็พาลูกขับรถเที่ยวไปเรื่อยๆ แบบ
ไม่ให้ลงจากรถ แล้วก็พ่ึงแอลกอฮอล์นั่นล่ะฉีดทุกสิ่ง แม้แต่เงินที่รับมาจาก
คนอื่นก็ฉีด”
ในช่วงนี้นโยบายของวชิรพยาบาลจะลดการผ่าตัดที่ไม่เร่งด่วนลง ยืดเวลา
การนัดผูป้ ว่ ยออกไป เช่น ถ้าต้องมาตรวจทุก 1 - 2 เดือน ก็ขยายไปเป็น 3 - 4 เดือน
ท�ำการส่งยาให้คนไข้ทางไปรษณีย์ หน่วยไอซียูบางหน่วยก็ต้องปรับเปลี่ยน
หน้าที่ เช่น ไอซียศู ลั ยกรรม ก็หยุดการผ่าตัดแล้วโยกทีมไปดูแลไอซียโู ควิดแทน
“ความเหนือ่ ยมันอยูท่ ที่ มี งานเลย อย่างทีมวอร์ดหัวใจก็เก่งหัวใจ วอร์ดศัลยกรรม
ก็เก่งศัลยกรรม มันไม่ใช่อยู่ๆ ให้พยาบาลศัลยกรรมไปดูเรื่องหัวใจ มันก็ยาก
เกินความถนัด ไหนยังจะต้องเข้าไปในวอร์ดโควิดอีก” หมอชายวุฒิเอ่ยด้วย
ความเป็นห่วง และสักวันหนึ่งก็คงถึงคิวของเขาเข้าไปท�ำงานเช่นนั้นบ้าง

พยาบาลผู้ ใส่ท่อช่วยหายใจผู้ป่วยโควิด

เสาวนีย์ บ�ำรุงวงษ์ พยาบาลวิชาชีพช�ำนาญการ ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
สาขาอายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ เป็นหนึ่งในพยาบาลที่ต้องเข้าดูแลผู้ป่วยโควิด
ซึ่งหน้าที่ที่เธอถนัด คือการใส่ท่อช่วยหายใจให้กับผู้ป่วยวิกฤต
“จากงานปกติทที่ ำ� มา 20 ปี พอมารับเคสโควิด เราต้องเรียนรูเ้ พิม่ ขีน้ อีกเยอะเลย
เพราะต้องช่วยแพทย์ทำ� การใส่ทอ่ ช่วยหายใจในลักษณะทีต่ า่ งจากปกติโดยสิน้ เชิง
ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมอุปกรณ์ ให้ยาสงบระงับ หรือการเฝ้าระวังละอองฝอย
ทีจ่ ะกระเด็นสูบ่ คุ ลากร ทัง้ แพทย์ ทัง้ ทีมวิสญ
ั ญีแพทย์ หรือว่าตัวเราเอง หากเรา
ท�ำให้คนไข้ไอหรืออาเจียนขึ้นมาระหว่างใส่ท่อช่วยหายใจก็เชื้อทั้งนั้นล่ะค่ะ”
ตัง้ แต่มเี รือ่ งโควิด-19 เกิดขึน้ คุณเสาวนียต์ อ้ งศึกษามาตลอดทุกวัน เพราะถือเป็น
เรื่องใหม่ที่เกี่ยวข้องกับงานโดยตรง “การปฏิบัติบางอย่างมันอาจจะถูกในวันนี้
มันก็สามารถผิดในวันหน้า มันเป็นเรื่องใหม่ที่เรายังรู้จักเขาไม่ดีพอ เราก็ต้อง
มีความรู้ที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา”
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เสาวนีย์ บ�ำรุงวงษ์ พยาบาลวิชาชีพช�ำนาญการ

ถ้าพลาดก็ติดโควิดกันทั้งทีม

ในภาวะเสี่ยงทีมไอซียูโควิดจะขึ้นไปเป็นทีม
6 คน แบ่งดูแลคนไข้กงึ่ วิกฤต หรือผูป้ ว่ ยทีใ่ กล้
จะต้องใส่ท่อช่วยหายใจแล้ว 2 คน และดูแล
คนไข้ไอซียูเลย 4 คน
“เราจะอยูใ่ นชัน้ เดียวกันเลย เป็นพืน้ ทีค่ วามดัน
ลบ (Negative Pressure Room) ไม่มีลม
ไม่มีแอร์ ความดันในห้องจะต�่ำกว่าอากาศ
ข้างนอก เพื่อไม่ให้เชื้อโรคกระจายออกมา
ด้านนอก เราต้องใส่ชดุ หมีคลุมทัง้ ตัวสีขาว ใส่
ถุงมือ แมสก์ เฟซชิลด์ กว่าจะใส่ชดุ เสร็จก็ยาก
มันอึดอัดและทรมานมากนะ จะท�ำการดูแลคนไข้
เราต้องเตรียมการวางแผนให้ดีว่าจะเข้าไป
ท�ำอะไร ท�ำอย่างไร ใช้เทคนิคอะไร ท�ำให้เร็ว
ที่สุด มีสติตลอดเวลา คิดเสมอว่าบุคลากร
ต้องปลอดภัยนะ เพราะถ้าพลาดท�ำให้เชื้อ
ฟุ้งกระจาย มันจะอยู่ในห้องถึง 3 ชั่วโมง
เราก็ติดโควิดกันทั้งทีม”

O n B e h a l f of V i r t u e
“รูว้ า่ ศึกโควิดครัง้ นีห้ นักทีส่ ดุ ในชีวติ ทีเ่ คยเจอแล้ว แต่ถา้ ถามครัง้ ไหนภูมใิ จทีส่ ดุ
ก็ครัง้ นีล้ ะ่ เพราะโควิดสอนให้เรารักตัวเองและรักผูอ้ นื่ เราจะได้ถอดบทเรียน
จากสถานการณ์นี้ เรียนรูไ้ ปด้วยกัน เรียนรูท้ จี่ ะอดทน เรียนรูท้ จี่ ะแบ่งปัน เรียนรู้
ที่จะท�ำงานเป็นทีม และให้ความส�ำคัญกับทุกคน เพราะภารกิจนี้ไม่สามารถ
ท�ำส�ำเร็จได้ด้วยคนเดียว”
นักรบสาวผู้แข็งแกร่งฝากถึงคนไทยทุกคน “ถ้ารักนักรบ ต้องอยู่บ้านนะคะ
คุณอาจจะบ่น อาจจะเบือ่ แต่คณ
ุ ยังได้อยูก่ บั คนทีค่ ณ
ุ รัก ทีมเราไม่ได้อยูบ่ า้ นกับ
คนทีเ่ รารักเหมือนคุณ แต่ไม่ตอ้ งห่วง เราพร้อมจะรักและรักษาคุณตลอดเวลาค่ะ”
ด้านหมอชายวุฒิก็คาดหวังว่าหลังการต่อสู้กับไวรัสโควิด-19 ผ่านพ้นไป
คนไทยคงเห็นความส�ำคัญ ของการรักษาสุขภาพกันมากขึ้น ดูแลตัวเอง
กันมากขึ้น และในฐานะที่คุณหมอเป็นประธานชมรมอาสาฉุกเฉินชุมชน
แห่งประเทศไทยด้วย ก็คิดว่าแต่ละครอบครัวควรมีผู้รู้เรื่องการดูแลตัวเอง
การปฐมพยาบาล อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อดูแลคนป่วยที่บ้านหรือเพื่อเป็น
ด่านหน้าในการดูแลสุขภาพของแต่ละชุมชน ซึ่งทางชมรมก็มีการสอนหลักสูตร
อาสาฉุกเฉินชุมชนอยู่เป็นระยะๆ สามารถไปเรียนรู้กันได้

โควิด-19 สอนให้รักตัวเองและผู้อื่น

เวรท�ำงานครั้งหนึ่งอยู่ที่ 8 ชั่วโมง ท�ำติดกัน
14 วัน โดยใน 14 วันนี้ทางโรงพยาบาลจะมี
ทีพ่ กั ให้ เสร็จจากวอร์ดโควิดก็ตอ้ งอาบนำ�้ ทันที
ไม่ได้ออกไปพบปะกับใคร
“อยู่โรงพยาบาลมานานเกินเดือนแล้วค่ะ”
คุณเสาวนียค์ ดิ ว่าในการท�ำงานแบบนี้ เธออาจ
ติดเชื้อโควิด-19 ไปแล้ว หากกลับบ้านไปพบ
พ่อแม่สงู วัยทีม่ โี รคประจ�ำตัว อาจท�ำให้เรือ่ งราว
บานปลาย จึงเลือกอยู่โรงพยาบาลจนกว่า
จะจบสงครามไวรัสครั้งนี้

“นักรบชุดขาว” ผู้กร�ำศึกมายาวนาน มุ่งมั่นและคร�่ำเคร่ง เพื่อวันฟ้าใส
ที่คนไทยรอคอย เมื่อถามใจลึกๆ ว่าจบสงครามโควิดครั้งนี้อยากจะท�ำอะไร
ทั้งคู่ตอบคล้ายกัน “ขอไปพักผ่อนกับครอบครัวแบบไม่ต้องท�ำอะไรเลย
ทีร่ มิ ทะเลสักแห่งในเมืองไทย” คงเพราะเหนือ่ ยกันมามากแล้ว หากเราร่วมใจกัน
สูไ้ ปด้วยกัน ความฝันของนักรบและการเดินทางครัง้ ใหม่ของทุกคนในประเทศ
คงจะมาถึงในไม่ช้า
…รอนะ
ได้รับความเอื้อเฟื้อจากเพจอนุสาร อ.ส.ท.

“วันไหนทีร่ สู้ กึ เหงาๆ ก็ได้แต่วดิ โี อคอลไปคุย
กับคนทีบ่ า้ น” คนทีส่ ามารถเติมก�ำลังใจให้กบั
นักรบ ตัวเล็กๆ ได้ “ช่วงแรกพ่อแม่จะให้
ลาออก…แต่…เราเลือกแล้ว ขอใช้ประสบการณ์
ทั้งหมดที่มีดูแลผู้ป่วยทุกคน”
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Tirathai&Society
รัฐพล เกษมวงศ์จิตร

คณะบริหารธุรกิจการโฆษณา มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
ผู้จัดการส่วนทรัพยากรมนุษย์ บริษัท ถิรไทย จ�ำกัด (มหาชน)

สรุปผลการดำ�เนินการ
ด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ปี 2562
อุตสาหกรรมการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า เป็นอุตสาหกรรมต่อเนือ่ งและเกีย่ วข้องกับพลังงาน
ไฟฟ้า เนื่องจากหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในระบบส่งและระบบจ่ายไฟฟ้า
ซึ่งเป็นพลังงานพื้นฐานของทุกๆ ประเทศ และมีความส�ำคัญอย่างมากต่อความเป็นอยู่
ของประชาชน และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
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2. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

ถิรไทย ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญ และมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อ
พลังงานไฟฟ้าทีย่ งั่ ยืน ควบคูไ่ ปกับการเป็นสมาชิกทีด่ ขี องสังคม และด�ำเนินธุรกิจ
โดยตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ใส่ใจชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งเสริมสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสาธารณชน เพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ บริษัทฯ มีผลการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคม ได้แก่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ด้านการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม
ด้านการต่อต้านการทุจริต
ด้านการเคารพสิทธิมนุษยชน
ด้านการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
ด้านความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
ด้านการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
ด้านนวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการด�ำเนินความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

โดยจะน�ำเสนอรายละเอียดพอสังเขปดังต่อไปนี้

1. การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

ด�ำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง มีความโปร่งใส
เปิดเผยข้อมูลที่ส�ำคัญ ตรวจสอบได้ ปฏิบัติตามนโยบายการก�ำกับกิจการที่ดี
โดยค�ำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้น พนักงาน ชุมชนและสังคม คู่ค้า
ลูกค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยในปี 2562
บริษทั ฯ ได้รบั การประเมิน CG Score อยูใ่ นระดับดีมาก และได้รบั การประเมิน
การประชุมผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2562 อยู่ที่ในระดับ 92 คะแนน
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บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญในการด�ำเนินธุรกิจ
ด้วยความเป็นธรรม และยึดถือปฏิบตั มิ าอย่าง
ต่อเนื่อง โดยปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาค
และเป็นธรรม ด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริต เคารพ
สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ส่งเสริมสิทธิ
ทางการเมือง ตลอดจนการปฏิบตั ติ ามพันธสัญญา
ต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
ต่อทุกฝ่าย ทั้งในด้านการแข่งขันที่เป็นธรรม,
การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในคู่ค้า,
การเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สนิ รวมถึงแนวปฏิบตั ิ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการเมืองอย่างมีความรับผิดชอบ

3. การต่อต้านการทุจริต

จากมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่
5/2562 เมือ่ วันที่ 8 สิงหาคม 2562 ได้มมี ติ
เห็นชอบให้ประกาศนโยบายและเจตนารมณ์
ในเรื่องการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
คอร์รปั ชัน และให้ตงั้ คณะอนุกรรมการทัง้ หมด
3 คณะ เพือ่ ด�ำเนินการในการร่างนโยบายในเรือ่ ง
การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน,
การประกาศนโยบายในเรื่ อ งการป้ อ งกั น
การมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน ตลอดจน
การประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ
ทุจริต (Collection Action Coalition Against
Corruption : CAC) เพื่อให้การด�ำเนินงาน
ในเรื่องดังกล่าวเป็นไปอย่างต่อเนื่อง บรรลุ
ผลส�ำเร็จ และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ฯ
รวมทัง้ กฎหมายอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการประกาศ
เจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาค
เอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collection
Action Coalition Against Corruption : CAC)
ได้บรรลุเป้าหมายที่บริษัทก�ำหนดไว้
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4. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ มุ่งส่งเสริมและให้ความส�ำคัญ
ในการเคารพสิทธิมนุษยชน เคารพต่อศักดิศ์ รี
ในความเป็นมนุษย์ของทุกคน โดยปฏิบัติต่อ
ผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องไม่วา่ จะเป็น พนักงาน ชุมชน
และสังคมรอบข้าง ด้วยความเคารพในคุณค่า
ของมนุษย์และไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน ซึ่ง
ถือเป็นรากฐานส�ำคัญของการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อันมีความเชื่อมโยง
กับธุรกิจในลักษณะการเพิ่มคุณค่า นับเป็น
ปัจจัยส�ำคัญของธุรกิจในการสร้างมูลค่าเพิ่ม
และเพิม่ ผลผลิต โดยการส่งเสริมให้มกี ารปฏิบตั ิ
ตามข้อก�ำหนดด้านสิทธิมนุษยชน ซึง่ ครอบคลุม
ไปถึงกิจการในบริษัทย่อย ผู้ร่วมทุนและคู่ค้า
รวมถึง คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน
ที่อยู่ในความครอบครองหรืออยู่ในการดูแล
รักษาของบริษัทฯ การเปิดเผยหรือถ่ายโอน
ข้อมูลส่วนตัวของพนักงานสู่สาธารณะจะ
ท�ำได้ตอ่ เมือ่ ได้รบั ความเห็นชอบจากพนักงาน
ผู้นั้น ตลอดจนส่งเสริมและเปิดโอกาสให้กับ
พนักงาน ชุมชนและสังคมมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็น หากมีการกระท�ำที่อาจ
เป็นการละเมิดสิทธิ

5. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ได้ตระหนักและให้ความส�ำคัญกับ
การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมเคารพ
และปฏิบัติตามกฎหมายและหลักจริยธรรม
โดยไม่เลือกปฏิบตั ใิ นการจ้างงาน ไม่ใช้แรงงาน
บังคับ ไม่ใช้แรงงานเด็ก พนักงานมีเสรีภาพ
ในการสมาคม ตลอดจนค�ำนึงถึงสุขภาพและ
ความปลอดภัยในการท�ำงาน ดังนั้น การ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน การให้
พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี และได้มีโอกาส
แสดงศักยภาพ ตลอดจนได้รับโอกาสในการ
ฝึกฝนและเพิ่มพูนทักษะในการท�ำงานอย่าง
เท่าเทียม ถือเป็นค่านิยมองค์กรที่ปฏิบัติมา
อย่างยาวนานและต่อเนื่อง

ให้ความส�ำคัญกับการจ้างงานโดยไม่เลือกปฏิบัติ ไม่น�ำความแตกต่างด้าน
เชือ้ ชาติ ศาสนา เพศ อายุ ความพิการ ฐานะชาติตระกูล สถานะทางการศึกษา
หรือสถาบันการศึกษา มาเป็นปัจจัยในการพิจารณาและตัดสินการจ้างงาน
ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมทั้งในเรื่องการให้ผลตอบแทน การแต่งตั้ง
โยกย้าย และการพัฒนาศักยภาพ ควบคูก่ บั การพัฒนาคุณธรรม เพือ่ ให้พนักงาน
เป็นผู้มีความสามารถและเป็นคนดีของสังคม
ใส่ใจในความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงานและผู้เกี่ยวข้อง โดย
มุ่งส่งเสริมและปลูกฝังจิตส�ำนึกด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพ
แวดล้อมในการท�ำงาน
- ก�ำหนดให้คณะกรรมการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (คปอ.)
ประชุมอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง เพื่อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่อง การตรวจวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง รวมทั้ง
ติดตามความก้าวหน้าของการด�ำเนินงานและแผนงาน
- ได้มกี ารด�ำเนินการด้านอาชีวอนามัยในการประเมินความเสีย่ งต่อสุขภาพ
(Health Risk Assessment : HRA) เพือ่ ให้ทราบถึงระดับความเสีย่ งต่อสุขภาพ
ของผูป้ ฏิบตั งิ าน ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้ผปู้ ฏิบตั งิ านมัน่ ใจว่าจะได้รบั การดูแลและการจัดการ
ด้านความเสี่ยงต่อสุขภาพ โดยได้รับการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง รวมถึง
การตรวจวัดสภาวะแวดล้อมให้เป็นไปตามทีม่ าตรฐานก�ำหนด และให้มกี ารตรวจ
ซ�้ำทุกๆ ปี นอกจากนัน้ บริษัทฯ ยังได้จดั ท�ำ “โครงการอนุรกั ษ์การได้ยิน” ให้กบั
พนักงานที่ได้รับผลกระทบ
- มีโครงการรณรงค์ด้านความปลอดภัย “Safety campaign program”
เพือ่ ติดตามและตรวจสอบการด�ำเนินการด้าน ความปลอดภัย และสิง่ แวดล้อม
ให้เป็นไปตามมาตรฐานการท�ำงาน และกฎระเบียบหรือข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้อง

DECEMBER 2019 - JULY 2020

111

ถิ ร ไ ท ย กั บ สั ง ค ม
- จัดให้มีสวัสดิการต่างๆ เช่น การประกันชีวิตกลุ่ม การ
ประกันอุบัติเหตุและสูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ การประกัน
สุขภาพ กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ รถรับส่งพนักงาน อาหารกลางวัน
และอาหารเย็นในการท�ำงานล่วงเวลาฟรี และมีการตรวจสุขภาพ
ตามปัจจัยเสี่ยง เป็นต้น
- บริษัทฯ ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาของพนักงาน
ทุกระดับ
- จัดให้มสี หกรณ์ออมทรัพย์ถริ ไทย เพือ่ ส่งเสริมให้พนักงาน
รูจ้ กั การออมเงินและวางแผนการใช้เงิน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
- จัดให้มกี ระบวนการร้องทุกข์ส�ำหรับพนักงานทีไ่ ด้รบั การ
ปฏิบตั อิ ย่างไม่เป็นธรรม เพือ่ เป็นการเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์
อันน�ำไปสูค่ วามเข้าใจอันดีระหว่างบริษทั กับพนักงาน และในหมู่
พนักงานด้วยกันเอง
- เปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระโดย
ปราศจากการแทรกแซง เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสวัสดิการ
เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด�ำเนินงานและสถานภาพของบริษัทฯ
ให้พนักงานทราบอย่างสมำ�่ เสมอ รวมถึงสนับสนุนการหารือและ
ความร่วมมือกับคณะกรรมการสวัสดิการ เพือ่ ให้เกิดการพัฒนา
คุณภาพชีวิตการท�ำงานของพนักงาน

6. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า
ซึ่งเป็นผู้ซื้อผลิตภัณฑ์และรับบริการโดยตรงจากบริษัทฯ ให้ได้
รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและราคา
ยุติธรรม บริษัทฯ ได้ให้ความส�ำคัญกับการรับฟังความคิดเห็น
ของลูกค้า โดยมุง่ ตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวัง
ของลูกค้าอย่างเหมาะสมและทันกาล ตลอดจนน�ำข้อมูล
ทีจ่ �ำเป็นมาใช้ในการพัฒนาด้านคุณภาพและการบริการ เพือ่ สร้าง
ความเชื่อมั่นในสินค้าและบริการ
โดยมีแนวทางในการปฏิบัติ ได้แก่
สร้ า งความมั่ น ใจในคุ ณ ภาพ และความปลอดภั ย ของ
หม้อแปลงไฟฟ้า
รักษาความลับและสิทธิ์ของลูกค้า
ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอกับลูกค้า
เผยแพร่ ค วามรู ้ ด ้ า นวิ ศ วกรรมหม้ อ แปลง ซึ่ ง วารสาร
“TIRATHAI Journal” ได้จดั ท�ำขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์ เพือ่ การ
เผยแพร่ความรู้ด้านวิศวกรรมหม้อแปลงไฟฟ้าให้กับผู้ที่สนใจ
โดยไม่มีวัตถุประสงค์ทางการค้า และไม่สงวนลิขสิทธิ์ในการ
จะน�ำเนื้อหาไปเผยแพร่ต่อ
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การรับฟังความคิดเห็น
เพื่อให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจในคุณภาพของหม้อแปลงไฟฟ้า
บริษทั ฯ ได้เปิดให้ลกู ค้าเข้าเยีย่ มชมกระบวนการผลิต กระบวนการ
ทดสอบ อีกทั้งเป็นการรับฟังความคิดเห็นและแลกเปลี่ยน
เรียนรูร้ ะหว่างบริษทั ฯ กับลูกค้า ตลอดจนน�ำข้อเสนอแนะต่างๆ
เข้าสูก่ ระบวนการวิเคราะห์เพือ่ ปรับปรุงอันน�ำไปสูก่ ารสร้างความ
พึงพอใจของลูกค้าต่อไป โดยมีทงั้ การส�ำรวจความพึงพอใจและ
การรับเรื่องร้องเรียน
รวมทั้งมีกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพสินค้า
และการบริการโดยผ่านช่องทางทีห่ ลากหลาย เช่น โทรศัพท์ 30
คูส่ ายอัตโนมัติ Email และโทรสาร โดยบริษทั ฯ มีทมี งานบริการ
ที่สามารถให้บริการลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมง ในการตอบสนอง
การแก้ไขข้อร้องเรียนต่างๆ ของลูกค้าอย่างรวดเร็ว

Tirathai&Society

7. การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นสมาชิกที่ดีต่อสังคม และด�ำเนินธุรกิจ
โดยตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อส่วนรวม แบ่งปันผลก�ำไร
ส่วนหนึ่ง เพื่อตอบแทนและสร้างสรรค์ชุมชนและสังคม เพื่อ
ให้ธุรกิจ ชุมชนและสังคมเติบโตคู่กันอย่างยั่งยืนโดยผ่าน
กิจกรรมและโครงการต่างๆ ดังนี้

การเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนด้านวิศวกรรมการผลิต
หม้อแปลงไฟฟ้าของประเทศ เพื่อให้นิสิตนักศึกษาได้สัมผัส
กับกระบวนการการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า ทั้งหม้อแปลงไฟฟ้า
ขนาดเล็ก (Distribution Transformer) และหม้อแปลงไฟฟ้า
ขนาดใหญ่ (Power Transformer) นอกจากนัน้ บริษทั ฯ ยังได้
มีโครงการรับนักศึกษาฝึกงานและสหกิจศึกษาจากมหาวิทยาลัย
ต่างๆ โดยมีจุดมุ่งหมายให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการ
ฝึกปฏิบัติงานจริง
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กิจกรรมสาธารณประโยชน์อื่นๆ เช่น
- การสนับสนุนการศึกษาโดยมอบหม้อแปลงทดสอบไฟฟ้า
แรงสูง (Testing Transformer) ขนาด 10 kVA 1Ph 50Hz
220 - 100,000 V จ�ำนวน 2 เครื่อง มูลค่า 980,000 บาท
ให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- การลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ (MOU) กับ
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพ
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ด้านการศึกษาและให้ค�ำปรึกษาในการจัดตั้งห้องปฏิบัติการ
ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง เพื่อใช้ในการเรียนการสอน
ให้บริการทางวิชาการ รวมถึงการทดสอบวัสดุอุปกรณ์ใน
ระบบไฟฟ้าแรงสูง และจะเป็นแหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ที่เกี่ยวข้อง
ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าทีจ่ ะเกิดขึน้ ในพืน้ ที่ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้อีกด้วย

Tirathai&Society
คิดค้นนวัตกรรมโดยการพัฒนาห้องปฏิบตั กิ าร
ทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้าและสอบเทียบให้ทัน
สมัย สามารถทดสอบได้ตามมาตรฐานสากล
เช่น IEC, IEEE, ANSI เป็นต้น ปัจจุบนั ห้อง
ปฏิบตั กิ ารทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้าของถิรไทย
สามารถทดสอบหม้อแปลงได้ถึงขนาดสูงสุด
900 MVA 3 Ph 50 Hz 550 kV และได้รบั
การรับรองในขอบข่ายการทดสอบ
- Lightning Impulse Tests
- Line Terminal AC withstand test
- Switching Impulse Test

8. การจัดการสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO14001 ซึ่งครอบคลุมทุกพื้นที่
ของบริษทั ฯ โดยได้รบั การตรวจสอบจากผูต้ รวจประเมินภายนอก ซึง่ มีความเป็น
อิสระและผลการตรวจประเมินครั้งล่าสุดในปี 2562 ไม่พบข้อบกพร่อง
นอกจากนั้นได้มีการด�ำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม รวมถึง
ด�ำเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่ด�ำเนินการ พบว่าค่า
การเกิดมลพิษต่างๆ มีค่าเป็นไปตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมที่ก�ำหนดทั้งหมด

9. นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการด�ำเนินความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
การทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้าถือเป็นกระบวนการส�ำคัญที่ใช้ตัดสินคุณภาพของ
หม้อแปลงไฟฟ้า และเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับจากลูกค้า
ถิรไทยได้น�ำองค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และประสบการณ์จากการด�ำเนิน
ธุรกิจมาอย่างยาวนานผสมผสานกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้และ

ตามมาตรฐาน IEC 60076 เพิม่ จากรายการ
ทดสอบเดิม ซึง่ ถือได้วา่ ห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบ
ไฟฟ้าของบริษัทฯ ได้รับการรับรองความ
สามารถในการทดสอบหม้อแปลงได้ครบตาม
มาตรฐานก�ำหนด นอกจากนัน้ ห้องปฏิบตั กิ าร
ทดสอบไฟฟ้าและสอบเทียบของถิรไทยยังได้
รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 จาก
ส�ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(สมอ.) ซึง่ จะสามารถสร้างโอกาสในการแข่งขัน
ทางธุรกิจได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
การพัฒนาขีดความสามารถด้านการทดสอบ
หม้อแปลงไฟฟ้าของถิรไทย นับได้ว่าเป็นการ
ลงทุนด้านการพัฒนาบุคลากรของถิรไทยให้
มีศักยภาพ มีองค์ความรู้ด้านไฟฟ้าแรงสูง
ที่สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้กับการทดสอบ
อุปกรณ์อนื่ ๆ เช่น สายไฟ อุปกรณ์กบั ดักแรงดัน
ไฟฟ้าเกิน ฯลฯ เพื่อสนับสนุนช่วยเหลืองาน
ทางด้านวิจยั และพัฒนาให้กบั อุตสาหกรรมอืน่ ๆ
ทั้งนี้ห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ
ของถิรไทย ยังได้รับการแต่งตั้งจากส�ำนักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม (สมอ.) ให้
เป็นห้องทดสอบกลาง (Third Party) เพือ่ การ
ทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้าอีกด้วย

DECEMBER 2019 - JULY 2020

115

ถิ ร ไ ท ย กั บ สั ง ค ม

นอกจากนัน้ บริษทั ฯ ยังได้ยกระดับกระบวนการผลิต ให้สามารถผลิตหม้อแปลง
ไฟฟ้าเพือ่ ให้ครอบคลุมระบบไฟฟ้าของประเทศและ Asian Power Grid ทัง้ ระบบ
รองรับโครงการพลังงานหมุนเวียนในอนาคตของประเทศ อีกทัง้ ยังเป็นการเตรียม
ความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบไฟฟ้าของประเทศ ให้มีศักยภาพ
เพียงพอต่อการแข่งขันด้านเศรษฐกิจภายใต้กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อไป
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่สะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติตาม
แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ที่กล่าวมาอย่างครบถ้วน โดยข้อมูล
ทีเ่ ปิดเผยนีน้ อกจากจะเป็นประโยชน์ตอ่ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย (Stakeholders) ทุกฝ่าย
ยังช่วยในการสอบทานให้บริษทั ฯ ได้ทราบว่าได้ด�ำเนินการในเรือ่ งความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (CSR) ตรงกับเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ อย่างไร

บทสรุป

บริษทั ฯ ได้จดั ท�ำรายงานเปิดเผยการด�ำเนินงานด้านสังคมและสิง่ แวดล้อม (CSR
report) โดยระบุไว้ในรายงานประจ�ำปี (annual report) และได้เผยแพร่ข้อมูล
ผ่านเว็บไชต์ www.tirathai.co.th โดยมีเนื้อหาครอบคลุมหัวข้อ
การด�ำเนินงานด้านธุรกิจ
การด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
การด�ำเนินงานด้านสังคม
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นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางการ
เผยแพร่ข้อมูลที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้อ่าน
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก ทัง้ นีบ้ ริษทั ฯ
ได้จดั ท�ำรายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดย
มีช่องทางดังนี้ รายงานประจ�ำปี (annual
report) การเผยแพร่ขอ้ มูลผ่านเว็บไซต์ www.
tirathai.co.th และแบบ 56 - 1
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พม่าเคยยกทัพมาตั้งค่าย
ที่พระเจดีย์สามองค์แห่งนี้จริงหรือ?
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