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TIRATHAI JOURNAL ฉบับนี้ มีชื่อว่า 
“Digital Transformation” เป็นฉบบัพเิศษอีก
ฉบบัทีค่วบรวมฉบับท่ี 26 กบั 27 เข้าด้วยกนั  
เป็นฉบับที่จัดทําในช่วงแห่งการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่มนุษยชาติทั่วโลก
กําลังเผชิญอยู่ นับแต่เกิดโรคระบาดจนถึง
เวลานี้ก็เป็นระยะเวลาเกือบหนึ่งปีแล้ว

ไทยเราเป็นประเทศในอันดับต้นๆ ที่ได้รับ
การยกย่องว่ารับมือกับการแพร่ระบาดของ
โรคน้ีได้อย่างมปีระสทิธภิาพ จาํนวนผูต้ดิเชือ้ 
และเสียชีวิตค่อนข้างตํ่าถึงตํ่ามากเมื่อเทียบ
กับประเทศอื่นๆ ที่ภาพรวมของประเทศ
เจรญิและพฒันากว่าเรา ทัง้นีเ้พราะนอกจาก 
ระบบสาธารณสุขพื้นฐานของประเทศเรา 
อยูใ่นเกณฑ์ดีแล้ว การทํางานอย่างหนกัและ
ความเสียสละอย่างมากของบุคลากรทาง 
การแพทย์ในทกุระดบัของเรา บวกกบัความ 
ร่วมมือและวินัยทางด้านสาธารณสุขของ
ประชาชน ทาํให้ประเทศเราสามารถผ่านพ้น

วิกฤตโควิด-19 ไปได้ด้วยดี คอลัมน์ ในนามของความดี ฉบับนี้ จึงขอนําเรื่องราวการทํางาน
ของคุณหมอคุณพยาบาลที่ต้องรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มาเผยแพร่ให้ท่านได้ชื่นชม
จากการเอื้อเฟื้อของเพจอนุสาร อ.ส.ท. ในหัวเรื่อง “นักรบชุดขาว : โควิด-19 ศึกใหญ่ที่ต้อง
ไม่แพ้” พร้อมกนันี ้เพือ่สร้างความเข้าใจทีถ่กูต้องเกีย่วกบั New Normal ซึง่มกีารนาํมาใช้กนั
อย่างพร่ําเพรือ่ คอลมัน์บรหิารนอกตํารา จงึแยกแยะให้เหน็ภาวการณ์ 4 อย่างทีแ่ตกต่างกนั  
คือ “New Normal กับ Provisional Normal, Abnormal กับ As Usual” เพราะการมองว่า
อะไรคือ New Normal อะไรไม่ใช่ New Normal มีความสาํคัญเป็นอย่างย่ิง ถ้ามองผดิ สรปุผดิ  
ก็จะทําอะไรหลงทิศผิดทางไปด้วย

คอลัมน์วศิวกรรมไฟฟ้า ฉบบั “Digital Transformation” นี ้เริม่ด้วยเรือ่ง “Digital Transformation”  
ของ ศราวุธ สอนอุไร ซึ่งจะแนะนําให้ท่านผู้อ่านทราบว่า Digital Transformation คืออะไร 
ทาํไมธรุกจิต้องทํา Digital Transformation ทศิทางในอนาคต รวมทัง้ความล้มเหลวท่ีผ่านมา 
มอีะไรบ้าง ตามมาด้วยเรือ่ง “ถึงเวลา.. สถานไีฟฟ้าดจิทิลั” ของ ศวิกร ทีช่ีใ้ห้เหน็ถงึความจําเป็น 
ทีโ่ครงข่ายไฟฟ้าจะต้องพฒันาเพือ่ตอบสนองความต้องการทีเ่ปลีย่นแปลงไปของผูบ้รโิภคอย่าง
รวดเร็ว ปัญหาในการใช้พื้นที่ในการก่อสร้างสถานีไฟฟ้า ระยะเวลาในการก่อสร้างและติดตั้ง
อุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้าต้องปรับปรุงและได้รับการบูรณาการโดยใช้ความสามารถของ Digital 
transformation ซึ่งจะทําให้สถานีไฟฟ้าสามารถรองรับระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart 
Grid) ทาํให้เกดิความมัน่คงและความเชือ่ถอืได้อย่างยัง่ยนื สดุท้าย เฉลมิศกัดิ ์วฒิุเศลา เขยีน 
“แบตเตอรีล่เิทยีมไอออน 2” ต่อจากฉบบัทีแ่ล้ว โดยนําเสนอเกีย่วกบัการใช้งานและผลกระทบ
อืน่ๆ ของแบตเตอรีล่เิทยีมไอออน ก่อนทีจ่ะเลอืกมาใช้งานกนั เพราะแบตเตอรีล่เิทยีมไอออน 
คือสิ่งสําคัญส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ระบบดิจิทัลต่างๆ ขับเคลื่อนไปได้ด้วยดี

คอลมัน์อ่ืนๆ ยงัคงเข้มข้น และอาจจะร้อนแรงกว่าเดมิเมือ่ คอลมัน์ย้อนรอยหม้อแปลง ของ  
ตามตะวัน นําเสนอสารคด ี“ก่อนเข้าตไีทย พม่าเคยยกทพัมาตัง้ค่ายทีพ่ระเจดย์ีสามองค์แห่งนี ้
จริงหรือ?” สารคดีเร่ืองนี้เปิดประเด็นใหม่ที่ไม่เคยมีใครเขียนมาก่อน ซึ่งอาจมีผลถึงการ
เปลีย่นแปลงเส้นเขตแดนด้านตะวนัตกระหว่างไทยกบัพม่า โดยนําหลกัฐานทัง้ทางประวติัศาสตร์
ลายลกัษณ์อกัษรทีเ่ป็นทางการ ประวตัศิาสตร์บอกเล่า โบราณสถาน และ อนสุญัญาระหว่าง
กษตัรย์ิสยามกบัข้าหลวงใหญ่แห่งอนิเดยี ว่าด้วยเรือ่งกาํหนดเขตแดนบนผนืแผ่นดนิใหญ่ระหว่าง
ราชอาณาจกัรสยามและมณฑลขององักฤษ คอื เทนเนสเซอรมิ ฉบบัลงวนัที ่8 กุมภาพนัธ์ 
ค.ศ. 1868 มายนืยันว่า พระเจดย์ีสามองค์ทีก่องทัพหลวงของพม่ายกมาตัง้ค่ายซ่ึงเป็นเขตแดน

ต่อแดนระหว่างไทยกบัพม่าในอดีตนัน้มไิด้อยู่
ทีส่งัขละบรุ ีหากอยูท่ีร่มิลํานํา้แม่กระษตัริย์ 
ลกึเข้าไปในเขตพม่า คอลมัน์เรือ่งเก่าเล่าใหม่  
“ลอมฟาง หนงัสือหน้ามหาวทิยาลัยในตาํนาน” 
ย้อนรอยการต่อสู้ของนักศึกษาด้วยปลาย
ปากกายคุก่อน 14 ตลุา ส่วนคอลมัน์รากไทย  
นพชยั แดงดเีลศิ กเ็ขียน “สบิสองจไุท ดนิแดน 
ศกัดิส์ทิธิ ์ขนุเขาหมืน่ยอด แหล่งกําเนดิภาษา
ตระกูลไท ถ่ินเดิมของไทย หายไปจากแผนที่
โลกแล้ว” ไม่อ่านไม่ได้เลย สดุท้ายคอลมัน์ 
ถิรไทยกับสังคม รัฐพล เกษมวงศ์จิตร ได้ 
“สรปุผลการดําเนนิการด้านความรบัผดิชอบ
ต่อสังคม ปี 2562” ของ บมจ. ถิรไทย รวม 
9 ด้าน มานาํเสนอไว้ตอนท้าย
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Digital transformation คืออะไร?

Digital Transformation เกิดขึ้นมาในปี 1990 ในช่วงแรกของยุคดิจิทัล หลังจากที่
คอมพิวเตอร์เริ่มเข้ามามีบทบาทในกิจกรรมทางธุรกิจ องค์กรและบริษัท มีการพัฒนา 
เวบ็ไซต์เพ่ือใช้สือ่สารกบัลูกค้า และเมือ่มกีารเกดิข้ึนของสมาร์ตโฟน ธรุกิจต่างๆ ก็เริม่มีการ 
ท�าตลาดกบัลกูค้าผ่านช่องทางออนไลน์และโซเชยีลมเีดยี จนเกดิเป็นรปูแบบทางธรุกจิใหม่ๆ  
ผ่าน Platform ทีใ่ช้งานได้บนสมาร์ตโฟน ซ่ึงสามารถสร้างโอกาสและรายได้ให้กบัธรุกจิ
เกดิใหม่ ในยคุ Digital Transformation จงึเป็นเป้าหมายของทกุองค์กรทีต้่องแข่งขนัและ
สร้างธุรกจิให้เตบิโตโดยอาศยัเทคโนโลยดีจิทิลัทีม่กีารพฒันาอย่างรวดเรว็และหลากหลาย  
จนท�าให้หลายองค์กรคดิว่า ถ้ามกีารลงทนุน�าเทคโนโลยแีละอุปกรณ์ไอททีีท่นัสมยัมาใช้งาน  
กจ็ะท�าให้องค์กรประสบความส�าเร็จในเชงิธรุกิจได้ หลายๆ องค์กรคงนึกภาพว่าการปรบัตวั 
ธุรกิจสู่ยุคดจิทิลั หรือ “Digital Transformation” ว่าเป็นการใช้เทคโนโลยอีย่างเวบ็ไซต์ 
การสัง่ซือ้สินค้าออนไลน์ หรือใช้เทคโนโลยีเพื่อจัดเก็บข้อมูล 

ศราวุธ สอนอุไร
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วิศวกรระดับ 10 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

Digital 
Transformation

E l e c t r i c a l  E n g i n e e r i n g
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Digital Transformation ไม่ใช่แค่เรื่องเปลี่ยน
เทคโนโลย ีแต่เป็นเร่ืองของกลยุทธ์การเป็นภาวะ
ผูนํ้า และแนวทางในการคดิสิง่ใหม่ๆ ความเข้าใจ 
ของทีมบริหารท่ีมต่ีอ Digital Transformation นัน้  
เป็นหวัใจสําคญัของความสําเร็จ หลายองค์กร
ดําเนินนโยบายตามกระแส มองว่าเป็นเร่ือง 
ของการนาํเทคโนโลยแีละอปุกรณ์ IT ทีท่นัสมยั 
มาใช้ในการทํางาน แต่จริงๆ แล้วในแง่การ 
เปล่ียนผ่านสู่ดิจิทัลที่แท้จริงคือ การปรับปรุง 
กระบวนการทางธรุกจิเพือ่ลดความซบัซ้อน โดย
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการจัดการโครงสร้าง
กระบวนการทํางานและแนวคิดขององค์กร 
ตัง้แต่ผูนํ้าองค์กรจนถึงบุคลากรภายในองค์กร 
รวมถงึขยายบรกิารและผลติภณัฑ์ด้วยเทคโนโลยี
ไปสูโ่ลกดจิทิลั สิง่ท่ีจะต้องทาํความเข้าใจ อาจจะ 
มีหลายสิ่งที่ต้องศึกษา เพื่อนําองค์กรไปสู่  
Digital Transformation อย่างสมบูรณ์ บทความ
ฉบับนี้มีคําตอบครับ

ท�ำไมธุรกิจต้องท�ำ  
Digital Transformation
โลกธรุกจิในปัจจบุนัอยู่ในยุคทีเ่รียกว่า “Digital  
Darwinism”1 ซึง่หมายถึงยคุท่ีเทคโนโลยต่ีางๆ  
ถกูพฒันาขึน้รวดเรว็กว่าความสามารถทีธ่รุกจิ 
จะปรับตวัตามได้ทนั โดย Disruptive Technology  
ไม่ว่าจะเป็น ระบบ Cloud2, Big Data3, Internet  
of Things (IoT)4, smart phone, social media  
และอืน่ๆ ได้เปลีย่นวถิชีีวติของผูค้น และสร้าง
ธรุกจิแนวใหม่ขึน้มามากมาย แต่ในขณะเดยีวกนั
ก็ทําให้ธุรกิจแบบเดิมๆ ที่ไม่สามารถปรับตัว 
ได้ทัน ต้องล้มละลายหายจากไป 

1‘Digital Darwinism’ ในยุคดิจิทัล หมายถึง ปรากฏการณ์ที่เทคโนโลยีและ

สังคมเปลี่ยนแปลงเร็วกว่าธรรมชาติของธุรกิจใดๆ จะปรับตัวทัน เน่ืองจาก 

โลกดจิทิลัเข้ามาเปลีย่นพฤตกิรรมคนอย่างรวดเร็ว ธุรกจิทีจ่ะอยูร่อดได้จงึต้อง

ปรับตัวและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

2Cloud หรือ CloudComputing เป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่เกิดขึ้นเพื่อรองรับการ

ท�างานของผู้ใช้งานด้านระบบเครือข่าย ด้านการจัดเก็บข้อมูล ด้านการติดตั้ง

ฐานข้อมูล หรอืการใช้งานซอฟต์แวร์เฉพาะด้านในธรุกจิต่างๆ โดยทีผู่ใ้ช้บรกิาร 

ไม่จ�าเป็นต้องตดิตัง้ระบบทัง้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ไว้ทีส่�านกังาน แต่ผูใ้ช้บรกิาร 

สามารถใช้งานง่ายๆ ด้วยการเชือ่มต่อกับระบบ CloudComputing ผ่านระบบ

อินเทอร์เน็ต

วิ ศ ว ก ร ร ม ไ ฟ ฟ้ า
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3Big Data ค�าว่า “ข้อมลูขนาดใหญ่” หมายถงึ ข้อมลูทีมี่ขนาดใหญ่  

เร็ว หรือซับซ้อนจนยากหรือเป็นไปไม่ได้ที่จะประมวลผล 

โดยใช้วธิกีารแบบเดมิ การเข้าถงึและจดัเกบ็ข้อมลูจ�านวนมาก

เพื่อท�าการวิเคราะห์มีมานานแล้ว แต่แนวคิดเกี่ยวกับข้อมูล 

ขนาดใหญ่เป็นทีแ่พร่หลายในช่วงต้นปี ค.ศ. 2000 เมือ่ ดัก๊ ลานย์ี  

นกัวเิคราะห์อตุสาหกรรมได้ให้ค�าจ�ากดัความทีเ่ป็นทีเ่ข้าใจกนั 

ในขณะนี้ว่า ข้อมูลขนาดใหญ่ประกอบด้วย 3Vs : Volume 

(ปรมิาณ) Velocity (ความเรว็) Variety (ความหลากหลาย)

4Internet of Things (IoT) หมายถึง อุปกรณ์

หรอืส่ิงต่างๆ ได้ถกูเช่ือมโยงสู่โลกอนิเทอร์เนต็ 

ท�าให้มนษุย์สามารถสัง่การควบคมุการใช้งาน

อปุกรณ์ต่างๆ ผ่านทางเครอืข่ายอนิเทอร์เนต็ 

เช่น การเปิด-ปิด อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 

(การสั่งการเปิดไฟฟ้าภายในบ้านด้วยการ

เชื่อมต่ออุปกรณ์ควบคุม เช่น มือถือ ผ่าน

ทางอินเทอร์เน็ต) รถยนต์ โทรศัพท์มือถือ 

เครื่องมือสื่อสาร เครื่องมือทางการเกษตร 

อาคาร บ้านเรือน เครื่องใช้ในชีวิตประจ�าวัน

ต่างๆ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

E l e c t r i c a l  E n g i n e e r i n g
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ตัวอย่างเช่น e-Commerce เช่น Amazon5, Alibaba6, Lazada7 ที่เข้ามาแย่ง 
ส่วนแบ่งทางการตลาดจากธรุกจิค้าปลกีดัง้เดมิจนต้องปิดตวัไปมากมาย เน่ืองจาก
ความสามารถในการเข้าถึงผู้บริโภคได้มากกว่า ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตลอด  
24 ชั่วโมง และไม่จํากัดสถานที่

6Alibaba
Alibaba.com คอืเวบ็ไซต์ขายส่งทีใ่หญ่ทีส่ดุ

ในโลก หรือบางคนเรียกว่าเว็บไซต์ B2B  

นั่นเอง เว็บไซต์ Alibaba ถือเป็นเว็บไซต์

สญัชาตจินีทีไ่ด้รับมาตรฐานสากล ทีค่นทัว่โลก 

ยอมรบั Alibaba เป็นเวบ็ไซต์ตวักลางท่ีนัดให้

ผูซ้ือ้และผูข้ายได้เข้ามาพบกนั และเกดิการ 

แลกเปล่ียนกันทางการค้า เน่ืองจากอาลีบาบา 

ประกาศตัวเองเป็นเว็บไซต์ขายส่ง ดังนั้น  

การซ้ือสนิค้าแต่ละครัง้ต้องมจี�านวนยอดสัง่ซือ้ 

ไม่ต�า่กว่า USD3,000 แต่เน่ืองจากปัจจบุนั 

เศรษฐกิจโลกได้ทรุดลง จ�านวนยอดสั่งซื้อ 

ไม่ต�่ากว่า USD50 ก็สั่งได้แล้ว

7Lazada
Lazada E-Commerce อันดับ 1 ใน

ประเทศไทย

ปัจจบุนั Lazada ให้บริการอยูใ่น 6 ประเทศ 

ทัว่โซนเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ จ�านวนผูเ้ข้า

ใช้งานเว็บไซต์ต่อเดือนของ E-Commerce 

ในประเทศไทย ของ ไตรมาส 2 ปี 2019 

Lazada 43.1 ล้านคร้ัง/เดือน Shopee  

31.3 ล้านครั้ง/เดือน Notebook Spec  

2.9 ล้านครัง้/เดอืน JIB 2.4 ล้านครัง้/เดอืน 

5Amazon
Jeff Bezos ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและผู้ก่อตั้งบริษัท Amazon นั้นเป็น

แบบอย่างของผู้บริหารสายพันธุ์ใหม่ท่ีผงาดขึ้นมาพร้อมกับบริษัทเทคโนโลยี

ซึ่งพลิกโฉมวงการธุรกิจไปอย่างสิ้นเชิง

เจฟฟ์ เบซอส สร้างรปูแบบธรุกจิของ Amazon ให้ง่ายตรงไปตรงมา คือ ท�าให้ 

การช้อปปิ้งออนไลน์ง่ายและสะดวกแก่ลูกค้าจนตัดสินใจซื้อได้ในคลิกเดียว  

ความส�าเร็จในการสร้างธุรกิจอีคอมเมิร์ซ คนที่เป็นกลไกหลักก็คือ CEO  

เป็นผู้สร้างกลยุทธ์ธุรกิจท่ีขับเคลื่อนให้ Amazon กลายเป็นเจ้าผู้ค้าปลีก

ออนไลน์ จนท�าให้ผลประกอบการของไตรมาสที่ 3 ปี 2019 มียอดขายรวม 

69,981 ล้านดอลลาร์ เพิม่ขึน้ 24% จากช่วงเดยีวกนัในปีก่อนและมกี�าไรสทุธิ  

2,134 ล้านดอลลาร์

วิ ศ ว ก ร ร ม ไ ฟ ฟ้ า
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Advice 2.3 ล้านครั้ง/เดือน ท�าให้ Lazada มียอดการใช้งานมากกว่า  

4 แพลตฟอร์ม E-Commerce ที่เหลือรวมกันทั้งหมด

8Uber Grab
UBER เป็นผู้ให้บริการ On-Demand Car  

Service แอปฯ เรียกรถยนต์ ก่อตั้ง 

เมือ่ปี พ.ศ. 2552 หรอืประมาน 11 ปีทีแ่ล้ว  

โดยไม่ได้เป็นเจ้าของรถยนต์ประเภทใด 

เลยแม้แต่คันเดียว! ด้วยจ�านวนพนักงาน

เพียง 12,000 คน (ในจ�านวนนี้ UBER  

ไม่นับรวมผู้ขับรถเป็นพนักงาน)

Grab ประเทศไทยเผยวิสัยทัศน์หลังบริษัท 

Grab ประกาศเข้าซ้ือกิจการทั้งหมดของ 

Uber ในอาเซียน โดยบริษัทระบุว่าจะ 

เดนิหน้าสร้าง ecosystem ให้ครบทัง้ส่งคน,  

ส่งของ, ส่งอาหาร รวมถึง E-wallet และมี

เป้าหมายจะท�าบรกิารการเงนิ ปล่อยกูเ้งนิได้ 

ตั้งเป้าคนใช้บริการการเงิน 100 ล้านราย 

ภายในปี 2020 

Grab เปิดตวั Grab Food อย่างเป็นทางการ 

เป้าหมายคอืส่งอาหารในระยะเวลาอนัรวดเรว็ 

เน้นส่งระยะ 5 กโิลเมตรรอบตวัผูใ้ช้เท่าน้ัน 

โดยจะคิดค่าส่งไม่เกินสิบบาท

ขณะที่ Uber Grab8 และ Airbnb9 ก็เข้ามาทําให้ธุรกิจรับส่งผู้โดยสารและธุรกิจ
โรงแรมแบบเดิมๆ ต้องเผชิญการแข่งขันที่ดุเดือด ทั้งนี้วิกฤตดังกล่าวเกิดขึ้น 
ทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยและทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ทุกวัน ดังนั้น 
หากธรุกจิกาํลงัเผชญิกบัคูแ่ข่งท่ีใช้ประโยชน์จาก Digital Technology ในการแย่ง 
ส่วนแบ่งการตลาดได้อย่างสมบูรณ์ หรือสามารถควบคุมต้นทุนของธุรกิจได ้
อย่างมปีระสทิธภิาพ ธรุกจิเดมิๆ เหล่านัน้กจ็ะหายหรอืล้มละลายในอนาคต ดงันัน้ 
องค์กรก็ไม่ควรมองข้าม Digital Transformation เช่นกัน

E l e c t r i c a l  E n g i n e e r i n g
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9Airbnb
Airbnb เร่ิมต้นจากการให้เจ้าของที่พักทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นอพาร์ตเมนต ์ 

ปราสาท บ้านพกัตากอากาศ ฯลฯ สามารถให้บริการทีพ่กัค้างคนืแก่นกัท่องเทีย่ว

ทั่วไปได้ ปัจจุบันมีเจ้าของที่พักอยู่ใน marketplace ของ airbnb แล้วมากกว่า 

3,000,0000 สถานที่จาก 81,000 เมือง ใน 191 ประเทศทั่วโลก และมีผู้ใช้ 

กว่า 400 ล้านคน โดยปัจจุบันมีการต่อยอดธุรกิจท่องเที่ยวในหลากหลาย 

รูปแบบ เพื่อตอบโจทย์การเป็นสมาชิกในคอมมูนิตี้ของ Airbnb

ใหม่ๆ ของลกูค้าได้อย่างรวดเรว็ ซึง่อาจนําไปสู ่
การสร้างสินค้าและบริการในรูปแบบใหม่ 
ตัวอย่างเช่น การปรับตัวของ Microsoft และ 
Adobe ซึง่เมือ่ก่อนจะเป็นการขายแบบซือ้ขาด 
แต่เมือ่เทคโนโลยี Cloud เข้ามา จึงทาํให้ท้ังสอง
เจ้านี้สามารถออกแบบสินค้าให้อยู่ในรูปแบบ
การจ่ายเงนิรายเดอืนแทน และพ่วงกับบรกิาร 
sync ไฟล์และทํางานในทุกอุปกรณ์อีกด้วย

หมวดที่ 3 Digitize Operations
มีการนําเทคโนโลยีมาช่วยในการติดต่อ 
ประสานงานภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
และรวดเร็วมากขึ้น เช่น การประยุกต์ใช้ 
Project Management Software เพ่ือลด
ความเสียเวลาและความไม่มีประสิทธิภาพ 
ของการส่งอเีมลไปมา และช่วยติดตามสถานะ
ของ Project ได้อย่างเป็นระบบอกี ลดขัน้ตอน
ที่ไม่เกิด Productivity ออกไป อัปเดตข้อมูล
อย่างรวดเรว็ สามารถทาํงานได้จากทกุท่ีทกุเวลา  
ทําให้องค์กรมีความไวในการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากโลกภายนอก

นักวิเคราะห์จาก Prophet ไบรอัน โซลิส  
(Solis B., 2016) ชี้ให้เห็นถึงสถานะการ 
ปรบัเปลีย่นองค์กรเป็นดจิทิลั ได้เป็น 6 ระยะ 
แสดงดังรูปที่ 2 ต่อไปนี้

กระบวนกำร Digital Transformation เป็นอย่ำงไร?
จากข้อมูล Accenture ซ่ึงเป็นบริษัทที่ปรึกษาทางธุรกิจ ได้แบ่งการทํา Digital 
transformation ออกเป็น 3 หมวดหลักใหญ่ๆ ดังรูปที่ 1 ต่อไปนี้ 

รูปที่ 1 แสดงกระบวนการท�า Digital transformation

หมวดที่ 1 Digitize Marketing 
เป็นการนําเทคโนโลยเีข้ามาใช้เพือ่ช่วยในการบรกิารลกูค้า โดยในการทําการตลาด
แบบดจิิทลัจะเน้นประสบการณ์ดิจทัิล การสร้างและเพิม่ช่องทางในการขายใหม่ๆ 
การสื่อสารและส่งมอบผลิตภัณฑ์ รวมถึงการเก็บข้อมูล Insight ของลูกค้าเพื่อ
ปรับปรุงการให้บริการ ตัวอย่างเช่น การทําโปรโมชั่นบนออนไลน์เพื่อกระตุ้นให้
ลกูค้าหนัมาซือ้ผลติภณัฑ์ในช่องทางออนไลน์และยงัช่วยลดต้นทุนในการเปิดสาขาได้

หมวดที่ 2 Digital Business 
เป็นการปรับรูปแบบของธุรกิจ ในการส่งมอบสินค้าและบริการให้กับลูกค้าให้มี 
ความหลากหลาย เชือ่มโยง และสามารถปรบัการบริการให้เข้ากบัความต้องการ 

วิ ศ ว ก ร ร ม ไ ฟ ฟ้ า



011 DECEMBER 2019 - JULY 2020

สถานะช่วงที่ 1 Business as Usual
องค์กรทําธรุกิจตามปกติ เป็นสถานะเน้นการ
ทํางานตามปกติเพื่อให้ธุรกิจสามารถเดินได้  
มีการลงทุนเก่ียวกับเทคโนโลยีและดิจิทัล 
เลก็น้อย เพ่ือให้กระบวนการทาํงานในปัจจบัุน
เดนิไปอย่างมปีระสิทธภิาพ แต่ยงัไม่มีนัยสําคญั 
ในการเปล่ียนแปลงองค์กร และยังขาดความ
เชื่อมโยงระหว่างเทคโนโลยีกับภาพรวมของ
ธุรกิจอยู่

สถานะช่วงที่ 2 Present and Active
องค์กรเริ่มตระหนักและเกิดความคิดริเร่ิม  
ถึงความสาํคญัของการเปล่ียนแปลงไปสูอ่งค์กร
ทีเ่ป็นดจิทิลัมากขึน้ เน่ืองจากเห็นการ Disrupt 
ในธุรกิจปัจจุบัน ในช่วงน้ีองค์กรจะเริ่มเข้าสู่ 
กระบวนการทดลองและเรยีนรูก้ารใช้งานมากขึน้  
แต่ในช่วงนีอ้งค์กรยงัคงทาํงานเป็นแบบ Silos อยู่  
มีการแยกทํางานเป็นส่วนๆ

สถานะช่วงที่ 3 Formalized
องค์กรเริ่มเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบ รวมถึงมีกลยุทธ์ที่เป็นรูปธรรมมากข้ึน 
ผู้นําและผู้บริหารเร่ิมมีบทบาทให้การสนับสนุนและผลักดันในการเปลี่ยนแปลง
มากขึน้ ซ่ึงส่งผลต่อการเตรยีมโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลง
ที่จะเกิดขึ้น

สถานะช่วงที่ 4 Strategic
องค์กรพร้อมทีจ่ะเปลีย่นแปลง มกีารวางแผนทรพัยากรอย่างชดัเจน สามารถเหน็
เป้าหมายทั้งในระยะสั้นและระยะยาวในการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในองค์กร

สถานะช่วงที่ 5 Converged
องค์กรเปลีย่นแปลง ทกุคนภายในองค์กรมสีกลิของดิจทิลัและองค์กรมกีารพัฒนา
ไอเดียใหม่ๆ มีการลงทุนด้านดิจิทัลและพัฒนารูปแบบธุรกิจตลอดเวลา

สถานะช่วงที่ 6 Innovative and Adaptive
เป็นองค์กรแห่งนวตักรรม องค์กรได้ดูดซบัวฒันธรรมในการสร้างนวตักรรม พร้อม
ในการเร่งพฒันากระบวนการทํางาน การลงทนุ เพือ่เข้าสูก่ารเตบิโตและการแข่งขนั 
ใหม่ๆ ได้อย่างเต็มที่ ทําให้เกิดความยั่งยืนในการพัฒนาองค์กร

รูปที่ 2 แสดงสถานะความเป็นองค์กรดิจิทัลได้เป็น 6 ระยะ
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Digital Transformation Roadmap
บริษัท Earley Information Science ได้ให้รายละเอียดการเตรียมความพร้อม
ระยะยาวที่สําคัญสู่ Digital Transformation Roadmap สําหรับองค์กรไว้  
4 steps ดังแสดงในรูปที่ 3

Step 1 Current statement assessment องค์กรต้องประเมินสถานการณ์
ปัจจุบันของตัวเองในทุกๆ ด้าน

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

ทศิทำง Digital Transformation Roadmap ประเทศไทย
สาํหรบัประเทศไทย รฐับาลได้กําหนดนโยบายและแผนแม่บทหลกัในการพฒันา
เศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลัของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ทีกํ่าหนด
ทิศทาง การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่ย่ังยืนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งม ี
ความสอดคล้องกบัยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 
โดยให้มีคณะกรรมการดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิชีน้าํทิศทางของการ
พฒันาในการขบัเคลือ่นนโยบายเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลัของประเทศไทยให้แก่
หน่วยงานทัง้ภาคเอกชนและภาครฐั และกําหนดนโยบายสนบัสนนุด้านการสร้าง 
แรงจงูใจ นวตักรรม รวมถงึจดัหาตลาดให้แก่เอกชน เพือ่ร่วมกนัสร้างเศรษฐกจิไทย 
ให้เข้มแขง็ และพฒันาคนไทยทีม่คีวามสามารถ ให้มศีกัยภาพเพิม่มากขึน้

ระยะเวลาการขับเคลือ่นแบ่งออกเป็น 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 Trans-

formation ใช้เวลา 10 ปี 
4. ระยะ Global Digital Leadership ใช้เวลา 

10-20 ปี

Step 3 Systemic gaps องค์กรต้องประเมนิ
ช่องว่างระหว่างปัจจุบันกับวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้  
ว่าจะต้องไปถึงจุดนั้นได้อย่างไร

Step 4 กําหนด Business Goal และแผน
กลยุทธ์ (Roadmap) ในแต่ละ Track

รูปที่ 3 แสดง Digital Transformation Roadmap 4 steps
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ธรุกิจใดในไทยท่ีเริม่ท�ำกำร Digital Transformation แล้ว?
1. กลุ่มอุตสำหกรรมธุรกิจกำรเงิน (Financials)
ด้านการธนาคารจะเห็นได้อย่างชัดเจน เมื่อมีการทําธุรกรรมทางการเงินผ่าน
ทางระบบอินเทอร์เน็ต หรือโทรศัพท์มือถือกันมากขึ้น โดยทางรัฐบาลมีการ
สนบัสนนุการเปลีย่นแปลงนีอ้ย่างชัดเจน เช่น โครงการ Promtpay ซึง่ช่วยอํานวย 
ความสะดวกให้กับผู้ใช้ในการทําธุรกรรมทางการเงิน 

รูปที่ 4 แสดงแผนการขับเคลื่อน Digital ประเทศไทย

2. กลุ่มอตุสำหกรรมธรุกิจบริกำร (Services)

ธุรกิจประกันและประกันรถยนต์

ธุรกิจประกันและประกันรถยนต์เป็นธุรกิจ
ที่มีโอกาสในการนําเทคโนโลยีเข้ามาช่วย
เปล่ียนแปลงได้มากมายหลายด้าน โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งท้ังในเรื่องการเคลมอุบัติเหตุ การ
ประเมินความเสีย่งท่ีจะเกดิขึน้ได้อย่างแม่นยาํ
มากยิ่งขึ้น และการจ่ายเบี้ยประกันเท่าที่ใช้
รถยนต์ ซึ่งช่วยในการจัดการทางการเงิน
ของผู้ใช้บริการได้มากขึ้น การเกิด Digital  
Transformation ในอุตสาหกรรมนี้คือการ 
เกดิขึน้มากมายของโบรกเกอร์ประกันภัยรถยนต์
ในประเทศไทย
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3. กลุ่มอตุสำหกรรมธรุกจิอสังหำริมทรพัย์และก่อสร้ำง (Property & Construction)
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ภายใต้
แนวคิด “ความไว้วางใจจากลูกค้า คือความภูมิใจของเรา” โดยผู้บริหาร นําทีม
พัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือ ช่องทางการสื่อสารที่สะดวกและรวดเร็ว พร้อม
เชือ่มความสมัพันธ์ลกูบ้านให้สามารถตดิต่อนติบิคุคลหรอืระบบหลงับ้านได้ตลอด  
24 ชัว่โมง ภายใต้แอปพลเิคชนั “เสนา 360 องศา” แอปพลเิคชนั เสนา 360 องศา  
เกิดจากความต้องการให้บริการหลังการขายเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เนื่องจาก
อสังหาริมทรัพย์ เป็นสินทรัพย์อย่างเดียวที่เมื่อคนๆ หนึ่งตัดสินใจเลือกซื้อ หรือ 
ผ่อนกบัธนาคารแล้ว สนิทรพัย์นัน้จะกลายเป็นมรดกทีผ่กูพนัเจ้าของเป็นระยะเวลา 
นานถึง 30 ปี ทําให้มองว่า เมื่อลูกบ้านตัดสินใจซื้อบ้าน หรือคอนโดมิเนียม 
ภายใต้การพฒันาของเสนาดเีวลลอปเม้นท์ ควรได้รับบรกิารหลงัการขายทีด่ทีีสุ่ด  
เนือ่งจากลูกบ้านมกัมองเหน็จดุบกพร่องทีต้่องการซ่อมแซมภายหลงัจากท่ีเข้าอยู่อาศยั  
หรือโอนกรรมสิทธิ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

4. อุตสำหกรรมกำรแพทย์
ความเปลีย่นแปลงในด้านการแพทย์นีถ้กูผลกัดนั 
โดยโครงสร้างสังคมที่เปล่ียนไปในด้านอายุ  
ซึ่งเรากําลังจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในอีก 
ไม่ช้า และการเพิ่มสูงขึ้นของราคาค่ารักษา 
รวมถงึความคาดหวงัและพฤติกรรมของคนไข้ 
ทีเ่ปลีย่นไป โดย Digital Transformation เข้ามา 
มบีทบาทสําคญัในการช่วยลดต้นทุนการรกัษา 
รวมถงึทําให้การเข้าถงึข้อมลูการรกัษาสามารถ
ทําได้ง่ายขึ้น

ประเทศไทยเริม่เข้าสูส่งัคมผูส้งูอาย ุซึง่ผู้สงูอายุ
ก็จะตามมาด้วยการรักษาโรคภัยไข้เจ็บอย่าง
หลกีเลีย่งไม่ได้ ฉะนัน้ Digital transformation 
ค่อนข้างมบีทบาทสาํคญั บาง รพ. ได้มกีารนาํ
เทคโนโลยี AI มาช่วยอ่านฟิล์ม X-RAY ให้
ช่วยระบุโอกาสของโรคที่จะเป็นได้ค่อนข้าง
แม่นยํา ช่วยลดระยะเวลาในการทํางานของ
แพทย์ได้ดีทีเดียวครับ

วิ ศ ว ก ร ร ม ไ ฟ ฟ้ า



015 DECEMBER 2019 - JULY 2020

5. อุตสำหกรรมกำรขนส่ง
สําหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมการขนส่ง 
บริษัทที่ทําธุรกิจเชิงโลจิสติกส์ สามารถใช้
อปุกรณ์ที ่Tracking รถขนส่งของตัวเอง เพือ่ใช้ 
ควบคุมค่าใช้จ่ายให้เหมาะสม เช่น การหาเส้นทาง 
ที่ดีที่สุดที่จะไปยังปลายทาง, เช็ก Location 
ของรถขนส่ง, ตรวจสอบสถานะ Gas, เช็ก
ข้อมูลของผูข้บัขี,่ เชก็ประวตักิารทํางาน สําหรบั
บรษิทัทีท่าํธรุกจิเชงิโลจสิตกิส์ ในประเทศไทย
มีหลายบริษัท Banana Bike10, Lalamove11, 
SendRanger12, Skootar13, GrabBike14, SCG 
Express15 Deliveree16 Kerry Express17 และ 
FLASH Express18 ดังนี้ครับ

10Banana Bike
ให้บรกิารรบั-ส่ง ‘คน’ ในเวลาเร่งรีบ บรกิาร

รับ-ส่ง ‘สิ่งของ’ แบบ express delivery 

ทั้งเอกสารและพัสดุที่มีขนาดใหญ่ผ่านวิน

มอเตอร์ไซค์และตุ๊กตุก๊ เพิม่ความพเิศษด้วย

บริการ ‘ฝากซื้อของใน 7-11’ พร้อมส่งถึงที่ 

นอกจากนี้ยังมีบริการ Coffee Delivery ที่

ให้เราสัง่ซือ้กาแฟจากร้านไหนกไ็ด้ โดยเปิด

ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงไม่มีหยุด แม้

ในช่วงเวลานั้นฝนจะตก น�้าจะท่วมก็ยังคง 

ให้บริการ

11Lalamove
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 

เข้าอีเมลหลังจากงานขนส่ง

เสร็จ มีระบบติดตามสินค้า

แบบเรียลไทม์ พร้อมกับการ

รับประกันสินค้าเสียหายสูงสุด 

3,000 บาท

12SendRanger
ให้บริการรับส่งเอกสารและ

พัสดุด้วยมอเตอร์ไซค์ โดยมี

ระบบแจ้งสถานะการส่ง พร้อม

ตดิตามต�าแหน่งคนขับ ท�าให้เรา

ทราบต�าแหน่งของสิ่งของแบบ 

เรียลไทม์ ด้วยการรายงาน 

ทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเริ่มสั่ง 

รับสินค้าจนเสร็จงาน มีการ

รับประกันการเสียหายจากการส่งสูงสุด 2,000 บาท จุดเด่นอีกอย่างของ  

Send Ranger คือเราสามารถวางแผนการส่งพัสดุล่วงหน้าได้อีกด้วย

13Skootar
บรกิารรบัส่งเอกสาร เกบ็เชค็ เกบ็เงนิปลายทาง วางบลิ และส่งพสัดอุืน่ๆ แล้ว 

Skootar ยังมจีดุเด่นเร่ืองความรวดเร็ว โดยเมสเซนเจอร์จะเข้ามารบัพสัดุหรอื

เอกสารภายใน 2 นาท ีและเรา

ยงัสามารถวางแผนการส่งพสัดุ

ล่วงหน้าได้อีกด้วย นอกจากนีเ้รา

ยังสามารถติดตามสถานะงาน

ได้ พร้อมประกันของสูญหาย

หรอืเสยีหายสงูสดุ 2,000 บาท 

ส�าหรับลูกค้ากลุ่มบริษัทยังมี

บริการวางบิลและออกใบเสร็จ

ส�าหรับหักภาษี

E l e c t r i c a l  E n g i n e e r i n g
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14GrabBike
บริการรับส่งพัสดุและเอกสารทุกขนาดที่สามารถขนส่งด้วยรถจักรยานยนต์ 

โดยก�าหนดน�้าหนักไม่เกิน 10 กิโลกรัม แต่จะไม่รับของมีค่าหรือเงินสด โดย

ล่าสุดเพ่ิมบริการ food delivery รวมทั้ง 

บรกิารซือ้ของใน 7-11 และทนัททีีเ่ราเรยีกใช้  

เมสเซนเจอร์จะเข้ามารบัพสัดแุละเอกสาร

ภายใน 10 นาท ีนอกจากนีย้งัการนัตสีิง่ของ 

สูญหายหรือเสียหายระหว่างการจัดส่ง  

สูงสุดชิน้ละ 2,000 บาท อีกทัง้ยงัมรีะบบ

ติดตามแบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชัน

อีกด้วย

15SCG Express
ให้บริการ 5 รูปแบบด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น 

1. TA-Q-BIN บรกิารขนส่งพัสดยุ่อยแบบ

เร่งด่วนถึงบ้าน

2. COOL TA-Q-BIN บรกิารส่งพัสดุแบบ

แช่เยน็และแช่แขง็ทีต้่องควบคมุอณุหภมูิ 

3. DOCUMENT TA-Q-BIN บริการส่ง

เอกสารด่วน 

4. TA-Q-BIN COLLECT บริการเก็บเงิน

ปลายทางหรือบริการรับช�าระค่าสินค้า

ทีป่ลายทางส�าหรบัธุรกิจ โดยเก็บได้ท้ัง

รูปแบบเงินสดและบัตรเครดิต

5. FARM TO TABLE บริการขนส่งสนิค้า

เกษตร พชื ผกั ผลไม้ หรอือาหารทะเล

จากหน้าฟาร์มและส่งตรงถงึบ้าน อกีทัง้

ยงัมบีรกิารพเิศษ กรณทีีไ่ม่มผีูร้บัพสัดปุลายทาง ทาง SCG Express จะมี

บริการจัดส่งซ�า้ฟรใีนวนัรุง่ขึน้ นอกจากนีส้ามารถติดตามสถานะการขนส่ง

ผ่านทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันได้อีกด้วย

16Deliveree
Deliveree บริการรับ-ส่งพัสดุและเอกสาร  

มีบรกิารเสรมิพเิศษทีเ่พิม่ความสะดวกสบาย 

เช่น บริการย้ายบ้าน บริการช่วยยกของ  

เช่ารถเขน็ หรอืผูช่้วยด�าเนินการเรือ่งเอกสาร 

ทั้งนี้เรายังสามารถเรียกรถก่อนล่วงหน้า 

ได้นานถงึ 30 วนั สามารถตรวจสอบต�าแหน่ง

ของคนขับรถได้ตลอดการขนส่ง ท่ีส�าคัญ 

จะส่งของใหญ่แค่ไหนกไ็ด้ เพราะ Deliveree 

มีรถให้บริการถึง 4 ประเภทด้วยกัน ทั้ง 

มอเตอร์ไซค์, อีโคคาร์, รถปิคอัพ และ 

รถกระบะมีตู้ แต่มีข้อเสียคือ หากต้องการ 

ใช้บรกิารแบบเร่งด่วน ต้องจองก่อนล่วงหน้า

ภายใน 45 นาที

17KERRY Express
เคอรี่ เอ็กซ์เพรส เป็นบริษัทในเครือของ  

เคอรี ่โลจสิติกส์ เนท็เวิร์ค (Kerry Logistics  

Network Limited : KLN ซึ่งมีการจด

ทะเบยีนหลักทรัพย์ในประเทศฮ่องกง) จดัส่ง 

พสัดไุปยงัสถานทีต่่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ส�านักงาน  

คลังสินค้า ร้านค้ารายย่อย และครัวเรือน 

เป็นจ�านวนทัง้สิน้กว่า 1,100,000 ชิน้ต่อวนั 

Kerry Express เป็นบรษิทัเดยีว ทีส่ามารถให้ 

ลกูค้าช�าระเงนิผ่านบตัรเครดติ และบัตรเดบิต 

ได้ที่หน้าบ้านอีกด้วย

วิ ศ ว ก ร ร ม ไ ฟ ฟ้ า
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18FLASH Express
FLASH EXPRESS จะค่อนข้างใหม่ในตลาดขนส่งพสัดุ ทีเ่พ่ิงท�าตลาดมาได้ 2 ปี ท�าราคาถูกสุด 

ในตลาด เร่ิมต้นที ่25 บาท ทกุภาคทัว่ไทย พร้อมโปรโมชัน่ส่วนลดค่าส่งสูงถงึ 40% ให้แก่ลกูค้า

ในทุกวันอาทิตย์ และจุดเด่นของแฟลชคือ เข้ารับพัสดุฟรีถึงที่ตั้งแต่ชิ้นแรก และเปิดให้บริการ 

365 วัน ให้บริการขนส่งด่วน (Flash Express), บริการด้านโลจิสติกส์ (Flash Logistics)  

ส่งสินค้าชิ้นใหญ่, บริการฟูลฟิลเมนท์ (Flash Fulfillment) จัดเก็บดูแล และส่งสินค้า

6. อุตสำหกรรมค้ำปลีก
เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมท่ีมีการเปล่ียนแปลง
ไปอย่างรวดเร็ว และมักจะเป็นผู้นําในการ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาเพื่อที่จะรองรับลูกค้า 
ทีม่โีอกาสสมัผสักบัสินค้าได้ตลอด 24 ชัว่โมง 
สิง่ทีเ่ราสามารถเหน็ได้อย่างชดัเจนคอืการเกดิขึน้ 
ของ Online shopping ต่างๆ รวมถงึการปรบัตวั 
ของ Traditional trade ในการทีจ่ะดําเนนิการ 
ในรูปแบบ Online shopping กันมากขึ้น 
หลายๆ ท่านท่ีอยากจะขายของแต่ไม่มีทุน 
ในการเช่าที ่หรือซือ้สถานทีเ่พ่ือทําหน้าร้าน ก็จะ 
ไม่เป็นอปุสรรคอีกต่อไป เนือ่งจากสมยันีม้กีาร
ทาํ Website ท่ีช่วยให้ท่านสามารถมหีน้าร้าน 
Online เป็นของตัวเอง ธุรกิจ E-Commerce 
เป็นธรุกจิทีต่อบโจทย์ท่านเป็นอย่างมาก ทาํให้
คนทีม่ไีอเดยีสามารถเริม่สร้างตวัได้ โดยไม่ต้อง
ใช้ทุนที่สูงมากเหมือนแต่ก่อน

7. อุตสำหกรรมกำรผลิต
Digital transformation ด้านอุตสาหกรรม
การผลิต เป็นการรวมกันระหว่าง Digital 
กับ Physical Resources และการเข้ามาของ  
Industrial Internet of Things (IIoT) ถอืว่า
เป็นสิง่ทีสํ่าคญัมากในการทีจ่ะทําให้อตุสาหกรรม 
การผลิตอยู่รอดได้ ซึ่งแนวคิดของ Industrial 
Internet of Things คือการนําอินเทอร์เน็ต
ไปเชื่อมต่อกับเครื่องจักร ส่งผลให้เกิดระบบ
ที่สามารถติดตาม เก็บข้อมูล แลกเปลี่ยน
และแสดงผลข้อมลูเชงิลกึทีเ่ป็นประโยชน์ กบั
อปุกรณ์การผลติ ข้อมลูดงักล่าวสามารถช่วยให้ 
ภาคอุตสาหกรรมสามารถตัดสินใจทางธุรกิจ
ได้อย่างชาญฉลาดและรวดเร็วยิ่งขึ้น

E l e c t r i c a l  E n g i n e e r i n g
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National Energy Trading Platform-NETP เพื่อกำรซื้อขำยพลังงำนไฟฟ้ำ
3 รฐัวสิาหกจิการไฟฟ้า ประกอบด้วยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภมูภิาค  
(PEA) ร่วมมอืกนัศกึษาและจดัตัง้แพลตฟอร์มซือ้ขายไฟฟ้าแห่งชาติ (National Energy Trading Platform-NETP) เพ่ือรองรบัเทรนด์  
Prosomer ที่ผู้บริโภคจะเป็นทั้งผู้ผลิตไฟฟ้าใช้เองและขายเข้าระบบเพิ่มมากขึ้นในอนาคต

ปูนซีเมนต์นครหลวง
ปนูซเีมนต์นครหลวงได้ท�าโรงงานดิจิทัลอจัฉริยะ โดยเกบ็ข้อมลู

จากการท�างานของเครือ่งจกัร เช่น อณุหภมู ิความสัน่สะเทอืน 

รอบหมุน รวมถึงการวิเคราะห์ต่างๆ จะท�าให้บริษัทสามารถ

คาดการณ์ (Predict) ได้ว่าเครื่องจักรจะต้องมีการดูแลรักษา

เมื่อใด นอกจากจะช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านการซ่อมบ�ารุง

รักษาแล้ว ยังสามารถช่วยในเรื่องการจัดการเวลาหยุดท�างาน 

(Down time) ของเครือ่งจกัรได้ดข้ึีน ส่งผลให้สามารถวางแผน

การผลิตได้แม่นย�าขึ้น และลดโอกาสเกิด Unplanned shut 

down โดยได้ด�าเนินการ 5 ประการดังต่อไปนี้ 

1. สร้างเครือข่ายโรงงานโดยรวม 

2. ใช้อุปกรณ์ที่รองรับโทรศัพท์มือถือในการตรวจตรา 

3. บรูณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology : IT)  

และเทคโนโลยส่ีวนปฏบัิตกิาร (Operational Technology : OT)  

เข้าด้วยกัน 

4. สร้างกลไกส�าหรบัการจดัการผูร้บัเหมาและการจดัการข้อมลู 

5. ติดตั้งศูนย์ปฏิบัติการจากระยะไกล (Remote Operation 

Center)

NETP ทําให้เกิดระบบการจัดการพลังงาน 
(energy management) อย่างมปีระสทิธภิาพ 
โดยจะนําระบบไมโครกรดิ สมาร์ทกรดิ ระบบ
กกัเก็บพลงังาน (Energy Storage System :  
ESS) มาประยุกต์ใช้เพื่อให้ผู้ผลิตไฟฟ้าใช้เอง 
และต้องการขายเข้าสูร่ะบบ สามารถเชือ่มโยง 
กับระบบสายส่งของทั้ง 3 การไฟฟ้าได้อย่าง 
ไม่มีปัญหา โดยไฟฟ้าส่วนเกินที่ผลิตได้จะถูก 
ส่งต่อไปยังพื้นที่ที่อยู่ไกลออกไป ผ่านระบบ 
ไฟฟ้าแรงสูงของ กฟผ. โดยไม่กระทบกับ 
โรงไฟฟ้าหลักที่มีอยู่ในระบบ

ในประเทศไทยได้เริ่มมีบริษัท หรือองค์กรของรัฐ นํา Digital transformation มาเป็นแนวทางการดําเนินงานพอสังเขปดังนี้

วิ ศ ว ก ร ร ม ไ ฟ ฟ้ า
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2. มองโครงการทํา Digital Transformation 
เป็นค่าใช้จ่าย แทนที่จะพิจารณาว่าเป็นการ
ลงทุนขององค์กร ทําให้ไม่ได้ต้ังงบประมาณ 
ให้เพียงพอ ซึง่อาจจะส่งผลต่อความต่อเนือ่งของ
โครงการจนทําให้โครงการอาจจะถกูหยดุก่อน 
ถงึจดุทีส่ร้างผลลัพธ์ทีด่ไีด้ นอกจากนีก้ารมอง 
Digital transformation เป็นเพียงค่าใช้จ่าย 
จะทําให้ไม่มีตัวชี้วัดทางการเงินที่ถูกต้อง เพื่อ
บอกความสําเร็จของการลงทุน

3. มีความเข้าใจความหมายและขอบเขตของ 
Digital Transformation ที่ไม่ตรงกัน เช่น 
เข้าใจว่าเป็นแค่ Digital Marketing หรอืเป็นแค่ 
Process Automation ฯลฯ ทําให้ไม่สามารถ
สร้างความร่วมมอืจากทกุฝ่ายได้เตม็ทีจ่นอาจจะ
ทาํให้ไม่สามารถขบัเคลือ่นองค์กรไปในทศิทาง
เดียวกันได้

NETP เปรียบเหมือนตลาดสําหรับขายสินค้าทั่วไป ที่มี 3 ส่วนคือ ผู้ซื้อ ผู้ขาย 
และเจ้าของตลาดเพียงแต่สนิค้าในตลาดน้ีต้องเป็นพลงังานไฟฟ้า และการพฒันา
ตลาดบนแพลตฟอร์มดิจิทัล โดยสร้างพื้นที่ให้คนที่ต้องการซื้อและคนที่ต้องการ
ขายมาเจอกัน ซึ่งมีเทคโนโลยีที่น่าสนใจและอาจถูกนํามาใช้เป็นเทคโนโลยี
ต้นแบบของแพลตฟอร์ม เช่น “Blockchain” และ “Micro-EMS” Micro-Energy  
Management System ซึง่เป็นระบบการจัดการพลงังานจะถูกนาํไปติดตัง้ในพืน้ท่ี
ที่จะมีการซื้อขายพลังงานไฟฟ้าเป้าหมาย เช่น ในหมู่บ้าน นิคมอุตสาหกรรม 
ชุมชน Micro-EMS ทําหน้าที่เป็นสมองกล

สำเหตุในกำรท�ำ Digital Transformation ล้มเหลว
สาเหตขุองความล้มเหลวในการทาํ Digital Transformation ทีพ่บบ่อยในองค์กร 
อันเกิดจาก 3 ส่วนหลักคือ ผู้บริหาร บุคลากร และกระบวนการ

ผู้บริหำร
1. นาํเทคโนโลยมีาใช้โดยไม่วิเคราะห์กลยทุธ์ของธรุกจิ เมือ่ใช้เทคโนโลยไีปแล้ว
ไม่ได้ก่อให้เกดิความได้เปรยีบทางธรุกจิ และไม่สามารถสร้างความแตกต่างมากข้ึน  
โดยทุม่ใช้งบประมาณซือ้เทคโนโลยทีีด่ทีีส่ดุ แต่กลบัไม่เข้าใจว่าธุรกิจจะได้เปรยีบ
คู่แข่งอย่างไร เช่น เทคโนโลยีสามารถช่วยเพิ่มรายได้ส่วนใด ช่วยลดรายจ่าย 
ส่วนใด สร้างฐานลูกค้ากลุ่มใด เป็นต้น
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4. การทาํงานแบบดจิทิลั ขดักบัผลประโยชน์ของกลุม่ธรุกจิเดมิ เช่น ผลติภณัฑ์
รปูแบบดจิทิลัจะแย่งรายได้จากผลติภณัฑ์เดิม โดยอาจจะลมืไปว่าองค์กรแย่งรายได้ 
ตัวเองยังดีกว่าให้คู่แข่งมาแย่งรายได้ หากองค์กรไม่ Transform ซึ่งกว่าจะรู้ตัว
ก็มักจะช้าเกินไป

5. ไม่เข้าใจเกมการแข่งขนัในโลกดิจทิลั ซึง่มยีทุธวธิทีีไ่ม่เหมอืนกบัโลกยุคเดมิ เช่น 
ในโลกดจิทิลั การใช้ User-Generated Content เพือ่สร้าง Content จํานวนมาก,  
การเป็นส่วนหน่ึงของ Ecosystem เพือ่ใช้ประโยชน์จากบริการอ่ืนๆ ใน Ecosystem,  
การทําผลิตภัณฑ์แบบ Freemium เพื่อดึงลูกค้า, การชิงพื้นที่ใน Social Media 
ล้วนเป็นเรื่องสําคัญ

บุคลำกร
1. ขาดการมอบหมายบุคลากร (Dedicated  
Resource) เพื่อมาทําโครงการ Digital  
Transformation โดยเฉพาะ แต่นําเอาคนที่มี
งานรับผดิชอบเดิมอยูแ่ล้ว (Business As Usual  
หรือ BAU) เข้ามารับผิดชอบโครงการฯ ด้วย 
ทําให้มอง Digital Transformation เป็นแค่
งานเสริม ซ่ึงในความเป็นจริง งาน Digital 
Transformation เป็นงานหลักที่ซับซ้อนมาก  
และ Out of Comfort Zone ของบคุลากรเหล่านี้  
เมื่อคนกลุ่มนี้ไม่สามารถโฟกัสการทํางานที่
ได้รับมอบหมายได้เตม็ท่ี กอ็าจจะทาํให้การทาํ 
Digital Transformation ขององค์กรล้มเหลว

2. กลุ่มบคุลากรในองค์กรขาดชดุทกัษะใหม่ๆ 
(Skill Set) ทีจ่าํเป็น เช่น การบริหารงานแบบ 
Agile, ความรูด้้านเทคโนโลย,ี การทําการตลาด 
ผ่าน Social Media เป็นต้น หรืออาจจะขาด 
บคุลากรทีม่คีวามสามารถเฉพาะทาง (Specialized  
resources) เช่น Developer, UI/UX Designer,  
Software Testers, PMO เป็นต้น

3. บคุลากรกลวัว่าการทํางานทีม่ปีระสทิธิภาพ
จะส่งผลต่อความมัน่คงทางการงานของตนเอง  
เพราะเทคโนโลยีส่งผลต่อการทํางานมี
ประสิทธิภาพใช้คนน้อยลง จนลืมไปว่าหาก
องค์กรไม่ Transform ต้นทุนของบริษัท 
กจ็ะสูคู่้แข่งไม่ได้ และสดุท้ายกต้็องตายไปจาก
ตลาด ฉะนัน้บคุลากรจงึควรจะปรบัตัว พฒันา
ทกัษะ ความรู ้และความสามารถ เพ่ือสามารถ
ทํางานที่ช่วยเพิ่มคุณค่า (Add Value) ให้กับ
องค์กรมากขึ้น

กระบวนกำร
1. ออกแบบระบบและกระบวนการตามกรอบ
ความคิดแบบเก่า การซ้ือระบบมาเพือ่ Customize 
ตามกระบวนการเก่า จึงได้ผลลัพธ์แบบเก่า 
ไม่มีการพัฒนากระบวนการใหม่ให้สอดคล้อง
กบัการทาํงานแบบดจิทิลั ทาํให้การลงทนุด้าน
ดิจิทัลไม่สามารถแสดงผลลัพธ์ที่ดีออกมาได้
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ข้อมูลอ้ำงอิง
1. https://blogs.microsoft.com/blog/2016/04/05/microsoft-envision-a-conversation-on-digital-transformation/
2. https://www.prophet.com/2016/04/the-six-stages-of-digital-transformation/
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
6. https://www.g-able.com/thinking/digital-transformation/
7. https://www.scbeic.com/th/detail/product/4327
8. https://www.thumbsup.in.th/infographic-airbnb-2019
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 -amazon-com/
10. https://www.longtunman.com/tag/amazon
11.  https://www.businessoffashion.com/articles/opinion/luxury-fashion-digital-darwinism
12. https://www.theviable.co/why-digital-darwinism-drives-digital-transformation/
13. https://www.sas.com/th_th/insights/big-data/what-is-big-data.html
14. https://smartcity.kmitl.io/smart-living-ucare-application/
15. https://favforward.com/tech-gadget/28432.html
16. https://www.komchadluek.net/news/scoop/415555
17. https://www.egat.co.th/index.php?option=com_content&view=article&id=2481:mis-20180423-02&catid=30&Itemid=112
18. https://www.energynewscenter.com/oldweb/index.php/news/detail/1307
19. https://www.thailand-energy-academy.org/assets/upload/coursedocument/file/14032019.PDF
20. https://www.egat.co.th/images/information/egatmagazine/egatmagazine610709/egat-mag-2018-jul_sep.pdf

2. ไม่มแีผนการและกระบวนการทีด่ใีนการทํา 
Digital Transition และ Change management 
ทาํให้เกดิแรงต้าน และเกดิความขลกุขลกัในการ
เปลีย่นการทาํงานมาเป็นแบบใหม่ จนลกุลาม
กลายเป็นการต่อต้านในวงกว้าง

การท�า Digital Transformation ทุกวันนี้จะมี Technology ใหม่ๆ ที่เข้ามา 
ช่วยเหลือให้ทุกองค์กรสามารถก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆ ได้อย่างมากมาย  
แต่องค์กรควรจะต้องศึกษาและมุ่งเน้นในการน�า Technology ไปใช้ในการ 
แก้ปัญหา หรือแก้ Pain Points ท่ีแท้จริงขององค์กร เพราะการมุ่งเน้นแต ่
จะน�า Technology มาใช้เพยีงอย่างเดียว นอกจากจะไม่ช่วยให้เกดิประสทิธภิาพ
ในด้านธุรกิจแล้ว ยังจะส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กร เช่น ค่าใช้จ่าย 
ที่เพิ่มขึ้น โอกาสและเวลาที่เสียไปด้วย 
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วิวัฒนำกำรจำกสถำนีไฟฟ้ำแบบดั้งเดิมสู่สถำนีไฟฟ้ำแบบดิจิทัล

สถานไีฟฟ้าเป็นจุดทีเ่ช่ือมโยงระหว่างสายส่งไฟฟ้าทีรั่บพลงังานไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าเชือ่มต่อ 
เข้ามาในระบบส่ง โดยสถานีไฟฟ้าท�าหน้าที่รับไฟฟ้าจากระบบส่งไฟฟ้าที่ระดับแรงดัน
ต่างๆ และแปลงแรงดันไฟฟ้าให้ลดลงเป็นแรงดันต�่าเพ่ือจ่ายไปยังผู้ใช้ไฟ สถานีไฟฟ้า 
จึงเป็นสถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมการเปล่ียนระดับแรงดันไฟฟ้า และอุปกรณ์
ส�าหรบัป้องกนัระบบส่งไฟฟ้า ตดิตัง้ไว้เพือ่แยกสายส่งทีม่ปัีญหา ทีเ่กดิจากการผดิพร่อง
หรือลัดวงจรในระบบส่งออกจากการส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า รวมท้ังแยกอุปกรณ์ที่เกิด 
ความเสียหายออกจากการจ่ายไฟได้ด้วย

ถึงเวลา..
สถำนีไฟฟำ้ดจิทัิล 

ศิวกร 
วิศวกรอิสระ

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



024 TIRATHAI JOURNAL

ปัจจบุนัอุปกรณ์หลักทีใ่ช้ในสถานไีฟฟ้า มดีงัต่อไปนี ้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

ปัจจบุนัโครงข่ายไฟฟ้าจาํเป็นต้องพฒันาเพือ่ตอบสนองความต้องการทีเ่ปลีย่นแปลงไป 
ของผู้บริโภคอย่างรวดเร็ว ปัญหาในการใช้พ้ืนที่ในการก่อสร้างสถานีไฟฟ้า  
ระยะเวลาในการก่อสร้างและติดตั้งอุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้าต้องถูกบูรณาการโดย

ใช้ความสามารถของ Digital transformation 
ทําให้สถานีไฟฟ้าต้องนําเทคโนโลยีดิจิทัล ที่มี
การพฒันาอย่างก้าวกระโดดมาปรบัปรงุสถานี 
เพื่อให้มีความพร้อมใช้งานให้ทันกับโครงข่าย
ไฟฟ้าที่มีการเปลี่ยนแปลงและมีความซับซ้อน 
ในการส่งผ่านพลังงานไฟฟ้า วิวัฒนาการน้ี 
จึงเป็นตัวเร่งก่อให้เกิดสถานีไฟฟ้าอัจฉริยะ
แบบดิจิทัล

รูปที่ 1 แสดงอุปกรณ์หลักในสถานีไฟฟ้า
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สถำนีไฟฟ้ำดิจิทัลคืออะไร ?
ในระบบส่งพลงังานไฟฟ้า ส่วนใหญ่การส่งจ่าย
พลังงานไฟฟ้าโดยทั่วไปจะเป็นไฟฟ้ากระแส
สลับ โดยส่งจ่ายทั้งแรงดันและกระแสไฟฟ้า
ผ่านสายส่งไฟฟ้าแรงสูงไปจนถึงสถานีไฟฟ้า 
ปัจจุบันการส่งจ่ายไฟฟ้ายังไม่มีเทคโนโลยี 
ทีส่่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลบัด้วยสญัญาณดิจิทัล 
ดังนั้นสถานีไฟฟ้าดิจิทัลจึงหมายถึงระบบการ
ควบคุมและการบันทึก ของระบบการป้องกัน 
การวัด และการตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ ที่

ท�ำไมต้องเปลี่ยนเป็นสถำนีไฟฟ้ำแบบดิจิทัล ?

ระบบไฟฟ้าในอดีต
ถูกออกแบบมาโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ
ส่งพลังงานไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ 
ไปยังผู ้ใช้ไฟฟ้าเท่านั้น ทําให้พลังงาน
ไฟฟ้า มลัีกษณะการส่งจ่ายไฟฟ้าเพียงแบบ 
ทศิทางเดยีว ผูใ้ช้ไฟฟ้าจะทาํหน้าท่ีรับไฟฟ้า
มาเพื่อใช้งานเพียงอย่างเดียว ผู้ใช้ไฟฟ้า
ยังไม่มีบทบาทในการผลิตไฟฟ้าส่งไฟฟ้า
ย้อนกลับไปขายให้กับการไฟฟ้าฯ ได้ หรือ
หากมีก็อยู่ในวงจํากัด ในส่วนของระบบส่ง
พลงังานไฟฟ้าและอปุกรณ์ทีต่ดิตัง้ในสถานี
ไฟฟ้ามกีารแลกเปลีย่นข้อมลูของระบบไฟฟ้า
ระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ ในระดับน้อยมาก 
และมีการทํางานร่วมกันระหว่างอุปกรณ์
แบบอัตโนมัติอย่างจํากัด

เกี่ยวข้องกับกระบวนการหลักในการส่งจ่ายพลังงานเท่านั้น โดยรวมหน้าที่การ
ทํางานของอุปกรณ์ต่างๆ ไว้ท่ีอุปกรณ์ชุดเดียวกัน เรียกว่าเป็นอุปกรณ์อัจฉริยะ 
(Intelligent Electronic Device : IED) แสดงดังรูปที่ 2

จากการพัฒนาของ IED ทําให้สถานีไฟฟ้าใช้พ้ืนที่ในการติดตั้งอุปกรณ์น้อยลง 
โดยเข้ามาทดแทนระบบเดิมประกอบด้วย
• ระบบป้องกันอุปกรณ์ภายในสถานีไฟฟ้า
• ระบบควบคุมอุปกรณ์ภายในสถานีไฟฟ้า
• ระบบแจ้งเตือนและจัดเก็บข้อมูลความผิดปกติภายในสถานีไฟฟ้า
• ระบบการอ่านค่ามิเตอร์ต่างๆ ภายในสถานีไฟฟ้า

ระบบไฟฟ้าในอนาคต
นอกจากจะรบัพลงังานไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่แล้วยงัออกแบบให้รองรับแหล่งผลิตไฟฟ้าทีก่ระจายตวัอยู่ทัว่ไป (Distributed  
Generation) ซึง่เป็นลักษณะเฉพาะของเทคโนโลยพีลงังานหมนุเวยีนบางประเภท เช่น พลงังานแสงอาทติย์ พลงังานลม มกีาร
ออกแบบให้ไฟฟ้าสามารถไหลได้สองทศิทาง ผูใ้ช้ไฟฟ้ามบีทบาทในการผลติไฟฟ้า (Prosumer) มากขึน้ เปิดโอกาสให้ผู้ใช้ไฟฟ้า
สามารถบรหิารจดัการการใช้พลงังานไฟฟ้าให้เหมาะสมกบัวถิชีวีติ และพฤตกิรรมการใช้ไฟฟ้าของตนเองได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 
รวมถงึมีการแลกเปลีย่นข้อมูลจํานวนมากระหว่างอปุกรณ์ต่างๆ มกีารทํางานร่วมกนัอย่างสอดประสานระหว่างอปุกรณ์ตรวจวดั 
ประมวลผล ระบบอัตโนมัติและสื่อสารข้อมูล

ระบบไฟฟ้าในอดีต ระบบไฟฟ้าในอนาคต
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IEC61850 เทคโนโลยีส�ำคัญของสถำนีไฟฟ้ำดิจิทัล
IEC61850 เป็นมาตรฐาน Protocol ของการส่ือสารที่สําคัญเพื่อใช้งานกับ 
สถานีไฟฟ้าดิจิทัล โดยกําหนดโครงสร้างของข้อมูล การสื่อสาร และวิธีการ 
แลกเปลีย่นข้อมลูเพ่ือให้เกดิการใช้งานร่วมกนัได้ระหว่างอปุกรณ์หลกัในการส่งจ่าย
พลงังานไฟฟ้า ถงึแม้ว่าอุปกรณ์ดงักล่าวจะผลิตจากผูผ้ลติต่างบรษิทัฯ กส็ามารถ
นําอุปกรณ์ดังกล่าวมาใช้งานแทนกันได้ คุณสมบัติที่โดดเด่น ของ IEC61850 
อีกประการก็คือ การส่งข้อมูลที่เป็นแบบเรียลไทม์โดยใช้สาย Fiber optic  

เพียงเส้นเดียว จากเดิมที่ต้องใช้สายทองแดง
จํานวนมาก เพื่อจะส่งสัญญาณจากวงจร
ควบคมุหรอืวงจรเครือ่งมอืวดั เมือ่เปลีย่นมาใช้ 
มาตรฐาน IEC61850 ใช้สาย Fiber optic 
เพยีงเส้นเดยีว กจ็ะสามารถส่งสญัญาณข้อมลู
ได้ทั้งหมด แสดงดังรูปที่ 3

รูปที่ 2 แสดงรูปแบบสถานีไฟฟ้าดิจิทัล

รูปที่ 3 เปรียบเทียบการใช้สายทองแดงระหว่างสถานีไฟฟ้าแบบดั้งเดิมกับสถานีไฟฟ้าดิจิทัล
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สถำปัตยกรรมสถำนีไฟฟ้ำดจิทิลั
สถาปัตยกรรมสถานีไฟฟ้าดิจิทัล มีโครงสร้าง 
พ้ืนฐานของสถานไีฟฟ้าตามมาตรฐาน IEC61850 
จะแบ่งระดบัส่วนสําคญัในการควบคมุ 3 ระดบั 
ได้แก่ Station Level, Bay Level และ Process 
Level แสดงดังรูปที่ 4 ดังนี้

1. ระดับ Station Level ทําหน้าที่เป็นระบบ
สื่อสาร รับและส่งข้อมูล ระหว่างส่วนของ 
Bay level และ Station Level

2. ระดับ Bay Level เป็นส่วนของอุปกรณ์
ควบคมุและป้องกัน โดยจะรับส่งข้อมลู และ
สัง่การทํางานจาก Station level โดยรบัค่า 
กระแสและแรงดนัจากอุปกรณ์เคร่ืองมือวัด 
ชนิด Optical Instrument Transformer 
(CT&PT) จากการสือ่สารผ่าน Process Bus

3. ระดบั Process Level ทําหน้าท่ีรับค่าจาก
เครื่องมือวัดชนิด Optical Instrument 
Transformer (CT&PT) เชือ่มต่อสญัญาณ
เข้ากบั Merging Unit ซึง่ Merging Unit ก็
จะส่งข้อมลูเข้าสู ่Process Bus เพือ่สือ่สาร
รับส่งข้อมูลกับอุปกรณ์ใน Bay level ซึ่ง
แสดงดังรูปที่ 5 

รูปที่ 4 แสดงสถาปัตยกรรมสถานีไฟฟ้าดิจิทัล มาตรฐาน IEC61850

รูปที่ 5 แสดงการเชื่อมต่อ Station Level, Bay Level และ Process Level สถานีไฟฟ้าดิจิทัล
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สถำนีไฟฟ้ำดจิทิลั..ท�ำแล้วได้อะไร ?
ประโยชนข์องสถานไีฟฟา้ดิจิทัล สามารถช่วย 
ลดค่าใช้จ่าย ค่าบํารงุรกัษา ซึง่สะท้อนออกมา 
ในรปูของตัวช้ีวัดทางเศรษฐศาสตร์ เช่น CAPEX 
และ OPEX อกีท้ังเพ่ิมความปลอดภยั Safety 
ในการทํางานดังนี้

1. Capital Expenditures (CAPEX) ลดลง 
หมายถึง เงินลงทุนก่อสร้างสถานีไฟฟ้า 
ใช้เงนิลงทนุต่ํากว่าสถานไีฟฟ้าแบบดัง้เดมิ  
เนื่องจากลดพื้นที่ในการก่อสร้างสถานี
ไฟฟ้าและลดปรมิาณสาย Wiring ระหว่าง
อุปกรณ์ ลดระยะเวลาในการก่อสร้างและ
ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า 

2. Operation expenditures (expenses) 
OPEX ลดลง หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงานที่เกิดขึ้นจากการบํารุงรักษา
ลดลง ระบบการจ่ายพลังงานไฟฟ้ามีความ 
ต่อเนื่องมากยิ่งขึ้น ทําให้เกิดความม่ันคง 
ในการจ่ายพลงังานไฟฟ้า เนือ่งจากอปุกรณ์
ควบคุมและป้องกันมีการติดต่อสื่อสาร
ถึงกันระหว่างสถานีไฟฟ้า ทําให้มีลําดับ
การทาํงานทีแ่ม่นยาํและไม่เกดิข้อผิดพลาด 
ในการควบคุมส่งจ่ายพลงังานไฟฟ้า อปุกรณ์
อจัฉริยะ (IED) สามารถเช่ือมต่อสญัญาณ
ได้โดยตรงกับระบบอัตโนมัติท่ีติดต้ังใน
ระบบจาํหน่ายทาํให้การจดัการด้านอปุกรณ์ 
ในระบบจาํหน่ายกบัอุปกรณ์ป้องกันทีส่ถานี
ไฟฟ้าแม่นยาํและมีประสิทธิภาพมากยิง่ขึน้ 
ทาํให้คณุภาพการส่งจ่ายพลงังานไฟฟ้าดขีึน้
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ข้อมูลอ้ำงอิง
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 artikel-digital-substation-unterweger-ew-en.pdf
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6. http://www02.abb.com/global/seitp/seitp202.nsf/0/906445591007eb60c125803d000d91ac/$file/Digitalization.pdf
7. https://en.wikipedia.org/wiki/Smart_grid

3. ระบบความปลอดภัยเพิ่มขึ้น 
เนื่องจากมีการลดการเดินสายไฟ 
จากทองแดงเป็นจาํนวนมาก และ
ใช้สาย Fiber optic แทนการ 
เดินสายไฟแบบดั้งเดิม ทําให้เกิด
ความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน 
ในการตดิต้ังอุปกรณ์และการซ่อม
บํารุงรักษา

จากประโยชน์ของสถานไีฟฟ้าดจิทิลั 
จะเหน็ได้ว่าสามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้า และรองรับ
ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอจัฉรยิะ (Smart 
Grid) เพือ่ท�าให้เกดิความมัน่คงและ
ความเชื่อถือได้อย่างยั่งยืน อุปกรณ์

อจัฉรยิะภายในสถานไีฟฟ้าทีม่คีวามแตกต่างด้านผลติภณัฑ์สามารถท�างานร่วมกนัได้ 
ท�าให้เกดิความรวดเรว็ในการเปลีย่นทดแทนอปุกรณ์ทีช่�ารดุมุง่เน้นการน�าระบบสือ่สาร
ระหว่างอปุกรณ์มาใช้งานและมคีวามยดืหยุน่ในการปรับเปลีย่นการเชือ่มต่อระบบสือ่สารกบั 
โครงข่ายในอนาคต มคีวามมัน่คงในด้านการใช้งานอุปกรณ์และการออกแบบ ซึง่สามารถ 
รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้เป็นอย่างดี ถึงเวลาแล้วครับที่เราจะต้องเรียนรู้
และปรับตัวเองให้ทันกับเทคโนโลยีในโลกปัจจุบัน ไม่เช่นนั้นคงตกขบวนครับ 
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ฉบับที่แล้วผู้เขียนได้น�าเสนอเกี่ยวกับแบตเตอรี่ลิเทียมไออนให้ได้ทราบ
กันไปบ้างแล้ว ปัจจุบันในชีวิตประจ�าวันของคนเราจะมีระบบดิจิทัลต่างๆ 
เข้ามาเกีย่วข้องมากมาย เช่น smart home, smart phone, smart grid  
และอืน่ๆ อกีมากมาย ส่วนหนึง่ท่ีจะท�าให้ระบบดจิิทลัต่างๆ ขบัเคลือ่นไปได้ 
คอืแบตเตอรีล่เิทยีมไอออน ทีไ่ด้ถกูน�ามาใช้งานในการเกบ็พลงังานไฟฟ้า 
เพือ่ใช้ในวตัถปุระสงค์ต่างๆ ฉบบันีเ้ราจะมาเรียนรูเ้กีย่วกบัการใช้งานและ
ผลกระทบอืน่ๆ ของแบตเตอรีล่เิทยีมไอออนก่อนทีจ่ะเลอืกมาใช้งานกนัครบั

แบตเตอรี่

เฉลิมศักดิ์ วุฒิเศลา
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้าก�าลัง

มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา

ผู้จัดการส่วนทดสอบไฟฟ้า บริษัท ถิรไทย จ�ากัด (มหาชน)

ลิเทียมไอออน (2)
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รพูรนุในกระบวนการท่ีเรยีกว่าการแทรกตวัอยู่ 
(intercalation) ในสภาวะการใช้งานทัว่ไป การ
สูญเสียพลังงานท่ีเกดิจากความต้านทานของหน้า
สัมผัสระหว่างชั้นขั้วไฟฟ้า (electrode layer) 
และทีห่น้าสมัผสัของตวันํากระแสไฟฟ้าอาจสูงถึง  
20% ของพลังงานทั้งหมดของแบตเตอรี่

กำรชำร์จและคำยประจุ
ในระหว่างการคายประจ ุลเิทยีมไอออน (Li +) จะส่งกระแสไฟฟ้าภายในแบตเตอรี่
จากขัว้ลบไปยงัข้ัวบวกผ่านอเิลก็โทรไลต์และแผ่นแยกขัว้ไฟฟ้า ในระหว่างการชาร์จ
แหล่งพลงังานไฟฟ้าภายนอก (วงจรการชาร์จ) จะใช้แรงดนัท่ีสูงกว่าแบตเตอร่ี ต่อเข้า 
ที่ขั้วเดียวกัน เป็นการบังคับให้กระแสการชาร์จไหลภายในแบตเตอรี่จากขั้วบวก
ไปยังขั้วลบ คือในทิศทางย้อนกลับของกระแสตอนจ่ายโหลดภายใต้สภาวะปกติ  
ลิเทียมไอออนจะย้ายจากขั้วบวกไปยังขั้วลบซึ่งจะถูกฝังอยู่ในวัสดุอิเล็กโทรดท่ีมี 

ขั้นตอนกำรชำร์จ

ขั้นตอนการชาร์จสําหรับเซลล์ Li-ion เดี่ยวและแบตเตอรี่ Li-ion ที่สมบูรณ์นั้น
แตกต่างกันเล็กน้อย
- เซลล์ Li-ion เดี่ยวจะถูกชาร์จในสองขั้นตอน 
 1. กระแสไฟฟ้าคงที่ (CC)
 2. แรงดันไฟฟ้าคงที่ (CV)
- แบตเตอรี ่Li-ion (ชดุของเซลล์ Li-ion เป็นอนกุรม) มกีารชาร์จในสามขัน้ตอน
 1. ขั้นตอนกระแสไฟฟ้าคงที่
 2. ขั้นตอนการรักษาสมดุล (ไม่จําเป็นเมื่อแบตเตอรี่เป็นแบบสมดุล)
 3. ขั้นตอนแรงดันไฟฟ้าคงที่

ในระหว่างข้ันตอนกระแสไฟฟ้าคงท่ี เคร่ืองชาร์จ 
จะจ่ายกระแสด้วยอตัราคงท่ีเข้าแบตเตอรีท่าํให้
เกดิแรงดนัเพิม่ข้ึนอย่างต่อเนือ่ง จนกว่าแรงดนั
ของเซลล์จะถึงค่าที่กําหนด 

ในระหว่างขั้นตอนรักษาสมดุล เคร่ืองชาร์จ 
จะลดกระแสการชาร์จ (หรือวนรอบการเปิดและ
ปิดการชาร์จเพือ่ลดค่ากระแสเฉลีย่) ในขณะที ่
สถานะการชาร์จของแต่ละเซลล์จะถูกนําไปสู ่
ระดับเดียวกนัโดยวงจรสมดุลจนกว่าแบตเตอร่ี 
จะมคีวามสมดุล การชาร์จอย่างรวดเร็ว (fast  
charge) จะไม่มขีัน้ตอนนี ้เครือ่งชาร์จบางเครือ่ง 
สร้างสมดุลโดยการชาร์จแต่ละเซลล์อย่าง
อิสระต่อกัน

ในช่วงแรงดันไฟฟ้าคงที่ เคร่ืองชาร์จจะใช ้
แรงดันไฟฟ้าเท่ากับแรงดันเซลล์สูงสุดเท่า 
จํานวนเซลล์ในซีรีส์ของแบตเตอรี่ เนื่องจาก
กระแสจะค่อยๆ ลดลงเป็นศูนย์ จนกระทั่ง
กระแสมค่ีาตํา่กว่าเกณฑ์ทีก่าํหนดไว้ประมาณ  
3% ของค่ากระแสเริ่มต้น การไม่ปฏิบัติตาม 
ข้อจาํกดัของกระแสและแรงดนัไฟฟ้าขณะชาร์จ
อาจทําให้เกิดการระเบิดขึ้นได้
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ผลกระทบต่ออุณหภูมิสูง
ขีดจํากัดอุณหภูมิในการชาร์จสําหรับ Li-ion 
นัน้เข้มงวดกว่าขดีจํากดัการทํางาน เคมลีเิทยีม
ไอออนทํางานได้ดีที่อุณหภูมิสูง แต่การได้รับ
ความร้อนเป็นเวลานานจะทําให้ลดอายุการ 
ใช้งานของแบตเตอรี่

แบตเตอร่ี Li-ion จะให้ประสทิธภิาพการชาร์จ 
ที่ดีในอุณหภูมิท่ีเย็นกว่าและอาจอนุญาต 
ให้ 'ชาร์จเร็ว' ในช่วงอุณหภูมิ 5 ถึง 45 °C 
(41 ถึง 113 °F) ฉะนัน้ควรทําการชาร์จภายใน
ช่วงอุณหภูมินี้ ที่อุณหภูมิตั้งแต่ 0 ถึง 5 °C 
สามารถชาร์จได้ แต่ควรลดกระแสของการ 
ชาร์จลง อุณหภูมิสูงในระหว่างการชาร์จอาจ
ทําให้แบตเตอรี่เสื่อมสภาพและการชาร์จที่
อุณหภูมิสูงกว่า 45 °C จะลดประสิทธิภาพ
ของแบตเตอรี่ในขณะที่อุณหภูมิตํ่ากว่าความ
ต้านทานภายในของแบตเตอรี่อาจเพิ่มขึ้น 
ส่งผลให้การชาร์จช้าลงและเวลาในการชาร์จ
นานขึ้น 

แบตเตอรีล่เิทยีมไอออน สําหรบัผูบ้ริโภคทัว่ไป
ไม่ควรชาร์จที่อุณหภูมิตํ่ากว่า 0 °C (32 °F) 
ถึงแม้ว่าก้อนแบตเตอรีอ่าจแสดงว่ากําลงัชาร์จ
ตามปกติ แต่โลหะลิเทียมชุบอาจเกิดขั้วลบ
ขึ้นในระหว่างการชาร์จแบบเยือกแข็งได้และ 
อาจไม่สามารถหลดุออกมาได้อีกแม้จะชาร์จซ้ํา  
อปุกรณ์ส่วนใหญ่ท่ีมแีบตเตอรี ่Li-ion ไม่อนุญาต 
ให้ชาร์จนอกเหนืออุณหภูมิ 0 - 45 °C เพื่อ
เหตผุลด้านความปลอดภยัยกเว้นโทรศพัท์มอืถอื 
ที่อาจจะอนุญาตให้ชาร์จในระดับหนึ่งเพื่อการ
โทรฉุกเฉิน

ประสิทธิภำพ
-  ความหนาแน่นพลังงานเฉพาะ: 100 ถึง  
  250 W • h/kg (360 ถงึ 900 kJ/kg)
-  ความหนาแน่นพลงังานเชิงปรมิาตร: 250  
  ถงึ 680 W • h/L (900 ถึง 2230 J/cm³) 
-  ความหนาแน่นพลังงานเฉพาะ: 300 ถึง  
  1500 W/kg (ที ่20 วนิาท ีและ 285 W • h/L)

เนือ่งจากแบตเตอรีล่เิทยีมไอออนสามารถมวีสัดุอเิลก็โทรดบวกและลบได้หลากหลาย  
ความหนาแน่นพลังงานและแรงดันไฟฟ้าจึงแปรผันตามแรงดันไฟฟ้าวงจรเปิด 
(OCV) สูงกว่าแบตเตอรี่ที่มีนํ้า (เช่น กรดตะกั่ว, นิกเกิล-เมทัลไฮไดรด์และ 
นิกเกิล-แคดเมียม) ความต้านทานภายในเพิ่มขึ้นเมื่อรอบและอายุการใช้งาน
มากขึ้น ความต้านทานภายในท่ีเพ่ิมขึ้นทําให้แรงดันไฟฟ้าที่ขั้วต่อลดลงเพราะ 
โหลดเพิม่ขึน้ซึง่จะลดการดงึกระแสสงูสดุ ในทีส่ดุความต้านทานทีเ่พิม่ขึน้เรือ่ยๆ 
จะทําให้แบตเตอรีอ่ยูใ่นสถานะทีไ่ม่สามารถรองรบักระแสคายประจปุกตไิด้อกีต่อไป 

แบตเตอรี่ที่มีลิเทียมเหล็กฟอสเฟต (LiFePO4) เป็นขั้วบวกและกราไฟต์เป็น
ข้ัวลบจะมีแรงดันไฟฟ้าวงจรเปิด 3.2 V และแรงดันการชาร์จท่ัวไป 3.6 โวลต์  
ลิเทียมนิกเกิลแมงกานีสโคบอลต์ (NMC) ออกไซด์เป็นขั้วบวกและกราไฟต์เป็น
ขั้วลบจะมีแรงดันไฟฟ้า 3.7 V และแรงดันชาร์จสูงสุด 4.2 V ขั้นตอนการชาร์จ 
จะเร่ิมทีแ่รงดันไฟฟ้าคงทีพ่ร้อมกบัจํากดักระแสไฟฟ้า (เช่น การชาร์จด้วยกระแสคงที ่
จนกระทั่งแรงดันไฟฟ้าถึง 4.2 V ในเซลล์และชาร์จต่อด้วยแรงดันไฟฟ้าคงที ่
จนกระทั่งกระแสไฟฟ้าลดลงใกล้ศูนย์) โดยท่ัวไปจะหยุดที่ 3% ของกระแสที่
ชาร์จเร่ิมต้น ในอดีตแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนไม่สามารถชาร์จอย่างรวดเร็วได ้
และต้องการเวลาอย่างน้อยสองชัว่โมงในการชาร์จจนเตม็ เซลล์รุน่ปัจจบุนัสามารถ
ชาร์จเต็มในเวลา 45 นาทีหรือน้อยกว่าได้ ในปี 2015 นักวิจัยสามารถทําให้
แบตเตอรีค่วามจ ุ600 mAh นัน้ชาร์จได้ถึง 68% ในเวลา 2 นาท ีและแบตเตอรี่
ขนาด 3000 mAh นั้นจะชาร์จได้ถึง 48% ในเวลา 5 นาที 

ประสิทธภิาพของแบตเตอร่ีมีการปรบัปรงุเม่ือเวลาผ่านไป ยกตวัอย่างเช่น 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

E l e c t r i c a l  E n g i n e e r i n g
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วัสดุที่ใช้
ความต้องการท่ีเพิ่มข้ึนสําหรับแบตเตอร่ี
ทําให้ผู้ค้าและนักวิชาการให้ความสําคัญกับ
การปรับปรุงแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ในด้าน 
ความหนาแน่นของพลังงาน อุณหภูมิในการ
ทํางาน ความปลอดภัย ความทนทาน เวลา 
ในการชาร์จพลังงานและต้นทุน เทคโนโลยี 
การผลติมีการใช้วสัดตุ่อไปนีใ้นเซลล์ทีม่จํีาหน่าย
ท่ัวไป การวิจยัเพือ่เสาะหาวสัดอุืน่ๆ มาทดแทน
เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ขั้วบวก (positive plate)
โดยทัว่ไปวสัดแุคโทด จะถูกสร้างขึน้จากสองวัสดุ  
คือ LiCoO2 และ LiMn2O4 วัสดุที่ใช้โคบอลต์
พัฒนาโครงสร้างแบบ tetrahedral ท่ีทําให้
มีการแพร่กระจายของลิเทียมไอออนสองมิติ  
แคโทดที่ทําจากโคบอลต์มีความเหมาะสม 
อย่างยิ่งเนื่องจากความจุต่อความร้อนที่สูง 
ความจุต่อปริมาตรสูง การปลดปล่อยตัวเอง 
(self-discharge) ตํ่า แคโทดแมงกานีสนั้น 
กน่็าสนใจ เพราะแมงกานสีมรีาคาถกูกว่าและ 
เป็นไปได้ว่าในทางทฤษฎีแล้วมันสามารถ 
ใช้เพื่อทําให้แบตเตอร่ีมีประสิทธิภาพและ 
มีอายุการใช้งานท่ียาวนานขึ้น แต่มีข้อจํากัด
รวมถึงแนวโน้มที่แมงกานีสจะละลายเป็น 
อิเล็กโทรไลต์ในระหว่างรอบการใช้งาน ซึ่ง

นําไปสู่การเสื่อมสภาพของแคโทด ดังนั้นแคโทดท่ีใช้โคบอลต์จึงพบได้บ่อยที่สุด 
อย่างไรก็ตามวัสดุอ่ืนๆ กําลังถูกวิจัยโดยมีเป้าหมายเพื่อลดต้นทุนและปรับปรุง
อายุการใช้งานของแบตเตอรี่

ในปี 2017 LiFePO4 เป็นตัวเลือกสําหรับการผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน 
ขนาดใหญ่ เช่น สําหรับยานพาหนะไฟฟ้าเนื่องจากต้นทุนตํ่า ความปลอดภัยที่
ยอดเยี่ยมและความทนทาน (รอบการใช้งาน) สูง ตัวอย่างเช่น แบตเตอรี่ของ 
Sony Fortelion นัน้ยงัคงความสามารถไว้ถงึ 74% ของความจหุลงัจากใช้งานไป 
8000 รอบด้วยการคายประจ ุ100% การเลอืกชนดิของอเิลก็โทรไลต์กม็บีทบาท
สําคัญต่อประสิทธิภาพของแบตเตอรี่เช่นกัน เช่น แบตเตอรี่ลิเทียมโพลิเมอร์

ขั้วลบ (negative plate)
วัสดุอิเล็กโทรดขั้วลบแบบดั้งเดิมถูกสร้างขึ้นจากกราไฟต์และวัสดุคาร์บอนอ่ืนๆ 
แม้ว่าจะมีการใช้วัสดุซิลิกอนในรุ่นใหม่ๆ มากขึ้น วัสดุเหล่านี้นิยมนํามาใช้งาน
เพราะหาง่ายและมีการใช้งานกับตัวนําทางไฟฟ้าและสามารถดูดซับไอออนของ
ลเิทยีมไอออนเพ่ือเกบ็ประจไุฟฟ้าด้วยการขยายปรมิาตรเพยีงเลก็น้อย (ประมาณ 
10%) เหตผุลทีก่ราไฟต์เป็นวสัดหุลกัเนือ่งจากแรงดันไฟฟ้าต่ําและประสทิธภิาพ
ที่ดีเยี่ยม มีการนําวัสดุอื่นๆ มาใช้ แต่แรงดันไฟฟ้าสูงทําให้มีความหนาแน่นของ
พลังงานต่ํา แรงดันไฟฟ้าที่ต่ําของวัสดุจึงเป็นคุณสมบัติที่สําคัญ เพราะความจุ
ส่วนเกินนั้นไร้ประโยชน์ในแง่ของความหนาแน่นพลังงาน

กำรใช้งำน
แบตเตอรี่ Li-ion ให้แหล่งพลังงานที่มีความหนาแน่นพลังงานสูง นํ้าหนักเบา 
เหมาะสาํหรบัอปุกรณ์ทีห่ลากหลาย เพือ่ให้พลงังานแก่อปุกรณ์ทีม่ขีนาดใหญ่กว่า  
เช่น รถยนต์ไฟฟ้า การเช่ือมต่อแบตเตอรี่ขนาดเล็กจํานวนมากในวงจรแบบ
ขนานนัน้ มปีระสทิธภิาพมากกว่าการเชือ่มต่อแบตเตอรีข่นาดใหญ่เพียงหน่ึงก้อน  
อุปกรณ์ดังกล่าวรวมถึง:

อปุกรณ์พกพา อปุกรณ์เหล่านีร้วมถงึโทรศพัท์มอืถอืและสมาร์ตโฟนแลป็ทอ็ปและ
แทบ็เลต็ กล้องดจิิตอลและกล้องวดิโีอ บหุรีอ่เิลก็ทรอนกิส์ เกมพกพาและไฟฉาย

เครือ่งมอืไฟฟ้า แบตเตอรี ่Li-ion ใช้ในเครือ่งมอืต่างๆ เช่น สว่านไร้สาย เลือ่ยและ
อปุกรณ์ทําสวนหลากหลายประเภทรวมถึงวปิเปอร์สนปิเปอร์และเครือ่งเลม็หญ้า 

ยานพาหนะไฟฟ้า แบตเตอรี่ถูกนํามาใช้ในรถยนต์ไฟฟ้า, รถยนต์ไฮบริด,  
รถจกัรยานยนต์ไฟฟ้าและสกตูเตอร์, จกัรยานไฟฟ้า, ยานพาหนะส่วนบคุคลและ
รถเข็นไฟฟ้าขั้นสูง นอกจากนี้ยังมีแบบที่ควบคุมด้วยวิทยุ เช่น เครื่องบินจําลอง
อากาศยาน และรถสํารวจดาวอังคาร

วิ ศ ว ก ร ร ม ไ ฟ ฟ้ า
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แบตเตอรี ่Li-ion ใช้ในงานด้านการส่ือสารโทรคมนาคม แบตเตอรีล่เิทียมทีไ่ม่มน้ํีา  
(ทุติยภูมิ) ให้พลังงานไฟฟ้าสํารองที่เช่ือถือได้สําหรับอุปกรณ์ท่ีอยู่ในเครือข่าย 
ของผู้ให้บริการโทรคมนาคมทั่วไป และโครงสร้างที่ไม่มีผู้ปฏิบัติงานควบคุมงาน 
ในลักษณะดังกล่าวแนะนําให้ใช้แบตเตอร่ี Li-ion ท่ีมีคุณสมบัติทางเทคนิค
เฉพาะ ผูใ้ช้แบตเตอรี ่li-ion ต้องทราบข้อมลูรายละเอยีดข้อควรระวงัเฉพาะของ
แบตเตอรี่รวมถึงขั้นตอนการดับเพลิงท่ีเหมาะสมเพื่อให้เป็นไปตามข้อกําหนด 
ด้านกฎระเบียบและเพื่อปกป้องพนักงานและอุปกรณ์โดยรอบด้วย

กำรคำยประจุเอง (self-discharge)
แบตเตอรีจ่ะค่อยๆ คายประจตุวัเองออกแม้ว่าจะไม่ได้เชือ่มต่อและจ่ายกระแสไฟ  
แบตเตอรีแ่บบชาร์จ Li-ion มีอตัราการคายประจุตวัเองโดยทัว่ไปจะอยูท่ี่ 1.5 - 2%  
ต่อเดือน ขึ้นอยู่กับผู้ผลิต

อัตราจะเพ่ิมขึ้นตามอุณหภูมิและสถานะของประจุ การศึกษาปี 2004 พบว่า
สาํหรบัเง่ือนไขการคายประจตัุวเองส่วนใหญ่จะขึน้อยูก่บัเวลาเป็นหลกั นัน่คืออตัรา
การคายประจุด้วยตนเองอาจเพิ่มขึ้นตามอายุของแบตเตอรี่ ในปี 1999 วัดการ 
ปลดปล่อยตัวเองต่อเดือนที่ 8% ท่ี 21 °C, 15% ที่ 40 °C, 31% ที่ 60 °C  
สถิติในปี 2007 พบว่าอัตราการคายประจุตัวเองต่อเดือนอยู่ที่ 2 - 3%

จากการเปรียบเทียบอัตราการคายประจุด้วยตนเองสําหรับแบตเตอรี่ NiMH 
สาํหรบัเซลล์ทัว่ไปก่อนหน้านีท้ีม่มีากถงึ 30% ต่อเดอืน ตัง้แต่ปี 2017 จะลดลง 
เหลือเพียงประมาณ 0.08 - 0.33% ต่อเดือน และประมาณ 10% ต่อเดือน 
ในแบตเตอรี่ NiCd

อำยุแบตเตอรี่
โดยทัว่ไปแล้วอายุของแบตเตอรีล่เิทียมไอออน
จะถกูกําหนดเป็นจํานวนรอบการชาร์จประจุเตม็  
(number of cycles) ท่ีจะทาํให้แบตเตอรีส่ญูเสยี 
ความจุหรือความต้านทานภายในเพิ่มขึ้น  
โดยปกติแล้วข้อมูลทางเทคนิคของผู้ผลิต 
จะใช้คําว่า "อายกุารใช้งาน (cycle life)" เพ่ือ
ระบุอายุการใช้งานในแง่ของจํานวนรอบการ 
ใช้งานถึง 80% ของความจุแบตเตอรี่ที่ได้ 
กําหนดไว้ ในการจัดเก็บแบตเตอรี่แม้ไม่ได้ 
ใช้งานก็ทําให้ลดความจุลดลงได้เช่นกัน 

อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ได้รับผลกระทบ
จากปัจจยัหลายอย่างรวมถงึอณุหภมู,ิ กระแส
ในการคายประจ,ุ กระแสในการประจุและช่วง
ของการประจ ุ(depth of discharge) แบตเตอร่ี
ไม่ได้รบัการชาร์จและปล่อยออกมาอย่างเตม็ที่
ในการใช้งานจริง เช่น สมาร์ตโฟน แล็ปท็อป 
และรถยนต์ไฟฟ้า แต่การกําหนดอายุการ 
ใช้งานแบตเตอรี่โดยรอบการคายประจุเต็ม 
อาจทาํให้เข้าใจผดิ เพ่ือหลกีเลีย่งความสบัสนนี้
บางครัง้นกัวจิยัใช้การคายประจสุะสมทีก่าํหนด
เป็นจํานวนประจุทั้งหมด (Ah) ตลอดอายุ
การใช้งานของแบตเตอรี่ การเสื่อมสภาพของ
แบตเตอรี่ในระหว่างการเก็บรักษานั้นได้รับ
ผลกระทบจากอุณหภูมิและสถานะประจุของ
แบตเตอรี ่(%SOC) และอณุหภมูท่ีิสงู (ปกติ 
> 50 °C) จะทําให้ความจุลดลงได้

การคูณการคายประจุของแบตเตอรี่ (Ah) 
กับแรงดันไฟฟ้าที่กําหนด (V) จะได้พลังงาน
ท้ังหมด (kWh) ท่ีได้ตลอดอายกุารใช้งานของ
แบตเตอรี ่จะสามารถคาํนวณต้นทนุต่อ kWh 
ของพลงังานจากแบตเตอรีไ่ด้ (รวมถงึค่าใช้จ่าย
ในการชาร์จด้วย)
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ควำมหลำกหลำยของแบตเตอรี่
การศึกษาในปี 2015 โดย Andreas Gutsch 
จากสถาบันเทคโนโลยี Karlsruhe พบว่าอายุ
การใช้งานของแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนอาจ 
แตกต่างกันไปตามปัจจัยในการใช้งาน เพราะ
เซลล์ Li-ion บางส่วนสญูเสยีความสามารถไป  
30% หลงัจากใช้งานไป 1,000 รอบ การศกึษา 
ยังพบว่ามาตรฐานความปลอดภัยสําหรับ
แบตเตอรี่บางตัวไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 
สําหรับระบบการจัดเก็บพลังงานแบบอยู่กับที่ 
(stationary) คาดหวังว่าแบตเตอรี่ควรจะม ี
อายกุารใช้งาน 3,000 รอบเป็นอย่างน้อย ซึง่
มันจําเป็นสําหรับการลงทุนที่จะทํากําไร

กำรเสื่อมสภำพ
แบตเตอร่ีทีม่อีายกุารใช้งานจะทาํให้ความจลุดลง 
เรื่อยๆ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางเคมี 
และเชิงกลของขั้วไฟฟ้า แบตเตอร่ีเป็นระบบ
ไฟฟ้าเคมหีลายเซลล์และย่อยสลายด้วยความ
หลากหลายของกลไกทางเคมี ทางกล และ
ความร้อนที่เกิดขึ้นพร้อมกัน กลไกที่โดดเด่น
บางประการ ได้แก่ การก่อตัวของชั้นของแข็ง 
อเิลก็โทรไลต์ (SEI), การเกาะชัน้ลเิทยีม, การ 
แครก็เชงิกลของชัน้ SEI และอนุภาคอิเลก็โทรด  
และการสลายตวัของอเิลก็โทรไลต์จากความร้อน

การสลายตวัขึน้อยูก่บัอณุหภมูเิป็นหลกั โดยการ
สลายตวัมน้ีอยทีส่ดุทีอ่ณุหภมูปิระมาณ 25 °C  
แต่จะเพิ่มขึ้นหากเก็บไว้หรือใช้ที่อุณหภูม ิ
สงูกว่าหรอืตํา่กว่า 25 °C ระดบัประจทุีส่งูและ
อุณหภูมิท่ีสูงขึ้น (ไม่ว่าจะจากการชาร์จหรือ
จากอากาศแวดล้อม) จะเร่งการเสื่อมสภาพ
ของแบตเตอรี ่และขัว้แอโนดทีทํ่าจากคาร์บอน
จะสร้างความร้อนขึ้นเมื่อถกูใช้งาน แบตเตอรี่ 
อาจจะต้องถูกระบายความร้อนเพือ่ลดผลกระทบ 
จากอุณหภูมิ 

อณุหภมูขิองเซลล์แบบถงุและทรงกระบอกขึน้
อยู่กับกระแสไฟฟ้าเป็นเชิงเส้น การระบาย
ความร้อนภายในที่ไม่ดีอาจเพิ่มอุณหภูมิให ้

กับเซลล์ ทําให้อัตราการเส่ือมสภาพแตกต่างกันไปตามอุณหภูมิ: การสูญเสีย 
6% ที ่0 °C (32 °F), 20% ท่ี 25 °C (77 °F) และ 35% ที ่40 °C (104 °F) 

การเกิดขึ้นของชั้นโซลิดอิเล็กโทรไลต์ (SEI) เป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพ  
แต่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเสื่อมสภาพจากความร้อน ช้ัน SEI ประกอบด้วย 
อเิลก็โทรไลต์-คาร์บอเนต ทีท่าํหน้าทีเ่ป็นทัง้ออิอนตวันาํและฉนวนอเิลก็ทรอนกิส์  
มันก่อตัวข้ึนทั้งขั้วแอโนดและแคโทด และเป็นตัวกําหนดพารามิเตอร์ของ
ประสิทธิภาพต่างๆ ภายใต้เง่ือนไขท่ัวไป ชั้น SEI จะมีความหนาคงที่หลังจาก
การชาร์จครั้งแรกทําให้อุปกรณ์สามารถทํางานได้เป็นเวลาหลายปี 

การก่อตวัขึน้ของ SEI ในขัว้ลบระหว่างการชาร์จและคายประจุแรกและส่งผลให้
เกิดการใช้ลิเทียมไอออน การใช้ลิเทียมไอออนจะลดการชาร์จและประสิทธิภาพ
การปล่อยประจุของวัสดุอิเล็กโทรด อย่างไรก็ตามฟิล์ม SEI เป็นตัวทําละลาย
อินทรย์ีท่ีไม่ละลายนํา้ ดงัน้ันจงึมคีวามเสถียรในสารละลายอิเล็กโทรไลต์อนิทรย์ี 
หากเตมิสารเตมิแต่งทีเ่หมาะสมลงในอเิลก็โทรไลต์เพือ่ส่งเสรมิการก่อตวัของ SEI 
สามารถป้องกันการฝังโมเลกุลของตัวทําละลายร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และหลีกเล่ียงความเสียหายต่อวัสดุอิเล็กโทรด ในทางตรงกันข้าม SEI นั้น
เป็นตัวคัดกรองและอนุญาตให้ลิเทียมไอออนผ่านและห้ามไม่ให้อิเล็กตรอนผ่าน  
สิง่น้ีเป็นการรบัประกนัความต่อเน่ืองของการชาร์จและการปล่อยประจ ุSEI เป็น
ตวัจาํกดัการใช้ลเิทยีมไอออนในการใช้งาน ซึง่จะช่วยปรบัปรงุขัว้ไฟฟ้าอย่างมาก 
รวมถึงประสิทธิภาพต่อรอบการใช้งานและอายุการใช้งาน 

ปฏิกิริยำ
ปฏกิริยิา 5 ประการทีทํ่าให้เกดิการเสือ่มสภาพของการคายความร้อนท่ีสามารถ
เกิดขึ้นได้
 การลดลงทางเคมีของอิเล็กโทรไลต์โดยแอโนด
 การสลายตัวทางความร้อนของอิเล็กโทรไลต์
 ปฏิกิริยาเคมีของอิเล็กโทรไลต์โดยแคโทด
 การสลายตัวเนื่องจากความร้อนโดยแคโทดและแอโนด
 การลัดวงจรภายในโดยผลของการชาร์จประจุ

วิ ศ ว ก ร ร ม ไ ฟ ฟ้ า
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แอโนด
เลเยอร์ SEI ที่เกิดข้ึนบนข้ัวบวกน้ันเป็นส่วนผสมของลิเทียมออกไซด์ ลิเทียม 
ฟลูออไรด์และเซมิคาร์บอเนต (เช่น lithium alkyl carbonate) ที่อุณหภูมิสูง 
อัลคิลคาร์บอเนตในอิเล็กโทรไลต์สลายตัวเป็น Li2CO3 ที่ไปเพิ่มความหนาของ
ฟิล์มและจํากดัประสทิธภิาพของขัว้บวก สิง่นีจ้ะเพิม่ความต้านทานของเซลล์และ
ลดความจุ ก๊าซที่เกิดจากการสลายตัวของอิเล็กโทรไลต์สามารถเพิ่มความดัน
ภายในเซลล์และเป็นปัญหาด้านความปลอดภัย เช่น อุปกรณ์มือถือ

อุณหภูมิต่ํากว่า 25 °C การถูกเคลือบของโลหะลิเทียมที่ขั้วบวกและปฏิกิริยา 
ทีต่ามมากบัอเิลก็โทรไลต์จะนําไปสูก่ารสญูเสยีลเิทยีมได้ การจดัเก็บเป็นเวลานาน 
สามารถเพ่ิมความหนาของฟิล์มและสูญเสียกําลัง (capacity) ของแบตเตอรี่
การคายประจุเกิน 2 V อาจทําให้สูญเสีย capacity ของแบตเตอร่ีได้ ตัวเก็บ 
ประจุขั้วบวก (ทองแดง) สามารถละลายลงในอิเล็กโทรไลต์ เมื่อชาร์จประจ ุ
แล้วประจุของทองแดงบนขั้วบวกจะลดลง เมื่อเวลาผ่านไปสารละลายทองแดง
สามารถก่อตัวและทําให้เกิดการลัดวงจรได้ 

รอบการใช้งานทีส่งูและการชาร์จประจกุ่อให้เกิดความเครยีดทางกลกบัโครงสร้าง 
กราไฟต์ของขั้วบวก ความเค้นเชิงกลที่เกิดจากการแทรกและการแยกตัว 
ระหว่างกนั สร้างรอยแยกของอนภุาคกราไฟต์เปลีย่นแนวการเรยีงตวัของกราไฟต์ 
การเรียงตัวแนวนี้ส่งผลให้สูญเสียความสามารถในการเก็บพลังงาน

อิเล็กโทรไลต์
การเส่ือมสภาพของอิเล็กโทรไลต์ประกอบด้วยการย่อยสลายและการสลายตัว
ด้วยความร้อน ทีค่วามเข้มข้นตํา่สดุที ่10 ppm นํา้จะเริม่เร่งให้เกดิการย่อยสลาย
สามารถส่งผลกระทบต่ออิเล็กโทรไลต์แอโนดและแคโทดได้ LiPF6 มีส่วนร่วม 
ในปฏกิริยิาสมดุลกับ LiF และ PF5 ภายใต้เงือ่นไขทัว่ไปการย่อยสลายจะเกดิข้ึน
ช้ามาก อย่างไรกต็ามการปรากฏตวัของนํา้ก่อให้เกดิ LiF จาํนวนมาก ซึง่ทาํให้เกดิ
ฉนวนไฟฟ้าที่ไม่ละลายนํ้า LiF จะเกาะกับพื้นผิวขั้วบวกเพิ่มความหนาของฟิล์ม

การย่อยสลาย LiPF6 ทาํให้ได้กรดลูอสิ PF5 ทีแ่ขง็แกร่งซึง่ทําปฏกิริยิากบัสปีชส์ีที ่
อดุมด้วยอเิลก็ตรอน เช่น นํา้ PF5 ทําปฏิกริิยากบันํา้ในรูปแบบกรดไฮโดรฟลอูอรกิ  
(HF) และฟอสฟอรสัออกซฟีลอูอไรด์ ฟอสฟอรสัออกไซด์ฟลอูอไรด์จะทาํปฏกิริยิา
กับกรดฟอสฟอริกและกรดฟลูออริก HF เปลี่ยนเป็นฟิล์ม SEI ท่ีแข็งและบาง  
บนแคโทดตัวทําละลายคาร์บอเนตสามารถแพร่กระจายไปยังแคโทดออกไซด์  
เมื่อเวลาผ่านไปจะปล่อยความร้อนและเป็นความร้อนที่ควบคุมไม่ได้

การสลายตวัของเกลอืแร่อเิลก็โทรไลต์และปฏกิริยิาระหว่างเกลอืและตวัทําละลาย
เริ่มต้นที่ตํ่าที่สุดที่ 70 °C การสลายตัวที่สําคัญเกิดขึ้นที่อุณหภูมิสูงขึ้น 

แคโทด
กลไกการย่อยสลายของแคโทดน้ันรวมถึง 
การละลายของแมงกานีส การเกดิออกซเิดชนั 
ของอิเล็กโทรไลต์และความผิดปกติของ
โครงสร้าง ใน LiMnO4 กรดไฮโดรฟลูออริก 
เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาการสูญเสียแมงกานีส 
ในโลหะผ่านแมงกานสี trivalent ทีไ่ม่ได้สัดส่วน:

 2Mn3 +  Mn2 + + Mn4 +

การสูญเสียวัสดุหลักส่งผลให้ขนาดความจ ุ
ลดลง อุณหภูมิต่ําสุดที่ 50 °C ที่จะเริ่มต้น 
การสะสม Mn2 + บนขั้วบวกเป็นแมงกานีสท่ี
เป็นโลหะ โดยมเีอฟเฟกต์เช่นเดยีวกบัลิเทยีม
และการชุบทองแดง รอบการใช้งานที่แรงดัน
สูงสุดและตํ่าสุดจะทําลายตาข่ายคริสตัล ซ่ึง
เกิดขึ้นเมื่อ Mn4 + ลดลงเป็น Mn3 + ระหว่าง
การคายประจุ

การเก็บแบตเตอรี่ที่ชาร์จแรงดันไว้มากกว่า 
3.6 V จะเริ่มต้นการเกิดออกซิเดชันของ 
อเิล็กโทรไลต์ด้วยแคโทดและทําให้เกดิชัน้ SEI 
บนแคโทด เช่นเดียวกับขั้วบวกการก่อตัวของ 
SEI มากเกินไปก่อให้เกิดฉนวนทําให้ความจุ 
ลดลงและการกระจายกระแสไม่สมํ่าเสมอ

การจัดเก็บที่แรงดันน้อยกว่า 2 V จะทําให้ 
LiCoO2 และ LiMn2O4 บนแคโทดสลายตัว
ช้าๆ ปล่อยออกซิเจนและสญูเสยีความสามารถ 
ที่จะกลับมาใช้งานได้
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อุปกรณ์ส�ำหรับแบตเตอรี่มัลติเซลล์
แบตเตอรี่ Li-ion จําเป็นต้องมีระบบการจัดการแบตเตอรี่เพื่อป้องกันการทํางาน
เกินข้อกําหนดที่ปลอดภัยของแต่ละเซลล์ (ชาร์จสูงสุด, ประจุตํ่าสุด, อุณหภูมิ 
ตํา่สดุในช่วงอณุหภูมิทีป่ลอดภัย) และเพือ่รกัษาสมดลุของเซลล์เพ่ือกาํจดัสภาวะ
การชาร์จท่ีไม่เท่ากนั สิง่น้ีจะช่วยปรบัปรงุประสิทธภิาพและเพิม่ความจุของแบตเตอร่ี
เป็นอย่างมาก เมือ่จํานวนเซลล์และกระแสโหลดเพิม่ขึน้ โอกาสในการไม่สมดลุกัน 
จะเพิม่ขึน้ ความไม่สมดลุกนัมสีองแบบคือ state-of-charge (SOC) และความจ ุ
หรือพลังงาน ("C / E") แม้ว่า SOC จะพบได้บ่อยกว่า แต่ปัญหาแต่ละข้อ 
จะจํากดัขดีความสามารถในการเกบ็ประจขุองแบตเตอร่ีแพค็ (mA • h) โดยเฉพาะ 
เซลล์ที่มีความอ่อนแอที่สุด

ควำมปลอดภัย
อันตรำยจำกไฟไหม้
แบตเตอร่ีลเิทยีมไอออนอาจเป็นอนัตรายต่อความปลอดภัย เน่ืองจากมีอเิลก็โทรไลต์ 
ที่ติดไฟได้และอาจเกิดความดันสูงหากแบตเตอร่ีชํารุด เซลล์แบตเตอรี่ที่ชาร์จ
เร็วเกินไปอาจทําให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรนําไปสู่การระเบิดและไฟไหม้ได้ เนื่องจาก
ความเสีย่งเหล่านีม้าตรฐานการทดสอบจงึเข้มงวดกว่าแบตเตอรีก่รด ทําให้ต้องมี 
เงือ่นไขการทดสอบท่ีมากข้ึนและการทดสอบเฉพาะ (type test) แบตเตอรีเ่พิม่เตมิ 
และมีข้อจํากัดในการขนส่งที่กําหนดโดยหน่วยงานกํากับดูแลความปลอดภัย  
มบีางบริษทัทีเ่รียกคนืแบตเตอร่ีทีเ่กีย่วข้อง รวมถงึการเรยีกคืน Samsung Galaxy 
Note 7 ในปี 2016 เพราะเกิดไฟใหม้จากแบตเตอรี่

แบตเตอรีล่เิทียมไอออน ซึง่แตกต่างจากแบตเตอร่ีทีช่าร์จใหม่ได้ด้วยอเิลก็โทรไลต์ 
แบบน้ํา เพราะมอีเิลก็โทรไลต์เป็นของเหลวทีต่ดิไฟได้ ฉะน้ันจึงต้องมีการควบคุม
คุณภาพอย่างเข้มงวดในระหว่างการผลิต แบตเตอรี่ที่ชํารุดอาจทําให้เกิดไฟไหม้ 
อย่างรุนแรงได้ เคร่ืองชาร์จที่มีข้อผิดพลาดอาจส่งผลต่อความปลอดภัยของ
แบตเตอรี่ เนื่องจากมันสามารถทําลายวงจรป้องกันของแบตเตอร่ีได้ ในขณะที่
ชาร์จทีอุ่ณหภมูติํา่กว่า 0 °C อิเลก็โทรดลบของเซลล์จะถกูชบุด้วยลเิทยีมบรสิทุธิ์
ซึ่งสามารถลดฟังก์ชันความปลอดภัยของทั้งแพ็กได้

การลัดวงจรของแบตเตอรี่จะทําให้เซลล์ร้อนเกินไปและอาจลุกเป็นไฟได้ เซลล์ที่
อยู่ติดกันอาจมีความร้อนสูงเกินไปด้วยและเสื่อมสภาพ ซึ่งอาจทําให้แบตเตอรี่
ท้ังหมดติดไฟหรือแตกได้ทันที ในกรณีที่เกิดไฟไหม้อุปกรณ์ในแบตเตอร่ีจะ
ปล่อยควันที่หนาทึบ ซึ่งเป็นที่น่ารําคาญออกมา ปริมาณพลังงานไฟฟ้า (ไฟฟ้า 
+ เคมี) ของเซลล์โคบอลต์ออกไซด์อยู่ที่ประมาณ 100 ถึง 150 kJ/(A • h) ซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นสารเคมี

ในขณะที่เกิดไฟไหม้มักจะเกิดความเสียหายร้ายแรงดังนั้น ประมาณปี 2010 
แบตเตอร่ีลิเทียมไอออนขนาดใหญ่ได้รับการแนะนําให้ใช้แทนแบตเตอรี่ที่ใช้เคมี
อื่นๆ สําหรับระบบไฟฟ้าในเครื่องบินบางลํา 

ควำมเสียหำยและกำรใช้งำนเกินพิกัด
หากแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนเกิดการชํารุด 
กระแทกหรือถูกโหลดทางไฟฟ้าสูงกว่าพิกัด
โดยไม่ได้รับการป้องกันอาจเกิดปัญหาขึ้นได้ 
การลัดวงจรภายนอกอาจทําให้เกิดการระเบิด
ของแบตเตอรี่ได้เช่นกัน 

หากร้อนเกนิไปหรือชาร์จมากเกนิไปแบตเตอร่ี 
Li-ion อาจประสบปัญหาความร้อนและการแตก
ของเซลล์ ในกรณีที่รุนแรงอาจทําให้เกิดการ 
รัว่ไหล ระเบดิ หรอืไฟไหม้ เพือ่ลดความเสีย่ง
เหล่านีเ้ซลล์ลเิทยีมไอออน (และชดุแบตเตอรี)่ 
จาํนวนมากจงึมวีงจรป้องกันเพือ่ความปลอดภยั 
ซึง่จะตดัการเชือ่มต่อแบตเตอรีเ่มือ่แรงดนัไฟฟ้า
อยูน่อกช่วงความปลอดภยัระหว่าง 3 - 4.2 V  
ต่อเซลล์ หรอืเมือ่มกีารชาร์จหรอืปล่อยประจเุกนิ 
ชดุแบตเตอรีล่เิทยีมไม่ว่าจะสร้างโดยผูข้ายหรือ
ผูใ้ช้ปลายทางทีไ่ม่มวีงจรการจดัการแบตเตอร่ี
ทีม่ปีระสทิธภิาพนัน้อาจทาํให้เกดิปัญหาเหล่านี้  
วงจรการจัดการแบตเตอรี่ที่ออกแบบมาไม่ดี 
หรือมีการนําไปใช้งานไม่ถูกต้องอาจก่อให้
เกิดปัญหา เป็นการยากที่จะแน่ใจว่ามีการใช้
วงจรการจัดการแบตเตอรี่เฉพาะแบบได้อย่าง 
ถูกต้อง

วิ ศ ว ก ร ร ม ไ ฟ ฟ้ า
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ขีดจ�ำกัดแรงดันไฟฟ้ำ
เซลล์ลิเทียมไอออนมีความไวต่อความเครียด 
หากอยู ่นอกช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ปลอดภัย 
ระหว่าง 2.5 และ 3.65/ 4.1/ 4.2 หรอื 4.35 V  
(ขึ้นอยู่กับส่วนประกอบของเซลล์) การเพิ่ม 
ช่วงแรงดันไฟฟ้าเกินกว่านี้จะส่งผลให้เกิด
การเสื่อมสภาพและเสี่ยงต่อความปลอดภัย 
เนื่องจากปฏิกิริยาของส่วนประกอบในเซลล์ 
เมื่อเก็บไว้เป็นเวลานานกระแสไฟฟ้าลัดวงจร
เล็กๆ ของวงจรป้องกันอาจทําให้แบตเตอรี่
เสือ่มสภาพได้เช่นกนั เครือ่งชาร์จปกตอิาจไม่มี
ประโยชน์ เนือ่งจากระบบการจดัการแบตเตอรี่ 
(BMS) อาจเกบ็บนัทกึการใช้งานของแบตเตอรี่ 
(หรือเครื่องชาร์จ) นี้ไว้ เซลล์ลิเทียมไอออน
หลายชนิดไม่สามารถชาร์จได้อย่างปลอดภัย 
ตํา่กว่า 0 °C เนือ่งจากอาจส่งผลให้การเคลอืบ 
ของลเิทยีมบนขัว้บวกของเซลล์ซึง่อาจก่อให้เกดิ 
การลัดวงจรภายใน

คุณสมบัติด้านความปลอดภัยอื่นๆ ที่จําเป็น
ในแต่ละเซลล์ 
-  Shut-down separator (สาํหรบัความร้อน

สูงเกินไป)
-  Tear-away tab (สําหรับการลดแรงดัน

ภายใน)
-  Vent (ลดความดันในกรณีที่มีการระเบิด

รุนแรง)
-  Thermal interrupt (กระแสเกิน/ ชาร์จ 

มากเกินไป/ การสัมผัสกับสิ่งแวดล้อม)

คณุสมบตัเิหล่านีม้คีวามจําเป็นต้องม ีเนือ่งจาก
ขั้วไฟฟ้าเชิงลบจะสร้างความร้อนระหว่างการ 
ใช้งาน ในขณะทีข่ัว้บวกอาจทาํให้เกดิออกซเิจน 
อย่างไรก็ตามอุปกรณ์เพ่ิมเติมเหล่านี้จะใช้อยู่
ภายในเซลล์ เพิ่มจุดเส่ียงของเสียหายและ
อาจปิดการใช้งานของเซลล์อย่างถาวรเม่ือมัน
ทํางาน นอกจากนี้คุณสมบัติเหล่านี้ยังเพิ่ม 
ค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับแบตเตอรี่นิกเกิลเมทัล 
ไฮไดรด์ ซึ่งต้องการเพียงอุปกรณ์เช่ือมต่อ
ไฮโดรเจน/ ออกซิเจนและวาล์วแรงดันสํารอง 

สารปนเป้ือนในเซลล์สามารถทําลายอุปกรณ์ความปลอดภยัเหล่านีไ้ด้ นอกจากนี ้
คุณสมบัติเหล่านี้ไม่สามารถใช้ได้กับเซลล์ทุกประเภท เช่น เซลล์ที่มีกระแสสูง 
ในปรซิมึไม่สามารถตดิตัง้ช่องระบายความร้อนหรอืการขดัจังหวะด้วยความร้อนได้  
เซลล์ที่มีกระแสสูงจะต้องไม่ทําให้เกิดความร้อนหรือออกซิเจนมากเกินไป เพื่อ 
มใิห้เกดิความล้มเหลวทีร่นุแรง แต่จะต้องตดิตัง้ฟิวส์ความร้อนภายในซึง่ทําหน้าที่
ก่อนที่แอโนดและแคโทดจะถึงขีดจํากัดความร้อน

การเปลี่ยนวัสดุอิเล็กโทรดลิเทียมโคบอลต์ออกไซด์ในแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน 

ด้วยลิเทียมฟอสเฟตโลหะ เช่น ลิเทียมเหล็กฟอสเฟต (LFP) ช่วยเพิ่มจ�านวน 

รอบอายกุารเกบ็รกัษาและความปลอดภยัแต่จะลดความจ ุตัง้แต่ปี 2006 แบตเตอรี่

ลิเทียมไอออนแบบ 'ปลอดภัย' เหล่าน้ี ส่วนใหญ่ใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าและการใช้งาน

แบตเตอรี่ความจุขนาดใหญ่อื่นๆ ซึ่งความปลอดภัยเป็นสิ่งส�าคัญ

กำรเรียกคืนแบตเตอรี่
- ในเดอืนตุลาคม 2004 Kyocera Wireless ได้เรียกคืนแบตเตอร่ีโทรศพัท์มอืถือ 

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 พบว่าแบตเตอร่ีมีความไวต่อการปนเปื้อนภายในจากอนุภาคโลหะ 
ในระหว่างการผลติ ภายใต้สถานการณ์บางอย่างอนภุาคเหล่านีส้ามารถทาํให้
เกิดการลัดวงจรที่เป็นอันตรายได้

- ในเดือนมีนาคม 2007 โรงงานผลิตคอมพิวเตอร์ Lenovo มีการเรียกคืน
แบตเตอรี่ประมาณ 205,000 ก้อนที่มีความเสี่ยงต่อการระเบิด 

- ในเดือนสิงหาคม 2007 โรงงานผลติโทรศพัท์มอืถอื Nokia ได้มกีารเรยีกคนื
แบตเตอรี่ประมาณ 46 ล้านก้อนที่อาจจะมีความร้อนเกินและระเบิดได้

- ในเดอืนกันยายน 2016 Samsung ได้มกีารเรียกคืนโทรศพัท์ Galaxy Note 7 
ประมาณ 2.5 ล้านเคร่ือง หลงัจากพบว่ามกีารเกดิไฟไหม้จาํนวน 35 เคร่ือง

E l e c t r i c a l  E n g i n e e r i n g
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ข้อจ�ำกัดด้ำนกำรขนส่ง
IATA ประมาณการว่าในแต่ละปีจะมกีารขนส่ง
เซลล์ลิเทียมมากกว่าหนึ่งพันล้านเซลล์

ขนาดสูงสุดของแบตเตอรี่แต่ละก้อน (ไม่ว่า
จะติดตั้งในอุปกรณ์หรือแบตเตอร่ีสํารอง)  
ที่สามารถพกพาได้คือแบตเตอร่ีที่มีปริมาณ 
ลิเทียมเทียบเท่า (ELC) ไม่เกิน 8 กรัมต่อ
แบตเตอรี่ ยกเว้นว่าหากมีพกพาแบตเตอรี่ 
เพียงหนึ่งหรือสองก้อนเท่าน้ันแต่ละก้อน 
อาจมี ELC สูงถึง 25 กรัมได้ ELC สําหรับ
แบตเตอรี่ใดๆ จะรู้ได้โดยการคูณความจุเป็น
แอมแปร์-ช่ัวโมงของแต่ละเซลล์ด้วย 0.3 และ
จากนั้นคูณผลลัพธ์ด้วยจํานวนเซลล์ทั้งหมด 
ในแบตเตอร่ีทั้งปริมาณลิเทียมท่ีคํานวณได ้
ไม่ได้เป็นเนื้อลิเทียมที่มีอยู่จริง แต่เป็นตัวเลข
ทางทฤษฎเีพยีงเพ่ือการขนส่ง เมือ่ทาํการจดัส่ง 
แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนหากปริมาณลิเทียม
ทั้งหมดในเซลล์เกินกว่า 1.5 กรัม จะต้อง
ทําเครื่องหมายบรรจุภัณฑ์ว่า "วัสดุอันตราย
เบ็ดเตล็ดประเภท 9"

แม้ว่าอปุกรณ์ทีม่แีบตเตอร่ีลเิทยีมไอออนจะถูก
กาํหนดให้ขนส่งโดยบรรจุไว้ในกระเป๋าสมัภาระ 
แต่แบตเตอรี่สํารองอาจขนส่งในกระเป๋าถือ 
ขึน้เครือ่งได้แต่จะต้องได้รบัการปกป้องจากการ
ลัดวงจร ข้อจํากัดเหล่านี้ใช้ไม่ได้กับแบตเตอรี่
ลิเทียมไอออนที่เป็นส่วนหนึ่งของรถเข็นหรือ
เคร่ืองช่วยการเคลื่อนไหว (รวมถึงแบตเตอรี่
สํารองใดๆ) ที่มีการใช้กฎและข้อบังคับแยก
ต่างหาก

การจดัส่งทางไปรษณย์ี บางผู้ประกอบการมีการจาํกดัการขนส่งทางอากาศ (รวมถงึ  
EMS) ของแบตเตอรีล่เิทยีมและลเิทยีมไอออนไม่ว่าจะแยกหรอืตดิตัง้ในอปุกรณ์ 
ข้อจาํกดัดังกล่าวบังคบัใช้ในฮ่องกง ออสเตรเลีย และญีปุ่น่ การบริหารไปรษณีย์
ที่อื่นๆ เช่น รอยัลเมล์ของสหราชอาณาจักรอาจอนุญาตให้มีการขนส่งแบตเตอรี่
หรือเซลล์ที่จํากัด 

วันที่ 16 พฤษภาคม 2012 บริการไปรษณีย์ของสหรัฐอเมริกา (USPS) ห้าม
จัดส่งสิ่งของที่มีแบตเตอร่ีลิเทียมไปยังที่อยู่ต่างประเทศหลังจากไฟไหม้จาก 
การขนส่งแบตเตอรี่ ข้อจํากัดนี้ทําให้มันยากที่จะส่งสิ่งใดๆ ที่มีแบตเตอรี่ลิเทียม 
ไปยงับคุลากรทางทหารในต่างประเทศ เนือ่งจาก USPS เป็นเพยีงวิธกีารเดยีวทีจ่ะ 
จดัส่งไปยงัทีอ่ยูเ่หล่านีไ้ด้ การแบนการขนส่งถกูยกเลิกเมือ่วนัที ่15 พฤศจิกายน 
2012 

Boeing 787 Dreamliner ใช้แบตเตอรี่ลิเทียมโคบอลต์ออกไซด์ขนาดใหญ่ ซึ่งมี
ปฏิกิริยามากกว่าแบตเตอรี่รุ่นใหม่ เช่น LiFePO4

เริม่ตัง้แต่วันที ่15 มกราคม 2018 สายการบนิสาํคญัๆ หลายแห่งในสหรฐัอเมรกิา
สั่งห้ามกระเป๋าสมาร์ทที่ประกอบด้วยแบตเตอรี่ที่ไม่สามารถถอดออกได้จาก 
การถกูเชก็อนิเพือ่เดนิทางในห้องเกบ็สมัภาระ เนือ่งจากมคีวามเสีย่งจากไฟไหม้ 
สายการบนิบางแห่งยังคงป้องกันไม่ให้ผู้โดยสารนาํกระเป๋าสมาร์ทมาเป็นกระเป๋าถอื  
หลังจากที่การห้ามมีผลบังคับใช้ เป็นผลให้บริษัทผลิตกระเป๋าสมาร์ทหลายแห่ง
ถูกบังคับให้ต้องปิดตัวลงเนื่องจากการสั่งห้าม

วิ ศ ว ก ร ร ม ไ ฟ ฟ้ า
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ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและกำรรีไซเคิล กระบวนการผลิตของนิกเกิลและโคบอลต์
และตัวทําละลาย มีอันตรายที่อาจเกิดขึ้น 
ต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ การสกัดลิเทียม
อาจมผีลกระทบต่อสิง่แวดล้อมเนือ่งจากมลพษิ
ทางนํ้า การทําเหมืองลิเทียมเกิดขึ้นในเหมือง
ที่คัดสรรแล้วในอเมริกาเหนือและใต้ เอเชีย 
แอฟริกาใต้ แอฟริกากลางและจีน

การผลิตแบตเตอรี่ Li-ion หนึ่งกิโลกรัมใช้
พลังงานประมาณ 67 megajoule (MJ)  
ศกัยภาพในการทําให้โลกร้อนขึน้ของการผลติ 
แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนขึ้นอยู ่กับแหล่ง
พลังงานที่ใช้ในการทําเหมืองและการผลิต 
การประมาณที่หลากหลายนั้นมีค่าตั้งแต่ 62  
ถึง 140 กโิลกรมั เทยีบเท่าคาร์บอนไดออกไซด์
ต่อ kWh การรีไซเคลิท่ีมีประสทิธิภาพสามารถ
ลดปรมิาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ของการผลิตได้อย่างมาก

ฉบับนีเ้ราได้เรยีนรูเ้กีย่วกบัแบตเตอร่ีลเิทียม
ไออน (LIB) เพ่ิมเติมเพื่อให้รู้เท่าทันท่ีจะ
เลือกใช้ในชีวิตประจ�าวันของเรา โลกที่ก้าว
เข้าสู่ดิจิทัลนั้น หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องใช้
แบตเตอรีม่าเป็นส่วนประกอบหน่ึงทีจ่ะท�าให้
เกดิระบบดจิทิลัทีม่คีวามสมบรูณ์ เราจะต้อง
ไม่กลัวที่จะใช้ที่จะอยูกับแบตเตอรี่ เพียงแต่
เราต้องมคีวามรูท้ีจ่ะเลอืกใช้ให้เหมาะสมกบั
งานของเรา 

เนื่องจากแบตเตอรี่ Li-ion มีโลหะที่เป็นพิษน้อยกว่าแบตเตอรี่ชนิดอื่น ซึ่งอาจมี 
ตะกั่วหรือแคดเมียม โดยทั่วไปจะถูกจัดประเภทเป็นขยะที่ไม่เป็นอันตราย  
ส่วนประกอบแบตเตอรี ่Li-ion รวมถงึเหลก็ ทองแดง นิกเกิล และโคบอลต์ถือว่า
ปลอดภัยสําหรับเตาเผาขยะและหลุมฝังกลบ โลหะเหล่าน้ีสามารถนํากลับมา 
ใช้ใหม่ได้ แต่โดยทั่วไปการทําเหมืองยังคงราคาถูกกว่าการรีไซเคิล ในอดีต 
ไม่ค่อยลงทุนในการรีไซเคิลแบตเตอรี่ Li-ion เนื่องจากต้นทุนความซับซ้อน 
และผลตอบแทนตํ่า ตั้งแต่ปี 2018 ปริมาณการรีไซเคิลเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ 
และการฟื้นตัวของลิเทียม แมงกานีส อะลูมิเนียม ตัวทําละลายอินทรีย์ของ 
อิเล็กโทรไลต์และกราไฟต์เป็นไปได้ในระดับอุตสาหกรรม โลหะที่แพงที่สุด 
ทีเ่กีย่วข้องในการผลติเซลล์คอืโคบอลต์ซึง่ส่วนมากถกูขุดในคองโก ลเิทียม เหลก็ 
ฟอสเฟตมีราคาถูกกว่าแต่มีข้อเสียอื่นๆ ลิเทียมมีราคาถูกกว่าโลหะอื่นๆ ที่ใช้
ทั้งหมด แต่การรีไซเคิลสามารถป้องกันการขาดแคลนในอนาคตได้

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

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วิศวกรอิสระ

ปัจจุบันการทดสอบการวิเคราะห์การตอบสนองความถ่ี FRA (Frequency 
Response Analysis) ได้น�ามาเป็นหวัข้อการทดสอบ Routine Test ในการ 
ตรวจรับหม้อแปลงใหม่ รวมถึงการติดตั้งและเคลื่อนย้ายหม้อแปลงก็มี
ความจ�าเป็นต้องทดสอบหัวข้อนี้เป็นหลัก หลายครั้งที่ผู้ท�าการทดสอบหรือ
ผู้ท�าการตรวจรับหม้อแปลงมีข้อสงสัยจากผลการทดสอบ ท�าให้เกิดค�าถาม
หลายประการว่าผลการทดสอบเชือ่ถอืได้หรอืไม่ จากผลการทดสอบทีป่รากฏ  
ไม่สามารถวนิจิฉัยได้ว่าหม้อแปลงผดิปกตหิรอืไม่ สิง่เหล่านีเ้ป็นประสบการณ์ 
ทีจ่ะเจอในสนามทดสอบ DIY ฉบบัน้ีจะร่วมแชร์ประสบการณ์และข้อระมดัระวงั 
ในการทดสอบ เพือ่ท�าให้ผูท้ดสอบม่ันใจว่าผลทดสอบทีเ่กดิข้ึน สะท้อนสภาวะ 
ภายในตัวของหม้อแปลงได้จริงครับ

ค้นหำค�ำตอบ... 
เมื่อทดสอบ FRA  
(FREQUENCY RESPONSE ANALYSIS)

D o  I t  Y o u r s e l f
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Background
การวิเคราะห์การตอบสนองความถี่ (FRA) 
สาํหรบัหม้อแปลงไฟฟ้ากําลัง ได้รับการพัฒนา
มาตั้งแต่ปี 1960 และได้รับการพิสูจน์แล้วว่า 
เป็นเครือ่งมอืทีมี่ประสทิธภิาพสําหรบัวเิคราะห์

และประเมินหาความผิดปกติหรือความเสียหายท่ีเกิดขึ้นกับหม้อแปลงไฟฟ้า  
จนได้เริ่มนํามาทดสอบหม้อแปลงในสถานีไฟฟ้า (field tested) ในปี 1975 
ซึ่งการทดสอบดังกล่าวเป็นการประเมินการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพภายใน
หม้อแปลงไฟฟ้าและประเมินการเสียรูปของขดลวด โดยสามารถวินิจฉัย 

รูปที ่1 แสดง Concept การทดสอบ FRA (Frequency Response Analysis) และวงจรสมมูลทางไฟฟ้า

คุ ณ ทํ า ไ ด้
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หาความผิดปกติภายในโครงสร้างขดลวด  
ระยะห่างระหว่างขดลวด การลดัวงจรในขดลวด 
การเคลื่อนที่ของแกนเหล็ก จุดเชื่อมต่อต่างๆ 
ภายในหม้อแปลงท่ีผิดปกติ โดยการวินิจฉัย 
จะแบ่งออกได้เป็น 4 ช่วงความถี ่ตามรปูที ่2  
ดังนี้

• ย่านความถี ่10Hz - 2kHz จะบ่งบอกสภาพ
ของแกนเหล็กภายในหม้อแปลง

• ย่านความถี ่2kHz - 10kHz จะบ่งบอกสภาพ 
ฉนวน Dielectric Loss และค่า Capacitance 
ระหว่างชุดขดลวดในหม้อแปลง

• ย่านความถ่ี 10kHz - 1MHz จะบ่งบอกสภาพ 
ของขดลวดภายในหม้อแปลง

• ย่านความถี ่1MHz ข้ึนไปจะบ่งบอกสภาพ
ของสาย lead on-load การเชื่อมต่อ 
จุดต่างๆ ภายในหม้อแปลง

รูปที่ 2 แสดงผลทดสอบทีย่่านความถ่ีต่างๆ เพือ่บ่งบอกสภาพภายในหม้อแปลง

การเสียรูปของแกนเหล็ก ขดลวดภายในหม้อแปลงไฟฟ้าและสภาพภายใน 
ได้อย่างละเอียดแม่นยํา การวัด FRA เป็นการวัดที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับ
ตาํแหน่งเชงิเรขาคณติของตวันาํไฟฟ้าและคณุสมบตัขิองฉนวนไฟฟ้าในหม้อแปลง 
โดยการป้อนสัญญาณความถี่และวัดการตอบสนองความถ่ีต้ังแต่ย่านความถ่ี  
20Hz - 2MHz ผลทีไ่ด้จากการวดัจะได้กราฟทีแ่สดงค่า Magnitude มหีน่วยเป็น
เดซิเบล (dB) และ Phasor ตามรูปที่ 1

ในการวเิคราะห์ซึง่ใช้วงจรสมมลูหม้อแปลงไฟฟ้า ทีแ่ทนด้วยค่าตวัเก็บประจไุฟฟ้า 
ตวัเหนีย่วนําและตวัต้านทาน การทดสอบดงักล่าวจะทําการตรวจวดัเพือ่เกบ็เป็น
ค่าอ้างอิงในขณะทีห่ม้อแปลงอยูใ่นสภาพสมบรูณ์หรอืขณะตรวจรบัหม้อแปลงใหม่ 
ที่ Factory Acceptance Test (FAT) และยังพบว่า FRA มีบทบาทในเรื่อง
การประกัน ระหว่างการขนส่งและการประกอบติดต้ังสําหรับหม้อแปลงไฟฟ้า 
ขนาดใหญ่อีกด้วย

การทดสอบหม้อแปลงด้วย FRA เป็นการทดสอบหม้อแปลงแบบ off-line หมายถงึ  
ต้องทดสอบหม้อแปลงขณะท่ีไม่ได้จ่ายไฟ ใช้วิธีการกวาดความถี ่(Sweep Frequency  
Response Analysis) ตั้งแต่ย่านความถี่ 20Hz - 2MHz สามารถทดสอบ 

D o  I t  Y o u r s e l f
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ตำรำงที่ 1 Transformer frequency response sensitivity for various conditions

งานวิจัยของมหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ (University of QUEENSLAND) เรื่อง Frequency Response Analysis for Transformer 
Winding Condition Monitoring ได้นําเสนอตารางความถี่เพื่อใช้ในการวินิจฉัยผลการทดสอบดังนี้

Interpretation FRA
การวิเคราะห์การตอบสนองความถี่สําหรับ
การประเมินสภาพภายในหม้อแปลง ขึ้นอยู่
กับการเบี่ยงเบนหรือการผิดรูปทางเรขาคณิต 
การเปลี่ยนแปลงระยะภายในซ่ึงจะส่งผลให้
ค่า capacitance และค่า inductance ของ
ขดลวดเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งความแตกต่าง
ที่เปล่ียนจะส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงการ 
ตอบสนองความถี ่ความสามารถในการวนิจิฉยั 
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางกลขึ้นอยู่กับ 

การเปลี่ยนแปลงการตอบสนองความถี่ในช่วงความถี่ต่างๆ โดยนํากราฟรูปคลื่น
ของการทดสอบปัจจุบันเทียบกับกราฟรูปคลื่นที่วัดอ้างอิงเดิมมาเป็นมาตรฐาน 
ในการนํามาตัดสินใจ สิ่งที่สําคัญที่สุดในการเปรียบเทียบ ที่จะทําให้มีความ 
น่าเชือ่ถอื กราฟรปูคลืน่ทีว่ดัได้ต้องเปรยีบเทยีบกบักราฟรปูคลืน่ของหม้อแปลง
ตัวเดียวกันเท่านั้น ปัจจุบันการวินิจฉัยสภาพขดลวดเกือบทั้งหมดใช้วิธีการ 
เปรียบเทยีบกราฟทีวั่ดได้เทยีบกบักราฟจากการวดัรูปคลืน่ FRA จากโรงงาน (FAT) 
ซึ่งส่วนมากจะใช้วิธีดูเทียบรูปกราฟ หรืออาจจะใช้วิธี Correlation Coefficient  
โดยการเปรียบเทียบกราฟท่ีทําการวัดกับกราฟเดิมท่ีอ้างอิง หากเหมือนกัน 
ทุกประการจะแสดงค่า cc เท่ากับ 1 ดังตารางที่ 2 

คุ ณ ทํ า ไ ด้
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ข้อจ�ำกัดในกำรวัด FRA
อย่างไรก็ตามความสามารถในการวัดและแสดงรูปคล่ืน FRA ให้มีคุณภาพสูง 
เพื่อใช้ในการวินิจฉัยการเสียรูปของขดลวดหม้อแปลง มักจะมีอิทธิพลจากภาวะ
แวดล้อมอืน่ๆ ทาํให้กราฟรปูคลืน่ FRA ไม่สะท้อนความเป็นจริงของสภาพภายใน
หม้อแปลงไฟฟ้า ซ่ึงมาจากหลายปัญหา เช่น ปัญหาการวัดค่าซํ้า ผู้ปฏิบัติงาน
ทดสอบผิดพลาด วิธีการทดสอบเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนเคร่ืองมือทดสอบ 
และแม้แต่สถานะของหม้อแปลง หากพบว่าเปลี่ยนแปลงก็อาจนําไปสู่กราฟ 
การตอบสนองความถี่ที่ไม่ถูกต้อง และทําให้ผลการวินิจฉัยผิดพลาด

Cigre TB 342 สํารวจปัจจัยที่มีผลกระทบในการทดสอบ FRA เนื่องจากระบบ
ในการทดสอบมีความไวต่อสัญญาณรบกวน เช่น ปัญหาสายทดสอบ สัญญาณ
รบกวนที่เกิดจากสนามแม่เหล็กตกค้าง ช่วงความถี่ต่างๆ ที่มีผลตรงกับสาย
ทดสอบ HV การรบกวนของสนามไฟฟ้าในสถานไีฟฟ้า การยดึจบัสายทดสอบกบั 
Bushing หม้อแปลงไฟฟ้าที่ทําให้เกิดหน้าสัมผัสที่ไม่ดี การเชื่อมต่อสายทดสอบ
และข้อผิดพลาดในการเชื่อมต่อกับเครื่องทดสอบ ซึ่งจะทําให้เกิดข้อผิดพลาด 
ในการทดสอบและการวนิจิฉยั เพ่ือป้องกนัการทดสอบท่ีผดิพลาด TB 342 แนะนาํ
ให้หลีกเล่ียงการวัดมีความเสี่ยงจากปัญหาการวัดหรืออิทธิพลภายนอก โดยให ้
การทบทวนปัจจัยที่มีผลต่อการวัด FRA สรุปไว้ได้ 13 รายการดังนี้

1. Length of leads ความยาวของสายทดสอบ
2. Voltage of test source แรงดันไฟฟ้าที่ทดสอบ
3. Poor grounding of bushing flange การต่อสายดนิของหน้าสมัผัส 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

ตำรำงที่ 2 ค่ำอ้ำงอิงในกำรเปรียบเทียบรูปกรำฟด้วยวิธี Correlation Coefficient 

8. Influence of tap-changer position and 
previous position อิทธิพลจากตําแหน่ง 
tap-changer และตาํแหน่งก่อนหน้าทีท่ดสอบ

9. Influence of insulating fluid อทิธิพลจาก
นํ้ามันหม้อแปลง

10. Influence of temperature อิทธิพลจาก
อุณหภูมิ

11. Connection arrangements การเตรียม
การต่อวงจรทดสอบ

12. Core magnetization ผลของสนามแม่เหล็ก
ในแกนเหล็ก

13. Bad test technique ไม่มีเทคนิคในการ
ทดสอบ

ตัวอย่ำงกรณีศึกษำจำก 
ผลกระทบต่อ FRA
กรณีศึกษาหัวข้อต่างๆ ต่อไปนี้ แสดงให้เห็น 
ว่าการทดสอบ FRA ท่ีได้รับผลกระทบจาก
ปัจจัยต่างๆ จะมีผลต่อการทดสอบ ทําให ้
รูปกราฟท่ีได้เปลี่ยนแปลงไป และถ้าไม่ทราบ 
ถึงปัจจัยที่ทําให้เกิดผลการทดสอบเปลี่ยนไป 
อาจจะทําให้การวนิจิฉัยผลการทดสอบผดิพลาด 
ทั้งที่ผลที่เกิดขึ้นไม่ได้มาจากสภาวะในตัวของ
หม้อแปลงจริงๆ ซึ่งจะได้อธิบายดังต่อไปนี้ 

D o  I t  Y o u r s e l f
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Poor test lead connection 
การต่อสายทดสอบไม่ดี : หากต่อสายทดสอบ (BNC connector) หรือจับสายทดสอบกับหน้าสัมผัส Bushing ไม่ดี จะทําให้
ค่าอิมพีแดนซ์ในวงจรสมมลูของหม้อแปลงเปลีย่นไป ส่งผลต่อกราฟของ FRA ทําให้ค่า Magnitude (dB) เกดิการเปลีย่นแปลง
อย่างมนียัสาํคญั จากภาพที ่3 ทาํให้ค่า dB ตํา่ไปจากเดมิ (เส้นสแีดง) ซึง่ในส่วนของขดลวดจรงิในหม้อแปลงไม่มอีะไรผดิปกติ

รูปที่ 4 ผลการเปลีย่นแปลงท่ีเกดิจากสาย ground ไม่ดี

รูปที่ 3 ผลการเปลีย่นแปลงท่ีเกดิจากการต่อสายทดสอบไม่ดี

Poor grounding connection
การต่อสาย Ground ไม่ดี : การทดสอบ FRA สายทดสอบจําเป็นต้องมค่ีาความต้านทานต่ํามากๆ ดงันัน้ควรใช้สายทดสอบที่
สั้นๆ แต่ในความเป็นจริง การทดสอบหม้อแปลงที่มี Bushing HV ขนาดใหญ่นั้นไม่สามารถหลีกเลี่ยงใช้สายสั้นๆ ได้ ปัญหา
นี้จะแก้ไขได้ด้วยการใช้สายอิมพีแดนซ์ตํ่ากับ สาย ground strap

คุ ณ ทํ า ไ ด้
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รูปที่ 5 ผลการเปลีย่นแปลงท่ีเกดิจากแกนเหลก็ม ีFlux ตกค้าง

ข้อมูลอ้ำงอิง
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

Core Magnetization 
หากแกนเหลก็มี Flux ตกค้างจากการทดสอบ DC Winding resistance และหากทดสอบ FRA โดยไม่ได้ Demagnetization 
แกนเหล็ก จะทําให้การทดสอบ FRA ผดิพลาดได้ แสดงได้ดงักราฟหมายเลข 2 ซึง่จะมคีวามแตกต่างจากกราฟหมายเลข 1 เดมิ 
ท่ีทาํการทดสอบ FRA ก่อนทดสอบ DC Winding resistance ดงันัน้ทกุครัง้หากจาํเป็นต้องทดสอบ FRA หลงัทาํการทดสอบ 
DC Winding resistance ต้องทําการ Demagnetization แกนเหลก็ทกุครัง้ก่อนทดสอบ FRA หลงัจากดําเนนิการแล้วจะทําให้
ผลทดสอบกลับมาดังกราฟหมายเลข 3

คงพอได้ concept ในการพิจารณาปัจจัยหรือผลกระทบในการทดสอบ FRA พอสังเขปกันบ้างนะครับ พบกันใหม่ 
ในฉบับหน้าครับ 

D o  I t  Y o u r s e l f
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บ ริ ห า ร น อ ก ตํ า ร า

B e y o n d  M a n a g e m e n t  S c h o o l

บ ริ ห า ร น อ ก ตํ า ร า



051 

B e y o n d  M a n a g e m e n t  S c h o o l

DECEMBER 2019 - JULY 2020

ณรงค์ฤทธิ์ ศรีรัตโนภาส
ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้อ�านวยการส�านักที่ปรึกษาร้อยชักสาม

ที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร บริษัท ถิรไทย จ�ากัด (มหาชน)

สังคมไทยรู้จักค�าว่า “New Normal” ภายหลังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
Covid-19 ได้ไม่นาน และปัจจุบันค�านี้ก็ถูกน�ามาใช้กันทั่วไป จนบ่อยครั้ง
พร�่าเพรื่อ เหมือนที่ในอดีตไม่นาน ค�าว่า 4.0 เคยถูกน�ามาใช้กันจนเกร่อ

ราชบัณฑิตยสภา บัญญัติศัพท์ของค�าว่า “New Normal” เป็นภาษาไทยว่า 
“ความปกติใหม่” หรือ “ฐานวิถีชีวิตใหม่”

กับ PROVISIONAL NORMAL
NEW NORMAL
ABNORMAL กับ AS USUAL
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รองศาสตราจารย์ มาลี บุญศิริพันธ์ กรรมการบัญญัติศัพท์นิเทศศาสตร์  
ราชบัณฑิตยสภา อธิบายเพิ่มเติมว่า New Normal หมายถึง ความปกติใหม่,  
ฐานวิถีชีวิตใหม่ หมายถึงรูปแบบการดําเนินชีวิตอย่างใหม่ที่แตกต่างจากอดีต 
อันเนื่องจากมีบางสิ่งมากระทบ จนแบบแผนและแนวทางปฏิบัติที่คนในสังคม 
คุ้นเคยอย่างเป็นปกติและเคยคาดหมายล่วงหน้าได้ต้องเปลี่ยนแปลงไปสู่วิถีใหม่
ภายใต้หลักมาตรฐานใหม่ที่ไม่คุ้นเคย

รูปแบบวิถีชีวิตใหม่นี้ ประกอบด้วยวิธีคิด วิธีเรียนรู้ วิธีสื่อสาร วิธีปฏิบัติและ
การจัดการ การใช้ชีวิตแบบใหม่เกิดขึ้นหลังจากเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่าง 
ใหญ่หลวงและรุนแรงอย่างใดอย่างหนึ่ง ทําให้มนุษย์ต้องปรับตัวเพื่อรับมือกับ
สถานการณ์ปัจจุบันมากกว่าจะธํารงรักษาวิถีดั้งเดิมหรือหวนหาถึงอดีต

ในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ ปรากฏการณ์ที่นําไปสู่ภาวะ New Normal  
เกดิขึน้หลายครัง้ ในยคุท่ีมนษุย์เริม่รูจ้กัการเพาะปลกูและเลีย้งสตัว์หลงัจากท่ีเคย 
ดาํรงชวีติด้วยการล่าสตัว์เพยีงอย่างเดียว ทําให้ระบอบมารดาเป็นใหญ่ทีเ่พศหญงิ 
มีอํานาจเหนือกว่าได้เข้ามาแทนที่ความสัมพันธ์แบบบุพกาลที่เพศชาย-หญิง 
เท่าเทยีมกนั เน่ืองจากผูห้ญงิทาํหน้าท่ีเพาะปลูกและเล้ียงสตัว์จงึเป็นผูค้รอบครอง
ทรัพย์สินของครอบครัวเป็นหลัก ยุคมารดาเป็นใหญ่ถือเป็น New Normal ยุค
แรกๆ ในสงัคมมนษุย์ก่อนท่ียคุชายเป็นใหญ่จะตามมาในภายหลงั การกาํเนดิรฐั 
การเปลี่ยนผ่านจากสังคมบุพกาลไปสู่สังคมทาส สังคมศักดินา สังคมทุนนิยม 
ล้วนเป็น New Normal ทางสังคม เป็น New Normal ที่มองผ่านมุมมองทาง
เศรษฐศาสตร์การเมืองทั้งสิ้น

กล่าวในบริบทของการบริหาร New Normal 
ก็คล้าย Paradigm Shift คือ การปรับเปลี่ยน
กระบวนทศัน์ ซึง่กค็อื เปลีย่นวธิคีดิ วธิปีฏิบติั 
แนวทางดําเนินชีวิต ให้สอดคล้องกับยุคหรือ
สถานการณ์ที่กําลังเกิดข้ึน หรือจะเกิดขึ้น 
ในอนาคต

กล่าวกันว่า New Normal เป็นคําศัพท์ท่ีมี
การนาํมาใช้เป็นครัง้แรกในปี ค.ศ. 2008 โดย 
Bill Gross นกัลงทนุในตราสารหนีช้ือ่ดัง และ
เป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Pacific Investment 
Management (PIMCO) โดยได้นิยาม New 
Normal ในบริบทเศรษฐกิจโลกเอาไว้ว่า เป็น
สภาวะท่ีเศรษฐกจิโลกมอีตัราการเตบิโตชะลอ
ตัวลงจากในอดีต และเข้าสู่อัตราการเติบโต
เฉลีย่ระดบัใหม่ทีต่ํ่ากว่าเดมิ ควบคูไ่ปกบัอตัรา
การว่างงานทีส่งูขึน้อย่างต่อเนือ่งหลงัเกดิวกิฤต
ทางการเงินในสหรฐัฯ อกีทัง้ความผันผวนทาง 
เศรษฐกจิจะไม่ได้เป็นไปตามวฏัจกัรเศรษฐกจิเดมิ 
แบบที่ผ่านมา เนื่องจากปัจจัยต่างๆ ท่ีเป็น 
ตวักาํหนดการเตบิโตทางเศรษฐกจิมรีปูแบบที่
เปล่ียนแปลงไปหรือส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
ในลักษณะที่แตกต่างจากในอดีต 

แนวคิดและคําอธิบายเรื่อง New Normal  
ในบริบทเศรษฐกิจโลกของ Bill Gross ตั้งอยู่
บนฐานความคิดที่ถือเอาสหรัฐอเมริกาและ 
โลกตะวันตกเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจโลก

New Normal ก็คล ้าย  

Paradigm Shift คือ การ

ปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์ ซ่ึง

กคื็อ เปลีย่นวธิคิีด วธิปีฏบิติั 

แนวทางด�าเนินชีวิต 

Bill Gross

บ ริ ห า ร น อ ก ตํ า ร า
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ดร. ศุภชัย พานิชภักดิ์ อดีตเลขาธิการ 
การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการ 
พฒันา (UNCTAD) และอดตีผู้อํานวยการใหญ่ 
องค์การการค้าโลก (WTO) เหน็แย้งเพราะไม่เชือ่ 
ว่าอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจโลกท่ีลดลง 
หลังวิกฤตเศรษฐกิจในปี ค.ศ. 2007-2008  
จะเป็น New Normal โดยให้เหตผุลว่า ปัจจุบัน 
ตะวนัตกค่อยๆ ถอยลงไป เป็นการทรุดลงของ
ตะวันตก โลกจะเคลื่อนไหวจากผลประโยชน์
ของตะวันตกอย่างเดียว เป็นเฉลี่ยท่ัวโลก 
มากขึน้ มาตะวันออกมากขึน้ โดยเฉพาะเอเชยี
จะเป็นผู้นําต่อไป และประเทศกําลังพัฒนา 
ประเทศยากจนได้ประโยชน์ด้วย โลกาภิวัตน์ 
จะเปลีย่นแปลงจาก unipolar world มนีกัเลงโต 
คนเดียวคมุระบบโลก อเมรกิาอ่อนแรง กลายเป็น 
ระบบ multipolar world ดร. ศุภชัย เห็นว่า
วกิฤตเศรษฐกจิ ค.ศ. 2007-2008 ไม่ม ีNew 
Normal และเราไม่ต้องการ New Normal 
เราไม่ต้องการโตธรรมดา เราต้องการโตแบบ  
Inclusive ต้องการให้คนข้างล่างโตแบบท่ี U.N. 
ใส่ลงไปใน SDGs (เป้าหมายการพัฒนาทีย่ัง่ยนื-  
Sustainable Development Goals) ว่าข้างล่าง 
จะโตกีเ่ปอร์เซน็ต์ การใช้ New Normal เหมอืน
เราหลอกตัวเองว่าเวลานี้เราทําดีขึ้นแล้ว 

จากทีก่ล่าวมาข้างต้น การมองว่าอะไรคอื New Normal อะไรไม่ใช่ New Normal  
จึงมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่ง ถ้ามองผิด สรุปผิด ก็จะหลงทิศผิดทางไปด้วย

ณ ที่นี้ เราขอแนะนําให้ใช้คํา 4 คํา ดังต่อไปนี้ เพื่อจําแนกแยกแยะภาวการณ์
ต่างๆ ในยามที่ New Normal ถูกนํามาใช้อย่างพรํ่าเพรื่อ ถูกบ้างผิดบ้าง  
คาํทัง้สีน่ีค้อื New Normal, Provisional Normal, Abnormal และ As Usual

ดร. ศุภชยั พานชิภักดิ ์ขอบคณุภาพจาก httpswww.posttoday.comfinance-stocknews536007
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New Normal หมายถึง ความปกติใหม่ หรือ รูปแบบวิธีคิด วิธีปฏิบัติใหม่  
ที่อุบัติขึ้นมาแทนที่รูปแบบวิธีคิด วิธีปฏิบัติเก่า ตามบริบทต่างๆ ที่อธิบายไว้แล้ว
ข้างต้น ความปกติใหม่นี้มิได้ดํารงอยู่ชั่วคราวในระยะเวลาสั้นๆ หากจะดํารงอยู่
ในห้วงเวลาที่ยาวนานหนึ่ง กระทั่งเป็นยุคหนึ่ง หรือสมัยหนึ่ง

ตรงกนัข้าม หาก “สิง่ทีเ่รยีกว่า New Normal หรอื ความปกตใิหม่” นัน้ เกดิขึน้
เพ่ือให้สอดคล้องหรอืรบัมือกบัสถานการณ์ทีเ่ปล่ียนแปลงไปในระยะเวลาชัว่คราว 
หรือในชั่วระยะเวลาที่แน่นอนหนึ่ง เราไม่ควรจะเรียกสิ่งนั้นว่า New Normal  
หากควรเรียกว่า Provisional Normal หรือ ความปกติชั่วคราวที่มีเงื่อนไข  
หากการเปล่ียนแปลงหรือสถานการณ์ที่ทําให้มนุษย์ต้องปรับตัวเพ่ือรับมือกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปน้ันสิ้นสุดลง แบบวิธีคิด วิธีปฏิบัติ หรือแบบ 
วิถีชีวิตที่ปรับเปลี่ยนไปนั้น ก็ควรต้องยุติ และหันกลับมาสู่แบบวิถีชีวิตเดิมอัน
เป็นปกติวิสัยที่ควรเป็น

Provisional Normal คือความปกติช่ัวคราวท่ีมีเง่ือนไข หากสถานการณ์ที่ท�าให้

มนุษย์ต้องปรับตัวสิน้สุดลง แบบวธิคิีด วธิปีฏบัิต ิหรือแบบวถิชีีวติทีป่รับเปล่ียนไปน้ัน

ก็ควรยุติลงและหันกลับมาสู่แบบวิถีชีวิตเดิมอันเป็นปกติวิสัยที่ควรเป็น

ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 
คนไทยเราถูกสอนให้ต้ังการ์ดสูง ให้ล้างมือ
บ่อยๆ ให้เว้นระยะห่างทางสังคม และให้สวม
หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ซึ่งเป็นเรื่อง
ทีถู่กต้อง และด้วยความมีวนิยัทางสาธารณสขุ
อันยอดเย่ียมของคนไทยเรา ทําให้ประเทศเรา 
มีผู้ป่วยติดเช้ือไวรสั Covid-19 น้อยมาก จดัอยู ่
ในอันดับต้นๆ ของโลกที่ประสบผลสําเร็จ 
ในการรับมือกับเชื้อไวรัส Covid-19 

อย่างไรก็ดี การเว้นระยะห่างทางสังคม และ
การสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามยั ซึง่ม ี

บ ริ ห า ร น อ ก ตํ า ร า
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อะไรที่เป็นเพียง Provisional Normal หรือ ความปกติชั่วคราวที่มีเงื่อนไข เมื่อ
เงื่อนไขนั้น หรือสถานการณ์นั้นผ่านไป คนเราก็ควรกลับมาสู่ความเป็นปกต ิ
ตามเดิม หรือที่เรียกว่า As Usual มิใช่จะยังคงยืนกรานประพฤติปฏิบัต ิ
อยู่อย่างนั้นไม่เปลี่ยนแปลง ซ่ึงจะกลายเป็น ความผิดปกติ หรือ Abnormal ไป

ลองนึกดูสิว่า จะน่าเศร้าแค่ไหน ถ้าในภาวะปกติที่ไม่มีโรคระบาด ไม่มีภาวะ
อากาศเป็นพษิ แต่คนเราต้องนัง่ห่างกนัเก้าอีเ้ว้นเก้าอี ้ยนืฉีโ่ถเว้นโถ เพือ่นฝงู 
จะแตะเนือ้ต้องตวักนัไม่ได้ และต้องสวมหน้ากากเข้าหากนั ราวกบัว่าทกุวนันี้  
คนเรายังสวมหน้ากากเข้าหากันไม่พอ 

บุคลากรทางการแพทย์บางท่านเคยออกมา 
กล่าวว่าจะเป็น New Normal ของสังคม  
บางท่านถงึกบักล่าวว่า หน้ากากผ้าจะเป็นเหมือน 
ปัจจัยสี่ หรือเป็นเหมือนส่วนหนึ่งของเคร่ือง
แต่งกายที่มนุษย์ขาดไม่ได้นั้น น่าจะไม่เป็น
ความจริง เพราะการเว้นระยะห่างทางสงัคมก็ดี  
การสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยก็ดี  
ล้วนเป็น Provisional Normal หรือ ความ
ปกติชั่วคราวที่มีเง่ือนไข เมื่อเง่ือนไขหมดไป  
แบบวิถีปฏิบัตินั้นก็ไม่จําเป็น มนุษย์เป็น 
สตัว์สงัคม และคนเรากค็วรสดูอากาศบรสิทุธิ์
จากปลายจมูกเข้าสู ่ปอดโดยไม่ต้องผ่าน 
เศษผ้าหรือเส้นใยพลาสติก ด้วยเหตุนี้ เมื่อ
การแพร่ระบาดของโรคติดต่อหมดไป หรือ
เมื่อมิได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่อากาศเป็นพิษ 
การเรียกร้องให้เว้นระยะห่างทางสังคม หรือ
ให้สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ซึ่ง 
เป็น Provisional Normal หรือ ความปกติ
ชัว่คราวท่ีมเีงือ่นไข กจ็ะกลายเป็น Abnormal 
หรือ ความผิดปกติ ไปทันที

เม่ือเง่ือนไขหมดไป แบบ 

วิถีปฏิบัตินั้นก็ ไม่จ�าเป็น  

มนุษย์เป็นสัตว์สังคม และ 

คนเราก็ควรสูดอากาศ

บริสุทธิ์จากปลายจมูก 

เข้าสู่ปอดโดยไม่ต้องผ่าน 

เศษผ้าหรือเส้นใยพลาสติก 
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นพชัย แดงดีเลิศ
ปริญญาตรี โบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปริญญาโท จารึกภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร

นักเขียนอิสระ

คนไทด�าในเมืองไทย ถูกกวาดต้อนมาจากเมืองแถน สมัยกรุงธนบุรี ยังคงรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีของตนไว้อย่างเคร่งครัด เมื่อถึงเวลาตาย หมอท�าพิธี 
จะอ่านค�าบอกทาง ให้วิญญาณเดินทางกลับไปยังสิบสองจุไท ไปเมืองแถนก่อน จากนั้น 
ก็ไปเมืองลอ เชิงเขาภูหลวง ไปจนถึงน�้าตกตาดผีไป ปีนบันไดขึ้นไปรับใช้พญาแถน  
บนเมอืงสวรรค์ สวรรค์ของไทด�าคือสิบสองจุไท สิบสองจุไทคือดินแดนศักดิ์สิทธิ์ คนไทด�า 
มาจากที่นี่ บรรพบุรุษของคนกรุงสุโขทัย คนกรุงศรีอยุธยา ก็มาจากที่นี่

สิบสองจุไท
ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ขุนเขำหมื่นยอด
แหล่งก�าเนิดภาษาตระกูลไท
ถิ่นเดิมของไทย
หายไปจากแผนที่โลกแล้ว
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ถิ่นเดิมของไทยอยู่ที่นี่
แหล่งก�ำเนิดภำษำตระกูลไทอยู่แถวนี้
ราว พ.ศ. 1543 ขุนลอกับขุนงั่วอิน พาครัวออกมาจากเมืองแถน ล่องแพ 
ตามแม่น้ํายม มาลงแม่นํา้อ ูล่องแม่น้ําอมูาทางทศิใต้ ออกแม่นํา้โขงท่ีหลวงพระบาง  
และขุนลอตั้งมั่นที่หลวงพระบางริมแม่นํ้าโขงนั้น สร้างอาณาจักรล้านช้างข้ึน  
ส่วนขุนงั่วอิน พาครัวล่องแม่นํ้าโขงลงมา เลี้ยวเข้าแม่นํ้าลาย แม่นํ้าปาด มาถึง
แม่นํ้าน่าน กระจายลงมาสุโขทัย ละโว้ สุพรรณภูมิ ลงไปถึงนครศรีธรรมราช 
สถาปนาราชอาณาจักรกรุงศรีอยุธยา

เส้นพรมแดนจนีเวียดนาม เป็นกาํแพงภูเขา ยาว 728 กโิลเมตร มีแม่นํา้ 10 สาย 
ผ่านช่องเขาทะลกุาํแพง ดูจากแผนที ่ด้านบนกาํแพงเป็นเขตจนี มีเมืองในหบุเขา
มากมาย เขยีนชือ่เมอืงด้วยตวัอกัษรจนี แต่อ่านออกเสยีงเป็นภาษาไทสําเนยีงจนี 
ส่วนด้านล่างกําแพง เป็นเขตเวียดนาม มีเมืองในหุบเขามากมายเช่นกัน เขียน
ชือ่เมอืงด้วยอกัษรโรมนั แต่อ่านออกเสยีงเป็นภาษาไทสําเนยีงเวยีดนาม สองฝ่ัง
กําแพงภูเขาสูงจีนเวียดนามนี้ เป็นถิ่นฐานของคนไทมาช้านานนับพันปี 

จี น

เ วี ย ด น า ม

ล า ว

ก�าแพงภูเขากั้นจีนเวียดนาม

ภาษาตระกูลไท 3 สาขา

ภาษาไทสาขาเหนือ

ภาษาไทสาขากลาง

ภาษาไท

สาขาตะวันตกเฉียงใต

เ วี ย ด น า ม

ล า ว

จี น

ร า ก ไ ท ย
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ภาษาตระกูลไท แบ่งเป็นสาขาใหญ่ 3 สาขา 
คอื สาขากลาง สาขาเหนอื และสาขาตะวันตก 
เฉียงใต้ มีผู้พูดครอบคลุมบริเวณกว้าง ตั้งแต่
รัฐอัสสัมไปถึงกวางสี และตั้งแต่ยูนนานลงมา
ถึงแหลมมลายู ภาษาตระกูลไทท้ัง 3 สาขา 
ยังตกค้างอยู่ในหุบเขาแถวน้ี หุบเขาแถวน้ี 
จึงเป็นบรเิวณเดยีวทีม่ภีาษาไทหลากหลายทีส่ดุ
รวมกันอยู่ เมื่อเป็นเช่นนี้ นักภาษาศาสตร์ 
จึงบอกว่า หุบเขาแถวนี้เป็นแหล่งกําเนิดของ
ภาษาตระกูลไทดั้งเดิม

เวียดนามเหนือปัจจบุนั มคีนพูดภาษาตระกลูไท 
3,087,000 คน เป็นชาวไทโท้ 1,190,000 คน 
อาศยัอยูใ่นจงัหวดักวงนนิห์ ลาวกาย เยนบาย 
กาวบงั บกัไท เตียนกวง และฮาเกยีง เป็นชาว
ไทนงุ 705,000 คน อาศยัอยูใ่นจังหวัดกาวบงั 
และลางเซิน เป็นชาวไทซันจัย 114,000 คน 
อาศยัอยูใ่นจังหวัด เตียนกวง และบักไท เป็น 
ชาวไทย้ัย 38,000 คน อาศัยอยู่ในจังหวัด 
ลาวกาย และไลเจา ทีสํ่าคญัคอืชาวไทดําไทขาว 
1,040,000 คน อาศยัอยูใ่นหบุเขาสบิสองจไุท

สิบสองจุไทอยู่ตรงไหน
เหนอืหลวงพระบางข้ึนไป ราว 200 กโิลเมตร 
ติดพรมแดนจีน แม่น้ําแดงไหลลงมาจาก 
ยูนนาน ผ่ากลางเวียดนามเหนือ ผ่านฮานอย 
ไปลงทะเลที่อ่าวตังเกี๋ย แบ่งเวียดนามเหนือ
เป็น 2 ฝั่ง ฝั่งตะวันตกเป็นขุนเขาหมื่นยอด  
มหีบุเขาใหญ่น้อย 35 หบุ เรยีกกนัมาช้านานว่า 
สิบหกเจ้าไท อันเป็นนามเดิมของสิบสองจุไท

พุทธศตวรรษที่ 20 ประวัติศาสตร์เวียดนาม 
ก็เรียกดินแดนหุบเขาแถบนี้ว่า สิบหกเจ้าไท  
มีเมืองใหญ่ในหุบเขา 16 เมือง คือ เมืองลอ  
เมืองสาง เมืองวาด เมืองมวก เมืองลา  
เมืองหม้วย เมืองแถน เมืองไล เมืองเจี๋ยน 
เมอืงวนั เมอืงตมุ เมอืงฮวาง เมอืงมี ่เมอืงจุบ๊ 
เมอืงเตยีน และเมอืงเจยีงแคม เมอืงหลวงของ
แคว้นเปลีย่นไปเรือ่ยๆ ตามอาํนาจความเข้มแข็ง  

เช่น เมอืงหม้วย เมอืงลา เมอืงสาง เป็นต้น เมอืงหลวงของสบิหกเจ้าไท มีหน้าที่ 
ส่งบรรณาการให้กษตัรย์ิหลวงพระบาง กษัตรย์ิเวียดนาม และกษัตริย์จนี เรยีกว่า 
สามฝ่ายฟ้า

สมยัน้ันดินแดนสบิหกเจ้าไท เป็นก้อนเหลีย่มๆ อยูต่รงกลางระหว่าง จนี ลาว และ
ญวน มีจีนอยู่ข้างบน มีลาวอยู่ทางตะวันตกและทางใต้ มีญวนอยู่ทางตะวันออก  
สิบหกเจ้าไทขึ้นกับลาวล้านช้างก็จริง แต่อํานาจจีนยิ่งใหญ่กว่า ถึงกระนั้นญวน
กลับมีอิทธิพลมากกว่า เพราะราชสํานักอยู่ใกล้กว่า 

คนไทสิบสองจุไทอยู่กันอย่ำงไร
คนไทดําและคนไทขาวในสิบสองจุไทนับถือผี ไม่มีศาสนา อยู่ในหุบเขาห่างกัน 
เดินจากหุบหนึ่งไปอีกหุบหนึ่ง ใช้เวลาเก้าวันสิบวัน แต่ละหุบเขาพึ่งพาตนเอง  
ต่างคนต่างปลกูข้าว จบัปลา ทอผ้า ป้ันหม้อ จกัสาน ตเีหลก็ ทาํมาหากินใส่ปาก
ใส่ท้อง อยู่ในหบุเขาของตน ตาปีตาชาต ิไม่ต้องพึง่ใครกไ็ด้ ไม่ต้องไปมาหาสูก็่ได้

แต่ละเมืองต่างคนต่างอยู่ ถึงเป็นพ่ีน้องพูดภาษาเดียวกัน ภูเขาสูงก็กีดกันไม่ให้
รวมกันเป็นแว่นแคว้นอย่างแท้จรงิได้ มีแต่ท้าวพญาปกครองไปตามกาํลงั เมอืงใด 
เข้มแขง็ ท้าวพญาองอาจสามารถ กไ็ด้รบัการยอมรบั ให้เมอืงนัน้เป็นเมอืงหลวง 
มีอํานาจปกครองทุกหุบเขา 

ญ ว น

จี น

ล า น ช า ง

ดินแดนสิบสองจุไท
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ประวัติศำสตร์สิบสองจุไท
ประวตัศิาสตร์สบิสองจไุท เริม่ท่ีเมืองลอ ราว พ.ศ. 1343 จบลงทีศ่กึเดยีนเบยีนฟู  
พ.ศ. 2497 เราทราบความเป็นมาของสบิสองจไุทจากเอกสารโบราณ เร่ืองความ
โทเมอืง หรือเล่าความเมือง เล่าต้ังแต่ท้าวสวงท้าวเงนิจากยนูนาน ล่องแม่น้ําแดง
ลงมาถึงภูหลวง ตั้งเมืองลอข้ึนเป็นเมืองแรก จากนั้นลูกหลานก็เคลื่อนตัวเข้า
ครอบครองทุกหุบเขา และเล่าต่อไปจนถึงเหตุการณ์ที่ดินแดนแห่งนี้ ถูกฝรั่งเศส
เข้าครอบครอง

ร้อยปีทีผ่่านมา สบิสองจไุทผ่านเหตกุารณ์ใหญ่ 2 เร่ือง คอืถูกฮ่อธงเหลืองรุกราน 
ในสมยัรชักาลที ่5 กบัการเข้าร่วมรบในศึกเดยีนเบียนฟ ูหลังสงครามโลกคร้ังที ่2  
ตอนน้ันเอาชนะฝรัง่เศสได้ เวยีดนามเหนอืเป็นอสิระ สิบสองจไุทกเ็ป็นคอมมวินสิต์
เวียดนามโดยไม่รู้ตัว

พ.ศ. 2401 เวยีดนามตกอยูภ่ายใต้ความคุม้ครองของฝรัง่เศส พอถงึ พ.ศ. 2427 
ฝร่ังเศสเริ่มเข้ามายุ่งเกี่ยวในสิบหกเจ้าไท ในสนธิสัญญาเทียนสิน ฝร่ังเศสใช้ 
กาํแพงภเูขาสงูปราการธรรมชาติเป็นเส้นแบ่งเขตจนีกบัเวยีดนาม ทาํให้เมอืงหบุเขา 
6 เมืองของสิบหกเจ้าไท ท่ีอยู่เหนือเส้นพรมแดนเป็นของจีน ได้แก่ เมืองตุม  
เมืองฮวาง เมืองมี่ เมืองจุ๊บ เมืองเตียน เมืองเจียงแคม สิบหกเจ้าไทจึงเหลือแค่
สบิเมอืง ฝรัง่เศสเพิม่เมอืงหบุเขาเข้ามา 2 เมอืง เป็นสบิสองเจ้าไท ออกเสยีงเป็น
สบิสองจไุท เข้าคูก่บัแคว้นทางตะวนัตก คอืสบิสองปันนาของไทลือ้ในจนี ปัจจบุนั
สิบสองปันนายังอยู่ แต่สิบสองจุไทหายไปแล้ว 

พ.ศ. 2439 ฝรั่งเศสได้ครอบครองดินแดนไททั้งหมด เมืองหุบเขา 12 เมืองนั้น 
ประกอบด้วย เมอืงแถน เมอืงถาน เมอืงลอ เมอืงเตกิ เมอืงไล เมอืงลา เมอืงสอ  
เมอืงควาย เมอืงหม้วย เมอืงมวก เมอืงวาด เมอืงสาง ฝรัง่เศสให้ปกครองกนัเอง  

แต่ได้ลดทอนอํานาจท้าวพญาลง โดยแต่งตั้ง 
ให้กําบุนกวาย เจ้าเมืองมวก เป็นผู้ปกครอง 
สิบสองจุไทท้ังหมด ขณะเดียวกัน ก็มีกลุ่ม 
คนเวียดนาม กลุ่มฮ่อ และกลุ่มสิบสองจุไท  
ก่อการสู้รบกบักองกําลงัฝรัง่เศสอยูต่ลอดเวลา  
จนถงึ พ.ศ. 2473 เวยีดนามตัง้พรรคคอมมวินสิต์ 
ต่อต้านฝร่ังเศส และชักชวนกลุ ่มคนไท 
สิบสองจุไท เข้าร่วมกระบวนการเรียกร้อง
อิสรภาพ 

ปลายสงครามโลกครั้งที่ 2 ญี่ปุ่นโจมตีกอง
ทหารฝรัง่เศสในเวยีดนาม ฝรัง่เศสต้องถอยขึน้
ไปในประเทศจนี พรรคคอมมวินสิต์เวยีดนาม
ก็จัดการปกครองดินแดนสิบสองจุไททั้งหมด 
ครัน้หลงัสงครามโลกครัง้ที ่2 ใน พ.ศ. 2489 
ฝรั่งเศสเคลื่อนทัพลงมาตามแม่นํ้าดํา เข้ายึด
เมอืงไล เมอืงหม้วย โฮจมิินห์กบักองทัพคนไท 
บางส่วน ประกาศต่อต้านฝร่ังเศส ฝรั่งเศส
เข้ายดึเมอืงลอ เมอืงถาน เมอืงลา เมืองควาย 
และเมืองแถน ต้นปี 2490 ฝรั่งเศสก็ยึด 
ดินแดนไทกลับไปได้ทั้งหมด

ในเดอืนกรกฎาคม 2491 ฝร่ังเศสตัง้สหพนัธรฐั
ไท ภายใต้การดแูลของฝร่ังเศส ให้ท้าววนัลอง
ขึ้นเป็นเจ้าแผ่นดิน คนไทแบ่งเป็น 2 ฝ่าย  
ฝ่ายหนึ่งเข้ากับฝรั่งเศส อีกฝ่ายเข้าร่วมกับ 
คณะปฏิวัติของโฮจิมินห์ ดําเนินการรบกับ
กองทพัฝรัง่เศส ในปี พ.ศ. 2493 กองกําลงัของ 
คนไท เข้าร่วมกบัฝ่ายปฏวิตัมิากขึน้ และมาก
ขึ้นทุกปี พอถึง พ.ศ. 2496 คณะปฏิวัติก ็
ยึดเมืองกลับมาได้ทั้งหมด ฝร่ังเศสเหลือฐาน
ที่มั่นเดียว คือเมืองแถน ซึ่งเวียดนามเรียกว่า  
เดียนเบียนฟู เวลานี้กองกําลังคณะปฏิวัติ  
มีจาํนวนมากขึน้ ท้ังไทดาํไทขาวและชนเผ่าต่างๆ

ในทีส่ดุ วนัที ่7 พฤษภาคม 2497 ฝ่ายปฏวิตัิ
ก็ทําลายฐานที่มั่นสุดท้ายของฝรั่งเศส ที่ปอม
ลานเจือง ยึดเมืองแถนได้ ฝร่ังเศสยอมแพ้ 
อย่างสิน้เชงิ เป็นชัยชนะร่วมกนัของเวยีดนาม
และคนสิบสองจุไท มีการลงนามท่ีเจนีวา 

ทุ่งนาเมืองแถน

ร า ก ไ ท ย
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ระหว่างนายพลเดอโกลกับโฮจิมินห์ แบ่ง
เวยีดนามเป็น 2 ส่วน เวยีดนามใต้มโีงดนิเดยีม 
เป็นประธานาธิบดี ภายใต้ความร่วมมือของ
ฝร่ังเศสกับอเมริกา ส่วนเวียดนามเหนือเป็น
ของโฮจมิินห์แต่ผูเ้ดยีว สบิสองจไุทหายไปจาก
แผนที่โลกตั้งแต่บัดนั้น

พ.ศ. 2518 เวียดนามเหนือรบชนะอเมริกา 
จึงรวมเวียดนามเหนือใต้เข้าด้วยกัน เป็น
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม คนไทอาศัย
อยูบ่นแผ่นดินเดมิ คอืสบิสองจไุท แต่เวยีดนาม
เรียกใหม่ว่า 7 จังหวัดภาคเหนือฝั่งตะวันตก
แห่งเวียดนาม

ค�ำว่ำสบิสองจไุทไม่มบีนแผนท่ีโลก
ดินแดนหุบเขาสูงสิบสองจุไท เป็นแหล่ง
กําเนิดภาษาตระกูลไท เป็นถิ่นเดิมของไทย 
สมัยอยุธยาขึ้นกับอาณาจักรล้านช้าง ในสมัย
กรงุธนบรีุล้านช้างเป็นของไทย สบิสองจไุทเป็น
ของไทยด้วย พอถึงสมัยรัชกาลที่ 5 ฝรั่งเศส
มายึดไป ผนวกเข้ากับอาณานิคมเวียดนาม 
แทนทีจ่ะผนวกเข้ากับอาณานคิมลาว คร้ันหลงั
สงครามโลกครัง้ทีส่อง เวยีดนามเป็นอสิระจาก
ฝรั่งเศส สิบสองจุไทก็ตกเป็นของเวียดนาม
โดยปริยาย

คนสบิสองจไุทไม่ใช่นกัรบ แต่เป็นนักปลกูข้าว 
โฮจมินิห์เอาชนะฝรัง่เศสทีเ่ดยีนเบียนฟ ูเพราะ
มีข้าวสิบสองจุไทเป็นเสบียง เวียดนามเหนือ
ชนะเวียดนามใต้ก็เพราะอิ่มท้องด้วยข้าว 
สบิสองจไุท แม้ปัจจบุนัแหล่งปลกูข้าวใหญ่ทีส่ดุ
แห่งหนึ่งของเวียดนามก็อยู่ที่สิบสองจุไท

หมู่บ้านคนไทมีอาชีพหลักคือทํานา หลัง  
พ.ศ. 2498 เวียดนามเหนือเป็นคอมมิวนิสต์ 
ทีน่าถูกนาํมารวมกนัเป็นระบบสหกรณ์หมูบ้่าน 
ทั้งหญิงทั้งชายต้องทํานา ผลผลิตที่ได้เป็น 
ของหมูบ้่าน ครัน้ถึง พ.ศ. 2511 ยกเลกิระบบ
สหกรณ์ มีการแบ่งที่นาให้แต่ละครัวเรือน  
โดยจ่ายค่าเช่าให้ทางการ ทีดิ่นเป็นของประเทศ 

แบ่งให้ทํากินเท่านั้น ไม่มีกรรมสิทธิ์ซ้ือขาย ปัจจุบัน การจัดแบ่งที่ดินทํากิน  
จะจับสลากกนัใหม่ทกุปี หรอืสองปี หรอืสามปี แล้วแต่เขต แบ่งตามจาํนวนสมาชกิ
ในครัวเรือน และตามความอุดมสมบูรณ์ของพ้ืนท่ี โดยจ่ายค่าเช่าให้กับหมู่บ้าน 
ค่าเช่าก็คือผลผลิตของครัวเรือน หมู่บ้านจะนําค่าเช่าส่งให้อําเภอ ครัวเรือนใด 
มีผลผลิตมากเกินค่าเช่า ก็เอาผลผลิตส่วนเกินไปขายได้ ขายได้เงินก็เป็นของ
ครัวเรือน

เมื่อร้อยปีก่อน พวกฝรั่งเศสเข้ามาเห็นภาพชีวิตของคนสิบสองจุไท บันทึกไว้ว่า  
ใต้ถุนเรือนมีควายผูกอยู่ หญิงสาวกําลังสีข้าวอย่างช้าๆ ด้วยเครื่องสีข้าวที่ทํา 
ด้วยไม้ บนชานเรือนมีแหตากอยู่ หญิงแก่กําลังหมุนล้อปั่นฝ้าย ชายแก่กําลัง 
ซ่อมลอบดักปลา เงาแดดทอดลําลงบนคลื่นในลําห้วย เสียงเพลงแคนชาวบ้าน
เอื่อยๆ มาจากเงาร่มมุมใดมุมหนึ่ง ระคนไปกับเสียงสากตําข้าวกระทบกับครก 
ดังเป็นระยะ ไกลออกไปโน่นคือนาข้าว ไกลออกไปอีกคือขุนเขา 

บ้านใต้ถุนสูง หลังคากระดองเต่า กับเม็ดดินที่อาศัยปลูกข้าวมาแล้วพันปี  
บนผนืดนิในหบุเขาเหล่านี ้บดันีเ้รยีกว่า ประเทศเวยีดนาม ไม่มคี�าว่าสิบสองจไุทอีก
แล้ว ถ้าฝร่ังเศสผนวกสบิสองจไุทเข้ากบัลาว ให้คนพดูภาษาเดยีวกนัอยูด้่วยกนั  
ไม่จับรวมกับเวียดนามตั้งแต่ต้น ตอนนี้ชื่อสิบสองจุไทก็ยังอยู่ เป็นจังหวัด 
ทางภาคเหนอืของลาว ภาษาไทด�ากบัภาษาไทขาวก็จะเป็นภาษาถ่ินเหนอืของลาว  
เดก็รุน่ใหม่เกดิมาไม่ต้องพูดเวียดนาม เมื่อภาษาไทยังอยู่ หุบเขาสิบสองจุไท
จะเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ให้เรานับถือว่า เป็นถิ่นเดิมของบรรพบุรุษไทย 

แผนที่สิบสองจุไท
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ณรงค์ฤทธิ์ ศรีรัตโนภาส
ผู้อ�านวยการส�านักที่ปรึกษาร้อยชักสาม 

roichaksaam@gmail.com 

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

ในสังคมโลก

18 มนีาคม เกดิรฐัประหารในกมัพชูาขณะเจ้านโรดม สหีน ุเดนิทางไปเยอืน 
ยโุรป สหภาพโซเวียต และสาธารณรฐัประชาชนจีน การรฐัประหารน�าโดยนายพล 
ลอนนอล กับกลุ่มการเมืองฝ่ายขวาที่ใกล้ชิดกับสหรัฐอเมริกา และใช้มติ
สมชัชาแห่งชาตปิลดเจ้านโรดม สีหน ุออกจากประมุขรัฐ สถาปนาสาธารณรฐั
เขมร มีนายพลลอนนอลเป็นประธานาธิบดีและประมุขแห่งรัฐ ซึ่งน�าไปสู่
สงครามกลางเมืองกับเขมรแดง และชัยชนะของฝ่ายเขมรแดงในเวลาต่อมา

ลอมฟำง
หนังสือหน้ามหาวิทยาลัย
ในต�านาน
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11 เมษายน ยานอะพอลโล 13 พร้อมลูกเรอื 3 คน ขององค์การนาซา สหรฐัอเมรกิา 
เดินทางไปปฏบิตัภิารกจิบนดวงจันทร์ และเผชิญสถานการณ์เฉยีดตายในอวกาศ 
เมื่อถังออกซิเจนในยานบัญชาการเกิดระเบิด ทําให้ไม่สามารถนํายานอวกาศลง
ดวงจันทร์ได้ตามแผน 

22 เมษายน ประชาชนชาวอเมริกนักว่า 20 ล้านคน พร้อมใจกนัออกชมุนมุตาม
เมอืงใหญ่ๆ เพือ่รณรงค์เรือ่งปัญหาสิง่แวดล้อมของโลก ต่อมาโครงการสิง่แวดล้อม
แห่งองค์การสหประชาชาติ (United Nations Environment Program -UNEP) 
ได้กําหนดให้ วันที่ 22 เมษายนของทุกปี เป็นวันคุ้มครองโลก หรือ Earth Day 

24 เมษายน สาธารณรัฐประชาชนจีน ส่งดาวเทียม ตงฟางหง 1 (Dong Fang 
Hong 1) ซ่ึงเป็นดาวเทยีมดวงแรกของตนขึน้สู่ห้วงอวกาศเป็นผลสาํเรจ็ ทาํให้จีน
กลายเป็นประเทศท่ี 5 ของโลกทีส่ามารถส่งดาวเทยีมสูอ่วกาศได้ ต่อจากสหภาพ
โซเวียต สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส และญ่ีปุ่น ดาวเทียมดวงนี้เมื่อส่งขึ้นไปแล้ว 
ได้กระจายเสยีงเพลง Dong Fang Hong ซึง่มคีวามหมายว่า The East is Red 
หรือตะวันออกสีแดง เพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานเหมา เจ๋อ ตง 

9 พฤษภาคม ชาวอเมรกินั จํานวน 75,000 - 100,000 คน ร่วมชมุนมุคัดค้าน 
สงครามเวียดนาม บริเวณหลังทําเนียบขาว กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. หลังจากกองทัพ
สหรัฐในสมัยรัฐบาล ประธานาธิบดี ริชาร์ด เอ็ม. นิกสัน เข้าร่วมสนับสนุน
เวียดนามใต้ทําสงครามกับเวียดนามเหนือ การประท้วงสงครามเวียดนาม 
ในอเมริกาครั้งนี้ ส่งผลให้เกิดกระแสประท้วงสงครามเวียดนามออกไปทั่วโลก 
ก่อนทีส่หรฐัอเมริกาจะถอนกาํลงัออกไปในปี พ.ศ. 2516 และสงครามเวยีดนาม
ได้ยุติลงอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2518 หลังจากที่ทหาร
เวียดนามเหนือเข้ายึดเมืองไซ่ง่อนได้สําเร็จ ในสงครามนี้ทหารอเมริกันเสียชีวิต 
58,226 นาย และบาดเจ็บอีก 153,303 นาย

4 มถินุายน ราชอาณาจกัรตองกา ได้รบัเอกราช
จากสหราชอาณาจักรโดยสมบูรณ์  

10 ตุลาคม สาธารณรัฐหมู่เกาะฟิจิ ได้รับ
เอกราชจากสหราชอาณาจักร

ตลอดปี พ.ศ. 2513 บรรยากาศที่ครอบงํา
สถานการณ์โลก คอื สงครามรกุรานในภมูภิาค
เอเชยีโดยเฉพาะในอินโดจนีทีม่ีสหรัฐอเมริกา
เป็นท้ังผูส้นับสนุนและลงมอืเอง พร้อมกับการ
ต่อต้านสงครามจากประชาชนในประเทศทีถ่กู
รุกรานและประชาชนในสหรัฐอเมริกาเอง
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ส�ำหรับในสังคมไทย

27 กุมภาพันธ์ โรงแรมดสุติธานเีปิดให้บริการ
เป็นวันแรก

26 มีนาคม สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีส ี
ช่อง 3 เริ่มแพร่ภาพและเสียงเป็นวันแรก

1 เมษายน วิทยาลัยพลศึกษา เข้าสมทบเป็น
สาขาหนึ่งของวิทยาลัยวิชาการศึกษา (หรือ 
“มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” ในปัจจุบัน) 
เรียกชือ่ใหม่ว่า วทิยาลยัวชิาการศึกษา พลศกึษา

28 พฤษภาคม จัดตัง้วทิยาลัยเอกชน 5 แห่ง  
เป็นสถาบนัอดุมศึกษาเอกชน 5 แห่งแรกของ
ประเทศ คือ วิทยาลัยเกริก วิทยาลัยกรุงเทพ 
วิทยาลัยไทยสุริยะ วิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
และวิทยาลัยพัฒนา 

17 สิงหาคม รตัน์ เปสตนัย ีนกัสร้างภาพยนตร์
คณุภาพคนหน่ึงของไทยเสียชวีติด้วยโรคหัวใจ
วาย ขณะลกุขึน้กล่าวกลางทีป่ระชมุ ทีส่มาคม
ผู้อํานวยการสร้างภาพยนตร์แห่งประเทศไทย 
ได้เชญิรัฐมนตรว่ีาการกระทรวงเศรษฐการ และ
ข้าราชการระดับสูงที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม 
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยมาร่วมประชุม 
เพื่อหาข้อสรุปว่ารัฐบาลจะให้การช่วยเหลือ
ภาพยนตร์ไทยอย่างไรบ้าง การเสียชีวิตอย่าง
กะทันหันของ รัตน์ เปสตันยี เป็นข่าวใหญ ่
บนหน้าหนังสือพิมพ์ ก่อให้เกิดความเศร้า
สะเทือนใจแก่สังคมเป็นอย่างยิ่ง และนั่นอาจ
เป็นแรงผลักดันครั้งสําคัญท่ีทําให้รัฐบาลรีบ
จัดต้ังคณะกรรมการส่งเสริมอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ไทยขึ้นเป็นครั้งแรกในปีนั้น

8 ตลุาคม มิตร ชยับัญชา พระเอกภาพยนตร์ไทย 
อันดับหนึ่ง ประสบอุบัติเหตุตกเฮลิคอปเตอร ์
เสยีชวีติ ขณะถ่ายทําภาพยนตร์เรือ่ง อินทรย์ีทอง  
ที่ศรีราชา

9 - 20 ธันวาคม ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งท่ี 6 
ที่กรุงเทพฯ แทนเกาหลีใต้ ซึ่งไม่พร้อมเนื่องจากสถานการณ์สงครามระหว่าง
เกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้

ตลอดปี พ.ศ. 2513 สหรฐัอเมรกิายงัคงรกัษาฐานทพัอากาศทัง้ 7 แห่ง ไว้ในไทย  
คือ ดอนเมือง ตาคลี โคราช นครพนม อุดรธานี อู่ตะเภา และอุบลราชธาน ี
เพือ่ใช้เป็นฐานปฏบิตักิารโจมตเีวยีดนามเหนอื ประมาณการว่าการทิง้ระเบิดกว่า
ร้อยละ 80 ต่อเวยีดนามเหนอืมาจากฐานทัพอเมรกิาทัง้ 8 แห่งในไทย (ฐานทพั
แห่งที่ 8 อยู่ที่นํ้าพอง ตั้งปี พ.ศ. 2515) จนมีการเปรียบเปรยว่าไทยกลายเป็น 
“เรือบรรทุกเครื่องบินที่ไม่มีวันจม” ของกองทัพสหรัฐอเมริกา

ด้านการเมืองในประเทศ จอมพลถนอม กิตติขจร ได้กลับเข้ามาดํารงตําแหน่ง 
นายกรฐัมนตรอีีกครัง้ภายหลงัการเลอืกตัง้ท่ัวไปเมือ่วนัท่ี 10 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2512  
ภายใต้บรรยากาศทางการเมอืงอนัไม่เป็นประชาธปิไตย ประชาชนถูกปิดก้ันและ
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ลิดรอนสิทธิเสรีภาพมายาวนาน ขบวนการนักศึกษาท่ีเคยหลับใหลและ “ใช้วัย
ชีวาสําราญเริงร่าทุกวัน” ค่อยๆ ตื่นขึ้นมารับรู้และสนใจความเป็นไปในปัญหา 
บ้านเมอืง นิสตินกัศกึษาจาก 11 สถาบัน มกีารรวมตวักนัจัดตัง้ข้ึนเป็น “กลุม่นสิติ 
นักศึกษาอาสาสมัครสังเกตการณ์การเลือกตั้ง” เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 
2511 เพือ่ทีจ่ะสงัเกตการณ์การเลอืกตัง้ทัว่ไปในวนัท่ี 10 กมุภาพันธ์ พ.ศ. 2512 
นสิตินกัศกึษาในแต่ละสถาบนักจ็ดัตัง้ชมรมและกลุม่อสิระของตนขึน้ทํากจิกรรม
ทางสงัคม จดัเสวนา ออกค่ายชนบท ค่ายอาสาพัฒนา ฯลฯ ซ่ึงนาํไปสูก่ารก่อตัง้ 
ศนูย์กลางนสิตินกัศกึษาแห่งประเทศไทยในปี พ.ศ. 2513 ในทีส่ดุ ในเวลาเดียวกนันัน้  
รัฐบาลถนอม -ประภาส ก็เริ่มได้รับการปฏิเสธจากสภาผู้แทนราษฎร และม ี
การต่อต้านรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นการวิพากษ์นโยบายรัฐบาล การยับยั้ง 
พระราชบญัญตังิบประมาณ อนัเป็นเหตุให้จอมพลถนอมไม่พอใจ และก่อรัฐประหาร
รัฐบาลของตนเอง เมื่อ พ.ศ. 2514

ท่ามกลางเหตุการณ์มากมายในปี พ.ศ. 2513 มีเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์ ท่ี

ผมจะไม่มีวันลืมเลือนเลย เหตุการณ์นั้นคือ การได้เข้าเป็นนักศึกษาปีแรกของ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ของผม 

การเข้าเรียนที่นี่ เปลี่ยนแปลงชีวิตผมไปอย่างสิ้นเชิง !

ที่ว่าเปลี่ยนแปลงชีวิตไปอย่างสิ้นเชิง ไม่ใช่เพราะพอเข้าไปยังแทบไม่ทันได้เรียน 
กร่็วมเดนิขบวนคดัค้านการนําระบบการศกึษาแบบหน่วยกติมาใช้แทนระบบการ
ศกึษาเดมิ จนในท่ีสดุมหาวิทยาลัยต้องยอมให้พวกเราเป็นนกัศกึษาธรรมศาสตร์
รุ่นสุดท้ายที่เรียนในระบบเดิม

แต่เป็นเพราะที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ ผมเกิดไป
มีสมาคมอยู่กับรุ่นพี่ที่เป็นนักเขียนเพื่อชีวิต 
หลายคนเป็นรุน่พีส่วนกุหลาบโรงเรยีนเดยีวกนัด้วย  
ผมจงึกระโจนเข้าสูว่งการนกัเขยีนตามทีผ่มรัก  
เวลานั้นผมใช้ชีวิตอยู่กับโรงพิมพ์มากกว่า
มหาวิทยาลัย 

การสมาคมกับรุ่นพี่กลุ่มนี้คือจุดเปล่ียนชีวิต
ของผม เพราะผมได้รับการถ่ายทอดให้เข้าใจ
ต้นตอปัญหาของสังคม และได้รับการปลูกฝัง
ให้เลือกใช้ชีวิตอย่างมีประโยชน์และอุทิศตน
เพือ่สงัคม เนือ่งจากประเทศไทยเวลานัน้ตกอยู ่
ภายใต้การครอบงําของสหรัฐอเมริกาและ
ระบอบเผด็จการทหาร ประเทศไม่มีเอกราช 
ประชาชาติไม่มีประชาธิปไตย ประชาชนถูก
เอาเปรียบรังแก 
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หนึ่งในรุ่นพี่ท่ีผมคลุกคลีและสนิทสนมมากที่สุดในเวลานั้นคือ 

พีส่�าเริง ค�าพะอ ุนักเขยีนและนกัหนงัสอืพมิพ์อาวุโส อดตีนายก

สมาคมนกัข่าวแห่งประเทศไทย 2 สมยั (พ.ศ. 2530 - 2531) 

และอดีตกรรมการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) 

สายสื่อมวลชน (พ.ศ. 2557)

เวลานัน้พีสํ่าเรงิ เรยีนอยูค่ณะเศรษฐศาสตร์ภาคค่ํา ส่วนผมเรยีน 
คณะนติศิาสตร์ ท่ีสนทิสนมมากท่ีสุดเพราะผมรู้จกัพ่ีสําเริงต้ังแต่
ทําหนังสือโรงเรียนที่สวนกุหลาบ และวนเวียนไปขอต้นฉบับ
ที่กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์หลายฉบับที่พี่สําเริงทํางานอยู ่
ค่าที่เป็นคนทําหนังสือและชอบเขียนหนังสือเหมือนๆ กัน 
ประกอบกบัเป็นคนตรงไปตรงมา คุยแล้วไม่ต้องมานัง่ถอดรหสั
คล้ายๆ กัน เลยคบหาสมาคมกันเรื่อยมา ที่สําคัญพี่สําเริงเป็น
คนแรกที่หยิบยื่นนวนิยายเรื่อง “ปีศาจ” ของ เสนีย์ เสาวพงศ์ 
ให้ผมอ่าน นวนิยายเร่ืองนี้ให้แง่คิดดีๆ หลายอย่างที่ผมไม่เคย
สัมผัสมาก่อน จากนั้นหนังสือดีๆ อีกหลายเล่ม ของ ศรีบูรพา 
กหุลาบ สายประดษิฐ์ จติร ภมูศิกัดิ ์ทปีกร สมสมยั ศรศีทูรพรรณ  
ศิลป์ พิทักษ์ชน นายผี เปลื้อง วรรณศรี ศรีอุบล รมย์ รติวัน  
ฯลฯ ที่พี่สําเริงเก็บไว้ ก็เผ่ือแผ่มาให้ผมได้ดื่มด่ําอย่างไม่รู ้
เบื่อหน่าย ในบรรดาหนังสือดีๆ เหล่าน้ี “แลไปข้างหน้า” ของ 
ศรีบูรพา กับ “แม่” ของ แม็กซิม กอร์กี้ ผมอ่านทั้งคืนโดย 
ไม่ได้หลับได้นอน

ปี พ.ศ. 2514 ขณะผมเรียนอยู่ปีที่ 2 พี่สําเริงตัดสินใจออก
หนงัสือรายปักษ์เล่มหนึง่วางขายหน้ามหาวทิยาลยั เป็นหนงัสอื
รวมข้อคิดข้อเขียนของนักศึกษา/ประชาชน ด้วยมุ่งหวังจะปลุก
จิตสํานึกของชาวมหาวิทยาลัยให้หันมาสนใจปัญหาบ้านเมือง 
ในยามที่ประเทศชาตินอกจากขาดประชาธิปไตยแล้ว ฐานทัพ
และทหารอเมริกันยังเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมด หนังสือเล่มนี้
ต่อมารู้จักกันดีในชื่อ “ลอมฟาง” 

หนังสือ “ลอมฟาง” เป็นหนังสือขนาด 4 หน้ายก หนา 8 ยก 
(32 หน้า) บางฉบับหนาถึง 17 ยก (68 หน้า) มีพี่สําเริงเป็น
ทั้งนายทุน บรรณาธิการ และกองบรรณาธิการเบ็ดเสร็จในตัว 
มีเพื่อนบางคนช่วยเป็นฝ่ายศิลป์ และมีผมอีกหน่ึงคนท่ีแกชวน
มาช่วยเขียน เห็นได้จากรายชื่อกองบรรณาธิการในฉบับแรก 
นอกจากช่ือพ่ีสําเริงกับช่ือผมแล้ว ก็มีช่ือ ขอบเขต บุญวาปี 
และ รัชน ีกปัปิยบตุร เพิม่ข้ึนมา ซึง่ทัง้สองชือ่นีค้อืนามปากกา
ของพีส่าํเรงิเอง สรปุแล้วในกองบรรณาธกิาร ถ้าไม่นบัฝ่ายศลิป์ 
ก็มเีพยีงแกกับผม ซึง่ผมเองก็เพยีงแต่ช่วยเขยีนงานวรรณกรรม
ไม่ก่ีคอลัมน์โดยใช้ชือ่จรงิบ้าง นามปากกาบ้าง ท่ีจําได้ม ีเรือ่งสัน้  
บทกวี กลอนเปล่า และงานแปลบทกวีต่างแดน เร่ืองสั้นจาก
ต่างประเทศ กับบทความทางการศึกษาและสังคมอีกนิดหน่อย 
ที่เหลือนอกนั้นเป็นผลงานของพี่สําเริง ซึ่งนอกจากจะเขียน
บทนําประจําฉบับแล้ว ยังเขียนคอลัมน์ต่างๆ รวมทั้งบทความ
ทางการเมืองในช่ือจริงและหลากหลายนามปากกา เป็นต้นว่า 
เรงิ เอกราช สัญญา เวยีงพยคัฆ์ รชัน ีกปัปิยบตุร ฯลฯ ข้อเขยีน
ใน “ลอมฟาง” ท่ีเหลือ ไม่ว่าจะเป็นบทวิเคราะห์สถานการณ์
ต่างประเทศ บทความทางเศรษฐกิจ และงานวรรณกรรมอ่ืนๆ 
พี่สําเริงรวบรวมมาทั้งจากงานเขียนเก่าๆ ของนักเขียนเพื่อชีวิต  
และจากงานเขียนใหม่ หรืองานเขียนร่วมสมัยในเวลานั้น 
ที่ผู้รักชาติรักประชาธิปไตยจํานวนหนึ่งส่งมาให้ ในระยะต่อมา
เมือ่หนงัสอืออกไปได้ 2 - 3 ฉบบั มนีกัศกึษาจากชมรมนติศิกึษา 
บางคนเข้ามาช่วยพ่ีสําเรงิทําหนงัสอืเล่มนี ้ทีจํ่าได้ม ีสถาพร ลิม้มณี  
ธนู วงศ์ธัญญกรณ์ และ วรุตม มีโภคี

ส�าเรงิ ค�าพะอุ
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เมื่อเป็นเช่นนี้ พี่สําเริงจึงหาทางออกด้วยการ
ต้ังช่ือคอลัมน์ “ลอมฟาง” ไว้ที่ปกหลังเพื่อให้ 
ผูอ่้านจดจาํประหนีง่เป็นช่ือหนังสือ ส่วนปกหน้า
ของหนังสือก็พาดหัวตัวโตไว้ว่า “หนังสือรวม
ข้อคิดข้อเขียนของนักศึกษา/ประชาชน” แล้ว
เปล่ียนชื่อหนังสือไปเรื่อยๆ เพราะกฎหมาย
ไม่อนญุาตให้ใช้ชือ่ประจํา ฉบบัปฐมฤกษ์ทีแ่ฉ
เอกสารลับสงครามเวียดนามชื่อ “สงคราม” 
ฉบับต่อมาคือ “นํ้าตา” “ศรัทธา” “ตะวัน” 
“คุก” ฯลฯ ตามลําดับ

ในปี พ.ศ. 2514 ทีห่นงัสอื “ลอมฟาง” ออกวาง 
จําหน่าย บรรยากาศในมหาวิทยาลัยเวลาน้ัน 
วฒันธรรมของพวกบปุผาชน หรอื ฮปิป้ี ทีถ่อื
กําเนิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาก่อนหน้าน้ันสิบปี 
ยงัคงอบอวลอยูใ่นมหาวทิยาลัย นกัศกึษาชอบ
ไว้ผมยาวๆ ใส่เสื้อผ้ายับๆ และแอบดูดกัญชา
เป็นบางคร้ัง อย่างไรก็ดี พวกเขามีอะไรที ่
น่าสนใจกว่านัน้ ทีสํ่าคัญคือ พวกเขาชอบชวีติที่
เรยีบง่าย ปฏิเสธการแก่งแย่งแข่งขนัในระบอบ

หนังสือ “ลอมฟาง” เปิดตัวฉบับแรกเม่ือวันท่ี 5 

กรกฎาคม พ.ศ. 2514 หลังวนัชาตสิหรฐัอเมริกา 1 วนั  

ประเดิมเล่มแรกก็แฉเอกสารลับสงครามเวียดนาม

เลยทันที เป็นท่ีฮอืฮาและกล่าวขวญั เพราะยังไม่เคย

มีหนังสือหน้ามหาวิทยาลัยฉบับไหนเคยท�ามาก่อน 

แน่นอนว่า นอกจากคนหนุ่มสาวในมหาวิทยาลัย 

ท่ีสนใจการบ้านการเมืองจะขวนขวายหามาอ่าน 

อย่างหิวกระหายแล้ว บรรดาสันติบาลประจ�า

มหาวิทยาลัยก็จับจ้องมองดูตาเป็นมัน พวกเขา 

คอยติดตามทั้งหนังสือที่ออกและคนที่ออกหนังสือ

หนังสือ “ลอมฟาง” ความจริงแล้วมิได้ชื่อ “ลอมฟาง” แต่เป็นหนังสือรายปักษ์ 
ที่เปลี่ยนชื่อไปเรื่อยๆ เนื่องจากสมัยนั้นรัฐบาลห้ามจดชื่อหัวหนังสือใหม่ เพื่อ 
ปิดกัน้ไม่ให้มกีารออกหนงัสอืมาก ใครอยากออกหนงัสอืประจาํต้องไปซือ้หัวหนังสอื
ที่มีอยู่แล้วมาออก ซึ่งมีราคาสูงมากเหมือนซ้ือป้ายทะเบียนรถแท็กซี่สมัยก่อน 
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ทุนนิยม ปฏิเสธความฟุ้งเฟ้อทางวัตถุ และ
ต่อต้านสงคราม คุณสมบัติข้อหลังๆ นี่แหละ 
ที่ทําให้หนังสือ “ลอมฟาง” นอกจากจะเป็น
ท่ีสนใจของกลุ่มนิสิตนักศึกษาที่เอาจริงเอาจัง
กับปัญหาบ้านเมืองแล้ว ยังได้รับการต้อนรับ
และไม่ปฏเิสธจากกลุม่นิสตินักศกึษาทีรั่กอิสระ 
เสรแีละมวีถิชีวีติแบบสบายๆ คล้ายพวกบปุผาชน 
อีกด้วย

ในยคุนัน้ นสิตินกัศกึษาทีช่อบการเขียนหนงัสอื 
จะผลิตหนังสือเล่มละบาทออกยืนขาย 
หน้ามหาวิทยาลัยเป็นรายจร คือออกแล้ว 
ก็หายไป สะดวกเมื่อไรก็ออกอีก หนังสือ 
“ลอมฟาง”ดูจะเป็นหนังสือหน้ามหาวิทยาลัย
เล่มแรกๆ ที่ออกวางจําหน่ายเป็นรายประจํา 
มีคอลัมน์ประจํา และบางครั้งมีข้อเขียนที่ลง 
ต่อเนื่องติดต่อกันหลายฉบับ โดยจําหน่าย 
ในราคา เล่มละ 2 บาท และต่อมาได้ปรับราคา 
ขึ้นเป็น 3 บาท เพ่ือให้สามารถรองรับค่า 
ใช้จ่ายในการพมิพ์ เวลาน้ัน หนังสือ “ลอมฟาง”  
นอกจากยืนขายหน้ามหาวิทยาลัยของรัฐแล้ว 
ยังนําไปฝากขายตามแผงหนังสือที่มีคนมากๆ 
เช่น แผงหนังสือแถวสถานีรถไฟหัวลําโพง 
อีกด้วย จํานวนพิมพ์แต่ละครั้ง 3,000 ฉบับ 
ขายได้ 80% ขายเสร็จเก็บเงินได้ พี่สําเริงจึง
ค่อยรวบรวมเงินไปชําระค่าพิมพ์กับโรงพิมพ์ 
เพราะหนังสือไม่มสีปอนเซอร์ ไม่โฆษณา เว้นแต่ 
นานๆ จะเข้ามาสักที 

“ลอมฟาง” 2 ฉบับแรก พมิพ์ทีศ่รเีมอืงการพมิพ์  
แถวรองเมือง ฉบับที่ 3 - 13 พิมพ์ที่โรงพิมพ์ 
มิตรสยาม บางลําพู ฉบับที่ 14 เป็นต้นมา  
พิมพ์ที่เจริญวิทย์การพิมพ์ ตลาดบ้านพานถม  
บางลําพู การย้ายมาพิมพ์ที่นี่ ทําให้กิจการ 
ของโรงพิมพ์เจริญวิทย์ขยายตัวอย่างรวดเร็ว 
เนื่องจากแนวร่วมนักทําหนังสือก้าวหน้าใน
มหาวทิยาลยัหลายกลุม่ ได้ย้ายมาพมิพ์หนงัสอื
ท่ีเจริญวิทย์ จนที่นี่กลายเป็นสถานที่พบปะ 
นัดหมายกันกลายๆ

หนงัสอื “ลอมฟาง” ออกมาได้ทัง้หมดราว 20 ฉบบั บวกลบ แล้วกปิ็ดตวัลงก่อน
เหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 เล็กน้อย เนื่องจากหนังสือไม่มีทุนคอยสนับสนุน 
ประกอบกบัตวัพีสํ่าเรงิเองกม็ภีารกจิประจําเพิม่มากขึน้ ทัง้ในฐานะบรรณาธกิาร
หนังสือพิมพ์รายวัน และในฐานะคอลัมนิสต์และนักเขียน

ความโดดเด่นของหนงัสอื “ลอมฟาง” คือการน�าผล

งานของนักเขียนเพื่อชีวิตท่ีคนในยุคก่อน 14 ตุลา 

ไม่เคยรู้จักและไม่เคยอ่าน กลับมาเผยแพร่ใหม่ให้ได้

รู้จักและได้อ่าน ควบคู่ไปกับงานแปลใหม่ๆ ที่ปัจจุบัน

ยังคงกล่าวขวัญถึงกัน

เรือ่งสัน้ “คําขานรับ” ของ ศรีบรูพา ทีแ่ต่งไว้ก่อนหน้านัน้กว่า 20 ปี เป็นเร่ืองส้ัน 
ที่สะท้อนแนวความคิดอันก้าวหน้าอย่างมากที่มีต่อมหาวิทยาลัย และมีอิทธิพล
อย่างมากต่อนักเขียนในยุคแสวงหาหรือยุค “ฉันจึงมาหาความหมาย” เวลานั้น 
ถูกนํากลับมาตีพิมพ์ใหม่เป็นครั้งแรกที่นี่

“ศิลปเพื่อชีวิต” ของ ทีปกร ผลงานอันทรงคุณค่าเล่มหนึ่งของ จิตร ภูมิศักดิ ์
ถกูคดัเป็นตอนๆ มาตพีมิพ์เป็นครัง้แรกทีน่ีอ่กีครัง้ พร้อมงานเขยีนเกีย่วกบัศลิปะ
อีกจํานวนหนึ่งในนามปากกา สมชาย ปรีชาเจริญ ก่อนที่จะมีการรวบรวมนําไป 
จัดพิมพ์เป็นเล่มในเวลาต่อมา

“เราชนะแล้วแม่จ๋า” บทกวอีนัทรงพลงัของ นายผ ีหรอื อศัน ีพลจนัทร ท่ีสะท้อน
ถงึอดุมคตแิละการต่อสูเ้พือ่ความเป็นธรรม รวมทัง้ปลกุเร้าประชาชนผูถู้กเอารัด
เอาเปรียบให้ลุกข้ึนมาต่อสู้เพ่ือปกป้องสิทธิของตน ก็ถูกนํากลับมาเผยแพร่ใหม่
เป็นครั้งแรกที่นี่
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“แคปิตะลิสม์” งานทางวิชาการที่วิเคราะห์ลักษณะเศรษฐกิจ 
ในระบอบทุนนยิมของ สภุา ศริมิานนท์ นาํกลบัมาเผยแพร่ใหม่
เป็นครั้งแรกที่นี่

“เช กวูารา นายแพทย์และนกัปฏวิตัทิีย่ิง่ใหญ่” ผลงานใหม่แกะกล่อง 
ของ ศรอีบุล ตีพมิพ์เป็นคร้ังแรกทีน่ี ่ก่อนทีจ่ะมกีารนําไปจัดพิมพ์ 
เป็นพ็อกเก็ตบุ๊กโดยสํานักพิมพ์ต่างๆ อีกหลายต่อหลายครั้ง

“ดวูรรณคดจีากสงัคม ดสัูงคมจากวรรณคด”ี ของ พ. เมอืงชมภู 
ถูกนํากลับมาตีพิมพ์ใหม่เป็นครั้งแรกที่นี่

“นักโทษประหาร” ของ Julius Fuchik แปลและเรียบเรียง 
โดย เทอด ประชาธรรม เผยแพร่ครั้งแรกที่นี่

นอกจากนี ้บทกวเีก่าๆ ท่ีต่อมานสิตินกัศกึษารวมทัง้ศลิปินเพือ่
ชวีติทัง้หลายนาํไปพูด นาํไปร้องเป็นเพลงกนั หนงัสอื “ลอมฟาง”  
กเ็ป็นผูนํ้ากลบัมาเผยแพร่ใหม่ก่อนหนงัสอืฉบบัใดท้ังสิน้ เป็นต้นว่า 

“เปิบข้าวทกุคราวคาํ จงสจูาํเป็นอาจินต์ ...” ของ จติร ภมิูศกัดิ์
“ในฟ้าบ่มีนํ้า ในดินซํ้ามีแต่ทราย ...” ของ นายผี
“เขาเคยแกร่งแข็งสู้อุ้มชูโลก เมื่อสิ้นเขาเราโศกก็ควรอยู่ ...” 
ของ นายสาง หรือ เปลื้อง วรรณศรี

สุดท้าย รมย์ รติวัน หรือ ทวี เกตะวันดี นักเขียนและ 
นกัหนงัสอืพมิพ์อาวุโส อดตีนายกสมาคมนกัข่าวแห่งประเทศไทย 
3 สมัย (พ.ศ. 2506 - 2508) ยังได้ยกคอลัมน์ “ปุยนุ่นและ
ดวงดาว” ที่เขียนลงในหนังสือพิมพ์รายวันฉบับหนึ่งมาเขียน 
ให้ที่นี่อีกด้วย

การท่ี “ลอมฟาง” น�าหนังสอืและงานเขยีน

เพือ่ชีวติของนกัเขยีนและนกัหนังสอืพมิพ์

ที่ก้าวหน้าเหล่าน้ีกลับมาเผยแพร่อีกคร้ัง 

ในยุคแสวงหาของนิสิตนักศึกษาใน

มหาวทิยาลยั เท่ากบัเป็นการพงัทลายก�าแพงคุก 

ทางปัญญาท่ีกกัขงัผลงานอนัทรงคุณค่า

เหล่านั้นไว้ในฐานะหนังสือและงานเขียน 

ต้องห้ามท่ีไม่อนญุาตให้ประชาชนท่ัวไปเข้าถงึ 

มานานนับสบิๆ ปีทีร่ะบอบเผดจ็การทหาร

ของสฤษดิ์ - ถนอม - ประภาส ครองเมือง

ต่อเน่ืองกันมา ด้วยเหตุน้ี จึงไม่เป็นการ 

เกนิเลยไปทีจ่ะกล่าวว่า ลอมฟาง คือ หนงัสอื

หน้ามหาวิทยาลัยในต�านาน ที่นักศึกษา

ค้นคว้าเกี่ยวกับการต่ืนตัวของขบวนการ

นสิิตนักศกึษาไทยในยุคแสวงหาจะไม่พดูถงึ 

ไม่ได้เลย
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สุดท้าย เนื่องจากข้อเขียนนี้ เขียนให้กับหนังสือรุ่นของนักศึกษาธรรมศาสตร์ 
ท่ีเข้าเรยีนในปีการศกึษา 2513 เพือ่เป็นทีร่ะลกึทีพ่วกเราเป็นเพือ่นกนัมาครบ 50 ปี  
ผมจึงใคร่ขอน�างานเขียนใน “ลอมฟาง” ของผมบางชิ้นมากล่าวถึงเพื่อสรุป 
ให้เหน็ววิฒันาการทางความคดิของเด็กหนุ่มวัย 20 ปีคนหนึง่เม่ือ 50 ปีทีแ่ล้ว  
เทียบกับความคิดของชายชราวัย 70 ปี ในวันนี้

งานเขียนใน “ลอมฟาง” ของผมเวลานัน้ สะท้อนถงึความอดึอดั ขดัข้อง คบัแค้น  
และเก็บกดอย่างมากในบริบทของสังคมที่ไร้สิทธิประชาธิปไตยของช่วงป ี
พ.ศ. 2514 - 2516 บวกกับอิทธิพลของวัฒนธรรมเสรีนิยมในยุค seventies ที่
ทาํให้คนหนุม่สาวรู้สกึว่าตวัเองแปลกแยก (alienation) งานเขียนหลายชิน้ของผม 
สะท้อนความรู้สึกท่ีเหมือนกับตัวเองยังต่ืนอยู่คนเดียวในคืนอันเงียบเหงา 
ที่คนทั้งโลกกําลังหลับใหลกันอยู่

ใน “ลอมฟาง” ฉบบัแรก (สงคราม) ผมเขยีนเรือ่งส้ัน “อิสรภาพกับการปลดปล่อย”  
โดยใช้นามปากกา “วมิพ์” เนือ้เรือ่งเป็นการสนทนากนัของยามสองคนในค่อนคนื
ที่เงียบสงัด ริมถนนที่ปลอดผู้คนและดูอ้างว้าง ทั้งสองพูดถึงพันธะและอิสรภาพ 
พูดถึงชีวิตทหารรับจ้างที่ไม่ต่างอะไรกับนักโทษประหารของพวกเขาในอดีต 
ยามแก่ให้สติ แต่เย้ยหยัน ยามหนุ่มรู้สึกอึดอัดและเป็นกังวลเขาอยากให้เช้ามา
ถงึเรว็ๆ เขาทิง้หมาไว้ทีบ้่าน มนัเป็นสมบัตชิิน้เดยีวทีเ่ขารกัมนัผกูพันกบัเขามาก 
และเขาก็ผูกพันกับมันจนกลายเป็นพันธะ ที่ทําให้ชีวิตของเขาต่างกับชายแก่ 
ขีเ้มาทีอ่สิระ ปลดปล่อย และไม่มอีะไรเลย เช้าแล้ว ยามหนุม่ผลุนผลนักลบับ้าน

เขาทบทวน ครุ่นคิด มองดูเหตุการณ์ต่างๆ 
ทีท่าํให้เขาย่ิงต้องคดิผ่านหน้าต่างห้องพกัแคบๆ 
เขารูส้กึสบัสนว้าวุ่น นึกถงึชายแก่ขีเ้มาเมือ่คนื 
และคําพดูของยามแก่ ก่อนจะเข้าไปลบูหวัสนุขั
ภายหลังจากหยิบอะไรบางอย่างออกมาจาก 
ลิน้ชกั แล้วตัดสนิใจปลดปล่อยความรูส้กึผกูพนั
และพันธะชิ้นเดียวที่เขามีอยู่ ! 

ผมกลับมาอ่านเรื่องสั้นเรื่องนี้ด้วยความรู้สึก
อดึอดัและไม่สบายใจ ผมกไ็ม่ต่างกบัคนหนุม่สาว 
จาํนวนหนึง่ในยคุนัน้ทีถ่กูกดดันและแปลกแยก 
คนทีม่คีวามรูส้กึรนุแรงและรูส้กึถกูกดดนัจาก
สภาพสงัคมเช่นนี ้สามารถทําอะไรรนุแรงได้ท้ัง
ต่อผู้อื่นและต่อตนเอง โชคดีท่ีผมพบรุ่นพี่ดีๆ  
คอยให้ความคดิ ชวีติผมจงึไม่ได้พฒันาไปเหมอืน
ยามหนุม่ในเร่ือง อย่างไรกด็ ีการกลบัมาอ่าน
เร่ืองสั้นเรื่องนี้ ท�าให้ผมเข้าใจและเห็นใจการ

แสดงออกทางการเมืองของนักศึกษาในยุคน้ี 

แม้ผมจะไม่เหน็ด้วยกบัสิง่ทีพ่วกเขาก�าลงัท�ากนั 

อยู่ก็ตาม

จติร ภมูศัิกด์ิ
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ใน “ลอมฟาง” ฉบับท่ี 2 (น้ําตา) ผมเขียนเรื่อง “วันวัน ในฤดูที่อ้างว้าง” 
เป็นผลงานที่สะท้อนความรู้สึกแปลกแยก ผิดหวัง แต่ก็อหังการ และหยิ่งยะโส 
ปฏเิสธการศกึษาในห้องเรียน เบ่ือหน่ายการเข้าฟังคําบรรยาย และการพดูคยุกบั
เพือ่นๆ ทีเ่หมอืนพดูกันคนละภาษา ชีวติผมเวลาน้ัน มเีพยีง “หนงัสอื สิง่เดยีวใน
มหาวทิยาลยัทีฉ่นัพอจะรูจ้กัและท�าความเข้าใจได้ มนัเป็นทัง้เพือ่นสนทิและหญงิ 

คนรักทีค่อยอ้าแขนโอบรบัความหวานช่ืน และปลอบประโลมความขมขืน่ทีอ่าจจะม”ี

ในข้อเขียนชิ้นนี้ ผมเร่ิมสงสัยว่าตัวเองคิดถูกหรือผิดที่เลือกเรียนกฎหมาย “สิ่ง
ทีผู่ม้อีาํนาจบรรจงกรีดขึน้มาด้วยเลอืดและน้ําตาของผู้อยูใ่ต้บังคบั” ผมนัง่อยูบ่น
ระเบียงชั้นที่สี่ของห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผมชอบที่นี่ และมักมานั่ง
เป็นประจาํแทบทกุวนั วนันัน้ผมอ่านบทกวขีอง รยุ โนการ์ “คนแอฟรกินัท่ีตลอด
ช่วงชีวิตการรอคอยอนัยาวนานต่อความหวงัทีย่งัมองไม่เห็นตวั เป็นเพยีงสิง่เดยีว
ทีจ่ะบดทาํลายกาลเวลาให้กลนืหายไปกบัความขมข่ืนของชวีติ” ผมอยากให้ใครๆ 
มาพบหนงัสอืเล่มนี ้และหยบิมนัขึน้มาอ่าน บางท ีรยุ โนการ์ ก็อาจอยากเขยีนบทกว ี
พรรณาความงามของดอกไม้ ความรักของหนุ่มสาว หรือความบริสุทธ์ิสะอาด
ของหยาดน้ําค้างในตอนใกล้รุง่ แต่สิง่ทีโ่ลกให้กบัเขา ทีค่นขาวให้กับคนดํา หรือที่
ประเทศใหญ่ให้กบัประเทศเลก็ทีไ่ม่มทีางเลอืกอืน่ ทาํให้เขาต้องเขยีนออกมาเป็น
อย่างนัน้ และเขากไ็ม่อาจฝืนความรู้สกึเขยีนออกมาเป็นอย่างอืน่ได้ ข้อเขยีนชิน้นี ้
ของผม จบลงอย่างอหังการ และหยิ่งยะโสว่า

“ตอนบ่าย ฉนัต้องขึน้ฟังค�าบรรยายวชิากฎหมาย  

ห้องบรรยายของฉันอยู่ชั้นสาม แต่บทกวีของ 

รุย โนการ์ อยู่ชั้นสี่ อยู่สูงกว่าค�าบรรยายวิชา

กฎหมาย”

ในหนังสือ “ลอมฟาง” ผลงานวรรณกรรมที่
โดดเด่นและชัดเจนอีกจํานวนหนึ่งของผม คือ 
งานวรรณกรรมของผูถ้กูกดขี ่ของคนแอฟริกัน 
และคนแอฟริกันอเมริกัน

ในคอลัมน์กวีต่างแดน ผมแปลบทกวีของ 
กาลันกาโน แห่งโมซัมบิก เรื่อง “ความฝัน
ของแม่ผิวดํา”

 “แม่ผิวดํา ผู้ฝันถึงโลกอันแสนวิเศษ 
 ที่ลูกของเธอจะได้เข้าโรงเรียน
 โรงเรียนที่คนทั้งหลายเขาเรียนกัน”

 “แม่ผิวดํา
 ผู้จมอยู่กับการกล่อมไกวลูก
 และลืมไปแล้วว่า
 พี่น้องของเธอได้สร้างบ้านสร้างเมืองของ 
 เขาขึ้นมา
 ด้วยเลือดทุกหยดท่ีไหลวนเวียนอยู่ใต้ผิว 
 สีดํานั้น”

 “เธอฝันถึงโลกอันแสนจะวิเศษ
 ที่ลูกของเธอจะได้วิ่งเล่นไปตามท้องถนน
 ถนนที่คนทั้งหลายเขาเดินไปมากัน...”

 “เธอกําลังฝันถึงโลกใหม่
 โลกใหม่ท่ีเต็มไปด้วยความหวังอันน่า 
 อัศจรรย์ใจ
 ที่ว่าสายเลือดของเธอจะได้สิทธิเสมอหน้า 
 ในสังคม
 ซึ่งเขาควรได้เช่นเดียวกับที่คนทั้งหลาย 

 เขาได้กัน”
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ใน “บทกวีจากอเมริกันนิโกร” ที่ถอดความ
มาจากบางตอนในดาร์คซิมโฟนี ของ เมลวิน  
บี ทอลสัน 

 “พวกเขาบอกให้เราลืม

 กอลกอธาที่เหยียบย่างอยู่...
 เราผูย้นืรบัการพพิากษาโทษด้วยความชงิชงั
 ได้ถูกประทับตราแห่งความตํ่าต้อยไว้บน 
 ศีรษะ
 เขาผู้จองจําเราด้วยโซ่ตรวน
 ได้บอกให้เราเริงร้อง
 เขาผู้ทําลายล้างพวกเราคนดํา
 ได้บอกให้เรามองข้ามความชัว่ร้ายนัน้เสยี...”

 “โอ เราจะลืมมันได้อย่างไร

 สิทธิมนุษยชนของพวกเราได้ถูกปฏิเสธ 
 เสียแล้วหรือไร
 โอ นี่เราจะลืมมันได้อย่างไร

 ศักดิ์แห่งความเป็นชายของเราถูกตรึง 
 กางเขนไว้แล้วหรือไร
 เมื่อความยุติธรรมถูกลดค่าลง
 เมื่อคําวอนขอที่สาปแช่งดังขึ้น
 และเมือ่ประตูแห่งอิสรภาพได้ถูกขวางกัน้ไว้
 โอ นี่เราจะลืมมันได้อย่างไร ?”

“ไนจเีรยี คนืท่ีได้รบัอิสรภาพ” เร่ืองสัน้ทีผ่ม
แปลมาจาก Night of Freedom ของ Cyprian  
Ekwensi เป็นเรื่องราวความรักระหว่าง ชินิ  
เลขานุการสาวชาวไนจีเรีย กับ ฟรังซัว หนุ่ม
ฝร่ังเศสทีเ่ธอพบครัง้แรกในการสมัมนาระหว่าง
ประเทศเก่ียวกับวัฒนธรรมแอฟริกัน ฟรังซัว 
อภิปรายเปิดโปงมรดกแห่งความยุ่งยากที่
จักรวรรดินิยมทิ้งไว้ในประเทศที่ถูกยึดครอง 
เรื่องราวเริ่มต้นในคืนที่ไนจีเรียได้รับอิสรภาพ
จากอังกฤษ ถนนทุกสายในนครหลวงแออัด
ด้วยผูค้น เบยีดเสยีดยดัเยยีด รอคอยและว้าวุน่ 
ภายใต้ความรู้สึกท่ีหวาดกลัวต่อ “เอกราช” 
อนัลีล้บัทีพ่วกเขาไม่เคยรูจ้กัมาก่อน ฟรงัซวัถูก

ท่านข้าหลวงใหญ่ส่งกลับประเทศเพราะเชื่อว่าจะ “ช่วยให้เกิดผลดีแก่ส่วนรวม”  
เขาต้องการให้ชินิไปปารีสกับเขา ชินิรู้สึกสับสน.... เอกราช ฟรังซัว ความรัก 
การแต่งงาน เอกราช เอกราช อสิรภาพ ! ในเรือ่งมบีทสนทนาทีน่่าสนใจมากมาย 
เป็นต้นว่า

“ผมรกัไนจเีรยี คณุ คนไนจเีรยีดจูะเฉลยีวฉลาดทีส่ดุในบรรดาคนแอฟรกินัด้วยกนั”

“แอฟรกินัทกุคนเหมอืนกนัหมดค่ะ ฟรงัซัว เมือ่เขาจะต้องมายนืเผชญิหน้ากับคนขาว”

“ความรักเป็นทุกสิ่งทุกอย่าง และเป็นเรื่องส่วนตัวระหว่างคนสองคน”
“น่ันในยุโรป แต่ในแอฟริกามันเป็นเรื่องของคนหลายคน ทุกคนจะต้องมีส่วน
เกี่ยวข้องด้วย แม่ของดิฉันรวมทั้งญาติของท่าน พ่อของดิฉันเสียไปแล้ว แต่ลุง
และครอบครัวของท่านจะต้องทราบ”

สุดท้ายชินิไม่ได้ไปปารีส “เสียงกระซิบของไนจีเรีย” ตอกยํ้าให้เธอต้องตัดสินใจ 

“มันคงไม่มีปัญหาอะไรถ้าไนจีเรียยังไม่ได้รับเอกราช แต่เดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้น 
ฉันต้องอยู่ในประเทศของฉัน ทํางาน และสร้างบ้านสร้างเมืองของฉัน”

ฟรังซัวป่วยและจากไป ชินิยังคงทํางานอยู่ที่ลากอส พวกที่เคยรู้เรื่องของเธอ 
เคยทอดถอนใจ และเคยสั่นศีรษะให้กับโชคชะตาของเธอ จะเล่าเร่ืองของเธอ 
ให้คุณฟัง

Cyprian Ekwensi
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ฤดูฝน ปี พ.ศ. 2515 ขณะ “ลอมฟาง” วางจําหน่ายได้หนึ่งปี
เตม็ๆ ผมเขยีนกลอนเปล่าบทหนึง่ลงในฉบบัทีช่ือ่ว่า “ไท” เป็น 
กลอนเปล่าท่ีบรรยายความรูส้กึเศร้าเหงาของนกัศกึษาวยั 21 ปี  
ท่ีมองหาเพื่อนที่เคยน่ังเรียนกันในชั้นประถมศึกษาตอนต้น 
ไม่เจอเลยสักคน กลอนเปล่าชิ้นนี้ มีชื่อว่า “ถนน”

 “ทางเข้าบ้านเป็นถนนดินถมเลียบไปตามคูนํ้า
 เป็นถนนที่เชื่อมคนในหมู่บ้านกับความเปลี่ยนแปลงท่ีอยู ่
 ภายนอก
 ไม่มีใครสนใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นบนถนนสายนี้มากนัก
 เด็กสองคนกําลังออกจากบ้าน
 เพื่อจะยืนรอรถที่มารับไปยังโรงงาน
 เด็กอีกคนกําลังกระเดียดกระจาดดินสอพอง
 เธอคงนํามันไปยังตลาด และขาย
 เด็กเล็กเล็กอีกหลายคนวิ่งตามแม่ และไม่รู้จะทําอะไร

 บนถนนดินถมเลียบไปตามคูนํ้าสายเดียวกันนั้น
 ที่ครั้งหนึ่งเคยนําฉันออกจากบ้านไปสู่โรงเรียน
 มันไม่ใช่ถนนที่ทอดไปสู่โรงงานหรือตลาด
 มันมักทอดผ่านไม่โรงเรียนก็สนามเด็กเล่นอยู่เสมอ
 เป็นถนนสายทีค่นร่วมเดนิไปด้วยกัน แต่จุดมุ่งหมายเท่าน้ัน 

 ที่แตกต่างกัน

 ถนนสายที่โอกาสของคนเดินเท้ามีไม่เท่ากัน 

 แม้แต่ละคนจะพยายามฝันถึงเส้นทางอันเดียวกัน

 บนถนนดินถมเลียบไปตามคูนํ้า ขรุขระ และช้ืนแฉะเป็น 
 บางตอน
 ฉันได้กลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่ง ขณะเด็กหลายคนกําลังเดิน 
 ออกจากบ้าน
 นํา้ในคยัูงใส เขียว และดอกต้อยติง่ยังแต้มสีม่วงเศร้าประปราย
 เด็กเด็กไม่สนใจกับดอกต้อยติ่ง
 ไม่มีใครเด็ดมันมาปั่นให้ดอกหมุนติ้วลงดิน
 พวกเขากําลังออกจากบ้าน
 ไปโรงงาน ไปตลาด ไปกับแม่

 บนถนนดินถมเลียบไปตามคูน�้าสายนี้

 เด็กเด็กหลายคนท�าให้ฉันนึกถึงเด็กอีกหลายคน

 ที่เคยว่ิงเล่นด้วยกัน ก่อนที่โรงงานและโรงเรียนจะแยกเรา 

 ออกจากกัน

 เราไม่มสีทิธิจ์ะคดิได้ว่า ใครจะต้องถกูส่งไปโรงงาน และใคร 
 ควรถูกส่งไปโรงเรียน

 และบนแผ่นดินที่เราต่างเติบโตขึ้นมาด้วยกัน
 ใช้กฎหมายฉบับเดียวกัน
 ผูกพันเป็นญาติเดียวกัน
 ภายใต้รัฐบาลชุดเดียวกัน
 และเสียภาษีเหมือนเหมือนกัน

 ท�าไมเราจึงไม่ควรมีชีวิตที่เท่ากัน

 และขณะที่เรากําลังอยู่ในห้องเรียน
 เดก็เดก็อีกหลายคน ซึง่บางทอีาจไม่ใช่เพือ่นของเราเสยีแล้ว 
 เหล่านั้นล่ะ
 พวกเขาไปท�าอะไรกันอยู่ในโรงงาน ?”

เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2516 ขณะสงครามเวียดนามยังไม่ยุติ 
ฐานทพัและทหารอเมรกินัยงัเต็มบ้านเตม็เมอืง ท้องนาในชนบท
เมอืงตาคลมีีบาร์กลางคนืผดุขึน้รองรบัตณัหาหืน่ของพวก จี.ไอ. 
สาวบ้านนาหลายคนผนัตวัเป็นโสเภณ ีเวลาน้ันผมเรยีนอยูช่ัน้ปีที่  
4 เส้นทางมามหาวิทยาลัยต้องใช้เรือข้ามฟากจากท่าพรานนก 
มาท่าพระจันทร์ ภาพบาร์กลางคืนกลางทุ่งนาเมืองตาคลี ภาพ
หญิงโสเภณคีนหนึง่ท่ีผมพบเสมอๆ บนเรือข้ามฟากยามดกึ และ
ภาพทหารอเมรกินัทีเ่ดนิขวกัไขว่ตามสถานโลกย์ี กระตุน้ให้ผม
เขียนกลอนเปล่าอกีบทหนึง่ท่ีชือ่ “บอกเขาด้วยว่าฉนัจากไปแล้ว”  
ลงตีพิมพ์ใน “ลอมฟาง” ฉบับ “ชัยชนะ”

 “บอกเขาด้วยว่าฉันจากไปแล้ว
 จากยุคสมัยที่เราต้องพกเชือกคนละเส้นไว้ผูกคอตาย
 บอกผู้หญิงโสเภณีเศร้าเศร้าที่ฉันพบบนเรือข้ามฟาก
 ช่วยบอกชาวนาที่เหน็ดเหนื่อย
 กับเด็กเด็กที่นั่น
 บอกพวกเขาด้วยว่าฉันจากไปแล้ว

 ในกลางดึกของคืนอากาศร้อน

 ถ้าคุณนั่งเรือข้ามฟาก

 ถ้าคุณพบผู้หญิงโสเภณี

 ถ้าเธอมาจากฐานทัพ

 ที่แม่เธอเคยท�านา

 ที่น้องเธอเคยวิ่งเล่น
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50 ปีผ่านไป ประสบการณ์ท�าให้ผมมองอะไรรอบด้าน 

มากข้ึน แต่เ น้ือหาหลักของสถานการณ์ทั้งใน 

ขอบเขตทั่วโลกและในประเทศไทย ยังคงไม่มีอะไร

เปล่ียนแปลงไปจากเดิมมากนัก สหรัฐอเมริกา 

ยังท�าตัวเป็นอนัธพาลโลกเหมือนเดมิ ขณะท่ีประเทศไทย 

ก็ยังไม่มีประชาธิปไตยที่แท้จริง จุดยืนของชายชรา

วัย 70 วันนี้ จึงยังคงเหมือนจุดยืนของเด็กหนุ่ม 

วัย 20 ในวันนั้น 

 บอกเธอและฝากบอกไปถึงแม่ชาวนา

 กับเด็กเด็กทุกคน

 บอกพวกเขาเหล่านั้นว่าฉันจากไปแล้ว

 บอกเขาว่ามนัเป็นเพยีงฝันร้ายและเราต้อง 
 อดทน
 บอกแม่ชาวนาและเด็กเด็กของเขา

 เราจะไม่มีวันลืมคนอเมริกัน

 เราจะไม่มีวันลืมรัฐบาลอเมริกา”

จากงานเขียนส่วนหนึ่งของผมใน “ลอมฟาง” 
ช่วงปี พ.ศ. 2514 - 2516 ซึง่สะท้อนถงึความ
อดึอดั ขัดข้อง คบัแค้น และเกบ็กดอย่างมาก
ของเด็กหนุ่มในช่วงวัย 20 ต้นๆ ในบริบท
ของประเทศที่ไร้ประชาธิปไตย และบ้านเมือง
มีฐานทัพและทหารต่างชาติ แม้ว่าจะดูรุนแรง 
ด้านเดียวแต่ก็บริสุทธิ์ และมั่นคงต่อจุดยืนที่
ต้องการเห็นประเทศเป็นเอกราช ประชาชาติ
มีประชาธิปไตย และประชาชนได้รับความ
เป็นธรรม 

50 ปีผ่านไป ประสบการณ์ทําให้ผมมองอะไร
รอบด้านมากขึน้ แต่เนือ้หาหลกัของสถานการณ์
ทัง้ในขอบเขตทัว่โลกและในประเทศไทย ยังคง 
ไม่มีอะไรเปลีย่นแปลงไปจากเดมิมากนกั สหรฐั 
อเมริกายังทําตัวเป็นอันธพาลโลกเหมือนเดิม  
ขณะที่ประเทศไทยก็ยังไม่มีประชาธิปไตย 
ทีแ่ท้จรงิ ทนุผกูขาดขนาดใหญ่ทีเ่อือ้ประโยชน์
กบัอาํนาจรฐั ขยายตวั เบยีดขับ กลนืกนิ ทาํให้
ทุนขนาดกลาง ขนาดเล็ก รวมทั้งประชาชน
ผู้บริโภคต้องขึ้นต่อและตกเป็นเบี้ยล่าง ด้วย
เหตุนี้ ภารกิจที่จะต้องต่อสู้กับการวางอํานาจ
บาตรใหญ่ของชาติมหาอํานาจ การทําลาย
ระบอบประชาธิปไตยทางการเมือง และการ
ผูกขาดตัดตอนทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการ
ทําร้ายธรรมชาติและทําลายวิถีตามธรรมชาติ 

เพื่อผลประโยชน์จากการผูกขาดทางเศรษฐกิจของกลุ่มทุนผูกขาดขนาดใหญ ่
จงึยงัคงเป็นภารกิจร่วมกนัของประชาชนผูรั้กชาติ รกัประชาธปิไตย และรักความ
เป็นธรรมที่จะต้องดําเนินต่อไป จุดยืนของชายชราวัย 70 วันนี้ จึงยังคงเหมือน
จุดยืนของเด็กหนุ่มวัย 20 ในวันนั้น 

สุดท้าย ขอฝากบทกวีแห่งความหวังในวัน Super Full Moon เมือ่เดอืนกมุภาพนัธ์
ของปีที่ผ่านมา แม้ว่าสิ่งที่หวังนี้ยากจะเป็นความจริงก็ตาม 
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หม้อแปลงต้นเรื่อง :  หม้อแปลงไฟฟ้าถิรไทย

ขนาด :  100 kVA 3 Ph 50 Hz 22000 - 416/240 V Oil immersed, fully sealed tank

หมายเลขเครือ่ง :  6210413
ผูซ้ื้อ :  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดกาญจนบุรี

ตามตะวัน
ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นักเขียนอิสระ 

“ผู้รู้-ไม่พูด ผู้พูด-ไม่รู้” อมตวาจาของเล่าจื๊อ ศาสดาแห่งศาสนาเต๋า พิสูจน์ให้เห็นอีกครั้ง 
จากความเข้าใจท่ีมีต่อด่านพระเจดย์ีสามองค์ เขตแดนต่อแดนทีก่องทพัพม่าเคยยกมาตัง้ค่าย 
และใช้เป็นเส้นทางเดนิทพัก่อนเข้าตกีรงุศรอียธุยาหลายครัง้หลายหนในประวติัศาสตร์การรบ 
ระหว่างไทยกับพม่า

ที่ผ่านมา คนไทยท่ัวไปจะเข้าใจว่า ด่านพระเจดีย์สามองค์ที่ว่าน้ี คือด่านพระเจดีย์สามองค์ 
ทีต่ัง้อยู่บรเิวณพรมแดนไทย-พม่า ต�าบลหนองล ูอ�าเภอสงัขละบรุ ีจงัหวดักาญจนบุร ีซึง่เป็น
ช่องเขาเชื่อมต่อกับเมืองพญาตองซู ทางตอนใต้ของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 

ความเข้าใจนี ้ไม่ถกูต้อง เป็นความเข้าใจทีม่าจากการอ่านงานเขยีนและการฟังค�าพดูของ “ผูไ้ม่รู”้

น่าเสียดายที่ “ผู้รู้” มักไม่ค่อยเขียนและไม่ค่อยพูด และถึงจะท�าก็มักท�าในวงแคบๆ ไม่ได้
เผยแพร่ออกไปกว้างเมื่อเทียบกับผลงานของ “ผู้ไม่รู้”

ก่อนเข้ำตีไทย
พม่าเคยยกทัพมาตั้งค่าย
ที่พระเจดีย์สามองค์แห่งนี้จริงหรือ?
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ด้วยเหตุนี้ ผู้คนทั่วไปจึงต่างเข้าใจว่า ด่านพระเจดีย์สามองค์ที่ทั้งพงศาวดารไทย
และพงศาวดารพม่าบันทึกไว้ตรงกันว่าเป็นที่ตั้งค่ายของกองทัพพม่าก่อนเข้า 
ตีไทยนั้น คือด่านพระเจดีย์สามองค์ที่ตําบลหนองลู อําเภอสังขละบุรี จังหวัด
กาญจนบุรี

ค�าถามคอื ท�าไมด่านพระเจดย์ีสามองค์ทีต่�าบลหนองล ูอ�าเภอสังขละบุรี จงัหวดั

กาญจนบุรี จึงไม่ใช่ด่านพระเจดีย์สามองค์ที่เป็นเขตแดนต่อแดนที่กองทัพพม่า 

เคยยกมาตั้งค่ายและใช้เป็นเส้นทางเดินทัพก่อนเข้าตีกรุงศรีอยุธยา? 

และหากไม่ใช่ที่นี่แล้ว ด่านพระเจดีย์สามองค์จริงๆ ที่บันทึกไว้ในพงศาวดารนั้น

อยู่ที่ไหน? 

เขตพรมแดนระหว่างไทยกับพม่านั้น โดยแท้จริงแล้วอยู่ที่ไหนแน่?

เพื่อหาคําตอบที่สามารถเชื่อถือได้ให้กับคําถามดังกล่าวข้างต้น สารคดีเรื่องนี้จะ 
นาํเสนอเรือ่งราวเกีย่วกบัพระเจดย์ีสามองค์ผ่านมมุมองทางประวัตศิาสตร์ลายลกัษณ์
อักษรที่เป็นทางการ มุมมองทางประวัติศาสตร์บอกเล่า มุมมองทางโบราณคดี 
และมุมมองทางการทหาร โดยแบ่งการนําเสนอออกเป็น 9 หัวข้อ ดังต่อไปนี้

1. ไทยรบพม่ากี่ครั้ง? เดินทัพผ่านด่านพระเจดีย์สามองค์กี่หน?
2. เส้นทางเดินทัพผ่านด่านพระเจดีย์สามองค์และสถานที่ตั้งค่ายบนเส้นทางนี้
3. เปรยีบเทียบการบนัทกึเส้นทางเดนิทพัผ่านด่านพระเจดีย์สามองค์และสถานที่ 

ตั้งค่ายของพม่าระหว่างพงศาวดารไทยกับพงศาวดารพม่า
4. คําถาม 2 ข้อที่ยังรอการหาคําตอบ
5. พระเจดีย์สามองค์ที่อยู่ริมลํานํ้ามีที่ไหนบ้าง?
6. ทาํไมพระเจดย์ีสามองค์ทีต่าํบลหนองลู อาํเภอสงัขละบุรี จงึมใิช่ทีต่ัง้ค่ายของ

พม่าก่อนเข้าตีไทย

7. ทําไมด่านพรมแดนไทย-พม่า จึงมาอยู่ท่ี 
ด่านพระเจดีย์สามองค์ ตําบลหนองลู  
อําเภอสังขละบุรี 

8. บางท่าทขีองทางการพม่าต่อด่านพระเจดย์ี 
สามองค์

9. เขตพรมแดนระหว่างไทยกับพม่าอยูท่ีไ่หน
แน่?

1. ไทยรบพม่ำกี่คร้ัง? เดินทัพผ่ำนด่ำน
พระเจดีย์สำมองค์กี่หน? 
ประวัติศาสตร์การรบระหว่างไทยกับพม่า 
นับแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา มาจนถึงสมัย 
กรุงรัตนโกสินทร์ รวมเป็นเวลา 316 ปี มี 
ด้วยกันท้ังหมด 44 ครั้ง สมัยกรุงศรีอยุธยา  
24 ครั้ง สมัยกรุงธนบุรี 10 คร้ัง และสมัย 
กรงุรตันโกสนิทร์อีก 10 ครัง้ แต่ถ้านบัการรบ 
ย่อยๆ ทีม่บีนัทกึอยูใ่นพงศาวดารหรอืในเอกสาร
ทางประวติัศาสตร์บางแห่ง แต่นกัประวตัศิาสตร์
ส่วนใหญ่ไม่ได้นบัไว้เข้าไปอกี จาํนวนคร้ังทีร่บกนั 
ก็จะมากกว่านี้

ตามพระนพินธ์ของ สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ 
กรมพระยาดํารงราชานุภาพ การรบระหว่าง
ไทยกบัพม่าครัง้แรก เกดิขึน้ในรชัสมยัสมเดจ็ 
พระไชยราชาธิราช พ.ศ. 2081 พม่ายกมา 
ตีเมืองเชียงกราน ไทยสามารถยกไปตีเอา 
เมืองเชียงกรานกลับคืนมาได้ การรบครั้ง
สุดท้ายเกิดข้ึนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ 
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2396-2397  
ไทยยกไปตีเมืองเชียงตุงเป็นครั้งที่ 3 แต่ 
ไม่ประสบผลสําเร็จ

การรบที่เมืองเชียงกราน ซึ่งถือเป็นการรบ 
กบัพม่าครัง้แรกนี ้ปัจจบุนัมนีกัประวติัศาสตร์ 
บางท่านทักท้วงว่ามิใช่การรบกับพม่า แต่เป็น 
การรบกับหัวเมืองทางเหนือซึ่งอยู่ตรงไหน 
สักแห่งที่แม่นํ้าเชียงไกรไหลผ่าน 

อย่างไรกด็ ีถ้ายดึถอืตามพระนพินธ์ของสมเด็จ 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดาํรงราชานภุาพ  

ย้ อ น ร อ ย ห ม้ อ แ ป ล ง
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การรบระหว่างไทยกับพม่าก็นับรวมกันได้  
44 ครั้ง และในจํานวนการรบทั้ง 44 ครั้งนี้  
มีการเดินทัพผ่านด่านพระเจดีย์สามองค์  
รวม 16 คร้ัง สมยักรงุศรอียุธยา 12 ครัง้ สมยั
กรุงธนบุรี 1 ครั้ง และสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
อีก 3 ครั้ง กล่าวคือ

คร้ังท่ี 1 สงครามคราวชิงเมืองเชียงกราน  
พ.ศ. 2081 

คร้ังท่ี 2 สงครามคราวเสียสมเด็จพระศร ี
สุริโยทัย พ.ศ. 2091

คร้ังท่ี 3 สงครามคราวรบพระยาพะสิม ที่ 
เมืองสุพรรณบุรี พ.ศ. 2127 

คร้ังท่ี 4 สงครามคราวรบพระมหาอุปราชา 
ที่สุพรรณบุรี พ.ศ. 2133

คร้ังท่ี 5 สงครามคราวสมเด็จพระนเรศวร 
ทรงกระทํายุทธหัตถีกับพระมหา 
อุปราชา พ.ศ. 2135

คร้ังท่ี 6 สงครามคราวสมเด็จพระนเรศวร 
ตเีมอืงหงสาวดคีรัง้ที ่1 พ.ศ. 2138-
2139

ครั้งที่ 7 สงครามคราวสมเด็จพระนเรศวรตีเมืองหงสาวดีคร้ังที่ 2 พ.ศ. 2142
ครั้งที่ 8 สงครามคราวสมเด็จพระเอกาทศรถตีเมืองทวาย พ.ศ. 2156
ครั้งที่ 9 สงครามคราวพม่าตเีมอืงทวายสมยัสมเดจ็พระเจ้าทรงธรรม พ.ศ. 2165
ครั้งที่ 10 สงครามคราวรบพม่าที่เมืองไทรโยค พ.ศ. 2205
คร้ังท่ี 11 สงครามคราวสมเด็จพระนารายณ์ให้เจ้าพระยาโกษาฯ ขุนเหล็ก 

ไปตีพม่า พ.ศ. 2205
ครั้งที่ 12 สงครามคราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 พ.ศ. 2308-2310
ครั้งที่ 13 สงครามคราวรบพม่าที่บางแก้ว แขวงเมืองราชบุรี พ.ศ. 2317
ครั้งที่ 14 สงครามเก้าทัพ พ.ศ. 2328
ครั้งที่ 15 สงครามคราวรบพม่าที่ท่าดินแดง พ.ศ. 2329
ครั้งที่ 16 สงครามคราวไทยช่วยอังกฤษรบพม่า พ.ศ. 2367

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารง

ราชานุภาพ

ภาพเสียกรุงครั้งที่ 2-จิตรกรรมฝาผนังในอาคารภาพปริทัศน์ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ

พระเจดีย์สามองค์สมัยเก่า
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การเดินทัพผ่านด่านพระเจดีย์สามองค์ทั้ง 16 ครั้งนี้ มีหลักฐานบันทึกไว้
ในเอกสารทางประวัติศาสตร์ทั้งของไทยและของพม่าหลายฉบับ เป็นต้นว่า  
ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ 6 เร่ือง ไทยรบพม่าครั้งกรุงเก่า และ พงษาวดาร
เรื่อง เรารบพม่า ครั้งกรุงธนฯ แลกรุงเทพฯ ฉบับ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรม
พระดํารงราชานุภาพ ทรงเรียบเรียง พระราชพงศาวดาร กรุงรัตนโกสินทร์  
รชักาลที ่1 ฉบบั เจ้าพระยาทพิากรวงศมหาโกษาธบิดี (ขํา บนุนาค) เรยีบเรยีง  
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทรงตรวจชําระ  
และทรงพระนิพนธ์อธิบาย และ มานนาน มหายาสะวินดอจี (Hmannan  
Mahayazawindawgyi) หรือพงศาวดารฉบับหอแก้ว (The Glass Palace  
Chronicles) ซึ่งเป็นพงศาวดารพม่าที่หลวงไพรสณฑ์ สาลารักษ์ ชาวพม่าที ่
เข้ามารับราชการในสยามถอดความจากต้นฉบับภาษาพม่ามาเป็นภาษาอังกฤษ 
และต่อมาสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทรงให ้
นายต่อ แปลจากภาษาพม่าเป็นภาษาไทย เป็นต้น

จากการศึกษาเอกสารทางประวัติศาสตร์ข้างต้นพบว่า ด่านพระเจดีย์สามองค ์
เป็นจุดยุทธศาสตร์สําคัญที่กองทัพพม่าใช้เป็นที่ตั้งค่ายของกองทัพหลวง ซึ่งเป็น 
กองทัพที่แม่ทัพใหญ่หรือผู้บัญชาการรบในครั้งนั้นคุมมาเอง

ในอดีตการจัดกระบวนทัพเพื่อทําสงคราม จะมี “กองทัพหน้า” ซึ่งประกอบด้วย
ทัพต่างๆ อีกหลายทัพ ยกล่วงหน้าไปก่อน ไปตั้งค่ายในเขตแดนของศัตรู อาจมี
สองค่าย สามค่าย สบิค่าย หรอืมากกว่าน้ัน ในกองทพัหน้าจะมี “ทัพหลวง” เป็น
ศูนย์บัญชาการของกองทัพหน้า จากนั้น “กองทัพหลวง” จะยกทัพตามไป และ
ตัง้ค่ายอยู่หลงักองทัพหน้า ในกองทัพหลวงกป็ระกอบด้วยทพัต่างๆ อีกหลายทพั 
และจะม ี“ทพัหลวง” ของตนเช่นเดียวกัน หากสงครามคราวใด พระมหากษตัรย์ิ
ทรงยกกองทัพหลวงไปด้วยพระองค์เอง พระมหาอุปราชา หรือวังหลัง ถ้าไม่อยู่ 
ในกองทัพหลวงก็มักจะทรงบัญชาการอยู่กองทัพหน้าซึ่งยกล่วงหน้าไปก่อน  
หากสงครามคราวใด พระมหาอุปราชา หรือวังหลัง ทรงยกกองทัพหลวงไป  
นายทหารชั้นผู้ใหญ่นายอื่นก็มักเป็นกองทัพหน้า

เจ้าพระยาทพิากรวงศมหาโกษาธบิดี (ข�า บนุนาค)

ย้ อ น ร อ ย ห ม้ อ แ ป ล ง
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2. เส้นทำงเดนิทพัผ่ำนด่ำนพระเจดย์ีสำมองค์และสถำนท่ีต้ังค่ำยบนเส้นทำงนี้ 
การเดินทัพผ่านด่านพระเจดีย์สามองค์ของพม่า มักให้กองทัพหน้าเข้ามาตั้งค่าย
ที่ท่าดินแดง กับที่ สามสบ ซึ่งอยู่ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี ส่วนกองทัพหลวง 
จะตั้งค่ายที่พระเจดีย์สามองค์

ตัวอย่างเช่น สงครามคราวรบพม่าที่ท่าดินแดง พ.ศ. 2329 พระเจ้าปดุงทรงจัด
ทัพใหญ่ให้พระมหาอุปราชายกกองทัพหลวงเข้ามาทางด่านพระเจดีย์สามองค์ 
หลังจากพ่ายแพ้ไทยในคราวสงครามเก้าทัพเมื่อปีกลาย ตามพงษาวดารเรื่อง 
เรารบพม่าครั้งกรุงธนฯ แลกรุงเทพฯ ฉบับ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดํารง
ราชานุภาพ มีบันทึกตอนหนึ่งว่า

“คราวนีพ้ระเจ้าปดุงรูส้กึการท่ีได้ท�าผิดไปในครัง้ก่อน คดิแก้ไขจะมใิห้พลาดพลัง้ 

ได้อกี จงึกะจะยกเปนกระบวนทพัใหญ่ติดตามกันเข้ามาทางด่านพระเจดย์ีสามองค์  

ซึ่งเปนทางใกล้กรุงเทพฯ แต่ทางเดียว...”

“... พระมหาอปุราชาลงมารวบรวมพลท่ีเมอืงเมาะตมะพร้อมแล้ว พอเข้าระดแูล้ง

ก็แต่งให้เมียนหวุ่นกับเมียนเมหวุ่นซึ่งเคยเปนนายทัพที่ ๔ ที่ ๕ มารบกับไทย

ที่ลาดหญ้าเมื่อคราวก่อน คุมพล ๓๐,๐๐๐ ยกล่วงน่าเข้ามาทางด่านพระเจดีย์

สามองค์ ให้เข้ามาต้ังค่ายมัน่แลท�าทางวางเสบยีงอาหารส�าหรบักองทพัใหญ่ทีจ่ะ 

ยกตามเข้ามา อย่าให้ติดขัดในตอนที่จะข้ามเขาเข้ามาถึงที่ราบในแดนไทยได ้

ดังครั้งก่อน กองทัพเมียนหวุ่นแลเมียนเมหวุ่นจึงเข้ามาตั้งที่ท่าดินแดงแห่ง ๑  

ทีส่ามสบแห่ง ๑ ท�าค่ายใหญ่น้อยหลายค่าย ชักปีกกาถงึกนั แลขดุสนามเพลาะ

ปีกชวากป้องกันแน่นหนา ประสงค์จะมใิห้ไทย

ชิงไปท�าลายการได้ในตอนนี ้แล้วให้ปลกูยุง้ฉาง

วางเสบยีงอาหารทุกระยะ แม้ทางทีจ่ะเดนิทัพ 

นั้นก็ให้ท�าทางทอดสะพานข้ามห้วยธารมา 

ทกุแห่ง แล้วพระมหาอปุราชากย็กกองทพัหลวง

มจี�านวนพล ๒๐,๐๐๐ ตามเข้ามาตัง้ค่ายอยูท่ี่
ริมล�าน�า้แม่กระษัตริย์ ใกล้กบัด่านพระเจดย์ี
สามองค์อีกทัพ ๑”

ส่วนทางไทยนั้น พระบาทสมเด็จพระพุทธ 
ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงยกกองทัพหลวง 
ไปต้ังทีเ่มอืงท่าขนนุ โดยโปรดให้กรมพระราชวงั
หลังโดยเสด็จไปด้วย และให้กรมพระราชวัง
บวรฯ กบัเจ้าพระยารตันาพพิธิยกกองทพัหน้า
ไปก่อน หมายจะให้เข้าตีค่ายพม่าทีส่ามสบ ครัน้ 

“ถึงวันพุธ เดือน ๔ ข้ึน ๕ ค�่า ก็ตีค่ายพม่า

พร้อมกัน กองทัพวังน่าเข้าตีค่ายที่สามสบ 

กองทัพวังหลวงเข้าตีค่ายที่ท่าดินแดง รบกับ

พม่าอยู ่๓ วัน ถึงวันศุกร์ เดอืน ๔ ขึน้ ๗ ค�า่  

เวลาบ่าย ไทยเข้าค่ายพม่าได้ พม่าต่อสู้อยู่

จนเวลาค�่าก็ทิ้งค่ายแตกหนีไปหมดทุกค่าย  

สงครามท่าดินแดง
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กองทัพไทยไล่ติดตามพม่าไปจนถึงค่ายพระมหาอุปราชาที่แม่กระษัตริย์  
พระมหาอุปราชารู ้ว่ากองทัพน่าแตกก็ตกพระไทยรีบถอยหนีไปมิได้ต่อสู้  

ในพงษาวดารพม่าว่าครั้งนี้พม่าแตกยับเยิน ไทยฆ่าฟันพม่าล้มตายมากนัก  

ทีจ่บัเปนได้ก็มาก ได้ทัง้ช้างม้าพาหนะเสบียงอาหารแลเครือ่งสาตราวธุ แม้ทีส่ดุ

ปืนใหญ่ทีก่องทพัพม่าเอามาครัง้นัน้ ไทยได้ไว้ทัง้หมดไม่มเีหลอืไป ตวัแม่ทพัใหญ่

ก็หนีไปเกือบไม่พ้น”

ในเพลงยาวพระราชนพินธ์ของพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช
ก็ทรงพรรณนาการตั้งค่ายในกองทัพหน้าของพม่าไว้ในนิราศท่าดินแดงดังนี้

“อ้ายพม่าตั้งอยู่ท่าดินแดง  ตกแต่งค่ายรายไว้ถ้วนถี่

ทั้งเสบียงอาหารสารพัดมี  ดังสร้างสรรค์ธานีทุกประการ

มีทั้งพ่อค้ามาขาย    ร้านรายกระท่อมพลทุกสถาน

ด้านหลังท�าทางวางตะพาน  ตามลหานห้วยธารทุกต�าบล

ร้อยเส้นมีฉางหว่างค่าย   ถ่ายเสบียงอาหารทุกแห่งหน

แล้วแต่งกองร้อยอยู่คอยคน จนต�าบลสามสบครบครัน
อันค่ายคูประตูหอรบ   ตบแต่งสารพันเป็นที่มั่น

ทั้งขวากหนามเขื่อนคูป้องกัน เป็นชั้นชั้นอันดับมากมาย

ให้ทหารเข้าหักโหมโรมรัน  สามวันพวกพม่าก็พังพ่าย

แตกยับกระจัดพลัดพราย  ทั้งค่ายคอยน้อยใหญ่ไม่ต่อดี

ให้ติดตามไปจนแม่กษัตร  เหล่าพม่ารีบรัดลัดหนี 

บ้างก็ตายก่ายกองในปัถพี  ด้วยเดชะบารมีที่ท�ามา”

 
ในพงศาวดารพม่า มานนาน มหายาสะวนิดอจ ี(Hmannan Mahayazawindawgyi)  
หรือ พงศาวดารฉบับหอแก้ว (The Glass Palace Chronicles) ก็บันทึกไว้
สอดคล้องใกล้เคียงกับพงศาวดารไทยว่า 

“ครัน้ ณ วนัพฤหสับด ีขึน้ ๑๕ ค�า่ เดอืน ๑๐ จลุศกัราช ๑๑๔๘ พระเจ้ากรงุองัวะ 

ทรงจัดกองทัพ ๘๕ ทัพ พลทหารราบ ๕๕๐๐๐ แล้วทรงมอบอาญาสิทธิ์ให้กับ

มางยีนันทะจอถิงเปนแม่ทัพ ให้เนมโยจอชวากับมณีจันทร์เป็นปลัดทัพซ้ายขวา 

ครัน้พระองค์ทรงจัดเสรจ็แล้วให้ยกลงไปท่ีเมอืงมตุมะแล้วให้ไปตกีรุงศรอียทุธยา

“....ครั้นถึงเมืองมุตมะ มางยีนันทะจอถิงแม่ทัพก็จัดกองทัพขึ้นใหม่รวมเป็น  

๖๕ ทัพ พลทหารราบ ๔ หมื่น ๕ พัน ยกข้ามฟากตวันออกเมืองมุตมะไป 

ตัง้อยูท่ี่ต�าบลจนูบีน่ ในขะณะนัน้พระเจ้ากรงุอังวะเกณฑ์เจ้าเมอืงระแข่ง ๔ เมอืง

ให้ขนเสบียงอาหารมาส่งที่ค่ายใหญ่ต�าบลจูนบี่นเปนอันมาก แล้วแม่ทัพพม่าให้

ขนเสบียงนั้นไปเอาไว้ที่ต�าบลอะลันแด

“ในเวลาน้ันพวกชาวเกรีย่งต�าบลสงัขะละมใีบบอกไปยังพระเจ้ากรุงศรีอยุทธยาว่า  

พม่ายกกองทพัมาและขนเสบียงอาหารไว้ทีต่�าบลอะลนัแดเป็นอนัมาก ครัน้พระเจ้า

กรงุศรอียุทธยาทรงทราบดงันัน้..... แล้วทรงจดั

ให้แยกเป็น ๒ ทาง ครัน้ไปถงึต�าบลอะลนัแด 

กต็รงเข้าตีค่ายใหญ่พม่า ฝ่ายมางยนัีนทะจอถิง

แม่ทัพพม่าก�าลังจัดให้พลทหารขนเสบียงอยู ่

มทินัรูต้วักแ็ตกเวลานัน้แม่ทพัพม่าขบัพลทหาร 

ต่อสูก้ไ็ม่ได้ เพราะเสยีขบวนเสยีแล้ว แม่ทพัพม่า 

ก็แตกหนีถอยมาตั้งอยู่ที่เมืองมุตมะ”

 ในสงครามเก้าทัพ พ.ศ. 2328 ก่อนสงคราม
ที่ท่าดินแดง 1 ปี พงศาวดารฉบับหอแก้ว 
ของพม่าบันทกึไว้ว่า เจ้าเมอืงสนัต ีเมืองเล็กๆ  
เมืองหนึ่งในพม่าได้แนะนําพระเจ้าปดุง 
ให้ยกเข้าตีทางด่านพระเจดีย์สามองค์ แต่
ทําอุบายลวงว่ากองทัพใหญ่จะเข้าตีทางท่าไร  
เส้นทางเดินทัพทางด่านพระเจดีย์สามองค์
ของพระเจ้าปดุงที่บันทึกไว้ในพงศาวดารฉบับ
หอแก้วมีดังนี้

 “พระองค์ทรงเสด็จจากกรุงอังวะ ประทับ

แรมมา ๓๘ ต�าบล จงึถงึเมอืงมตุมะ ถงึเมอืง

มตุมะ ณ วนัแรม ๔ ค�า่ เดือนอ้าย จลุศักราช 

๑๑๔๗ ...ทรงประทบัแรมทีต่�าบลพยามยรูาตรี 

๑ จากพยามยูประทับท่ีภาบองราตรี ๑ จาก 

ภาบองประทับท่ีต�าบลอะถะลันราตรี ๑ จาก 

อะถะลันประทับท่ีต�าบลถาลี ๒ ราตรี จาก

ต�าบลคลองถาลีประทับที่คลองชะมิราตรี ๑  

จากคลองชะมิประทับท่ีต�าบลกุนราตรี ๑  

จากกุนประทับที่มิตะกิจราตรี ๑ จากมิตะกิจ

ประทับที่ต�าบลจูนบี่น.....

“... พระองค์ทรงตัง้ให้จกัแกมาง มางยนัีนทจ่อ  

เป็นกองล�าเลียงคอยส่งเสบียงอยู่ที่ต�าบล 

จูนบ่ีน พระองค์ทรงจดัเสรจ็แล้ว เดอืนยี ่แรม 

๕ ค�า่ วันสุกร์ พระองค์ทรงเสดจ็ยกจากต�าบล 

จูนบี่นไปตีอยุทธยาในวันน้ัน ประทับแรมที่

ต�าบลชงๆ ชะ ในขะณะนัน้ผูไ้ปเอาตวัมางยีมาง

ของจอที่เมืองมฤทมาถึงก็ถวาย แล้วพระองค์

รับส่ังให้ประหารชีวิตร์มางยีมางของจอที่ 

ต�าบลนัน้ วันเสดจ็ยกจากชงๆ ชะไปประทบัแรม 

ทีต่�าบลพระเจดย์ี ๓ องค์ ทรงประทบัอยูท่ีน่ัน้  

ย้ อ น ร อ ย ห ม้ อ แ ป ล ง
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๒ ราตรี เสด็จจากพระเจดีย์ ๓ องค์ ประทับที่ต�าบลตองกุลา จากตองกุลา 

ประทบัทีต่�าบลอะลนัแด ครัน้ถงึต�าบลอะลนัแด พระองค์ทรงรบัสัง่ให้ท�าแพไม้ไผ่

เป็นอันมากแล้วบรรทุกเสบียงอาหารล่วงมา...

“...ฝ่ายมะยินหวุ่นมางยีมหามางของกับมะยอกแพ๊ดมะยินหวุ่นมางละจอถิง

แม่ทัพหน้าท่ีล่วงหน้าไปทางท่าไร่นัน้ ครัน้ยกไปพ้นท่าไร่ไป ๓ ต�าบล ไปถงึคลอง 

ท่ากระดานข้างฝั่งตะวันตก .... ฝ่ายมะยอกแพ๊ดมะยินหวุ่นมางละจอถิงนั้น 

ยกตามกองทัพไทยทางฝั่งใต้แม่น�้านั้น ครั้นยกมาได้ต�าบลหนึ่งก็ถึงกาญจนบุรี...

“ครั้น ณ วันอังคาร ขึ้น ๒ ค�่า เดือน ๓ พระเจ้ากรุงอังวะยกพยุหกองทัพใหญ่

จากต�าบลอะลันแด ทรงประทับแรมมา ๒ ต�าบลจึงถึงต�าบลท่าไร่ ก็ตั้งลงที่ 

ทุ่งหญ้าคาท่าไร่ ในเวลานั้นลินชินอมูนายทหารได้กลับมาจากค่ายกาญจนบุร ี

ก็ทูลตามท่ีได้เสยีทีแก่ไทยแลทีเ่ปนไปนัน้ทกุประการ แล้วพระองค์ทรงรบัสัง่ถาม

กับนายทพันายกองว่าเสบยีงยงัมหีรอืไม่ นายทพันายกองทลูว่าเสบยีงอาหารนัน้ 

อย่าว่าแต่จะส่งไปทีก่องอืน่เลย ทีก่องทพัหลวงนีก้ไ็ม่พอจ่าย คร้ันพระองค์ทรงทราบ  

พระองค์จึงตรัสว่าคราวนี้ยกมาเสียทีก็ช่างก่อนเทอญ คราวหลังจึงจะยกมาใหม่ 

กรุงศรีอยุทธยาก็จะไม่พ้นฝีมือเราดอก”

ในพระราชพงศาวดาร กรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลท่ี 1 ฉบับ เจ้าพระยาทิพากร 
วงศมหาโกษาธิบดี (ขํา บุนนาค) บันทึกเส้นทางเดินทัพของพระเจ้ากรุงอังวะ 
ทางด่านพระเจดีย์สามองค์ไว้สั้นๆ แต่น่าสนใจมากว่า

“ฝ่ายกองทัพเจ้าอังวะซึ่งยกมาทางเมือง 

เมาะตะมะ ทัพหน้าที่ ๑ ล่วงมาทางด่าน

กรามช้าง เข้าตค่ีายพระยามหาโยธาแตกพ่าย

หนเีข้ามา แล้วเดนิทพัเข้ามาถงึต�าบลลาดหญ้า 

ซึ่งทัพหลวงออกไปต้ังค่ายรับอยู่นั้น และ 

ทพัหน้าที ่๒ กย็กหนนุมาถงึเป็นคน ๑๕,๐๐๐  

ด้วยกัน เมียนวุ่นกับเมียงแมวุ่นแม่ทัพทั้ง 

สองกองก็ให้นายทัพนายกองทั้งปวงเกณฑ์ 

พลทหารต้ังค่ายรายไปเป็นหลายค่ายชกัปีกกา

ถึงกัน และทัพตะแคงกามะที่ ๓ ก็ยกหนุน 

มาต้ังค่ายอยู่ท่ีท่าดินแดง ทัพตะแคงจกักทุี ่๔ 

กย็กมาตัง้อยูท่ี่สามสบ ทพัหลวงพระเจ้าอังวะ
ยกมาตัง้ค่ายอยูท่ีพ่ระเจดย์ีสามองค์ทีแ่ดนต่อ
แดน คอยฟังข้อราชการซึง่กองหน้าจะบอกไป 

ประการใด จะได้เกณฑ์ทพัหนนุเพิม่เตมิมาช่วย  

แล้วให้เกณฑ์รีพ้ลกองล�าเลียงขนสะเบยีงอาหาร

มาส่งกองหน้าซึ่งมาตั้งอยู่นั้นมิได้ขาด”

สงครามเก้าทัพ
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3. เปรียบเทียบกำรบันทึกเส้นทำงเดินทัพผ่ำนด่ำนพระเจดีย์สำมองค ์
และสถำนท่ีตั้งค่ำยของพม่ำระหว่ำงพงศำวดำรไทยกับพงศำวดำรพม่ำ 

เปรยีบเทยีบเส้นทำงเดนิทพัผ่ำนด่ำนพระเจดย์ีสำมองค์และสถำนทีต้ั่งค่ำยของพม่ำ 
ระหว่ำงพงศำวดำรไทยกบัพงศำวดำรพม่ำ 

พงศำวดำรไทย พงศำวดำรพม่ำ
ตําบลจูนบี่น 

ตําบลชงๆ ชะ

• พระเจดีย์สามองค์ที่แดนต่อแดน

• ริมล�าน�้าแม่กระษัตริย์ ใกล้กับ 

 ด่านพระเจดีย์สามองค์

ต�าบลพระเจดีย์สามองค์

สามสบ ตําบลตองกุลา

ท่าดินแดง ตําบลอะลันแด

ด่านกรามช้าง ตําบลท่าไร่

ตําบลลาดหญ้า คลองท่ากระดาน หรือตําบลท่ากระดาน

  สถานที่ตั้งค่ายของพม่า

จากตารางการเปรียบเทียบเส้นทางเดินทัพผ่านด่านพระเจดีย์สามองค์ ในครั้ง
สงครามเก้าทัพ พ.ศ. 2328 และสงครามคราวรบพม่าที่ท่าดินแดง พ.ศ. 2329 
จะเห็นว่า

พงศาวดารไทยบันทึกไว้ชัดเจนว่า ในครั้งสงครามเก้าทัพ กองทัพหลวงของพม่า 
ยกมาต้ังค่ายที่ “พระเจดีย์สามองค์ที่แดนต่อแดน” (พระราชพงศาวดาร  
กรงุรตันโกสนิทร์ รชักาลท่ี 1 ฉบับ เจ้าพระยาทพิากรวงศมหาโกษาธบิด ี- ขาํ บนุนาค)  
และในครัง้สงครามคราวรบพม่าทีท่่าดนิแดง กองทพัหลวงของพม่ายกมาตัง้ค่าย
ที่ “ริมล�าน�้าแม่กระษัตริย์ ใกล้กับด่านพระเจดีย์สามองค์” (พงษาวดารเร่ือง 

เรารบพม่า ครั้งกรุงธนฯ แลกรุงเทพฯ ฉบับ  
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดาํรงราชานภุาพ)  
ส่วนกองทพัหน้าจะยกเข้ามาตัง้ค่ายที ่สามสบ  
กับ ท่าดินแดง ถ้ากองทัพไทยไม่ยกไปตีท่ี 
สองค่ายน้ี พม่าก็จะยกทัพต่อมาที่ ด่าน
กรามช้าง และ ต�าบลลาดหญ้า ใกล้ตัวเมือง

กาญจนบุรี

ส่วนพงศาวดารพม่า มานนาน มหายาสะวนิดอจี  
(Hmannan Mahayazawindawgyi) หรือ 
พงศาวดารฉบับหอแก้ว (The Glass Palace 
Chronicles) บันทึกการเดินทัพของพระเจ้า
ปดุงในคราวสงครามเก้าทัพ พ.ศ. 2328 ว่า 
“พระองค์ทรงเสดจ็จาก กรงุองัวะ ประทับแรม 
มา ๓๘ ตาํบล จงึถงึ เมอืงมตุมะ ถงึเมืองมุตมะ 
ณ วนัแรม ๔ คํา่ เดอืนอ้าย จลุศกัราช ๑๑๔๗” 
จากนัน้เสดจ็ต่อไปประทบัแรมที ่ต�าบลพยามยู 

ภาบอง ต�าบลอะถะลนั ต�าบลถาล ีคลองชะมิ 

ต�าบลกุน มติะกิจ จากมติะกจิประทบัที ่ต�าบล 
จูนบ่ีน ซึ่งเป็นค่ายกองลําเลียงเสบียงอาหาร  
จากนั้นก็เสด็จไปประทับที่ ต�าบลชงๆ ชะ  

ก่อนจะมาประทบัแรมที ่ต�าบลพระเจดย์ี ๓ องค์  
๒ ราตรี แล้วเสด็จต่อไปที่ ต�าบลตองกุลา  

ต�าบลอะลนัแด ซึง่เป็นค่ายกองลําเลยีงเสบยีง
อาหารอีกค่ายหนึ่ง ก่อนจะยกมาตั้งค่ายที ่ 
ต�าบลท่าไร่ ส่วนกองทพัหน้านัน้ ยกเลยมาถงึ 
ต�าบลท่าไร่ กับ ต�าบลท่ากระดาน ซึ่งปัจจุบัน
อยู่ในเขตอําเภอศรีสวัสดิ์

4. ค�ำถำม 2 ข้อที่ยังรอกำรหำค�ำตอบ 
ข้อที่น่าสังเกตเป็นอย่างยิ่งคือ ในพงศาวดารไทย พระเจดีย์สามองค์เป็นที ่
แดนต่อแดน และอยู่ใกล้ลํานํ้าแม่กระษัตริย์ ส่วนในพงศาวดารพม่า ก่อนถึง 
พระเจดย์ีสามองค์ จะต้องผ่านตําบลจนูบีน่ ซ่ึงเป็นค่ายลําเลยีงเสบยีงอาหาร กบั 
ตําบลชงๆ ชะ ครั้นผ่านพระเจดีย์สามองค์ลงมา ก็จะผ่านตําบลตองกุลา กับ 
ตาํบลอะลนัแด ซึง่เป็นค่ายลําเลียงเสบยีงอาหารอกีค่ายหนึง่ ก่อนจะถงึค่ายทีท่่าไร่

คําถาม 2 คําถามที่ยังรอการหาคําตอบคือ
 

1. พระเจดีย์สามองค์ทีอ่ยูใ่กล้ล�าน�า้แม่กระษตัรย์ิ  

และเป็นทีแ่ดนต่อแดน ทีก่องทพัหลวงของ

พม่ายกมาตัง้ค่ายก่อนเข้าตไีทยนัน้อยูท่ี่ไหน?

2. ต�าบลจนูบีน่ ต�าบลชงๆ ชะ ก่อนถงึพระเจดย์ี 

สามองค์ และต�าบลตองกุลา กับต�าบล 

อะลันแด ที่อยู่ถัดจากพระเจดีย์สามองค ์

ลงมานั้นอยู่ที่ไหน?

ย้ อ น ร อ ย ห ม้ อ แ ป ล ง
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ล�าน�้าแม่กระษัตริย์ใหญ่ที่หมู่บ้านทิไล่ป้า ก่อนไหลเข้าไปในเขตพม่า

ค�าถามแรก พระเจดีย์สามองค์ ทีก่องทัพหลวง 
ของพม่ายกมาตั้งค่ายก่อนเข้าตีไทยนั้น
พงศาวดารไทยระบุไว้ชัดเจนว่า อยู่ใกล้ลํานํ้า
แม่กระษัตริย์ และเป็นที่แดนต่อแดน
 
ถ้าเช่นนั้น พระเจดีย์สามองค์ที่ตั้งอยู ่บน
พรมแดนไทย-พม่า ตําบลหนองลู อําเภอ
สังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ที่เราเห็นอยู่ใน
ปัจจบุนั กเ็ป็นคนละองค์กบัพระเจดย์ีสามองค์ 
ท่ีกองทัพหลวงของพม่ายกมาตั้งค่ายก่อนเข้า
ตีไทยตามที่พงศาวดารไทยบันทึกไว้ เพราะ 
พระเจดีย์สามองค์ที่ตําบลหนองลู อําเภอ
สังขละบุรี ไม่ได้อยู่ใกล้กับลําน้ําสายใดเลย  
ลํานํ้าที่ใกล้ที่สุด คือ แม่นํ้าซองกาเลีย อยู่ 
ห่างจากพระเจดีย์สามองค์ไปประมาณ 5-6 
กิโลเมตร 

ลํานํ้าแม่กระษัตริย์ มีต้นน้ําอยู่บนยอดเขา 
ไถ่ผะ ภูเขาทีส่งูทีส่ดุของป่ามรดกโลก ทุง่ใหญ่ 
นเรศวร ภเูขาลกูนีท้างทศิตะวนัออกเป็นต้นนํา้ 
ของแม่นํ้าแควใหญ่ (แม่นํ้าแม่กลอง) ทาง
ทิศใต้เป็นต้นนํ้าแม่นํ้ารันตี ทางทิศตะวันตก
เป็นต้นนํ้าลําห้วยโรคี่ ซึ่งเป็นต้นกําเนิดแม่นํ้า
ซองกาเลีย สําหรับลํานํ้าแม่กระษัตริย์นั้น 
เกิดจากลําห้วยสองสายที่อยู ่ทางทิศเหนือ 

ของเขาไถ่ผะ คอืลาํห้วยมะกแุด ไหลไปลงแม่นํา้กษัตรย์ิใหญ่ กบั ลําห้วยทมิทุอง 
ไหลไปลงแม่นํา้กษตัรย์ิน้อย ก่อนจะไหลลงแม่นํา้กษตัรย์ิใหญ่ช่วงก่อนถงึหมูบ้่าน 
ทไิล่ป้า ตําบลไล่โว่ อําเภอสงัขละบรุ ีแล้วไหลต่อเข้าไปในประเทศพม่าตรงหมูบ้่านนี้ 

ลําน้ําแม่กระษัตริย์นี้ ชาวบ้านเรียกว่า แม่กะสะ ภาษากะเหรี่ยงออกเสียงว่า 
“ไก๊สะ” (ไก๊ แปลว่า คดเคี้ยว, สะ แปลว่า ใจ) ชาวบ้านจะเรียกลํานํ้าสายนี้ว่า  
“แม่น้ําทรยศ” เพราะมต้ีนกําเนดิในประเทศไทย แต่ไหลไปลงทะเลในประเทศพม่า 
เช่นเดียวกับแม่นํ้าอีกสายคือ แม่นํ้าสุริยะ 

การทีล่าํนํา้แม่กระษตัรย์ิซึง่อยูท่างเหนอืของยอดเขาไถ่ผะ และไหลเข้าไปในประเทศ
พม่า ต่างจากแม่นํ้ารันตีกับแม่นํ้าซองกาเลีย ซ่ึงอยู่ทางทิศใต้กับทิศตะวันตก  
และไหลมาบรรจบกบัแม่นํา้บคีลีบ่รเิวณสามสบก่อนไหลลงเขือ่นเขาแหลม (เขือ่น
วชริาลงกรณ์) ไปทางใต้ ย่ิงยนืยันว่า พระเจดีย์สามองค์ทีแ่ดนต่อแดน และอยู่ใกล้
ลาํน้ําแม่กระษตัรย์ิ ทีพ่งศาวดารไทยระบวุ่าเป็นทีต่ัง้ค่ายของกองทพัหลวงของพม่า
ก่อนยกเข้าตไีทยนัน้ มใิช่พระเจดย์ีสามองค์ทีต่ัง้อยู่บนพรมแดนไทย-พม่า ตําบล
หนองลู อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งตั้งอยู ่
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของยอดเขาไถ่ผะ แต่ต้องเป็นพระเจดีย์สามองค์แห่งใด
แห่งหนึ่งท่ีอยู่ริมลํานํ้าในเขตประเทศพม่าเหนือยอดเขาไถ่ผะขึ้นไปอย่างแน่นอน 

ค�าถามที่สอง ตําบลจูนบี่น และตําบลชงๆ ชะ ก่อนถึงพระเจดีย์สามองค์ กับ
ตําบลตองกุลา และตําบลอะลันแด ท่ีอยู่ถัดจากพระเจดีย์สามองค์ลงมานั้น  
หากเราสามารถค้นหาได้ว่า ตาํบลทัง้ส่ีน้ีอยูท่ีไ่หน จะทาํให้เราเพิม่ความมัน่ใจได้ว่า  
พระเจดีย์สามองค์ท่ีกองทัพหลวงของพม่ามาตั้งค่ายนั้นอยู่ที่ไหนแน่ เท่าท่ีทราบ 
ขณะนี้คือ ตําบลอะลันแดนั้น ในหนังสือ “ไทยรบพม่า” ของ ศาสตราจารย์  
ดร. สุเนตร ชุตินธรานนท์ ระบุว่า คือ ค่ายสามสบ



086 TIRATHAI JOURNAL

5. พระเจดีย์สำมองค์ที่อยู่ใกล้ล�ำน�้ำมีที่ไหนบ้ำง? 
ตํานานการสร้างพระเจดีย์ไว้ในราวป่า มีเล่าขานแตกต่างกัน หาเป็นที่สุดมิได้  
บ้างว่าเมือ่แม่ทพัชนะศกึกลับมา กจ็ะสร้างพระเจดย์ีไว้เป็นอนสุรณ์ทีเ่ขตชายแดน
เพือ่แสดงความยนิดีท่ีได้รบัชยัชนะ ถ้าเป็นทัพกษัตรย์ิมเีวลานานหน่อย กจ็ะสร้าง
เป็นพระเจดีย์ไว้ ถ้าเป็นแม่ทัพเล็กๆ ไม่มีเวลามาก ก็จะเอาหินมากองไว้เสมือน
เป็นพระเจดีย์ แม่ทพัต่อๆ มา เมือ่รบชนะผ่านมา ก็มาสร้างพระเจดย์ีไว้อกี หรอื
เอาหินมากองไว้อีก จนกลายเป็นพระเจดีย์สามองค์ หรือหินสามกอง 

บางตาํนานกล่าวว่า หนิสามกอง เป็นประเพณขีองชาวบ้านหรอืนายพรานทีเ่ดนิป่า 
ล่าสตัว์หาของป่า เอาหินมากองไว้เพ่ือเป็นการแสดงความคารวะต่อเจ้าป่าเจ้าเขา  
พระเจดีย์หรือกองหินในราวป่าเหล่านี้ มิได้มีเฉพาะในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  
ที่จังหวัดตาก เชียงใหม่ หรือหัวเมืองทางเหนือก็มี 

กล่าวสําหรับพระเจดีย์สามองค์ที่อยู่ใกล้ลํานํ้า ตามเส้นทางเดินทัพของการรบ
ระหว่างไทยกับพม่า นอกจากพระเจดีย์สามองค์ที่อยู่ใกล้ลํานํ้าแม่กระษัตริย์  
ตามที่ระบุไว้ในพงศาวดารไทยแล้ว ยังมีพระเจดีย์สามองค์อีกแห่งท่ีสามสบ  
ซึ่งปัจจุบันจมอยู่ใต้น้ําหลังการสร้างเขื่อนเขาแหลมในปี พ.ศ. 2522-2527  
เป็นพระเจดย์ีองค์ไม่ใหญ่มากนกั 3 องค์เรยีงกนั โดยมอีงค์ที ่4 อยูห่่างออกไปอกี
ประมาณ 200-300 เมตร องค์ที่ 4 นี้ไม่จมนํ้าเพราะอยู่บนที่เนินหลังพระเจดีย ์
พทุธคยา วดัวงัก์วเิวการามในปัจจบุนั บรเิวณสามสบน้ี เป็นสถานทีท่ีก่องทพัหน้า
ของพม่ายกมาตั้งค่ายที่เรียกกันว่า “ค่ายสามสบ”

คุณลุงกุนใจ สิทธิวงษ์ษา หรือ ลุงลูกไก่ คนมอญวัย 80 ปี เกิดที่อําเภอเมืองเย 
จังหวัดมะละแหม่ง แล้วอพยพมาอยู่แถวบคีลี ่กบั วงักะ ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2494 เป็น 
ผู้บันทึกเร่ืองราวและจัดทําแผนที่เส้นทางการอพยพของคนมอญจากพม่าเข้ามา 
ยงัเมอืงสงัขละบุร ีลงุลกูไก่เล่าว่าทีน่ีเ่ป็นทีซ่ึง่คนกะเหรีย่งอยู่มาก่อนแล้วคนมอญ
มาอยู่ทีหลัง พระเจดีย์สามองค์ที่สามสบมีมานานแล้ว ส่วนพระเจดีย์สามองค์ 

พระเจดีย์สามองค์ที่สามสบเวลาน�้าลด ขอบคุณภาพจาก SAWALAK.MULTIPLY.COM

พระเจดีย์องค์ที่ 4 ซึ่งไม่จมน�้า อยู่บนเนินดิน

หลังพระเจดีย์พุทธคยา

คุณลุงกุนใจ สิทธิวงษ์ษา

ที่ตั้งอยู่บนพรมแดนไทย-พม่า ตําบลหนองลู
เวลานี ้คนเฒ่าคนแก่ชาวกะเหรีย่งเล่าให้ฟังว่า 
เดิมเป็นเพียงหินสามกอง ต่อมามีการเผาหิน
แล้วพูนขึ้นไปเป็นรูปเจดีย์

ย้ อ น ร อ ย ห ม้ อ แ ป ล ง
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1 ปากเกริ่งโท เป็นภาษามอญ ปาก คือ ปากทาง เกร่ิง คือ ห้วย โท คือ ทอง ชื่อปากเกร่ิงโท อาจหมายถึง ลํานํ้าท่ีมีสายแร่ทองคํา หรือหมายถึง 

 ลํานํ้าที่อุดมสมบูรณ์ก็เป็นได้

เช่นเดียวกับคุณอรัญญา เจริญหงษ์ษา ผู้มีศักดิ์เป็นเหลนของหลวงพ่ออุตตมะ 
อดีตเจ้าอาวาสวัดวังก์วิเวการาม ก็เล่าให้ฟังว่า พระเจดีย์สามองค์ที่สามสบ 
ซ่ึงปัจจุบันจมอยู่ใต้นํ้านั้น สมัยเธอยังเป็นเด็ก ก่อนมีการสร้างเขื่อนเขาแหลม  
เธอเดินผ่านพระเจดีย์นีไ้ปโรงเรยีนทกุวนั เป็นซากเจดีย์เก่าๆ ขนาดเลก็ ก่อด้วย 
อฐิมอญโดยมตีวัอกัษรมอญอยูบ่นอิฐด้วย ปัจจบุนัเวลาน้ําลดลงมากๆ พระเจดย์ี 
จึงจะโผล่ข้ึนมาให้เห็น แต่ก็ไม่เป็นรูปเจดีย์แล้วเนื่องจากถูกนํ้ากัดเซาะ ข้อที่ 
น่าสนใจคือ คณุอรญัญาเล่าว่า ทุกครัง้ทีน่ํา้ลดลงจนเหน็พระเจดีย์และสามารถเดนิ
เข้าไปได้ ทางการพม่าจะส่งเจ้าหน้าทีเ่ข้ามาสาํรวจตรวจดแูถวองค์พระเจดย์ีทุกครัง้!

นอกจากพระเจดย์ีสามองค์ทีลํ่าน้ําแม่กระษตัรย์ิ กบัพระเจดย์ีสามองค์ทีส่ามสบแล้ว  
ยงัมีพระเจดีย์สามองค์รมิลาํนํา้ปากเกริง่โท1 อกีแห่งหนึง่ซ่ึงมีผู้ระบวุ่าเป็นทีต้ั่งทพั 
ของกองทัพพม่าก่อนยกเข้ามาตีไทย พระเจดีย์สามองค์ริมลํานํ้าปากเกริ่งโท 
กับพระเจดีย์สามองค์ที่ลํานํ้าแม่กระษัตริย์ จะเป็นที่แห่งเดียวกันหรือไม่ ยังไม่มี
ใครยืนยัน แต่มีผู้พูดว่าลํานํ้าสองสายนี้อยู่ใกล้กันมาก

คุณลุงพงษ์ธร หอมบัวใหญ่ อดีตหัวหน้าการประถมศึกษาอําเภอ กระทรวง
ศึกษาธิการ ปัจจุบันอายุ 83 ปีแล้ว เป็นผู้ที่เคยเห็นพระเจดีย์สามองค์ริมลํานํ้า 

คุณอรัญญา เจริญหงษ์ษา คุณลุงพงษ์ธร หอมบัวใหญ่

แผนที่และบันทึกภาษามอญของคุณลุงกุนใจ 

แสดงเส้นทางการอพยพของคนมอญ จากพม่า 

เข้ามายังเมืองสังขละบุรี

ปากเกริง่โท คณุลงุเล่าให้ฟัง 
ว่า ตนเป็นคนนครปฐม แต ่
ย้ายมารับราชการที่อําเภอ
สงัขละบรุตีัง้แต่ปี พ.ศ. 2511  
พอมาเหน็พระเจดีย์สามองค์ 
ที่ตั้งอยู ่บริเวณพรมแดน 
ไทย-พม่า ตาํบลหนองล ูอาํเภอ 
สังขละบุรี คุณลุงก็แปลกใจ
ว่าทําไมพระเจดีย์สามองค์ 
จงึมขีนาดเลก็กว่าท่ีคดิ ไม่สม
กับเป็นที่พักทัพ ทั้งยังไม่มี
ลํานํ้าใกล้ๆ อีกด้วย ปีต่อมา 
ระหว่างวันท่ี 25 มกราคม 
ถงึวนัที ่5 กมุภาพนัธ์ คุณลงุ 
พงษ์ธรจึงแต่ง “นิราศเจดีย์
สามองค์” ขึ้นมา โดยใช้
นามปากกาว่า “กวีเถ่ือน” 
เนือ้หาของนิราศตอนท่ีกล่าว
ถึงพระเจดีย์สามองค์มีว่า
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“ไม่นานนักก็ถึงตรงองค์เจดีย์

แบ่งบุรีประเทศแบ่งเขตแคว้น

มีสามองค์คงคู่ประตูแดน

อ้อ ! สุดแคว้นสุดแดนสุดแผ่นดิน

นี่นะหรือเจดีย์ที่เป็นเขต

แบ่งประเทศไทยพม่าน่าถวิล 

องค์เล็กเรี่ยเตี้ยต�่าซ�้าราคิน

ครั้งได้ยินคิดว่าสวยส�ารวยงาม”

จากนัน้อกีสองปี คอืปี พ.ศ. 2514 คณุลงุพงษ์ธร 
ได้เข้าไปเที่ยวป่าในประเทศพม่า ลึกเข้าไปใน
เขตพญาตองซ ูห่างจากด่านพระเจดย์ีสามองค์ 
ที่ตําบลหนองลูไปประมาณ 20 กิโลเมตร  
คณุลงุได้พบพระเจดย์ีอฐิแดงขนาดใหญ่สามองค์ 
เรียงกันบนท่ีราบกว้างริมแม่น้ําปากเกร่ิงโท 
โดยท่ีองค์แรกอยู่บนฟากแม่น้ําด้านที่คุณลุง 
เดินเข้าไป องค์ที่สองอยู่อีกฟากหน่ึงของ 
แม่น้ําห่างจากองค์แรก 30-40 เมตร ส่วน
องค์ที่สามก็อยู ่ถัดจากองค์ที่สองออกไป  
บริเวณนั้นเป็นท่ีราบกว้าง คุณลุงคิดว่าที่นี ่
น่าจะเป็นด่านพระเจดย์ีสามองค์ทีก่องทัพหลวง 

ของพม่ามาตัง้ค่ายมากกว่าด่านพระเจดย์ีสามองค์ทีตํ่าบลหนองล ูอําเภอสงัขละบรุี 
เมื่อกลับจากเที่ยวป่าในพม่า คุณลุงได้เล่าเรื่องพระเจดีย์สามองค์ที่ไปเห็นมา 
ที่แม่นํ้าปากเกริ่งโทให้หลวงพ่ออุตตมะฟัง หลวงพ่ออุตตมะจึงบอกกับคุณลุงว่า  
นัน่แหละคอืด่านพระเจดย์ีสามองค์ทีก่องทพัพม่ายกมาตัง้ค่าย ส่วนด่านพระเจดีย์
สามองค์ที่สังขละบุรีนี้ไม่ใช่

ประมาณปี พ.ศ. 2521-2522 คุณลุงพงษ์ธรได้กลับไปที่แม่นํ้าปากเกริ่งโท 
อีกคร้ังหน่ึง แต่ครั้งน้ีคุณลุงพบว่าพระเจดีย์เหลืออยู่เพียงองค์กลางองค์เดียว  
ส่วนอีกสององค์ได้ถูกทําลาย คงเหลือแต่ฐานเจดีย์ให้เห็น

คุณครูสมชาย ศรีสุข ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7 สาขาปรัชญา ประเพณี และ
วิถีชีวิตของชาวกะเหรี่ยง อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เป็นอีกผู้หนึ่ง 
ที่ยืนยันว่าหลวงพ่ออุตตมะเคยบอกว่า ด่านพระเจดีย์สามองค์ที่สังขละบุรีนี้ 
ไม่ใช่ที่ท่ีกองทัพพม่ายกมาตั้งค่าย ด่านพระเจดีย์สามองค์ที่กองทัพพม่าต้ังค่าย
นั้นอยู่ที่แม่นํ้าสายหนึ่งในเขตประเทศพม่าปัจจุบัน

คุณครูสมชาย ศรีสุข

ย้ อ น ร อ ย ห ม้ อ แ ป ล ง
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คณุครสูมชายเล่าว่า ตนเป็นกะเหร่ียงโผล่ว์2 ในปี พ.ศ. 2511 เคยเดินทางเข้าไป
ในเขตพญาตองซู ไปนอนบ้านผู้พันซามิซึ่งเป็นนายทหารกะเหร่ียงที่ต่อสู้กับ 
ทหารพม่าอยูเ่วลานัน้ ผูพ้นัซามบิอกว่าเคยลาดตระเวนและเหน็พระเจดย์ีสามองค์ 
ขนาดสูงใหญ่กว่าพระเจดีย์สามองค์ที่ตําบลหนองลู อยู่แถวแม่นํ้าสายหนึ่งซึ่งอยู่
ด้านล่างลงไปอกี 20-30 กโิลเมตร คณุครูสมชายบอกว่าแถวน้ันมแีม่น้ําประมาณ 
3 สาย คือ แม่น้ําสมิ แม่น้ําปากเกริ่งโท และแม่น้ําแม่กะสะหรือแม่กระษัตริย์ 
พอกลบัมาทีส่งัขละบุร ีคณุครไูด้ไปถามหลวงพ่ออตุตมะถงึพระเจดย์ีสามองค์รมินํา้ 

2 คณุครูสมชายแบ่งกะเหรีย่งในประเทศไทยออกเป็น 4 กลุม่ คอื 1) สะกอ มมีากในพม่าทีเ่มอืงตองอ ูในประเทศไทยกม็มีาก แต่เรยีกว่า “ส่อง” ทางเหนอื 

 เรียกว่า “ปกาเกอะญอ” เป็นกะเหรี่ยงกลุ่มใหญ่ท่ีสุดในประเทศ 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 อําเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 

ทีผู่พ้นัซามกิล่าวถงึ หลวงพ่ออตุตมะกบ็อกว่า 
นั่นคือพระเจดีย์ที่กองทัพพม่ามาตั้งค่าย

กล่าวโดยสรปุแล้ว พระเจดย์ีสามองค์ทีอ่ยูใ่กล้
ลาํนํา้ ตามเส้นทางเดนิทพัของการรบระหว่าง
ไทยกับพม่า มีด้วยกัน 3 แห่งคือ

1. พระเจดีย์สามองค์ที่อยู ่ใกล้ลํานํ้าแม่ 
กระษตัริย์ ซึง่กองทพัหลวงของพม่ายกมา 
ตั้งค่ายก่อนเข้าตีไทย ตามที่ระบุไว้ใน 
“พงษาวดารเรื่องเรารบพม่าคร้ังกรุงธนฯ 
แลกรุงเทพฯ” ฉบับ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ 
กรมพระดํารงราชานุภาพ

2. พระเจดย์ีสามองค์ท่ีสามสบ ซึง่กองทพัหน้า 
ของพม่ายกมาตั้งค่าย ซึ่งปัจจุบันจมอยู่ 
ใต้นํ้าบริเวณเขื่อนเขาแหลม เหนือค่าย
ท่าดินแดง

3. พระเจดีย์สามองค์ที่มีผู้พบเห็นและยืนยัน
ว่าอยูร่มิแม่น้ําปากเกริง่โท หรืออยูร่มิแม่น้ํา
สายใดสายหนึ่งระหว่างแม่นํ้าปากเกร่ิงโท 
แม่นํา้สมิ และแม่นํา้แม่กระษตัรย์ิ ซึง่แม่นํา้
ทัง้สามสายนีอ้ยูใ่กล้กนัในเขตประเทศพม่า 

และหากพระเจดีย์สามองค์ในข้อท่ี 3 คือ 
พระเจดีย์ที่เดียวกัน เพียงแต่เรียกชื่อต่างกัน 
เนื่องจากบริเวณนั้นมีแม่น้ํา 3 สายอยู่ใกล ้
กันแล้ว พระเจดีย์สามองค์ท่ีอยู ่ริมแม่นํ้า 
ปากเกริ่งโท หรือท่ีอยู่ใกล้ลํานํ้าแม่กระษัตริย์  
ก็คือพระเจดีย์สามองค์แห่งเดียวกันที่กองทัพ
หลวงของพม่ายกมาตั้งค่ายก่อนเข้าตีไทย  
ซึ่งเป็นที่แดนต่อแดนตามที่ระบุไว้ในพระราช
พงศาวดาร กรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1 
ฉบับ เจ้าพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี 
(ขํา บุนนาค)
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6. ท�ำไมพระเจดีย์สำมองค์ที่ต�ำบลหนองลู อ�ำเภอสังขละบุรี จึงมิใช่ 
ท่ีต้ังค่ำยของพม่ำก่อนเข้ำตีไทย?

มีเหตุผลอย่างน้อย 3 ประการ จาก 3 มุมมอง ท่ีสนับสนุนข้อสรุปที่ว่า  
พระเจดีย์สามองค์ที่ตําบลหนองลู อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี มิใช่ 
ที่ตั้งค่ายของกองทัพพม่าก่อนเข้าตีไทย

1. มุมมองทางประวัติศาสตร์ 
ใน “พงษาวดารเรือ่งเรารบพม่าคร้ังกรงุธนฯ แลกรงุเทพฯ” ฉบบั พระเจ้าบรมวงศ์เธอ  
กรมพระดํารงราชานุภาพ มีบันทึกตอนหนึ่งเก่ียวกับสงครามคราวรบพม่าท่ี
ท่าดินแดง พ.ศ. 2329 ว่า

“แล้วพระมหาอุปราชาก็ยกกองทัพหลวงมีจ�านวนพล ๒๐,๐๐๐ ตามเข้ามา 
ตั้งค่ายอยู่ที่ริมล�าน�้าแม่กระษัตริย์ ใกล้กับด่านพระเจดีย์สามองค์ อีกทัพ .....

“ถึงวันพุธ เดือน ๔ ขึ้น ๕ ค�่า ก็ตีค่ายพม่าพร้อมกัน กองทัพวังน่าเข้าตีค่าย 

ท่ีสามสบ กองทัพวังหลวงเข้าตค่ีายทีท่่าดนิแดง รบกบัพม่าอยู ่๓ วนั ถงึวนัศกุร์  

เดือน ๔ ข้ึน ๗ ค�่า เวลาบ่าย ไทยเข้าค่ายพม่าได้ พม่าต่อสู้อยู่จนเวลาค�่า 

กท็ิง้ค่ายแตกหนไีปหมดทุกค่าย กองทัพไทยไล่ติดตามพม่าไปจนถงึค่ายพระมหา
อุปราชาที่แม่กระษัตริย์...”

พงศาวดารฉบบัดงักล่าวข้างต้น ซึง่เป็นเอกสาร
ทางประวัตศิาสตร์ทีเ่ป็นทางการของไทย ระบุ
ไว้ชัดเจนว่า ด่านพระเจดีย์สามองค์ที่กองทัพ
หลวงของพม่ายกมาตั้งค่ายนั้น อยู่ใกล้ลํานํ้า
แม่กระษัตริย์ บางตอนในพงศาวดารยังเรียก
ค่ายที่ด่านพระเจดีย์สามองค์ว่า ค่ายที่แม่ 
กระษตัริย์ สอดคล้องกบัประวัตศิาสตร์บอกเล่า 
ที่คุณลุงพงษ์ธร หอมบัวใหญ่ กับผู้พันซามิ  
ทีย่นืยนัว่าเคยเดนิทางเข้าไปในเขตพญาตองซู
แล้วพบพระเจดีย์ใหญ่สามองค์บนท่ีราบกว้าง
ริมแม่นํ้าปากเกริ่งโท หรือไม่ก็แม่นํ้าสมิ หรือ
แม่น้ําแม่กระษัตริย์ สายใดสายหนึ่งซ่ึงอยู ่
ใกล้ๆ กัน ซึ่งหลวงพ่ออุตตมะเคยกล่าวกับ 
คณุลงุพงษ์ธร หอมบัวใหญ่ และคณุครสูมชาย 
ศรีสุข ว่าด่านพระเจดีย์สามองค์ที่ลึกเข้าไป 
ในเขตพญาตองซูแห่งนี้ คือที่ที่พม่าเดินทัพ 
มาตัง้ค่าย ไม่ใช่ด่านพระเจดย์ีสามองค์ทีตํ่าบล
หนองลู อําเภอสังขละบุรีอย่างที่คนทั่วไป
เข้าใจกัน

พระเจดีย์สามองค์ในอดีต ขอบคุณภาพจาก woodychannel.com

ย้ อ น ร อ ย ห ม้ อ แ ป ล ง
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2. มุมมองทางการทหาร 
โดยปกติในการรบ ไม่มีแม่ทัพคนไหนนําทัพ
ไปต้ังค่าย ณ ทีซ่ึง่ไม่มน้ํีา เพราะกองทพัแต่ละ
กองทัพมีกําลังพลจํานวนมาก โดยเฉพาะ
กองทัพหลวงซึ่งมีกําลังพลนับหม่ืน สงคราม
คราวรบพม่าทีท่่าดนิแดง พ.ศ. 2329 พระมหา 
อุปราชายกกองทัพหลวงมาต้ังค่ายที่ด่าน 
พระเจดย์ีสามองค์ 2 หมืน่คน สงครามเก้าทพั  
พ.ศ. 2328 พระเจ้าปดุงยกกองทัพหลวง 
มาต้ังค่ายท่ีด่านพระเจดีย์สามองค์ 5 หมืน่คน  
กําลังพลขนาดน้ีเป็นไปไม่ได้ที่จะมาพักทัพ 
ตั้งค่าย ณ ด่านพระเจดีย์สามองค์ที่ตําบล 
หนองล ูอําเภอสงัขละบรุ ีซึง่ไม่มีลําน้ําไหลผ่าน

ในประวัติศาสตร์การรบระหว่างไทยกับพม่า  
มีครั้งหนึ่งที่กองทัพพม่ายกมาตั้งทัพในที่ซึ่ง 
ไม่มน้ํีา น่ันคือการรบในปี พ.ศ. 2317 รชัสมยั 
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่เรียกว่า 
“สงครามบางแก้ว” ครั้งนั้นอะแซหวุ่นกี้ให้ 
งยุอคงหวุน่ยกกองทพัเข้ามาตดิตามกวาดต้อน
ครัวมอญกลับออกไป มิได้ประสงค์จะให ้
งุยอคงหวุ่นเข้ามาต้ังทัพทําสงครามขับเค่ียว 
กับไทย เนื่องจากยังไม่ได้รับสั่งของพระเจ้า 
กรุงอังวะที่จะให้ยกกองทัพเข้ามาตีเมืองไทย  
แต่งุยอคงหวุ่นถือว่าตนเคยปราบปรามไทย 

มาแต่ก่อนจงึชะล่าใจ ยกลกึเข้ามาต้ังค่ายถึง 3 ค่าย ทีบ่างแก้ว แขวงเมอืงราชบรีุ 
ซึ่งเป็นที่ดอนอยู่ชายป่าทางทิศตะวันตก ไม่ลงมาต้ังที่ริมนํ้า เช่นที่บ้านลูกแก 
หรอื ตอกะออม ซึง่พม่าเคยตัง้ค่ายเมือ่คราวตกีรงุศรอียธุยา ผลทีส่ดุกองทัพของ 
งุยอคงหวุ่นถูกกองทัพฝ่ายไทยล้อมให้อดข้าวอดน้ําอยู่ถึง 47 วัน ต้องออกมา 
ยอมจํานนต่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในที่สุด 

3. มุมมองทางโบราณคดี
ตามตํานานเชือ่กนัว่าพระเจดย์ีสามองค์ท่ีตําบลหนองล ูอําเภอสงัขละบุรี แต่เดมิ
เป็นเพยีงกองหนิสามกองทีผู่ค้นซึง่เดนิทางสญัจรผ่านช่องเขาระหว่างไทยกบัพม่า
ได้วางก้อนหินไว้เป็นเครือ่งหมายบนเส้นทางผ่านเพ่ือไม่ให้หลง หรือเพือ่สักการะ
เจ้าป่าเจ้าเขา บ้างว่าเป็นกองหินท่ีแม่ทัพชนะศึกยกทัพผ่านมาก็จะวางก้อนหิน 
ไว้ตรงชายเขตแดนเพื่อเป็นอนุสรณ์แสดงความยินดีที่ได้รับชัยชนะ

สภาพทั่วไป บริเวณพระเจดีย์สามองค์ (ซ้าย) และ สภาพทั่วไปพระเจดีย์สามองค์ ก่อนการขุดแต่ง (ขวา)

ขอบคุณภาพจากรายงานการขุดแต่ง บูรณะ และปรับปรุงภูมิทัศน์พระเจดีย์สามองค์ ปีงบประมาณ 2546 ของ ส�านักงานศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี
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ปี พ.ศ. 2432 พระศรสีวุรรณคีร ี(ทะเจยีงโปรย เสตะพนัธ์) เจ้าเมอืงสงัขละบรุี
เวลานั้น ร่วมกับราษฎรในพื้นที่ทั้งชาวไทย ชาวกะเหรี่ยง และชาวพม่าก่อสร้าง
องค์พระเจดีย์ทรงมอญ-พม่าขึน้บนหนิสามกองเพือ่สกัการะบชูา เจดีย์แต่ละองค์ 
สงูประมาณ 3.70, 4.35 และ 3.45 เมตร ตามลาํดบัจากเหนอืมาใต้ องค์พระเจดย์ี 
แต่ละองค์ตั้งห่างกันประมาณ 5 เมตร 

คณุครูสมชาย ศรสีขุ ครูภมูปัิญญาไทย รุ่นที ่7  
สาขาปรัชญา ประเพณี และวิถีชีวิตของชาว
กะเหรีย่ง อาํเภอสงัขละบรุ ีจังหวดักาญจนบรุี 
กับ คุณลุงกุนใจ สิทธิวงษ์ษา หรือ ลุงลูกไก่ 
คนมอญวยั 80 ปี ผูบ้นัทึกเร่ืองราวและจัดทํา 

สภาพภายหลังการขดุแต่ง พระเจดย์ีองค์ที ่1, 2, 3 ด้านทศิตะวนัออก (ซ้าย) และ สภาพภายหลงัการขดุแต่ง พระเจดย์ีองค์ที ่1 ด้านทศิเหนอื (ขวา)

ขอบคุณภาพจากรายงานการขุดแต่ง บูรณะ และปรับปรุงภูมิทัศน์พระเจดีย์สามองค์ ปีงบประมาณ 2546 ของ ส�านักงานศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี

แนวฐานเจดย์ีอฐิทีพ่บในหลุมขดุตรวจ GRID A12 พระเจดีย์องค์ที ่1 ด้านทศิตะวนัตก (ซ้าย) และ แนวฐานเจดีย์อิฐทีพ่บจากการขุดแต่ง GRID C14  

พระเจดีย์องค์ที่ 1 ด้านทิศเหนือ (ขวา)

ขอบคุณภาพจากรายงานการขุดแต่ง บูรณะ และปรับปรุงภูมิทัศน์พระเจดีย์สามองค์ ปีงบประมาณ 2546 ของ ส�านักงานศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี

ย้ อ น ร อ ย ห ม้ อ แ ป ล ง
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เครื่องถ้วยจีน พบจากการขุดแต่ง ชั้นดินธรรมชาติที่ 2 GRID AA5, D12 (ซ้าย) และ ในชั้นดินธรรมชาติที่ 1 GRID CC7 (ขวา)

ขอบคุณภาพจากรายงานการขุดแต่ง บูรณะ และปรับปรุงภูมิทัศน์พระเจดีย์สามองค์ ปีงบประมาณ 2546 ของ ส�านักงานศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี

แผนท่ีเส้นทางการอพยพของคนมอญจากพม่า
เข้ามายังเมืองสังขละบุรี รวมทั้งผู้สูงอายุชาว
สังขละบุรีอีกหลายท่าน กล่าวว่า ตนได้ฟัง
คนเฒ่าคนแก่เล่าต่อๆ กันมาถึงความเป็นมา 
ของพระเจดีย์สามองค์ที่น่ี ซึ่งตรงกับตํานาน 
หนิสามกอง และว่าการก่อสร้างพระเจดย์ีสมยั
พระศรีสุวรรณคีรี (ทะเจียงโปรย เสตะพันธ์) 
ใช้กาวที่เค่ียวมาจากหนังวัวหนังควายพอก 
ลงไปบนหินที่กองเป็นรูปพระเจดีย์ เนื่องจาก
สมัยนั้นยังไม่มีปูนซีเมนต์ใช้

จากตาํนานการสร้างพระเจดย์ีสามองค์และจาก
คําบอกเล่าของคุณครูสมชายกับคุณลุงกุนใจ 
และผู้สูงอายุชาวสังขละบุรีอีกหลายท่าน ซึ่ง 
เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์บอกเล่า 
แสดงว่าพระเจดีย์สามองค์ที่ตําบลหนองลู 
อาํเภอสงัขละบุร ีเพิง่มใีนปี พ.ศ. 2432 สมยั
รัชกาลท่ี 5 แห่งกรุงรตันโกสนิทร์ ซึง่เวลานัน้
ไทยกบัพม่าไม่ได้รบกนัแล้ว เนือ่งจากสงคราม
ไทยกบัพม่าครัง้สดุท้ายเกิดข้ึนในปี พ.ศ. 2396 
สมัยรัชกาลท่ี 4 ท่ีไทยยกไปตีเมืองเชียงตุง 

แต่ไม่สําเร็จ การเดินทัพผ่านด่านพระเจดีย์สามองค์ในประวัติศาสตร์การรบ 
ระหว่างไทยกบัพม่า 16 ครัง้ ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2081 ในสมยักรงุศรอียธุยา มาจนถงึ
ปี พ.ศ. 2367 ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ที่บันทึกไว้ในพงศาวดารทั้งไทยและพมา่ 
จึงมิใช่การเดินทัพผ่านด่านพระเจดีย์สามองค์ท่ีตําบลหนองลู อําเภอสังขละบุรี 
จังหวัดกาญจนบุรีอย่างแน่นอน แต่ต้องเป็นด่านพระเจดีย์สามองค์ที่ใดที่หนึ่ง 
ซึ่งไม่ใช่ที่นี่ 

อย่างไรก็ดี ปี พ.ศ. 2546 กรมศิลปกรได้ดําเนินการขุดแต่งพระเจดีย์สามองค์ 
และพบฐานเจดีย์รูปทรงสี่เหล่ียมท่ีก่ออิฐอยู่ข้างใต้ มีฐานรูปแปดเหลี่ยมอยู่ถัด 
ขึน้มา อฐิท่ีใช้ก่อสร้างเป็นฐานมขีนาด 15x30x5 เซนตเิมตร (กว้างxยาวxหนา) 
ซึง่เป็นขนาดทีน่ยิมใช้ก่อสร้างเจดย์ีกนัในสมยัอยุธยา กบัพบหลกัฐานหลายอย่าง 
ที่ทําให้สันนิษฐานว่าท่ีตรงนี้มีการสร้างเจดีย์องค์เดิมมาแล้วในสมัยอยุธยา 
ตอนกลาง ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 20-22 เป็นต้นว่า เศษภาชนะดินเผา เครื่อง
ถ้วยจีนสมัยราชวงศ์หมิง เหรียญตะกั่วรูปหงส์ และรูปนกยูง อันเป็นลายนิยม 
ในเมืองหงสาวดี และนิยมใช้กันมากในสมัยพระเจ้าบุเรงนองเป็นต้นมา 

การขุดแต่งพระเจดีย์สามองค์ของกรมศิลปากรครั้งนี้ ยังพบว่ามีการสร้าง 
พระเจดีย์ซ้อนทับลงบนฐานพระเจดย์ีองค์เดมิซ่ึงอาจพังทลายลง การสร้างสมยัที ่2 นี้  
(พ.ศ. 2432) ใช้หินธรรมชาตมิอิีฐเสรมิบางส่วนโดยมกีารวางผงัทแยงกบัผังเจดีย์
ในสมัยแรก และพบเหรียญเงินตราของอังกฤษ ระบุ ค.ศ. 1835, 1862 และ 
1885 ซึ่งตรงกับสมัยรัชกาลที่ 3-4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
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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�านักงานศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี

เหรยีญตะกัว่ รปูนกยงู พบจากการขดุแต่ง ชัน้ดนิธรรมชาตทิี ่2 GRID D12 (ซ้าย) และ เหรยีญรปูนกยงู จ�านวน 2 เหรยีญ พบในชัน้ดนิธรรมชาติที ่2 GRID BB5 (ขวา)

ขอบคุณภาพจากรายงานการขุดแต่ง บูรณะ และปรับปรุงภูมิทัศน์พระเจดีย์สามองค์ ปีงบประมาณ 2546 ของ ส�านักงานศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี

ขวดแก้ว พบจากการขุดแต่ง ชั้นดินธรรมชาติที่ 2 GRID AA5 (ซ้าย) และ เหรียญรูปหงส์ พบในชั้นดินธรรมชาติที่ 2 GRID C14 (ขวา)

ขอบคุณภาพจากรายงานการขุดแต่ง บูรณะ และปรับปรุงภูมิทัศน์พระเจดีย์สามองค์ ปีงบประมาณ 2546 ของ ส�านักงานศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี

ย้ อ น ร อ ย ห ม้ อ แ ป ล ง
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รายงานการขุดแต่งพระเจดีย์สามองค์ของ 
กรมศลิปากรครัง้นี ้สาระสาํคญัคอื พระเจดย์ี
สามองค์แห่งนี้สร้างขึ้นนานแล้วตั้งแต่สมัย 
อยุธยาตอนกลาง ก่อนสมเด็จพระนเรศวร
มหาราชประกาศอิสรภาพในปี พ.ศ. 2127 
มิใช่แค่กองหินสามกองที่เพ่ิงมาสร้างเป็น 
พระเจดีย์ในปี พ.ศ. 2432 โดยการนําของ 
พระศรีสุวรรณคีรี (ทะเจียงโปรย เสตะพันธ์) 
เจ้าเมืองสังขละบุรี

อย่างไรก็ดี รายงานการขุดแต่งพระเจดีย ์
สามองค์ของกรมศลิปากรครัง้นี ้มนีกัโบราณคดี
บางท่านเหน็ต่างโดยให้เหตผุลว่า การสนันษิฐาน
อายุของพระเจดีย์จากขนาดของอิฐที่พบว่า 
เป็นอิฐขนาดท่ีนิยมใช้ในสมยัอยธุยาตอนกลาง
คงจะยังมีนํ้าหนักไม่เพียงพอ ควรจะมีการ 
พิสูจน์หาอายุโบราณวัตถุโบราณสถาน ด้วย 
เทคนิคที่มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับกว่านี้  
เป็นต้นว่าใช้เทคนิคเทอร์โมลูมิเนสเซนซ์ 
(thermoluminescence dating) ซึ่งปัจจุบัน 
มีความคลาดเคลื่อนน้อยลงมาหาอายุของ 
อิฐฐานพระเจดีย์ดังกล่าว นอกจากนี้ เป็นที่
ทราบกันโดยทั่วไปว่า หลังการล่มสลายของ
อาณาจักรศรีอยุธยา และย้ายราชธานีมาอยู ่
ที่กรุงธนบุรีและกรุงเทพฯ มีการร้ืออิฐเก่า
ที่อยุธยามาสร้างกําแพงเมือง วัด และวัง
ในราชธานีใหม่เป็นจํานวนมาก ในสมัยกรุง
รัตนโกสินทร์ ที่ว่าการมณฑลหลายแห่งยัง 
รื้ออิฐเก่าจากอยุธยามาสร้าง การจะสรุปว่า 
พระเจดีย์สามองค์ที่ตําบลหนองลู อําเภอ
สังขละบุรี ก่อสร้างข้ึนมาตั้งแต่สมัยอยุธยา 
ตอนกลางเพียงเพราะพบอิฐท่ีสันนิษฐานว่า
เป็นอิฐสมัยนั้นจึงยังไม่น่ามีเหตุผลเพียงพอ  
นอกจากนี้ การพบเศษภาชนะดินเผา เคร่ือง
ถ้วยจนีสมยัราชวงศ์หมงิ เหรยีญตะกัว่รปูหงส์ 
และรูปนกยงู อนัเป็นลายนยิมในเมอืงหงสาวดี  
และนิยมใช้กันมากในสมัยพระเจ้าบุเรงนอง
เป็นต้นมา ก็มิได้หมายความว่าพระเจดีย์ 
จะต้องสร้างร่วมสมัยกับโบราณวัตถุเหล่าน้ัน 
ทั้งนี้เพราะในการสร้างองค์พระเจดีย์มักมีการ 

นําโบราณวัตถุและส่ิงของมีค่าท่ีเก็บไว้มาบรรจุใส่ไว้ในองค์พระเจดีย์เพ่ือเป็น 
พทุธบชูาอนัเป็นแนวปฏบิตัทิีพ่บเหน็กนัโดยทัว่ไปในแทบจะทกุท้องที่

แต่กระนั้น ไม่ว่าสุดท้ายแล้วพระเจดีย์สามองค์ที่ตําบลหนองลู จะสร้างขึ้นใน 
สมัยไหน ก็ไม่อาจสรุปได้ว่าสถานท่ีแห่งน้ีคือด่านพระเจดีย์สามองค์ที่กองทัพ
หลวงของพม่าเคยยกมาตั้งค่ายก่อนเข้าตีไทย ด้วยเหตุผลจากมุมมองทั้งทาง
ประวัติศาสตร์และทางการทหารดังกล่าวข้างต้น

ปลูกหญ้านวดน้อยและบทเรียบ - จัดท�าตู้แผงควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างและปั๊มน�้า 

บริเวณข้างเคียงได้จัดท�ารางระบายน�้าเพิ่มเติม เพื่อให้มีทางน�้าไหลได้สะดวก (บน) 

และ สภาพพระเจดีย์สามองค์ ภายหลังการบูรณะ (ล่าง)

ขอบคุณภาพจากรายงานการขุดแต่ง บูรณะ และปรับปรุงภูมิทัศน์พระเจดีย์สามองค์ 

ปีงบประมาณ 2546 ของ ส�านักงานศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี
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7. ท�ำไมด่ำนพรมแดนไทย-พม่ำ จึงมำอยู่ท่ีด่ำนพระเจดีย์สำมองค์  
ต�ำบลหนองลู อ�ำเภอสังขละบุรี 
ในอดตีก่อนทีจ่ะมกีารตัง้ด่านพระเจดย์ีสามองค์ทีต่าํบลหนองลู อาํเภอสงัขละบุรี 
เป็นด่านพรมแดนไทย-พม่า เพื่อเป็นจุดผ่อนปรนการค้าบริเวณชายแดนและ
จุดผ่านแดนชั่วคราวอย่างที่เห็นในปัจจุบันนี้ บริเวณดังกล่าวซึ่งคลุมลึกเข้าไป 
ในเขตพญาตองซูเคยเป็นที่ต้ังของกองกําลังชนกลุ่มน้อย 2 กอง คือ กองกําลัง 
ของกะเหร่ียงกบักองกาํลงัของมอญ ทีต่่อสูก้บัทหารพม่าเพือ่เอกราชของชาตติน 
มายาวนาน บางระยะกองกําลังชนกลุ่มน้อยทั้งสองก็มีการปะทะต่อสู้กันเอง
เหมือนกัน

ใน “นริาศเจดย์ีสามองค์” ของคณุลงุพงษ์ธร หอมบวัใหญ่ ทีเ่ขียนขึน้คราวเดนิทาง 
มาเที่ยวที่สังขละบุรีในปี พ.ศ. 2512 มีการพูดถึงด่านพระเจดีย์สามองค์เวลานั้น
ว่าเป็นด่านของกองสุเหร่ ซึ่งเป็นกองกําลังกะเหรี่ยงอิสระที่ต่อสู้กับทหารพม่า
 

“อันด่านนี้เป็นเพียงกะเหรี่ยงอิสระ

เมื่อได้ปะรู้นามถามเฉลย

กองสุเหร่เร่ร่อนก่อนก่อนเคย

ไม่ลงเอยกับพม่าอยู่ป่าดง”

การตั้งกองกําลังอิสระของกะเหรี่ยงกับมอญ
บนเขตชายแดนไทย-พม่า เป็นเรือ่งปกติทัว่ไป
ของกองกําลังทุกชาติที่ต่อสู้กับอํานาจรัฐของ
ประเทศตน ที่จะต้องอาศัยบริเวณที่อํานาจรัฐ
เบาบางมาตัง้ฐานหรอืจดุทีม่ัน่ในการเคลือ่นไหว
ต่อสู้ บริเวณชายแดนรวมท้ังดินแดนท่ีลึก 
เข้าไปในเขตประเทศเพื่อนบ้านจึงมักเป็นเขต 
ที่มั่นทางการทหารที่กองกําลังเหล่านั้นอาศัย
เป็นฐานในการต่อสู้กับกองกําลังของผู้กุม 
อํานาจรัฐในประเทศของตน ดินแดนบริเวณ 
ด่านพระเจดีย์สามองค์ ตําบลหนองลู อําเภอ
สังขละบุรี ต่อเนื่องเข้าไปในเขตพญาตองซู 
ที่กองกําลังอิสระของกะเหร่ียงกับมอญใช้เป็น
ฐานในการต่อสู้กับทหารพม่า จึงเป็นเหมือน
พื้นที่ที่ยังไม่ชัดเจนว่าเขตพรมแดนที่แท้จริง
ของสองประเทศนี้อยู่ตรงไหนแน่

ในช่วงทศวรรษ 2520 กองกําลังทหารของ
รฐับาลพม่าสามารถปราบปรามกองกาํลังอสิระ
ของกะเหร่ียงกับมอญได้โดยพืน้ฐาน กองกาํลงั
ทหารของรัฐบาลพม่าจึงเข้ามาครอบครอง 
และควบคุมพื้นที่ที่กองกําลังกะเหรี่ยงกับ
มอญเคยอาศัยอยู่ ทั้งมาตั้งด่านประชิดเขต 
พระเจดีย์สามองค์ที่ตําบลหนองลู อําเภอ
สังขละบุรีอย่างเป็นทางการ ประหน่ึงว่าน่ีคือ 
ดินแดนของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา  
จะด้วยเหตผุลใดไม่ทราบ ฝ่ายไทยจึงได้ต้ังด่าน
ของตนถัดเข้ามา ถือเป็นการยอมรับกลายๆ  
ว่าที่ตรงน้ีคือเขตแบ่งแดนของสองประเทศ  
จากนัน้ในปี พ.ศ. 2535 ด่านศลุกากรสังขละบรีุ 
จึงก่อตั้งขึ้นเป็นด่านชายแดนอย่างที่เราเห็น
ในปัจจุบัน

ย้ อ น ร อ ย ห ม้ อ แ ป ล ง



097 

A l o n g  T h e  T r a n s f o r m e r  S i t e

DECEMBER 2019 - JULY 2020

8. บำงท่ำทีของทำงกำรพม่ำต่อด่ำน 
พระเจดีย์สำมองค์
จากคําบอกเล่าของคุณอรัญญา เจริญหงษ์ษา 
ผูม้ศีกัดิเ์ป็นเหลนของหลวงพ่ออุตตมะ ทีเ่ล่าว่า
ทุกปีที่นํ้าในเขื่อนเขาแหลมลดลงจนพระเจดีย์
สามองค์ทีจ่มอยูใ่ต้นํา้บรเิวณสามสบโผล่ข้ึนมา
และสามารถเดนิเข้าไปดไูด้ ทางการพม่าจะส่ง
เจ้าหน้าทีเ่ข้าไปสํารวจดอูงค์พระเจดย์ีนีท้กุครัง้ 
ข้อมลูนีแ้สดงให้เห็นว่าทางการพม่าให้ความสนใจ
เรือ่งราวและสถานทีท่างประวตัศิาสตร์การรบ
ระหว่างไทยกับพม่าเป็นอย่างมาก เนื่องจาก
บริเวณสามสบคือที่ต้ังค่ายสะสมและลําเลียง
เสบียงอาหารของพม่าที่กองทัพหน้าของพม่า 
ยกมาตั้งทัพทุกครั้งเมื่อมาตีไทย ในขณะที่
กองทพัหลวงจะยกมาตัง้ทีด่่านพระเจดย์ีสามองค์

เพ่ือให้มั่นใจว่า พระเจดีย์สามองค์ที่ริมแม่น้ํา
ปากเกริ่งโท หรือพระเจดีย์สามองค์ที่ลํานํ้า
แม่กระษัตริย์ซึ่งพงศาวดารบันทึกว่าเป็นที่ตั้ง
ค่ายของกองทัพหลวงของพม่าก่อนเข้าตีไทย
นั้นมีอยู่จริง ขณะรวบรวมข้อมูลในพื้นที่เพื่อ
ทําสารคดีน้ี เราได้พยายามจะเดินทางเข้าไป
ในเขตพญาตองซู เพื่อจะให้ได้เห็นกับตาว่า 
ที่นั่นมีพระเจดีย์สามองค์ หรืออย่างน้อยก็มี
ร่องรอยว่าเคยมีพระเจดีย์สามองค์อยู่จริง แต่
ชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณชายแดนทักท้วงว่า
ไม่ควรเดนิทางเข้าไป เพราะเส้นทางทีจ่ะไปน้ัน
ยังมีการปะทะทางการทหารกันอยู่ประปราย
ระหว่างกองกาํลงัทหารพม่ากบักองกาํลงัอิสระ
ของชนกลุ่มน้อย

เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 เราได้พยายาม
ติดต่อหน่วยราชการแห่งหนึ่งของสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมา เพ่ือขอความร่วมมือ 
ในการให้ข้อมูลถึงสถานที่ตั้งของพระเจดีย์ 
สามองค์ที่พงศาวดารของทั้งสองชาติระบุไว้
ตรงกันว่าเป็นที่ตั้งค่ายของกองทัพหลวงของ
พม่าก่อนเข้าตีไทย และได้รับคําแนะนําจาก

เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานดังกล่าวให้ส่งจดหมายพร้อมทั้งให้ที่อยู่ทางอีเมลเพื่อให้
เราจัดส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นทางการเข้าไป ซ่ึงเราก็ได้ทําทุกอย่าง
ตามคําแนะนํา ทั้งได้พยายามติดตามคําตอบมาเป็นระยะ แต่เวลาผ่านไปจนถึง
ปัจจุบันเป็นเวลา 5 เดือนแล้ว เรายังคงไม่ได้รับคําตอบใดๆ จากหน่วยราชการ
ดังกล่าวที่แนะนําให้เราส่งจดหมายอย่างเป็นทางการไปถาม 

นี่คือต้นฉบับจดหมายที่เราส่งไป ซึ่งเราขอปกปิดชื่อหน่วยงานเพื่อมิให้กระทบ
กระเทือนและเพื่อเป็นการให้เกียรติต่อหน่วยราชการดังกล่าว
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9. เขตพรมแดนระหว่ำงไทยกับพม่ำ 
อยู่ที่ ไหนแน่?
ประเทศไทยมีแนวเขตแดนติดต่อกับประเทศ
เพื่อนบ้านรวม 4 ประเทศ คือ สาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมยีนมา สาธารณรฐัประชาธปิไตย
ประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา และ
มาเลเซีย มีความยาวของแนวเขตแดนทั้งสิ้น 
รวม 5,656 กโิลเมตร ในจาํนวนน้ี แนวเขตแดน
ท่ีติดกบัสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมาถอืว่า
ยาวที่สุด คือ 2,401 กิโลเมตร โดยแบ่งเป็น
เขตแดนทางบก 1,687 กโิลเมตร กบัเขตแดน
ที่เป็นลํานํ้าอีก 714 กิโลเมตร 

สภาพปัจจุบันของแนวเขตแดนระหว่างไทย
กับพม่า จากรายงานข้อมูลเขตแดนของ 
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการ 
ต่างประเทศ ระบุว่า เป็นผลจากการปักปัน
เขตแดนตามอนุสัญญาสยาม-อังกฤษ ฉบับ 
ลงวนัท่ี 8 กมุภาพันธ์ ค.ศ. 1868 สนธสิญัญา 
สยาม-อังกฤษ ฉบับลงวันที่ 3 กันยายน  
ค.ศ. 1883 พิธีสารฉบับลงวันที่ 17 ตุลาคม 
ค.ศ. 1894 หนังสือแลกเปลี่ยนฉบับลงวันที่  
1 มถินุายน ค.ศ. 1934 และบนัทกึความเข้าใจ
ฉบับลงวันที่ 18 มิถุนายน ค.ศ. 1991 โดยมี
การจัดทําแผนท่ีแสดงเส้นเขตแดนไว้ 2 ชุด 
คอืแผนที ่2 ระวาง ซึง่จดัทาํขึน้ตามอนุสญัญา 
ฉบับปี ค.ศ. 1868 กับ แผนที่ 3 ระวาง 
ซึง่จดัทาํขึน้แนบท้ายพธิสีารฉบบัปี ค.ศ. 1894

ในอดีต ก่อนประเทศนักล่าอาณานิคมจาก
ตะวันตกจะแผ่ขยายอิทธิพลรุกรานเข้ามาใน
ทวีปเอเชยีโดยเฉพาะบรเิวณแหลมสวุรรณภมิู 
การแบ่งเขตแดนระหว่างประเทศเอกราชต่างๆ 
จะยดึถือหวัเมอืงประเทศราชท่ีตนปกครองอยู่
เป็นแนวเขตแดนของตน

ในราวรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า 
เจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 
เมือ่องักฤษสามารถยดึครองมลาย ูอินเดีย และ
กาํลังเข้ายดึครองพม่านัน้ อังกฤษได้สง่ เฮนรี 

เบอร์น ีเข้ามาทาํ “สนธสิญัญาเบอร์น”ี เมือ่ปี พ.ศ. 2369 เนือ้หาในข้อที ่3 ของ
สนธิสัญญาเป็นข้อตกลงเรื่องเขตแดน ความว่า

“ถ้าบ้านเมืองของไทยของอังกฤษฝ่ายทิศตวันขึ้น ฝ่ายทิศตวันตก ทิศลมว่าว  

ทิศลมส�าเภา ที่อยู่ใกล้ต่อแดนกัน ถ้าอังกฤษสงไสยด้วยเขตรแดนยังไม่รู้แน่  

ก็ให้เจ้าเมืองฝ่ายข้างอังกฤษมีหนังสือแต่งคนแลชาวด่านมาไต่ถามเจ้าเมือง 

ฝ่ายไทยที่อยู่ใกล้กัน เจ้าเมืองฝ่ายไทยจะแต่งกรมการแลชาวด่านพร้อมด้วยคน

เจ้าเมอืงฝ่ายอังกฤษไปก�าหนดช้ีทีแ่ดนต่อกนั ให้รูเ้ป็นแน่ทัง้สองข้างโดยทางไมตรี 

ถ้าเจ้าเมืองฝ่ายไทยสงไสยด้วยเขตรแดนยังไม่รู้แน่ ก็ให้เจ้าเมืองฝ่ายข้างไทย 

มหีนงัสอืแต่งคนแลชาวด่านมาไต่ถามเจ้าเมืองฝ่ายอังกฤษที่อยู่ใกล้กัน เจ้าเมือง

ฝ่ายอังกฤษจะแต่งกรมการแลชาวดา่นพร้อมดว้ยคนเจ้าเมอืงฝ่ายไทยไปก�าหนด

ชีท้ีแ่ดนต่อกนั ให้รูเ้ป็นแน่ทั้งสองข้างโดยทางไมตรี”

 
ต่อมาในรชัสมยัของพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั รชักาลท่ี 4 แห่งกรงุ
รัตนโกสินทร์ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่อังกฤษได้ชัยชนะเหนือพม่าอย่างสมบูรณ์แล้ว 
อังกฤษได้เสนอให้มีการสํารวจและปักปันเขตทางบกระหว่างสยามกับมณฑล
ตะนาวศร ี(Tenasserim) กล่าวคอืจากสบเมย (บรเิวณทีแ่ม่นํา้เมยไหลลงแม่นํา้
สาละวนิ) จังหวดัแม่ฮ่องสอน ไปจนถงึปากนํา้ของแม่นํา้กระบรุ ีหรอืแม่นํา้ปากจัน่  
จังหวดัระนอง จึงได้เกดิแนวเขตแดนตามหลกัสากลนิยมระหว่างกนัขึน้เป็นครัง้แรก  
และมีการจัดทํา ”อนุสัญญาระหว่างกษัตริย์สยามกับข้าหลวงใหญ่แห่งอินเดีย 

ว่าด้วยเรือ่งก�าหนดเขตแดนบนผนืแผ่นดนิใหญ่ระหว่างราชอาณาจกัรสยามและ 

มณฑลของอังกฤษ คือ เทนเนสเซอริม ฉบับลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2411 

(ค.ศ. 1868)” โดยมีการจัดทําหมายเขตแดน (Boundary Marks) ไว้รวม  

ขอบคุณภาพจากการบรรยายของ นายเชิดชู รักตะบุตร อธิบดีกรมสนธิสัญญา 

และกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ ในหัวข้อ เขตแดนไทย ที่มาและปัญหา

ย้ อ น ร อ ย ห ม้ อ แ ป ล ง
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49 จุด โดยกําหนดตําแหน่งด้วยชื่อยอดเขาต่างๆ โบราณสถาน และแก่งหิน 
ทีว่างขวางลาํนํา้ เขตแดนระหว่างไทยกบัพม่าด้านทศิตะวนัตกตามแนวเทอืกเขา
ตะนาวศรี ซึ่งรวมถึงด่านพระเจดีย์สามองค์จึงเป็นไปตามอนุสัญญาฉบับนี้

ข้อมูลจากเว็บไซต์ของกองเขตแดนระหว่างประเทศ กรมแผนที่ทหาร กอง
บัญชาการกองทัพไทย ทําให้เข้าใจได้ว่าปัจจุบันนอกจากเส้นเขตแดนบริเวณ 
แม่น้ําสาย-แม่น้ํารวก ในเขตจังหวัดเชียงราย ซึ่งยาวประมาณ 59 กิโลเมตร  
ทีม่กีารสาํรวจและปักปันเขตแดนแบบคงที ่มกีารลงนามในบนัทกึความเข้าใจ และ
ให้สตัยาบนัรับรองเส้นเขตแดนบริเวณนีเ้รียบร้อยในปี พ.ศ. 2535 แล้ว ไทยกบั
พม่ายังแทบไม่มีความคืบหน้าอะไรมากนักเกี่ยวกับการปักปันเขตแดนทั้งหมด 
ที่เหลือ ซึ่งรวมถึงเขตแดนบริเวณพระเจดีย์สามองค์ด้วย เนื่องจากไทยและพม่า
ยังมีความเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับกรอบทางกฎหมาย (Legal Framework) ที่จะ 
ใช้เป็นแนวทางในการสํารวจ กล่าวคือ ฝ่ายพม่าต้องการให้ระบุคําพรรณนา 
เส้นเขตแดนอย่างละเอียดไว้ในบันทึกความเข้าใจ (MOU) แต่ฝ่ายไทยเห็นว่า 
หลักฐานทางกฎหมาย คือ สนธิสัญญา อนุสัญญา และแผนท่ีแนบท้ายก็เป็น 
หลักฐานเพียงพอที่จะให้ชุดสํารวจลงไปดําเนินการปักปันเขตแดนร่วมกันได้แล้ว 
ดงันัน้ จึงทําให้การสํารวจเขตแดนตลอดแนวยังไม่คืบหน้า ซึง่ขณะน้ีอยู่ในข้ันตอน
การเจรจาระดับกระทรวงการต่างประเทศ 

แนวเขตแดนระหว่างไทยกับพม่า รวมทั้งพรมแดนทางด่านพระเจดีย์สามองค์  
ตําบลหนองลู อําเภอสังขละบุรี ยกเว้นแนวเขตแดนบริเวณแม่น้ําสาย- 
แม่น้ํารวก ในเขตจังหวัดเชียงราย จึงล้วนเป็นเพียงเส้นเขตแดนชั่วคราวที่อาจมี
การเปลี่ยนแปลงได้ เพราะยังต้องมีการเจรจา สํารวจ ปักปัน และให้สัตยาบัน
รับรองอย่างเป็นทางการต่อไป 

การเจรจา ส�ารวจ ปักปัน และให้สัตยาบัน

รับรองเส้นเขตแดนอย่างเป็นทางการนั้น  

โดยหลักการที่ยึดถือปฏิบัติกันเป็นสากลแล้ว 

จะยึดถือสนธิสัญญาที่สองประเทศเคยท�าไว้ 

ต่อกันตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วย 

การสบืสทิธ ิเพ่ือพสิจูน์ให้ทราบถงึเส้นเขตแดน

ที่เคยตกลงกันไว้แล้ว และปักหลักเขตแดน

ตามสนธิสัญญา มิใช่ปักปันเขตแดนขึ้นใหม่

แต่อย่างใด

 
กล่าวสําหรับแนวเขตแดนทางด่านพระเจดีย์ 
สามองค์ทียั่งเป็นปัญหานัน้ ในงานค้นคว้าทาง 
วิชาการเรื่อง “เขตแดนพม่ากับเพื่อนบ้าน  
ประวัติศาสตร์ และภูมิศาสตร์การเมือง  
Boundaries of Burma : History and  
Political Geography” ของ ดลุยภาค ปรีชารัชช  
เขียนไว้ตอนหนึ่งว่า
 
“ส�าหรบัปัญหาข้อพิพาท เกดิจากเส้นเขตแดน

บริเวณนี้ถูกก�าหนดไว้โดยอนุสัญญาระหว่าง

กษัตริย์สยามกับข้าหลวงใหญ่อังกฤษประจ�า

อินเดีย ลงนามเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์  

พ.ศ. 2411 (ค.ศ. 1868) โดยตวัอนุสัญญาได้

ระบวุ่า เส้นเขตแดนจะลากผ่านเขาพญาซสูทูงุ  

(เหลยีงปะดอทงุ) มายงัด่านพระเจดย์ีสามองค์ 

โดยเลาะเลียบไปตามสันปันน�้า และจากด่าน

พระเจดย์ีสามองค์มายงัเขากววีอทงุโดยยดึแนว

สันปันน�า้เช่นเดยีวกนั ต่อมาในปี พ.ศ. 2436 

(ค.ศ. 1893) ได้มกีารตรวจสอบแนวเขตแดน

ร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่สยามกับเจ้าหน้าท่ี

อังกฤษ ซ่ึงพบว่าเจดีย์ทั้งสามองค์นั้นไม่ได ้

ตั้งอยู่บนสันปันน�้า โดยเมื่อน�าบัญชีหมาย

เขตแดนแนบท้ายอนุสัญญามาพิจารณาและ

ตคีวาม ทางฝ่ายอังกฤษจงึได้จัดท�าร่างแผนผัง

เสนอให้ทางฝ่ายสยามได้พิจารณา โดยแผนผงั

ดงักล่าวมกีารลากเส้นตรงจากยอดเขาพญาซูสูทุง  

(เหลียงปะดอทุง) มายังพระเจดีย์องค์กลาง 

จากนั้นจึงลากเส้นตรงจากเจดีย์องค์กลาง 

กลบัมายงัยอดเขาพญาซสูทูงุอีกครัง้หนึง่ และ

ต่อจากน้ันเส้นพรมแดนก็จะลากไปตามแนว 

ขอบคุณภาพจากการบรรยายของ นายเชิดชู รักตะบุตร อธิบดีกรมสนธิสัญญา 

และกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ ในหัวข้อ เขตแดนไทย ที่มาและปัญหา
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สนัปันน�า้ อย่างไรก็ตามการท่ีฝ่ายองักฤษไม่ได้ 

ลากเส้นตรงจากพระเจดีย์องค์กลางมายงัเขตเขา

กวีวอทงุตามทีไ่ด้ระบไุว้ในบญัชหีมายเขตแดน

แนบท้ายอนสุญัญา แต่กลบัลากเส้นย้อนมายงั

จดุเขาพญาซสูทูงุอกีคร้ังน้ัน ย่อมแสดงให้เหน็ว่า  

ฝ่ายองักฤษไม่สามารถตรวจพบจดุเขากววีอทงุ

ในภูมปิระเทศจรงิได้ นอกจากน้ียงัไม่ปรากฏว่า

ฝ่ายสยามให้การรับรองร่างแผนผังขององักฤษ 

และยังไม่ปรากฏหลักฐานใดๆ ที่แสดงว่า 

ทั้งสองฝ่ายได้ประชุมหารือร่วมกันเกี่ยวกับ

ปัญหาเขตแดนในบริเวณดังกล่าวอีกเลย

 
“ปัจจุบัน ทั้งฝ่ายพม่าและฝ่ายไทยต่างอ้าง

กรรมสิทธิ์ตรงบริเวณดังกล่าวโดยยึดถือ 

แผนที่กันคนละฉบับ รวมถึงมีการตีความ

ภูมิประเทศส�าคัญท่ีพรรณนาไว้ในหลักฐาน

ทางกฎหมายแตกต่างกนัออกไป ซึง่เหตกุารณ์ 

ดังกล่าวส่งผลให้เกิดการอ้างสิทธิ์เหนือพ้ืนที ่

ทบัซ้อนเป็นจ�านวนหลายร้อยไร่ โดยฝ่ายพม่า

นั้นได้เลือกใช้แผนที่ชุด U 741 มาตราส่วน 

1 : 63,360 จัดท�าโดยข้าหลวงใหญ่อังกฤษ

ประจ�าอินเดีย ซึ่งเส้นเขตแดนจะลากจาก 

เขาพญาซสูทูงุ มายงัพระเจดย์ีองค์กลาง แล้ว

จงึลากกลบัมายงัเขาพญาซสูทูงุอีกครัง้หนึง่ ซึง่

ท�าให้แนวเขตแดนมลีกัษณะเป็นรปูสามเหลีย่ม

ชายธง ส่วนฝ่ายไทยได้ยดึถอืแผนทีช่ดุ L 7018 

มาตราส่วน 1 : 50,000 จดัท�าโดยกรมแผนที่

ทหาร ซึง่เส้นเขตแดนทีบ้่านพระเจดย์ีสามองค์

จะลากจากเขาพญาซูสูทุง หรือเขาครอนโด

ในปัจจุบัน เลาะเลียบไปยังพระเจดย์ีสามองค์  

แล้วจึงลากกลับมายังยอดเขาพญาซูสูทุง 

อกีครัง้หนึง่ ซึง่ท�าให้การวางตวัของเส้นเขตแดน

มลีกัษณะคล้ายรปูนิว้มอื การยดึแนวเขตแดน

ที่ต่างกัน ส่งผลให้เกิดพื้นที่ทับซ้อน โดยหาก

ยดึถอืตามหลกัฐานข้างฝ่ายไทย แนวเขตแดน

จะครอบคลุมเจดย์ีทัง้สามองค์ แต่หากถอืตาม

หลักฐานข้างพม่า ฝ่ายไทยจะได้ครอบครอง

กรรมสทิธิเ์พยีงแค่พระเจดย์ีองค์กลาง ขณะที่ 

เจดีย์ด้านริมอีกสององค์พร้อมพื้นที่ข้างเคียง

อาจตกอยู่ใต้อธิปไตยของพม่า”

การยึดถือแผนที่กันคนละฉบับ ซึ่งทําให้ยังตกลงเรื่องแนวเขตแดนทางด่าน 
พระเจดีย์สามองค์กันไม่ได้นั้น คือความจริงข้อหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจน 

แต่ความจริงอีกข้อหนึ่งที่อาจยังเห็นกันไม่ค่อยชัด แต่มีความหมายและความ
สําคัญอย่างยิ่งคือ พระเจดีย์สามองค์ที่ตําบลหนองลู อําเภอสังขละบุรี ที่ทั้งไทย
และพม่าต่างลากเส้นเข้ามานั้น คือพระเจดีย์สามองค์ที่เป็นเส้นแบ่งเขตแดน 
ในอดีตของสองประเทศจริงหรือ? 

ทั้งนี้เพราะมองจาก “มุมของข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์” ที่พงศาวดารไทย
บนัทกึไว้ ด่านพระเจดย์ีสามองค์ทีเ่ป็นเขตแดนต่อแดน ทีก่องทพัหลวงของพม่า
ยกมาตั้งค่ายก่อนเข้าตีไทยนั้น อยู่ใกล้ล�าน�้าแม่กระษัตริย์ 

และ ล�าน�้าแม่กระษัตริย์ ก็เป็นสถานที่หนึ่งซึ่งเป็นแนวเส้นเขตแดนระหว่างไทย
กับพม่าที่ระบุไว้ใน ”อนุสัญญาระหว่างกษัตริย์สยามกับข้าหลวงใหญ่แห่งอินเดีย  
ว่าด้วยเรื่องกําหนดเขตแดนบนผืนแผ่นดินใหญ่ระหว่างราชอาณาจักรสยามและ
มณฑลของอังกฤษ คือ เทนเนสเซอริม ฉบับลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2411 
(ค.ศ. 1868)” ซึง่ไทยสามารถอ้างอิงเพ่ือสบืสทิธไิด้ตามหลกักฎหมายระหว่างประเทศ 

ย้ อ น ร อ ย ห ม้ อ แ ป ล ง
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นอกจากนี ้หากดงูานค้นคว้าทางวชิาการเรือ่ง 
“เขตแดนพม่ากับเพ่ือนบ้าน ฯ” ของ ดลุยภาค 
ปรีชารัชช ที่กล่าวไว้แล้วข้างต้น ซึ่งระบุว่า  
บางตอนในอนุสัญญาฉบับดังกล่าวเขียนว่า 

“เส้นเขตแดนจะลากผ่านเขาพญาซูสูทุง  

(เหลยีงปะดอทงุ) มายงัด่านพระเจดย์ีสามองค์ 

โดยเลาะเลียบไปตามสันปันน�้า” 

ครั้นอีก 25 ปี ต่อมา คือ ปี พ.ศ. 2436 มี
การตรวจสอบแนวเขตแดนร่วมกันระหว่าง 
เจ้าหน้าท่ีสยามกับเจ้าหน้าท่ีองักฤษ ซ่ึงแทนที่ 
จะลากเส้นเขตแดนไปยังพระเจดีย์สามองค ์
ที่อยู่ริมลํานํ้าแม่กระษัตริย์ กลับลากมาที่พระ
เจดย์ีสามองค์ ทีต่าํบลหนองล ูอาํเภอสังขละบุรี 
ทีพ่ระศรีสวุรรณครี ี(ทะเจียงโปรย เสตะพนัธ์) 
เจ้าเมอืงสงัขละบรุเีพิง่นําชาวบ้านมาช่วยกนัสร้าง 
ได้เพียง 4 ปี ด้วยเหตุนี้ จึงพบว่าพระเจดีย์ 
ทั้งสามองค์นั้นไม่ได้ตั้งอยู่บนสันปันน้ําตามที่
ระบุไว้ในอนุสัญญา แต่อังกฤษยังคงเดินหน้า
จัดทําร่างแผนผังโดยลากเส้นตรงจากยอดเขา
พญาซูสทูงุ (เหลียงปะดอทงุ) มายงัพระเจดีย์ 
องค์กลาง จากนั้นก็ลากเส้นตรงจากเจดีย ์
องค์กลางกลับไปยังยอดเขาพญาซูสูทุง 
อกีครัง้หนึง่ แล้วเสนอให้ฝ่ายสยามพิจารณา ด้วย
เหตนุี ้พระเจดย์ีสามองค์รมิลาํนํา้แม่กระษตัริย์  
ซึ่งเคยเป็นเขตแดนต่อแดนระหว่างไทยกับ 
พม่าจึงหายไปจากแผนที่เขตแดนไทย-พม่า

ก่อนเข้าตีไทย พม่าเคยยกทัพมาตั้งค่ายที่
ด่านพระเจดย์ีสามองค์ ต�าบลหนองล ูอ�าเภอ
สังขละบุรี จริงหรือ?

หรอืว่าจะยกไปตัง้ค่าย ทีด่่านพระเจดย์ีสามองค์ 
ทีแ่ดนต่อแดน ริมล�าน�า้แม่กระษตัรย์ิกนัแน่?

เขตพรมแดนระหว่างไทยกับพม่า น่าจะอยู่
ที่ไหนแน่? 

ข้อความในอนุสัญญาดังกล่าว ระบุเรื่อง “เขตรแดนบนบกกรุงสยามกับแดน
ตนาสเรม ซึง่เป็นแว่นแคว้นขององักฤษ” โดยกล่าวถึงลาํนํา้แม่กระษตัรย์ิไว้อย่าง
ชัดเจนตอนหนึ่งว่า

“ฝ่ายเหนอื เอาล�าน�า้ท่ีไทยเรียกชือ่แม่เมย พม่าเรยีกทองยงิ ล�าน�า้นัน้เป็นกลาง  

จนสิ้นปลายน�้าถึงเขาปะวอ เขตรแดนฝ่ายไทยอยู่ฝั่งตวันออก เขตแดนฝ่าย 

องักฤษอยูฝ่ั่งตวนัตก ตัง้แต่เขาปะวอมาถึงเขาท่ีไทยเรยีกว่ากระดกูหม ูพม่าเรยีก

หมูกระดกทอง แขวงเมอืงสสีะวัต ส�าคญัเขาเปนเขตรแดนตัง้แต่เขาหมกูระดกทอง 

ลดัมาข้ามปลายแม่น�า้หองตรอแลปลายล�าน�า้แม่กระษตัรจนถึงยอดเขาปลายน�า้ 
ไหลออกทั้งสองฝ่าย คือแม่น�า้ปาลิซาแลแม่น�้ากระทา ตั้งแต่ยอดเขานั้นมาถึง 

ถ�้าเขาแดงแขวงเมืองชุมพร....”

แนวเส้นเขตแดนไทย-พม่าที่ระบุไว้ในอนุสัญญาดังกล่าว พาดผ่านปลายลําน้ํา 
แม่กระษัตริย์ ไม่ได้ผ่านช่องเขาตําบลหนองลู อําเภอสังขละบุรี!
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คัดลอกมาจาก เพจอนุสาร อ.ส.ท.

ควำมเหน่ือยยำกกลำงสงครำมไวรัสของผู้ท่ีเลือกแล้วว่ำจะรักและรักษำคุณ

ปัจจบัุนการระบาดของไวรสัวายร้าย โควดิ-19 (COVID-19) ก้าวเข้าสูส่ภาวะวกิฤต ถงึขัน้ 
มีการขอร้องให้คนไทยอยู่กับบ้านเพื่อป้องกันการติดเช้ือเพิ่ม มีการห้ามออกจากบ้าน 
ในบางเวลา และมีข้อห้ามอีกหลายข้อ ราวกับอยู่ในภาวะสงคราม ซึ่งการรบกับเชื้อโรค
ครั้งใหญ่หลวงนี้ เราฝากความหวังไว้กับ “หมอ-พยาบาล” นักสู้คนส�าคัญ ที่ทุ่มเทพลัง
เพื่อก�าจัดศัตรูให้พ้นไทย ผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 กระจายตัวไปแทบทุกโรงพยาบาล 
ในตอนนี ้หมอ พยาบาล และบคุลากรทางการแพทย์ต้องรบับทหนกั ไม่ว่าจะเป็นผูดู้แล
คนไข้ที่ติดเชื้อโดยตรงหรือแผนกอ่ืนๆ ในโรงพยาบาล เพราะเช้ือไวรัสที่เป็น “ศัตรู” 
ของเรานั้นมีขนาดเล็กเกินกว่าจะมองเห็นได้

นักรบชุดขาว :  
 โควิด-19 ศึกใหญ่ที่ต้องไม่แพ้
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“เราเพิง่รูจ้กัเขาได้ไม่นาน” หมอตอบข้อสงสยั 
ว่าสงครามครัง้นีจ้ะยดืเยือ้ไปถงึเม่ือไร “เรารู้
เพียงว่าเขามาจากไหน ติดต่อถึงคนอย่างไร 
แต่ก็ยังไม่รู้ชัดเจนว่ากลายพันธุ์ไปหรือยัง  
มีกี่สายพันธุ์ จะถึงขั้นให้มียารักษา มีวัคซีน
ป้องกัน คงต้องอีกสักระยะหนึ่ง ตอนนี้ 
ก็พยายามท�าให้จ�านวนผู้ติดเชื้อลดลง คือ 
ดีที่สุด”

คุณหมอหัวหน้ำหน่วยไอซียู
นพ. ชายวุฒิ สววิบูลย์ หัวหน้าหน่วยเวชบําบัดวิกฤต วชิรพยาบาล เรียกง่ายๆ  
คือ หัวหน้าหน่วยไอซียูนั่นเอง เป็นแพทย์โรคปอดโดยตรงจึงต้องออกตรวจ
ผู้ป่วยนอกทั้งโรคทั่วไปและโรคปอดโดยเฉพาะ พร้อมทั้งดูแลหน่วยไอซีย ู 
ที่สําคัญมีทีมงานส่วนหนึ่งของหมอต้องดูแลคนไข้ที่ติดเชื้อโควิด-19 อีกด้วย

“ถ้าเราเผชิญหน้ากบัคนทีรู่ว่้าตดิเชือ้โควดิ ยงัง่ายกว่าคนทีเ่ราไม่รูว่้าเป็นหรอืเปล่า  
เพราะช่วงแรกๆ เคยเจอนกัท่องเทีย่วจนีเป็นหวดัมไีข้สงูเข้ามาโรงพยาบาล แต่
บอกว่า 3-4 วนัก่อนไปตรวจโควดิ-19 แล้วเป็นเนกาทีฟ คนคดักรองกท็�าตามปกติ 
แล้วส่งเข้าวอร์ด เราก็กังวลกันหนักสิ เพราะตรวจไม่เจอคร้ังนั้นก็ใช่ว่าจะ 
ไม่ติดเชื้อใหม่” แม้จะไม่ใช่การรักษาในวอร์ดโควิดโดยตรง แต่นี่เป็นด่านหน้า 
ที่ต้องเจอกับผู้คนที่ไม่รู้ว่าติดเชื้อมาหรือเปล่า หมอกังวลมากเพราะรู้ว่าในพื้นที่ 
โรงพยาบาลทัว่ไปการป้องกนัไม่ได้เข้มข้นเท่าพืน้ทีดู่แลผูป่้วยโควิดโดยเฉพาะ ลฟิต์
ทีใ่ช้ร่วมกนั โต๊ะ เก้าอี ้ราวบนัได ทีจ่บัประต ูทกุทีม่โีอกาสจะมเีชือ้หลงเหลอือยู่

“ผูป่้วยบางคนทีเ่ข้ามารกัษา แล้วเพิง่บอกกลางคนัตอนรกัษาไปแล้วว่าใกล้ชดิ 
กับคนเป็นโควิด-19 มาก่อน วงแตกเลย วันน้ันมีนักเรียนแพทย์สิบกว่าคน 
ต้องให้ทกุคนกลบัไปให้หมด ให้แยกตวั ไม่ต้องมาเรยีน รอจนผลตรวจคนนัน้
ออกมาเสียก่อน หลายวันถึงจะรู้ว่าเนกาทีฟ ทุกคนถึงมาท�างานตามปกติได้”

เป็นหมอไม่ได้มีสิทธิเหนือใคร
การตรวจโรคของหมอจึงย้ายไปอยู่ห้องที่กว้างกว่าห้องตรวจเดิม ให้หมอกับ 
ผูป่้วยห่างกนั 3 - 5 เมตร เมือ่เข้าไปถงึห้องตรวจหมอจะใช้แอลกอฮอล์ฉีดฆ่าเชือ้ 
แทบทุกสิ่งที่ต้องสัมผัส คอมพิวเตอร์ คีย์บอร์ด เมาส์ โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ “พอดี 
ผมเป็นคนที่ซีเรียสเรื่องแบบนี้อยู่แล้วเพราะเป็นหมอโรคปอด ตอนปกติก็ 
ใส่แมสก์ N95 ตรวจอยู่แล้ว แต่ปรากฏว่าพอมีโควิด N95 กลับขาดแคลน  
เลยต้องพกแอลกอฮอล์ตลอดไว้ฉีดทุกสิ่ง ผมจะสัมผัสตัวคนไข้ให้น้อยที่สุด  
เขาก็ไม่อยากให้เราถูกตัวนะ…ต่างคนต่างกลัว” มิน่าล่ะ หมอหลายท่าน 
จึงแนะนําให้ปฏิบัติตัวเสมือนทุกคนติดเชื้อโควิด-19 แล้ว จะได้ไม่ทําตัวสุ่มเสี่ยง

“มีครั้งหนึ่งผมรอขึ้นลิฟต์ พอเปิดออกมีคนไข้ถอดแมสก์ไอพอดี ผมไม่รู้ 
จะท�ายังไง หยิบขวดแอลกอฮอล์พ่นไปบนอากาศตรงหน้า ระหว่างเขากับผม  
แล้วหนัมาฉดีหน้าฉดีคอตวัเอง ยอมรบัว่าตอนนัน้โกรธนะ แต่รูว่้าเขาไม่ตัง้ใจ”

ท่ามกลางผูค้นมากมาย แต่ระยะห่างทีรู่ก้นัในใจพาให้ความโดดเดีย่วเกดิขึน้เสมอ 
“เครียดมากนะ ก�าลังใจทุกคนแย่หมดเลย ทุกคนเครียดหมด” แปลว่าหมอ 
กลัวโควิดเหมือนกันใช่ไหม หมอน่ิงไปสักพักก่อนจะตอบว่า “หมอไม่ได้มีสิทธิ
เหนือใคร ตดิเช้ือได้เหมอืนทกุคน พอตดิปุ๊บ…จบเลยนะ ไม่ได้รบัการดแูลพเิศษ 
ต้องกกัตวัเหมอืนทกุคน เข้าวอร์ดรกัษาเหมอืนทกุคน และไม่ได้ท�าหน้าทีรั่กษา
คนไข้อกีต่อไป” หรอืนีเ่ป็นเหตุผลหลกัทีท่าํให้หมอต้องดแูลตวัเองมากเป็นพเิศษ

นพ. ชายวุฒิ สววิบูลย์ 

ใ น น า ม ข อ ง ค ว า ม ดี
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ห่วงทีมงำนฉุกเฉินด่ำนหน้ำ
บุคลากรที่อยู่ในโรงพยาบาลมีหลายตําแหน่ง ตั้งแต่คุณหมอไล่เรียงไปจนถึง
พนักงานทําความสะอาด พนักงานรักษาความปลอดภัย ทุกคนควรมีความรู้  
และต้องดูแลตัวเองให้ดีเท่าๆ กัน

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

หากถามว่าหน่วยงานไหนท่ีดูน่าเป็นห่วงที่สุด หมอชายวุฒิตอบเร็วมากว่า  
“หน่วยฉกุเฉนิ เพราะทกุโรงพยาบาลมแีค่ 1 หน่วยฉกุเฉนิ เมือ่มผีูป่้วยรถฉกุเฉนิ 
ก็ต้องออกไปรับ ติดเชื้อมาหรือไม่ก็ไม่รู้ มีอุบัติเหตุเข้ามา ก็ต้องเข้าช่วยก่อน 
เป็นคนตดิเชือ้หรอืเปล่ากไ็ม่รู ้หน่วยฉกุเฉนิเป็นเหมอืนประตรูบัทกุสิง่มาก่อน”

หมอต้องระวังมำกกว่ำปกติ 
200 เปอร์เซ็นต์
นอกจากงานตรวจรกัษาคนไข้แล้ว คณุหมอยงั
เป็นอาจารย์สอนนักศึกษาแพทย์ ชัน้ปี 4 - 5 - 6  
นับร้อยคน มีสอนแพทย์ประจําบ้าน และ
นกัศกึษาแพทย์ทีฝึ่กงานในโรงพยาบาล ทีต้่อง
มาตรวจศกึษาเคสผูป่้วยอกีหลายสบิคน พบเจอ
ผูค้นมากมายขนาดนี ้การป้องกนัหลกัของหมอ
ยังคงมีเพียงแมสก์กับแอลกอฮอล์ ซึ่งในช่วง 
ขาดตลาดก่อนทีจ่ะมกีารห้ามเดนิทางข้ามจงัหวดั 
หมอชายวฒุถึิงขัน้ต้องขบัรถไปซือ้แอลกอฮอล์
จากร้านรุ่นน้องที่จังหวัดอยุธยาเลยทีเดียว

“ผมระวังมากขึ้นกว่าปกติ 200 เปอร์เซ็นต์

เลยล่ะ เพราะกลบับ้านต้องเจอภรรยาและลูก 

ท่ียังเลก็ ซึง่ผมกไ็ม่ได้ให้เขาออกไปไหน ผมเอง 

อยู่บ้านก็ต้องอ่านต�ารา อ่านเรื่องราวใหม่ๆ  
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ทางการแพทย์ตลอดเวลา เพราะต้องไปสอนนักศึกษาและเตรียมรับมือกับ 

สิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันต่อๆ ไป เวลาเครียดก็พาลูกขับรถเที่ยวไปเรื่อยๆ แบบ 

ไม่ให้ลงจากรถ แล้วก็พึ่งแอลกอฮอล์น่ันล่ะฉีดทุกสิ่ง แม้แต่เงินท่ีรับมาจาก 

คนอื่นก็ฉีด”

ในช่วงนี้นโยบายของวชิรพยาบาลจะลดการผ่าตัดที่ไม่เร่งด่วนลง ยืดเวลา 
การนดัผูป่้วยออกไป เช่น ถ้าต้องมาตรวจทกุ 1 - 2 เดือน กข็ยายไปเป็น 3 - 4 เดอืน  
ทําการส่งยาให้คนไข้ทางไปรษณีย์ หน่วยไอซียูบางหน่วยก็ต้องปรับเปลี่ยน 
หน้าท่ี เช่น ไอซยีศูลัยกรรม กห็ยดุการผ่าตดัแล้วโยกทมีไปดูแลไอซยีโูควดิแทน 
“ความเหนือ่ยมนัอยูท่ีท่มีงานเลย อย่างทมีวอร์ดหวัใจกเ็ก่งหวัใจ วอร์ดศลัยกรรม

ก็เก่งศัลยกรรม มันไม่ใช่อยู่ๆ ให้พยาบาลศัลยกรรมไปดูเรื่องหัวใจ มันก็ยาก 

เกินความถนัด ไหนยังจะต้องเข้าไปในวอร์ดโควิดอีก” หมอชายวุฒิเอ่ยด้วย 
ความเป็นห่วง และสักวันหนึ่งก็คงถึงคิวของเขาเข้าไปทํางานเช่นนั้นบ้าง

พยำบำลผู้ใส่ท่อช่วยหำยใจผู้ป่วยโควิด
เสาวนีย์ บ�ารุงวงษ์ พยาบาลวิชาชีพช�านาญการ ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง 
สาขาอายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ เป็นหน่ึงในพยาบาลที่ต้องเข้าดูแลผู้ป่วยโควิด 
ซึ่งหน้าที่ที่เธอถนัด คือการใส่ท่อช่วยหายใจให้กับผู้ป่วยวิกฤต

“จากงานปกตท่ีิท�ามา 20 ปี พอมารบัเคสโควดิ เราต้องเรียนรูเ้พิม่ขีน้อีกเยอะเลย  

เพราะต้องช่วยแพทย์ท�าการใส่ท่อช่วยหายใจในลกัษณะทีต่่างจากปกตโิดยสิน้เชงิ 

ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมอุปกรณ์ ให้ยาสงบระงับ หรือการเฝ้าระวังละอองฝอย 

ทีจ่ะกระเดน็สูบ่คุลากร ทัง้แพทย์ ทัง้ทมีวสัิญญแีพทย์ หรอืว่าตวัเราเอง หากเรา 

ท�าให้คนไข้ไอหรืออาเจียนขึ้นมาระหว่างใส่ท่อช่วยหายใจก็เชื้อทั้งนั้นล่ะค่ะ”

ตัง้แต่มเีรือ่งโควดิ-19 เกดิขึน้ คณุเสาวนย์ีต้องศกึษามาตลอดทกุวนั เพราะถอืเป็น 
เรื่องใหม่ท่ีเกี่ยวข้องกับงานโดยตรง “การปฏิบัติบางอย่างมันอาจจะถูกในวันนี้ 
มันก็สามารถผิดในวันหน้า มันเป็นเรื่องใหม่ที่เรายังรู้จักเขาไม่ดีพอ เราก็ต้อง
มีความรู้ที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา”

ถ้ำพลำดก็ติดโควิดกันทั้งทีม
ในภาวะเส่ียงทีมไอซียูโควิดจะขึ้นไปเป็นทีม  
6 คน แบ่งดแูลคนไข้กึง่วกิฤต หรอืผูป่้วยทีใ่กล้ 
จะต้องใส่ท่อช่วยหายใจแล้ว 2 คน และดูแล
คนไข้ไอซียูเลย 4 คน

“เราจะอยูใ่นชัน้เดยีวกนัเลย เป็นพืน้ทีค่วามดัน 

ลบ (Negative Pressure Room) ไม่มีลม  

ไม่มีแอร์ ความดันในห้องจะต�่ากว่าอากาศ 

ข้างนอก เพ่ือไม่ให้เช้ือโรคกระจายออกมา 

ด้านนอก เราต้องใส่ชดุหมคีลมุท้ังตวัสขีาว ใส่ 

ถุงมอื แมสก์ เฟซชลิด์ กว่าจะใส่ชดุเสรจ็กย็าก  

มนัอดึอัดและทรมานมากนะ จะท�าการดูแลคนไข้ 

เราต้องเตรียมการวางแผนให้ดีว่าจะเข้าไป 

ท�าอะไร ท�าอย่างไร ใช้เทคนิคอะไร ท�าให้เร็ว

ที่สุด มีสติตลอดเวลา คิดเสมอว่าบุคลากร

ต้องปลอดภัยนะ เพราะถ้าพลาดท�าให้เช้ือ

ฟุ้งกระจาย มันจะอยู่ในห้องถึง 3 ชั่วโมง  

เราก็ติดโควิดกันทั้งทีม”

เสาวนีย์ บ�ารุงวงษ์ พยาบาลวิชาชีพช�านาญการ

ใ น น า ม ข อ ง ค ว า ม ดี
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โควิด-19 สอนให้รักตัวเองและผู้อื่น
เวรทํางานครั้งหนึ่งอยู่ที่ 8 ชั่วโมง ทําติดกัน 
14 วัน โดยใน 14 วันน้ีทางโรงพยาบาลจะมี
ทีพั่กให้ เสรจ็จากวอร์ดโควดิกต้็องอาบนํา้ทันที 
ไม่ได้ออกไปพบปะกับใคร

“อยู่โรงพยาบาลมานานเกินเดือนแล้วค่ะ” 
คณุเสาวนย์ีคิดว่าในการทํางานแบบน้ี เธออาจ
ติดเชื้อโควิด-19 ไปแล้ว หากกลับบ้านไปพบ 
พ่อแม่สงูวยัทีมี่โรคประจาํตัว อาจทาํให้เรือ่งราว 
บานปลาย จึงเลือกอยู่โรงพยาบาลจนกว่า 
จะจบสงครามไวรัสครั้งนี้

“วนัไหนท่ีรูส้กึเหงาๆ ก็ได้แต่วิดโีอคอลไปคุย 
กบัคนทีบ้่าน” คนท่ีสามารถเตมิกาํลงัใจให้กบั 
นักรบ ตัวเล็กๆ ได้ “ช่วงแรกพ่อแม่จะให้ 
ลาออก…แต่…เราเลอืกแล้ว ขอใช้ประสบการณ์
ทั้งหมดที่มีดูแลผู้ป่วยทุกคน”

“รูว่้าศึกโควดิครัง้น้ีหนักท่ีสุดในชวีติท่ีเคยเจอแล้ว แต่ถ้าถามครัง้ไหนภมูใิจท่ีสดุ  
กค็รัง้นีล่้ะ เพราะโควดิสอนให้เรารกัตวัเองและรกัผูอ้ืน่ เราจะได้ถอดบทเรียน
จากสถานการณ์นี ้เรยีนรูไ้ปด้วยกนั เรยีนรูท้ีจ่ะอดทน เรยีนรูท้ีจ่ะแบ่งปัน เรยีนรู ้
ที่จะท�างานเป็นทีม และให้ความส�าคัญกับทุกคน เพราะภารกิจนี้ไม่สามารถ
ท�าส�าเร็จได้ด้วยคนเดียว”

นักรบสาวผู้แข็งแกร่งฝากถึงคนไทยทุกคน “ถ้ารักนักรบ ต้องอยู่บ้านนะคะ  
คณุอาจจะบ่น อาจจะเบือ่แต่คณุยงัได้อยูก่บัคนทีค่ณุรกั ทมีเราไม่ได้อยูบ้่านกับ 
คนทีเ่รารกัเหมือนคุณ แต่ไม่ต้องห่วง เราพร้อมจะรกัและรกัษาคณุตลอดเวลาค่ะ”

ด้านหมอชายวุฒิก็คาดหวังว่าหลังการต่อสู้กับไวรัสโควิด-19 ผ่านพ้นไป  
คนไทยคงเห็นความสําคัญ ของการรักษาสุขภาพกันมากขึ้น ดูแลตัวเอง 
กันมากขึ้น และในฐานะที่คุณหมอเป็นประธานชมรมอาสาฉุกเฉินชุมชน 
แห่งประเทศไทยด้วย ก็คิดว่าแต่ละครอบครัวควรมีผู้รู ้เรื่องการดูแลตัวเอง  
การปฐมพยาบาล อย่างน้อยหน่ึงคน เพ่ือดูแลคนป่วยท่ีบ้านหรือเพื่อเป็น 
ด่านหน้าในการดูแลสุขภาพของแต่ละชุมชน ซึ่งทางชมรมก็มีการสอนหลักสูตร
อาสาฉุกเฉินชุมชนอยู่เป็นระยะๆ สามารถไปเรียนรู้กันได้

“นักรบชุดขาว” ผู้กร�าศึกมายาวนาน มุ่งมั่นและคร�่าเคร่ง เพ่ือวันฟ้าใส 
ที่คนไทยรอคอย เมื่อถามใจลึกๆ ว่าจบสงครามโควิดครั้งนี้อยากจะท�าอะไร  
ทั้งคู่ตอบคล้ายกัน “ขอไปพักผ่อนกับครอบครัวแบบไม่ต้องท�าอะไรเลย  
ทีร่มิทะเลสกัแห่งในเมอืงไทย” คงเพราะเหนือ่ยกันมามากแล้ว หากเราร่วมใจกนั  
สูไ้ปด้วยกนั ความฝันของนักรบและการเดินทางครัง้ใหม่ของทกุคนในประเทศ
คงจะมาถึงในไม่ช้า 

…รอนะ

ได้รับความเอื้อเฟื้อจากเพจอนุสาร อ.ส.ท.
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รัฐพล  เกษมวงศ์จิตร
คณะบริหารธุรกิจการโฆษณา มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ผู้จัดการส่วนทรัพยากรมนุษย์ บริษัท ถิรไทย จ�ากัด (มหาชน)

สรุปผลการดำาเนินการ
ด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ปี 2562

อตุสาหกรรมการผลติหม้อแปลงไฟฟ้า เป็นอตุสาหกรรมต่อเนือ่งและเกีย่วข้องกบัพลังงาน
ไฟฟ้า เน่ืองจากหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในระบบส่งและระบบจ่ายไฟฟ้า 
ซึ่งเป็นพลังงานพื้นฐานของทุกๆ ประเทศ และมีความส�าคัญอย่างมากต่อความเป็นอยู่
ของประชาชน และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
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ถิรไทย ได้ตระหนักถึงความสําคัญ และมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อ
พลงังานไฟฟ้าทีย่ัง่ยนื ควบคูไ่ปกบัการเป็นสมาชิกทีดี่ของสงัคม และดาํเนินธุรกจิ
โดยตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ใส่ใจชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งเสริมสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสาธารณชน เพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน ท้ังนี้ บริษัทฯ มีผลการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคม ได้แก่

1. ด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดี
2. ด้านการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม
3. ด้านการต่อต้านการทุจริต
4. ด้านการเคารพสิทธิมนุษยชน
5. ด้านการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
6. ด้านความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
7. ด้านการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
8. ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
9. ด้านนวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดําเนินความรับผิดชอบ 
 ต่อสังคม

โดยจะนําเสนอรายละเอียดพอสังเขปดังต่อไปนี้

1. กำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 
ดาํเนนิธรุกจิอย่างถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง มีความโปร่งใส 
เปิดเผยข้อมูลที่สําคัญ ตรวจสอบได้ ปฏิบัติตามนโยบายการกํากับกิจการที่ดี 
โดยคํานึงถึงประโยชน์ท่ีจะเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้น พนักงาน ชุมชนและสังคม คู่ค้า  
ลูกค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยในปี 2562 
บรษิทัฯ ได้รบัการประเมนิ CG Score อยูใ่นระดบัดีมาก และได้รบัการประเมิน
การประชุมผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 อยู่ที่ในระดับ 92 คะแนน

2. กำรประกอบธรุกจิด้วยควำมเป็นธรรม
บริษัทฯ ให้ความสําคัญในการดําเนินธุรกิจ 
ด้วยความเป็นธรรม และยึดถือปฏบิตัมิาอย่าง 
ต่อเน่ือง โดยปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาค 
และเป็นธรรม ด้วยความซือ่สตัย์สจุรติ เคารพ
สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ส่งเสริมสิทธ ิ
ทางการเมอืง ตลอดจนการปฏบิตัติามพนัธสญัญา 
ต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีอย่างเท่าเทยีมและเป็นธรรม 
ต่อทุกฝ่าย ทั้งในด้านการแข่งขันที่เป็นธรรม, 
การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในคู่ค้า, 
การเคารพต่อสทิธใินทรพัย์สนิ รวมถงึแนวปฏบิตัิ
ทีเ่ก่ียวข้องกบัการเมืองอย่างมคีวามรบัผดิชอบ

3. กำรต่อต้ำนกำรทุจริต
จากมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที่ 
5/2562 เมือ่วนัที ่8 สิงหาคม 2562 ได้มมีติ
เห็นชอบให้ประกาศนโยบายและเจตนารมณ ์
ในเรื่องการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
คอร์รัปชนั และให้ตัง้คณะอนกุรรมการทัง้หมด 
3 คณะ เพือ่ดาํเนนิการในการร่างนโยบายในเรือ่ง 
การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน, 
การประกาศนโยบายในเรื่องการป้องกัน
การมีส่วนเก่ียวข้องกับคอร์รัปชัน ตลอดจน 
การประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ
ทจุรติ (Collection Action Coalition Against 
Corruption : CAC) เพื่อให้การดําเนินงาน 
ในเรื่องดังกล่าวเป็นไปอย่างต่อเนื่อง บรรล ุ
ผลสําเร็จ และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ฯ 
รวมทัง้กฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วข้องกบัการประกาศ
เจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาค
เอกชนไทยในการต่อต้านการทจุรติ (Collection 
Action Coalition Against Corruption : CAC) 
ได้บรรลุเป้าหมายที่บริษัทกําหนดไว้
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4. กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน
 บริษัทฯ มุ่งส่งเสริมและให้ความสําคัญ 
ในการเคารพสทิธิมนษุยชน เคารพต่อศักดิศ์รี
ในความเป็นมนุษย์ของทุกคน โดยปฏิบัติต่อ 
ผูมี้ส่วนเกีย่วข้องไม่ว่าจะเป็น พนกังาน ชุมชน 
และสังคมรอบข้าง ด้วยความเคารพในคุณค่า
ของมนุษย์และไม่ละเมิดสิทธิข้ันพื้นฐาน ซึ่ง 
ถือเป็นรากฐานสําคัญของการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อันมีความเชื่อมโยง 
กับธุรกิจในลักษณะการเพิ่มคุณค่า นับเป็น 
ปัจจัยสําคัญของธุรกิจในการสร้างมูลค่าเพิ่ม 
และเพิม่ผลผลติ โดยการส่งเสรมิให้มกีารปฏิบัติ
ตามข้อกาํหนดด้านสทิธมินษุยชน ซึง่ครอบคลมุ
ไปถึงกิจการในบริษัทย่อย ผู้ร่วมทุนและคู่ค้า 
รวมถงึ คุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคลของพนกังาน 
ท่ีอยู่ในความครอบครองหรืออยู่ในการดูแล 
รักษาของบริษัทฯ การเปิดเผยหรือถ่ายโอน 
ข้อมูลส่วนตัวของพนักงานสู่สาธารณะจะ
ทาํได้ต่อเมือ่ได้รบัความเหน็ชอบจากพนกังาน 
ผู้นั้น ตลอดจนส่งเสริมและเปิดโอกาสให้กับ
พนักงาน ชุมชนและสังคมมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็น หากมีการกระทําที่อาจ
เป็นการละเมิดสิทธิ

5. กำรปฏิบัติต่อแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม
บริษัทฯ ได้ตระหนักและให้ความสําคัญกับ 
การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมเคารพ 
และปฏิบัติตามกฎหมายและหลักจริยธรรม 
โดยไม่เลือกปฏบิติัในการจ้างงาน ไม่ใช้แรงงาน
บังคับ ไม่ใช้แรงงานเด็ก พนักงานมีเสรีภาพ
ในการสมาคม ตลอดจนคํานึงถึงสุขภาพและ
ความปลอดภัยในการทํางาน ดังนั้น การ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทํางาน การให้
พนักงานมีคุณภาพชีวิตท่ีดี และได้มีโอกาส
แสดงศักยภาพ ตลอดจนได้รับโอกาสในการ
ฝึกฝนและเพิ่มพูนทักษะในการทํางานอย่าง
เท่าเทียม ถือเป็นค่านิยมองค์กรที่ปฏิบัติมา
อย่างยาวนานและต่อเนื่อง 

 ให้ความสําคัญกับการจ้างงานโดยไม่เลือกปฏิบัติ ไม่นําความแตกต่างด้าน
เชือ้ชาต ิศาสนา เพศ อายุ ความพกิาร ฐานะชาติตระกลู สถานะทางการศกึษา 
หรือสถาบันการศึกษา มาเป็นปัจจัยในการพิจารณาและตัดสินการจ้างงาน 
 ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมท้ังในเร่ืองการให้ผลตอบแทน การแต่งต้ัง
โยกย้าย และการพฒันาศกัยภาพ ควบคูก่บัการพฒันาคณุธรรม เพือ่ให้พนกังาน
เป็นผู้มีความสามารถและเป็นคนดีของสังคม 
 ใส่ใจในความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงานและผู้เกี่ยวข้อง โดย 
มุ่งส่งเสริมและปลูกฝังจิตสํานึกด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพ
แวดล้อมในการทํางาน 
 - กาํหนดให้คณะกรรมการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั (คปอ.) 
ประชุมอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง เพื่อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไข 
ข้อบกพร่อง การตรวจวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินความเส่ียง รวมท้ัง
ติดตามความก้าวหน้าของการดําเนินงานและแผนงาน
 - ได้มกีารดําเนนิการด้านอาชวีอนามยัในการประเมนิความเสีย่งต่อสขุภาพ 
(Health Risk Assessment : HRA) เพือ่ให้ทราบถงึระดบัความเสีย่งต่อสขุภาพ
ของผูป้ฏบัิตงิาน ทัง้นีเ้พือ่ให้ผู้ปฏบิตังิานมัน่ใจว่าจะได้รับการดแูลและการจดัการ
ด้านความเสี่ยงต่อสุขภาพ โดยได้รับการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง รวมถึง 
การตรวจวดัสภาวะแวดล้อมให้เป็นไปตามทีม่าตรฐานกําหนด และให้มกีารตรวจ
ซํ้าทกุๆ ปี นอกจากนัน้บรษิัทฯ ยงัได้จดัทํา “โครงการอนรุกัษ์การได้ยิน” ใหก้บั
พนักงานที่ได้รับผลกระทบ
 - มีโครงการรณรงค์ด้านความปลอดภัย “Safety campaign program” 
เพือ่ ตดิตามและตรวจสอบการดาํเนินการดา้น ความปลอดภยั และสิง่แวดล้อม 
ให้เป็นไปตามมาตรฐานการทํางาน และกฎระเบียบหรือข้อกําหนดที่เกี่ยวข้อง 
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 - จัดให้มีสวัสดิการต่างๆ เช่น การประกันชีวิตกลุ่ม การ
ประกันอุบัติเหตุและสูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ การประกัน
สขุภาพ กองทนุสาํรองเลีย้งชีพ รถรบัส่งพนกังาน อาหารกลางวัน 
และอาหารเยน็ในการทํางานล่วงเวลาฟร ีและมกีารตรวจสขุภาพ
ตามปัจจัยเสี่ยง เป็นต้น 
 - บริษัทฯ ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาของพนักงาน 
ทุกระดับ 
 - จัดให้มสีหกรณ์ออมทรัพย์ถริไทย เพือ่ส่งเสรมิให้พนกังาน
รูจ้กัการออมเงินและวางแผนการใช้เงนิ ตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพียง 
 - จดัให้มกีระบวนการร้องทกุข์สําหรบัพนกังานทีไ่ด้รบัการ
ปฏบิตัอิย่างไม่เป็นธรรม เพือ่เป็นการเสรมิสร้างแรงงานสัมพันธ์
อนันาํไปสูค่วามเข้าใจอนัดีระหว่างบริษทักบัพนกังาน และในหมู่
พนักงานด้วยกันเอง 
 - เปิดโอกาสให้พนกังานแสดงความคดิเหน็อย่างอสิระโดย
ปราศจากการแทรกแซง เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสวัสดิการ
เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานและสถานภาพของบริษัทฯ 
ให้พนกังานทราบอย่างสมํา่เสมอ รวมถงึสนบัสนนุการหารือและ
ความร่วมมอืกบัคณะกรรมการสวสัดกิาร เพือ่ให้เกดิการพฒันา
คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน

6. ควำมรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
 บริษัทฯ มีนโยบายที่จะตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า 
ซึ่งเป็นผู้ซื้อผลิตภัณฑ์และรับบริการโดยตรงจากบริษัทฯ ให้ได้
รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและราคา
ยุติธรรม บริษัทฯ ได้ให้ความสําคัญกับการรับฟังความคิดเห็น
ของลกูค้า โดยมุง่ตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวัง 
ของลูกค้าอย่างเหมาะสมและทันกาล ตลอดจนนําข้อมูล 
ทีจ่าํเป็นมาใช้ในการพฒันาด้านคณุภาพและการบรกิาร เพือ่สร้าง 
ความเชื่อมั่นในสินค้าและบริการ
 โดยมีแนวทางในการปฏิบัติ ได้แก่
 สร้างความมั่นใจในคุณภาพ และความปลอดภัยของ
หม้อแปลงไฟฟ้า
 รักษาความลับและสิทธิ์ของลูกค้า
 ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอกับลูกค้า
 เผยแพร่ความรู ้ด้านวิศวกรรมหม้อแปลง ซึ่งวารสาร 
“TIRATHAI Journal” ได้จดัทาํขึน้โดยมวีตัถปุระสงค์ เพือ่การ
เผยแพร่ความรู้ด้านวิศวกรรมหม้อแปลงไฟฟ้าให้กับผู้ที่สนใจ 
โดยไม่มีวัตถุประสงค์ทางการค้า และไม่สงวนลิขสิทธิ์ในการ 
จะนําเนื้อหาไปเผยแพร่ต่อ 

 การรับฟังความคิดเห็น
เพื่อให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจในคุณภาพของหม้อแปลงไฟฟ้า 
บรษัิทฯ ได้เปิดให้ลกูค้าเข้าเย่ียมชมกระบวนการผลติ กระบวนการ
ทดสอบ อีกทั้งเป็นการรับฟังความคิดเห็นและแลกเปลี่ยน 
เรยีนรูร้ะหว่างบรษิทัฯ กบัลกูค้า ตลอดจนนาํข้อเสนอแนะต่างๆ 
เข้าสูก่ระบวนการวเิคราะห์เพือ่ปรบัปรงุอนันาํไปสูก่ารสร้างความ
พงึพอใจของลกูค้าต่อไป โดยมทีัง้การสาํรวจความพงึพอใจและ
การรับเรื่องร้องเรียน

รวมทั้งมีกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพสินค้า
และการบริการโดยผ่านช่องทางทีห่ลากหลาย เช่น โทรศพัท์ 30 
คูส่ายอตัโนมตั ิEmail และโทรสาร โดยบรษิทัฯ มทีมีงานบริการ
ที่สามารถให้บริการลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมง ในการตอบสนอง
การแก้ไขข้อร้องเรียนต่างๆ ของลูกค้าอย่างรวดเร็ว
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7. กำรมีส่วนร่วมพัฒนำชุมชนและสังคม
บริษัทฯ มุ่งมั่นท่ีจะเป็นสมาชิกท่ีดีต่อสังคม และดําเนินธุรกิจ
โดยตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อส่วนรวม แบ่งปันผลกําไร
ส่วนหนึ่ง เพื่อตอบแทนและสร้างสรรค์ชุมชนและสังคม เพื่อ
ให้ธุรกิจ ชุมชนและสังคมเติบโตคู่กันอย่างยั่งยืนโดยผ่าน 
กิจกรรมและโครงการต่างๆ ดังนี้

 การเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนด้านวิศวกรรมการผลิต
หม้อแปลงไฟฟ้าของประเทศ เพื่อให้นิสิตนักศึกษาได้สัมผัส
กับกระบวนการการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า ทั้งหม้อแปลงไฟฟ้า
ขนาดเล็ก (Distribution Transformer) และหม้อแปลงไฟฟ้า
ขนาดใหญ่ (Power Transformer) นอกจากนัน้ บริษทัฯ ยงัได้
มโีครงการรบันกัศกึษาฝึกงานและสหกิจศกึษาจากมหาวทิยาลยั
ต่างๆ โดยมีจุดมุ่งหมายให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการ 
ฝึกปฏิบัติงานจริง 
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 กิจกรรมสาธารณประโยชน์อื่นๆ เช่น
 - การสนับสนนุการศกึษาโดยมอบหม้อแปลงทดสอบไฟฟ้า
แรงสูง (Testing Transformer) ขนาด 10 kVA 1Ph 50Hz 
220 - 100,000 V จํานวน 2 เครื่อง มูลค่า 980,000 บาท 
ให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
 - การลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ (MOU) กับ
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เพ่ือร่วมพัฒนาคุณภาพ 

ด้านการศึกษาและให้คําปรึกษาในการจัดตั้งห้องปฏิบัติการ 
ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง เพื่อใช้ในการเรียนการสอน 
ให้บริการทางวิชาการ รวมถึงการทดสอบวัสดุอุปกรณ์ใน 
ระบบไฟฟ้าแรงสูง และจะเป็นแหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ท่ีเก่ียวข้อง
ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าทีจ่ะเกิดขึน้ในพืน้ที ่3 จงัหวดัชายแดน
ภาคใต้อีกด้วย
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8. กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO14001 ซึ่งครอบคลุมทุกพื้นท่ี 
ของบรษิทัฯ โดยได้รับการตรวจสอบจากผูต้รวจประเมนิภายนอก ซึง่มคีวามเป็น
อิสระและผลการตรวจประเมินครั้งล่าสุดในปี 2562 ไม่พบข้อบกพร่อง

นอกจากนั้นได้มีการดําเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม รวมถึง 
ดําเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมที่ดําเนินการ พบว่าค่า 
การเกิดมลพิษต่างๆ มีค่าเป็นไปตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมที่กําหนดทั้งหมด

9. นวตักรรมและกำรเผยแพร่นวตักรรมจำกกำรด�ำเนนิควำมรับผดิชอบ
ต่อสังคม
การทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้าถือเป็นกระบวนการสําคัญที่ใช้ตัดสินคุณภาพของ
หม้อแปลงไฟฟ้า  และเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับจากลูกค้า 
ถิรไทยได้นําองค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และประสบการณ์จากการดําเนิน
ธรุกจิมาอย่างยาวนานผสมผสานกบัหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง มาปรบัใช้และ

คิดค้นนวตักรรมโดยการพัฒนาห้องปฏบิติัการ
ทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้าและสอบเทียบให้ทัน
สมยั  สามารถทดสอบได้ตามมาตรฐานสากล 
เช่น IEC, IEEE, ANSI เป็นต้น ปัจจุบนัห้อง
ปฏบิตักิารทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้าของถริไทย
สามารถทดสอบหม้อแปลงได้ถึงขนาดสูงสุด 
900 MVA 3 Ph 50 Hz 550 kV และได้รับ
การรับรองในขอบข่ายการทดสอบ 
- Lightning Impulse Tests 
- Line Terminal AC withstand test
- Switching Impulse Test

ตามมาตรฐาน IEC 60076 เพิม่จากรายการ
ทดสอบเดมิ ซึง่ถอืได้ว่าห้องปฏบิตักิารทดสอบ
ไฟฟ้าของบริษัทฯ ได้รับการรับรองความ
สามารถในการทดสอบหม้อแปลงได้ครบตาม
มาตรฐานกําหนด นอกจากนัน้ห้องปฏบิตักิาร
ทดสอบไฟฟ้าและสอบเทียบของถิรไทยยังได้
รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 จาก
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
(สมอ.) ซ่ึงจะสามารถสร้างโอกาสในการแข่งขัน
ทางธุรกิจได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

การพัฒนาขีดความสามารถด้านการทดสอบ
หม้อแปลงไฟฟ้าของถิรไทย นับได้ว่าเป็นการ
ลงทุนด้านการพัฒนาบุคลากรของถิรไทยให้
มีศักยภาพ มีองค์ความรู้ด้านไฟฟ้าแรงสูง 
ที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้กับการทดสอบ 
อปุกรณ์อืน่ๆ เช่น สายไฟ อปุกรณ์กบัดักแรงดัน 
ไฟฟ้าเกิน ฯลฯ เพื่อสนับสนุนช่วยเหลืองาน
ทางด้านวิจยัและพฒันาให้กบัอุตสาหกรรมอ่ืนๆ  
ทั้งนี้ห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ
ของถิรไทย ยังได้รับการแต่งตั้งจากสํานักงาน
มาตรฐานผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ให้
เป็นห้องทดสอบกลาง (Third Party) เพ่ือการ
ทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้าอีกด้วย 
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นอกจากนัน้ บรษิทัฯ ยงัได้ยกระดบักระบวนการผลิต ให้สามารถผลติหม้อแปลง 
ไฟฟ้าเพือ่ให้ครอบคลมุระบบไฟฟ้าของประเทศและ Asian Power Grid ทัง้ระบบ 
รองรบัโครงการพลงังานหมนุเวยีนในอนาคตของประเทศ อกีท้ังยงัเป็นการเตรยีม
ความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบไฟฟ้าของประเทศ ให้มีศักยภาพ 
เพยีงพอต่อการแข่งขนัด้านเศรษฐกจิภายใต้กรอบประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนต่อไป 
 
บริษัทฯ ให้ความสําคัญกับการเปิดเผยข้อมูลท่ีสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติตาม
แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ท่ีกล่าวมาอย่างครบถ้วน โดยข้อมูล 
ทีเ่ปิดเผยนีน้อกจากจะเป็นประโยชน์ต่อผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ทกุฝ่าย 
ยงัช่วยในการสอบทานให้บริษทัฯ ได้ทราบว่าได้ดําเนนิการในเรือ่งความรบัผดิชอบ 
ต่อสังคม (CSR) ตรงกับเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ อย่างไร

บทสรุป
บรษิทัฯ ได้จดัทาํรายงานเปิดเผยการดาํเนนิงานด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม (CSR 
report) โดยระบุไว้ในรายงานประจําปี (annual report) และได้เผยแพร่ข้อมูล
ผ่านเว็บไชต์ www.tirathai.co.th โดยมีเนื้อหาครอบคลุมหัวข้อ
 การดําเนินงานด้านธุรกิจ 
 การดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 
 การดําเนินงานด้านสังคม 

นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางการ 
เผยแพร่ข้อมูลท่ีหลากหลาย เพื่อให้ผู้อ่าน 
สามารถเข้าถึงข้อมลูได้โดยสะดวก ทัง้นีบ้ริษทัฯ 
ได้จดัทํารายงานด้านความรับผิดชอบต่อสงัคม 
ในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดย 
มีช่องทางดังนี้ รายงานประจําปี (annual 
report) การเผยแพร่ข้อมลูผ่านเวบ็ไซต์ www.
tirathai.co.th และแบบ 56 - 1 
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พม่าเคยยกทัพมาตั้งค่าย
ที่พระเจดีย์สามองค์แห่งนี้จริงหรือ?

ก่อนเข้าตีไทย


