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ส า ร จ า ก ผู้ ว่ า ก า ร ก ฟ ผ.
วันที่ ๖ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๑๕ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้ า อยู ่ หั ว ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช พร้ อ มด้ ว ยสมเด็ จ พระนางเจ้ า
สิ ริ กิ ติ์ พ ระบรมราชิ นี น าถ เสด็ จ พระราชด� ำ เนิ น ประกอบพิ ธี
เปิดโรงไฟฟ้าพระนครใต้อย่างเป็นทางการ จึงนับเป็นพระมหา
กรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้ของชาวจังหวัดสมุทรปราการ และ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ตลอดระยะเวลา ๔๖ ปีแห่งการด�ำเนินงาน โรงไฟฟ้าพระนครใต้
ได้มุ่งมั่นพัฒนา ผลิตไฟฟ้าด้วยกระบวนการท�ำงานที่มีมาตรฐาน
มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การผลิตกระแส
ไฟฟ้า เป็นพลังงานสะอาด และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยค�ำนึง
ถึงผลกระทบอย่างรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพอากาศ คุณภาพ
น�้ำ และระดับเสียง เพื่อให้ชุมชน มีความมั่นใจต่อการด�ำเนินงาน
ของโรงไฟฟ้า
ในวาระที่ โรงไฟฟ้ า พระนครใต้ ค รบรอบ ๔๖ ปี ในวั น ที่ ๖
พฤศจิกายน ศกนี้ ผู้ว่าการขอแสดงความยินดี และขอส่งความ
ปรารถนาดีมายังผู้บริหาร และผู้ปฎิบัติงาน โรงไฟฟ้าพระนครใต้
ทุกท่าน ให้ประสบแต่ความสุข ความเจริญ และขอเป็นก�ำลังใจให้
โรงไฟฟ้าพระนครใต้ มุง่ มัน่ พัฒนาโรงไฟฟ้า ให้มคี วามเจริญก้าวหน้า
ยั่งยืน ควบคู่ไปกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศไทยตลอดไป
นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย
ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
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ส า ร บั ญ

ชุ ม ช น สั ม พั น ธ์
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อํ า ล า เ พื่ อ เ ดิ น ห น้ า ต่ อ
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ขอให้โรงไฟฟ้าพลังไอน�้ำพระนครใต้แห่งนี้จงสถิตสถาพร
อยู่ชั่วกาลนาน เป็นก�ำลังส่งเสริมให้เศรษฐกิจของประเทศไทย
ได้รุดหน้าก้าวไปโดยไม่หยุดยั้ง เป็นพลังจรรโลงมาตรฐาน
การครองชีพของราษฎรทั้งมวลให้สูงส่งยิ่งขึ้นไป
และเป็นสัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรืองของแผ่นดินไทย
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

พระราชด�ำรัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙
พระราชทานไว้ ในวโรกาสทรงประกอบรัฐพิธีขนานเครื่องโรงไฟฟ้าพระนครใต้
วันที่ ๖ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๑๕
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นแผ่นดินริมล�ำน�้ำเจ้าพระยา ร่มรื่นใต้ร่มเงาสวนมะพร้าว
สุดสายตา ชีวติ ผูค้ นฝังรกรากยาวนาน สืบย้อนและสะท้อน
ออกมาในเรื่องราวของประวัติศาสตร์ วัดวาอาราม ตลอดจน
เอกลักษณ์อันชัดเจนของผู้คนแห่งลุ่มน�้ำเจ้าพระยาตอนล่าง

นี่คืออาณาบริเวณต�ำบลบางโปรง ต�ำบลหนึ่งในอ�ำเภอพระประแดง
ของจังหวัดสมุทรปราการ ภาพชีวิตหลากหลายทางวัฒนธรรม อยู่ร่วมกัน
มานับแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน
ครั้นรอบด้านเปลี่ยนแปลง ความเป็นเมืองเติบโตขยับขยายตามยุค
สมัย เมื่อจังหวัดสมุทรปราการแปรเปลี่ยนตัวเองจากวิถีเกษตรกรรม ก้าวสู่
ความเป็นเมือง ‘อุตสาหกรรม’
ปฏิเสธมิได้ว่า สิ่งหนึ่งที่ผลักดันภาพเช่นนี้ให้เกิดขึ้นก็คือ “พลังงาน
ไฟฟ้า” ซึง่ หากขาดปัจจัยนีแ้ ล้ว ก็ยากทีส่ มุทรปราการจะก้าวสูก่ ารเป็นเมือง
อุตสาหกรรมใหญ่ที่สุดซึ่งตั้งอยู่ในเขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร
ทว่า “กระแสไฟฟ้า” ก็ไม่ได้หมายความเพียงแค่การ “เปิด-ปิดสวิตช์”
แล้วทุกอย่างก็จะขับเคลื่อนเดินได้ด้วยตัวเอง หากแต่หมายถึงอีกหลายร้อย
ชีวิตบนพื้นที่ ๒๑๖ ไร่ ที่ถูกเรียกอย่างคุ้นเคยว่า “โรงไฟฟ้าพระนครใต้”
สถานที่ซึ่งไม่เคยหลับใหลแม้สักนาที ตราบเท่าที่กระแสไฟฟ้ายังจ�ำเป็น
ต่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของพี่น้องคนไทย ตราบนั้นการผลิตกระแสไฟฟ้า
ก็ต้องด�ำเนินไปอย่างไม่มีวันผ่อนพัก
ท่ามกลางความเปลีย่ นแปลงเติบโตของโลกใบใหม่ หากย้อนกลับไปในอดีต
ยาวไกลทีผ่ า่ นมา เรือ่ งราวของผูค้ น บ้านเมือง และโรงไฟฟ้าเก่าแก่แห่งนี้ ฉายชัด
อยูร่ มิ ฝัง่ แม่นำ�้ เจ้าพระยา หลอมรวมทัง้ ประวัตศิ าสตร์ และการเปลีย่ นแปลง
กลายเป็นเรื่องราวซึ่งมากมายด้วย “ภาพจ�ำ” ของวันวาน อันเป็นที่มาของ
วันนี้ และส่งต่อบทเรียนมากมายของหลายผู้คนไปยัง...วันพรุ่งนี้
ภาพถ่ายราว พ.ศ. ๒๕๑๓
โรงไฟฟ้าพลังความร้อน
ยูนติ ที่ ๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว
พื้นที่รอบๆ โรงไฟฟ้า
ยังเป็นสวนมะพร้าวหนาแน่น
มองเห็นอุโบสถวัดบางโปรง
อยู่ทางมุมขวา ด้านบนของภาพ
ยังมองเห็นแนวทางรถไฟ
สายปากน�้ำอย่างชัดเจน
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สมุทรปราการ

อดีตอันเก่ากาลของเมืองหน้าด่าน
ทางทะเล
พืน้ ทีจ่ งั หวัดสมุทรปราการ เกิดเป็นบ้านเมือง
มาเนิ่นนานนับพันปี ในฐานะเป็นด่านป้องกัน
ทางทะเล ให้กบั ดินแดนตอนในของลุม่ เจ้าพระยา
มีความเป็นมาเก่าแก่ย้อนไปถึงสมัยทวารวดี ซึ่ง
อยู่ในราว พ.ศ.๑๐๐๐ ถึง พ.ศ.๑๓๐๐ แรกเริ่ม
เดิมที เมืองทีเ่ กิดขึน้ บริเวณนี้ อยูท่ างฝัง่ ตะวันออก
ของแม่นำ�้ เจ้าพระยา เรียกว่า ‘บาแดง’ ซึง่ เป็นค�ำ
ในภาษามอญ-เขมรโบราณ หมายถึง “คนเดิน
หมาย หรือ คนน�ำข่าวสาร” ซึง่ หมายถึงว่า เมือง
นี้ เป็นเมืองหน้าด่านนั่นเอง
ในสมัยอยุธยา พระเจ้าอู่ทองได้โปรดเกล้าฯ
ให้ตงั้ เมืองหน้าด่านทางทิศใต้ คือเมืองพระประแดง
ซึง่ ก็คอื ‘บาแดง’ นัน่ เอง แต่ออกเสียงในส�ำเนียงไทย
เป็น ‘ปะแดง’ ใส่คำ� ว่า พระ ซึง่ เป็นศักดิข์ องเมือง
กลายเป็น พระปะแดง และ พระประแดง ในทีส่ ดุ
ต่อมาเมือ่ ชายทะเล เริม่ งอกเป็นพืน้ ดินทับถม
ตืน้ เขินจนกลายเป็นทีร่ าบชายทะเลออกมามากเข้า
พระประแดงเดิม ซึ่งเคยเป็นปากน�้ำเจ้าพระยา
ก็หา่ งไกลจากทะเลไปทุกขณะ เมืองจึงถูกโยกย้าย
เปลีย่ นต�ำแหน่งทีต่ งั้ เพือ่ ความเหมาะสมกับฐานะ
เมืองหน้าด่านทางทะเล
หลั ก ฐานจากพงศาวดาร ‘ค� ำ ให้ ก ารชาว
กรุงเก่า’ ออกชื่อเมืองสมุทรปราการครั้งแรก
ในสมัยพระเจ้าทรงธรรม ว่าโปรดฯ ให้สร้างเมือง
สมุทรปราการขึ้นที่บริเวณใต้คลองบางปลากด
เพราะมีชาวฮอลันดา ซึ่งเข้ามาค้าขายตั้งแต่สมัย
สมเด็จพระเอกาทศรถ และได้รับพระราชทาน
ที่ดินบริเวณเหนือคลองบางปลากด ให้ตั้งเป็น
สถานีการค้าที่มั่นคงใหญ่โต จนยกย่องเรียกขาน
ในหมูพ่ อ่ ค้าชาวยุโรปว่าเป็น “นิว อัมสเตอร์ดมั ”
(New Amsterdam)
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ครั้นสมัยพระนารายณ์มหาราช เกิดมีเรื่อง
พิพาทกัน ระหว่างราชส�ำนักอยุธยากับฮอลันดา
พ่อค้าชาวดัทช์จึงได้ทอดทิ้งสถานีการค้านี้ไป
เวลานานเข้ากระแสน�ำ้ ได้ไหลเซาะตลิง่ เข้าไปทุกที
สถานที่แห่งนี้จึงได้พังทลายไปสิ้น
สมัยกรุงธนบุรี สมเด็จพระเจ้าตากสิน ทรงสั่ง
ให้รื้อก�ำแพงเมืองพระประแดงเดิม ที่ตั้งอยู่เขต
ราษฎร์บูรณะในปัจจุบัน ไปก่อก�ำแพงพระราชวัง
ธนบุรแี ละที่อื่น ๆ อย่างรีบเร่ง เนื่องจากไม่มีเวลา
เผาอิฐใหม่ เมืองพระประแดงเดิมจึงสิ้นซากนับ
แต่นั้นมา
ครั้ น ล่ ว งมาถึ ง ยุ ค รั ต นโกสิ น ทร์ สมเด็ จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก โปรดฯ ให้กรมพระราชวัง
บวรฯ ลงไปส�ำรวจพืน้ ทีบ่ ริเวณปากน�ำ้ เจ้าพระยา
เพื่อสร้างเมืองใหม่อีกเมืองหนึ่ง กรมพระราชวัง
บวรฯ จึงเสด็จมาส�ำรวจพืน้ ทีแ่ ถวปากน�ำ้ เจ้าพระยา
ทรงเห็นว่าบริเวณ “ลัดโพธิ์” มีชัยภูมิ เหมาะ
แก่การสร้างเมือง จึงทรงกราบทูลขอพระบรม
ราชานุญาต แล้วมีบัญชาให้สร้างป้อมขึ้นที่ฝั่ง
ตะวันตกของแม่น�้ำเจ้าพระยา ๑ ป้อม ให้ชื่อว่า
“ป้อมวิทยาคม”
ถึงสมัยสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรง
โปรดให้ กรมพระราชวังบวรสถานมงคล เป็นแม่กอง
ไปสร้างเมืองต่อโดยตัดเอาท้องทีแ่ ขวงบางกอกบ้าง
และแขวงเมืองสมุทรปราการบ้าง รวมกันตั้งขึ้น
เป็นเมืองใหม่แล้วพระราชทานชื่อว่า “เมืองนคร
เขือ่ นขันธ์” ให้ยา้ ยครัวมอญกลุม่ ของพวกพระยาเจ่ง
จากเมืองปทุมธานี มีชายฉกรรจ์จำ� นวน ๓๐๐ คน
ลงไปอยู่ ณ เมืองนครเขื่อนขันธ์ และโปรดเกล้าฯ
ให้พระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมืน่ เจษฎาบดินทร์ (สมเด็จ
พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว) กับเจ้าพระยาคลัง (ดิศ)
เป็นแม่กองลงไปเป็นผู้ควบคุมการก่อสร้างเมือง
สมุทรปราการใหม่ ใช้เวลาประมาณ ๓ ปี จึงแล้วเสร็จ
เมื่อ พ.ศ.๒๓๖๕ มีป้อมปราการที่สร้างขึ้นทั้ง
๒ ฝั่งแม่น�้ำ จ�ำนวน ๖ ป้อมด้วยกัน

ระหว่างที่การสร้างเมืองสมุทรปราการยังไม่
แล้ ว เสร็ จ พระบาทสมเด็ จ พระพุ ท ธเลิ ศ หล้ า
นภาลัย ได้เสด็จพระราชด�ำเนินมาทอดพระเนตร
การสร้ า งเมื อ งอยู ่ เ สมอ ทรงทอดพระเนตร
เห็นหาดทรายเกิดขึ้นที่ท้ายป้อมผีเสื้อสมุทร จึง
โปรดเกล้าฯ ให้รบี ด�ำเนินการถมพืน้ ทีห่ าดทรายนัน้
ให้เป็นเกาะ เพื่อประดิษฐานเจดีย์ขึ้นบนเกาะนั้น
และพระราชทานนามพระมหาเจดีย์ที่สร้างนั้น
ว่า “พระสมุทรเจดีย์” เป็นการล่วงหน้าไว้ ทว่า
การก่อสร้างมาแล้วเสร็จในสมัยสมเด็จพระนัง่ เกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓

รัชสมัยของสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ใน พ.ศ.๒๔๕๘ ได้ทรงโปรดฯ ให้ตราพระราช
กฤษฎีกา เลื่อนฐานะเมืองสมุทรปราการขึ้นเป็น
จังหวัดสมุทรปราการ และเปลี่ยนชื่อเมืองนคร
เขื่อนขันธ์ เป็นจังหวัดพระประแดง
พอถึงปี พ.ศ.๒๔๗๕ สมัยสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้ า อยู ่ หั ว เกิ ด ภาวะเศรษฐกิ จ ตกต�่ ำ ทั่ ว โลก
รัฐบาลสยามต้องประหยัดการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน
จึงโปรดเกล้าฯ ให้ยุบจังหวัดพระประแดงลงเป็น
อ�ำเภอ ไปขึ้นกับจังหวัดสมุทรปราการ
นี่คือความเป็นมาของจังหวัดสมุทรปราการ
เมืองหน้าด่านทางทะเลมาแต่อดีต กระทัง่ ปัจจุบนั

ภาพถ่ายในเดือน
กันยายน พ.ศ.๒๕๑๑
ช่วงเริ่มต้นก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าพระนครใต้
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รถไฟสายปากน�้ำ

รถไฟสายปากน�้ำ มีทั้งหมด ๑๒ สถานี
ในแผนที่จะเห็นสถานี Sisa Chorakhe ศีรษะจระเข้ ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า ‘หัวตะเข้’
ปัจจุบันคือบริเวณพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ
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เมืองปากน�้ำ หรือจังหวัดสมุทรปราการ กับ
การพัฒนากิจการพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย
ดูจะมีความเกี่ยวเนื่องกันอยู่ไม่น้อย
ในรัชสมัยของสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
รัชกาลที่ ๕ เป็นยุคที่ประเทศตะวันตกแผ่ขยาย
อิทธิพลเข้ามายังทวีปเอเชีย หลายแผ่นดิน หลาย
ประเทศในเอเชี ย ต้ อ งตกเป็ น อาณานิ ค มของ
มหาอ�ำนาจจากแดนไกล สยามประเทศในสมัยนัน้
ก็มิแตกต่างกับประเทศเพื่อนบ้านรอบข้าง มหา
อ�ำนาจจากยุโรป โดยเฉพาะอย่างยิง่ ประเทศอังกฤษ
และประเทศฝรั่งเศส ได้เข้าครอบครองประเทศ
เพื่อนบ้านของสยามไปจนหมดสิ้น
ในห้วงเวลาอันยากล�ำบากนัน้ สยามจ�ำเป็นต้อง
ด�ำเนินวิเทโศบายที่รอบคอบและเท่าทันมหาอ�ำนาจ
เหล่านั้น นับเป็นโชคดีของแผ่นดิน ที่ผู้นำ� สยามสมัย
นั้น พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ ทรงมีสายพระเนตร
ยาวไกล ทรงด�ำเนินวิเทโศบายที่ชาญฉลาด รู้จัก
ผ่อนสัน้ ผ่อนยาว รวมถึงแสวงหามิตรประเทศในยุโรป
ที่ไม่มีอาณานิคมในเอเชีย เพื่อถ่วงดุลอ�ำนาจของ
อังกฤษและฝรัง่ เศส จนประเทศสยามสามารถรอดพ้น
ปากเหยี่ยวปากกามาได้โดยบอบช�ำ้ ไม่มากนัก
ทว่า แม้จะใช้นโยบายโอนอ่อนต่อมหาอ�ำนาจ
เป็นหลักก็ตาม แต่การเสริมสร้างศักยภาพใน
การป้องกันตนเองของสยาม ก็มิได้ทรงละเลย
นัน่ จึงท�ำให้เมืองท่าเล็ก ๆ อันเก่าแก่รมิ ปากแม่นำ�้
เจ้าพระยา มีความส�ำคัญทางยุทธศาสตร์มากขึ้น
ด้ ว ยเป็ น ทางเดี ย วที่ อ ริ ร าชศั ต รู สามารถยก
กองเรือเข้ามาถึงพระนครได้ และด้วยเหตุผล
ด้านความมัน่ คง เพือ่ ขนส่งก�ำลังพลและยุทธปัจจัย
ไปยังป้อมบริเวณปากน�้ำเจ้าพระยา ให้รวดเร็ว
กว่ า การเดิ น ทางตามล� ำ น�้ ำ เจ้ า พระยา ซึ่ ง เสี ย
เวลามากด้ ว ยความคดโค้ ง ของล� ำ น�้ ำ บริ เวณ
ที่เรียกว่าคุ้งบางกระเจ้า ท�ำให้ต้องอ้อมเป็นระยะ

ทางไกล จึงเป็นก�ำเนิดของทางรถไฟสายปากน�้ำ
ทางรถไฟสายแรกของสยาม เส้นทางรถไฟสาย
ประวั ติ ศ าสตร์ จุ ด เริ่ ม ต้ น ของการก� ำ เนิ ด และ
พัฒนากิจการรถไฟไทย
ทางรถไฟสายปากน�้ำด�ำเนินการโดยบริษัท
รถไฟปากน�้ำทุน จ�ำกัด หรือที่เอกสารสมัยเก่า
ใช้ค�ำว่า กอมปานีรถไฟ ซึ่งดูแลบริหารงานโดย
พระยาชลยุ ท ธโยธิ น (อองเดร ดู เปลซี เดอ
ริเชอลิเออ Andreas du Plessis de Richelieu
อดีตผูบ้ ญ
ั ชาการทหารเรือของสยาม พ.ศ.๒๔๔๓ พ.ศ.๒๔๔๔) ชาวเดนมาร์ก และพระนิเทศชลธี
(อัลเฟรด จอห์น ลอฟตัส Alfred J. Loftus
ผู้เชี่ยวชาญด้านแผนที่อุทกศาสตร์ อดีตเจ้ากรม
เซอรเวทางน�้ำ สังกัดกรมท่ากลาง หัวหน้าทีม
ส�ำรวจจัดท�ำแผนทีท่ ะเลของอ่าวไทย) ชาวอังกฤษ
สัญญาการให้สัมปทานการเดินรถไฟสายปากน�้ำ
ท� ำ ขึ้ น เมื่ อ วั น ที่ ๑๓ กั น ยายน พ.ศ.๒๔๒๙
โดยฝ่ายสยามมีพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวง
เทวะวงศ์วโรปการ เสนาบดีผู้ว่าการต่างประเทศ
เป็นผูแ้ ทนพระองค์ ส่วนฝ่ายบริษทั ผูร้ บั สัมปทาน
มีพระนิเทศชลธี และพระยาชลยุทธโยธิน เป็นผู้
ลงนามคู่สัญญา โดยมีระยะเวลาสัมปทาน ๕๐ ปี
ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๒๙ - พ.ศ.๒๔๗๙
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เสด็จพระราชด�ำเนินแซะดินเป็นปฐมฤกษ์ เพื่อ
เริ่ ม การก่ อ สร้ า งทางรถไฟสายนี้ เ มื่ อ วั น ที่ ๑๖
กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๓๔ ใช้เวลาการก่อสร้าง ๒ ปี
แล้วเสร็จเปิดเดินรถในวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ.๒๔๓๖
(ร.ศ.๑๑๒) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด�ำเนินโดยเรือพระที่นั่ง
มหาจักรี กลับจากการแปรพระราชฐาน ณ เกาะสีชงั
ทอดเรือเพื่อทรงสักการะองค์พระสมุทรเจดีย์
แล้วเสด็จทางเรือกรรเชียง เพื่อทรงประกอบพิธี
เปิดบริการรถไฟสายปากน�ำ้ เทีย่ วปฐมฤกษ์ ทรงมี
พระราชด�ำรัสตอนหนึ่งว่า

“...เรามีความยินดีที่ได้รับหน้าที่อันเป็นที่
พึงใจ คือจะได้เป็นผู้เปิดรถไฟสายนี้ ซึ่งเป็นที่
ชอบใจและปรารถนามาช้านานแล้วนั้น ได้ส�ำเร็จ
สมดังประสงค์ลงในครั้งนี้ เพราะเหตุว่าเป็นรถไฟ
สายแรกที่จะได้เปิดในบ้านเมืองเรา แล้วยังจะมี
สายอืน่ ต่อ ๆ ไปอีกจ�ำนวนมากในเร็ว ๆ นี้ เราหวังว่า
จะเป็นการเจริญแก่ราชการและการค้าขายใน
บ้านเมืองเรายิง่ นัก เรามีความหวังใจว่าท่านทัง้ ปวง
คงจะมีความยินดีเหมือนตัวเราในการที่ได้เห็น
รถไฟปากน�้ำตั้งขึ้นในครั้งนี้ เราขอให้ท่านทั้งปวง
ดื่มเพื่อความเจริญ การค้าขาย และความตั้งมั่น
ของบริษัทรถไฟแห่งนี้...”

บน: ๑๑ เมษายน พ.ศ.
๒๔๓๖ พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เสด็จพระราชด�ำเนิน
ทรงประกอบพิธีเปิด
เดินรถไฟสายปากน�ำ้
เที่ยวปฐมฤกษ์ (ภาพจาก
รถไฟไทยดอทคอม)
ล่าง: หน้าตาของ
หัวรถจักรไอน�ำ้ ของรถไฟ
สายปากน�ำ้ มีบันทึกไว้ว่า
สร้างโดย บริษัทกร๊อส
แอน คอมปานี เมือง
มิวนิค ประเทศเยอรมนี
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บน: ภาพถ่ายบริเวณ
สถานีต้นทางของรถไฟ
สายปากน�้ำ ตรงข้าม
หัวล�ำโพง ถ่ายในปี
พ.ศ.๒๔๘๙ โดย ปีเตอร์
วิลเลียมส์ - ฮันท์
ล่าง: ภาพถ่าย
ชุดเดียวกันบริเวณ
สะพานเหลือง ถนนที่มี
รถรางวิ่งอยู่นั้น ปัจจุบัน
คือ ถนนพระราม ๔

รถไฟสายปากน�ำ้ เดินรถระหว่างสถานีหวั ล�ำโพง
ตั้งอยู่ริมคลองหัวล�ำโพง ปัจจุบันคือบริเวณถนน
พระราม 4 ตรงข้ า มกั บ สถานี ร ถไฟกรุ ง เทพฯ
สถานีปลายทางคือ สถานีปากน�ำ้ ปัจจุบนั เป็นถนน
หน้าทางเข้าท่าเรือข้ามฟากไปฝั่งพระสมุทรเจดีย์
เดิมมีทั้งหมด ๑๐ สถานี ต่อมาจึงเพิ่มเป็น ๑๒
สถานี ถื อ เป็ น รถไฟสายแรกของประเทศไทย
ที่เปิดเดินรถขึ้นก่อนการเดินรถของรถไฟหลวง
สายกรุงเทพ-อยุธยาถึงสามปี และได้เปลี่ยนจาก
การใช้หวั รถจักรลากจูงเป็นระบบไฟฟ้า หรือ รถราง
โดยใช้สายเคเบิลแทน ในปี พ.ศ.๒๔๖๘
กระทั่ ง ในช่ ว งสงครามโลกครั้ ง ที่ ๒ รถไฟ
สายปากน�้ำได้รับความเสียหาย เนื่องจากสาย
เคเบิลไฟฟ้าที่สถานีบางจากขาดแต่ก็ยังคงเปิด
ด�ำเนินการอยู่ตามปกติ โดยพนักงานรถรางจะ
ต้องปีนขึ้นไปบนหลังคารถแล้วบังคับแหนบรับไฟ
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ให้สามารถรับกระแสไฟฟ้าได้โดยตลอด ในขณะที่
รถผ่านบริเวณจุดทีเ่ กิดความเสียหายเพือ่ ให้รถราง
สามารถวิ่งต่อไปจนถึงปลายทางได้
ราวปี พ.ศ.๒๔๙๒ รถไฟสายปากน�ำ้ ได้เปลีย่ น
มาใช้รถไฟฟ้าจากบริษทั นิปปอนชาเรียวของญีป่ นุ่
แทนการใช้หวั รถจักรไอน�ำ้ เพราะมีประสิทธิภาพ
กว่า และหัวรถจักรไฟฟ้าก�ำลังเป็นที่นิยม โดย
ได้เปิดการเดินรถพร้อมกับรถไฟฟ้าของโตเกียว
รถไฟสายปากน�้ำจึงถูกเรียกชื่อใหม่ตามลักษณะ
หัวรถจักรเป็น รถรางสายปากน�้ำแทน
และท้ายที่สุดได้มีการยกเลิกทางรถไฟสายนี้
เมื่อวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๐๓ ในสมัยรัฐบาล
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ มีค�ำสั่งให้รื้อทางรถไฟ
และถมคลองสร้างเป็นถนนพระราม ๔ และถนน
ทางรถไฟสายเก่า
เรือ่ งของทางรถไฟสายปากน�ำ้ หากไปถามชาว
บ้านต�ำบลบางโปรง ทีต่ งั้ ของโรงไฟฟ้าพระนครใต้
ทุ ก คนคงชี้ ไ ปที่ ต าด กรุ ด ภู ่ หรื อ ก� ำ นั น ตาด
ชาวบ้านที่มีอายุมากที่สุดในต�ำบลบางโปรงซึ่งยัง
มีชีวิตอยู่จนทุกวันนี้ ในวัย ๙๒ ปี ก�ำนันตาด
ยังคงแข็งแรง และความทรงจ�ำดีเยี่ยม เมื่อเอ่ยถึง
เรื่องราวของรถไฟสายแรกในเมืองไทย คุณตา
ร�ำลึกความทรงจ�ำในวัยเยาว์ว่า
“…ตอนเด็ก ๆ นี่ ถนนสุขุมวิทนี้ยังไม่ได้ตัด
เดินทางไปปากน�ำ้ ไปบางกอกนี่ ต้องไปทีเ่ ขาเรียก
ว่า ‘หัวตะเข้’ หรือ ‘หัวประแจ’ ก็เรียก ตรงที่
เดีย๋ วนีเ้ ป็นช้างเอราวัณนัน่ แหละ เดินไปจากบ้านนี่
ไปขึ้นรถที่หัวประแจ มันเป็นรถราง ใช้ฟืนน่ะ
ตอนนี้มาตั้งอยู่ที่ตัวเมืองปากน�ำ้ …”
หัวประแจ ชื่อใหม่ที่ชาวบ้านเรียกกันนั้น ก็คง
มาจากเป็นจุดสับรางของรถไฟ ซึ่งจะมีประแจ
ขนาดใหญ่ ส� ำ หรั บ เจ้ า หน้ า ที่ ร ถไฟใช้ โ ยกเพื่ อ
เปลี่ยนรางวิ่งของรถไฟ
วันนี้ รถไฟสายปากน�ำ้ กลายเป็นความทรงจ�ำ
ของชาวสมุทรปราการ ที่อาจลางเลือนไปตาม

กาลเวลา สิ่งที่หลงเหลืออยู่ นอกจากเรื่องเล่า
ภาพเก่า ๆ แล้ว ถนนที่สร้างขึ้นใหม่ตามแนว
เส้นทางรถไฟ หรือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข
๓๑๐๙ นั้น ผู้คนก็ยังนิยมเรียกขานในนามว่า
“ถนนทางรถไฟสายเก่า” ซึง่ รวมทัง้ ชาวโรงไฟฟ้า
พระนครใต้ด้วย เพราะเป็นเส้นทางหลักในการ
เดินทางสู่โรงไฟฟ้าแห่งนี้

รถไฟสายปากน�ำ้
มีพัฒนาการของหัวรถจักร
ตัง้ แต่ใช้เครือ่ งจักรไอน�ำ้
จนมาเป็นระบบไฟฟ้า
ในระยะหลัง
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บน: ศาลปู่เจ้าสมิงพราย
ตั้งอยู่ริมแม่น�้ำเจ้าพระยา
ในเขตของสถาบัน
ราชประชาสมาสัย
ทุกวันนี้ยังมีประชาชน
มากราบไหว้ หรือบนบาน
ศาลกล่าว ขอให้ได้ตาม
จุดมุ่งหมายที่ตั้งใจไว้
ล่าง: ปืนใหญ่ที่ป้อม
ปู่เจ้าสมิงพราย ครั้งหนึ่ง
เคยเป็นเขี้ยวเล็บของสยาม
ในการป้องกันศัตรูที่
เข้ามาทางทะเล
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ต�ำนานปู่เจ้าสมิงพราย
ผู้คนในต�ำบลบางโปรง แน่นอน รวมทั้งคน
ซึ่งเคยอยู่ที่โรงไฟฟ้าพระนครใต้ด้วย ล้วนต้อง
รู้จักและคุ้นเคยกับถนนที่ชื่อว่า ปู่เจ้าสมิงพราย
ด้วยเป็นเส้นทางหลักที่จะเข้าสู่โรงไฟฟ้าแห่งนี้
หากมาจากฝั่งพระนคร
กระทั่งตราของเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
ยังเป็นรูปป้อมปูเ่ จ้าสมิงพราย ภายในป้อมประดับ
ด้วยเสาหงส์ ซึ่งเป็นที่เคารพของชาวมอญ และ

อนุสรณ์ครบรอบ ๔๖ ปี โรงไฟฟ้าพระนครใต้

หมายถึงเมืองหงสาวดี อดีตศูนย์กลางของอาณาจักร
มอญ ซึ่งเคยยิ่งใหญ่มาก่อนในแถบลุ่มน�้ำอิระวดี
ด้านบนของตราเป็นชือ่ เทศบาลเมืองปูเ่ จ้าสมิงพราย
ด้านล่างเป็นชื่อจังหวัดสมุทรปราการ ด้านข้าง
ทั้งสองข้างเป็นรูปหงส์
ถนนสายนี้ตั้งชื่อตามป้อมปู่เจ้าสมิงพราย ซึ่ง
สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
รัชกาลที่ ๒ ครั้งเมื่อพวกญวนแผ่อ�ำนาจเข้ามา
ทางเขมร พระองค์เกรงว่าญวนอาจจะรุกรานไทย
จึงทรงโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบวรราชเจ้า
มหาเสนานุรักษ์ กรมพระราชวังบวรสถานมงคล
เสด็จไปเป็นแม่กองสร้างเมือง “นครเขื่อนขันธ์”
ขึ้นที่บ้านปากลัด (พระประแดง) เมื่อปี พ.ศ.
๒๓๕๗ และสร้างป้อมเพิ่มเติมทางฝั่งตะวันตก
๕ ป้อมคือ - ป้อมแผลงไฟฟ้า - ป้อมมหาสังหาร ป้อมศัตรูพินาศ - ป้อมจักรกร - ป้อมพระจันทร์
พระอาทิตย์ และสร้างป้อมทางฝั่งตะวันออกอีก
๓ ป้อม คือ ป้อมปูเ่ จ้าสมิงพราย ป้อมปีศาจสิง และ
ป้อมราหูจร เมื่อรวมกับป้อมวิทยาคม ที่สร้างขึ้น
ในสมัยรัชกาลที่ ๑ จึงรวมเป็น ๙ ป้อม ป้อมเหล่านี้
ล้วนชักปีกกาถึงกันเรียกว่า ปีกกาวงเดือน
ปัจจุบันป้อมปู่เจ้าสมิงพราย ยังพอมีสภาพ
เป็นป้อมอยู่บ้าง อยู่ในบริเวณซึ่งเป็นที่ตั้งของ
สถาบั น ราชประชาสมาสั ย หรื อ โรงพยาบาล
พระประแดงเก่า
ชื่อ ปู่เจ้าสมิงพราย นั้น ผู้รู้ซึ่งมีเชื้อสายมอญ
กล่าวว่าหมายถึง เทพารักษ์ ที่ชาวมอญเคารพ
นับถือเสมือนปู่ ค�ำว่าสมิง หมายถึงต�ำแหน่งขุนนาง
ผู้ใหญ่ของมอญ ส่วน พราย น่าจะมาจากค�ำว่า
“ปลาย” ในภาษามอญแปลว่า “บุรุษซึ่งมีความ
สง่างาม” ไม่ตอ้ งสงสัยว่าเหตุใดชือ่ บ้านนามเมือง
ย่ า นนี้ จึ ง เป็ น ภาษามอญ เพราะชาวมอญนั้ น
ได้ อ พยพมาพึ่ ง พระบรมโพธิ ส มภารตั้ ง แต่ ค รั้ง
ต้นกรุงรัตนโกสินทร์แล้ว และตัง้ ชุมชนในเขตเมือง
พระประแดงทั้งสองฝั่งมาแต่ครั้งนั้น

ก�ำเนิดโรงใต้
พ.ศ.๒๔๘๘ มหาสงครามโลกครั้ ง ที่ ส อง
ยุ ติ ล ง แทบทั้ ง โลกล้ ว นบอบช�้ ำ ไม่ เว้ น แม้ แ ต่
ประเทศไทย ผลกระทบจากมหาสงครามเป็น
สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่พ้น ภาวะข้าวยากหมากแพง
ขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภค แม้มีเงิน ก็กลับ
มิอาจหาซื้อสินค้าต่าง ๆ ได้ กระทั่งกิจการไฟฟ้า
และระบบสาธารณูปโภค ทัง้ ภายในพระนครและ
หัวเมืองต่างจังหวัด ล้วนประสบปัญหาไม่แพ้กัน
โรงไฟฟ้าต่าง ๆ ขาดแคลนเชื้อเพลิงที่จะน�ำมา
ใช้เดินเครื่องผลิตไฟฟ้า
ภายในพระนคร รั ฐ บาลสมั ย นั้ น ยั ง บู ร ณะ
สาธารณูปโภคพื้นฐานไม่เรียบร้อย แต่ประชาชน
ที่ อ พยพไปอยู ่ ต ่ า งจั ง หวั ด ในสมั ย สงครามเริ่ ม
ทยอยกลับเข้าเมือง ปัญหาทีต่ ามมาก็คอื ไฟฟ้ามีไม่
เพี ย งพอ สมั ย นั้ น โรงไฟฟ้ า หลั ก สองแห่ ง ของ
พระนคร คือ โรงไฟฟ้าวัดเลียบ และโรงไฟฟ้า
สามเสน ก็ถูกฝ่ายสัมพันธมิตรทิ้งระเบิดท�ำลาย
เสียหายในช่วงสงคราม แม้โรงไฟฟ้าวัดเลียบ
จะได้รบั การซ่อมเสร็จอย่างรวดเร็ว แต่กย็ งั จ่ายไฟ
ได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
เนือ่ งจากโรงไฟฟ้าสามเสนทีเ่ สียหายอย่างยับเยิน
ต้องใช้เวลาอีกถึง ๔ ปีในการซ่อมแซมกว่าจะ
แล้วเสร็จ และผลิตกระแสไฟฟ้าได้ใหม่ ก็ล่วงเข้า
ถึงปี พ.ศ.๒๔๙๒ เศรษฐกิจในประเทศก็ฝืดเคือง
อั น เนื่ อ งมาแต่ ส งคราม ของใช้ เ ครื่ อ งอุ ป โภค
บริโภคที่เคยมีอย่างเหลือเฟือกลายเป็นของขาด
ตลาด จนกลายเป็นยุคข้าวยากหมากแพงที่สุด
ยุคหนึ่งที่เคยมีมา
ในห้วงยามทีย่ ากล�ำบาก รัฐบาลไทยในยุคนัน้
ได้พยายามฟืน้ ฟูประเทศในทุกด้าน และแก้ไขปัญหา
ขาดแคลนพลังงานทุกวิถีทาง ด้วยการส�ำรวจหา
แหล่งทรัพยากรพลังงานใหม่ ๆ โดยมอบหมายให้
กรมชลประทานท�ำหน้าที่รับผิดชอบการส�ำรวจ

ด้านพลังน�้ำ และกรมทรัพยากรธรณีรับผิดชอบ
การส�ำรวจถ่านหินลิกไนท์ โดยได้ท�ำการส�ำรวจที่
จังหวัดกระบี่และอ�ำเภอแม่เมาะ จังหวัดล�ำปาง
ตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๙๓ เมื่อพบว่ามีปริมาณถ่านหิน
มากพอในเชิงพาณิชย์ จึงจัดตัง้ หน่วยงานรับผิดชอบ
ด้านนี้ขึ้นในปี พ.ศ.๒๔๙๗ โดยได้ตราพระราช
กฤษฎี ก าจั ดตั้ ง องค์ ก ารพลั ง งานไฟฟ้ า ลิ ก ไนท์
(กลน.) เป็นรัฐวิสาหกิจเพื่อจัดการผลิตลิกไนท์
อย่างจริงจัง และได้พัฒนาจนกระทั่งมีโรงไฟฟ้า
ลิกไนท์ทั้ง ๒ แหล่งดังกล่าว

บน: “ขอให้โรงไฟฟ้าพลัง
ไอน�ำ้ พระนครใต้แห่งนีจ้ งสถิต
สถาพรอยู่ชั่วกาลนาน”
พระราชด�ำรัสนี้ ได้ถูกจารึก
บนแผ่นป้ายติดไว้ ณ อาคาร
โรงไฟฟ้าพลังความร้อน
จวบจนปัจจุบัน
ล่าง: นายเกษม จาติกวณิช
ผูว้ า่ การ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทยสมัยนัน้
เฝ้าทูลละอองธุลพี ระบาท
ระหว่างทรงลงพระปรมาภิไธย
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โรงไฟฟ้าพระนครใต้
ในปีพ.ศ.๒๕๑๒ อาคาร
โรงไฟฟ้าเทอร์มอลยูนิต ๑
ก�ำลังก่อสร้าง ภาพนี้
คุณวิเชียร พุ่มอิ่ม
อดีตนายช่าง ฝ่ายบ�ำรุง
รักษาถ่ายไว้สมัยเมื่อเริ่ม
งานที่นี่ใหม่ ๆ
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กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๙
ถึง มีนาคม พ.ศ.๒๕๑๐
ระยะเวลา ๖ เดือน สามารถ
เห็นความเปลี่ยนแปลง
ของการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
พระนครใต้ได้อย่างชัดเจน

ครั้นถึงสมัยรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์
ความเปลีย่ นแปลงครัง้ ส�ำคัญบนหน้าประวัตศิ าสตร์
ของการผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยก็เกิดขึ้น ในปี
พ.ศ.๒๕๐๐ องค์กรที่มีหน้าที่ผลิตกระแสไฟฟ้า
ซึง่ ใหญ่ทสี่ ดุ ได้ถกู จัดตัง้ ขึน้ นัน่ คือ ‘การไฟฟ้ายันฮี’
(กฟย.) ที่เริ่มภารกิจแรกบนสายน�ำ้ ปิงอันยิ่งใหญ่
ด้วยโครงการเขือ่ นยันฮี หรือเขือ่ นภูมพิ ลในปัจจุบนั
ที่จังหวัดตาก
ระหว่างการก่อสร้างเขื่อนภูมิพลอันยาวนาน
ความต้องการใช้ไฟฟ้าในเมืองหลวงได้เพิ่มพูนขึ้น
อย่างไม่รั้งรอ ‘โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ’ จึงต้อง
เร่งก่อสร้างขึ้น เพื่อรองรับความต้องการเฉพาะ
หน้าก่อน โดยการไฟฟ้ายันฮีได้เลือกพืน้ ทีก่ อ่ สร้าง
โรงผลิตไฟฟ้าพลังงานความร้อนทีต่ ำ� บลบางกรวย
ริมฝัง่ ขวาของแม่นำ�้ เจ้าพระยา บริเวณเชิงสะพาน
พระราม ๖ เขตจังหวัดนนทบุรี และเมื่อโรงไฟฟ้า
พระนครเหนือแล้วเสร็จในปี พ.ศ.๒๕๐๔ ภาวะ
การขาดแคลนไฟฟ้าในเขตพระนครและธนบุรี
ซึ่งมีมาก่อนหน้านั้น ก็ทุเลาเบาบางลง
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ในเวลานัน้ กล่าวได้วา่ ‘การไฟฟ้ายันฮี’ (กฟย.)
มี บ ทบาทส� ำ คั ญ ในการผลิ ต กระแสไฟฟ้ า เพื่ อ
ขับเคลือ่ นประเทศไทย หากแต่โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่
ในประเทศเวลานั้นมีเพียง ๒ แห่งคือ โรงไฟฟ้า
พระนครเหนือและ โรงไฟฟ้าเขือ่ นภูมพิ ล ในขณะที่
ความต้องการไฟฟ้า เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ตาม
ความเจริญเติบโตของบ้านเมือง ดังนั้นในปี พ.ศ.
๒๕๐๙ รัฐบาลได้มอบหมายให้ กฟย.วางแผน
การขยายแหล่งผลิตไฟฟ้าทั้งระบบพลังน�้ำและ
พลังงานความร้อน เพือ่ ให้เกิดความมัน่ คงในระบบ
ไฟฟ้า โดยใช้ชื่อแผนการนี้ว่า “โครงการ ๕ ปี”
ซึ่งเป็นแผนพัฒนาพลังงานไฟฟ้าในช่วง พ.ศ.
๒๕๑๐ - ๒๕๑๔ โดยให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.
๒๕๑๐ - ๒๕๑๔) โครงการ ๕ ปี เป็นแผนพัฒนา
ที่มีจุดประสงค์เพื่อขยายแหล่งผลิตไฟฟ้า โดยใช้
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนซึง่ เดินเครือ่ งได้ ๒๔ ชัว่ โมง
เป็นโรงไฟฟ้าหลัก และโรงไฟฟ้าพลังน�ำ้ เป็นแหล่ง
ผลิตไฟฟ้าเสริมในช่วงที่ความต้องการไฟฟ้าสูง

ซึง่ วิธนี ชี้ ว่ ยให้มตี น้ ทุนการผลิตต�ำ่ และมีความมัน่ คง
ในระบบไฟฟ้าสูง
จากแผนโครงการ ๕ ปีนี้เอง จึงเป็นที่มาของ
โครงการก่ อ สร้ า งโรงไฟฟ้ า แห่ ง ใหม่ ที่ เรี ย กว่ า
“โรงไฟฟ้าพระนครใต้” ซึง่ ได้รบั อนุมตั กิ ารก่อสร้าง
จากคณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ ๑๖ พฤษภาคม
พ.ศ.๒๕๑๐ วันนัน้ จึงถือเป็นก้าวแรกของโรงไฟฟ้า
พระนครใต้ (รฟต.) หรือที่เรียกกันในสมัยแรกเริ่ม
ว่า “โรงจักรพระนครใต้” ที่ท�ำหน้าที่เป็นก�ำลัง
ส� ำ คั ญ ในการขั บ เคลื่ อ นการผลิ ต ไฟฟ้ า ให้ กั บ
ประชาชนและประเทศไทยมาเป็นเวลากว่า ๔๐ ปี
เมือ่ กาลเวลาล่วงสูป่ ี พ.ศ.๒๕๑๑ ก้าวย่างของ
การพัฒนาการผลิตไฟฟ้าในประเทศไทย ก็ขยับขึน้
ไปอีกขัน้ หนึง่ เมือ่ รัฐบาลได้ตรา “พระราชบัญญัติ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)”
ขึน้ และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมือ่ วันที่
๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๑๑ โดยควบรวม ๓ หน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิตไฟฟ้าเข้าด้วยกัน
คือ การไฟฟ้ายันฮี การลิกไนท์ และการไฟฟ้าตะวัน

ออกเฉี ย งเหนื อ ซึ่ ง หมายถึ ง การรวมศั ก ยภาพ
ในการผลิตไฟฟ้าจาก ๓ หน่วยงานหลักของรัฐ
ให้มปี ระสิทธิภาพ มีความมัน่ คงและมีเสถียรภาพ
มากยิง่ ขึน้ โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
นี้ มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจตัง้ แต่วนั ที่ ๑ พฤษภาคม
พ.ศ.๒๕๑๒ และมีนายเกษม จาติกวณิช ก้าวจาก
ผู้ว่าการการไฟฟ้ายันฮี มาด�ำรงต�ำแหน่งเป็น
ผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
คนแรก
หลังจากการเกิดขึ้นของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) แล้ว โครงการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าพระนครใต้ ซึ่งเริ่มท�ำการก่อสร้างมา
ตั้งแต่ปีพ.ศ.๒๕๑๐ ก็กลายเป็นโครงการส�ำคัญ
ของ กฟผ. ในช่วงเวลานั้น
พื้นที่ ๒๑๖ ไร่ ของต�ำบลบางโปรง อ�ำเภอ
พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งอยู่ติด
ริมแม่น�้ำเจ้าพระยา และเต็มไปด้วยสวนมะพร้าว
แนวล� ำ คลอง ได้ ถู ก เลื อ กให้ เ ป็ น พื้ น ที่ ส� ำ หรั บ
การก่อสร้างโรงไฟฟ้าพระนครใต้
อนุสรณ์ครบรอบ ๔๖ ปี โรงไฟฟ้าพระนครใต้
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บน: ก�ำนันตาด กรุดภู่
ผู้เกิดในปี พ.ศ. ๒๔๖๙
เป็นบุคคลที่เห็นความเป็นไป
และเปลี่ยนแปลงมากที่สุด
ในต�ำบลบางโปรง
ล่าง: คุณชวลิต เพ็ชรแดง
พนักงานรุ่นแรก ๆ ของ
โรงไฟฟ้าพระนครใต้ เป็นคน
ต�ำบลบางโปรงโดยก�ำเนิด
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“…อายุ ๙๒ ปีแล้ว เกิดที่นี่ ที่ป้อมเลยแหละ
(ป้อมปูเ่ จ้าสมิงพราย) ผมเกิดวันที่ ๖ มิถนุ า ๒๔๖๙
จ� ำ ความได้ ก็ เ ห็ น แต่ ส วน มี ห มาก มี ม ะพร้ า ว
มะนาว อะไรตามปกตินะ คนส่วนใหญ่ก็ท�ำสวน
มะพร้าว สมัยก่อนต้นมะพร้าวเยอะครับ มืดไป
หมดแหละ ในร่องในเริ่งปลูกหมด ตอนญี่ปุ่นขึ้น
(สงครามโลกครั้ ง ที่ ๒) น�้ ำ ตาลขายดี คื อ ยั ง งี้

อนุสรณ์ครบรอบ ๔๖ ปี โรงไฟฟ้าพระนครใต้

เขาเอาน�้ำตาลมาผสมกับปูนแล้วเอามายาเรือ
ตอนนั้ น ญี่ ปุ ่ น เอาเรื อ เข้ า แม่ น�้ ำ ไม่ ไ ด้ มั น เป็ น
เรือเหล็กเขาวางระเบิดในน�ำ้ ไว้หมดล่ะ ทุน่ ระเบิด
ไม่มีใครรู้ไง พอเรือเหล็กผ่าน มันก็ระเบิด ญี่ปุ่น
เลยต่อเรือไม้สัก แล้วเอาไอ้ น�้ำตาลผสมกับปูน
ไปยาเรือ มันแข็งนะ น�้ำไม่รั่ว น�้ำตาลเลยขายดี
ตอนนั้น…”
ก�ำนันตาด กรุดภู่ อดีตก�ำนันต�ำบลบางโปรง
ทวนความทรงจ�ำในอดีต ดวงตาเป็นประกาย
ภาพจ�ำนัน้ แจ่มชัดจนไม่นา่ เชือ่ ว่าเป็นความทรงจ�ำ
ของชายวัย ๙๒ ที่ฉายภาพให้เห็นผืนดินในต�ำบล
บางโปรง ต�ำบลบางหัวเสือ และต�ำบลปูเ่ จ้าสมิงพราย
ซึ่ ง ปั จ จุ บั น ล้ ว นเป็ น ชุ ม ชนแวดล้ อ มโรงไฟฟ้ า
พระนครใต้ ภาพนั้ น คื อ ภาพของพื้ น ที่ สี เขี ย ว
กว้างใหญ่ทขี่ นัดแน่นด้วยสวนมะพร้าว สวนหมาก
ชายน�้ำเป็นป่ากก ป่าจาก
คุณ
ุ ชวลิต เพ็ชรแดง วัย ๖๖ ปี อดีตพนักงาน
เดินเครื่อง (Operator) ของโรงไฟฟ้าพระนครใต้
ซึ่งผู้ที่ท�ำงานในโรงไฟฟ้าแห่งนี้ มักเรียกตัวเอง
อย่างสั้น ๆ เป็นที่รู้กันว่า ‘คนโรงใต้’ คุุณชวลิต
เป็ น หนึ่ ง ในคนโรงใต้ ที่ เ ป็ น ชาวบางโปรงโดย
ก�ำเนิด เกิด เติบโต และท�ำงานที่บางโปรงมา
ทั้งชีวิต เล่าว่า
“ …ผมเกิดที่บางโปรงนี่แหละ บ้านผมนี่ก็ท�ำ
น�ำ้ ตาลมะพร้าว ตอนเด็ก ๆ ก่อนไปโรงเรียน ผมก็
ต้องไปขึน้ มะพร้าวก่อน กลับมาบ้านก็ตอ้ งมาท�ำต่อ
(เคี่ยวน�้ำตาล) พอช่วงมัธยมปลายก็ไม่ได้ท�ำแล้ว
เดี๋ยวนี้เตาเคี่ยว อุปกรณ์ท�ำน�้ำตาล อย่างกะทะ
ใบบัว หรือที่รองน�้ำตาล ที่เป็นกระบอกไม้ไผ่
ส�ำหรับใส่น�้ำตาล นี่ก็ไม่มีเหลือแล้ว...”
หลั ง การจั ด ซื้ อ ที่ ดิ น เพื่ อ ก่ อ สร้ า งโรงไฟฟ้ า
เรียบร้อยแล้ว กฟผ.ได้ท�ำการปรับถมที่ดินซึ่งเดิม
เป็นท้องร่องสวน และเฝ้ารอให้ผืนดินพ้นสภาพ
การทรุดตัว แล้วจึงตัดถนนจากวัดสวนส้มเข้าไป
ถึงหัวงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าเป็นระยะทาง ๒.๕

กิโลเมตร ส่วนทีร่ มิ น�ำ้ เจ้าพระยา สะพาน เขือ่ นกัน
แนวตลิง่ และท่าเรือได้ถกู ก่อสร้าง รวมไปถึงติดตัง้
ปั้นจั่นส�ำหรับงานก่อสร้างฐานรากของอาคาร
โรงไฟฟ้าเครื่องที่ ๑ และ ๒
“…ตอนนั้นปี ๑๐ หรือไงนี่แหละ ได้ข่าวว่า
เขาจะมาท�ำไฟฟ้า แต่ตอนที่เขามาซื้อที่ดินนี่ไม่รู้
มารู้ตอนหลัง ก่อนนี้ที่ชายน�้ำมันมีแต่กกทั้งนั้น
ท�ำอะไรไม่ได้ น�ำ้ เค็มมันท่วมเรือ่ ย มานึกย้อนหลัง
ถึงรู้ว่า เขาซื้อไว้เพราะเขามีนโยบาย ไร่ละหมื่น
เท่านั้น โอ้! ขายกันเยอะ พวกขายที่ชายน�้ำแล้ว
ไปซื้อเรือตังเกได้เลยนะ (หัวเราะ)…”
ก�ำนันตาด เล่าให้ฟังด้วยน�้ำเสียงปกติ ไม่ได้
รูส้ กึ เสียดายอะไรทีไ่ ม่ได้ขายทีส่ วนให้กบั โครงการ
ส�ำหรับชาวบ้านแล้ว ที่ชายน�้ำที่เป็นแต่ป่ากก
ป่าจาก ท�ำอะไรไม่ได้ เพราะน�ำ้ ทะเลขึ้นลงทุกวัน
เมือ่ มีคนมาให้ราคาถึงไร่ละหมืน่ บาท จึงเหมือนกับ
ถูกล็อตเตอรี่รางวัลที่ ๑ ก็ว่าได้
ความเปลีย่ นแปลงน�ำพา “ภาพใหม่” มาสูผ่ คู้ น
ในละแวกบางโปรง บางหัวเสือ บางฝ้าย และอีก
หลายต�ำบลของอ�ำเภอพระประแดงฝัง่ ตะวันออก
พร้อม ๆ กับความเจริญและชุมชนใหม่ ๆ เริม่ เข้ามา
อาชีพชาวสวนดัง้ เดิม ก็คอ่ ยเลือนหายไปตามรูปแบบ
ชุมชนที่แปรเปลี่ยน
แม้จะอยูไ่ ม่ไกลเมืองหลวงอย่างกรุงเทพฯ ทว่า
เรื่องเล่าในยุคแรกเริ่มของโรงไฟฟ้าพระนครใต้นั้น
ซุกซ่อนสีสันมากมาย นับตั้งแต่เริ่มการก่อสร้าง
ด้วยถนนเล็ก ๆ ทีเ่ ป็นเพียงทางดินแดง ยากต่อการ
เข้าถึงในระยะแรก ๆ ท�ำให้คนจากในเมืองมักเปรียบ
โรงใต้ว่าเป็นโรงไฟฟ้าที่ “ไกลปืนเที่ยง”
คุณบุญส่ง พ่อค้าทอง วัย ๘๒ ปี อดีต
ผู้อ�ำนวยการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ในสมัยที่ยังใช้
ชื่อว่า โรงจักรพระนครใต้ เล่าถึงชีวิตครั้งบุกเบิก
งานที่โรงไฟฟ้าแห่งนี้ว่า
“…สมั ย ก่ อ นเดิ น ทางมาโรงใต้ มั น ล� ำ บาก
บางที ม าถึ ง ก็ เ ที่ ย ง น�้ำ ท่ ว ม ทางเข้ า ตอนนั้ น มี

สองทาง เข้าทางถนนปู่เจ้าฯ ทางหนึ่ง กับเข้าทาง
วัดบางฝ้ายทางหนึ่ง ถ้าอีกทางต้องมาทางเรือ
ข้ามมาจากฝั่งพระประแดงนู้น เดินทางล�ำบาก
ตอนนั้ น ผมอยู ่ เ สนานิ เวศ ใกล้ เ กษตร มี ร ถตู ้
รับส่ง พวกผู้ช่วย พวกหัวหน้ากอง ไม่ค่อยขับรถ
กันหรอก มานัดจุดกันทีป่ ากซอยเสนา มาขึน้ รถตู้
พร้อมกันที่นั่น…”

คุณบุญส่ง พ่อค้าทอง
อดีตผูอ้ ำ� นวยการโรงไฟฟ้า
สมัยที่ยังใช้ชื่อว่า โรงจักร
พระนครใต้ หนึ่งในคนที่
เข้ามาบุกเบิกโรงใต้ตั้งแต่
เริ่มก่อสร้าง

อนุสรณ์ครบรอบ ๔๖ ปี โรงไฟฟ้าพระนครใต้
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บน: คุณวิเชียร พุ่มอิ่ม
อดีตนายช่างของโรงไฟฟ้า
พระนครใต้ ตั้งแต่เริ่มต้น
งานก่อสร้าง
ล่าง: กล้องถ่ายรูปในสมัยอดีต
อาจเป็นของหายาก ภาพถ่าย
ที่คุณวิเชียร พุ่มอิ่ม ถ่ายไว้
สมัยมาท�ำงานใหม่ๆ จึงเป็น
ภาพอันทรงคุณค่าอย่างยิง่
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คุ ณ วิ เชี ย ร พุ ่ ม อิ่ ม วั ย ๗๒ ปี อดี ต ช่ า ง
ระดับ ๑๑ ฝ่ายบ�ำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพระนครใต้
คนไฟฟ้าอีกคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตการเป็นพนักงาน
กฟผ. อยู่ที่โรงใต้ตลอด จนกระทั่งเกษียณอายุ
เล่าว่า
“…สมัยก่อนถนนปูเ่ จ้าเป็นถนนลาดยาง ๒ เลน
สวนกัน ทางต่อจากวัดสวนส้มเป็นลูกรัง ช่วงปรับ
ถนนปู่เจ้านี่เละมาก กว่าจะเสร็จนานมาก ยิ่งช่วง
วัดสวนส้มนี่ รถตกหล่มบ่อยมาก จากปากทาง
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สุขุมวิทมาถึงโรงใต้ บางทีเป็นชั่วโมง ทรหดมาก
ตอนมาอยู่นั้น พื้นที่โรงใต้ถมที่เรียบร้อย โรงหนึ่ง
ก�ำลังขึ้นโครง รอบ ๆ โรงใต้เป็นป่าจาก สวน
มะพร้าว ผู้คนน้อยมาก จ�ำได้ว่า มีน�้ำตาลเมา
ขายด้วย ก็เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะ (หัวเราะ)
ที่ แ ม่ น�้ ำ หน้ า โรงใต้ มี ก ๋ ว ยเตี๋ ย วเรื อ อร่ อ ยพาย
มาขายทุกวัน อาหารการกินนี่ ต้องไปซื้อที่ส�ำโรง
เอามาแช่เย็นไว้…”
ทั้งสองท่านนั้น เป็นนักบุกเบิกที่โรงไฟฟ้า
พระนครใต้ ตั้งแต่ยุคแรก ๆ ช่วงปี พ.ศ.๒๕๑๑ ๒๕๑๒ แม้กระนัน้ เมือ่ เริม่ มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
ถนนหนทางเริ่มถูกปรับให้ดีขึ้น ความเจริญเริ่ม
เข้ า มา เร็ ว ยิ่ ง กว่ า การซ่ อ มสร้ า งถนนหนทาง
สภาพถนนที่เข้ามาในย่านนี้จึงทรุดโทรมตลอด
เวลา เนือ่ งจากมีโรงงานนานาชนิด ขนวัสดุเข้าออก
ตลอดวัน ท�ำให้ถนน - ทางระบายน�ำ้ ช�ำรุด หน้าฝน
น�้ำก็ระบายไม่ทัน บางคนถึงกับกล่าวว่าเดินทาง
ออกจากส�ำนักงานใหญ่ที่บางกรวยไปโรงไฟฟ้า
พระนครใต้ ใช้เวลาพอ ๆ กับเดินทางไปโรงไฟฟ้า
บางปะกงเลยทีเดียว
ดังนั้น กระทั่งเวลาผ่านมา ๔-๕ ปี นับแต่เริ่ม
ก่อสร้าง แต่การเดินทางมายังโรงใต้ ก็ยงั มิได้เรียบ
ง่ายอย่างที่ควร “บันทึกจดหมายเหตุ โรงไฟฟ้า
พระนครใต้” บันทึกความทรงจ�ำของคุณมนัส
ชุ่มสุนทร อดีตช่างระดับ ๙ ของโรงใต้ เล่าถึง
วันแรกของการมาท�ำงานที่นี่ไว้อย่างน่าสนใจ
“…กันยายน ๒๕๑๕ เป็นวันที่ตื่นเต้นมาก
เนือ่ งจากไม่เคยท�ำงานทีใ่ ดมาก่อนเลย รถ ๒ แถว
สาย ๑๒๓๗ สีฟ้าเข้ามาจอด ผู้เล่ารีบขึ้นเลย
รถเมล์ไม่แน่นเช่นเคย นั่งรถผ่านทุ่งนาร้าง ๒
ข้างทาง ผ่านโรงนมโคโฟร์โมส มาถึงแยกโรงเรียน
ปัญจนวิทย์ ยังเหมือนเดิม รถเมล์เลี้ยวขวาและ
เลี้ยวซ้ายเข้าถนนวัดสวนส้ม แล้วข้ามสะพาน ๑
เมือ่ ก่อนไม่รวู้ า่ ก�ำลังเข้าเขต อ.เมืองสมุทรปราการ
ถนนเป็นถนนลาดยางเป็นแอสฟัลคอนกรีตผิวถนน

เรียบกริบ ๒ ข้างทางยังเป็นสวนมะพร้าวซึ่งผู้คน
ในละแวกนี้มีอาชีพท�ำตาล (ท�ำน�้ำตาลปี๊บขาย)
มีไม้พะองพาดตามต้นมะพร้าวเต็มไปหมด ผ่านมา
ถึงสะพาน ๒ ตรงโค้งมะพร้าวสูง ปัจจุบันถูกถม
เป็ น ถนนไปแล้ ว นั่ ง รถเมล์ ๒ แถวมาเรื่ อ ยๆ
มีแต่สวนมะพร้าวและต้นกระถินณรงค์ขึ้นเต็ม
๒ ข้างทาง ผ่านโค้งต้นไทร โรงงานหาไม่ค่อยได้
นอกจากเป็นสวนมะพร้าว นาน ๆ จะพบเห็นบ้าน
สักหลังแต่ต้นกระถินณรงค์เริ่มน้อยลง นั่งรถมา
ถึงสะพาน ๓ ซ้ายมือเป็นสวนมะพร้าว ผ่านมาถึงโค้ง
พญานาค ๒ ข้างทางยังเป็นสวนมะพร้าวต่อเนื่อง
มาจนถึงโค้งมาซันและสามแยกบางโปรง เห็น
ป้ายที่สามแยกบอกต�ำแหน่ง โรงจักรพระนครใต้
เลี้ยวซ้ายผ่านทางเข้าวัดบางโปรงแล้วไปสุดทาง
ที่ท่ารถเมล์ …”
อันที่จริง อย่าว่าแต่ในยุคบุกเบิกเลย กระทั่ง
เมือ่ โรงไฟฟ้าเปิดมาได้ ๔ ปีแล้วก็ตาม แต่เส้นทาง
เข้าสู่โรงไฟฟ้าพระนครใต้ ก็ยังมิได้ราบรื่นอย่าง
ที่ ค วรจะเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง อาจเป็ น เพราะโรงงาน
อุตสาหกรรมต่าง ๆ เข้ามาเปิดในย่านปูเ่ จ้าสมิงพราย
มากขึ้น สวนทางกับสวนมะพร้าว ที่ค่อยลดพื้นที่
ลงอย่างต่อเนื่อง คุณครรชิต ลักษณโกเศศ อดีต
ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า ๑ เล่าถึงการเข้ามาที่
โรงใต้ในสมัยมาท�ำงานที่นี่ใหม่ ๆ ว่า
“…ผมเริม่ งานทีโ่ รงใต้กลางปี ๒๕๑๙ ต�ำแหน่ง
นายช่างประจ�ำแผนกประสิทธิภาพ เส้นทางก็
เหมือนเดี๋ยวนี้ ไม่ต่างกันมาก ก็ลำ� บากตามสภาพ
ผมพักส�ำโรง นั่งสาย ๒๕ มาต่อรถท้องถิ่นเข้ามา
ถึงวัดบางโปรง ช่วงน�ำ้ ขึน้ น�ำ้ ลงไม่คอ่ ยซีเรียสหรอก
แต่ฝนตกทีไ่ รนี่ ...เละเทะ สุดแสนสาหัส สมัยก่อน
พื้นที่แถวนี้เป็นโรงงานเยอะ สภาพถนนค่อนข้าง
เสียมาก ปู่เจ้านี่ ไม่ค่อยมีใครเขาอยากมา ตอนปี
๒๕๑๙ นั้น สองข้างทางเป็นพื้นที่สวนสลับกับ
โรงงาน อย่างข้างหน้านี่ก็เป็นสวนฝรั่งผมมาทัน
ได้มีส่วนช่วยงานคอมมิชชันนิ่งยูนิต ๕…”

พื้นที่สวนมะพร้าวค่อย ๆ เลือนหายไปใน
ความทรงจ�ำของคนเก่าแก่แห่งบางโปรง พร้อม ๆ
กับการก่อรูปขึน้ ของโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ทีค่ อ่ ย ๆ
เป็นรูปเป็นร่าง อาคารโรงไฟฟ้าพลังความร้อนหรือ
โรงเทอร์มอล (Thermal Power Plant) เครื่องที่
๑ และ ๒ ค่อย ๆ เด่นชัดขึ้นริมแม่น�้ำเจ้าพระยา
ตั้งแต่ปลายปี พ.ศ.๒๕๑๑
เครื่องก�ำเนิดไฟฟ้าเริ่มติดตั้งขึ้นเมื่ออาคาร
โรงไฟฟ้าแล้วเสร็จ วิศวกรชาวญีป่ นุ่ ผูพ้ าตัวเองข้าม
น�้ำข้ามทะเลมาเพื่อควบคุมการติดตั้ง ตลอดจน
ดู แ ลความเรี ย บร้ อ ยของเครื่ อ งก� ำ เนิ ด ไฟฟ้ า
พลังความร้อนขนาด ๒๐๐ เมกะวัตต์ จ�ำนวน
๒ เครื่ อ ง ที่ ติ ด ตั้ ง ส� ำ หรั บ เป็ น เครื่ อ งก� ำ เนิ ด
ไฟฟ้าหลัก (Base Capacity) รวมไปถึงเครื่อง
ก�ำเนิดไฟฟ้าก๊าซเทอร์ไบน์ ขนาด ๑๕ เมกะวัตต์
อีก ๒ เครื่อง เพื่อส�ำรองและเพิ่มก�ำลังผลิตใน
เวลาที่มีความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าสูง ซึ่ง
เครื่ อ งก� ำ เนิ ด ไฟฟ้ า เหล่ า นี้ ติ ด ตั้ ง เสร็ จ สิ้ น ในปี
พ.ศ.๒๕๑๓ และ พ.ศ.๒๕๑๔ ตามล�ำดับ
ระหว่างที่เครื่องก�ำเนิดไฟฟ้าขนาดมโหฬาร
ราวยานอวกาศในสายตาของเด็ก ๆ ก�ำลังท�ำการ
ติดตั้ง ผู้คนภายในโรงไฟฟ้าพระนครใต้ที่อยู่ใน

คุณครรชิต ลักษณโกเศศ
อดีตผู้ช่วยผู้ว่าการ
ผลิตไฟฟ้า ๑
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ยุคนั้น ก็ค่อย ๆ เห็นความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่
๒๑๖ ไร่ ซึ่งค่อย ๆ เปลี่ยนจากผืนดินว่างเปล่า
ทดแทนด้วยสิ่งก่อสร้างทีละเล็กทีละน้อย
หากใครสักคนสามารถขึ้นไปมองภาพทาง
อากาศของพืน้ ทีต่ ำ� บลบางโปรง ก็อาจเห็นเหมือน
เมืองขนาดย่อมเมืองหนึ่ง ซึ่งตั้งขึ้นกลางพื้นที่
เรือกสวนเขียวขจีที่โอบล้อมอยู่ถึงสามด้าน เหลือ
เพียงด้านตะวันตกซึง่ แนบชิดติดแม่นำ�้ เจ้าพระยา
ดูเป็นเมืองเล็ก ๆ ริมสายน�้ำ ที่ขับเคลื่อนอยู่ด้วย
หัวใจและความมาดมั่นในการสร้างกระแสไฟฟ้า
เพื่อพัฒนาชาติ และสร้างความสุขให้กับชุมชน
ทั้งที่อยู่ใกล้ หรือห่างไกลออกไป
เมือ่ โรงไฟฟ้าทัง้ สองแล้วเสร็จ และระบบต่าง ๆ
ท�ำการทดสอบจนมั่นใจในความพร้อมที่จะเดิน
เครื่ อ งผลิ ต ไฟฟ้ า ความปี ติ ข องชาวโรงไฟฟ้ า
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พระนครใต้ รวมไปถึงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตก็มาถึง
เมื่อโรงไฟฟ้าแห่งนี้ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ
จากสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ ๙ พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เสด็จพระราช
ด� ำ เนิ น ประกอบพิ ธี เ ปิ ด โรงไฟฟ้ า พระนครใต้
อย่างเป็นทางการ ในวันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ.
๒๕๑๕
วันนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล
ที่ ๙ ได้ เ สด็ จ ทอดพระเนตรการปฏิ บั ติ ง าน
ของเจ้าหน้าที่เดินเครื่อง และทรงกดปุ่มขนาน
เครื่องโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ด้วยพระองค์เอง
นาทีส�ำคัญของชาวโรงใต้ ล้วนมากมายด้วย
บุคลากรคนส�ำคัญของ กฟผ. อาทิ นายเกษม
จาติ ก วณิ ช ผู ้ ว ่ า การ การไฟฟ้ า ฝ่ า ยผลิ ต แห่ ง
ประเทศไทยสมัยนัน้ พลอากาศตรีกำ� ธน สินธวานนท์
รองผู้ว่าการ (ยศและต�ำแหน่งในขณะนั้น) และ
นายชาญชัย ทิพย์จันทร์ ผู้อ�ำนวยการโรงไฟฟ้า
พระนครใต้คนแรก รวมไปถึงพนักงานและนายช่าง
นับร้อย ที่เฝ้าคอยรับเสด็จ หากย้อนนับกลับไป
สู่ห้วงเวลาแห่งความทรงจ�ำเมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๕
ราวกับทุกคนในทีน่ นั้ จะมีภาพเดียวกันอยูใ่ นสายตา
ภาพของโรงไฟฟ้าอันเป็นเหมือนบ้านหลังใหญ่
ริมแม่น�้ำเจ้าพระยา ค่อย ๆ ฉายชัดขึ้นเต็มดวงตา
ยามที่พระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพรักของ
พวกเขา ได้เสด็จพระราชด�ำเนินเข้ามาท�ำความ
รู้จักและเยี่ยมเยือนถึงที่
แลยามที่ใครสักคนอันเป็นคนของโรงใต้ ได้
เดินผ่านอาคารโรงไฟฟ้าและอ่านจารึกพระราช
ด�ำรัสของพระองค์ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ.
๒๕๑๕ ที่ว่า
“ขอให้โรงไฟฟ้าพลังไอน�้ำพระนครใต้แห่งนี้
จงสถิตสถาพรอยู่ชั่วกาลนาน เป็นก�ำลังส่งเสริม
ให้เศรษฐกิจของประเทศไทยได้รุดหน้าก้าวไป

โดยไม่หยุดยั้ง เป็นพลังจรรโลงมาตรฐานการ
ครองชีพของราษฎรทัง้ มวลให้สงู ส่งยิง่ ขึน้ ไป และ
เป็นสัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรืองของแผ่นดินไทย
ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต”
เขาผู้นั้นย่อมรู้ว่า ถ้อยค�ำเหล่านี้ หาใช่เพียง
ตั ว อั ก ษรที่ จ ารึ ก ลงเพี ย งเพื่ อ วั น เวลาแห่ ง การ
เริ่ ม ต้ น ของโรงไฟฟ้ า พระนครใต้ เ ท่ า นั้ น แต่
หมายถึงสิง่ เตือนใจให้ทกุ คนทีม่ หี น้าทีใ่ นโรงไฟฟ้า
แห่งนี้ ให้ตระหนักในความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่

และบังเกิดความภาคภูมิใจ ที่เป็นเสมือนผู้จุด
แสงสว่างให้กับพี่น้องไทยทั้งมวล
ตราบเท่าทีก่ ารผลิตกระแสไฟฟ้ายังเป็นภาระ
หน้ า ที่ ข องคนโรงใต้ และเป็ น สิ่ ง หล่ อ เลี้ ย งให้
ผู้คนรายรอบมีชีวิตที่ดีขึ้น
ตราบนั้นพระราชด�ำรัสซึ่งจารึกอยู่ที่อาคาร
โรงไฟฟ้าแห่งนี้ ก็ชดั เจนแน่นหนักในความหมาย
แห่งความรับผิดชอบอยู่ในหัวใจของพวกเขา
เช่นกัน

ในสมัยเริ่มบุกเบิกก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าพระนครใต้นั้น
สภาพในต�ำบลบางโปรง
คงเป็นสวนไม่ต่างจาก
บริเวณบางกะเจ้า หรือ
บางน�ำ้ ผึ้งในปัจจุบัน
ที่อยู่เยื้องกันคนละฝั่งแม่นำ�้
กับโรงไฟฟ้าพระนครใต้
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คุณสมบัติ ศานติจารี อดีตผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ยังคงร�ำลึกถึงวันนั้นได้ดี ด้วยเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่ภาคภูมิใจมากที่สุด
เมือ่ ครัง้ ปฏิบตั งิ านอยูท่ อี่ ยูโ่ รงไฟฟ้าพระนครใต้ วันนัน้ คุณสมบัติ คือ วิศวกร
หนุ่ม ต�ำแหน่งนายช่างระดับ ๔ เพิ่งเข้าท�ำงานที่โรงใต้ใหม่ ๆ
“...ตอนที่ผมอยู่ ได้รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙
ที่เสด็จมาเปิดโรงไฟฟ้าเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๕ ผมเข้างานพอดี ก็ได้รับเสด็จ
เรามีความปลาบปลื้มมากที่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงเสด็จฯ มาเปิด ผมอยู่
ในส่วนต้อนรับแขก และมีผู้ใหญ่จากส่วนกลางมากันเยอะ ผมอ�ำนวย
ความสะดวกแขกทั่วไป คอยตอบค�ำถาม แต่ผมไม่ได้อยู่ข้างใน แต่ก็เป็น
ครั้งแรกที่ได้เห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จ ทุกคนคงปลาบปลื้ม
หมดแหละ…”
คุณมนัส ชุ่มสุนทร อดีตช่างระดับ ๙ โรงไฟฟ้าพระนครใต้ เขียนไว้
ในบันทึกจดหมายเหตุ โรงไฟฟ้าพระนครใต้ ความว่า
“…วันแห่งความภาคภูมิใจของผู้ปฏิบัติงาน โรงจักรพระนครใต้ การที่
เราได้มีส่วนร่วมในการจัดเตรียมสถานที่ของโรงจักรพระนครใต้ ในงาน
รั ฐ พิ ธี วั น เปิ ด โรงจั ก รพระนครใต้ เพื่ อ เตรี ย มรั บ เสด็ จ พระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ เช่น การสร้าง
พลั บ พลาที่ ป ระทั บ ฯ บริ เวณริ ม แม่ น�้ ำ เจ้ า พระยา ใกล้ กั บ ลานน�้ ำ พุ ,
การปรับปรุงพื้นที่ตามแนวลาดพระบาทฯ, การประดับธงไตรรงค์และ
ไฟฟ้ า แสงสว่ า ง ฯลฯ เป็ น ต้ น ยิ่ ง ใกล้ วั น ที่ จ ะเสด็ จ พระราชด� ำ เนิ น ฯ
มาทรงประกอบพิธีฯ ซึ่งเป็นวันส�ำคัญยิ่งของพสกนิกรชาวต�ำบลบางโปรง
และผู ้ ป ฎิ บั ติ ง านโรงจั ก รพระนครใต้ การตระเตรี ย มงานและสถานที่
พร้อมเสร็จ แล้ววันส�ำคัญที่สุดของโรงจักรพระนครใต้ก็มาถึงเมื่อ ขบวน
เสด็จพระราชด�ำเนิน ขบวนตามเสด็จฯ คณะรัฐมนตรีฯ ข้าราชการ บุคคล
ส�ำคัญ สื่อมวลชน และประชาชนมากมายก็เคลื่อนเข้าสู่โรงจักรพระนครใต้
อนุสรณ์ครบรอบ ๔๖ ปี โรงไฟฟ้าพระนครใต้
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๖

พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๑๕ สมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๙ ทรงเสด็จพระราชด�ำเนินประกอบรัฐพิธี
เปิดโรงไฟฟ้าพระนครใต้ โรงไฟฟ้าทีเ่ คยได้ชอื่ ว่าใหญ่ทสี่ ดุ ในภาคพืน้
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และทันสมัยที่สุดในประเทศไทย ได้เริ่มขึ้น
ณ วันนั้น

ป้ายจารึกพระราชด�ำรัส
ครั้งเสด็จพระราชด�ำเนิน
ประกอบรัฐพิธีเปิดโรงไฟฟ้า
เป็นสิ่งเตือนใจให้ชาวโรงใต้
เสมอมา เมื่อโรงเทอร์มอล
จะถูกรื้อถอนออก ป้ายนี้จะ
ถูกน�ำไปติดตั้งยังสถานที่ใหม่
ที่เหมาะสมต่อไป
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เมื่ อ ถึ ง เวลามหามงคลฤกษ์ พระบาทสมเด็ จ
พระเจ้ า อยู ่ หั ว ฯ ทรงเปิ ด โรงจั ก รพระนครใต้
เมื่อเวลา ๑๖.๒๕ น. และเสด็จทอดพระเนตร
การเดินเครื่องที่โรงจักรพลังไอน�้ำพระนครใต้
หน่วยที่ ๑ หน่วยที่ ๒ และเสด็จทอดพระเนตร
ความคืบหน้างานก่อสร้างโรงจักรไอน�ำ้ หน่วยที่ ๓
ซึ่งอยู่ในระหว่างการก่อสร้างฯ ด้วย
ผู้เขียนมีโอกาสเฝ้ารับเสด็จฯ ที่บริเวณประตู
ทางออก Control Room Unit 2 นับเป็นความ
ภาคภูมิใจสูงสุด
หลั ง จาก พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว ฯ
เสด็จพระราชด�ำเนินฯ กลับ บรรดาสื่อมวลชน
และช่างภาพยังใช้เวลายามพระอาทิตย์ตกดิน
อยู ่ กั บ การถ่ า ยภาพที่ ส วยงามยามค�่ ำ คื น ของ
โรงจักรพระนครใต้ โดยเฉพาะโลโก้รูปแผนที่
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ประเทศไทยอั น เก่ า ที่ มี ห ลอดไฟฟ้ า ติ ด ตั้ ง อยู ่
โดยรอบอาณาเขตฯ ที่ ไ ด้ รั บ ความสนใจเป็ น
พิเศษ ส่วนผู้เล่าและพี่ ๆ ที่แผนกฯ และผู้ปฎิบัติ
งานของโรงจักรพระนครใต้อีกหลายคน นั่งเล่น
อยู ่ ที่ บ ริ เวณพลั บ พลาที่ ป ระทั บ เพื่ อ ดู ค วาม
สวยงามของแสงสว่างจากหลอดไฟฟ้า ความมืด
เริ่ ม เข้ า มาเยื อ นแสงสว่ า งจากหลอดไฟฟ้ า ที่
วิ่งวนรอบขอบเขตประเทศไทยยิ่งสว่างมากขึ้น
เหมือนจะบอกว่า ไฟฟ้าจะสว่างไสวไปทัว่ ทุกพืน้ ที่
และสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับประเทศไทย
ตลอดไป...”
...แน่นอนว่า วันนั้นคือวันเปิดต�ำนานอย่าง
เป็นทางการของโรงไฟฟ้าที่ยิ่งใหญ่ และทันสมัย
ที่สุดในประเทศไทย และต�ำนานนั้นได้เดินทาง
ต่อมาอย่างมั่นคงยั่งยืนนานกว่า ๔ ทศวรรษ

โรงเทอร์มอล

อดีตอันรุ่งเรือง

งานก่อสร้างโรงจักรไอน�้ำพระนครใต้ หน่วย
ที่ ๓ เริ่ ม ด� ำ เนิ น การมาตั้ ง แต่ ปี พ.ศ.๒๕๑๔
การก่ อ สร้ า งฐานรากและตั ว อาคารโรงไฟฟ้ า
การติดตั้งอุปกรณ์ การติดตั้งระบบไฟฟ้าและ
ระบบควบคุมฯ รวมถึงการทดสอบอุปกรณ์และ
ระบบความปลอดภัยแล้วเสร็จ สามารถเดินเครือ่ ง
และจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบ ได้เมื่อวันที่
๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๑๗
การด�ำเนินงานโครงการ ๕ ปี ของโรงจักร
พระนครใต้แล้วเสร็จตามแผนการพัฒนาพลังงาน
ไฟฟ้าในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๑๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๑๔
โรงไฟฟ้าพระนครใต้เมือ่ แรกก่อสร้าง เป็นโรงไฟฟ้า

พลังความร้อน โดยใช้น�้ำมันเตาเป็นเชื้อเพลิงมี
หน่วยผลิตไฟฟ้า ๕ เครื่อง เครื่องที่ ๑ - ๒ มีกำ� ลัง
ผลิตเครื่องละ ๒๐๐ เมกะวัตต์ เครื่องที่ ๓-๕
มี ก� ำ ลั ง ผลิ ต เครื่ อ งละ ๓๑๐ เมกะวั ต ต์ รวม
ก� ำลั ง ผลิ ตทั้ ง สิ้ น ๑,๓๓๐ เมกะวั ตต์ สามารถ
ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ปีละ ๙,๓๒๐ ล้านกิโลวัตต์
ชั่วโมง
ชัว่ โมงนัน้ โรงจักรพระนครใต้ นับเป็นโรงไฟฟ้า
ขนาดใหญ่ มีเทคโนโลยีด้านการผลิตไฟฟ้าที่ซับ
ซ้อนทีส่ ดุ เท่าทีก่ ารไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
เคยติดตัง้ มา ด้วยเทคโนโลยีการออกแบบหม้อไอน�ำ้
ที่มีแรงดันสูงและเป็นหม้อไอน�้ำแบบใหม่ชนิด
Controlled Circulation ซึ่งมีการติดตั้ง Boiler
Water Circulating Pump เพิ่มเติมและเป็น
ส่วนหนึ่งที่ท�ำให้อัตราการผลิตไอน�้ำได้สูงกว่า
อนุสรณ์ครบรอบ ๔๖ ปี โรงไฟฟ้าพระนครใต้
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คุณสมบัติ ศานติจารี
อดีตผู้ว่าการ การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
คนที่ ๑๐ ศิษย์เก่าของ
โรงไฟฟ้าพระนครใต้
คนหนึ่งเช่นกัน
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หม้ อ ไอน�้ ำ ที่ เ คยมี ใช้ ง านมา เป็ น แหล่ ง ผลิ ต
พลั ง งานไฟฟ้ า ซึ่ ง สู ง ที่ สุ ด และทั น สมั ย ที่ สุ ด ใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยคุ นัน้ ทัง้ เป็นแหล่งศึกษา
และดูงานของนานาประเทศในแถบเอเชียและ
ยุโรป อีกทั้งยังเป็นต้นแบบของโรงไฟฟ้าประเภท
หม้อไอน�้ำชนิด Controlled Circulation ที่มี
การน�ำเอาเทคโนโลยีนี้ไปสร้างที่โรงไฟฟ้าพลัง
ความร้อนบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ในเวลาต่อมา
และไม่ เ พี ย งใหญ่ โ ต ทั น สมั ย และทรง
ประสิทธิภาพเท่านั้น โรงไฟฟ้าพระนครใต้ หรือ
โรงจั ก รพระนครใต้ ใ นสมั ยนั้ น ถื อ เป็ น หนึ่ ง ใน
‘โรงครู’ และเป็นความภูมิใจของการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย ไม่แพ้การก่อสร้างเขื่อน
คอนกรีตขนาดใหญ่อย่างเขื่อนภูมิพลได้สำ� เร็จ
ทว่า ยิ่งไปกว่านั้น โรงไฟฟ้าแห่งนี้ ยังเป็น
แรงดลใจให้วศิ วกรหนุม่ บางคน ใฝ่ฝนั ทีจ่ ะสืบสาน
ต�ำนานคนสร้างไฟแห่งโรงจักรพระนครใต้ ถึงขั้น
มุ่งมั่นที่จะเข้ามาท�ำงานที่นี่ให้ได้
“...ตอนนั้น พ.ศ.๒๕๑๕ ผมสมัครเข้างาน
ที่ โรงไฟฟ้ า พระนครใต้ ตอนนั้ น มี ก ารทดลอง
งานก่อน ทดลองงานเป็นช่างชั้น ๔ แล้วบรรจุ
เป็นนายช่าง อยู่แผนกประสิทธิภาพ ดูแลสถิติ
การผลิต ประสิทธิภาพของเครื่องจักร ช่วงนั้นมี
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนยูนติ ๑ กับยูนติ ๒ ยูนติ ๓
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ก�ำลังก่อสร้างใกล้จะเสร็จพอดี ผมประทับใจโรงใต้
ตั้ ง แต่ ต อนผมเป็ น นิ สิ ต แล้ ว ตอนนั้ น อยู ่ ป ี ๓
มหาวิทยาลัยเกษตร เขาพาไปดูงานที่โรงไฟฟ้า
พระนครใต้ ผมประทับใจว่า โอ้โห! ท�ำไมใหญ่โต
อย่างนี้ มีคอนโทรลรูมสวยงาม คนท�ำงานแต่งชุด
เทา ๆ ยูนิฟอร์มดีมาก เห็นแล้วก็อยากท�ำงาน
แบบนี้ จบแล้วก็มาเลย ไม่ได้มองที่อื่นเลย... ”
คุณสมบัติ ศานติจารี อดีตผู้ว่าการ การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร�ำลึกความหลัง
เมื่อครั้งเป็นน้องใหม่ใน กฟผ. ให้ฟัง
...ใครเลยจะคาดคิดได้วา่ นิสติ หนุม่ ทีป่ ระทับใจ
กับโรงจักรพระนครใต้ จนมุง่ มัน่ มาท�ำงานทีน่ ี่ จะมี
เส้นทางเติบโตในองค์กรที่เข้มแข็งอย่าง กฟผ.
ไปจนกระทัง่ ถึงสุดทางในต�ำแหน่ง ผูว้ า่ การ การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) คนที่ ๑๐
ไม่ต่างจาก คุณประจวบ อุชชิน อดีตผู้ช่วย
ผูอ้ ำ� นวยการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ผูใ้ ช้ชวี ติ การท�ำงาน
วนเวียนอยู่ในโรงไฟฟ้าแห่งนี้ถึง ๔ ครั้ง ๔ ครา
“…มาโรงใต้เป็นครั้งแรก พ.ศ.๒๕๑๖ เห็น
โรงไฟฟ้ า ๓ ยู นิ ต แรกนี่ โห! มั น ยิ่ ง ใหญ่ ม าก
ใหญ่กว่าโรงเหนือ ทีพ่ ระราม ๖ เยอะเลย สมัยนัน้
เมืองไทยนี่ โหลดพีคแค่พันเมกะวัตต์นิด ๆ เท่านั้น
ไม่เกินสองพัน โรงใต้โรงเดียวก็พันนิด ๆ แล้ว
จึงเป็นโรงพระเอกสมัยนั้น ในเซาท์อีสต์เอเชีย
ไม่มีที่ไหนใหญ่เท่าโรงจักรพระนครใต้ กรุงเทพฯ
จะมีไฟหรือไม่ ขึ้นกับโรงใต้…”
นับจากวันเริ่มต้นนับหนึ่งในปี พ.ศ.๒๕๑๑
โรงไฟฟ้ า ยู นิ ต ๑ เข้ า ระบบในปี พ.ศ.๒๕๑๔
ยูนิต ๒ ปี พ.ศ.๒๕๑๕ ยูนิต ๓ เข้าปี พ.ศ.๒๕๑๗
ยู นิ ต ๔ เข้ า ระบบ พ.ศ.๒๕๑๘ และสุ ด ท้ า ย
ของโรงเทอร์ ม อล คื อ ยู นิ ต ๕ เข้ า ระบบในปี
พ.ศ.๒๕๒๑
...ใช้เวลา ๑๐ ปี ต�ำนานของโรงไฟฟ้าที่ใหญ่
และส� ำคั ญ ที่ สุ ด ในยุ ค หนึ่ ง ของประเทศไทยจึ ง
เสร็จสมบูรณ์
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ลานไกทางซ้ายของภาพ
โรงไฟฟ้าเทอร์มอล และ
โรงไฟฟ้าคอมไบน์ทางขวาสุด
ภาพรวมของโรงไฟฟ้า
พระนครใต้

52

อนุสรณ์ครบรอบ ๔๖ ปี โรงไฟฟ้าพระนครใต้

อนุสรณ์ครบรอบ ๔๖ ปี โรงไฟฟ้าพระนครใต้

53

สมัยที่เป็นพนักงานกะ
ด้วยกันที่โรงใต้ พวกเขา
ต้องเจอหน้ากันแทบทุกวัน
แต่ในยามทีต่ า่ งเกษียณอายุ
แยกย้ายกันไปตามวิถี
นานๆ ครั้งจึงจะได้เจอ
หน้ากันอีกที และความทรงจ�ำ
ครั้งเก่า สมัยที่ยังต้อง
‘เข้ากะ’ อยู่ ก็ยังเป็นเรื่องคุย
ที่ทุกคนไม่รู้เบื่อ
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‘พนักงานกะ’

ชีวิตของคนสร้างไฟ
...กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑
วันนี้ อาคารโรงไฟฟ้าเทอร์มอลแตกต่างไปจาก
ทุกวัน หลายปีมาแล้ว ที่อาคารนี้ลดความคึกคัก
ลงไป เพราะโรงเทอร์มอล ยูนิต ๑, ๒ และยูนิต ๓
ได้ถูกปลดออกจากระบบไปตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๑
เนื่องจากอายุการใช้งานที่นานปี และถูกแทนที่
ด้วยโรงไฟฟ้าความร้อนร่วม หรือโรงคอมไบน์แทน
ส่วนโรงเทอร์มอล ยูนิต ๔ และยูนิต ๕ เพิ่งถูกปลด
ออกจากระบบไปเมื่อต้นปี พ.ศ.๒๕๖๑ นี้เอง

อนุสรณ์ครบรอบ ๔๖ ปี โรงไฟฟ้าพระนครใต้

หลังจากนั้น อาคารนี้จึงมีแต่ความเงียบงัน
มีเพียงเจ้าหน้าทีค่ อยเดินตรวจตราความเรียบร้อย
เป็นครั้งคราวเท่านั้น
แต่วนั นีต้ า่ งไปจากทุกวัน เมือ่ พนักงานเดินเครือ่ ง
รุน่ เก๋าทีป่ ลดเกษียณไปแล้ว ได้กลับมาเยีย่ มเยือน
ถิ่นเก่าของพวกเขาอีกครั้ง
คุุณเทวมิตต์ บุรณศิริ วัย ๖๘ ปี คุณสมนึก
เที ย นแก้ ว วั ย ๖๖ ปี คุ ณ ชวลิ ต เพ็ ช รแดง
วัย ๖๖ ปี คุณสมหมาย โตส�ำราญ วัย ๗๒ ปี
และ คุณเกษม ธรรมเจริญ วัย ๖๗ พวกเขา
ทั้งหกคนคือตัวแทนของอดีตพนักงานเดินเครื่อง
ของโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ยุคทีย่ งั เป็นโรงความร้อน

หรือโรงเทอร์มอลในอดีต พวกเขาเดินเข้าไปใน
ห้องเดิม ห้องที่คุ้นเคย ห้องซึ่งเคยเป็นที่ชุมนุม
ท�ำงาน พูดคุย หยอกล้อกันมาคนละไม่ต�่ำกว่า
๔๐ ปี เดินดูแผงควบคุมเครื่องต่าง ๆ บอร์ดแสดง
น�้ำ ไฟ ชวนให้ห้องที่เคยทึมเทากลับมามีชีวิตชีวา
อีกครั้งหลังจากเงียบเหงามานาน...
“ปล่องขาวสลับแดง นี่เป็นสัญลักษณ์ของ
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนเลยนะ”
อดีตคนสร้างไฟแห่งโรงใต้คนหนึ่งบอก และ
นั่ น อาจเป็ น เพราะโรงไฟฟ้ า พลั ง ความร้ อ นจะ
ทาสีปล่องระบายความร้อนด้วยสีขาวสลับแดง
เหมื อ นกั น ทุ ก ที่ ซึ่ ง ในอดี ต ที่ ผ ่ า นมาปล่ อ งทั้ ง
๕ นี้ก็ได้ท�ำหน้าที่ของมันอย่างเต็มที่ในการผลิต
ไฟฟ้า
“โรงไฟฟ้าของเราสร้างมาตัง้ แต่ปี ๑๓ ตอนนัน้
เป็นโรงไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์เลยนะ
แล้วเราก็จา้ งบริษทั ญีป่ นุ่ มาประกอบเครือ่ งให้ดว้ ย”
“เมื่อก่อนตอนยังเดินเครื่องทั้ง ๕ ยูนิต ในห้อง
คอนโทรลรูมคึกคักมาก กะหนึง่ ท�ำงานกันตัง้ ๘๐ คน
เดินไปทางไหนก็แทบจะชนกัน”
ใครคนหนึ่ ง บอกเราถึ ง อดี ต อั น เคยรุ ่ ง เรื อ ง
ของโรงไฟฟ้าพระนครใต้แบบนัน้ และขยายความ
ต่อว่า ที่ดูเหมือนเยอะก็เพราะเมื่อก่อนตอนเดิน
เครื่องโรงไฟฟ้าทั้ง ๕ โรง เจ้าหน้าที่บอร์ดห้องละ
๑๒ คน รวมหัวหน้ากะ และซุปเปอร์ไวเซอร์ก็
ประมาณ ๘๐ คนพอดี โดยแต่ละคนก็มีหน้าที่
ประจ�ำแตกต่างกัน บางครั้งเวลาเดินตรวจใน
โรงไฟฟ้าเดินมาจ๊ะกันบ้างก็มี เรียกว่าคนเยอะ
ไปหมด
เจ้าหน้าที่กะคนหนึ่งได้บอกว่า กว่าที่จะเอา
เครื่องเข้าระบบ เดินเครื่องโรงไฟฟ้าเทอร์มอลได้
ไม่ใช่งานง่าย ๆ ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่วุ่นวายที่สุด
ช่ ว งหนึ่ ง เลยที เ ดี ย ว เนื่ อ งจากต้ อ งเช็ ค อุ ป กรณ์
ทุกอย่างให้อยู่ในสภาพพร้อมเดินเครื่องที่สุด
“เราท�ำงาน ๒๔ ชัว่ โมงเพือ่ บริการประชาชน”

เป็นค�ำกล่าวสัน้ ๆ ทีส่ ะท้อนชีวติ ของคนท�ำงาน
เดินเครือ่ งโรงไฟฟ้า หรือทีเ่ รียกกันว่า “พนักงานกะ”
ภาพคนท�ำงานของที่นี่อาจต่างไปจากที่อื่นบ้าง
เพราะพนักงานกะทีอ่ นื่ ๆ อาจต้องเดินท�ำงานกัน
ขวักไขว่วุ่นวาย แต่พนักงานกะของที่นี่ จะอยู่
ประจ�ำการกันในห้องควบคุมการผลิตไฟฟ้าของ
แต่ละยูนิต และแต่ละบล็อก ที่เรียกกันว่าห้อง
“คอนโทรลรูม” (Control Room)
แต่ละกะจะมีเจ้าหน้าที่ประจ�ำต�ำแหน่ง คือ
หัวหน้ากะ หรือที่บางครั้งก็เรียกทับศัพท์อย่าง
เข้ า ใจกั น ดี ว ่ า “ชิ ฟ ชาร์ ต ” ซึ่ ง มาจากค� ำ ว่ า
Chief Chart และเจ้าหน้าที่บอร์ด ท�ำหน้าที่ดูแล
เครื่อง ชนิดที่เรียกว่าต้องนั่งเฝ้าหน้าจอดูความ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และเจ้าหน้าที่โลคอล
(Local) ท�ำการเดินตรวจตราภายในโรงไฟฟ้า
ทุก ๑ - ๒ ชั่วโมง
และเนือ่ งด้วยการเดินเครือ่ งโรงไฟฟ้านัน้ ต้อง
ท�ำงานทั้งวันทั้งคืนตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพื่อให้มี
ไฟฟ้าในระบบตลอดเวลาไม่มีวันหยุดพัก ไม่ว่า
ฝนจะตก แดดจะออก คนท�ำงานกะจึงต้องเข้าเวร
ท�ำงานกัน ๒๔ ชั่วโมงเฉกเช่นเดียวกับโรงไฟฟ้า
จ�ำนวนเจ้าหน้าที่กะของโรงไฟฟ้าเทอร์มอล
แต่ละกะมีคนท�ำงานประมาณ ๑๐ - ๑๕ คน

คุณเทวมิตต์ บุรณศิริ
กับความทรงจ�ำถึง
พนักงานกะ เพื่อนร่วมงาน
ที่ใช้ชีวิตร่วมกัน ณ สถานที่
แห่งนีม้ ายาวนานกว่า ๔๐ ปี
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กว่า ๔๐ ปีที่ท�ำงานร่วมกัน
มาในหน้าที่พนักงานเดิน
เครื่องโรงไฟฟ้า ซึ่งใช้
ชีวิตการท�ำงานเป็นกะ
อันแตกต่างจากคนทั่วไป
เมื่อได้กลับมาเยี่ยมโรง
เทอร์มอลโรงเดิม จึงเสมือน
เป็นการย้อนเวลากลับสู่
ยุครุ่งเรืองของโรงไฟฟ้า
แห่งนี้อีกครั้ง
อนุสรณ์ครบรอบ ๔๖ ปี โรงไฟฟ้าพระนครใต้
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มากกว่าโรงคอมไบน์ทมี่ เี จ้าหน้าทีป่ ระมาณ ๖ - ๗
คนถึงเท่าตัว เหตุผลก็คือ เพราะโรงเทอร์มอล
เป็นโรงเก่าซึ่งยังต้องใช้เจ้าหน้าที่คอยเดินเครื่อง
ต่างจากโรงคอมไบน์ที่สั่งการด้วยคอมพิวเตอร์
จึงใช้เจ้าหน้าที่ทำ� งานน้อยกว่า
ส�ำหรับชาวโรงใต้ทนี่ ี่ แบ่งการท�ำงานเป็น ๓ กะ
กะเช้าเข้างานตัง้ แต่ ๗.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น. กะบ่าย
เริ่ม ๑๕.๐๐ น. - ๒๓.๐๐ น. และกะดึกเริ่มตั้งแต่
๒๓.๐๐ น. - ๗.๐๐ น. โดยท�ำงานต่อเนือ่ งกัน ๙ วัน
และมีวันหยุด ๓ วัน จึงต้องมีเจ้าหน้าที่กะประจ�ำ
โรงไฟฟ้าทั้งหมด ๔ กะ ท�ำงานและหยุดพักสลับ
หมุ น เวี ย นกั น ไป ทว่ า ในอดี ต การเข้ า กะมิ ไ ด้
เหมือนเช่นปัจจุบัน
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คุ ณ สมหมาย โตส� ำ ราญ อดี ต พนั ก งาน
เดินเครื่องวัย ๗๒ ปี ถึงจะเกษียณไปนานกว่า ๑๐ ปี
ทว่าชุดช็อปสีเทา และบัตรประจ�ำตัวพนักงาน กฟผ.
ของเขา ยังคงเก็บไว้อย่างดี
“...เราอยู่กะนี่ ตอนนั้นกะหนึ่งอยู่ ๘ ชั่วโมง
เข้าเช้านี่ ๗ โมงเช้าถึง ๔ โมงเย็น แต่มันควง
กะน่ะ วันเว้นวัน เช้า ๒ วัน บ่ายต่อดึก แล้ว
เว้นไว้ ๑ วันไม่ต้องมา ควงกะครั้งละ ๒ กะ เป็น
๑๖ ชั่วโมง แล้วพัก ท่องกันเป็นสูตรเลย เข้า ๓
เช้า ๓ บ่าย ๓ ดึก พอมาถึงสมัยผู้ว่าฯ ก�ำธน
(ปั จ จุ บั น คื อ องคมนตรี ก�ำธน สิ น ธวานนท์)
ท่านไม่ยอม ท่านว่ามันผิดกฎหมาย คนเราชีวิต
นี่ มันจะท�ำงาน ๑๒ ชั่วโมง ๒๔ ชั่วโมงนี่ เป็นไป

ไม่ได้ ตอนนั้นพวกเราก็คัดค้านกัน ผู้ว่าฯ ก็ไม่
ยอม ไกล่เกลี่ยกันนานกว่าจะจบ ก็ยกเลิกไปในปี
รู้สึกจะ ๒๕๒๔...”
เจ้าหน้าทีป่ ระจ�ำกะแต่ละกะจะเป็นคนชุดเดิม
ชุดเดียวกันตลอด ท�ำให้คนท�ำงานเข้าขารู้ใจกัน
เป็นอย่างดี จนมีค�ำกล่าวว่าการท�ำงานกะ ท�ำให้
ได้เพือ่ นแท้ บางคนท�ำงานร่วมกันมา ๒๐ ปี บางคน
๓๐ ปี และบางคูบ่ างคน ก็ทำ� งานด้วยกันมาตัง้ แต่
เป็นหนุ่ม จนเกษียณอายุงานพร้อมกัน กินนอน
ร่วมกัน สุขทุกข์ร่วมกัน หรือล้อกันเล่นว่าสนิท
ยิ่งกว่าภรรยาที่บ้านเสียอีก
“การท�ำงานกะท�ำให้เราท�ำงานกันเป็นทีม
มีการคุย กระเซ้าเย้าแหย่กนั เพราะเราท�ำงานกัน
มาตั้งแต่อายุยังน้อย มีความผูกพันกันมา บางคน
ก็แทบไม่ได้ย้ายไปไหนเลย หรือบางคนย้ายไป
ท�ำที่อื่นประเดี๋ยวประด๋าวแล้วก็กลับมาใหม่”
แต่ อี ก ด้ า นหนึ่ ง กั บ โลกภายนอกโรงไฟฟ้ า
ด้วยเวลางานที่ไม่เหมือนกับอาชีพอื่น เสียงจาก
พนักงานกะบางคน ได้เล่าถึงอีกด้านของเหรียญ
ให้ฟงั ว่า ตัง้ แต่ทำ� งานมาเพือ่ นเลิกคบไปหลายคน
เพราะเวลาไม่เคยตรงกัน ไม่ได้ไปสังสรรค์กับ
ใครเขา ปีใหม่ สงกรานต์ถ้าไม่ตรงกะหยุดก็ต้อง
มาท�ำงาน จนยามหน้าหมู่บ้านยังเข้าใจว่าท�ำ
อาชีพเดียวกัน เพราะท�ำงานไม่มวี นั หยุดคล้ายกัน
บางคนมีแฟน ถ้าแฟนเข้าใจก็ดีไป แต่ถ้าไม่เข้าใจ
ก็ล�ำบากหน่อย
เช่นเดียวกับในแง่มมุ เรือ่ งหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
ต่อการท�ำงาน แม้เวลาปกติเจ้าหน้าทีก่ ะจะพูดคุย
กันอย่างสนุกสนาน เล่าเรื่องราวได้อย่างมีสีสัน
แต่การท�ำงานกะก็เป็นความรับผิดชอบทีห่ นักหนา
จนคนภายนอกอาจคิดไม่ถึง
จากการที่ต้องดูแลการผลิตไฟฟ้าซึ่งถือเป็น
สิง่ จ�ำเป็นทีป่ ระชาชนต้องการมากทีส่ ดุ อย่างหนึง่
หากเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ห รื อ ไฟฟ้ า ดั บ ก็ อ าจยั ง ความ
เสียหายมาสู่ประเทศได้ เบื้องหลังรอยยิ้มและ

เสียงหัวเราะของเจ้าหน้าทีก่ ะต่าง ๆ จึงเต็มไปด้วย
ความรับผิดชอบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
เริ่ ม ตั้ ง แต่ ก ารเข้ า งานในแต่ ล ะกะ แม้ จ ะมี
ความแตกต่างกันในรายละเอียดปลีกย่อยไปบ้าง
แต่สิ่งที่ทุกคนในทุกกะและทุกโรง ต้องท�ำประจ�ำ
คือ การเดินตรวจภายในโรงไฟฟ้า โดยแต่ละกะ
เมื่อเริ่มเข้างานจะมีเจ้าหน้าที่ ๒ คน ออกเดิน
แยกกันไปตรวจทัว่ โรงไฟฟ้า ทีต่ อ้ งใช้เวลาอย่างน้อย
๑ - ๒ ชั่วโมงขึ้นไป
หากมีอะไรผิดปกติก็จะ “วอ” หรือเรียกวิทยุ
กลับมาถามหรือแจ้งเจ้าหน้าที่ประจ�ำบอร์ดที่
ห้องคอนโทรลรูม ให้เช็คความผิดปกติที่เกิดขึ้น
หากเป็ น สั ญ ญาณเตื อ นและเจ้ า หน้ า ที่ ป ระจ� ำ
บอร์ดแก้ไขได้ ก็จะท�ำการแก้ไขที่นั่น แต่ถ้าไม่ได้
เจ้าหน้าที่ซึ่งเดินตรวจอยู่ก็ต้องแก้ไขที่หน้างาน
การเดินตรวจตราโรงไฟฟ้าถือเป็นงานส�ำคัญ
ของการท�ำงานกะ ต้องตรวจตราอุปกรณ์ทุกชิ้น
ส่วนว่าท�ำงานเป็นอย่างไร เดินเครื่องปกติไหม
ระบบระบายความร้ อ นท�ำงานปกติ ห รื อ เปล่ า
อยู่ในเกณฑ์ไหม ถ้าไม่ปกติ ก็ต้องหยุดอุปกรณ์
ตัวนั้น และทุก ๆ ๑ ชั่วโมงก็ต้องเดินตรวจอีกว่า
มีค่าความเปลี่ยนแปลงหรือมีปัญหาอะไรเกิดขึ้น
หรือเปล่า ถ้ามีปัญหาต้องรีบแก้ไขทันที

คุณสมหมาย โตส�ำราญ
อดีตพนักงานเดินเครื่อง
ซึ่งท�ำงานที่โรงไฟฟ้า
พระนครใต้ตั้งแต่หนุ่ม
จนเกษียณอายุ
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บรรยากาศการท�ำงานใน
ห้องคอนโทรลรูมของ
โรงไฟฟ้าเทอร์มอล
ซึ่งกลายเป็นอดีตไปแล้ว
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การเดินตรวจรอบๆ
โรงไฟฟ้า เป็นหน้าที่หลัก
อย่างหนึ่งของพนักงาน
เดินเครือ่ ง หรือ ‘พนักงานกะ’
ซึ่งต้องปฏิบัติเป็นประจ�ำ
แม้ยามค�่ำคืนดึกดื่นเพียงใด
พนักงานที่เข้ากะ ก็ต้อง
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
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อย่างไรก็ตาม แม้เจ้าหน้าที่กะจะเดินตรวจ
รอบโรงไฟฟ้าตลอดเวลา แต่บางครัง้ ก็อาจตรวจจุด
ที่เกิดปัญหาได้ไม่ทั่วถึง ภายในห้องคอนโทรลรูม
จึ ง จ� ำ เป็ น ต้ อ งมี ก ล้ อ งวงจรปิ ด แสดงภาพรอบ
โรงไฟฟ้าและติดตั้งอุปกรณ์เตือน (Alarm) ซึ่งมี
หลายลักษณะ ตั้งแต่เตือนทั่วไป ที่สามารถปิด
จากห้องคอนโทรลรูมได้ ไปจนถึงสัญญาณฉุกเฉิน
ที่เจ้าหน้าที่ต้องออกไปปฏิบัติงานยังโรงไฟฟ้า
“คนข้างนอกอาจมองว่าคนอยู่กะสบาย แต่
เวลาเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นแต่ละครั้งก็วุ่นวายมาก”
แม้ในสายตาคนนอก งานพนักงานกะของ
โรงไฟฟ้าดูน่าสบาย เจ้าหน้าที่นั่งคุยกันในห้อง
คอนโทรลรูมสนุกสนานจนเป็นภาพที่เจนตา แต่
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เมื่อเกิดปัญหาเครื่องทริป (Trip) หรือระบบล่ม
หรือมีอะไรเสียหาย จนเดินเครื่องไม่ได้ ในห้อง
คอนโทรลรู ม อาจเป็ น เหมื อ นสมรภู มิ ย ่ อ ย ๆ
ที่ทุกคนต้องวิ่งวุ่นระหว่างตัวโรงไฟฟ้าและห้อง
คอนโทรลรูมเต็มไปหมด
“ถ้าเอาไม่อยู่จริง ๆ บางทีต้องยืมคนโรงอื่น
มาช่วยด้วยนะ แต่นั่นก็นานมากแล้ว ถือเป็น
เหตุการณ์พิเศษจริง ๆ”
ในโรงไฟฟ้าระบบความร้อน หรือ โรงเทอร์มอล
ทีเ่ ป็นระบบแมนนวล (Manual) ใช้มอื ในการบังคับ
มีคนคุมแป้นบอร์ดน�้ำ ไฟ ไฟฟ้า เวลาเครื่องทริป
จะมีเสียง พนักงานเดินเครือ่ งประจ�ำกะต้องรีบหา
สาเหตุให้เจอว่า เครือ่ งเตือนทีจ่ ดุ ไหน หรือเตาทะลุ
ท่อแตก ก็ต้องรีบเอาเครื่องลง แก้ไข
“ทริปทีหนึ่ง ก็จะได้ตื่นเต้น เร้าใจตรงนั้น แต่
ถามว่าเครียดไหมต้องบอกเลยว่าเครียดมาก”
ปั ญ หาเครื่ อ งทริ ป จึ ง ถื อ เป็ น ห้ ว งเวลาของ
เจ้าหน้าทีก่ ะทุกคนไม่วา่ จะเป็นโรงเทอร์มอลหรือ
โรงคอมไบน์ลว้ นไม่อยากให้เกิดขึน้ เพราะหมายถึง
ระบบไฟฟ้าที่อาจสะดุด และความน่าเชื่อถือของ
โรงไฟฟ้า พนักงานกะจึงถือเป็นเรื่องส�ำคัญและ
ต้องรีบแก้ปัญหาให้เร็วที่สุด
“ชอบอยู่กะไหน?” อาจเป็นอีกหนึ่งค�ำถามที่
ทุกคนอดไม่ได้ที่จะอยากรู้ ว่ากะไหนกันแน่ที่
พนักงานกะของโรงไฟฟ้าชอบมากทีส่ ดุ เนือ่ งจาก
มีเสียงร�่ำลือว่ากะดึก สนุก เพราะไม่ค่อยมีอะไร
วุ่นวายนัก ส่วนกะบ่ายอยู่แล้วง่วง หรือกะเช้า
สบายสุดมีเวลาให้ไปสังสรรค์ได้
“ถ้าถามพนักงานกะที่นี่อยากเข้าบ่าย เพราะ
หนึ่ง มันไม่ต้องเข้าเช้า ไม่ต้องตื่นเช้า ตื่นสายได้
และกลับบ้านห้าทุม่ ก็ไม่ดกึ เกินไป ไม่งว่ ง ไม่เหนือ่ ย
แต่เข้าดึกจะเหนือ่ ย เพราะอดนอน ถ้าใครกลางวัน
ไม่พักผ่อนนะ โห...กลางคืนหลับแน่”
ประสบการณ์ ต รงจากอดี ต คนเคยอยู ่ ก ะ
บอกมา และเมื่อถามว่า แล้วถ้าต้องอยู่กะดึก

มีวิธีแก้ง่วงหรือมีอะไรท�ำเป็นพิเศษหรือไม่ ก็ได้
ค�ำตอบว่า
“สมัยผมท�ำงานกะใหม่ ๆ ถ้าเข้าดึกจะชวน
พวกพี่ ๆ หุงข้าวกินกันหลังเดินตรวจโรงไฟฟ้า
แล้ว สักตี ๒ เห็นจะได้ แต่ท�ำได้ไม่นานก็ต้องเลิก
เพราะน�้ำหนักขึ้นตามเป็นเงาตามตัว”
“และถ้ า ว่ า กั น ตามจริ ง แล้ ว งานกะดึ ก ก็ มี
อะไรให้ท�ำไม่แพ้กะอื่น เพราะเราต้องท�ำสรุป
ว่ า วั น นี้ ผ ลิ ต ไฟฟ้ า ได้ กี่ ห น่ ว ย ตรงตามที่ ศู น ย์
ควบคุมก�ำลังไฟฟ้า ที่บางกรวยก�ำหนดมาให้ไหม
ใช้เชื้อเพลิงไปเท่าไร เท่านี้ก็ใช้เวลาเป็นชั่วโมง
แล้วนะ”
อีกค�ำถามหนึง่ ทีเ่ ราติดใจจนต้องเอ่ยปากถาม

ชาวพนักงานกะว่า อะไรคือสาเหตุที่ท�ำให้เขา
เลือกชีวิตเป็นพนักงานกะโรงไฟฟ้า
“ต้องยอมรับนะว่า เป็นพนักงานกะได้ค่า
ตอบแทนทีด่ ี แต่ทสี่ ำ� คัญกว่านัน้ พนักงานกะท�ำให้
ได้ทำ� งานวิชาชีพทางเชิงช่างของเราด้วย เป็นงาน
ท้าทายที่ได้เดินเครื่องโรงไฟฟ้าระดับพัน ๆ ล้าน
หมื่นล้าน เป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ
ของเราให้มากขึ้น และไม่ใช่ทุกคนที่จะได้ท�ำงาน
แบบนี้เหมือนเรา”
และนั่ น เป็ น เสี ย งสรุ ป การท� ำ งานของชี วิ ต
ชาวกะในโรงไฟฟ้า ที่ได้บอกไว้ถึงหน้าที่ความ
รับผิดชอบอันใหญ่หลวงของพวกเขา - พนักงาน
เดินเครื่องโรงไฟฟ้าพลังความร้อน
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บน: คุณวิษณุ พิจติ บันดาล
เริ่มงานที่โรงใต้ในปี
พ.ศ.๒๕๑๗ และขึ้นถึง
ต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการ
โรงไฟฟ้าพระนครใต้
ล่าง: คุณประจวบ อุชชิน
อดีตกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี
โฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)
เรียนรู้และเก็บเกี่ยว
ประสบการณ์ในฐานะ
วิศวกร กฟผ. ที่โรงไฟฟ้า
พระนครใต้มานานปี
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ปัญหา มีไว้แก้ไข
หากเอาแผนที่จังหวัดสมุทรปราการมากางดู
จะเห็นว่าแนวล�ำน�ำ้ เจ้าพระยาช่วงทีผ่ า่ นโรงไฟฟ้า
พระนครใต้นั้นเป็นโค้งของแม่น�้ำ ขนาบด้านทิศ
เหนือ - ใต้ ด้วยคลองบางฝ้ายและคลองบางโปรง
ฝัง่ ตรงข้ามด้านทิศตะวันตกคือตัวอ�ำเภอพระประแดง
และเป็ น พื้ น ที่ ซึ่ ง ได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลจากปรากฏการณ์
น�้ำขึ้น - น�ำ้ ลงอย่างเต็มที่...ทุกเมื่อเชื่อวัน
และด้ ว ยท� ำ เลที่ ตั้ ง เป็ น ดั ง นี้ ปั ญ หาหนึ่ ง ที่
โรงใต้ได้รับตลอดมานับแต่เริ่มต้นการเดินเครื่อง
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นัน่ คือปัญหาขยะจากแม่นำ�้ ทีม่ กั ลอยมาติดตะแกรง
หน้าอาคารรับนํ้าหรืออินเทค (Intake) อยู่ทุกวัน
มันคือความปวดเศียรเวียนเกล้าของชาวโรงใต้
อย่างยิง่ เพราะน�ำ้ จากเจ้าพระยาเหล่านี้ จะต้องน�ำ
มาใช้ในกระบวนการหล่อเย็น (Cooling Process)
ตลอดเวลาที่โรงไฟฟ้าเดินเครื่องอยู่ ถ้ามีขยะ
หลุดลอดเข้าไปได้ นั่นก็เกิดปัญหา หรือหากขยะ
มาติดอยูห่ น้าอินเทคมากเข้า จนน�ำ้ ไหลผ่านไม่ได้
นั่นก็เป็นปัญหาเช่นกัน
คุณวิษณุ พิจิตบันดาล อดีตผู้อ�ำนวยการ
โรงไฟฟ้าพระนครใต้ ได้กรุณาเล่าให้ฟังถึงเรื่องนี้
ที่บ้านพักในซอยบางกรวย ไม่ห่างจากส�ำนักงาน
ใหญ่ของ กฟผ. ที่ท่านใช้ชีวิตในองค์กรแห่งนี้
มาตลอดตราบจนเกษีณอายุในต�ำแหน่งผู้ช่วย
ผู้ว่าการ
“...ท�ำงานสมัยนัน้ มันก็สนุกนะตอนนัน้ ปัญหา
เยอะ มีปญ
ั หาเรือ่ งน�ำ้ หล่อเย็นอยู่ น�ำ้ ทีเ่ ราดูดจาก
แม่น�้ำเจ้าพระยา ขยะมันเยอะ พอมากเข้ามันก็
มาบล็อกอยู่หน้าอินเทค ต้องใช้คนไปโกยขึ้นมา
ให้คนงานขนไปทิ้งที่กองขยะอีกที…”
แทบไม่นา่ เชือ่ ว่า โรงไฟฟ้าทีใ่ หญ่และทันสมัย
ที่สุดในยุคนั้น ยังต้องพบเจอปัญหาที่ดูเหมือน
เป็นเรื่องปลีกย่อยเล็กน้อย หากเทียบกับบทบาท
หน้าที่ของโรงไฟฟ้า แต่ใช่หรือไม่ว่า บางครั้ง
เรื่องเล็กน้อย หากปล่อยไว้อาจกลับกลายเป็น
เรื่องใหญ่โตได้
คุณประจวบ อุชชิน อดีตผูป้ ฏิบตั งิ านโรงไฟฟ้า
พระนครใต้ตั้งแต่ยุคแรก ๆ เล่าถึงปัญหาขยะ
นี้ว่า
“…เพราะโรงใต้ตดิ แม่นำ�้ ตรงทีเ่ ป็นคุง้ น�ำ้ เข้ามา
ขยะต่าง ๆ จากกรุงเทพฯ เลยมาติดอยูห่ น้าโรงใต้
บริเวณอินเทค ผมยังเคยบ่นเล่น ๆ ว่า ใครมาเลือก
พืน้ ทีว่ ะ ขยะตันหน้าอินเทค บางทีระดับน�ำ้ ต่างกัน
เป็นเมตรเลย มีการคิดหาทางกัน จนมีคนโรงใต้
คนหนึ่งคิดได้ ได้รางวัลด้วยนะ...”

คุณประจวบหมายถึงผลงานการสร้างเครื่อง
ตั ก ขยะขึ้ น จากน�้ ำ ซึ่ ง เกิ ด จากการคิ ด ค้ น ของ
นายสมบูรณ์ จิตตลีลา นายช่างคนหนึ่งของโรงใต้
ในขณะนัน้ ซึง่ เป็นเครือ่ งมือทีส่ ร้างง่าย ๆ ไม่ซบั ซ้อน
แต่ช่วยทุ่นแรงคนงานโกยขยะขึ้นจากแม่น�้ำได้
ไม่ใช่น้อย ผลงานชิ้นนี้ยังได้ได้รับรางวัลดีเลิศ
เรือ่ งสิง่ ประดิษฐ์ทเี่ ป็นประโยชน์ตอ่ กฟผ. ประจ�ำปี
พ.ศ.๒๕๒๖ อีกด้วย
...นีเ่ ป็นอีกหนึง่ ความภาคภูมใิ จของชาวโรงใต้
ที่แสดงให้เห็นถึงความมานะในการแก้ไขปัญหา
ต่าง ๆ ให้ลุล่วงด้วยตัวเอง ก่อนที่จะพึ่งพิงความ
ช่วยเหลือจากภายนอก
นอกจากปัญหาขยะในแม่นำ�้ ทีม่ าติดค้างอยูท่ ี่
ตะแกรงหน้าอาคารรับนํ้า อีกปัญหาที่ชาวโรงใต้
ต้องเจอเป็นประจ�ำ โดยเฉพาะอย่างยิง่ กองเดินเครือ่ ง

และกองบ�ำรุงรักษา เป็นสองฝ่ายทีต่ อ้ งเผชิญและ
แก้ไขปัญหานี้อยู่เสมอ นั่นก็คือ ปัญหาเขม่าและ
ตะกรันในหม้อน�้ำ (Boiler)
คุณวิษณุ พิจิตบันดาล ซึ่งย้ายจากโรงไฟฟ้า
พระนครเหนือ ไปด�ำรงต�ำแหน่งผูช้ ว่ ยกองเดินเครือ่ ง
ที่โรงไฟฟ้าพระนครใต้ ในปี พ.ศ.๒๕๑๗ จึงรับรู้
กับปัญหานี้อย่างใกล้ชิด
“...มันเป็นโรงไฟฟ้าใหม่ และใหญ่ทสี่ ดุ ทันสมัย
ทีส่ ดุ ด้วยในช่วงนัน้ ก็มปี ญั หาเยอะ มันมีปญั หาขีเ้ ถ้า
เวลาเดินเครื่องไปสักพักหนึ่ง ขี้เถ้าที่จับเป็นก้อน
ใหญ่ ๆ มันร่วงลงมา เป็นก้อนใหญ่คล้าย ๆ หินเลย
ร่วงลงมาในหม้อน�้ำ มันก็ทะลุ (หัวเราะ) แล้วเครื่อง
ก็ดับไปเลย เป็นบ่อยครับ ต้องหยุดซ่อมที หลายวัน
ชัตดาวน์เครือ่ งให้มนั เย็นลงก็ใช้เวลาตัง้ ๒-๓ วัน ถึง
จะเข้าไปตรวจดูได้ กระเทือนไปทั้งระบบแหละ…”
อนุสรณ์ครบรอบ ๔๖ ปี โรงไฟฟ้าพระนครใต้
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ระบบกริดไฟฟ้า
(grid electrical)
เป็นเครือข่ายที่เชื่อมต่อกัน
ส�ำหรับการจ่ายไฟฟ้า
จากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค
ส่วนประกอบส�ำคัญคือ
โรงผลิตไฟฟ้า และสายส่ง
ไฟฟ้าแรงสูงที่เชื่อม
โรงไฟฟ้าต่าง ๆ เข้าด้วยกัน
เมื่อเกิดปัญหาขึ้นที่จุดหนึ่ง
มันจึงส่งผลไปถึงจุดอื่น ๆ
ทั่วทั้งระบบ
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ตะกรัน (scale) เกิดจากการสะสมตัวของ
สารละลายในน�้ำ ที่น�ำเข้ามาใช้ในกระบวนการ
หล่อเย็น เมือ่ สะสมนาน ๆ เข้า มันจะจับตัวกลายเป็น
ของแข็งเกาะอยู่ตามผนังหม้อน�้ำหรือบอยเลอร์
และถ้าหนักมาก ๆ เข้าก็อาจหล่นลงมาสร้าง
ความเสียหายให้บอยเลอร์ได้ ส่วนเขม่า (soot)
ก็ เช่ น กั น เป็ น ของเสี ย ที่ เ กิ ด จากกระบวนการ
เผาไหม้ของเชื้อเพลิงในเตา ซึ่งเชื้อเพลิงแข็งจะ
เกิดเขม่าได้มากกว่าเชื้อเพลิงเหลวและเชื้อเพลิง
ประเภทก๊าซ เมื่อเชื้อเพลิงถูกเผาไหม้ เขม่าก็จะ
ลอยขึ้นมาจับอยู่ตามผนังเตาและหม้อน�้ำ
“…เรื่ อ งเขม่ า มี บ ่ อ ย เพราะใช้ น�้ ำ มั น เป็ น
เชือ้ เพลิง เวลา ซูทโบเวอร์ (Soot Blow - การเป่า
เขม่า) ทีหนึง่ เขม่าก็จะออกไปทางปล่อง หรือเพิรช์
คราบเขม่าออกมา โดนร้องเรียนประจ�ำ...”
คุณประจวบ อุชชิน ซึง่ ในสมัยทีป่ ฏิบตั งิ านอยูท่ ี่
โรงใต้นนั้ อยูใ่ นแผนกประสิทธิภาพ กองเดินเครือ่ ง

อนุสรณ์ครบรอบ ๔๖ ปี โรงไฟฟ้าพระนครใต้

เล่าถึงปัญหาเขม่าและตะกรัน และในฐานะที่
ท�ำงานเกี่ยวกับเรื่องประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้า
เขาจะต้องท�ำอย่างไรก็ได้ ให้โรงไฟฟ้าสามารถ
เดินเครื่องได้ตลอดโดยไม่สะดุดหรือชัตดาวน์
“…ผมอยู่ส่วนประสิทธิภาพ กองเดินเครื่อง
ต้องรบกับพนักงานเดินเครื่อง หรือโอปะเรเตอร์
ตลอด เพื่อให้โรงไฟฟ้าใช้เชื้อเพลิงได้คุ้มค่าที่สุด
ตอนนัน้ อายุสกั ๒๖ - ๒๗ ก�ำลังท�ำงานสนุก เพราะ
นายรับผิดชอบให้ ท�ำให้เรากล้าคิดนอกกรอบ…”
แต่ครัง้ ทีเ่ ขาจดจ�ำได้มากทีส่ ดุ ก็คอื เมือ่ ท�ำการ
คิดนอกกรอบแบบชนิดที่ คงไม่มีนายช่างสมัยนี้
คนไหนกล้าท�ำเช่นนั้นแน่
“…ตอนนั้นท่อบอยเลอร์แตกบ่อย พอแตก
น�้ำรั่ว ต้องชัตดาวน์เครื่อง คนงานท�ำนั่งร้านไม้ไผ่
ในบอยเลอร์ ตัดท่อเชื่อมใหม่ ท�ำไฮโดรเทสต์
แล้วเอาโรงขึน้ ช่างบอกต้องรือ้ นัง่ ร้านก่อน ผมบอก
ไม่ต้องเสียเวลาตั้งวัน ให้เผาไปเลย (หัวเราะ)
เป็ น สมั ย นี้ ท� ำ ไม่ ไ ด้ ห รอก จ� ำ ได้ ผู ้ ว ่ า เกษม
(เกษม จาติกวณิช) ท่านบอก ท�ำไงก็ได้ ให้ไฟติด
ให้ได้ ผู้ว่าเกษมรับผิดชอบเอง…”
การท�ำงานสมัยนัน้ เมือ่ ผูบ้ งั คับบัญชาเต็มทีก่ บั
ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ความเชื่อมั่น ให้ขวัญก�ำลังใจ
และพร้อมรับผิดชอบแทนในฐานะ ‘เจ้านาย’
ดังนี้แล้วสิ่งที่จะได้จากผู้ใต้บังคับบัญชาจึงมิใช่
แค่ ‘ประสิทธิภาพ’ เพียงเท่านัน้ หากแต่ ‘ศรัทธา’
นั่นต่างหากที่ส�ำคัญไม่แพ้กัน สองสิ่งนี้เองที่หล่อ
หลอมเป็นวัฒนธรรมแบบ กฟผ. ในยุคต้น ๆ
คุณประจวบ อุชชิน ทิ้งทายการคุยเรื่องนี้ไว้
ด้วยการเล่าถึง ‘หัวใจ’ ขององค์กรในยุคนัน้ ให้ฟงั ว่า
“…โรงใต้นี่ พอเดินเครื่องได้ครบ ๕ โรง ผู้ว่า
เกษมมักมีลูกเล่นมาเดิมพัน อย่างถ้าเดินเครื่อง
ได้ ๕ โรง พร้อมกันตลอดทั้งเดือนโดยไม่มีโรงใด
โรงหนึ่งดาวน์ลง ผู้ว่าจะเลี้ยงใหญ่ สมัยนั้นโรงใต้
มีพนักงาน ๔-๕๐๐ คน ได้กินโต๊ะจีนของผู้ว่า
เกษมประจ�ำ….”

แบล็คเอาท์ที่โรงใต้
เหตุการณ์ไฟฟ้าดับทั่วประเทศ หรือดับเป็น
บริเวณกว้าง ที่เรียกว่า แบล็คเอาท์ (Black Out)
อาจเกิดเป็นระยะเวลาไม่กี่ชั่วโมงจนถึงเป็นวัน
เป็ น สั ป ดาห์ ถื อ เป็ น เหตุ ก ารณ์ รุ น แรงส� ำ หรั บ
โรงไฟฟ้า ซึ่งอาจสร้างความเสียหายมหาศาลต่อ
ภาคประชาชนและภาคเศรษฐกิจ รวมถึงความมัน่ คง
ของประเทศ ซึง่ มีสาเหตุจากระบบการผลิตไฟฟ้า
เกิดขัดข้องทีข่ นั้ ตอนใด ขัน้ ตอนหนึง่ และเกิดทริป
(Trip) หรือเครือ่ งดับไม่สามารถจ่ายไฟฟ้าได้ และ
หลุดออกจากระบบ แถมยังดึงการท�ำงานของ
โรงไฟฟ้าอื่น ๆ ให้ทริปตามและหลุดออกจาก
ระบบไปด้วย ท�ำให้เกิดไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้าง
อุปมาคล้ายกับการแข่งขันชักเย่อทีม่ ผี เู้ ล่นทัง้ สอง
ฝ่ายจ�ำนวนเท่า ๆ กัน เมื่อต่างดึงด้วยก�ำลังใกล้
เคียงกัน จะท�ำให้การดึงนัน้ อยูใ่ นสภาวะสมดุล แต่
ถ้าผู้เล่นฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดล้มลงกระทันหันแม้เพียง
คนเดียว ก็จะท�ำให้ผู้เล่นทั้งสองฝ่ายถูกกระชาก
ล้มลงไปทั้งหมดด้วย และขั้นตอนในการช่วยกู้
ระบบไฟฟ้าให้กลับขึน้ มาได้เรียกว่า แบล็คสตาร์ท
(Black Start) ซึ่งส่วนหนึ่งต้องใช้ไฟฟ้าพลังน�้ำ
จากเขื่อนต่าง ๆ มาช่วยเดินเครื่องขึ้นใหม่
เช้าวันเสาร์ที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๒๑ เป็นเช้าที่
เจ้าหน้าทีเ่ พิง่ จะเปลีย่ นกะกันได้ไม่นาน ทุกสิง่ เสมือน
ปกติที่เป็นมาทุกวันในโรงไฟฟ้าพระนครใต้
เวลา ๐๗.๔๕ น. เสี ย งสั ญ ญาณเตื อ นภั ย
(Alam) ดังขึ้นที่ห้องคอนโทรลรูม แล้วโรงไฟฟ้า
ยูนิต ๒ ก็ชัตดาวน์หยุดเดินเครื่อง หลังจากนั้น
โรงอื่น ๆ ก็เริ่มชัตดาวน์ตัวเองตาม มาทราบกัน
ภายหลังว่า เกิดขัดข้องทีร่ ะบบจ่ายน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง
ของยูนิต ๒ น�้ำมันเข้าไปหล่อเลี้ยงระบบไม่ทัน
ท�ำให้เครื่องชัตดาวน์แล้วทริปหลุดจากระบบไป
จากนั้นจึงดึงอีก ๔ ยูนิตให้ทริปตามไปด้วย และ
เมื่อระบบผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพระนครใต้ล่ม

เวลานั้นการผลิตไฟฟ้าของเมืองไทยเชื่อมต่อกัน
ทั้งระบบแล้ว เมื่อโรงไฟฟ้าโรงหนึ่งล่ม ก็จะไปดึง
โรงไฟฟ้าที่อื่น ๆ ให้ล่มตามไปด้วย
...ใช้เวลาไม่นาน โรงไฟฟ้าทัง้ หมดในประเทศไทย
ที่อยู่ในระบบตอนนั้น ก็ล่มตามไปหมด ไฟฟ้าจึงดับ
หมดทั้งประเทศ เป็นการแบล็คเอาท์ (Black Out)
ครั้งใหญ่ที่สุดซึ่งเคยเกิดขึ้นในประเทศไทย
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คุณประจวบ อุชชิน ซึง่ เวลานัน้ เป็นนายช่างหนุม่
ในแผนกประสิทธิภาพของโรงใต้ เล่าว่า
“…วั น นั้ น ผมอยู ่ ข ้ า งนอก เปิ ด วิ ท ยุ ฟ ั ง ข่ า ว
เลยรู้เรื่อง โทรศัพท์ไปที่โรงใต้ ลูกน้องบอก ‘นาย
แบล็คเอาท์’ รีบขับรถกลับเข้าไปโรงไฟฟ้าเลย
ทุกคนทุกแผนกเข้าไปช่วยกัน ท�ำตามขั้นตอนที่
ศูนย์สงั่ คอยจุดไฟขึน้ ทีละตัว ๆ สมัยนัน้ ทัง้ ประเทศ
ใช้ไฟตอนพีค ๆ นี่ ไม่ถึง ๒ พันเม็ก (เมกะวัตต์)
หายไป ๑,๓๓๐ เม็ก นี่ มันก็ดับแน่นอน...”
ไฟฟ้ า ๑,๓๓๐ เมกะวั ต ต์ จากโรงไฟฟ้ า
พระนครใต้ ถือเป็นก�ำลังไฟฟ้าหลักของประเทศ
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ในขณะนั้ น ร้ อ ยละ ๗๗ ของไฟฟ้ า ที่ ใช้ อ ยู ่
ในประเทศไทย มาจากโรงไฟฟ้ า พระนครใต้
ซึ่ ง เป็ น โรงไฟฟ้ า ที่ มี ก� ำ ลั ง การผลิ ต สู ง สุ ด ใน
ประเทศไทย เมื่อเกิดขัดข้องจึงท�ำให้โรงไฟฟ้า
ที่อื่นเกิดความขัดข้องและหลุดออกจากระบบ
ไปด้วย
ไม่ ต ้ อ งกล่ า วถึ ง ความชุ ล มุ น ทั้ ง พนั ก งาน
เดินเครื่องที่เข้ากะอยู่ หรือพนักงานที่ออกกะ
แล้ว แม้แต่พนักงานในแผนกอื่น ๆ ไม่ว่าแผนก
เดินเครื่องเอง แผนกประสิทธิภาพ หรือแผนก
บ�ำรุงรักษา ต่างต้องเข้ามาช่วยกันที่โรงไฟฟ้า

คุ ณ สมหมาย โตส� ำ ราญ ถึ ง จะอยู ่ แ ผนก
เดินเครื่อง แต่ตอนนั้นได้ออกกะแล้ว ทว่าก็ยัง
ต้องรีบไปที่โรงไฟฟ้า
“...พอมันเข้าในไลน์ปั๊บ มันก็ดึงที่โรงอื่นลง
มาด้วย ตอนนั้นระบบสายส่งมันถึงกันหมดแล้ว
ตอนเกิดเรื่องผมยังอยู่แฟลต วันนั้นไปรับลูกที่
หัวล�ำโพง เสร็จแล้วไฟดับ ดับทั้งประเทศเลย
พอรับลูกมาเสร็จ เขาเรียกเลย เรียกไปช่วยกัน
ไปกู้กัน...”
คุณชวลิต เพ็ชรแดง เสริมเพื่อนร่วมงานว่า
“...เมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้ทุกคนก็ต้องไป
ตามต�ำแหน่งหน้าทีต่ วั เองท�ำอะไรก็ตอ้ งไปประจ�ำ
ต�ำแหน่งตัวเอง บอยเลอร์ - เทอไบน์ - ไฟฟ้า ตอน
นั้นลิฟต์ก็ใช้ไม่ได้ไฟดับ ต้องวิ่งไปชั้น ๘ เพื่อไป
เปิด - ปิดวาวล์ ไปรีเซ็ตใหม่ กะหนึ่งมันจะมี ๗๐
คน ๓ โรง ก็ตัวใครตัวมันแล้ว ไม่มีใครช่วยใคร
มันทริปไปหมดทุกโรง เพราะทางเข้าน�้ำมัน มัน
ทางเดียวกัน ต้องมานั่งไล่กันใหม่ทีละสเต็ป ต้อง
ใช้ไฟเขือ่ นมาสตาร์ทอัพใหม่หมด ตอนนัน้ ใช้เวลา
เกือบทั้งวัน เพราะเราก็ไม่รู้ระบบมันดี ทุกคนก็
เร่งแต่จะเอาโรงของตัวเองขึ้น ไฟมันก็จะดึงกัน
มอเตอร์แต่ละตัวมันใช้ไฟเยอะ...”
ตามขั้นตอน เมื่อเกิดแบล๊คเอาท์แล้ว ต้องรีบ
ตรวจสภาพความเสียหายของเครื่อง เช็คความ
พร้อมของอุปกรณ์ต่าง ๆ ว่า เครื่องตัวใดพร้อมที่
จะสตาร์ทขึ้นใหม่ได้ ขณะเดียวกันก็ต้องประสาน
กับศูนย์ควบคุมฯ ที่ส่วนกลาง (บางกรวย) ตลอด
เวลา ปฏิบัติตามขั้นตอนต่าง ๆ ตามค�ำแนะน�ำ
รอคอยการจ่ายไฟมาจากโรงไฟฟ้าทีอ่ นื่ เพือ่ สตาร์ท
โหลดขึน้ ใหม่ ซึง่ โดยมากจะได้ไฟจากเขือ่ น เพราะ
ไฟฟ้าพลังน�้ำสามารถสตาร์ทเครื่องขึ้นได้รวดเร็ว
กว่าโรงไฟฟ้าพลังความร้อน
คุณวินยั วีระกุล อดีตนายช่างฝ่ายบ�ำรุงรักษา
โยธา ซึ่งอยู่ที่โรงใต้ในวันนั้นด้วย เล่าเพิ่มเติมว่า
“...เดินเข้าไปในโรงเถอะ เงียบฉี่!!! (หัวเราะ)

เพราะเราต้องเข้าไปดูความเสียหายของอุปกรณ์
ก่อน แล้วค่อยดูว่าจะเอาตัวไหนขึ้นก่อนขึ้นหลัง
จะไปสตาร์ทพร้อม ๆ กันไม่ได้ ต้องเช็คให้ละเอียด
เลย ตอนนั้นมีทีวีช่องหนึ่งเข้ามาถ่ายด้วย พอเรา
เอาไฟขึ้นได้แล้วบางโรง ทีวีก็เข้ามาท�ำข่าว ข่าว
ใหญ่เลย ตอนนั้น (หัวเราะ)...”
“...ตอนนั้นโรงไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์ขึ้นได้ก่อน
แล้วโรงอื่น ๆ ค่อยขึ้นตามมา...”
คุณประจวบ อุชชิน ปิดท้ายการพูดคุยถึง
เหตุการณ์แบล็คเอาท์ที่โรงใต้ในวันนั้น
เหตุ ก ารณ์ แ บล็ ค เอาท์ ใ นวั น นั้ น พื้ น ที่ เขต
ภาคเหนือ ไฟฟ้าดับไปราว ๑ ชั่วโมง ก็แก้ไข
กลับมาได้ เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใช้เวลา
ประมาณ ๑๕ นาที ภาคกลาง ประมาณ ๑ ชั่วโมง
และในกรุงเทพฯ ประมาณ ๒ ชั่วโมง จึงสามารถ
เริม่ จ่ายไฟฟ้าได้ในบางพืน้ ที่ จนกระทัง่ ครอบคลุม
พื้นที่ทั้งประเทศตามปกติเมื่อเวลา ๕ โมงเย็น
รวมความแล้วตั้งแต่ไฟเริ่มดับจนกระทั่งแก้ไข
ระบบให้กลับสูส่ ภาวะปกติได้ ใช้เวลาถึง ๙ ชัว่ โมง
๒๐ นาที
...เป็นเหตุการณ์ที่ชาวโรงใต้ยุคนั้นไม่มีวันลืม
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คดีน�้ำมันหาย!
หลายเรือ่ งราวในอดีต ยามเมือ่ อยูใ่ นช่วงเวลานัน้
มันอาจไม่ใช่เป็นเรื่องน่าสนุก หรือน่าจดจ�ำ แต่
เมื่อกาลเวลาผ่านไปนาน ๆ ปี หากนึกย้อนกลับไป
เรือ่ งร้อนแรงขัน้ คอขาดบาดตาย ก็อาจเป็นแค่เรือ่ ง
ขบขันไว้ล้อเล่นกันในหมู่เพื่อนเก่าที่นาน ๆ ครั้ง
จะได้พานพบ เรื่องขโมยน�ำ้ มันที่โรงใต้ก็เช่นกัน
คุ ณ ชวลิ ต เพ็ ช รแดง พนั ก งานเดิ น เครื่ อ ง
ชาวบางโปรง ซึ่งมีที่ดินเป็นสวนมะพร้าวอยู่หน้า
โรงไฟฟ้าเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่า
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“...น�้ำมันนี่ก่อนที่จะส่งมาทางเรือ เขาส่งมา
ทางไลน์ทางท่อก่อน มาจากโรงกลั่นบางจาก
เคยมี ก ารลั ก เจาะน�้ ำ มั น หายไประหว่ า งทาง
เขาสงสัยว่าส่งน�้ำมันมาแค่นี้ ท�ำไมมาถึงโรงใต้
เหลือแค่นี้ น�้ำมันหายกลางทาง ก็เลยลองอัด
แรงดันเข้ามา ทีนี้ไอ้วาวล์ที่คนขโมยเจาะนี่ เป็น
วาวล์ประปา พอโดนแรงดันมันก็ขาด ขาดแล้ว
ที นี้ น�้ ำ มั น ก็ ท ะลั ก ออกมา เลยรู ้ ว ่ า มี ก ารเจาะ
เอาไปขาย ไอ้คนที่แอบลักนี่ มันมาเช่าที่ผมนะ
แล้วขุดบ่อปูนสูง พอไปถามว่าจะท�ำอะไร ‘เก็บ
น�้ำไว้กินครับ’ แล้วมันก็เอาท่อดับเพลิงใส่เข้าไป
มันบล็อกทางนีใ้ ช่ไหม บล็อคปลายทางทีโ่ รงไฟฟ้า
น�้ ำ มั น ก็ วิ่ ง เข้ า ท่ อ ของมั น ไปใส่ ร ถ ๑๐ ล้ อ ขน
ไปขาย ตั้งแต่โรงกลั่นบางจากมานี่เจอ ๑๑ ครั้ง
จับได้ก็ส่งต�ำรวจ เป็นคนจีน...ก็ไป ผมไปขึ้นศาล
ไปกับพ่อ ศาลก็ว่า ลุงพูดตามความจริงนะ เราก็
ให้การตามความจริงว่าให้เช่าที่เฉย ๆ เราไม่รู้
ว่ามันท�ำอะไร พอน�้ำมันทะลักออกมา เช้าตื่น
ขึน้ มา อะไรวะนี่ ในท้องร่องสวนนี่ น�ำ้ มันลอยฟ่อง
ด�ำมืดไปหมดเลย...”
“...มันผิดสังเกตตรงที่ว่า มีรถน�้ำมันเข้ามา
ตอนกลางคืนทีละคันสองคัน ชาวบ้านก็ไม่สงสัย
เพราะคิดว่ารถน�้ำมันมาส่งที่โรงไฟฟ้า...”
คุ ณ สมหมาย โตส� ำ ราญ เพื่ อ นสนิ ท ในยุ ค
เดียวกันช่วยขยายความ
“...ทีไ่ หนได้ มันเอาน�ำ้ มันจากนีไ่ ป...” (หัวเราะ)
“...ทีม่ นั มาท�ำนี่ เราก็ไม่รหู้ รอก เพราะปริมาณ
มั น น้ อ ยมาก มั น ท� ำ กั น เป็ น สิ บ จุ ด แล้ ว ถึ ง ได้ รู ้
สมั ย ก่ อ นเวลาคิ ด เงิ น เขาจะวั ด น�้ ำ มั น โดยใช้
ลู ก ดิ่ ง ทิ้ ง ดิ่ ง ลงมาค� ำ นวน บางจากก็ ส งสั ย ว่ า
ท� ำ ไมน�้ ำ มั น หายไป ที่ นี่ ไ ด้ รั บ ไม่ เ ต็ ม ตามที่ ส ่ ง
มาจากโรงกลั่น แต่ตอนคิดตังค์เราไม่ขาดทุนนะ
มันคิดตามปริมาณที่ใช้จริง...”
เรือ่ งคับขันในวันนัน้ ครัน้ ผ่านกาลเวลามาหลาย
สิบปี อาจกลายเป็นเรื่องขบขันไปก็เป็นได้

ในวิกฤตมีโอกาส
แม้การผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพระนครใต้จะ
ท�ำงานไปได้ดว้ ยดี แต่สถานการณ์รอบด้าน ก็ลว้ นมี
ผลกระทบต่อโรงไฟฟ้าทัง้ สิน้ ไม่วา่ การขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ สังคม และโดยเฉพาะอย่างยิง่ ราคาเชือ้ เพลิง
ที่เพิ่มขึ้นตลอดเวลา จากการปรับราคาน�้ำมันของ
กลุ่มประเทศโอเปก ในปี พ.ศ. ๒๕๒๑ - ๒๕๒๒
จนกลายเป็นวิกฤตราคาน�ำ้ มันในตลาดโลก
ผลกระทบทีต่ ามมากับประเทศไทยก็คอื ราคา
น�ำ้ มันทีป่ รับตัวสูงขึน้ อีกทัง้ ยังขาดแคลน โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ในช่วงตัง้ แต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๔ - ๒๕๒๕ ราคา
น�้ำมันในประเทศเพิ่มขึ้นถึง ๑๐ เท่าตัว จากราคา
ลิตรละ ๔๐ สตางค์ เป็น ๔ บาทกว่า ส่งผลกระทบ
อย่างยิง่ ต่อการผลิตไฟฟ้า ทีม่ สี ดั ส่วนการใช้เชือ้ เพลิง
จากน�้ำมันปิโตรเลี่ยมถึงร้อยละ ๗๐

ในช่วงทีเ่ กิดวิกฤตการณ์นำ�้ มันนีเ้ อง โรงไฟฟ้า
พลังความร้อนหรือโรงเทอร์มอลของโรงไฟฟ้า
พระนครใต้ ซึ่งใช้น�้ำมันเตาเป็นเชื้อเพลิง ก็ได้รับ
ผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ถึงขนาดบางครั้ง
บริษัทผู้จัดหาน�้ำมันไม่สามารถส่งน�้ำมันเตาให้ได้
ตามปริมาณที่ต้องการ ท�ำให้น�้ำมันเตาที่ใช้ผลิต
กระแสไฟฟ้าเหลือส�ำรองพอให้ผลิตไฟฟ้าได้อีก
เพียง ๓ วันเท่านั้น หากยังไม่มีน�้ำมันเข้ามาใหม่
ไฟฟ้าก็อาจต้องดับลงในบางพื้นที่
แต่ ยั ง นั บ ว่ า เป็ น โชคดี ข องประเทศไทย ที่
นโยบายทางการเมืองสมัยรัฐบาล ม.ร.ว.คึกฤทธิ์
ปราโมช เป็นนายกรัฐมนตรี ได้วางรากฐานด้วย
การเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนไว้ โดยมี พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ
อดี ต นายกรั ฐ มนตรี อี ก ท่ า น ซึ่ ง ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศในสมัยนั้น

ถังเก็บน�ำ้ มันเตา หมายเลข
F-๒ และ F-๔ ซึ่งอยู่เคียงคู่
กับโรงเทอร์มอลของ
โรงไฟฟ้าพระนครใต้มานาน
ความจุของทั้งสองถัง
รวมกัน มากกว่า ๑ ล้าน
๒ แสนลิตร
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เดินทางไปจัดท�ำโครงการความร่วมมือด้านต่าง ๆ
รวมทัง้ ความร่วมมือด้านพลังงานด้วย จึงเกิดสิง่ ที่
เรียกว่าน�ำ้ มันมิตรภาพ หรือ ‘น�ำ้ มันเชียงลี’ ขึน้ มา
ผลจากการเปิดสัมพันธไมตรีกับประเทศจีน
ครั้งนั้น ท�ำให้ไทยได้รับน�ำ้ มันดิบ “เชียงลี” จาก
ประเทศจี น แต่ แ ม้ จ ะได้ น�้ ำมั น เชี ย งลี ม าใช้ ใ น
การผลิตไฟฟ้าแล้วก็ตาม โรงไฟฟ้าส่วนใหญ่ก็ไม่
สามารถน�ำน�้ำมันนั้นมาใช้ได้ทันที เพราะเชียงลี
เป็นน�ำ้ มันดิบจึงไวไฟ ต่างจากน�ำ้ มันเตาทีไ่ ม่ไวไฟ
หากใช้ในโรงไฟฟ้าทันทีก็อาจเกิดอันตรายได้
นายช่างแห่งโรงไฟฟ้าพระนครใต้จึงน�ำน�้ำมัน
เชียงลีมาผสมกับน�้ำมันเตาก่อน แล้วจึงน�ำมา
ใช้ เ ป็ น เชื้ อ เพลิ ง ส� ำ หรั บ หม้ อ ต้ ม น�้ ำ (Boiler)
ซึ่งต้องใช้ความระมัดระวังมากเป็นพิเศษในการ
เดินเครือ่ ง เนือ่ งจากเป็นเทคนิคทีไ่ ม่เคยมีมาก่อน
ในประเทศไทย
แต่ชาวโรงใต้ก็ท�ำได้ส�ำเร็จ สามารถใช้น�้ำมัน
เชียงลีในการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าได้ และต่อมายัง
ได้ใช้น�้ำมัน “ดูริ” จากประเทศอินโดนีเซีย มาใช้
ในลักษณะเดียวกันด้วย ท�ำให้สามารถจ่ายไฟฟ้า
เข้าระบบได้ทนั ท่วงที เป็นความภูมใิ จทีช่ าวโรงใต้
ได้มสี ว่ นในการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าของชาติ ในภาวะ
ขาดแคลนน�้ำมันให้ผ่านไปด้วยดี
จนกระทัง่ มีการค้นพบก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย
รัฐบาลมีนโยบายน�ำก๊าซธรรมชาติมาใช้เป็นเชือ้ เพลิง
แทนน�้ำมันเตาที่มีราคาสูงขึ้นเรื่อย ๆ
คุณวิเชียร พุ่มอิ่ม ซึ่งท�ำงานที่โรงใต้ตั้งแต่
ปี พ.ศ.๒๕๑๖ จนเกษียณที่นี่ในต�ำแหน่ง ช่าง
ระดับ ๑๑ ฝ่ายบ�ำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพระนครใต้
เล่าให้ฟังว่า
“…โรงใต้ดอี ย่างหนึง่ คือว่า เป็นโรงไฟฟ้าทีส่ นอง
นโยบายรัฐบาลได้คอ่ นข้างเยอะ ปกติออกแบบเป็น
โรงเทอร์มอล ใช้น�้ำมันเตานะ พอมีก๊าซโชติช่วง
ชัชวาล อ้าว! ปรับปรุงเพื่อให้ใช้ก๊าซได้ ให้เอามาใช้
ที่โรงใต้ ไม่งั้นก๊าซไม่มีลูกค้า ต้องเผาทิ้งไป...”
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หากย้ อ นเวลากลั บ ไป ในปี พ.ศ.๒๕๑๖
มีการพบก๊าซธรรมชาติจำ� นวนมากเป็นครัง้ แรกใน
อ่าวไทย ทีห่ ลุมผลิตของ บริษทั ยูโนแคลไทยแลนด์
จ�ำกัด ชือ่ ว่า “แหล่งเอราวัณ” ซึง่ สามารถพัฒนา
ขึน้ มาใช้ประโยชน์ได้ ทว่าในเวลานัน้ ประเทศไทย
ยังไม่มีโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ท�ำให้ไม่สามารถ
ท� ำ ประโยชน์ จ ากทรั พ ยากรอั น ล�้ ำ ค่ า นั้ น ได้
กระทั่ ง ในปี พ.ศ.๒๕๒๔ รั ฐ บาลจึ ง เห็ น ชอบ
ให้มีการน�ำก๊าซธรรมชาติจากแหล่งเอราวัณผ่าน
ท่ อ ใต้ ท ะเลเพื่ อ น� ำ มาผลิ ต กระแสไฟฟ้ า และ
เป็นจุดเริ่มต้นของการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้า
บางปะกง แต่ก่อนที่โครงการสร้างโรงแยกก๊าซ
ภายในนิ ค มอุ ต สาหกรรมมาบตาพุ ด จั ง หวั ด
ระยอง และโรงไฟฟ้ า บางปะกงจะสร้ า งเสร็ จ
ก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทย ถูกน�ำมาใช้ทโี่ รงไฟฟ้า
พระนครใต้ก่อนเป็นแห่งแรก
ในปี พ.ศ.๒๕๒๔ ซึ่งเป็นปีเดียวกันกับการ
เริ่มผลิตก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทย มีการค้นพบ
น�ำ้ มันดิบโดยบริษทั ไทยเชลล์ฯ ทีจ่ งั หวัดก�ำแพงเพชร
ก็เป็นหน้าที่ของโรงใต้อีกเช่นกัน ที่ต้องน�ำน�้ำมัน
จากแหล่งนี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์
“...อี ก ช่ ว งหนึ่ ง น�้ ำ มั น ลานกระบื อ ที่ เรี ย ก
น�้ำมันเพชรน่ะ ขุดได้ก็ไม่รู้จะเอาไปขายที่ไหน
เข้าโรงกลั่นในประเทศ ศักยภาพก็ไม่ถึงที่จะกลั่น
น�้ำมันที่มี wax สูงขนาดนั้น ก็เอามาปรับปรุงใช้
ที่โรงใต้ ช่วงนั้นโรงใต้เลยใช้ทั้งน�้ำมันเตา ใช้ก๊าซ
ใช้น�้ำมันเพชร สลับกันไป น่าจะเป็นโรงเดียว
ในเมืองไทย ที่ใช้เชื้อเพลิงหลากหลายที่สุด...’
วิศวกรของโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ออกแบบและ
ดัดแปลงโรงไฟฟ้าเทอร์มอลให้สามารถใช้เชื้อเพลิง
ได้ทั้งน�้ำมันเตา, ก๊าซธรรมชาติและน�้ำมันเพชร
ซึ่ ง มี คุ ณ สมบั ติ ต ่ า งจากน�้ ำ มั น ที่ อื่ น ๆ คื อ มี
ก�ำมะถันปนอยูใ่ นน�ำ้ มันน้อยกว่า นับเป็นแห่งแรก
ของประเทศไทยที่ใช้นำ�้ มันจากแหล่งนี้
การปรับเครือ่ งให้สามารถใช้กา๊ ซธรรมชาติได้

เริ่มจากการวางท่อก๊าซ จากสถานีควบคุมแรงดัน
(Block Valve NO.12) มายังโรงไฟฟ้ายูนิตที่ ๓
และ ๕ พร้อมทั้งดัดแปลงอุปกรณ์หัวฉีด ระบบ
ควบคุ ม การเผาไหม้ ซึ่ ง แล้ ว เสร็ จ ในปี พ.ศ.
๒๕๒๔ และดัดแปลงยู นิต ๔ เสร็จในปี พ.ศ.
๒๕๒๕ และยูนิต ๑ - ๒ เสร็จปี พ.ศ.๒๕๒๘
ส่ ว นน�้ ำ มั น เพชรเริ่ ม ใช้ ค รั้ ง แรกที่ ยู นิ ต ๕ เมื่ อ
เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๒๘
คุณบุญส่ง พ่อค้าทอง อดีตลูกหม้อของ กฟผ.
ตั้งแต่ครั้งยังเป็นการไฟฟ้ายันฮี และยังเคยเป็น
ผูอ้ ำ� นวยการโรงจักรพระนครใต้ (ชือ่ เดิม) บอกเล่า
เรื่องราวช่วงนี้เพิ่มเติมว่า
“…ตอนนัน้ พ.ศ.๒๕๒๘ ผมย้ายจาก ผอ.เขือ่ น
ภูมพิ ลมาทีโ่ รงใต้ มาเป็น ผอ.ทีโ่ รงใต้... งานหลักผม
ก็เป็นเรื่องบ�ำรุงรักษา ตอนนั้นเดินเครื่องเต็มทั้ง

๕ ยูนิต แล้วก็มีการท�ำ ก๊าซคอนเวอร์ช่ัน เพราะ
ตอนนั้นเราเจอแหล่งก๊าซในอ่าวไทยแล้ว ถ้าเรา
ไม่ซอ้ื แหล่งก๊าซนัน้ ก็ไม่ถกู พัฒนา ก็ตอ้ งเผาทิง้ ไป
เพราะตอนนัน้ ยังไม่ขนึ้ โรงไฟฟ้าบางปะกง ก็เลยท�ำ
ก๊าซคอนเวอร์ชั่นทั้ง ๕ ยูนิต ตอนผมมานี่ โรง ๓
- ๔ - ๕ ท�ำแล้ว ผมมาท�ำที่โรง ๑ กับโรง ๒ ต่อ
ก็หมายความว่า โรงใต้นี่ มีส่วนช่วยพัฒนาแหล่ง
ก๊าซด้วย พัฒนาประเทศในยุคโชติช่วงชัชวาล
ตอนนัน้ โรงใต้เลยใช้เชือ้ เพลิงได้ ๒ อย่าง ทัง้ น�ำ้ มัน
เตาและก๊าซธรรมชาติ ตอนหลังยังได้เอาน�้ำมัน
จากลานกระบือมาใช้ด้วย เป็นน�ำ้ มันโลว์ซัลเฟอร์
โรงใต้จึงเป็นโรงไฟฟ้าแห่งแรกของประเทศที่ใช้
เชือ้ เพลิงจากแหล่งก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย หากจะ
กล่าวถึงยุคทีเ่ รียกกันติดปากว่า ‘โชติชว่ งชัชวาล’ นัน้
ก็เกิดขึ้นเพราะโรงไฟฟ้าพระนครใต้นี่เอง...”

ด้านบนของหอหล่อเย็น
ของโรงไฟฟ้าคอมไบน์
เป็นปล่องลักษณะกว้างและ
สั้นกว่าปล่องโรงไฟฟ้า
ช่วงเช้า หรือเวลาที่อากาศ
เย็น อาจเห็นเป็นควันขาว
ลอยออกมา จนมักเป็นข่าว
อยูบ่ อ่ ย ๆ แต่ควันนีค้ อื ไอน�ำ้
ที่เกิดเพราะความร้อนที่
หอหล่อเย็นระบายออกมา
จะลอยขึ้นที่สูง เมื่อกระทบ
กับอากาศเย็นก็กลั่นตัวเป็น
ละอองหรือไอน�้ำเล็ก ๆ
ลอยสู่ชั้นบรรยากาศ
เบื้องบนตามปกติ
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พลังความร้อนร่วม

ปรับเปลี่ยนเพื่อเติบโต

เมื่ อ ก้ า วเข้ า สู ่ ท ศวรรษใหม่ ใ นช่ ว งปี พ.ศ.
๒๕๓๑ - ๒๕๓๓ ประเทศไทยมีอตั ราการขยายตัว
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมมากกว่าร้อยละ ๑๐ เป็น
เวลาสามปีติดต่อกัน เมื่อเศรษฐกิจดีขึ้น อัตรา
การใช้ไฟฟ้าก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วย การไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จึงมีนโยบายที่จะ
สร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (Combined
Cycle Power Plant - CCPP) ซึ่งเป็นเทคโนโลยี
ใหม่ล่าสุดในยุคนั้นมาใช้ เนื่องจากสามารถผลิต
ไฟฟ้าได้มากขึ้น ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง
จึงมีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมไม่มากนัก และ
ยังก่อสร้างเสร็จในเวลาไม่นาน จึงสามารถน�ำไฟฟ้า
เข้าระบบได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
กฟผ. ได้ เ สนอโครงการ ‘โรงไฟฟ้ า พลั ง
ความร้อนร่วมพระนครใต้ชุดที่ ๑’ ต่อรัฐบาล
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เพื่อให้แผนพัฒนาก�ำลังผลิตไฟฟ้า สอดคล้อง
กับความต้องการใช้ไฟฟ้าในช่วงปี พ.ศ.๒๕๓๔ ๒๕๓๙ และได้ รั บ อนุ มั ติ จ ากส� ำ นั ก งานคณะ
กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(สศช.) ให้ด�ำเนินการก่อสร้างได้เมื่อวันที่ ๒๔
มิถุนายน พ.ศ.๒๕๓๔
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครใต้ ชุดที่
๑ หรือที่ชาวโรงใต้ เรียกกันสั้น ๆ ว่า ‘คอมไบน์
บล็อก ๑’ จึงถูกสร้างขึ้น โดยตั้งอยู่ต่อจากโรง
เทอร์มอลไปทางทิศตะวันตก มีก�ำลังการผลิต
รวม ๓๓๕ เมกะวัตต์ ประกอบด้วยเครื่องผลิต
ไฟฟ้ า กั ง หั น ก๊ า ซจ� ำ นวน ๒ เครื่ อ ง ก� ำ ลั ง ผลิ ต
เครื่องละ ๑๑๗ เมกะวัตต์ และเครื่องผลิตไฟฟ้า
กังหันไอน�้ำ ก�ำลังผลิต ๑๑๕ เมกะวัตต์ จ�ำนวน
๑ เครื่อง
หน่ ว ยผลิ ต ไฟฟ้ า กั ง หั น ก๊ า ซทั้ ง ๒ เครื่ อ ง
แล้วเสร็จ เริ่มเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าและจ่ายไฟฟ้า
เข้าระบบได้ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม และวันที่

๑๗ สิ ง หาคม พ.ศ.๒๕๓๖ ตามล� ำ ดั บ ส่ ว น
หน่วยผลิตไฟฟ้ากังหันไอน�้ำ สามารถจ่ายไฟฟ้า
เข้าระบบได้เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๓๗
ซึ่งโรงไฟฟ้าคอมไบน์บล็อก ๑ นี้ ใช้ก๊าซธรรมชาติ
เป็นเชื้อเพลิง ประมาณวันละ ๕๘ ล้านลูกบาศก์ฟุต
และยังสามารถใช้นำ�้ มันดีเซลเป็นเชือ้ เพลิงส�ำรอง
ได้ด้วย
จากนัน้ ไม่นาน โรงไฟฟ้าพระนครใต้กไ็ ด้ขยาย
ก�ำลังการผลิตด้วยการสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อน
ร่วมอีก ๒ ยูนิตคือ คอมไบน์บล็อก ๒ และคอมไบน์
บล็อก ๓ เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของเมือง
และเศรษฐกิจที่มีความรุดหน้ามากขึ้นทุกวัน
โดย ‘คอมไบน์บล็อก ๒’ เป็นโครงการเร่งด่วน
ตามแผนพัฒนาก�ำลังผลิตไฟฟ้าที่ปรับปรุงใหม่
เพือ่ เสริมก�ำลังผลิตไฟฟ้าของ กฟผ. แทนโรงไฟฟ้า
ปรมาณู ที่ อ ่ า วไผ่ จั ง หวั ด ชลบุ รี ซึ่ ง ถู ก รั ฐ บาล
สั่ ง ชะลอโครงการ โดยตั้ ง อยู ่ บ นพื้ น ที่ ๔๕ ไร่
ทางทิ ศ ตะวั น ออกของโรงใต้ มี ก� ำ ลั ง การผลิ ต

รวมทั้ ง สิ้ น ๖๒๓ เมกะวั ต ต์ ประกอบด้ ว ย
เครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันก๊าซ จ�ำนวน ๒ เครื่อง
ก�ำลังผลิตเครื่องละ ๒๐๒ เมกะวัตต์ เริ่มเดิน
เครื่ อ งผลิ ต ไฟฟ้ า ครั้ ง แรกเมื่ อ ปี พ .ศ.๒๕๓๙
และเครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันไอน�้ำ ขนาด ๒๑๙
เมกะวัตต์ ๑ เครื่อง เริ่มเดินเครื่องเมื่อปี พ.ศ.
๒๕๔๐ โดยใช้ก๊าซธรรมชาติจากแหล่งอ่าวไทย
เป็ น เชื้ อ เพลิ ง หลั ก ในอั ต ราเฉลี่ ย วั น ละ ๑๐๐
ล้านลูกบาศก์ฟุต
นอกจากนี้ ใ นด้ า นประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต
โรงไฟฟ้าคอมไบน์บล็อก ๒ ยังใช้ระบบหัวฉีด
เชื้ อ เพลิ ง ที่ ถู ก ออกแบบมาเพื่ อ ลดผลกระทบ
สิง่ แวดล้อม ทีเ่ กิดจากการเผาไหม้โดยตรง (Direct
Combustion Process) โดยติดตั้งระบบ Dry
Low NOx Burner เพื่ อ ควบคุ ม ปริ ม าณก๊ า ซ
ไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) ใช้ได้ทั้งน�้ำมันและ
ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงในการผลิต ซึ่งถือว่า
มีประสิทธิภาพสูงขึ้นอีกด้วย
อนุสรณ์ครบรอบ ๔๖ ปี โรงไฟฟ้าพระนครใต้
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ห้องคอนโทรลรูมของ
โรงไฟฟ้ากังหันไอน�ำ้ หรือ
โรงเทอร์มอล เป็นระบบ
อนาล็อก ซึ่งก�ำลังถูก
ถอดออกจากระบบลงเรือ่ ย ๆ
เพื่อแทนที่ด้วยเครื่องมือ
ที่ทันสมัยกว่า
ในระบบดิจิตอล
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คอมไบน์บล็อก ๓

อีกย่างก้าวของการพัฒนา
๑๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๑ คุณสมบัติ ศานติจารี
กลับมาทีโ่ รงไฟฟ้าพระนครใต้อกี ครัง้ ครัง้ สุดท้าย
ที่ท่านท�ำงานที่นี่ อยู่ในฐานะผู้ช่วยผู้ว่าการ แต่
วันนั้นท่านมาในฐานะผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เพือ่ เป็นประธานใน
พิ ธี ข นานเครื่ อ งโรงไฟฟ้ า พระนครใต้ ชุ ด ที่ ๓
เข้าระบบอย่างเป็นทางการ
“…ผมเห็นโรงใต้ตั้งแต่ยุคแรก ผู้คนท�ำงาน
เข้มแข็ง และมีหลายหน่วยงาน การคมนาคมก็
ล�ำบาก ทุกคนก็ไม่ได้เห็นแก่ความล�ำบาก ทุกคน
ท�ำงาน ท�ำงาน มีล่วงเวลาบ้าง สมัยนั้นสนุก และ
พอผมกลับไปใหม่ ก็ยังดี ยังเดินเต็มที่อยู่ มีงาน
ชุมชนเข้ามาบ้าง พื้นที่ก็เจริญ มีทางเข้ามากขึ้น
มีทางด่วนเข้ามา แต่แถวนัน้ รถราก็ยงั ติดเหมือนเดิม
เพราะรถเยอะ แต่เรือไม่แน่ใจว่ายังมีอยูห่ รือเปล่า
เรือส่งพนักงานข้ามฟากของเราเอง ผมเคยขึ้น
อยู่ครั้งหนึ่ง วันนั้นได้กลับไปเป็นประธานเปิด
โรงคอมไบน์บล็อก ๓ ก็รู้สึกดี....”
โรงคอมไบน์บล็อก ๓ สร้างขึน้ ตามแผนพัฒนา
ก�ำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ พ.ศ.๒๕๔๗ - ๒๕๕๘
(Power Development Plan : PDP 2004)
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ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ กฟผ. ด�ำเนินการ
ก่อสร้างเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๘ ใช้ระยะ
เวลาก่อสร้างประมาณ ๓๖ เดือน เพื่อสนองตอบ
การขยายตัวด้านการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นตลอด
เวลา ตามการเติบโตของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
ในจังหวัดสมุทรปราการและในประเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ
โรงไฟฟ้าพระนครใต้ ชุดที่ ๓ หรือ โรงคอม
ไบน์บล็อก ๓ เป็นเครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันก๊าซ
จ�ำนวน ๒ เครื่อง ก�ำลังการผลิตเครื่องละ ๒๔๖
เมกะวัตต์ ติดตั้งแล้วเสร็จ ท�ำการเดินเครื่องจ่าย
ไฟฟ้าเข้าระบบในเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๑
และเครือ่ งผลิตไฟฟ้ากังหันไอน�ำ้ จ�ำนวน ๑ เครือ่ ง
ก�ำลังการผลิต ๒๗๕.๖ เมกะวัตต์ สามารถจ่าย
ไฟฟ้าเข้าระบบได้ในเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๑
รวมขนาดก�ำลังผลิตติดตั้ง ๗๖๗.๖ เมกะวัตต์
โดยใช้กา๊ ซธรรมชาติจากประเทศเมียนมา ขนส่งผ่าน
ท่อก๊าซธรรมชาติไทรน้อย - โรงไฟฟ้าพระนครใต้
เป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้า
ในห้องคอนโทรลรูมของโรงคอมไบน์ ชุดที่ ๓
ซึ่งชาวโรงใต้มักเรียกกันง่าย ๆ ว่า ‘คอมไบน์
บล็อก ๓’ แตกต่างอย่างยิ่งจากโรงเทอร์มอล
ด้ ว ยภายในห้ อ งคอนโทรลรู ม นี้ ไม่ มี เ ครื่ อ งไม้
เครือ่ งมือ ปุม่ แป้นขนาดใหญ่ให้เห็น โต๊ะด้านหน้า

เรียงเป็นแถวยาวหน้ากระดาน มีจอคอมพิวเตอร์
ตั้งอยู่ ๔ - ๕ จอ แสดงภาพเส้นสายกราฟผัง
ต่าง ๆ มากมาย
“โต๊ะนี้ คือ โต๊ะบอร์ดเจ้าหน้าทีค่ วบคุมเครือ่ ง
จะนั่ ง ท� ำ งานกั น ตรงนี้ คอยดู ห ากมี สั ญ ญาณ
เตือนภัยขึ้นมาก็แก้ไขจากหน้าจอเลย”
ในขณะที่จอแสดงผลก�ำลังการผลิตที่เครื่อง
ก�ำเนิดไฟฟ้าบล็อก ๓ ก�ำลังท�ำงานอยู่ แม้บางครั้ง
ตัวเลขก�ำลังไฟจะขยับขึน้ ลง แต่สว่ นใหญ่จะคงทีอ่ ยู่
ค่อนข้างนิง่ ซึง่ ในแต่ละวันก็อาจไม่เท่ากัน ขึน้ อยูก่ บั
‘ศู น ย์ ค วบคุ ม ระบบก� ำลั ง ไฟฟ้ า แห่ ง ชาติ ’ ที่
บางกรวยว่า จะให้ผลิตไฟฟ้า ป้อนระบบเท่าไร
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม เป็นการน�ำเอา
เทคโนโลยีของโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ และโรงไฟฟ้า
พลังไอน�ำ้ มาใช้งานร่วมกัน โดยการน�ำไอร้อนจาก
โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ ซึ่งมีความร้อนสูงประมาณ

๕๐๐ องศาเซลเซี ย ส ไปผ่ า นหม้ อ น�้ ำ (Heat
Recovery Steam Generator) ความร้อนจาก
ไอร้อนของโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ จะถ่ายเทให้กับ
น�้ำ ท�ำให้น�้ำเดือดกลายเป็นไอ น�ำไปขับเคลื่อน
กั ง หั น ไอน�้ ำ ส� ำ หรั บ ผลิ ต พลั ง งานไฟฟ้ า ต่ อ ไป
โดยทัว่ ไปโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมจะประกอบ
ด้ ว ยเครื่ อ งกั ง หั น ก๊ า ซ ๑ - ๔ เครื่ อ งร่ ว มกั บ
กังหันไอน�้ำ ๑ เครื่องและใช้เป็นโรงไฟฟ้าส�ำหรับ
ผลิตพลังงานไฟฟ้าปานกลาง (Medium to Base
Load Plant)
หลักการท�ำงานง่าย ๆ ของโรงไฟฟ้าพลังความ
ร้อนร่วมคือ มีเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้า ๓ - ๔ เครื่อง
ใช้ ค วามร้ อ นจากก๊ า ซธรรมชาติ ม าเผาให้ เ กิ ด
พลังงาน แล้วน�ำไปปั่นไฟ ซึ่งความร้อนที่เหลือ
จากการเผาไหม้นี้ก็จะถูกเอาไปต้มน�้ำให้เป็นไอ
แล้วไปปั่นเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้าอีกตัว

ถึงเทคโนโลยีจะเปลี่ยนแปลง
ก้าวหน้าไปอย่างไร จาก
ระบบแมนนวลของโรงไฟฟ้า
เทอร์มอล มาสู่ระบบควบคุม
ด้วยคอมพิวเตอร์ ของ
โรงไฟฟ้าคอมไบน์ แต่หน้าที่
ของพนักงานเดินเครื่อง
หรือ ‘พนักงานกะ’ ก็ยัง
ต้องละเอียดรอบคอบ และ
เต็มไปด้วยความรับผิดชอบ
อันใหญ่หลวง
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ภาพในหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่แสดง จึงเป็น
ภาพของเครือ่ งก�ำเนิดไฟฟ้าแต่ละตัว ว่าท�ำงานเป็น
อย่างไรบ้าง ซึ่งภาพเหล่านี้สามารถสลับดูได้ใน
หลายรูปแบบ ทั้งดูเฉพาะตัวเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้า
เครือ่ งใดเครือ่ งหนึง่ หรือจะดูภาพรวมทัง้ หมดก็ได้
แล้วค�ำถามหนึ่งที่เกิดขึ้นระหว่างการสนทนา
ก็คือ “จะรู้ได้อย่างไรว่าแต่ละวัน แต่ละเดือน
ควรผลิตไฟฟ้าเท่าไร”
“...ใน กฟผ. จะมีหน่วยงานหนึ่งชื่อว่า ศูนย์
ควบคุมระบบก�ำลังไฟฟ้าแห่งชาติ อยู่ที่บางกรวย
ท�ำหน้าที่ควบคุมการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าทั่ว
ประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเขื่อนหรือที่ไหน เขาจะดู
ภาพรวมของทั้งประเทศว่าเป็นอย่างไร แล้วแจ้ง
มาทางเราว่าจะให้ผลิตไฟฟ้าส่งเข้าระบบเท่าไร…”
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พนักงานเดินเครือ่ งประจ�ำกะท่านหนึง่ เล่าให้ฟงั
โรงไฟฟ้าทั่วประเทศทั้งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
และโรงไฟฟ้าเอกชน รวมถึงไฟฟ้าที่ซื้อมาจาก
ประเทศเพือ่ นบ้าน จะถูกส่งเข้ามายังระบบสายส่ง
ไฟฟ้า เพื่อส่งไปทั่วประเทศ สรุปง่าย ๆ ก็คือ
“โครงข่ายไฟฟ้าก็เหมือนใยแมงมุม โรงไฟฟ้า
ทุกโรงจะส่งไฟเข้าไปในท่อเดียวกัน ต่างคนต่างส่ง
แล้วแต่ใครจะเปิดตรงไหนคิดง่าย ๆ ไฟฟ้าเหมือน
ระบบประปา ไฟฟ้าส่งตามสาย ประปาส่งตามท่อ
“เราผลิตน�้ำที่นี่ อยากส่งไปเชียงใหม่ก็ส่งได้
แต่แรงดันจะลดลง เหมือนกัน ถ้าโรงไฟฟ้าผลิต
อยูต่ า่ งจังหวัด อยากส่งมากรุงเทพ ก็มกี ารสูญเสีย
เยอะ จึ ง ต้ อ งมี จุ ด จั๊ ม เพิ่ ม สั ญ ญาณไฟ ดั ง นั้ น
โรงไฟฟ้าอยู่ใกล้บริเวณไหนก็ส่งใกล้ ๆ ดีกว่า
“โรงใหม่ของเรานี้ น�ำ้ ทีป่ ล่อยกลับลงไปอุณหภูมิ
จะเท่ากับที่สูบขึ้นมา หรือมากกว่าเดิมนิดหน่อย
เท่านั้น”
ในด้านคนท�ำงานบล็อก ๓ ใช้พนักงานท�ำงาน
ไม่มากนัก หนึง่ กะมีพนักงานประมาณ ๖ คน อยูใ่ น
ห้องคอนโทรลรูม ๕ คน อีกคนเรียกว่า วูด้ เดอร์แก๊ส
ท�ำหน้าที่ควบคุมการจ่ายก๊าซธรรมชาติเข้ามา
ให้ตัวโรงไฟฟ้า แต่สิ่งที่ไม่ต่างจากโรงเทอร์มอล
ก็คือ ที่นี่ก็ต้องมีการเดินตรวจรอบโรงไฟฟ้าทุก ๆ
๑ ชั่วโมงเช่นเดียวกัน
ด้วยภาระการท�ำงานที่หนักหนาตลอด ๒๔
ชั่ ว โมง โรงไฟฟ้ า ก็ เ หมื อ นคนที่ ต ้ อ งตรวจเช็ ค
สุขภาพบ้าง ซึ่งการตรวจเช็คโรงไฟฟ้านี้ก็เรียก
กันว่า ‘โอเวอร์ฮอล’ (Overhaul) และบล็อก ๓
ก็มีการตรวจโอเวอร์ฮอลด้วยเช่นกัน
“ในหนึ่ ง ปี ต ้ อ งมี โ อเวอร์ ฮ อลสั ก ครั้ ง หนึ่ ง
อาจเป็นโอเวอร์ฮอลเล็กประมาณ ๑๐ วัน โดย
เราจะนับเป็นชั่วโมง ๘,๐๐๐ ชั่วโมง โอเวอร์ฮอล
๑ ครั้ง ๑๐ วัน หมื่นหกพันชั่วโมง ก็ตรวจอีก
ครั้งหนึ่ง พอครั้งที่สามก็จะเป็นโอเวอร์ฮอลใหญ่
จนถึงเมเจอร์โอเวอร์ฮอล รื้อทุกอย่างเลย อาจใช้

เวลาเดือนหนึ่งทีเดียว โดยศูนย์ควบคุมจะเป็น
คนแจ้งมาว่าถึงก�ำหนดเมเจอร์ โอเวอร์ฮอลแล้ว
หรือยัง และการโอเวอร์ฮอลนีก้ ต็ อ้ งดูความพร้อม
ของไฟฟ้าในระบบด้วยว่า ถ้าโรงเราหยุดไปจะ
กระทบคนอื่นหรือเปล่า หรือโรงไหนต้องผลิตไฟ
มาทดแทนบ้าง”
หลังการพูดคุยได้สกั ระยะ เราย้อนกลับมาถาม
ถึงความรู้สึกของพนักงานกะประจ�ำบล็อก ๓ ว่า
รู้สึกอย่างไรต่อการท�ำงานที่ กฟผ.
“คนไฟฟ้าจะถูกปลูกฝังเลยว่า เราต้องพัฒนา
ต่อไปเรื่อย ๆ การท�ำงานหนักของพวกเราก็เพื่อ
ความสุขสบายของคนใช้ไฟฟ้าในประเทศ ภาระ
หน้าที่ที่เราท�ำ จึงเป็นงานที่มีเกียรติที่น้อยคนนัก
จะได้ท�ำ”

ยามเย็นหน้าแท็งค์ฟาร์ม ด้านติดโรงเทอร์
มอล มองไปไม่ไกลจากริมฝั่งเจ้าพระยา คือ ลาน
ไกไฟฟ้า ที่บัดนี้ภาพสายส่งไฟฟ้าแรงสูงเป็นเงา
ด�ำ ฉาบหลังด้วยแสงสีทองของพระอาทิตย์ที่เริ่ม
อ่อนแสง จนแปรเปลี่ยนเป็นสีม่วงจางที่ขอบฟ้า
ด้านทิศตะวันตก
เป็ น สั ญ ญาณว่ า เวลาก� ำ ลั ง จะหมดลงอี ก
หนึ่งวัน ชวนให้นึกถึงห้องควบคุมที่เพิ่งจากมา
งานของใครหลายคนก�ำลังจะจบลง ในขณะที่
ชั่วโมงแห่งการท�ำงานของเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าอีก
หลายชีวิตเพิ่งจะเริ่มได้ไม่นาน และเสียงที่ยัง
ก้องอยู่ในหัวว่า “เราท�ำงาน ๒๔ ชั่วโมงเพื่อ
บริการประชาชน”

โรงไฟฟ้าความร้อนร่วม
หรือโรงคอมไบน์
ดูแตกต่างจากโรงไฟฟ้า
แบบเทอร์มอล เพราะไม่มี
ปล่องสูงขาว-แดง
อันคุ้นตา แต่โรงไฟฟ้า
เช่นนี้แหละ มีความทันสมัย
และมีศักยภาพในการผลิต
ไฟฟ้าที่สูงมาก
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ว่า ๔๐ ปีที่โรงไฟฟ้าพระนครใต้แห่งนี้ ผ่านพ้นห้วงเวลาร่วม
กับผูค้ นในหลายชุมชนทีอ่ ยูร่ ายรอบ โรงใต้กบั ชุมชนจึงเปรียบ
เสมือนเป็นเพือ่ นบ้านทีต่ อ้ งพึง่ พาอาศัยซึง่ กันและกัน สัมพันธภาพ
ระหว่าง “คนโรงใต้” กับเพื่อนบ้านจึงร้อยโยงเข้าหากัน จะว่าไป
แล้ว อาจมากกว่าปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ส่งออกไปเสียอีก

หากกล่าวกันตามตรง พื้นที่สวนเก่าที่ถูกปรับเปลี่ยนไปสู่โรงไฟฟ้า
อั น เต็ ม ไปด้ ว ยเทคโนโลยี แ ห่ ง นี้ ก็ เ ปรี ย บได้ กั บ “บ้ า น” อั น แสนมี ค ่ า
บ้ า นที่ เ ป็ น มากกว่ า อาณาบริ เวณซึ่ ง ครอบคลุ ม บ่ ง บอกการมี ‘พื้ น ที่ ’
ของคนโรงใต้

ชุมชน ต้องสัมพันธ์
ย้อนเวลากลับไปมองดูภาพในอดีตเมื่อกว่า ๔๐ ปีท่ีแล้ว ครั้งเริ่มมี
การบุ ก เบิ ก ปรั บ พื้ น ที่ ส วนมะพร้ า วนั บ ร้ อ ยไร่ ให้ ก ลายเป็ น พื้ น ที่ โ ล่ ง
เพื่อก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนทั้ง ๕ ยูนิต อีกทั้งอาคารส�ำนักงาน
และอื่น ๆ ยุคนั้นอาจกล่าวได้ว่า การมาถึงของโรงไฟฟ้าแห่งนี้เป็นของ
‘แปลกใหม่ ’ และในความแปลกใหม่ นั้ น บางคราวอาจเจื อ ด้ ว ยความ
‘แปลกแยก’ เป็นความรู้สึกในใจว่า “ไม่ใช่พวกเดียวกัน”
คุณสมหมาย โตส�ำราญ อดีตพนักงานเดินเครื่อง หรือ โอเปอร์เรเตอร์
(Operator) หนึ่งในพนักงานของโรงไฟฟ้าพระนครใต้ชุดแรก ๆ ซึ่งเข้า
ท�ำงานที่นี่ตั้งแต่เป็นลูกจ้าง เล่าว่า
“…ผมมาเมื่อต้นปี ๒๕๑๒ เพิ่งจบวิทยาลัยครูอาชีวะมา ตอนนั้นก�ำลัง
ก่อสร้าง มาท�ำงานตั้งแต่ค่าแรงวันละ ๔๐ บาท ข้าวแกงจานละ ๒ บาท
สมัยก่อนรอบๆ เป็นสวน ถนนลูกรัง เวลาออกไปต้องใช้ต�ำรวจน�ำ เพราะ
มี ยิ ง กั น เรื่ อ ย เราอยู ่ ถึ ง ๔ ทุ ่ ม นี่ ออกไปต้ อ งให้ ต� ำ รวจคุ ้ ม กั น ออกไป
กฎหมายคุ้มครองไม่ได้หรอกสมัยก่อนน่ะ...”
“…ไม่คอ่ ยมีรา้ นอาหาร จะมีรา้ นป้าพาด ร้านพีห่ วัด ร้านประเสริฐ ข้างใน
โรงไฟฟ้าก็มีร้านอาหาร แต่เย็น ๆ ไม่ได้สังสรรค์กันหรอก เพราะต่างคน
ต่างต้องกลับบ้าน มันอันตราย แท็กซี่ยังไม่กล้าเข้ามาเลย...”
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บน: คุณชวลิต เพ็ชรแดง
อดีตพนักงานเดินเครื่อง
โรงไฟฟ้า เป็นผู้มีบทบาท
ในสองสถานะ ทั้งสถานะ
พนักงานโรงไฟฟ้าพระนครใต้
และสถานะชาวบ้าน
ในชุมชนบางโปรง
ล่าง: ก�ำนันตาด กรุดภู่
อดีตก�ำนันและผู้อาวุโส
แห่งต�ำบลบางโปรง

88

คุณชวลิต เพ็ชรแดง วัย ๖๖ ปี อดีตพนักงาน
เดินเครือ่ ง ในทีมเดียวกับคุณสมหมายเล่าเพิม่ เติม
เขาเป็นหนึ่งในคนโรงใต้ที่เป็นชาวบางโปรงโดย
ก�ำเนิด บ้านก็อยู่หน้าโรงไฟฟ้านั่นเอง
ในช่วงปีแรก ๆ ของโรงใต้ อาจกล่าวได้วา่ ความ
สัมพันธ์ระหว่างชาวโรงใต้ กับชาวบ้านรายรอบนัน้
เปรียบเหมือนลักษณะ ต่างคนต่างอยู่ สมัยแรก ๆ
ทางโรงไฟฟ้าก็ยงั ไม่มหี น่วยงานด้านประชาสัมพันธ์
งานชุ ม ชนสั ม พั น ธ์ ยิ่ ง ไม่ ต ้ อ งพู ด ถึ ง กิ จ กรรมที่
สมัยนี้เรียกว่า CSR ในยุคนั้นจึงไม่มีใครรู้จัก
ชาวบ้านมักเรียกพนักงานไฟฟ้าว่าพวก ‘เสือ้ เทา’
มาจากเครือ่ งแบบพนักงานหรือชุดช็อปสีเทาของ
กฟผ.นั่นเอง
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ก�ำนันตาด กรุดภู่ อดีตก�ำนันต�ำบลบางโปรง
ทีเ่ กษียณอายุไปหลายปีแล้ว แต่ชาวบ้านยังพอใจ
ที่จะเรียกว่า ‘ก�ำนัน’ ดังเดิม ก�ำนันตาดเล่าถึง
การเข้ามาของโรงไฟฟ้าในช่วงแรก ๆ ว่า
“…ส�ำหรับผมมันได้ประโยชน์นะ ไฟก็ง่าย
สะตุ้งสะตังก็ดูเหมือนจะหาง่ายกว่าสมัยก่อน
ก็เขามาจ้างไปบ้าง พวกก็มีงานท�ำ ไปอยู่ยามไป
อะไรนี่ แล้วไฟมามันสะดวกอ่ะ ก็ลูกสาวผมนะ
จะไปเรียนแค่นี้ยังไม่กล้าไป ไม่กล้าเดินไป โห!
ไกล ไปน่ากลัวนะ ตอนเย็นในสวนมันมืด ต้อง
จุดคบจุดอะไร ต้องมีไฟฉาย กลัวมันทั้งนั้นแหละ
(หัวเราะ) ทั้งผีทั้งคน...”
ภาพพื้นที่ต�ำบลบางโปรงตามค�ำบอกเล่าของ
ก�ำนันตาดนั้น เป็นภาพจริงที่มีให้เห็นอยู่รายรอบ
โรงไฟฟ้า ไม่เฉพาะต�ำบลบางโปรงเท่านัน้ หากทุก
ต�ำบลในแถบนี้ก็มีสภาพเฉกเช่นเดียวกัน
การเข้ามาของโรงไฟฟ้าพระนครใต้ จึงเป็น
ความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หลวงต่อชุมชนและ
ผู้คนในย่านนี้
“…พูดถึงเรื่องการกินการอยู่ มันก็ดีขึ้นเรื่อย
แหละ มีคนมาขาย มีคนซื้อ ไม่ต้องเดินออกไป
ไกลถึงหัวตะเข้ หัวปะแจ พอตัดถนนแล้วก็รู้สึก
ว่ามันจะดีขึ้น ไอ้อย่างอื่นไม่ค่อยมีคนจะพูดอะไร
มีแต่ว่าขโมยเยอะขึ้น เพราะว่ามันมีของให้เอาไง
(หัวเราะ) พวกไฟฟ้ายังมาจ้างผมเฝ้าเหล็กเลย
แต่ ก ่ อ นมั น ไม่ มี รั้ ว อะไรนี่ มี แ ต่ ล วดหนามกั้ น
เท่านัน้ โรงไฟฟ้ามาก่อนไฟหลวงอีก แล้วถนนก็ตดั
ทีหลังนะ แรก ๆ เขาเอาของมาทางเรือหมด ก่อน
โรงไฟฟ้ามาแถวนี้จุดไต้จุดตะเกียงกันทั้งนั้น...”
ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของการผลิต
กระแสไฟฟ้า ล้วนน�ำพาให้ผู้คนแทบทุกภาคส่วน
มีชีวิตที่ดีขึ้น สะดวกสบายตามครรลองแห่งการ
ด�ำเนินชีวติ ของตน หากแต่การก้าวไปข้างหน้าเพียง
อย่างเดียว โดยไม่หนั มองรอบข้าง ไม่อาจสร้างความ
ยั่งยืนได้ในระยะยาว ความสัมพันธ์กับชาวบ้าน

การตรวจวัดคุณภาพน�้ำ
จากแม่น�้ำเจ้าพระยา
บริเวณหน้าโรงไฟฟ้าและ
คลองบางโปรง จะท�ำ
การตรวจวัดเป็นระยะ
โดยเจ้าหน้าที่แผนกเคมี
วิเคราะห์ของโรงไฟฟ้า
พระนครใต้ ซึ่งบางครั้ง
ก็มีตัวแทนชาวบ้าน ออกไป
สังเกตการณ์ร่วมด้วย
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เมื่ อ ราคาที่ ดิ น สู ง ขึ้ น ชาวบ้ า นก็ เริ่ ม ทยอย
ขายที่ดิน จากสวนขนัดนั้น ไปสวนขนัดนี้ ขณะ
เดียวกัน มะพร้าวที่ยังเหลืออยู่ในสวนบางแห่ง
ก็เริ่มตายลง
“…แต่กอ่ นก็เหมือนแถวอัมพวาอย่างนัน้ แหละ
ตอนหลังมะพร้าวมันหายไป ตอนโรง ๓ ขึ้นนี่
ก็ไม่เห็นต้นมะพร้าวแล้ว พอมีคนมาหาซื้อที่ดิน
ไปท�ำโรงงาน ก็พากันขายหมด...”

คุณบุญส่ง พ่อค้าทอง
หนึ่งในผู้บุกเบิกโรงใต้
ตั้งแต่ยังใช้ชื่อ โรงจักร
พระนครใต้ “เมื่อเรา
ออกไปแล้ว เราก็ภาคภูมิใจ
ได้ว่า เราท�ำดีที่สุดแล้ว”
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กับชุมชนในระยะนั้น จึงเป็นความสัมพันธ์โดย
ธรรมชาติมากกว่าจะถือเป็นภาระหน้าที่
“…ส�ำหรับผมนี่ สนิทกับ บุญส่ง พ่อค้าทอง กับ
ประยูร จันทร์เลิศฟ้า ผมเป็นก�ำนันปี ๑๗ ตอนนั้น
หัวหน้าไฟฟ้าคือ ชาญชัย ทิพย์จันทร์ โห! ชอบกัน
ผมเข้าไปหาแกทีบ่ า้ น ภรรยาแกเลีย้ งข้าวอยูเ่ รือ่ ย...”
ก�ำนันตาด พูดถึงอดีตพนักงานระดับบริหาร
ของโรงใต้ ๒ - ๓ คน ที่แกสนิทสนมมากหน่อย
ดังนัน้ รัว้ ของ “โรงใต้” จึงมิได้สงู ลิบลิว่ และหนา
ทึบตัน จนบดบังความเป็นเพื่อนบ้านให้หายสูญ
ในสมัยนัน้ อย่าว่าแต่หน่วยงานของรัฐเลย แม้
กระทั่งชาวบ้าน ประชาชนในชุมชนต่าง ๆ ล้วน
ไม่เคยรับรู้ ไม่เคยได้ยินถึงค�ำว่า ‘สิ่งแวดล้อม’
กันเลยก็ว่าได้ ด้วยในอดีตนั้น เรื่องเหล่านี้ล้วน
เป็นเรื่องไกลตัวของทุกผู้คน แต่เมื่อมีโรงไฟฟ้า
ขนาดใหญ่โต เข้ามาตั้งประชิดติดชุมชน ถึงที่สุด
ปัญหาก็เกิดขึ้น
เริ่มจากสวนมะพร้าว ที่ค่อย ๆ บางตาลง
ส่วนหนึง่ เพราะราคาทีด่ นิ ซึง่ สูงขึน้ จากการพัฒนา
ถนนหนทางเข้ามายังโรงไฟฟ้า เปิดทางให้โรงงาน
อุ ต สาหกรรมต่ า ง ๆ ตามเข้ า มาในย่ า นปู ่ เจ้ า
สมิงพราย จนกล่าวได้ว่า บริเวณนี้ถือเป็นนิคม
อุตสาหกรรมแรกสุดที่เกิดขึ้นในปริมณฑลของ
กรุงเทพมหานคร
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คุณชวลิต เพ็ชรแดง เล่าถึงการหายไปของสวน
มะพร้าวแห่งบางโปรง ที่แม้แต่สวนของเขาเองจน
เดีย๋ วนีก้ ไ็ ม่เหลือแล้ว เมือ่ ทีด่ นิ ราคาสูงขึน้ จนทุกคน
คิดว่า คุ้มค่ากว่าการขึ้นมะพร้าวเพื่อมาท�ำน�้ำตาล
ส่วนคุณประจวบ อุชชิน ศิษย์เก่าของโรงใต้
ที่ ผ ่ า นการท� ำ งานที่ โรงไฟฟ้ า แห่ ง นี้ ห ลายครั้ ง
หลายสมัย พูดถึงปัญหาในกระบวนการผลิตไฟฟ้า
ช่วงแรก ๆ ว่า

“…การใช้นำ�้ มันเป็นเชือ้ เพลิงนี่ เวลาซูทโบเวอร์
ทีหนึ่ง (Soot Blower - การเป่าเขม่า) เขม่าก็จะถูก
พ่นออกไปทางปล่อง ก็โดนร้องเรียนประจ�ำ ชาวบ้าน
มาที่โรงใต้เลย ๒ หมู่บ้านที่อยู่ติดโรงไฟฟ้านี่แหละ
บางโปรง กับบางหัวเสือ เราก็ต้องไปที่วัด ไปชี้แจง
ยุคนั้นยังไม่มีงาน CSR NGO ยังไม่มี ชาวบ้านมอง
ว่า โรงไฟฟ้าเป็นหน่วยงานรัฐ คุยกับชาวบ้านเลย
ง่าย ช่วยได้เยอะ ชาวบ้านเขาเกรงอกเกรงใจ…”

สองฝั่งปากคลองบางโปรง
ในพื้นที่ของโรงไฟฟ้า
พระนครใต้ ยังคงสมบูรณ์
ด้วยป่าจากและพรรณไม้
ชายเลนหลายชนิด เป็นแหล่ง
ที่อยู่อาศัยของนกตาม
ธรรมชาติหลากหลายพันธ์ุ
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คุณฐากูร ควรสมาน
แม้จะเป็นช่างในสายงาน
ก่อสร้าง แต่ได้อาสามาช่วย
งานที่แผนกประชาสัมพันธ์
และชุมชนสัมพันธ์ เป็นก�ำลัง
ส�ำคัญในการท�ำความเข้าใจ
กับชุมชนรอบโรงไฟฟ้า
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เช่นเดียวกับคุณสมบัติ ศานติจารี ทีใ่ นสมัยเป็น
หัวหน้าแผนกทีโ่ รงใต้ ก็ตอ้ งพบเจอปัญหานีเ้ ช่นกัน
“…ตอนนั้นในยุคผมมีเรื่องน�้ำร้อนและเรื่อง
ขีเ้ ถ้า แล้วตอนหลังเลยมีการแจ้งชุมชน แจ้ง อบต.
ก่อนว่า เราจะมีการท�ำอะไร แต่เราจะท�ำในวัน
หยุดนะ ก็แจ้งเขาก่อน ว่าไม่ได้ท�ำบ่อยๆ...”
ด้วยเหตุดังนี้เอง โรงไฟฟ้าพระนครใต้ ภายใต้
การบริหารของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย (กฟผ.) จึงใส่ใจ ให้ความส�ำคัญกับชุมชนที่
อยูร่ ายรอบ อันส่งผลออกมาเป็นกิจกรรมและการ
ช่วยเหลือในรูปแบบต่าง ๆ มากมาย ขณะเดียวกัน
ก็มุ่งมั่นค้นคว้า ปรับปรุง และแก้ไขให้ปัญหา
ที่มีอยู่ ทั้งเรื่องเขม่าควัน ขี้ตะกรัน (Slag) ที่บาง
ฤดูกาลอาจปลิวไปตกในชุมชน และเรือ่ งเสียงจาก
ปล่อง ซึ่งอาจไม่สามารถขจัดให้หมดไปในทันใด
แต่อย่างน้อย สิ่งเหล่านี้ต้องลดลงกว่าเดิม
ปั จ จุ บั น องค์ ก รขนาดใหญ่ ไม่ ว ่ า ภาครั ฐ
หรือ ภาคเอกชน นอกจากจะต้องค�ำนึงถึงเรื่อง
‘ธรรมาภิบาล’ แล้ว กิจกรรมที่แสดงถึงความ
ตระหนักและร่วมรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate
Social Responsibility - CSR) ก็เป็นสิ่งที่ละเลย
มิได้ หากทว่า โครงการหรือกิจกรรมในประเภท
CSR นี้ ก็เพิง่ จะเริม่ มีในองค์กรต่าง ๆ ไม่นานนีเ้ อง
หากแต่ในสังคมไทย เรือ่ งของมิตรจิตมิตรใจ กลับ
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เป็นเรื่องพื้นฐานที่สังคมไทยยึดถือปฏิบัติกันมา
นาน ปฏิบตั โิ ดยหาได้คดิ ว่านัน่ คือหน้าที่ แต่กระท�ำ
เพราะสิ่ ง นั้ น คื อ สิ่ ง ที่ ถู ก ที่ ค วร เป็ น การแสดง
น�้ำใจที่ผู้คนในสังคมพึงมีต่อกัน มันเป็นไปโดย
ธรรมชาติ มิ ไ ด้ เ กิ ด จากการก� ำ หนดกะเกณฑ์
แต่ประการใด
“…สมัยก่อน ๆ เราก็ทำ� แต่ทำ� โดยไม่คดิ ว่านัน่
เป็น CSR อย่างถนนเสีย เราก็ออกไปซ่อม ผมเข้า
มาปี ๒๕๒๔ ถนนเป็นหลุม บ่อ นายก็สงั่ ให้เอาคน
ออกไปปรับระดับ ถนนตัง้ แต่ปากซอยเข้ามานี่ ยัง
เป็นชื่อของไฟฟ้าอยู่เลย ไฟถนนนี่โรงใต้จ่ายปีละ
๓๐,๐๐๐ บาท ตั้งแต่ปากทางปู่เจ้าเข้ามา สาม
แยกที่วิ่งเข้ามา ซอยวัดสวนส้มนั่นแหละ...”
คุณฐากูร ควรสมาน ช่างระดับ ๑๐ กองโยธา
เล่ า ให้ ฟ ั ง แม้ จ ะอยู ่ ใ นสายงานเกี่ ย วกั บ การ
ก่อสร้าง แต่ความที่เป็นคนอยู่ที่โรงใต้มานาน
มนุษยสัมพันธ์ดี และชอบพูดชอบคุยกับชาวบ้าน
จึงอาสาเข้ามาช่วยงานที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์และ
ชุมชนสัมพันธ์ เขาจึงท�ำหน้าทีป่ ระสานกับชาวบ้าน
และชุมชนได้อย่างราบรื่น
ความจริงเรือ่ งการช่วยเหลือชุมชน ช่วยสาธารณะ
เช่นนี้ ชาวโรงใต้ท�ำกันมาอย่างน้อยตั้งแต่สมัย
คุณบุญส่ง พ่อค้าทอง ยังปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่นี่
“…สมัยนั้นรอบ ๆ โรงไฟฟ้านี่ ชุมชนก็ไม่มาก
เท่าไหร่ ตอนหลังนี่มันเพิ่มมากขึ้น ชาวบ้านเขา
เรี ย กพวกเราว่ า พวกสี เ ทา พวกนี้ แ หละที่ ไ ด้ ดี
แต่เรามาอยู่ที่นี่ บางทีไม่พยายามเข้ากับเขา อันนี้
ไม่ได้ เราต้องยอมรับเขา จะไปบอกว่าเราขึ้น
กับส�ำนักนายก ไม่ได้ขนึ้ กับมหาดไทย ทางจังหวัด
ทางนายอ�ำเภอ ต�ำรวจนี่ ต้องให้เกียรติเขา คนเรา
ถ้ามันเข้าใจกันดี อย่าไปถือเขาถือเรา ตรงนี้ต้อง
เห็นใจเขาด้วย เรามันสภาพดีกว่าเขาอยู่แล้วต้อง
พยายามเห็นอกเห็นใจคนอืน่ เขาด้วย ต้องพยายาม
ช่วยเหลือเขา น�ำ้ ท่วมก็ตอ้ งเอาเครือ่ งสูบน�ำ้ ไปช่วย
หน้าแล้งไม่มีน�้ำกิน ก็ต้องขนน�้ำไปแจก สะพง

สะพานไม้นี่ เวลาหน้าแล้ง ไฟก็มักจะไหม้ ก็ต้อง
รีบไปฉีดไปดับ เพราะเรามีความพร้อมกว่าเขา
ท�ำแล้วเราได้ความสบายใจ ได้บุญได้กุศล เมื่อเรา
ออกไปแล้ว เราก็ภาคภูมใิ จได้วา่ เราท�ำดีทสี่ ดุ แล้ว
อันทีจ่ ริงเรือ่ ง CSR เราท�ำกันเพือ่ จิตส�ำนึก ก็เห็นท�ำ
มาก่อนแล้ว ท�ำด้วยความจริงใจ มีความเอือ้ อาทร
ต่อกัน เห็นอกเห็นใจ ไม่ใช่ยดึ อัตตา ตัวกู ของกู …”
อีกหนึง่ ค�ำบอกเล่าทีส่ ำ� คัญ มาจาก คุณวิเชียร
พุ่มอิ่ม ผู้อยู่ที่โรงใต้มาเนิ่นนาน กระทั่งเกษียณ
อายุที่โรงไฟฟ้าแห่งนี้ในต�ำแหน่ง ช่างระดับ ๑๑
ฝ่ายบ�ำรุงรักษา
“…ว่ากันตรง ๆ นะ สมัยก่อนชาวบ้านกับเรา
ค่อนข้างสนิทชิดเชือ้ นะ การต่อต้านอะไรต่าง ๆ นี่
ก็นอ้ ยกว่าปัจจุบนั เราก็ไปรูจ้ กั ใครต่อใครข้างนอก
ตามสมควร ตามวัดบ้าง ตามโรงเรียนบ้าง ไม่ต้อง
ท�ำเป็นทางการ เป็นเรื่องราวมากมายถึงขนาด

ปัจจุบัน อย่างตามโรงเรียนนี่ เราก็ไปเลี้ยงอาหาร
เด็กบ้าง สนับสนุนอุปกรณ์อะไรต่าง ๆ บ้าง พวก
ผู้ใหญ่บ้านก็สนิทสนม สมัยก่อนยังไม่มี อบต.
ทางชาวบ้านเขาจัดงาน เราก็ไปร่วมกับเขา…”
เมือ่ กาลเวลาเปลีย่ นผ่าน สังคมเปลีย่ นไป การรับรู้
ข้อมูลข่าวสารกว้างขวางกว่าสมัยก่อน ผู้คนเริ่ม
ตระหนักถึงผลสืบเนื่องจากการพัฒนา ทว่า เป็น
ในอีกมิตหิ นึง่ นัน่ คือมิตทิ างสิง่ แวดล้อม และสังคม
คุณครรชิต ลักษณโกเศศ เล่าถึงเสียงสะท้อนจาก
ชุมชนที่เปลี่ยนไปตามเงื่อนไขเวลาว่า
“…จริง ๆ แล้ว เรือ่ งชุมชนสัมพันธ์มนั เป็นเรือ่ ง
ธรรมชาติ มันมีโดยธรรมชาติเป็นธรรมดา เหมือน
ทัว่ ๆ ไป ก็กระทบกันบ้าง ช่วยเหลือกันบ้าง กระทบ
กระทั่งนี่ เขาหาว่าพวกไฟฟ้าเป็นอภิสิทธิ์ชนบ้าง
ถนนพังท�ำไม่ไม่ซ่อมบ้าง อะไรแบบนี้ ส่วนใหญ่ที่
ชาวบ้านบ่น ช่วงแรก ๆ เรื่องไม่ปฏิสัมพันธ์ชุมชน

ภาพชีวิตเฉกเช่นอดีตของ
ผู้คนในต�ำบลบางโปรง
ยังสามารถพบเห็นได้ใน
ปัจจุบัน ป่าจาก
ยังคงเป็นแหล่งทรัพยากร
ที่ชาวบ้านเข้าไปเก็บหา
น�ำมาใช้ประโยชน์ หรือแปร
เปลี่ยนเป็นเงินทอง เพื่อหา
เลี้ยงครอบครัวได้อยู่
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คุณสมบัติ ศานติจารี
จากวิศวกรหนุ่มแห่ง
โรงจักรพระนครใต้
ต�ำแหน่งสุดท้ายในกฟผ.
คือ ผู้ว่าการ การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
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ไม่ชว่ ยเรือ่ งสาธารณูปโภค มาช่วงหลัง ๆ เริม่ มีบน่
เรื่องเสียง เรื่องกลิ่น ควัน…”
ในอีกด้านของเหรียญทีเ่ รียกว่า ‘การพัฒนา’ นัน่
อาจคือ สภาพสิง่ แวดล้อมทีถ่ ดถอยลง คุณภาพชีวติ
บางสิง่ อย่างในชุมชนอาจมิได้ดขี นึ้ กว่าเดิม แต่นนั่ คือ
อุปสรรคของการพัฒนาที่ต้องถูกแก้ไขให้หมดไป
คุณสมบัติ ศานติจารี เล่าถึงสมัยเป็นหัวหน้า
แผนกที่โรงใต้ ยุคที่สังคมเริ่มตั้งค�ำถามถึงค�ำว่า
‘สิ่งแวดล้อม’
“…ช่วงเป็นหัวหน้าแผนกประสิทธิภาพของโรง
ไฟฟ้าพระนครใต้ ผมอายุประมาณสามสิบ โรงไฟฟ้า
มากขึ้น การก่อสร้างยังคงมีอยู่...ชุมชนเริ่มมีสิทธิ
มีเสียงมากขึน้ ผมไม่แน่ใจว่ากฎหมายสิง่ แวดล้อม
ออกปี ๒๕๓๕ หรือเปล่า ชุมชนเขาเริ่มมีสิทธิมี
เสียงเรือ่ งสิง่ แวดล้อมของเขาเอง และพอกฎหมาย
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รัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ ออกมา ให้สทิ ธิให้เสียงประชาชน
เยอะ กฟผ. ก็ตอ้ งเจอแรงกดดันเยอะเป็นธรรมดา…”
โรงไฟฟ้าพระนครใต้ไม่เพียงแต่ผลิตและส่งจ่าย
กระแสไฟฟ้าไปขับเคลือ่ นการพัฒนาประเทศ เพือ่
ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คนเท่านั้น หากแต่สิ่ง
ที่เรียกว่า ‘ความสัมพันธ์ชุมชน’ ซึ่งเป็นค�ำใหม่
ในยุคนั้น ชาวโรงใต้ก็ให้ความส�ำคัญไม่น้อยไป
กว่าหน้าทีห่ ลักของการท�ำงานแต่ละวัน หน่วยงาน
ใหม่ ๆ เกิดขึ้นพร้อมหน้าที่ในการสื่อสาร รวมถึง
เข้าไปสัมผัสผูกสัมพันธ์กับผู้คนรอบ ๆ รั้วโรงใต้
ในแทบทุกมิติ
ราวปี พ.ศ.๒๕๔๗-๔๘ โรงไฟฟ้าพระนครใต้
เริ่มมีการท�ำงานประชาสัมพันธ์อย่างเป็นเรื่อง
เป็นราว คุณฐากูร ควรสมาน เล่าที่มาที่ไปว่า
“…ย้อนหลังไปสักสิบกว่าปี ผมจ�ำปีทเี่ ริม่ ไม่ได้
สมัยนั้นนายช่างบุญดวน เป็นผู้ช่วยผู้ว่าการผลิต
ไฟฟ้า ท่านก็ให้มีงานนี้ขึ้น เริ่มแรกมีคุณเกษม
ธรรมเจริญ จากพนักงานเดินเครือ่ งมาเป็นหัวหน้า
ทีม ตอนนั้นแกเงินเดือนสูงแล้ว เขาเลยให้ลง
กลางวัน ไม่ต้องเข้ากะ แต่ตอนนั้นยังไม่มีแผนก
ประชาสัมพันธ์จริงจัง ก็มคี ณ
ุ อรัญญา แสนชืน่ หรือ
พีน่ อ้ ย แล้วมีคณ
ุ กสิพฒั น์ ก็ชว่ ย ๆ กันท�ำเรือ่ ยมา...”
“...แผนกเราตัง้ ขึน้ มาก็เพือ่ สิง่ นีแ้ หละค่ะ ท�ำให้
ชาวบ้านรู้ว่า เราและเขาต้องอยู่ร่วมกันไปตลอด
เป็นเพื่อนบ้านกัน...”
คุณอรัญญา แสนชืน่ หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์
และชุมชนสัมพันธ์ ของโรงไฟฟ้าพระนครใต้กล่าว
ทุกครั้ง เมื่อถึงช่วงงานประเพณีส�ำคัญ หรือ
งานบุญใหญ่ในชุมชนรอบโรงไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็น
บุญประเพณีของไทย หรือบุญฝ่ายมอญ ก็ตามแต่
ต�ำบลทีอ่ ยูแ่ นบชิดรัว้ โรงใต้ อย่างเช่น ต�ำบลบางโปรง
และบางด้วน ชาวบ้านจะจัดพิธีสรงน�้ำพระกัน
ตั้งแต่เช้า ลานวัดเนืองแน่นด้วยผู้คนในท้องถิ่น
และตัวแทนจากโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ที่ร่วมกัน
จัดงานนีข้ นึ้ มา บรรยากาศสุขสงบ ซึง่ มีทงั้ พิธสี งฆ์

และพิธีบ้าน เช่น การก่อพระทราย ตามครรลอง
ของคนพุทธทั้งไทยและมอญ ส่วนช่วงบ่ายก็เป็น
ความสนุกสนาน สวยงามของขบวนรถบุปผชาติ
ที่มีตัวแทนจากหลายชุมชนจัดมาเข้าร่วม เด็ก ๆ
ถือป้ายแต่งตัวสดใสน�ำขบวน ส่วนบนรถยนต์ที่
ตกแต่งสวยงามนั้น มีสาวงามที่เข้าร่วมประกวด
เทพีสงกรานต์ นั่งยิ้มอย่างไม่รู้เหนื่อย สร้างสีสัน
ให้กับงานสงกรานต์เป็นประจ�ำทุกปี
“...เป็นเหมือนลูกหลานไปแล้วค่ะ ระหว่างเรา
กับผู้เฒ่าผู้แก่ บางคนท่านอยู่มาก่อนมีโรงใต้
อีกนะ เห็นคนงานและรู้จักผู้บริหารของโรงใต้
มาหลายรุ่น...”
จะว่าไปแล้ว การลงพื้นที่ชุมชนของพนักงาน
โรงไฟฟ้าพระนครใต้นั้น ครอบคลุมการพัฒนา
แทบทุกมิติ ได้แก่

ด้านการศึกษาและเยาวชน
ด้านประเพณีและวัฒนธรรม
ด้านการแพทย์และอนามัย
กิจกรรมอาสาสมัคร
ด้านการประชาสัมพันธ์
ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
ปัจจุบัน โรงไฟฟ้าพระนครใต้ ได้มีบทบาท
ในงานด้านการรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate
Social Responsibility - CSR) แล้ ว โดย
กิจกรรมด้านนี้ อยู่ในความรับผิดชอบของแผนก
ประชาสั ม พั น ธ์ แ ละชุ ม ชนสั ม พั น ธ์ โรงไฟฟ้ า
พระนครใต้ แต่ ก� ำ ลั ง ส� ำ คั ญ ในการด� ำ เนิ น
กิ จ กรรมซึ่ ง มี อ ยู ่ ม ากมายนั้ น มาจากพนั ก งาน
โรงใต้ ที่มักเข้ามาร่วม มาช่วยกิจกรรมในแบบ
‘จิตอาสา’

การปลูกป่าชายเลนเพื่อ
ฟื้นฟูระบบนิเวศดั้งเดิม
ที่เคยมีอยู่มากมายในพื้นที่
จังหวัดสมุทรปราการ
เป็นกิจกรรมที่โรงไฟฟ้า
พระนครใต้สนับสนุน
และส่งพนักงานเข้าร่วม
กิจกรรมด้วยเสมอมา
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กิจกรรมกับเยาวชนและ
โรงเรียน เป็นเรื่องที่แผนก
ประชาสัมพันธ์และชุมชน
สัมพันธ์ให้ความส�ำคัญ
นอกจากจะให้ความรู้เรื่อง
ไฟฟ้าและการประหยัด
พลังงานแล้ว บางครั้ง
พี่ ๆ จากโรงไฟฟ้า ก็ต้อง
ท�ำหน้าที่เป็นติวเตอร์ให้กับ
น้อง ๆ ไปด้วย
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งาน CSR ของโรงใต้มีหลายแนว ที่เน้นคือ
การท�ำกิจกรรมเชิงรุก มีแผนประจ�ำปี ว่าจะท�ำ
อะไร เชิงรุกก็คอื เข้าไปคุย สอบถามว่าจะท�ำอะไร
ในชุมชนบ้าง จับเข่าพูดคุยปากต่อปาก คุยกับครู
ทีโ่ รงเรียน กับข้าราชการหน่วยงานต่าง ๆ ในพืน้ ที่
เกี่ยวข้อง ไม่ได้เน้นไปที่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แต่จะ
แบ่งเป็นโซน ๆ ไป
งานซ่อมแซมสาธารณูปโภค ดูจะเป็นงานที่
ชุมชนร้องขอมาที่โรงใต้บ่อย ๆ อาจเพราะภาพ
ลักษณ์ของคน กฟผ. ทีค่ นทัว่ ไปมักมองว่าเป็น ‘ช่าง’
ซึ่งแน่นอนว่า ทางโรงใต้ก็ตอบสนองได้เสมอ
“…มีอะไรเสียก็ไปซ่อมให้ เพราะเรามีชา่ ง อย่าง
วัดหลอดไฟเสีย เราไปเปลีย่ นให้ อนามัยประตูเสีย
ไปซ่อมให้ ในส่วนทีเ่ ขาไม่สามารถท�ำได้ คือในฐานะ
ที่เราเป็นช่าง เดือนหนึ่ง ปีหนึ่งครั้งเดียวเราไป
หยอดน�ำ้ มันให้เขา เหมือนเราลงไปคลุกคลีดว้ ย ครู
ก็สร้างความคุน้ เคยกับเรา ท�ำอยูร่ อบ ๆ โรงไฟฟ้า
ไม่ได้ออกไปกว้างมาก เราดูโรงเรียนอยู่ ๙ โรงเรียน
วัด ๗ แห่ง ในรัศมี ๓ กิโลเมตร...”
คุณฐากูร ผู้ดูเหมือนเชี่ยวชาญการลงพื้นที่
มากกว่าใคร ให้ข้อมูลมา
กิ จ กรรมในรั้ ว โรงเรี ย นก็ เ ป็ น สิ่ ง ที่ ที ม งาน
ประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ ให้ความส�ำคัญมาก
เพราะในสังคมไทย โรงเรียนมีความส�ำคัญในฐานะ
เป็นศูนย์กลางของชุมชน ไม่ต่างจากวัด การท�ำ
กิจกรรมกับโรงเรียน ก็เป็นการท�ำให้พื้นที่ส่วนกลาง
ของชุมชนมั่นคงขึ้น ที่ผ่านมาเด็ก ๆ ที่มีความสนใจ
ในเรือ่ งของกีฬา จะได้รบั การสนับสนุนจากโรงไฟฟ้า
พระนครใต้ แต่หน้าทีใ่ นห้องเรียน ก็เป็นความคาดหวัง
ถึงอนาคตของที่นี่ คนโรงใต้มองเห็นความส�ำคัญ
เช่นนี้ จึงต้องเข้าไปให้การสนับสนุน ทัง้ เรือ่ งของการ
เพิ่มพูนความรู้ สร้างโอกาสให้เด็ก ๆ ได้มีพื้นที่ทาง
การศึกษาเพิ่มขึ้น ร่วมถึงปรับปรุงโรงเรียนตามการ
ร้องขอของหน่วยงานในชุมชน และหมายรวมไปถึง
การสนับสนุนด้านทุนการศึกษาอย่างมิได้ขาด

“เราเข้าไปร่วมมือกับทางโรงเรียนรายรอบค่ะ
เข้าไปพบ ไปเจอ และร่วมแก้ไขปัญหากับผูบ้ ริหาร
บางที เ งิ น ก็ ไ ม่ ไ ด้ ส� ำ คั ญ มากไปกว่ า การใส่ ใจ
ร่วมกัน”
คุ ณ อรั ญ ญา ยั ง คงเล่ า ถึ ง งานหลั ก ของเธอ
คุณฐากูร เสริมเรือ่ งกิจกรรมในโรงเรียน ว่ามีกระทัง่
ไปเป็นติวเตอร์ให้เด็ก ๆ
“…สอนหนังสือให้ความรูเ้ ราก็ทำ� งานแก้ปญั หา
ก็มี จะเป็นทุกด้าน ซึ่งปัญหาเหล่านี้เกิดอยู่อย่าง
ต่อเนือ่ ง อย่างโรงเรียนขอคนไปสอนภาษาอังกฤษ
สอนคณิตศาสตร์ เราก็ไปให้ พนักงานทีไ่ ปสอนเป็น
จิตอาสา ไม่มีเบี้ยเลี้ยง ค�ำว่าจิตอาสา คือ เราให้
ด้วยใจไม่มีผลตอบแทนอะไรเลย…”
มิตเิ กีย่ วกับเยาวชนนัน้ ดูเหมือนจะมีเรือ่ งให้ตอ้ ง
คิดและท�ำความเข้าใจไม่สนิ้ สุด แน่ละ การท�ำงาน
กับคน กับชาวบ้าน หาใช่เรื่องง่ายแบบท�ำงาน
กับเครื่องยนต์กลไก อดีตผู้ว่าการฯ คุณสมบัติ
ศานติจารี ซึ่งมีประสบการณ์มาจากโรงไฟฟ้า
วังน้อย และมาต่อที่โรงใต้ มักพูดเรื่องนี้เป็นการ
ให้แง่คิดกับน้อง ๆ รุ่นหลังใน กฟผ. เสมอ
“…ชุมชนสัมพันธ์มคี วามส�ำคัญ ต้องเน้นเรือ่ งนี้
เน้น CSR นิดหน่อย เราเจอชุมชนทีว่ งั น้อยมาเยอะ
เรียนรูว้ า่ การคบชาวบ้านต้องมีความจริงใจ… คุย
กับชุมชนต้องจริงใจ อย่าเว่อร์ ไม่คยุ และออฟเฟอร์
หรือไปคอมมิทมากเกินไป ห้ามพูดเรื่องที่เราไม่
แน่ใจโดยเด็ดขาด และอย่ารับปากถ้าเราไม่แน่ใจ
เพราะจะกลายเป็นข้อผูกพัน การเลีย้ งอาหารเลีย้ ง
แบบพอดี ๆ อย่าไปอูฟ้ ู่ ท�ำเป็นเห็นเราเป็นคนรวย
ไม่ได้ แต่ความจริงใจส�ำคัญที่สุด อะไรได้ ไม่ได้
ต้องบอกเขา…”
ไม่เพียงแต่ดูแลสนับสนุนเรื่องการศึกษาและ
นันทนาการของเยาวชนเท่านั้น แต่เมื่อหันไปมอง
รอบโรงไฟฟ้า ผูค้ นรอบนอกรัว้ ล้วนคือเพือ่ นของคน
โรงใต้ เรื่องการแพทย์และสุขอนามัย ทางโรงใต้ก็
ดูแลและช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทามิได้ขาด
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นอกจากกิจกรรมในเรื่องของการ “รณรงค์
ต้านยุงลาย” ในแหล่งน�ำ้ ต่าง ๆ รายรอบพืน้ ทีแ่ ล้ว
ฝ่ายแพทย์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต จะได้รับการ
ประสานงานให้ลงพื้นที่เพื่อคอยดูแลประชาชน
รอบโรงไฟฟ้าพระนครใต้เป็นระยะ ๆ “โครงการ
ทันตกรรมเคลื่อนที่” ดูเหมือนจะเป็นที่ต้องการ
อันดับต้น ๆ ของชาวบ้าน ทีมทันตแพทย์ของฝ่าย
การแพทย์ กฟผ. ลงพืน้ ทีแ่ ต่ละครัง้ จึงมีผคู้ นมาใช้
บริการคราวละมาก ๆ แน่นอน มิใช่เพียงหน้าที่
เท่ า นั้ น ที่ ท� ำ ให้ คุ ณ หมอทั้ ง หลายต้ อ งลงพื้ น ที่
ท�ำงานหนักเช่นนี้ หากแต่ความเสียสละอันมากล้น
นัน่ เอง ท�ำให้เขาเหล่านัน้ ท�ำงานนีไ้ ด้อย่างชืน่ บาน
“คนมารอตรวจ รอการรักษาทุกเพศวัยเลยค่ะ
บางคราวเราก็ยกทีมเข้าไปในวัด ไปตรวจและให้การ
รักษา ท�ำฟัน พระภิกษุ สามเณร เป็นทางเลือกอีก
ทางส�ำหรับคนที่ไม่สามารถไปพบแพทย์ได้ อย่างว่า
เดี๋ยวนี้หาหมอฟันแต่ละครั้งใช้เงินมากนะคะ”
ค�ำว่า ‘จิตอาสา’ ที่หลายคนพยายามพูดถึง
คนของโรงไฟฟ้าพระนครใต้ลว้ นเข้าใจและปฏิบตั ิ
สิ่งเหล่านี้มาจนเป็นความเคยชิน
เรื่องสุขภาพ ความเชื่อ ประเพณีวัฒนธรรม
ประเด็นต่าง ๆ เหล่านี้ ต้องการคนท�ำงานที่ ‘เข้าถึง’
ผู้คนทุกระดับ ด้วยหัวจิตหัวใจ และความจริงใจ
ใส่ใจของคนท�ำงานจากโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ด้วย
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เหตุวา่ บ้านจะเป็นบ้านทีเ่ ปีย่ มสุขมิได้ หากขาดไร้
ซึ่งสายสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนบ้านที่แวดล้อม
หลายอย่างก่อเกิดและกลายเป็นสายสัมพันธ์
ที่เชื่อมโยงผู้คนของโรงใต้เข้ากับชุมชนรายรอบ
สิ่งเหล่านี้ล้วนมีที่มาอันชัดเจน อันเป็นแนวทาง
ที่โรงไฟฟ้าพระนครใต้ รวมไปถึงทุกหน่วยงาน
ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยยึดมั่น
เป็นแนวทาง
วันที่ ๔ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๕๐ คณะกรรมการ
นโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ได้ประชุมและ
มีมติเห็นชอบในแนวทางและขั้นตอนการจัดตั้ง
“กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า”
ซึ่งข้อเสนอนี้ ได้ผ่านคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙
มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๐ และส�ำนักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน (สนพ.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ได้ขอ
ความร่วมมือจากผูว้ า่ ราชการจังหวัดใน ๓๙ จังหวัด
ซึ่งมีโรงไฟฟ้าก�ำลังการผลิตตั้งแต่ ๖ เมกะวัตต์
ขึ้ น ไปตั้ ง อยู ่ ใ นระยะรั ศ มี ๕ กิ โ ลเมตร และมี
สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. โดยเก็บเงินที่ได้
จากการจ�ำหน่ายไฟฟ้าเข้ากองทุนฯ เพื่อน�ำมาใช้
ในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน เช่น
การพัฒนาอาชีพ การสนับสนุนด้านการศึกษา
ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี กีฬา ดนตรี สาธารณสุข
และสิง่ แวดล้อม เป็นต้น และด้วยมติคณะรัฐมนตรี
นี้ จึงมีการด�ำเนินการจัดตั้งกองทุนพัฒนาชุมชน
ในพืน้ ทีร่ อบโรงไฟฟ้าตามแนวทางทีค่ ณะรัฐมนตรี
ให้ความเห็นชอบ ทั่วประเทศรวมทั้งสิ้นจ�ำนวน
๗๕ กองทุน
...นี่เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งส�ำคัญ ทั้งกับ
กฟผ. ในฐานะผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้า และชุมชนที่
อยู่รอบโรงไฟฟ้าทั่วประเทศ
วิถีชีวิตของผู้คนล้วนผูกพันกับพลังงานและ
กระแสไฟฟ้าอย่างแยกกันไม่ได้ เช่นเดียวกับมิติ
ของการอยู่ร่วมกันระหว่างโรงไฟฟ้าและชุมชน

รายรอบ ที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กันทางใดทางหนึ่ง
เสมอ แต่การอยูร่ ว่ มกัน พึง่ พาอาศัยกันอย่างปกติ
สุข มิได้เป็นเพียงแค่เรื่องความใฝ่ฝัน หรือนิยาม
อันยากจะเป็นไปได้ “กองทุนพัฒนาชุมชนใน
พืน้ ทีร่ อบโรงไฟฟ้า” คือต้นธารของโครงการต่าง
ๆ ที่หมายจะส่งเสริมการอยู่ร่วมกันระหว่างผู้คน
ในชุมชนกับโรงไฟฟ้า เพื่อมุ่งหน้าสู่การพัฒนา
พลังงานและสังคมอันยั่งยืน
เงิ น ทุ น จากกองทุ น พั ฒ นาชุ ม ชนฯ ส่ ง ผล
ออกมาในรูปแบบของการให้การช่วยเหลือและ
สนับสนุนหลากหลายกิจกรรมในพื้นที่รายรอบ
โรงไฟฟ้า เหล่านี้ไม่เพียงบ่งบอกว่าสายสัมพันธ์
ของโรงไฟฟ้ า และชุ ม ชนรอบ ๆ โรงไฟฟ้ า นั้ น
ไม่เคยขาดห้วง หากแต่เป็นการแสดงถึงการใส่ใจ
ต่อเพื่อนบ้านและสิ่งแวดล้อมอย่างถึงที่สุด
แน่นอนว่า ชุมชนรอบ ๆ โรงไฟฟ้าพระนครใต้
ย่อมได้รับประโยชน์จากการเกิดขึน้ ของกองทุนนี้
เช่นกัน คุณฐากูร ควรสมาน เล่าว่า
“…งบประมาณของแต่ละชุมชนจะไม่เท่ากัน
ตามจ�ำนวนเมกะวัตต์ของโรงไฟฟ้า เมกะวัตต์ละ
๑ สตางค์ ตามก�ำลังการผลิตจริง ผลิตเท่าไหร่ก็ดู
ตามมิเตอร์ สิ้นปีก็คูณเงินกัน ที่โรงใต้นี่ก็หลัก
๑๐๐ ล้านต้น ๆ แหละ คณะกรรมการทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ที่
รอบ ๆ ๕ ต�ำบล เขาเป็นคนดูแล...ส่วนใหญ่เขาไป
ใช้ เช่น อย่างโรงเรียนวัดบางโปรงก�ำลังจะสร้าง
โรงเรียน เขาก็ขอเข้ามา กองทุนก็จัดให้ แล้วเงิน
ที่จัดให้โรงเรียนไม่พอ ชาวบ้านที่เขาขอโครงการ
ต่าง ๆ ไว้ เขาก็รวบรวมยกให้โรงเรียน บางชุมชน
ก็ไปซื้อคอมพิวเตอร์ บางชุมชนก็ไปสร้างห้องน�้ำ
สร้างสาธารณประโยชน์ของวัด...”
การเกิดขึ้นของกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่
รอบโรงไฟฟ้า มิใช่เป็นการใช้เงินแก้ไขปัญหา แต่คอื
การให้ชุมชนได้รับประโยชน์ทางตรง จากการที่
โรงไฟฟ้าเลือกบ้านของเขาเป็นสถานที่ตั้ง ได้มี
ส่วนร่วมในผลพวงแห่งการพัฒนาอย่างสัมผัสได้

มิใช่จะมีแต่ภาคอุตสาหกรรมเท่านั้นที่ได้ประโยชน์
จากการสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ โรงแล้วโรงเล่า
เพราะแม้จะมีโรงงานมากมาย อยู่ตลอดเส้นทาง
ถนนปูเ่ จ้าสมิงพราย แต่โรงงานเหล่านัน้ ไม่สามารถ
มาเกี่ยวข้องกับเงินกองทุนนี้ได้
“…ชุ ม ชมที่ มี โรงไฟฟ้ า อยู ่ ชุ ม ชนต้ อ งใหญ่
ตัวหารก็เยอะ อย่างที่แม่เมาะตัวหารน้อย เพราะ
ชุมชนใกล้โรงไฟฟ้ามีนอ้ ย ทีน่ ชี่ มุ ชนใหญ่ แต่โรงงาน
ไม่เกี่ยว เราให้ภาคประชาชนเข้ามาเล่น เข้ามาใช้
เงินนี้ไปพัฒนาท้องถิ่นตัวเอง เอาไปพัฒนาไฟฟ้า
ประปา เราอาจไม่เชื่อกันว่า บางพื้นที่ในนี้ยังไม่มี
ไฟฟ้าใช้ น�้ำประปาเข้าไม่ถึง เพราะมีปัญหาเรื่อง
ที่ทางเดินท่อประปาเข้าไป เจ้าของที่ไม่ยอม...”

การอบรม ‘นักสืบสายน�้ำ’
เป็นกิจกรรมที่ชักน�ำให้เด็ก ๆ
รู้จักระบบนิเวศในแหล่งน�ำ้
รอบบ้านและชุมชนของ
ตัวเอง และเด็กๆ ยังได้
สนุกสนานกับการค้นหา
สิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ ในแหล่ง
น�้ำที่พวกเขาไม่เคยสังเกต
มาก่อน
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สิ่งแวดล้อม ต้องรักษา

ทีมงานจากโรงใต้ ก�ำลัง
สอนนักเรียนให้หัดท�ำ
อีเอ็มบอล (EM Ball)
และน�ำ้ EM ซึ่งเป็นเชื้อ
จุลินทรีย์ใช้งานเพื่อ
บ�ำบัดน�ำ้ เสียในชุมชน
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“ที่นี่เราใช้น�้ำที่บำ� บัดแล้วมารดต้นไม้นะ”
เจ้าหน้าที่ดูแลสวนคนหนึ่งบอกมา ตามปกติ
ยามเย็นบรรยากาศทั่วไปของโรงใต้จะนิ่งเงียบ
เจ้าหน้าที่ออกมารดน�้ำต้นไม้บ้าง บางคนวิ่งออก
ก�ำลังกายไปตามถนนภายในโรงใต้ หากเป็นสอง
สามปีก่อน ที่สนามฟุตบอลจะมีเด็ก ๆ จากชุมชน
บางโปรง มาซ้อมฟุตบอลอยูท่ สี่ นามของโรงไฟฟ้า
พระนครใต้ ทว่าช่วงนีก้ ำ� ลังก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่
ท�ำให้พื้นที่สนามบอลถูกใช้เป็นที่วางวัสดุส�ำหรับ
ก่อสร้างจ�ำนวนมาก จึงต้องงดใช้ไปโดยปริยาย
อี ก ด้ า นหนึ่ ง ของสนามฟุ ต บอลไม่ ไ กลนั ก
ม่านน�ำ้ ตกจากหอหล่อเย็น (Cooling Tower) ของ
โรงไฟฟ้าคอมไบน์ บล็อก ๒ ยังไหลแรง เพื่อ
ระบายความร้อนจากน�ำ้ ทีด่ งึ มาใช้ในกระบวนการ
ผลิตไฟฟ้าก่อนน�ำกลับไปใช้ใหม่
ภาพโรงไฟฟ้าที่แท้จริง อาจต่างไปจากใน
จินตนาการของคนภายนอกที่ไม่เคยเข้ามาเยี่ยม
ชม ไม่เคยสัมผัสโรงไฟฟ้ามาก่อน ความเข้าใจเกีย่ ว
กับโรงไฟฟ้าว่า คงเต็มไปด้วยปล่องไฟทีพ่ น่ ควันด�ำ
เครือ่ งจักรส่งเสียงค�ำรามทัง้ วันทัง้ คืน น�ำ้ ร้อนและ
น�ำ้ เสียทีป่ ล่อยลงแม่นำ�้ ล�ำคลอง แถมยังต้องระวัง
เรื่องไฟฟ้าดูดแทบทุกฝีก้าว เรียกได้ว่าเป็นพื้นที่
“เรด โซน” อันตรายเต็มพิกัด
...ทว่าภาพจริงหาได้เป็นเช่นนั้น
หากมองจากมุมสูง พืน้ ทีใ่ จกลางอาณาบริเวณ
ของโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ก็คือสนามฟุตบอลเดิม
และมี ส ่ ว นของอาคารส�ำนั ก งาน ออฟฟิ ศ ของ
เจ้าหน้าที่แผนกอื่น ๆ เช่น แผนกพัสดุ แผนก
ซ่อมบ�ำรุง โรงอาหาร สนามเทนนิส ลานจอดรถ
และลานจอดเฮลิคอปเตอร์อยู่อีกด้านหนึ่ง
มองไปรอบด้าน สิง่ หนึง่ ทีส่ งั เกตเห็นและท�ำให้
รูส้ กึ ว่าโรงไฟฟ้าสดชืน่ ไม่มภี าพของความอันตราย
และมลพิษก็คอื ต้นไม้นอ้ ยใหญ่ทกี่ ำ� ลังทยอยโตให้
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ร่มเงากระจายอยู่ทั่วโรงไฟฟ้าพระนครใต้ รวมถึง
สายลมจากแม่น�้ำที่พัดเย็นตลอดเวลา
ด้วยความที่มีอาณาบริเวณกว้างขวางหลาย
ร้อยไร่ และอยู่ติดแม่น�้ำเจ้าพระยา นับว่าเป็น
ข้ อ ดี ที่ ท� ำ ให้ โรงไฟฟ้ า พระนครใต้ ส ามารถจั ด
ระเบี ย บสิ่ ง ปลู ก สร้ า ง และลดผลกระทบทาง
สิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดกับชุมชนได้ในระดับหนึ่ง
เนือ่ งจากเสียงรบกวนจากกระบวนการผลิตจะไม่
ดังมาก เมื่อเทียบกับโรงงานอื่น ๆ ในเขตเดียวกัน
เพราะอย่างที่รู้กันดีว่า ย่านปู่เจ้าสมิงพรายที่
โรงไฟฟ้าพระนครใต้ตั้งอยู่นั้น เต็มไปด้วยโรงงาน
อุตสาหกรรมมากมาย ทั้งขนาดกลางและขนาด
ย่อม เป็นเขตอุตสาหกรรมแห่งแรกของจังหวัด
สมุทรปราการทีเดียว
ปัจจุบันโรงไฟฟ้าทุกแห่งของการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิ ต แห่ ง ประเทศไทย (กฟผ.) มี ก ารจั ด การ
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สิง่ แวดล้อมอย่างดี ด้วยการน�ำระบบบริหารจัดการ
ไอเอสโอ ๑๔๐๐๑, ไอเอสโอ ๙๐๐๑ รวมไปถึง
มาตรฐาน มอก. ๑๘๐๐๑ มาใช้
ระบบ “ ไอเอสโอ ๑๔๐๐๑” เป็นการจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งโรงไฟฟ้าพระนครใต้เริ่มใช้
ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๑ เพื่อวางแผนแก้ไขจัดการ
สิ่งแวดล้อม เช่น ปัญหาฝุ่นที่มาจากโรงไฟฟ้า
ปัญหาน�้ำเสียจากกระบวนการผลิต ปัญหาเรื่อง
เสียง การระบายน�ำ้ ร้อนจากระบบหล่อเย็น รวมถึง
มีการส่งเสริม อบรมให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม
แก่พนักงานและเจ้าหน้าที่เดินเครื่องโรงไฟฟ้า
โรงไฟฟ้าพระนครใต้ผ่านการประเมิน และ
ได้ ใ บรั บ รองมาตรฐานการจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ ม
ไอเอสโอ ๑๔๐๐๑ จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
(สสท.) เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๔ และ
มีการตรวจประเมินภายใน ( Internal Audit) ปีละ

๑ ครั้ง โดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
(สรอ.) จะเป็นผู้ทำ� การประเมินเป็นประจ�ำทุกปี
นอกจากระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมแล้ว
โรงไฟฟ้าพระนครใต้ยงั ผ่านการรับรองระบบบริหาร
งานคุณภาพมาตรฐานสากล ไอเอสโอ ๙๐๐๑ :
๒๐๐๐ ในเรือ่ ง “การผลิตกระแสไฟฟ้าโดยเครือ่ ง
กังหันก๊าซและเครื่องกังหันไอน�้ำ” (Electric
Power Generation by Gas Turbine and Steam
Turbine) เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๕
ซึ่งช่วยรับรองประสิทธิภาพในการท�ำงานของ
โรงไฟฟ้ า ว่ า มี ก ารวางแผนบริ ห ารจั ด การใน
กระบวนการท�ำ งานอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
สามารถตรวจสอบได้ ถือเป็นโรงไฟฟ้าแห่งแรก
ของ กฟผ. ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานนี้
นอกจากนัน้ เพือ่ ความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่
และพนักงานภายในโรงไฟฟ้าทุกคน โรงไฟฟ้า

พระนครใต้จึงน�ำระบบการจัดการอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย (มอก.๑๘๐๐๑) มาใช้ เพื่อ
สร้างความมัน่ ใจในระหว่างการท�ำงาน ทัง้ ต่อชีวติ
พนักงาน และทรัพย์สินขององค์กร ลดค่าใช้จ่าย
ในการรักษาพยาบาลของผู้ปฏิบัติงาน และยัง
ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ จนได้รับการรับรอง
จากส�ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(สมอ.) ในขอบข่ายของการผลิตกระแสไฟฟ้า
ในปี พ.ศ.๒๕๔๖
โรงไฟฟ้ า พระนครใต้ จึ ง นั บ เป็ น โรงไฟฟ้ า
แห่งแรกในกลุ่มโรงไฟฟ้าภาคกลางของ กฟผ.
ที่ผ่านการรับรองการน�ำระบบบริหารมาตรฐาน
สากลมาใช้ ทั้ ง ๓ ระบบ และต้ อ งยอมรั บ ว่ า
การน�ำระบบมาตรฐานต่าง ๆ มาใช้ ล้วนเป็นผลดี
ต่อการบริหารจัดการโรงไฟฟ้า โดยเฉพาะ “ปัญหา
สิ่งแวดล้อม” ได้ดีขึ้น เพราะหากจะกล่าวกัน

ISO (International
Organization for
Standardization)
เป็นเสมือนบรรทัดฐาน
ในการชี้วัดระบบบริหาร
คุณภาพของงาน และระบบ
จัดการสิ่งแวดล้อม ที่เป็น
มาตรฐานเดียวกันทั้งโลก
และกว่าจะได้มาซึ่ง
การรับรองมาตรฐาน ISO
แบบต่างๆ นั้น หมายถึง
การท�ำงานที่เคร่งครัด
ซื่อตรง โปร่งใส ตามข้อ
ตกลงอันเป็นสากล โดย
ผ่านการประเมินจาก
สถาบันรับรองมาตรฐาน
ไอเอสโอ (สรอ.)
และโรงไฟฟ้าพระนครใต้
ก็ได้รับการรับรอง ISO
มาหลายประเภทแล้วเช่นกัน
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ตรง ๆ กระบวนการผลิตไฟฟ้านั้นยังคงอาจก่อ
มลภาวะหรือมีผลกระทบทัง้ ต่อสิง่ แวดล้อม ชุมชน
และสังคมได้ในระดับหนึ่ง
แต่เมื่อความต้องการใช้ไฟฟ้ายังคงมีอยู่อย่าง
ไม่จำ� กัด จึงเป็นหน้าทีข่ อง กฟผ. ทีจ่ ะต้องพยายาม
หาวิ ธี ผ ลิ ต ไฟฟ้ า ซึ่ ง มี ผ ลกระทบต่ อ ชุ ม ชนและ
สิง่ แวดล้อมน้อยทีส่ ดุ แต่มปี ระสิทธิภาพมากทีส่ ดุ
“เวลามีปญั หาร้องเรียนเรือ่ งมลภาวะ โรงไฟฟ้า
ก็คือจ�ำเลยตัวอย่างนั่นแหละ”
“ในทีป่ ระชุมไตรภาคี ชาวบ้านบอกเองเลยนะ
ว่าฝุ่นแบบนี้มาจากโรงงาน ไม่ใช่โรงไฟฟ้า”
เวลาเกิดปัญหาสิง่ แวดล้อม เช่น ฝุน่ ละออง เถ้า
ไปตกลงยังอาคารบ้านเรือนของชาวบ้าน หน่วยงาน
ที่จะถูกร้องเรียนเป็นอันดับแรกก็คือโรงไฟฟ้า
หากแต่ความพยายามในการท�ำงานอย่างโปร่งใส
เปิ ด เผยข้ อ มู ล ท� ำความเข้ า ใจ และการสร้ า ง
ความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน ก็ท�ำให้ชาวบ้านเกิด
ความเข้าใจ จนบางครั้ง ถึงกับเป็นปากเป็นเสียง
ให้โรงไฟฟ้าด้วยเช่นกัน
เมื่อความรู้ ความเข้าใจมีจ�ำกัด ความหวาด
ระแวงและความกลัวย่อมเกิดขึ้นเป็นธรรมดา
เช่นเดียวกับชุมชนรอบ ๆ โรงไฟฟ้า ปัญหาที่คน
ส่วนใหญ่วิตกกันคือ อากาศ
เป็นทีร่ กู้ นั ดีวา่ ขัน้ ตอนในการผลิตไฟฟ้า จะมี
กระบวนการเผาไหม้ เชื้ อ เพลิ ง ท� ำ ให้ เ กิ ด ก๊ า ซ
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ก๊าซในกลุ่มไนโตรเจน
ออกไซด์ (NO / NO2) และฝุ่นละอองขนาดเล็ก
(Particle Matter - PM) มากบ้างน้อยบ้างตามชนิด
ของเชื้อเพลิงที่น�ำมาใช้ ซึ่งไม่ต่างจากโรงงาน
อุตสาหกรรมทั่วไป
แต่หลังจากกรณีมีก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์
แพร่กระจายในช่วงฤดูหนาวที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
เมือ่ หลายสิบปีมาแล้ว โรงไฟฟ้าทุกแห่งของ กฟผ.
จึ ง ยิ่ ง เพิ่ ม ความถ้ ว นถี่ ใ นการควบคุ ม มลภาวะ
มากขึน้ ไปอีก มีการติดตัง้ อุปกรณ์ตรวจวัด และการ
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ควบคุมกระบวนการผลิต รวมถึงมาตรการจาก
ภาครัฐที่เข้ามามีบทบาทเป็นหัวเรือใหญ่ในการ
ควบคุมมลภาวะ โดยเฉพาะอย่างยิง่ จากเชือ้ เพลิง
ที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า
ดั ง เช่ น มติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ ๑๕
กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๓๗ ให้มีการแก้ไขปัญหา
มลพิษทางอากาศ อันเกิดจากการใช้น�้ำมันเตา
ในบริเวณพื้นที่ซ่ึงมีโรงงานอุตสาหกรรม และ
โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ตั้งอยู่ โดยก�ำหนดคุณภาพ
น�้ำมันเตาที่จ�ำหน่ายในเขตกรุงเทพมหานครและ
สมุทรปราการ ให้ใช้นำ�้ มันเตาชนิดที่ ๑ - ๔ ซึ่งมี
ก�ำมะถัน (ซัลเฟอร์) ไม่เกินร้อยละ ๒ และชนิด
ที่ ๕ มีก�ำมะถัน ไม่เกินร้อยละ ๐.๕ ตั้งแต่วันที่
๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๓๗
ปัจจุบัน แม้โรงไฟฟ้าพลังความร้อนจะใช้ก๊าซ
ธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลักแล้วก็ตาม หากก็ยังมี
บางช่วงที่อาจมีการซ่อมบ�ำรุงท่อส่งก๊าซ และถ้า
ประจวบกับประเทศเมียนมาไม่สามารถส่งก๊าซ
ได้ทัน หากไม่มีน�้ำมันเตาส�ำรองไว้ การผลิตไฟฟ้า
ป้อนสูร่ ะบบก็อาจเกิดปัญหาได้ แต่การใช้นำ�้ มันเตา
เป็นเชื้อเพลิงก็ต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่ กฟผ.
ก�ำหนด เป็นน�ำ้ มันกลัน่ พิเศษจากโรงกลัน่ บางจาก
โดย ปตท.จะเป็นคนจัดหามาให้ เพือ่ เป็นเชือ้ เพลิง
ส�ำรอง ดังนัน้ เวลาเรือน�ำ้ มันมาส่งครัง้ หนึง่ ๆ จึงต้อง
ลงน�้ำมันให้เต็มที่ ครั้งละเกือบ ๔ ล้านลิตร
ส่วนโรงไฟฟ้าความร้อนร่วมหรือโรงคอมไบน์
แม้จะไม่มีปัญหาเรื่องก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์
แต่ก็มี ไนโตรเจนออกไซด์ (NO) หรือ “น็อกซ์”
ออกมา จึงท�ำการออกแบบเตาเผาเชื้อเพลิงให้
ลดน็อกซ์ลงอยู่ในระดับต�่ำ และน�ำก๊าซที่เหลือ
มาเป็ น เชื้ อ เพลิ ง ในการผลิ ต ไฟฟ้ า ด้ ว ยเครื่ อ ง
กังหันไอน�้ำต่อ
หากเป็นช่วงทีค่ วามต้องการใช้ไฟฟ้าสูง เช่นใน
เดือนเมษายน ซึง่ โรงไฟฟ้าต่าง ๆ ต้องเพิม่ ก�ำลังการ
ผลิตมากขึ้น จะต้องท�ำการฉีดละอองน�้ำเข้าไปใน
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ห้องเผาไหม้เชือ้ เพลิง ลดอุณหภูมใิ ห้อยูใ่ นระดับต�ำ่
เพื่ อ ไม่ ใ ห้ เ กิ ด น็ อ กซ์ เป็ น การช่ ว ยลดมลภาวะ
อีกทางหนึ่ง และหากเป็นฤดูหนาวซึ่งมีความกด
อากาศสูงแผ่ลงมา ความร้อนจากเมือง รวมทั้ง
ฝุ่นละออง ควันไฟต่าง ๆ จะไม่สามารถลอยขึ้น
สู่ชั้นบรรยากาศด้านบนได้ โดยเฉพาะในช่วงเช้า
และเย็น โรงไฟฟ้าก็มีแผนการจะลดโหลดก�ำลัง
การผลิตลง
เทคนิควิธีการต่าง ๆ เหล่านี้จะถูกเขียนไว้
เป็น Work Instruction (WI) อย่างชัดเจนในการ
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เดินเครื่องโรงไฟฟ้า เพื่อป้องกันมลภาวะทาง
อากาศ น�้ำ และดิน ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO
๙๐๐๑ : ๒๐๐๐ ที่โรงไฟฟ้าน�ำมาใช้นั่นเอง
เรือ่ งเสียง ก็เป็นอีกเรือ่ งทีโ่ รงไฟฟ้าหลาย ๆ แห่ง
มักถูกร้องเรียน แม้ว่าโรงไฟฟ้าพระนครใต้ มีข้อดี
คือมีอาณาเขตกว้างขวาง แต่กย็ งั อยูใ่ กล้เขตชุมชน
ทั้งชุมชนบางโปรง บางฝ้าย บางหัวเสือ และยังมี
พืน้ ทีซ่ งึ่ ติดกับวัด และโรงเรียน การป้องกันเสียงดัง
ที่อาจเกิดจากกระบวนการผลิตไฟฟ้า และส่งผล
กระทบต่อชาวบ้านรอบโรงไฟฟ้า จึงเป็นอีกเรื่อง

หนึง่ ทีโ่ รงไฟฟ้าให้ความส�ำคัญ โดยตามมาตรฐาน
ความปลอดภั ย ก� ำ หนดให้ โรงไฟฟ้ า โรงงาน
อุตสาหกรรมมีเสียงดังรบกวนต่อชุมชนได้ไม่เกิน
๑๐ เดซิเบล
การสร้างก�ำแพงเสียงในทุกจุดที่อาจส่งผล
กระทบ เช่น บริเวณพัดลมระบายความร้อน หม้อ
แรงดันไอน�ำ้ หรือเครือ่ งก�ำเนิดไฟฟ้า จึงเป็นวิธกี าร
เบือ้ งต้นทีโ่ รงไฟฟ้าพระนครใต้ตระหนักถึง แม้แต่
โรงเทอร์มอลทีถ่ อดออกจากระบบไปแล้ว ก่อนหน้านี้
ก็ติดตั้งระบบป้องกันเสียง เพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน และเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่
พนักงาน และความสบายใจของคนในชุมชนด้วย
แม้ว่าจะใช้เพียงชั่วเวลาไม่นานก็ตาม
นอกจากติดตั้งก�ำแพงป้องกันเสียงดังแล้ว
การสร้างฉนวนเป็นก�ำแพงกัน้ เสียงแบบธรรมชาติ
ด้วยการปลูกต้นไม้รอบรั้วโรงไฟฟ้า ก็เป็นวิธีการ
ที่ ไ ด้ ป ระโยชน์ ห ลายทาง และไม่ เ พี ย งแต่ ก าร
ปลูกต้นไม้ในโรงไฟฟ้าเท่านั้น ยังมีการสอบถาม
ชาวบ้านที่อยู่ติดรั้วโรงไฟฟ้าด้วยว่า ต้องการให้
โรงไฟฟ้าปลูกต้นอะไร นอกจากจะช่วยสร้างความ
สัมพันธ์อนั ดีระหว่างชาวบ้านรอบ ๆ โรงไฟฟ้าแล้ว
ยังเป็นการสร้างความร่มรืน่ ในชุมชนของชาวบ้าน
เองด้วย
แต่นอกจากเสียงจากกระบวนการผลิตแล้ว
บางครัง้ บางเวลาโรงไฟฟ้าอาจต้องท�ำการทดสอบ
ระบบ หรือ Blow out ซึ่งอาจท�ำให้เกิดเสียงดัง
จนอาจรบกวนชุมชนรอบโรงไฟฟ้า ดังนั้นทุกครั้ง
ที่ฝ่ายเดินเครื่องของโรงไฟฟ้าจะท�ำการทดสอบ
ระบบ จึ ง ต้ อ งแจ้ ง แผนกประชาสั ม พั น ธ์ ข อง
โรงไฟฟ้าก่อน เพื่อประกาศให้ชุมชนได้รับทราบ
ล่วงหน้า โดยผ่านทางเสียงตามสาย ผู้นำ� หมู่บ้าน
รวมถึงใช้รถของโรงไฟฟ้าออกไปประกาศให้ชมุ ชน
รับรู้ล่วงหน้าก่อน ๑ - ๒ วัน
ปัจจุบันทุกโรงไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย จะมีการจัดตั้ง ‘คณะกรรมการ

ร่ ว มติ ด ตามตรวจสอบการด�ำเนิ น งานด้ า น
สิง่ แวดล้อมและการพัฒนาคุณภาพชีวติ ชุมชน’
ซึ่งประกอบด้วยการท�ำงานของคณะบุคคลซึ่ง
เป็นตัวแทนจาก ๓ ฝ่าย ได้แก่ จากส่วนราชการ
ในพื้นที่, จากชุมชน และโรงไฟฟ้า
หน้าที่หลักของคณะกรรมการร่วมติดตาม
ตรวจสอบการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน โรงไฟฟ้าพระนครใต้
คือ ตรวจสอบการด�ำเนินงานของโรงไฟฟ้า ไม่ให้
มีผลกระทบต่อชุมชน ทัง้ ทางด้านสิง่ แวดล้อม และ
สังคม และมีหน้าที่ให้ค�ำแนะน�ำ แนวทางปฏิบัติ
เพื่อป้องกัน หรือลดผลกระทบจากกระบวนการ
ผลิตไฟฟ้า ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้สามารถเรียก
ร้องให้โรงไฟฟ้าหยุดผลิตไฟฟ้าได้ ในกรณีที่ส่งผล
กระทบอย่างรุนแรงต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อม
โดยอาศัยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จนกว่าโรงไฟฟ้า
จะแก้ ไขปรั บ ปรุ ง ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ให้ ค ลี่ ค ลาย
หรือหมดไป
การด�ำเนินงานของคณะกรรมการชุดนี้ จึงช่วย
ให้การตรวจสอบโรงไฟฟ้ามีประสิทธิภาพมากขึ้น
และทราบถึงผลกระทบที่เกิดกับชุมชน ซึ่งจะน�ำ
ไปสู่การหาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกัน รวมทั้ง
ท�ำให้โรงไฟฟ้าและชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันได้
อย่างกลมกลืน

ระบบหล่อเย็น (Cooling
System) เป็นระบบส�ำคัญ
ของโรงไฟฟ้าแทบทุกประเภท
ยกเว้นไฟฟ้าพลังน�ำ้
เท่านั้น ระบบนี้ประกอบด้วย
เครือ่ งควบแน่น (Condenser)
และหอหล่อเย็น (Cooling
Tower) ไอน�ำ้ ที่ร้อนจาก
กังหันไอน�ำ้ จะถูกควบแน่นให้
เป็นน�ำ้ แล้วส่งไปลดอุณหภูมิ
ที่หอหล่อเย็น ดังนั้น
การตรวจตราระบบนี้
จึงต้องท�ำอย่างเคร่งครัด
เป็นประจ�ำ
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เฉกเช่นเดียวกับเหรียญ ที่ย่อมมีสองด้านเสมอ
การผลิตพลังงานไฟฟ้าเพื่อพัฒนาบ้านเมือง สร้าง
ความผาสุกให้แก่ชาวไทยตลอดเวลายาวนานกว่า
๔๐ ปีของโรงไฟฟ้าพระนครใต้นั้น หลายขั้นตอน
ของกระบวนการผลิตอาจส่งผลอันไม่พงึ ประสงค์บา้ ง
ไม่มากก็น้อย ทั้งต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน แต่ด้วย
ความตระหนักถึงความส�ำคัญของสิ่งแวดล้อม และ
ความรูส้ กึ ร่วมในการเป็นส่วนหนึง่ ของชุมชน โรงไฟฟ้า
พระนครใต้ จึงมีหลากหลายโครงการที่ช่วยป้องกัน
ปัญหาสิ่งแวดล้อม และสานกระชับความสัมพันธ์
ระหว่างชาวบ้านในชุมชนกับคนโรงไฟฟ้า กิจกรรม
เหล่านี้ ล้วนท�ำมาอย่างต่อเนือ่ ง กระชับความสัมพันธ์
ระหว่างชุมชนกับโรงไฟฟ้าให้แน่นแฟ้นมั่นคง
อาจเพราะระหว่างการก่อเกิดขึ้นของกระแสไฟ
ในแต่ละวันนั้น มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เชื่อมร้อย
กระบวนการเหล่านี้เข้าหากัน หาใช่เพียงเรื่องของ
เทคโนโลยี หรือเงินทุนต่าง ๆ ที่ไหลเวียนอยู่ และใช่
เพียงแต่เรื่องของการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมหรือ
ความเป็นเมืองที่ทันสมัย
ทว่า ในการเกิดขึน้ ของกระแสไฟฟ้าทุก ๆ หน่วยนัน้
ส่งผลสะท้อนออกมาเป็นวงกว้างหลากหลายมิติ เช่น
เดียวกับทีโ่ รงไฟฟ้าพระนครใต้ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย ได้พยายามสร้างสมดุลตลอดมา
สมดุลระหว่างหน้าที่ในการจัดหาพลังงานไฟฟ้า
ให้แก่สังคม และบทบาทในการรักษาสิ่งแวดล้อม
ทั้งในและนอกโรงไฟฟ้า
และสมดุลระหว่าง ‘คนในรัว้ ’ ของโรงไฟฟ้า กับ ‘คน
นอกรัว้ ’ ทีอ่ ยูใ่ นชุมชน ให้กลมกลืนเป็นสีเดียวกัน เพราะ
ทัง้ หมดอาจมองได้เพียงประเด็นเดียว เป็นประเด็นอัน
ยิง่ ใหญ่ ทีท่ กุ คนเฝ้าเพียรสร้างให้เกิดขึน้ เป็นเรือ่ งของ
ความผาสุก อบอุ่น และยั่งยืนยาวนานในอนาคต
ประเด็นที่ว่านั่น คือ...เราต่างล้วนมีลมหายใจ
เคลือ่ นไหวอยูร่ มิ แม่นำ�้ สายเดียวกัน มีบา้ นทีค่ รอบคลุม
อยู่ด้วยแผ่นฟ้าผืนเดียวกัน
...และนี่เป็นบ้านของเราทุกคน
อนุสรณ์ครบรอบ ๔๖ ปี โรงไฟฟ้าพระนครใต้
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กบ้านเมืองย่อมเปลีย่ นแปลงไปตามกาลเวลา เฉกเช่นผืนแผ่นดิน
ต�ำบลบางโปรง จากสวนมะพร้าวกว้างไกลสุดสายตา เมือ่ โรงจักร
พระนครใต้ได้ตั้งขึ้นที่นี่ ความเจริญเริ่มไหลบ่ามาตามถนนที่สร้าง
ต่อมาจากวัดสวนส้ม สวนมะพร้าวเริ่มห่างหายกลายเป็นบ้านเรือน
ชุมชน และโรงงานอุตสาหกรรม แม้กระนั้น การเกิดขึ้นของโรงจักร
พระนครใต้ กระทัง่ กลายเป็นโรงไฟฟ้าพระนครใต้ในปัจจุบนั ก็ปฏิเสธ
ไม่ได้วา่ นีเ่ ป็นหนึง่ ในภาพลักษณ์ของต�ำบลนีไ้ ปแล้ว ในความทรงจ�ำ
ของผู้คนหลายร้อยหลายพันชีวิต ที่เคยเกี่ยวข้องด�ำรงอยู่ในพื้นที่
๒๑๖ ไร่ ของ ‘โรงใต้’ บางคนจากไป ผู้มาใหม่เข้ามา

เรื่องราวของคนสร้างไฟในชุดสีเทาแห่งโรงจักรพระนครใต้ จึงแยกกัน
ไม่ออก จากความเปลี่ยนแปลงและเติบโตของชีวิตอื่น ๆ ในต�ำบลบางโปรง
กระทั่งปัจจุบันเมื่อการปกครองส่วนท้องถิ่น จัดตั้งรูปแบบการปกครอง
ที่เรียกว่า “องค์การบริหารส่วนต�ำบล” (อบต.) เกิดขึ้น ตราสัญลักษณ์
ของ อบต.บางโปรงก็ยังเป็นรูป ต้นมะพร้าวและต้นจาก ประกอบกับสายน�้ำ
และโรงไฟฟ้า โดยมีค�ำอธิบายว่า โรงไฟฟ้า หมายถึง
“การพัฒนาความรู้ด้านวิชาการส�ำหรับการศึกษา ทั้งในระบบและ
นอกระบบ ให้แก่ชุมชน ให้มีความทันสมัย การส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชน
มีความรูด้ า้ นคอมพิวเตอร์ รวมทัง้ กระบวนการเรียนรูใ้ นด้านต่าง ๆ ทีจ่ �ำเป็นต่อ
การด�ำเนินชีวติ ของประชาชนในอนาคต จึงเปรียบได้กบั โรงไฟฟ้าพระนครใต้
ที่ปัจจุบันเป็นโรงไฟฟ้าได้ใช้แก๊สเป็นพลังงานสะอาด และใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัยด้านคอมพิวเตอร์เข้ามาควบคุมการท�ำงานของระบบการผลิต”
ส�ำหรับต�ำบลบางโปรง แม้วันนี้สวนมะพร้าวและป่าจาก อาจหายไป
จากพื้นที่มากแล้ว หากแต่โรงไฟฟ้าพระนครใต้ ที่หยัดยืนเคียงข้างสายน�้ำ
เจ้าพระยา เป็นภาพลักษณ์ของต�ำบลที่ยังคงอยู่จนวันนี้ และจะต่อไปในวัน
ข้างหน้าอีกเนิ่นนาน
๔๖ ปีแห่งความภูมิใจของชาวโรงใต้ ที่ผลิตไฟฟ้าเสริมความมั่นคงใน
ระบบ รับใช้สังคมและประชาชนไทยมาตลอดระยะเวลาอันยาวนาน จาก
โรงไฟฟ้าพลังความร้อน หรือ โรงเทอร์มอล ทั้ง ๕ โรง ขยายเพิ่มมาด้วย
โรงไฟฟ้าระบบความร้อนร่วม หรือโรงคอมไบน์อีก ๓ โรง ยามนี้ จึงถึงเวลา
เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อีกครา
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บางคนมักกล่าวว่า งานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลา
โรงไฟฟ้าก็เช่นกัน หลังจากที่รับใช้สังคมไทยมา
ยาวนานกว่า ๔ ทศวรรษ โรงไฟฟ้าพลังความร้อน
หรือโรงเทอร์มอล ยูนิตที่ ๑ - ๕ ก็ได้ถูกปลดออก
จากระบบหมดสิ้ น ในต้ น ปี พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่ ง
ตลอดเวลาทีผ่ า่ นร้อนหนาวอันยาวนานนี้ คนท�ำงาน
ในโรงใต้ยงั มีเรือ่ งราวความประทับใจต่อโรงไฟฟ้า
ของเขาด้วยเช่นกัน
“…โรงไฟฟ้าก็เหมือนคนท�ำงานราชการ เรา
เกษียณอายุงานตอนอายุ ๖๐ แต่โรงไฟฟ้าเกษียณ
ตอนอายุ ๓๐ ปี เท่านั้นเอง...”
ในขณะทีโ่ รงเทอร์มอลทัง้ ๕ โรง หยุดเดินเครือ่ ง
ไปแล้ว พืน้ ทีอ่ กี ส่วนหนึง่ ของโรงไฟฟ้าพระนครใต้
ก็กำ� ลังก่อสร้างโครงการใหม่ขนึ้ มา นัน่ คือ โครงการ
พั ฒ นาโรงไฟฟ้ า ทดแทนโรงไฟฟ้ า พระนครใต้
ระยะที่ ๑
“…ทราบจากน้อง ๆ ว่าก�ำลังจะรือ้ โรงใต้ โรงพลัง
ไอน�้ำทั้ง ๕ ยูนิต และตึกที่ท�ำการ ก็ธรรมดาแหละ
เราเคยอยู่ ตั้งแต่ปี ๑๕ ตึกนั้นน่ะ ก็ตกใจ ไม่รู้ท�ำไง
ก็แล้วแต่ยุค มันจ�ำเป็นต้องใช้พื้นที่ในอนาคต ตึก
ที่ท�ำการหลังนี้สวยมาก หันหน้าไปทางแม่น�้ำ และ
มีน�้ำพุด้วย ทราบว่าได้รางวัลการออกแบบจากต่าง
ประเทศ กระทั่งโรงรถก็เหมือนกัน ฝรั่งออกแบบ
ใหญ่โตแบบอเมริกันสไตล์ ใหญ่โต แข็งแรง ตึกนี้
ถือว่าสวยมากใช้หินเล็ก ๆ มาเรียง ฝีมือมาก ผมอยู่
ทีน่ ตี่ งั้ แต่วนั แรก อยูช่ นั้ ๓ มีหอ้ งเล็ก ๆ อยู่ ผมก็อยาก
ให้อนุรักษ์ไว้ ก็แล้วแต่นะ แล้วแต่ความจ�ำเป็น...”
คุณสมบัติ ศานติจารี อดีตผู้ว่าการ กฟผ.
ร�ำลึกถึงอาคารสถานที่ และห้องท�ำงานเก่า ซึง่ อีก
ไม่นาน ก็จะหายไปจากโรงใต้อย่างถาวร
การเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ของโรงใต้คราวนี้
มี ที่ ม าจากแผนพั ฒ นาก� ำ ลั ง ผลิ ต ไฟฟ้ า ของ
ประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๗๙ (PDP 2015) ซึง่
ก�ำหนดให้มโี ครงการทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้
ระยะที่ ๑ เพื่อจ่ายไฟเข้าระบบ (COD) ได้ในปี
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๓๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑
พนักงานโรงไฟฟ้า
พระนครใต้ ได้ร่วมกัน
จัดกิจกรรม ร�ำลึก
วาระครบรอบ ๔๖ ปี
ของโรงไฟฟ้าพระนครใต้
ซึ่งจะครบรอบในวันที่ ๖
พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑
ด้วยการแปรอักษรโดยใช้คน
เรียงกันเป็นรูปตัวเลข ‘๔๖’
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พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้
โรงเทอร์มอล ๕ ยูนิต ที่ถูกปลดจากระบบไปแล้ว
เพื่อเป็นการเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้า
ในเขตนครหลวงตอนล่าง และป้องกันการเกิด
เหตุการณ์ไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้าง หรือ แบล็ค
เอาท์ในอนาคต
ภายในปี พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อโรงคอมไบน์บล็อก
๑ และ ๒ ของโรงไฟฟ้าพระนครใต้ จะถูกปลด
ออกจากระบบ นั่นท�ำให้ไฟฟ้าจะขาดหายไปจาก
ระบบประมาณ ๙๕๓ เมกะวัตต์ กฟผ. จึงได้ศกึ ษา
ความเป็นไปได้และความเหมาะสมของโครงการ
ทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ระยะที่ ๒ ซึง่ มีขนาด
ก�ำลังผลิตติดตั้ง (Gross Capacity) ประมาณ
๑,๔๗๐ เมกะวัตต์ ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง
หลัก และน�้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงส�ำรอง
และเมื่อถึงเวลานั้น เมื่อรวมก�ำลังผลิตไฟฟ้า
ทีม่ ที งั้ หมดของโรงไฟฟ้าพระนครใต้ตามแผน PDP
ซึง่ ประกอบด้วย โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมชุดที่
๓ หรือโรงคอมไบน์บล็อก ๓ โรงไฟฟ้าพระนครใต้
ทดแทน ระยะที่ ๑ และระยะที่ ๒ ซึ่งจะสร้าง
บนพื้นที่ซึ่งเป็นโรงเทอร์มอลเดิมนั่นเอง ซึ่งจะ
ท� ำให้ ข นาดก�ำลั ง ผลิ ต ติ ด ตั้ ง รวมของโรงไฟฟ้ า
พระนครใต้ สูงถึงราว ๓,๕๘๗.๖ เมกะวัตต์
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...ภาพความยิ่งใหญ่ของโรงไฟฟ้าพระนครใต้
ในอดีต จึงถูกฉายทับด้วยโรงไฟฟ้าพระนครใต้
ทดแทน ระยะที่ ๑ และ ๒ ซึ่งจะมีความยิ่งใหญ่
ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าเดิม
“…รือ้ โรงใต้ รูส้ กึ ยังไง? มันก็ตอ้ งรือ้ ของธรรมดา
มันมีกำ� หนดของมันอยู่ เครือ่ งเก่าหมดสภาพ เดินไป
ก็เสียค่าใช้จา่ ยสูง แล้วก็ ความมัน่ คงไม่มี โรงใหม่นี่
ความมั่นคงมันสูงมาก ประสิทธิภาพ ก�ำลังการ
ผลิตก็ดีกว่า...”
คุณวิษณุ พิจิตบันดาล อดีตผู้อ�ำนวยการ
โรงไฟฟ้าพระนครใต้ ตอบในมุมมองของวิศวกร
เมื่อถามว่า ทราบข่าวเรื่องจะรื้อโรงเทอร์มอล
ทั้ง ๕ โรงหรือไม่?
วันนี้ การก่อสร้างโครงการทดแทนโรงไฟฟ้า
พระนครใต้ ระยะที่ ๑ ได้เริ่มขึ้นแล้ว ส่วนระยะ
ที่ ๒ นั้น เนื่องจากในปัจจุบัน การหาพื้นที่ใหม่
เพือ่ สร้างโรงไฟฟ้านัน้ เป็นเรือ่ งล�ำบากแสนเข็ญนัก
ระยะหลัง กฟผ. จึงมักสร้างโรงไฟฟ้าใหม่บนพืน้ ที่
โรงไฟฟ้าเดิม นั่นหมายถึงว่า โครงการทดแทน
โรงไฟฟ้าพระนครใต้ ระยะที่ ๒ จะสร้างได้กต็ อ่ เมือ่
ได้ท�ำการรื้อโรงคอมไบน์บล็อก ๑ และบล็อก ๒
ออกไปจนหมดสิ้นเสียก่อน
“...ผมก็ถือว่ามันเป็นเรื่องปกตินะ ในเมื่อมัน
ใช้งานมานานแล้ว ถ้ายังตื้อให้มันใช้งานต่อไป
ค่าใช้จ่ายมันก็ต้องสูงแน่ ๆ ถึงจุดหนึ่งมันก็ไม่คุ้ม
ทุนแล้ว มันก็ต้องปรับเปลี่ยนออกไป เป็นเรื่อง
ปกติ แต่ว่า ก็โอเค มานึกย้อน เราเริ่มมาตั้งแต่
ตรงนั้น และก็อยู่กับมันมาตลอด พอมาเห็นอีกที
อ้ า ว ! ไม่ มี แ ล้ ว เป็ น เรื่ อ งปกติ แต่ มั น ก็ ต ้ อ งมี
นิดหนึ่งแหละ...”
คุณวิเชียร พุ่มอิ่ม อดีตพนักงาน กฟผ. ผู้อยู่
โรงใต้ ม าทั้ ง ชี วิ ต การท� ำ งาน และเกษี ย ณใน
ต�ำแหน่ง ช่างระดับ ๑๑ ฝ่ายบ�ำรุงรักษา โรงไฟฟ้า
พระนครใต้ ๓๗ ปีที่ทำ� งานอยู่ ณ โรงไฟฟ้าแห่งนี้
ย่อมรู้ดีว่า การพัฒนาของโรงไฟฟ้า เป็นเรื่องที่

หยุดยั้งไม่ได้ แม้กระนั้นก็เป็นการยาก หากจะ
บอกว่าไม่รู้สึกอะไรเลย
คุ ณ บุ ญ ส่ ง พ่ อ ค้ า ทอง อดี ต ผู ้ อ�ำ นวยการ
โรงไฟฟ้าพระนครใต้ เป็นอีกท่านหนึ่งที่ใช้ชีวิตที่
โรงไฟฟ้าแห่งนีเ้ ป็นเวลานาน ตัง้ แต่เริม่ งานที่ กฟผ.
ในปี พ.ศ.๒๕๑๒
“...มันก็เป็นโครงการที่ดีอยู่แล้ว เพราะเรา
หาที่ ก ่ อ สร้ า งใหม่ ไ ม่ ไ ด้ (หั ว เราะ) และสร้ า ง
โรงใหม่ ที่ ทั น สมั ย ได้ ก� ำ ลั ง การผลิ ต ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น
เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไปในอนาคต
ทันสมัยขึน้ เรือ่ ย ๆ แบบเดียวกับโรงเหนือ เทคโนโลยี
ล่าสุดขึ้นเรื่อย ๆ ทีนี้ ความรู้สึกของคนที่เคยอยู่
ก็อาลัยอาวรณ์ ใจหาย…”
โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้า
พระนครใต้ ระยะที่ ๑ (SBRP#1) เป็นโรงไฟฟ้า
พลังความร้อนร่วมแบบเพลาเดีย่ ว (Single - shaft
Combined Cycle) ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าที่ทันสมัย มี
ก�ำลังผลิตติดตัง้ ๑,๒๖๑.๘ เมกะวัตต์ ประกอบด้วย
เครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันก๊าซ จ�ำนวน ๒ เครื่อง
และเครือ่ งผลิตไฟฟ้ากังหันไอน�ำ้ จ�ำนวน ๒ เครือ่ ง
โดยผลิตไฟฟ้าด้วยเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติเป็น
เชือ้ เพลิงหลักและน�ำ้ มันดีเซลเป็นเชือ้ เพลิงส�ำรอง
ซึ่ ง ตามแผนงานโรงไฟฟ้ า ฯ จะเริ่ ม เดิ น เครื่ อ ง

ผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ ธันวาคม
พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นต้นไป
หลักการท�ำงานของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม
จะเป็นการท�ำงานร่วมกันระหว่างเครื่องกังหัน
ก๊าซ เครื่องกังหันไอน�้ำ และเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้า
โดยใช้พลังความร้อนจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง
ก๊าซธรรมชาติ เป็นพลังงานในการผลิตกระแส
ไฟฟ้าจากเครือ่ งกังหันก๊าซ และใช้กา๊ ซร้อนทีอ่ อก
จากเครื่ อ งกั ง หั น ก๊ า ซซึ่ ง ยั ง คงมี อุ ณ หภู มิ สู ง อยู ่
ไปผ่านเครือ่ งผลิตไอน�ำ้ (Heat Recovery Steam
Generator: HRSG) และถ่ า ยเทความร้ อ น
ให้กับน�้ำ ท�ำให้น�้ำเดือดเป็นไอไปขับเครื่องกังหัน
ไอน�ำ้ และเครือ่ งก�ำเนิดไฟฟ้า ดังนัน้ กระบวนการ
ผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าประเภทพลังงานความ
ร้อนร่วม จึงเป็นการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและ
มีประสิทธิภาพ
โรงไฟฟ้าใหม่ในอนาคตแห่งนี้ จะติดตัง้ เครือ่ ง
ผลิตไฟฟ้ากังหันก๊าซ จ�ำนวน ๒ เครือ่ ง ขนาดก�ำลัง
ผลิตไฟฟ้า เครื่องละประมาณ ๔๘๗ เมกะวัตต์
และเครือ่ งผลิตไฟฟ้ากังหันไอน�ำ้ จ�ำนวน ๒ เครือ่ ง
ขนาดก�ำลังผลิตไฟฟ้า เครื่องละประมาณ ๒๔๘
เมกะวัตต์

ซ้าย: คุณวิษณุ พิจติ บันดาล
ศิษย์เก่าโรงใต้ และอดีต
ผู้ช่วยผู้ว่าการ กฟผ.
“ท�ำงานเป็นทีม ใจเย็น
อดทน และเป็นกันเองกับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา” คือ
คาถาที่ตั่งมั่นในใจตนเอง
ตลอดมา
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ฟังเสียงประชาชน
“...เรื่องการทุบรื้อโรงไฟฟ้าเก่า มันหนีไม่พ้น
ไม่เฉพาะที่โรงใต้ แต่ที่บางปะกง ที่โรงเหนือก็
เหมือนกัน ผมบอกไว้ กฟผ.ไม่มที างสร้างโรงไฟฟ้า
ในพื้นที่ใหม่ได้อีกแล้ว...”
ค�ำกล่าวของ คุณประจวบ อุชชิน อดีตพนักงาน
กฟผ. ผู้ใช้ชีวิตการท�ำงานที่โรงไฟฟ้าพระนครใต้
หลายครั้งหลายคราว และไปเกษียณอายุการ
ท�ำงานที่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด
(มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ กฟผ. ในต�ำแหน่ง
กรรมการผู้จัดการใหญ่
ค�ำกล่าวของผูซ้ งึ่ ผ่านงานบริหารกิจการพลังงาน
ทั้ ง ในภาครั ฐ และภาคเอกชนมาอย่ า งโชกโชน
อย่างคุณประจวบนั้น เป็นสิ่งสมควรรับฟังเป็น
อย่างยิ่ง เพราะในอนาคตข้างหน้า ความต้องการ
พลังงานไฟฟ้าจะยิง่ ทะยานมากขึน้ เรือ่ ย ๆ สวนทาง
กับแหล่งพลังงานไฟฟ้า ซึง่ นับวันก็จะยิง่ หายากขึน้
เช่นกัน ทัง้ ทรัพยากรทีล่ ดน้อยลง และความล�ำบาก
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ในการหาพื้นที่ซึ่งเหมาะสมต่อการสร้างแหล่ง
ผลิตไฟฟ้า
การก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ในปัจจุบัน
คงไม่สามารถท�ำได้ หากมิได้รบั ความร่วมมือ ความ
ยินยอมจากประชาชนในพื้นที่ โรงไฟฟ้าก็เช่นกัน
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ซึง่ เป็น
วิสาหกิจของรัฐ และยึดถือในเรื่องธรรมาภิบาล
อย่างยิ่ง จึงย่อมไม่อาจละเลยเรื่องนี้ไปได้
โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้า
พระนครใต้ ระยะที่ ๑ มีขนาดก�ำลังผลิตติดตั้ง
สูงสุดประมาณ ๑,๔๗๐ เมกะวัตต์ ท�ำให้ก�ำลัง
การผลิตของโรงไฟฟ้าพระนครใต้รวมเป็น ๓,๕๘๗.๖
เมกะวัตต์ จึงเป็นโครงการที่เข้าข่ายตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรือ่ งก�ำหนดประเภท ขนาด และวิธปี ฏิบตั ิ ส�ำหรับ
โครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่ อ ชุ ม ชนอย่ า งรุ น แรง ที่ ก� ำ หนดให้ โรงไฟฟ้ า
ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ซึ่งเป็นระบบ
พลังความร้อนร่วมชนิด Combined Cycle ขนาด

ก�ำลังผลิตกระแสไฟฟ้ารวมตัง้ แต่ ๓,๐๐๐ เมกะวัตต์
ขึน้ ไป ต้องจัดท�ำรายงาน ‘ประเมินผลกระทบด้าน
สิง่ แวดล้อมและสุขภาพ (Environmental Health
Impact Assessment - EHIA)’
การศึกษาครัง้ นี้ กฟผ. ตระหนักถึงความส�ำคัญ
ของการมีสว่ นร่วมจากภาคประชาชน โดยเฉพาะ
ผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่โดยรอบโครงการ เช่นที่
ต� ำ บลบางโปรง บางหั ว เสื อ และต� ำ บลปู ่ เจ้ า
สมิงพราย โดยจะมีการด�ำเนินกระบวนการมีสว่ น
ร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
เพื่อให้มีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็น ข้อเสนอ
แนะ และข้อห่วงกังวล ในการก�ำหนดขอบเขตและ
แนวทางการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
และสุ ข ภาพของโครงการฯ โดยมี แ นวทาง
การด� ำ เนิ น งานเป็ น ไปตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยการ
รับฟังความคิดเห็นของประชาชน และแสวงหา
แนวทางการมีสว่ นร่วมของภาคประชาชน รวมถึง
ให้ เ ป็ น ไปตามกรอบการประเมิ น ผลกระทบ

ทางสังคม ในกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่ ง แวดล้ อ ม ของส� ำ นั ก งานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)
วั น เสาร์ ที่ ๒๖ สิ ง หาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ
อาคารอเนกประสงค์ ๒ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิง
พราย อ�ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
เนื่องแน่นด้วยประชาชนจากหลายต�ำบลรอบ ๆ
โรงไฟฟ้าพระนครใต้ พวกเขามาที่นี่เพื่อฟังข้อมูล
การก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ในพื้นที่โรงไฟฟ้าเดิม
ของโรงไฟฟ้าพระนครใต้ทพี่ วกเขาเห็นมาเนิน่ นาน
อย่างน้อยก็ไม่ต�่ำกว่า ๔๐ ปี
หลังการชี้แจงข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้องเสร็จสิ้น
พวกเขายังได้มีโอกาสซักถามข้อข้องใจต่าง ๆ
โดยเฉพาะอันตรายหรือผลกระทบจากโรงไฟฟ้า
ใหม่แห่งนี้ การประชุมรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ในโครงการพั ฒ นา
โรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ระยะที่ ๑
วันนั้นผ่านไปด้วยดี เป็นที่พอใจส�ำหรับชาวบ้าน
ที่สละเวลาครึ่งวันมาร่วมประชุมในครั้งนี้

การมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน เป็นเรื่องส�ำคัญ
ที่มิอาจละเลย เมื่อ กฟผ.
เริ่มโครงการพัฒนา
โรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้า
พระนครใต้ ระยะที่ ๑
(SBRP#1) ขึ้นที่โรงไฟฟ้า
พระนครใต้ จึงมีการจัด
ประชุม ให้ข้อมูลและเสนอแนะ
รับฟังความคิดเห็นต่าง ๆ
จากภาคประชาชน ที่มีส่วน
ได้ส่วนเสีย หรืออาจได้รับ
ผลกระทบจากโครงการ
โดยจัดขึ้นหลายครั้ง เพื่อให้
ประชาชนรับทราบข้อมูล
มากที่สุดเท่าที่จะท�ำได้
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ซ้าย: คุณวินัย วีระกุล
และคุณวิเชียร พุ่มอิ่ม
๒ นายช่างที่ทำ� งานอยู่
ในฝ่ายบ�ำรุงรักษาโยธา
ของโรงไฟฟ้าพระนครใต้
ตั้งแต่รุ่นหนุ่ม
ขวา: คุณสมบัติ ศานติจารี
เริ่มงาน กฟผ. ครั้งแรก
ก็ที่โรงไฟฟ้าพระนครใต้ และ
มีโอกาสได้มาอยู่ที่
โรงไฟฟ้าแห่งนี้ถึง ๓ ครั้ง
๓ สมัย สมความตั้งใจตั้งแต่
สมัยยังเป็นนิสิตว่า
จะต้องเข้าท�ำงานที่โรงไฟฟ้า
แห่งนี้ให้ได้
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โรงใต้ มหาวิทยาลัยชีวิต
ในอดีต เราอาจจะเคยเรียนรู้มาว่า มนุษย์
จะด�ำรงชีวิตอยู่ได้ จ�ำต้องอาศัยปัจจัย ๔ คือ
อาหาร / ทีอ่ ยูอ่ าศัย / เครือ่ งนุง่ ห่ม / ยารักษาโรค
เป็นพื้นฐาน หากแต่ปัจจุบัน ต้องยอมรับกันว่า
การทีจ่ ะได้มาซึง่ ปัจจัย ๔ ดังกล่าวนัน้ จ�ำเป็นต้อง
อาศัย พลังงานไฟฟ้า เป็นปัจจัยส�ำคัญในการ
สร้างปัจจัย ๔ นั้นขึ้นมา และมิว่า ไฟฟ้า จะเป็น
ปัจจัยที่ ๕ ของมนุษย์หรือไม่ก็ตาม ความเป็นจริง
ก็คอื มนุษย์สว่ นใหญ่ในโลกปัจจุบนั คงไม่สามารถ
อยู่รอดได้ หากขาดซึ่ง ‘พลังงานไฟฟ้า’
ส�ำหรับคนที่เคยท�ำงาน เคยใช้ชีวิตอยู่ที่โรงใต้
สถานที่ ท� ำ งานแห่ ง นี้ ก็ เ ป็ น เสมื อ นโลกอี ก ใบ
ของพวกเขา เป็นโลกที่อาจมีวัฏจักรชีวิตผิดแผก
แตกต่างจากโลกภายนอกอยู่บ้าง บางคนอาจ
เปรี ย บที่ นี่ เ ป็ น ‘มหาวิ ท ยาลั ย ชี วิ ต ’ ที่ ใ ห้ ทั้ ง
บทเรียน ให้ประสบการณ์ กับผูค้ นมากมาย ทีผ่ า่ น
มา แล้วผ่านไป ภายในขอบรั้วของพื้นที่ ๒๑๖ ไร่
แห่งต�ำบลบางโปรง อ�ำเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ
คุณวิเชียร พุ่มอิ่ม อดีตช่างระดับ ๑๑ พูดถึง
โรงใต้ในฐานะที่เป็น ‘โรงครู’ ของเขาว่า
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“…โรงใต้เป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกคน ต้องท�ำ
ทุกอย่างด้วยตัวเอง มาตอนหลังนี่ถึงเพิ่งมีการ
รั บ เหมากั น แต่ ก ่ อ นเราท� ำ เอง จนท� ำ ให้ ค น
กฟผ. เป็ น เอ็ ก ซเปิ ร ์ ต ทั้ ง งานก่ อ สร้ า ง และ
งานเมนเทนแนนซ์บ�ำรุงรักษา ผู้บริหารของเราก็
ให้โอกาส ขอให้ท�ำเถอะ ผิดพลาดอะไรก็ยังอภัย
ขอให้ท�ำจริง และอย่าคอรัปชั่น ผู้ว่าเกษมสมัย
ก่อนนี้ ยืนดูดบุหรี่ แฮปปี้ ท�ำงานต้องมีความสุข
ส�ำคัญ ท�ำงานแล้วอย่าให้มคี วามทุกข์ มันจะท�ำให้
ผลงานออกมาไม่ดี เราก็ใช้นโยบายนี้ ให้ทุกคน
ท�ำงานอย่างมีความสุข…”
ส�ำหรับคุณวินัย วีระกุล ซึ่งตลอดชีวิตการ
ท�ำงาน ๓๗ ปีที่ กฟผ. ก็อยู่ที่โรงไฟฟ้าพระนคร
ใต้มาตลอด โดยไม่เคยย้ายไปทีอ่ นื่ เลย และเติบโต
ในสายงานบ�ำรุงรักษาตามหลังรุ่นพี่-คุณวิเชียร
พุ่มอิ่มมาติดๆ
“...ส�ำหรับโรงใต้ พูดง่าย ๆ ก็เหมือนบ้าน
หลังที่สอง ด้านเทคนิค ก็ได้เรียนรู้เทคนิคต่าง ๆ
ที่ เรี ย นมานี่ มั น ไม่ มี เ ลย มั น ต้ อ งมาศึ ก ษาที่ นี่
สิง่ ส�ำคัญทีส่ ดุ ก็คอื เรือ่ งของการเรียนรูค้ น การท�ำงาน
จะส�ำเร็จได้ ต้องเข้าถึงคน เข้าใจคน การรวมคน
จากที่ต่าง ๆ ให้เขามีพลังที่จะท�ำงานนี่ มันต้อง
ใช้ ค วามสามารถ ต้ อ งเข้ า ใจ กล้ า ตั ด สิ น ใจใน

บางเรื่อง ไม่ควรกระท�ำในบางเรื่อง เช่น อย่าใช้
พระเดชก่อน ให้ใช้พระคุณบ้าง มันก็จะท�ำให้งาน
ลุล่วงไปด้วยดี…”
“...คืออย่างว่าโรงครูนี่ ศิษย์โรงใต้ไปเติบโต
ที่อื่น...เยอะ อย่างบางปะกง แม้แต่ตามเขื่อนก็มี
ไปจากโรงใต้ ไปแม่เมาะก็มี…” คุณวิเชียร สรุป
ปิดท้าย
มิใช่แต่คุณวิเชียร เท่านั้น หากแต่นายช่าง
แทบทุกคนทีเ่ คยผ่านโรงใต้มา ล้วนแต่ได้บทเรียน
ล�้ำค่า ที่สามารถน�ำติดตัวไปใช้ที่อื่น ๆ ได้อย่าง
สบาย
“…ผมเข้า กฟผ. พฤษภาคม ปี ๒๕๑๖ อยู่
โรงเหนือได้ ๖ เดือน ก็ยา้ ยไปโรงใต้ ท�ำคอมมิชชันนิง่
ยูนิต ๔ เขาส่งไปช่วยนายช่างสุรศักดิ์ หรือ พี่จิ๋ว
จากที่ไม่รู้อะไรเลย ก็ได้รู้เรื่องมากขึ้น วิธีสอนงาน
ของพี่จิ๋ว (ช่างสุรศักดิ์) วันแรกใช้ให้ไปเปิดวาวล์
อะไรก็ไม่รู้ ให้ดูจาก drawing ต้องไปหาช่าง
ให้พาไปหาวาวล์ของพี่จิ๋ว เสร็จแล้วพี่จิ๋วถามว่า
วาวล์อะไร ต้องเปิดเพราะอะไร…มาอยู่โรงใต้นี่
วิชาที่ศึกษามา ๔ ปี ไม่ได้ใช้เลย เหมือนมาเรียนรู้
ใหม่หมดที่นี่ เป็นงานที่ไม่ได้อยู่ในต�ำรา…”
คุณประจวบ อุชชิน ลูกหม้อคนหนึง่ ของโรงใต้
ร� ำลึ ก ถึ งความหลั ง เมื่ อ ๔๕ ปี ที่ แ ล้ ว ครั้ ง เป็ น
นายช่างหนุ่มเริ่มงานใหม่ ๆ ครั้นเมื่อได้กลับมาที่
โรงใต้อกี ครัง้ ในต�ำแหน่งทีส่ งู ขึน้ มีลกู น้องมากขึน้
บทเรียนส�ำคัญหาใช้เรือ่ งเทคนิคเครือ่ งกล หากแต่
เป็นเรื่องการท�ำงานกับคนเสียมากกว่า
“…โรงใต้เป็นโรงไฟฟ้าทีใ่ ห้ทกุ อย่าง ทัง้ เทคนิค
การปกครอง การบริหาร การปกครองให้ใช้ระบบ
หมุนเวียน สร้างคนทดแทน ให้ความเป็นธรรม...
งานกับเครื่อง เราคุ้นเคย ไม่ยากอะไร แต่งาน
ปกครองคนไม่ใช่เรื่องง่าย ปัญหาสารพัด ปัญหา
ของลูกน้อง ทัง้ เรือ่ งส่วนตัว เรือ่ งหนีส้ นิ เรือ่ งชูส้ าว
การพนัน มีเรือ่ งกับชาวบ้าน พวกนีเ้ ราต้องไปรับรู้
ไปแก้ไข ให้ค�ำปรึกษาตลอด…”

และส�ำหรับศิษย์เก่าของโรงใต้ ที่ไปได้ไกลถึง
ระดับผู้ว่าการ คุณสมบัติ ศานติจารี มีมุมมอง
ถึงการท�ำงานที่ท�ำให้เกิดค่านิยม เกิดวัฒนธรรม
องค์กรของ กฟผ. ซึ่งสืบทอดมาถึงปัจจุบัน
“…โรงใต้มีการท�ำงานเป็นทีม เพราะเขาเป็น
คนรุ่นแรก ๆ รุ่นบุกเบิก ทุกคนสนุกกับงาน ผมยัง
ขับรถไปท�ำงานวันเสาร์ อาทิตย์ เพราะสนุก และ
ได้เรียนรู้ เป็นช่วงทีไ่ ด้เรียนรูอ้ ย่างดี ตอนทีท่ ำ� งาน
คอมมิชชันนิ่งได้อ่านต�ำราเยอะ และได้ท�ำงาน
กับซุปเปอร์ไวเซอร์ชาวญี่ปุ่น ได้เห็นความมุ่งมั่น
ทุ่มเทของพวกเขา ถือว่าได้ประสบการณ์ดีมาก
เวลาไปเป็นหัวหน้าที่ไหน หรือไปเป็นฝ่าย ก็มัก
เล่าเรื่องนี้ให้ลูกน้องฟังสัปดาห์ละครั้ง…”
โรงไฟฟ้าพระนครใต้ คล้ายเป็นสถานที่บ่มเพาะ
บุ ค ลากรให้ กั บ กฟผ. มานั บ แต่ อ ดี ต ไม่ แ พ้
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ สมกับที่เรียกขานในหมู่
คนไฟฟ้ารุน่ เก่า ๆ ว่า โรงไฟฟ้าทัง้ สองนี้ คือ ‘โรงครู’
ที่ให้ความรู้ สร้างประสบการณ์ และให้โอกาส
คนมากมาย ได้เติบโตไปเป็นก�ำลังในการขับเคลือ่ น
องค์กรขนาดใหญ่และมีความส�ำคัญต่อชาติอย่าง
กฟผ. และแน่นอนว่า สร้างความภูมิใจให้กับคน
ที่เคยอยู่ ณ สถานที่แห่งนี้อยู่เสมอ

คุณประจวบ อุชชิน ได้มี
โอกาสคิดและท�ำแบบ
นอกกรอบ ประสบการณ์
จากที่นี่ ท�ำให้เขาเติบโตใน
สายงานวิศวกร ทั้งสมัย
ที่อยู่ กฟผ. และช่วงที่ออก
มาอยู่ภาคเอกชน
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ดังเช่นคุณบุญส่ง พ่อค้าทอง ที่พูดถึงความ
ภูมิใจ ในสมัยที่เป็นคนโรงใต้ว่า
“…ได้หลากหลาย ได้เห็นเทคโนโลยีใหม่ ๆ
ซึง่ ไม่ซำ�้ กัน จากพลังน�ำ้ ไปเป็นพลังงานความร้อน
ได้สัมผัสเทคโนโลยีใหม่ ๆ ก็เป็นประโยชน์ ความ
ภาคภูมิใจ อยู่ที่ไหนก็มีประโยชน์อยู่แล้ว ท�ำก็ได้
ประโยชน์ อย่างที่ค�ำพระท่านสอน “ไปท�ำงาน
ที่ไหน ก็ท�ำให้มันเกิดประโยชน์ ไม่ใช่คิดแต่จะ
ได้เงินอย่างเดียว งานทีเ่ ราท�ำนัน้ มีประโยชน์ไหม”
ได้ทั้งงานได้ทั้งเงินถึงจะมีประโยชน์ อย่าไปคิดว่า
ฉั น ท� ำ ต้ อ งได้ อ ย่ า งนั้ น อย่ า งนี้ แล้ ว สมั ย ก่ อ น
เขาแย่งกันท�ำงาน ไม่เหมือนสมัยนี้ สมัยก่อน
ทุกคนอยากแย่งกันท�ำงาน มันก็สบายใจ…”
ประโยคท้าย ๆ เหมือนตัง้ ใจฝากไปยังบุคลากร
รุ่นใหม่ ๆ ของ กฟผ. ยุคปัจจุบัน
แม้จะเป็นฟันเฟืองเล็ก ๆ ในโรงไฟฟ้ามหึมา
หากแต่พนักงานเดินเครื่อง - ‘คนกะ’ อย่าง คุณ
สมหมาย โตส�ำราญ หรือ คุณชวลิต เพ็ชรแดง
ก็อดภูมิใจในสถาบันที่ท�ำให้เขามีกินมีอยู่ มีความ
มัน่ คง และ มีความทรงจ�ำดี ๆ ให้ระลึกถึงมากมาย
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“...ภูมิใจที่ได้อยู่ กฟผ. ที่นี่เป็นองค์กรที่เรา
สามารถคุ ย กั บ ใครก็ ไ ด้ เป็ น องค์ ก รที่ ป ั ญ หา
เรื่องทุจริต คอรัปชั่นไม่มีแม้จะเป็นโครงการใหญ่
ก็ไม่เคยมีข่าวเรื่อง ทุจริต คอรัปชั่น เราอยู่อย่าง
ภาคภูมิใจ ปรับปรุงพัฒนาให้ทันสมัยอยู่ตลอด
เวลา ไม่ตกยุค ท�ำให้เราภูมใิ จ สมัยก่อน ผูว้ า่ เกษม
(เกษม จาติกวณิช ผู้ว่าการคนแรกของ กฟผ.)
เคยพูดว่า ถ้าเราท�ำให้คนในองค์กรอยู่ดีกินดี
ปัญหาทุจริต คอรัปชัน่ จะไม่มี เค้าจะทุม่ เทท�ำงาน
ให้องค์กร นี่คือสิ่งที่ภูมิใจ ผมจะพูดเสมอว่า ถ้า
เรามีคนอย่างผู้ว่าเกษม ประเทศชาติจะเจริญ
และท่านมีวสิ ยั ทัศน์ไกล ถ้าเราไม่มตี น้ แบบตรงนัน้
ก็จะไม่มีแบบนี้ในปัจจุบัน...”
...หากเปรียบโรงใต้เป็นโรงครู ดังนั้นก็จำ� ต้อง
มี ‘ครูใหญ่’...
ครูใหญ่ที่สร้างหลักสูตร สร้างวิธีการท�ำงาน
สร้างค่านิยมองค์กร จนหลอมรวมเป็นส่วนหนึ่ง
ส่วนเดียวกันที่เรียกว่า ‘วัฒนธรรมองค์กร’ ซึ่ง
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ.
ก็ได้ชื่อว่า เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีวัฒนธรรม
องค์กรเข้มแข็งและมีความเป็นมืออาชีพสูงที่สุด
องค์กรหนึ่งในประเทศไทย
หลาย ๆ ช่วงของการพูดคุยกับหลาย ๆ คน ทีเ่ ป็น
อดีตคนโรงใต้ ระหว่างช่วงสนทนาก็มักจะได้ยิน
การเอ่ยถึงบุคคลคนหนึง่ เสมอ บุคคลซึง่ อาจเปรียบ
เป็น ‘ครูใหญ่’ ผูจ้ ดั ท�ำหลักสูตรการเรียนการสอน
ให้สถาบันแห่งนี้มาตั้งแต่ยุคเริ่มต้น
คุณเกษม จาติกวณิช คือบุคคลผู้เริ่มบุกเบิก
ก่อตัง้ องค์กรของรัฐแห่งนี้ ตัง้ แต่สมัยเป็น ‘การไฟฟ้า
ยันฮี’ และเติบใหญ่จนกลายเป็น ‘การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย’ องค์กรของรัฐทีเ่ ข้มแข็ง มากมาย
ด้วยบุคลากร มีความรับผิดชอบระดับชาติ และ
เกี่ยวพันกับทุกชีวิตชาวไทยอย่างไม่อาจปฏิเสธได้
ท่านผูน้ ค้ี อื คนต้นแบบ ให้ชาว กฟผ. ทัง้ ในอดีต
และปัจจุบนั ใช้เป็นแบบอย่าง ทัง้ ในแง่การท�ำงาน

และการใช้ชวี ติ ร่วมกับผูอ้ นื่ และเป็นคนทีไ่ ด้ชอื่ ว่า
“นาย” เสมอมา ไม่วา่ เวลาจะผ่านมานานขนาดไหน
และไม่ว่าตัวท่านจะคงอยู่ ณ ที่ใดก็ตาม
คุณสมบัติ ศานติจารี หวนร�ำลึกถึง ‘นายเกษม’
สมัยที่เขาเริ่มอาชีพวิศวกรที่ กฟผ. ใหม่ ๆ ว่า
“…ยุคที่ผมเข้ามาท�ำงานเป็นยุคของผู้ว่าเกษม
ท่านไปเยี่ยมโรงใต้ช่วงการก่อสร้างบ่อย ท่านเป็น
คนทีม่ ภี าวะผูน้ ำ� มาก ผมคิดว่า ผูใ้ หญ่เก่า ๆ ของเรา
สร้างวัฒนธรรมการทุม่ เทเพือ่ การท�ำงาน จนมีคำ� พูด
ของเราว่า ‘รักองค์การ มุง่ งานเลิศ เทิดคุณธรรม’…”
คุณบุญส่ง พ่อค้าทอง ก็เป็นอีกผู้หนึ่ง ที่ได้
แบบอย่างการท�ำงานมาจากคุณเกษม เช่นกัน
“…ผมมันชอบอยู่อย่างเป็นพี่น้อง ไม่ชอบใช้
พระเดชพระคุณอะไรมากมาย ผมมันลูกทุง่ มาก่อน
บางทีคนมีปญ
ั หา ก็ให้โอกาสเขามาคุย มาปรึกษา
บางทีเขามีเรื่องมีราวมา อยากมาคุย เราก็ให้

โอกาสคน เหมื อ นผู ้ ว ่ า เกษม ท่ า นเป็ น คนที่ มี
เมตตาสูง เราก็ชอบอย่างนี้ เป็นหลักที่ดีที่สุดแล้ว
ท่านเก่งทุกอย่าง ทั้งด้านบริหาร ด้านเทคนิค
หาคนอย่างท่านยาก เป็นคนที่มีวิชั่น การไฟฟ้า
ที่มีวันนี้นี่ ท่านท�ำมาทั้งนั้น…”
คุณวิษณุ พิจิตบันดาล คนเก่าคนแก่ของโรงใต้
อีกท่านหนึง่ ย�ำ้ ถึงค�ำสอนของผูก้ อ่ ตัง้ กฟผ.ท่านนีว้ า่
“…คุณเกษมเคยไปโรงใต้หลายครั้ง ไปให้
ก�ำลังใจนะ แล้วตอนนัน้ มีปญั หาเรือ่ งสหภาพฯ ด้วย
ตอนนั้นผมเป็นวิศวกรรุ่นเด็ก ท่านไปดูงานไป
เยี่ยมเยียนบ้าง สอนให้ท�ำงานเป็นทีมไว้เสมอ
เน้ น ย�้ ำ เรื่ อ งนี้ เ ลย ให้ ใจเย็ น ให้ อ ดทน และ
เป็นกันเองกับผู้ใต้บังคับบัญชา…”
ส่วน ๒ ท่าน จากฝ่ายบ�ำรุงรักษาของโรงใต้
คุณวินัย วีระกุล และ คุณวิเชียร พุ่มอิ่ม พูดถึง
เรื่องของผู้บังคับบัญชาว่า

ห้องควบคุม หรือ คอนโทรลรูม
ของโรงไฟฟ้าแบบกังหันไอน�ำ้
หรือ โรงเทอร์มอล ในยามที่
ยังเดินเครือ่ งอยู่ จะคึกคักด้วย
พนักงานกะหลายคน แต่บดั นีไ้ ด้
ปิดเงียบลง รอเวลารือ้ ถอนออก
เพื่อเปิดทางให้โรงไฟฟ้าใหม่
ทีท่ นั สมัยและศักยภาพสูงกว่า
ได้เข้ามาแทนที่
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“…สิ่งหนึ่งที่เห็นในอดีตคือ ผู้บังคับบัญชา
กล้าตัดสินใจในบางเรื่องที่มีความเสี่ยง แต่ท่าน
ประเมินแล้วว่า ท�ำได้ ไม่เสี่ยง กล้าตัดสินใจอย่าง
รวดเร็ว เพื่อน�ำเครื่องเข้าระบบให้ได้...”
“...อย่างระดับรองผูว้ า่ การนี่ ยังเคยช่วยผมยก
อุปกรณ์เลย (หัวเราะ) ตอนนัน้ รองผูว้ า่ ฯ ท่านเป็น
ฝ่ายบ�ำรุงรักษาไฟฟ้าอยู่ เกิดปัญหาโรง ๑ มอเตอร์
พัง ผมก็อยูค่ นเดียว ท�ำอยูค่ นเดียว โรงมันต้องรีบ
เอาขึ้น เขารู้ปัญหาก็รีบวิ่งมาดู แล้วยังมาช่วยยก
มอเตอร์นะ ช่วยกับผม ใช้เหล็กร้อยเข้าไป แล้วยก
กันคนละฝัง่ แล้วแกตัวเบ้อเร่อ โอ้โห! ล่อเอามือผม
(หัวเราะ) โห! เมือ่ ก่อนนี้ ผูใ้ หญ่เขาถึงลูกถึงคน…”
คุณวิเชียร กล่าวปิดท้ายถึง ‘สปิริต’ อันอาจ
หมายถึง หัวจิตหัวใจของคน กฟผ. ในยุคเก่าก่อนได้
แน่นอนว่า ไม่ว่าใครที่ได้ผ่านงานที่โรงไฟฟ้า
แห่งนีแ้ ล้ว ย่อมมีความภาคภูมใิ จ ในฐานทีค่ รัง้ หนึง่
ในชีวติ เขาเคยเป็นคนสร้างไฟแห่งโรงไฟฟ้าซึง่ ใหญ่
ทีส่ ดุ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โรงจักรพระนครใต้
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อ�ำลา เพื่อเดินหน้าต่อไป
…ส�ำหรับคนที่เคยท�ำงาน เคยใช้ชีวิตอยู่ที่
โรงไฟฟ้าพระนครใต้ ในยุครุง่ เรืองของโรงเทอร์มอล
ภาพปล่องสีขาวสลับแดงทั้ง ๕ ปล่อง ที่เห็นจน
เจนตามากว่าครึ่งชีวิต เป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่น
ริมเจ้าพระยาของโรงไฟฟ้าแห่งนี้ แล้วหากวันหนึง่
เมือ่ ใครคนนัน้ กลับมาทีโ่ รงใต้อกี ครัง้ โดยไร้รม่ เงา
ของปล่องทั้ง ๕ แล้ว เป็นใครก็คงอดคิดมิได้
ในเมื่ อ อดี ต คื อ รากฐานของปั จ จุ บั น หาก
รากฐานท�ำการสร้างไว้อย่างดี อย่างมัน่ คงแข็งแรง
อาคารนั้นก็เข้มแข็งและยั่งยืน เปรียบดั่งองค์กร
ขนาดใหญ่เช่นการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ที่ผู้คนเข้ามาแล้วจากไป เมื่อวันและวัยนั้นมาถึง
ทิ้งไว้เพียงความทรงจ�ำของตน และบทเรียนที่จะ
ส่งต่อไปยังน้อง ๆ บุคลากรรุ่นหลัง ได้รับรู้ ได้น�ำ
ไปใช้เป็นคู่มือในการท�ำงานและแก้ปัญหา
แม้เทคโนโลยีที่แตกต่างกัน ระหว่างของเก่า

กับของใหม่ อาจท�ำให้มีบางค�ำพูดปรามาสว่า
ของเก่านั้น ‘ล้าสมัย’ แต่หากเป็นประสบการณ์
แล้ว ย่อมไม่มีวันตกรุ่น เพราะอาจสามารถถอด
บทเรียนในอดีต มาใช้กับปัจจุบันได้
คุณประจวบ อุชชิน ทิ้งท้ายไว้ให้คิดต่อว่า
“...ผมอยากเห็นโรงใต้ เมือ่ เทคนิคพัฒนาดีขนึ้
ปัญหามันก็ต้องมี หลีกเลี่ยงไม่ได้ จึงต้องศึกษาให้
ถ่องแท้ โรงแบบเก่าเสียหายก็ไม่รุนแรง เพราะ
เราคุ้นเคย แต่โรงไฟฟ้าแบบใหม่ ถ้าผิดพลาดก็
มหาศาลแน่ ของใหม่มาก ๆ พลาดง่าย ๆ ต้องให้
ความส�ำคัญมาก ศึกษาให้ถ่องแท้ ฝากถึงน้อง ๆ
รุน่ ใหม่ใน กฟผ. ว่า ใช้ชวี ติ ให้เป็น โดยเฉพาะพวก
ที่ไปอยู่ต่างจังหวัด ท�ำงานให้ดีที่สุด กล้าคิดนอก
กรอบ แต่ต้องมีเหตุมีผล…”
ส่วนคุณบุญส่ง พ่อค้าทอง กล่าวค�ำถึงคนรุน่ หลังว่า
“…แต่ละสมัยเปลี่ยนแปลงไป การท�ำดีเป็น
สิ่งส�ำคัญที่สุด อยู่ได้ทุกโอกาส ท�ำแต่สิ่งดีงาม
อยู ่ ที่ ไ หนก็ ท� ำ ที่ นั่ น ให้ ดี จะได้ มี ค วามสบายใจ
และความภาคภูมิใจ ไม่ใช่ออกไปแล้วบอกว่า
ไม่ได้ท�ำอะไรเลย ขอให้คิดถึงแต่สิ่งดี ๆ ท�ำแต่
สิ่งที่เป็นประโยชน์ เหมือนที่เรามี ...รักองค์การ
มุ่งงานเลิศ เทิดคุณธรรม เดี๋ยวนี้เขามีอีกสองข้อ
รักษาสิง่ แวดล้อม ท�ำตัวให้มปี ระโยชน์ตอ่ สังคม...”
เช่นเดียวกับคุณครรชิต ลักษณโกเศศ ๓๙ ปี
ในชีวติ การท�ำงานเป็นวิศวกรที่ กฟผ. แต่เกือบครึง่ หนึง่
คือเวลารวม ๆ กันถึง ๑๗ ปี ซึ่งท�ำงานอยู่ที่โรงใต้
“…ก็รู้สึกยินดีที่จะต้อนรับ ผมเองก็...ความที่
ผูกพันอยูม่ านาน ก็มคี วามรูส้ กึ เหมือนกับเป็นเจ้าบ้าน
ส่วนหนึ่ง เรามาช่วยกันท�ำงาน มากบ้างน้อยบ้าง
ก็ช่วยกันไป...”
คุณสมบัติ ศานติจารี ให้แง่คิดถึงการท�ำงาน
และการปรับตัวตามยุคสมัยดังนี้
“…ปัจจุบันก็เป็นไปตามเวลา เครื่องจักรก็มี
การเกษียณอายุ รอสิ่งใหม่มา ช่วงนี้อาจจะอยู่ใน
ช่วงที่ กฟผ. มีการเปลีย่ นแปลง น้อง ๆ ก็อย่าไปกลัว

กฟผ. เขาจะดูแลให้เอง เพียงแต่ว่าเราควรยึดมั่น
ในการท�ำงานทีด่ เี หมือนเดิม ก็จะพาองค์กรเราไป
ได้เรื่อย ๆ กฟผ. เราจะ ๕๐ ปี แล้ว ถือว่าเก่ง อยู่
มาอย่างดี ดูแลพนักงานได้ดี มีผลตอบแทนทีร่ บั ได้
เราก็ต้องท�ำงานเพื่อตอบแทน กฟผ. ...”
ส�ำหรับชาวโรงใต้ยคุ ปัจจุบนั กระทัง่ ผูท้ จี่ ะเข้า
มาใหม่ในอนาคต ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างแน่นอน
โรงไฟฟ้าโรงใหม่ที่จะสร้างขึ้นบนต�ำแหน่งแห่งที่
ของโรงเก่า จะเป็นโรงไฟฟ้าทีใ่ หญ่และทันสมัยด้วย
เทคโนโลยีทกี่ า้ วหน้าขึน้ ตามยุคสมัย เช่นเดียวกับ
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนหรือโรงเทอร์มอลของโรงใต้
ในอดีต ที่เคยยืนอยู่บนต�ำแหน่งนี้มาก่อน
ต�ำนานบทเก่าก�ำลังจะผ่านไป และจะมีคน
รุ่นใหม่เข้ามาเติมเต็มไม่ขาดสาย เขาเหล่านั้น
จะเข้ า มาเพื่ อ เป็ น ผู ้ ส ร้ า งต�ำนานบทต่อ ไปของ
โรงไฟฟ้าพระนครใต้ สืบสานต�ำนานโรงไฟฟ้า
ริมฝั่งเจ้าพระยา ณ ต�ำบลบางโปรงแห่งนี้สืบไป...
ไม่รู้จบสิ้น

คุณครรชิต ลักษณโกเศศ
๑๗ ปี ที่ทำ� งานอยู่ใน
โรงไฟฟ้าพระนครใต้
ท�ำให้เขารู้สึกว่าเหมือนกับ
เป็นเจ้าบ้านหลังนี้คนหนึ่ง
ทีเดียว
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