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 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงาน “วันนัก
ประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี ๒๕๕๕” ซึ่งจัดโดยสภาวิจัยแห่งชาติ 
และทรงเยี่ยมชม ๒ ผลงานประดิษฐ์คิดค้นของการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ
ประจำปีนี้ โดยมี นายธนา พุฒรังษี รองผู้ว่าการระบบส่ง เป็น 
ผู้แทน กฟผ. ถวายการต้อนรับ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการ
ประชุมอิมแพค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ 

 สำหรับผลงานประดิษฐ์คิดค้นของ กฟผ. ที่ได้รับรางวัล

ประกาศเกียรติคุณจากสภาวิจัยแห่งชาติ ได้แก่ ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี จากผลงาน “เครื่องควบคุมการสื่อสารทางเสียง
สำหรับศูนย์ควบคุมระบบกำลังไฟฟ้า” โดย นายศิริพงษ์       
พลคะชินทรานนท์ ช่างระดับ ๗ แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กองบำรุงรักษาระบบสื่อสาร และนายสำราญ สายเชื้อ ช่างระดับ ๗ 
แผนกบำรุงรักษาระบบสื่อสาร ๑ ฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ และด้านวิศวกรรมและอุตสาหกรรม จากผลงาน 
“เครื่องมือเพิ่มแถวลูกถ้วย Suspension Line Cross โดยวิธี  
ไม่ดับกระแสไฟฟ้าสายส่ง ๒๓๐ กิโลโวลต์” โดย นายปัญญา  
เพ็งสุวรรณ และทีมงาน จากฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ ซึ่งทั้งสอง
รางวัลได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติคุณ เหรียญรางวัล และเงิน
รางวัล รางวัลละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
 ผลงานประดิษฐ์คิดค้นที่ ได้รับรางวัลจากสภาวิจัย   

แห่งชาติ จะต้องเป็นผลิตผล ผลิตภัณฑ์ กรรมวิธี กระบวนการ 
วิธีการ มาตรการ หรือระบบ ตลอดจนวิทยาการต่างๆ ที่ดีเด่น
และพิสูจน์แล้วว่าเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ทั้ งด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคมศาสตร์ 

 นายจักรพงศ์ อุทธาสิน ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ 
เป็นผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รับรางวัล
เหมืองแร่สีเขียว (Green Mining Award) จาก นายแพทย์
วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 
เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร่ กรุงเทพฯ 
 รางวัลเหมืองแร่สีเขียว เป็นรางวัลที่มอบให้กับสถาน

ประกอบการที่มีการประกอบการดีเด่น ๖ ด้าน ตามนโยบาย
เหมืองแร่สีเขียว ได้แก่ มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและ
สังคมเป็นที่ตั้ ง มีการลด ป้องกัน และแก้ ไขผลกระทบ        
สิ่งแวดล้อม มีการดูแลความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของ    
คนงานและชุมชนใกล้เคียง จัดให้มีพื้นที่สีเขียวและทัศนียภาพ
เรียบร้อยสะอาดตา มีการประกอบการที่ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
และมีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าสูงสุด 

 ทั้งนี้ เหมืองแม่เมาะ ได้รับรางวัลเหมืองแร่สีเขียว 

อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ จนถึงปัจจุบัน เป็นสิ่งที่ยืนยันถึง
ความมุ่งมั่นทุ่มเทในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินเปิดงานวันนักประดิษฐ์ 
กฟผ. คว้า ๒ รางวัล ผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้นระดับชาติ 

เหมืองแม่เมาะ การจัดการดีเด่นรอบด้าน 
คว้ารางวัลเหมืองแร่สีเขียว ประจำปี ๒๕๕๔
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 เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๕ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จถึงเขื่อนภูมิพล 
อำเภอสามเงา จังหวัดตาก โดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ ง      
ทรงประทับแรมยังเรือนรับรองพิเศษเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก 
ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๙ มกราคม ๒๕๕๕ เพื่อเสด็จเยี่ยม              
หน่วยแพทย์อาสาสมัครสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
(พอ.สว.) และพระราชทานของที่ระลึกแก่กรรมการและอาสา
สมัคร พอ.สว. ประจำจังหวัดพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ตาก และ
เพชรบูรณ์ โดยมี นายกิตติ ตันเจริญ ผู้ช่วยผู้ว่าการโรงไฟฟ้า
พลังน้ำ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ผู้บริหาร
เขื่อนภูมิพล และผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. เฝ้ารับเสด็จ 

 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้รับ

เกียรติจาก พลอากาศเอกกำธน สินธวานนท์ องคมนตรี ปลูก
ต้นไม้ต้นสุดท้ายและเป็นประธานในพิธีปิดโครงการปลูกต้นกล้า 
ป่าต้นน้ำ ถวายพ่อ ของ กฟผ. ณ เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก  
เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ หลังโครงการนี้ได้เปิดตัวไป  
เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม

พระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ โดยนำกล้าไม้ต้น
ยางนาจากบ้านพ่อ พระราชวังดุสิต สวนจิตรลดา ไปปลูกเป็น
ปฐมฤกษ์พร้อมกัน ณ ๙ เขื่อนและโรงไฟฟ้าของ กฟผ. ที่ได้รับ
พระราชทานนาม 
 จากผลการดำเนินโครงการ พบว่า หน่วยงานภาครัฐ 

เอกชน และประชาชน มีความตื่นตัวกับกิจกรรมปลูกป่า ได้เดิน
ทางไปปลูกป่าต้นน้ำเหนือเขื่อนและโรงไฟฟ้าทั้ง ๙ แห่งของ 
กฟผ. ถึง ๕๗,๐๐๐ คน และปลูกต้นไม้ออนไลน์ทางเว็บไซต์ 
กฟผ. และกระปุกดอทคอมอีกเกือบ ๙๐,๐๐๐ คน รวมมี
ประชาชนเข้าร่วมโครงการถึง ๑๔๕,๐๐๐ คน ทำให้มีการปลูกป่า
เกินเป้าหมาย ๙๘๔,๐๐๐ ต้น ที่ กฟผ. ตั้งไว้ รวมกล้าไม้ที่ปลูก
ทั้งสิ้น ๑,๐๓๕,๓๖๘ ต้น ซึ่งต้นไม้เหล่านี้จะเติบโตคืนความสมดุล
ให้ผืนดินในอนาคต และมีส่วนช่วยลดภาวะโลกร้อน คิดเป็น
ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ลดได้กว่า ๓๖,๙๐๐ ตัน อีกทั้ง
ช่วยชะลอน้ำต้นทางอันเป็นเหตุของอุทกภัยได้ และในอนาคต 
กฟผ. จะเดินหน้าปลูกป่าต้นน้ำต่อไปอย่างแน่นอน 

ปิดโครงการปลูกต้นกล้า ป่าต้นน้ำ ถวายพ่อ 
ยอดปลูกทะลุเป้า ๙๘๔,๐๐๐ ต้น กว่าแสนคนร่วมกิจกรรม 

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
เสด็จประทับแรม ณ เขื่อนภูมิพล 
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 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า  
สิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จประทับแรม ณ    
บ้านรับรองเหมืองแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จังหวัด
ลำปาง เป็นการส่วนพระองค์ เพื่อทรงงาน
ในพื้นที่ภาคเหนือ โดยมี นายปรีชา ตันติวิท      
ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ 
นายพลฤทธิ์ เศรษฐกำเนิด ผู้อำนวยการ
ฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ พร้อมด้วย
คณะผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานเฝ้ารับเสด็จ 
ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ มกราคม ๒๕๕๕ 

 
 

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ 
เสด็จประทับแรม ณ เหมืองแม่เมาะ 

 นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย
คณะรัฐมนตรี เดินทางมายังเขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์     

เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เพื่อรับฟังการบรรยาย     
สรุปการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์     

นายกรัฐมนตรี ชื่นชมเขื่อนสิริกิติ์ 
เป็นต้นแบบการบริหารจัดการน้ำ 

โดย นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ ผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย (กฟผ.) เพื่อเตรียมจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำ 
ร่วมกันในพื้นที่ ๓ ช่วง คือ ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ซึ่ง
นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จังหวัดอุตรดิตถ์ถือเป็นหัวใจสำคัญของ
พื้นที่ต้นน้ำ ซึ่งหลังจากนี้จะนำต้นแบบการบริหารน้ำของเขื่อน
สิริกิติ์ไปใช้ใน ๑๒ เขื่อนขนาดใหญ่ทั่วประเทศ 
 จากนั้นนายกรัฐมนตรีและคณะ ได้ เดินทางไปยัง     

สันเขื่อนสิริกิติ์ เพื่อตรวจปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ และการเปิด-
ปิดประตูระบายน้ำ โดยมี นายกิตติ ตันเจริญ ผู้ช่วยผู้ว่าการ     
โรงไฟฟ้าพลังน้ำ กฟผ. นำชมและบรรยายสรุป ทั้งนี้การระบาย
น้ำจากอ่างเก็บน้ำของเขื่อน กฟผ. ได้ระบายตามแผนการจัดสรร
น้ำของกรมชลประทาน และสอดคล้องกับนโยบายของคณะ
กรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
(กยน.) เพื่อมุ่งเน้นการป้องกันอุทกภัยในปี ๒๕๕๕ เป็น    
ลำดับแรก 
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ผู้ว่าการ กฟผ. สร้างคุณประโยชน์เป็นที่ประจักษ์ 
ได้รับคัดเลือกเป็นวิศวจุฬาดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๔

กฟผ. มอบรางวัล ๒๔ โรงเรียนสีเขียว 
ต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ ผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและ
โล่รางวัล “โรงเรียนสีเขียว” ประจำปี ๒๕๕๔ ให้กับโรงเรียน   
สีเขียว ๒๔ โรงเรียนจากทั่วประเทศ ณ หอประชุมเกษม     
จาติกวณิช สำนักงานกลาง กฟผ. นนทบุรี เมื่อวันที่ ๒๒ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ โดย กฟผ. ให้การสนับสนุนโครงการ
โรงเรียนสีเขียว  ตั้งแต่ปี ๒๕๔๑ เป็นต้นมา เพื่อมุ่งสร้าง
จิตสำนึกอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพให้กับ

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสมาคมนิสิตเก่า

วิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานประกาศ
เกียรติคุณวิศวจุฬาดีเด่น ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๕๔ เพื่อ
ยกย่องเชิดชูนิสิตเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ที่มีคุณงามความดี มีจริยธรรมอันดีงาม มีความ
รับผิดชอบต่อครอบครัว สังคม และสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม
และประเทศชาติ ซึ่ง นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ ผู้ว่าการ     
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นหนึ่งในผู้ได้รับ
คัดเลือกให้ได้รับรางวัลวิศวจุฬาดีเด่นประจำปี ๒๕๕๔ และ   
ได้เข้ารับโล่รางวัลจาก พลอากาศเอกกำธน สินธวานนท์     
องคมนตรี ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ    
เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ 
 การพิจารณาคัดเลือกวิศวจุฬาดีเด่นนั้น จะพิจารณาผู้ที่

ได้รับการเสนอชื่อ ซึ่งต้องเป็นนิสิตเก่าหรือคณาจารย์ของ    
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มีประวัติและ
ผลงานโดดเด่นในสาขาวิชาชีพต่างๆ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ 

ทั้งนี้ได้พิจารณาและตัดสินอย่างเป็นธรรม โดยคณะกรรมการ
สรรหาและคณะกรรมการตัดสิน ซึ่งเป็นผู้แทนทั้งจากนิสิตเก่า
และคณาจารย์ โดยได้จัดให้มีการสรรหาวิศวจุฬาดีเด่นมาอย่าง
ต่อเนื่องเป็นประจำทุก ๒ ปี นับตั้งแต่ปี ๒๕๓๒ เป็นต้นมา 

เยาวชนในสถานศึกษา 
 สำหรับการคัดเลือกโรงเรียนสีเขียว คณะสิ่งแวดล้อม

และทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ทำหน้าที่
ประเมินโรงเรียน โดย กฟผ. ได้สนับสนุนการตรวจวิเคราะห์การ
ใช้พลังงาน (Energy Audit) ซึ่งในปี ๒๕๕๔ มีโรงเรียนที่ผ่าน
เกณฑ์การประเมินยกระดับเป็นโรงเรียนสีเขียว ๒๔ โรงเรียน 
ทำให้ปัจจุบันมี โรงเรียนสีเขียว เป็นต้นแบบด้านการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อมทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น ๕๔ โรงเรียน 
 โรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินเป็นโรงเรียนสีเขียว 

ต้องมีองค์ประกอบ ดังนี้ ๑) มีนโยบายและระบบการดำเนินงาน
ด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ๒) มีการจัดการด้านการใช้
ทรัพยากร การป้องกันจัดการมลพิษ การจัดสภาพภูมิทัศน์ และ
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทั่วไป ๓) มีการบูรณาการความรู้ด้านการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในหลักสูตร และกระบวนการ
เรียนการสอน ๔) มีการขยายผลการดำเนินการด้านการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อมสู่โรงเรียนและชุมชนใกล้เคียง 



รอบรั้วพลังงาน
เรื่อง:ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ กฟผ.ภาพ:กองผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ กฟผ.

รมว.พลังงาน คนใหม ่ 

ประกาศปณิธานยึดผลประโยชน์ประเทศชาติ 
และประชาชน 
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 นายอารักษ์ ชลธาร์นนท์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ประกาศ
ปณิธาน ทำงานด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในผลประโยชน์ของประเทศชาติและ
ประชาชนเป็นหลัก เผยนโยบายด้านพลังงาน ระยะสั้น มุ่งเตรียมพร้อม
รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปี ๒๕๕๕ และสร้างความมั่นใจแก่
ประชาชนว่าประเทศจะมีพลังงานเพียงพอ แม้ยามเผชิญกับภัยพิบัติต่างๆ 
ส่วนระยะยาว เน้นสร้างความมั่นคงทางพลังงาน ด้วยแผนพลังงานระยะยาว 
ทั้งเรื่องน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ไฟฟ้า 

 นายอารักษ์ ชลธาร์นนท์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพลังงาน คนใหม ่ ได้เดินทางเข้าทำงานที่
กระทรวงพลังงานเป็นวันแรก เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม 
๒๕๕๕ ท่ามกลางการต้อนรับของคณะผู้บริหารระดับสูง
ของกระทรวงพลังงานและหน่วยงานในสังกัด โดย 
รมว.พลังงาน เปิดใจว่า ตนถือเป็นน้องใหม่ในวงการ
พลังงาน แต่พอได้รับมอบหมายให้มาทำงานใน
ตำแหน่ง รมว.พลังงาน ก็พยายามเรียนรู้ โดยที่ผ่านมา
ได้เข้าปรึกษาหารือกับผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง
พลังงานแล้วหลายครั้ง อาศัยพื้นฐานความรู้ทางด้าน
วิศวกรรมศาสตร์ และประสบการณ์ทำงานที่การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในช่วงระยะเวลา
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ประชาชนก่อนที่จะมีการตัดสินใจอนุมัติโครงการพัฒนาต่างๆ 
๓) การสร้างความมั่นคงทางพลังงาน โดยเน้นความหลาก
หลายด้านทางเลือกพลังงานอย่างเหมาะสม และการพัฒนา
พลังงานทดแทน ๔) การกำกับดูแลราคาพลังงานอย่าง    
เป็นธรรม และ ๕) การคำนึงถึงผลกระทบด้านสังคมและ    
สิ่งแวดล้อม 
 “ที่ผ่านมาประเทศไทยมีนโยบาย/โครงการทางด้าน

พลังงานที่ดีมากมาย แต่หลายโครงการยังไม่ประสบผลสำเร็จ
เท่าที่ควร เมื่อตนมารับตำแหน่งนี้ก็จะไม่ทิ้ง จะรวบรวม
นโยบาย/โครงการที่ดี มาปัดฝุ่น ขัดเกลา กำหนดกรอบระยะ
เวลาที่ชัดเจน และดำเนินการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เคยมี    
ในอดีต เพื่อสนับสนุนให้นโยบาย/โครงการเหล่านี้สามารถ   
เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้จะพยายามมองหา
วิทยาการใหม่ๆ และนวัตกรรมเชิงเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพด้านการใช้พลังงาน รวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่ม 
และการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานให้แก่ธุรกิจด้านพลังงาน
ของประเทศ เพื่อมุ่งไปสู่การเป็นศูนย์กลางทางพลังงานของ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” รมว.พลังงาน กล่าวในที่สุด 

หนึ่ง ช่วยให้มีความเข้าใจในภาพรวมได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งนี้ 
ปณิธานในการทำงานของตน คือ ทำงานด้วยความโปร่งใส ไม่มี
วาระซ่อนเร้น หรือผลประโยชน์แอบแฝง ขอยืนยันว่า จะยึดมั่น 
ในผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นหลัก ไม่มีการ
เอื้อผลประโยชน์เป็นการเฉพาะให้แก่บุคคลใดๆ ซึ่งเป็นเรื่องดีที่   
เมื่อพูดคุยกับผู้บริหารกระทรวงพลังงานและหน่วยงานในสังกัด
แล้วพบว่า ทุกคนมีแนวคิดตรงกัน 
 สำหรับนโยบายด้านพลังงานที่วางแนวทางไว้ ในเบื้องต้น 

แบ่งเป็น ๒ ระยะ คือ ระยะสั้น ต้องเตรียมพร้อมรองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community หรือ AEC) 
ในปี ๒๕๕๘ ซึ่งคาดว่าความต้องการทางพลังงานจะเพิ่มสูงขึ้น
ตามการขยายตัวของเศรษฐกิจในภูมิภาค รวมถึงการสร้างความ
มั่นใจแก่ประชาชนว่าจะมีพลังงานใช้อย่างเพียงพอแม้ ในยามที่
ประเทศต้องเผชิญกับภัยพิบัติในรูปแบบต่างๆ ระยะยาว ต้องสร้าง
ความมั่นคงทางพลังงาน เพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
และสังคมอย่างสมดุล และมีแผนการหาพลังงานในระยะยาวที่
เหมาะสม ทั้งเรื่องของน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ไฟฟ้า เพื่อให้
ประเทศมีพลังงานสำรองไว้ ใช้อย่างเพียงพอ ซึ่งกรอบนโยบาย  
ดังกล่าว จะดำเนินไปบนหลักการ ๕ ข้อ ได้แก่ ๑) การตระหนัก
ว่าประชาชนมิได้เป็นเพียงผู้ ใช้พลังงานเท่านั้น แต่ยังเป็นผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียที่สำคัญ ซึ่งมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของในกิจการด้าน
พลังงานของประเทศ ๒) เน้นการให้ข้อมูลที่โปร่งใส ชัดเจน แก่



เยี่ยมบ้านกฟผ.
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๕คุณสมบัติหลัก
คนกฟผ.พันธุ์ ใหม่

เรื่อง :สุรินทร์ หล่อฤาทัย ภาพ :กองผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ กฟผ.  

 เมื่อบริบททางสังคมแปรเปลี่ยนไปตามกาลเวลา ความคาดหวังของคนในสังคม
ที่มีต่อองค์กรต่างๆ ก็มีโอกาสเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกัน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย (กฟผ.) ตระหนักดีถึงประเด็นดังกล่าว และพยายามดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อ
ตอบสนองความคาดหวังของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละยุคสมัย 
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ตอบโจทย์สังคมด้วย ๕ คุณสมบัติหลัก 
 ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อ กฟผ. ในปัจจุบัน
เปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อ ๑๐-๑๕ ปีที่ผ่านมา อย่างเห็นได้ชัดเจน
เช่นเดียวบริบททางสังคมที่แปรเปลี่ยน จากที่เคยคาดหวังเพียงมี
ไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและมั่นคง ได้เพิ่มความคาดหวังครอบคลุม
ถึงเรื่องของดำเนินกิจการด้วยความรับผิดชอบ ไม่ก่อให้เกิด     
ผลกระทบเชิงลบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม รวมถึงความ
เอื้ออาทรต่อสังคมขององค์กร ดังนั้น กฟผ. จึงมีพัฒนาการใน
หลายด้านเพื่อให้มีความพร้อมในการรองรับความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น 
 หนึ่งในเรื่องที่ กฟผ. ให้ความสำคัญเป็นพิเศษ คือ เรื่อง

ของ “คน” เนื่องจากความสำเร็จในแต่ละภารกิจขององค์กรจะเกิด
ขึ้นมิได้ หากไม่มีบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมในจำนวนที่มาก
พอจะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จในด้านต่างๆ จึงต้องให้ความ
สำคัญกับการพัฒนาคนให้มีคุณสมบัติตามที่ต้องการ เพื่อเป็น
รากฐานในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จ ในการนี้    
นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ ผู้ว่าการ กฟผ. ได้มอบแนวนโยบาย  
แก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ทั่วประเทศ เพื่อให้เกิดการ
พัฒนาบุคลากร กฟผ. ไปสู่ ๕ คุณสมบัติหลัก 

 
ยึดมั่นในธรรมะ 
 คุณสมบัติที่ ๑ คน กฟผ. ทุกคนต้องมีธรรมะ ปฏิบัติตน
อยู่ ในศีลธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ไม่เน้นวัตถุนิยม โดยผู้บริหารควรพิจารณาให้

รางวัลผู้ ใต้บังคับบัญชาจากผลงานอย่างเป็นธรรม และให้โอกาส
อย่างเท่าเทียม ขณะที่ผู้ปฏิบัติงานก็ควรยึดหลักการทำงานแบบ 
“จิตว่าง” คือ การปล่อยวาง ปราศจากอคติ ความโกรธ และความ
กังวลในเรื่องส่วนตัว ซึ่งคุณสมบัติข้อนี้ ผู้ว่าการคาดหวังให้ทุกคน
ปฏิบัติ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์เต็ม เพราะเป็นเรื่องที่สำคัญมาก หาก   
มีคนเพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์ที่ ไม่ปฏิบัติตาม ก็อาจส่งผลเสียต่อ  
ภาพลักษณ์ขององค์กรได้ 

 
คำนึงถึงผู้อื่น 
 คุณสมบัติที่ ๒ การปรับวิธีคิดให้คำนึงถึงผู้มีส่วนได้  
ส่วนเสีย (Stakeholder) ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างรอบ
ด้าน หลายคนเป็นคนเก่ง จึงมักยึดเอาตนเองเป็นที่ตั้ง ไม่ค่อยรับ
ฟังหรือให้ความสำคัญกับความรู้สึกนึกคิดของคนอื่นมากนัก ซึ่ง
อาจส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในกระบวนการดำเนินงาน หากมีวิธี
คิดแบบเอาใจเขามาใส่ ใจเรา คำนึงถึง Stakeholder อย่างรอบ
ด้านในระดับที่มากพอ จนสามารถทำให้ Stakeholder ทุกฝ่าย 
พึงพอใจได้ การดำเนินงานก็จะราบรื่นขึ้นเป็นอย่างมาก 

 
ใฝ่รู ้
 คุณสมบัติที่ ๓ มีความใฝ่รู้ มุ่งงานเลิศ มุ่งให้องค์กร
ประสบความสำเร็จ ได้รับการยอมรับในระดับโลก โดยทุกคนต้อง
มีความกระตือรือร้นอยู่เสมอในการพัฒนางาน ปรับปรุงแก้ไข
ปัญหาที่เป็นอุปสรรค ไม่ทำงานด้วยมุมมองเพียงแค่การทำงาน
เหมือนเดิมไปวันๆ (Routine) 
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มองภาพรวม 
 คุณสมบัติที่ ๔ มีมุมมองที่คำนึงถึงองค์รวมมากกว่าภาพ
ย่อย โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติและองค์กรมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน ซึ่งที่ผ่านมาคน กฟผ. ยังมีจุดอ่อนในด้านการ
คิดแบบบูรณาการ เนื่องจากยึดติดกับการทำงานเป็นสายงานมาก
เกินไป จนมองไม่เห็นภาพรวมขององค์กร ไม่เข้าใจการเชื่อมโยง
บทบาทกับหน่วยงานอื่นๆ ดังนั้น จึงต้องฝึกคิดให้กว้างและใหญ่
ขึ้นกว่าตำแหน่งหรือหน้าที่ของตนเองอย่างน้อย ๑ ระดับ 

 
มีทักษะเชิงธุรกิจ 
 คุณสมบัติที่ ๕ การพัฒนาทักษะความรู้ ในเชิงธุรกิจ 
เนื่องจากปัจจุบันโลกแคบลงทุกวัน มีความร่วมมือและการแข่งขัน
กันมากขึ้น เช่น ในปี ๒๕๕๘ ซึ่งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(ASEAN Economic Community) หรือ AEC จะมีบทบาทกับ
ประเทศไทยมากยิ่งขึ้น แม้เป้าหมายของ กฟผ. จะไม่ได้มุ่งหวังที่
การสร้างกำไรสูงสุด แต่ก็ควรใช้โอกาสที่มี ในการขยายการเติบโต

และรักษาไว้ซึ่งความแข็งแกร่งขององค์กร ดังนั้น กฟผ. ซึ่งมี
ความพร้อมในเรื่องของทุนอยู่แล้ว จึงต้องมองหาโอกาสในระดับ
ภูมิภาคและโลกให้มากขึ้น เพื่อนำทุนไปสร้างประโยชน์อย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งคุณสมบัติในข้อนี้ไม่จำเป็นต้องมีครบทุก
คน แต่ควรมากพอที่จะสามารถขับเคลื่อนภารกิจดังกล่าวได้ โดย
ในระยะแรกจะเน้นที่คนรุ่นใหม่ในองค์กรเป็นหลัก 

 
พัฒนา “คน” ตลอดชีวิต 
 ในขั้นตอนของการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม สายงานรองผู้ว่าการบริหาร หนึ่งในผู้
สนับสนุนหลักงานด้านทรัพยากรบุคคลของ กฟผ. ได้ ให้ความ
สำคัญตั้งแต่ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน ซึ่งได้มีการ
กำหนดคุณสมบัติต่างๆ อาทิ ผลการศึกษา คะแนน TOEIC 
บุคลิกภาพ รวมถึงการทดสอบรูปแบบต่างๆ ได้แก่ ความถนัด
ทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test) คุณลักษณะนิสัย (Personality 
Test) การทดสอบเฉพาะตำแหน่ง (การวัดความสามารถและ
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ความถนัดในงานของ กฟผ. แต่ละตำแหน่ง) และการสัมภาษณ์ 
เป็นต้น เหล่านี้ถือเป็นความพยายามในการคัดกรองเพื่อให้ได้
บุคลากรที่เป็นทั้งคนเก่งและคนดี ซึ่งคนเก่งในที่นี้ มิได้หมายถึง
คนที่เรียนเก่ง แต่ต้องทำงานเก่ง สามารถนำความรู้ที่ได้ศึกษา  
มาประยุกต์ ใช้ ในการทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพ ขณะที่คนดี 
หมายถึงผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมรอบด้าน ไม่สร้างผล
กระทบ/ความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น รวมถึงมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร 
และเพื่อนร่วมงาน พร้อมทั้งสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็น
อย่างดี 
 เมื่อผ่านการคัดเลือกเข้ามาแล้ว ในการทำงานจริงก็จะมี

การประเมินผลบุคลากรอยู่เสมอใน ๒ ด้านหลัก คือ ๑) ผลการ
ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย ๒) สมรรถนะความสามารถ เพื่อนำ
ไปสู่การพัฒนาที่เหมาะสมกับบุคคลนั้นๆ ผ่านหลายโปรแกรม/
หลักสูตร ตลอดชีวิตการทำงานในรั้ว กฟผ. รวมถึงการเรียนรู้จาก
การทำงาน (On the Job Training) ซึ่งผู้บังคับบัญชาแต่ละระดับ
จะคอยเป็นพี่เลี้ยงสอนงานและให้คำปรึกษา รวมถึงเป็นแบบอย่าง

การประพฤติปฏิบัติตนที่ดี ขณะที่ผู้ ใต้บังคับบัญชาเองก็ต้อง
พยายามพัฒนาตนเองให้สามารถดึงศักยภาพในตนเองออกมาใช้
ประโยชน์ ในการทำงานได้อย่างเต็มที่ เป็นต้น ส่วนการพัฒนา  
คนดี นอกจากผู้บังคับบัญชาต้องเป็นแบบอย่างที่ดีแล้ว ความรับ
ผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR โดยเฉพาะ CSR ในกระบวนการ
ทำงาน (CSR in Process) ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างคน 
กฟผ. ให้เป็นคนดี 

 
 ด้วยความเป็นองค์กรที่ยึดถือประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
คำนึงถึงความคาดหวังของสังคมเป็นสำคัญ กฟผ. จึงไม่เคยละเลย
เรื่องการปรับตัวให้มีคุณสมบัติสอดคล้องกับความต้องการของ
สังคม ด้วยการพยายามพัฒนาบุคลากรให้เป็น “คนเก่ง” และ  
“คนดี” สามารถตอบสนองความคาดหวังของประชาชนได้เป็น
อย่างดีอยู่เสมอ เพื่อให้ กฟผ. สามารถอยู่ร่วมกับประชาชน 
ท่ามกลางความรู้สึกยอมรับและไว้วางใจซึ่งกันและกันตลอดไป 
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การปรับสมดุลพลังงาน 
กับยุทธศาสตร์พลังงานโลก 

ผมได้มีโอกาสไปดูการจัดแสดงแสงสีเสียงที่สะพานข้ามแม่น้ำแคว จังหวัดกาญจนบุรี  
ทางผู้จัดได้นำรถจักรไอน้ำรุ่นเก่ามาสาธิต โดยวิศวกรรถไฟอธิบายว่า การผลิตไอน้ำใน
เครื่องจักรไอน้ำเริ่มต้นที่หม้อต้มน้ำ หรือ Boiler โดยอาศัยถ่านไม้ ฟืน หรือถ่านหิน  

เป็นเชื้อเพลิงต้มน้ำให้เดือดจนกลายเป็นไอน้ำ ทำให้เกิดพลังงานจากแรงดัน หน้าที่สำคัญของ
วิศวกรรถไฟก็คือ ต้องดูแลแรงดันที่ปล่อยออกมาให้อยู่ ในสภาพสมดุล หากน้อยเกินไปแรงดัน
ก็ไม่เพียงพอที่จะขับเคลื่อนรถไฟ และหากสูงเกินไปจนนำไปสู่จุดที่เรียกว่า Break Point ก็อาจ
ทำให้เครื่องยนต์ระเบิดหรือดับได้ ดังนั้น วิศวกรรถไฟต้องคอยดูให้ดีว่าจุดที่หม้อน้ำจะรับแรง

ดันสูงสุดนั้นใกล้จะมาถึงหรือยัง เพื่อที่จะได้ปลดปล่อยแรงดันของไอน้ำออกไปเสียบ้าง ก่อนที่จะ
ถึงจุดที่เสี่ยงอันตราย เพราะฉะนั้นการปรับสภาพแรงดันของเครื่องจักรไอน้ำให้กลับมาอยู่ ใน
สภาพที่เหมาะสม (Rebalancing) จึงเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อจะนำระบบกลับมาอยู่ ในสภาพที่สมดุล   
มีความเสถียรและมั่นคง คำถามมีอยู่ว่า จะทราบได้อย่างไรว่าเรากำลังเข้าใกล้จุดที่มีความเสี่ยง  

หากเป็นวิศวกรรถไฟก็จะดูจากเกวัดความดัน (Pressure Gauge) ที่ขึ้นๆ ลงๆ นั่นเอง 
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 ผมจะเชื่อมโยงการทำงานของรถจักรไอน้ำกับสถานการณ์พลังงานโลก เพื่อที่จะทำความเข้าใจ
ถึงจุดที่เป็นปัจจัยเสี่ยงในสถานการณ์ด้านพลังงาน รวมไปถึงแนวทางในการปรับสถานการณ์ของ
พลังงานให้กลับมาอยู่ ในสภาพที่สมดุล โดยขอยกตัวอย่างวิกฤตการณ์ด้านพลังงานโลกที่เคยเกิดขึ้น  
มาแล้ว ดังนี้ 
 ระหว่างปี ค.ศ. ๑๙๗๓-๑๙๘๖ เกิดความผันผวนของสถานการณ์การเมืองในตะวันออกกลาง 

กลุ่มประเทศต่างๆ ที่เป็นผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ของโลก ต่างรวมตัวกันลดปริมาณการผลิตน้ำมัน  
ป้อนให้กับโลก ส่งผลทำให้ราคาน้ำมันขยับตัวสูงขึ้นอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน และขยับตัวสูงขึ้นเรื่อยๆ 
จนกระทั่งถึงช่วงปลายทศวรรษ ๑๙๘๐ ราคาน้ำมันมาถึงจุด Break Point หลายประเทศตระหนักว่า 
น้ำมันเริ่มจะไม่คุ้มค่าต่อการลงทุนเสียแล้ว ทำให้โลกเริ่มแสวงหาทางเลือกอื่นๆ ที่มีความได้เปรียบใน
เชิงการแข่งขันที่ดีกว่าน้ำมัน 
 ตัวอย่างที่เห็นชัดก็คือ สหรัฐอเมริกา ประเทศผู้ ใช้น้ำมันรายใหญ่ของโลก (ดูภาพประกอบ) 

นับตั้งแต่ปี ค.ศ. ๑๙๗๓ อเมริกาขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยน้ำมันมาโดยตลอด จนกระทั่งมาถึงปี ค.ศ. 
๑๙๘๐ ราคาน้ำมันเริ่มแข่งขันได้ยากเมื่อเปรียบเทียบกับเชื้อเพลิงประเภทอื่นๆ การที่จะขับเคลื่อน
เศรษฐกิจให้เติบโตต่อไป สหรัฐฯ จึงต้องปรับสมดุล (Rebalancing) เชื้อเพลิงเสียใหม่ พลังงาน
นิวเคลียร์เริ่มเข้ามามีบทบาท แต่มีสัดส่วนเพียงเล็กน้อย เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาใหม่และมี
ราคาแพง ขณะที่ถ่านหินยังคงเป็นเชื้อเพลิงยืนพื้นมาตั้งแต่ปี ค.ศ. ๑๙๗๓ (ร้อยละ ๔๕.๕) ตราบจน
กระทั่งถึงปัจจุบัน (ร้อยละ ๕๐) ทั้งนี้เพราะสหรัฐฯ มีแหล่งถ่านหินอย่างมหาศาล ในส่วนของพลังน้ำก็
เริ่มลดน้อยลงเพราะหาแหล่งน้ำได้ยากขึ้น และพลังงานทดแทนเริ่มเข้ามามีบทบาทแม้จะมีสัดส่วนที่
น้อยมาก เห็นได้ชัดว่าสหรัฐฯ พยายามลดบทบาทเชื้อเพลิงที่มีต้นทุนสูงอย่างน้ำมัน ในปี ค.ศ. ๑๙๘๕ 

การปรับสมดุลพลังงาน 
กับยุทธศาสตร์พลังงานโลก 

การปรับสมดุลเชื้อเพลิงของสหรัฐอเมริกา ระหว่างปี ๑๙๕๐-๒๐๐๐ 
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สหรัฐฯ ใช้น้ำมันเพื่อการผลิตพลังงานไฟฟ้าในสัดส่วนเพียงร้อยละ ๔.๑ (ปัจจุบันน้อยกว่าร้อยละ ๓) 
เหตุผลก็คือ ราคาน้ำมันเริ่มขาดเสถียรภาพเมื่อเปรียบเทียบกับเชื้อเพลิงประเภทอื่นๆ นั่นเอง 
 เปรียบเทียบให้ง่ายขึ้นไปอีก สมมติว่ามีบริษัทผลิตวิตามิน C แห่งหนึ่ง ผลิตวิตามินซีจาก  

ผลส้ม วันดีคืนดีส้มขาดตลาด ราคาส้มสูงขึ้น ไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน การที่จะดำเนินธุรกิจนี้ต่อไปได้   
ผู้ประกอบการจะต้องปรับสมดุลด้านต้นทุนโดยแสวงหาวัตถุดิบใหม่ อาจจะเป็นฝรั่งหรือมะนาว กรณีนี้
เห็นได้ชัดว่าราคาของส้มได้เดินมาถึงจุด Break Point แล้ว การจะทำให้บริษัทผลิตวิตามินซีสามารถ
เติบโตต่อไปได้ บริษัทจำเป็นต้องแสวงหาวัตถุดิบที่มีต้นทุนต่ำกว่าส้ม เพื่อนำมาใช้ทดแทน 

 
 เชื้อเพลิงพลังงานที่เริ่มส่อเค้าถึงความไม่มั่นคง สามารถเห็นได้จากปัจจัยดังต่อไปนี้ 

 ประการแรก ราคาเชื้อเพลิงเริ่มแพงขึ้นเมื่อเทียบกับเชื้อเพลิงประเภทอื่นๆ ที่จะนำมาใช้
ทดแทน 

 ประการที่สอง แหล่งสำรองเชื้อเพลิงพลังงานเริ่มส่งสัญญาณถึงความขาดแคลน ไม่สามารถ
จัดหาเพื่อนำมาใช้ในระยะยาวได้ 
 ประเทศไทยก็เช่นเดียวกับสหรัฐฯ น้ำมันได้ถึงจุด Break Point ไปนานแล้วสำหรับการจะนำ

มาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า ในขณะที่ก๊าซธรรมชาติกำลังมีบทบาทในฐานะเชื้อเพลิงที่นำเข้ามาทดแทน
น้ำมัน คำถามมีอยู่ว่า ยังมีเวลาอีกนานเท่าไรก่อนที่ก๊าซธรรมชาติจะถึงจุด Break Point สำหรับไทย
เรามีสำรองก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยที่สามารถนำมาใช้ได้อีกไม่เกิน ๑๕-๑๘ ปี ในขณะที่ราคาก๊าซ
ธรรมชาติ เริ่มส่อเค้าที่จะสูงถึงจุดวิกฤติเพิ่มขึ้นทุกที 
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 หากนำแนวคิดการทำงานของเครื่องจักรไอน้ำรถไฟมาเปรียบเทียบกับสถานการณ์พลังงาน 
เราจะมองเห็นสิ่งที่เหมือนและไม่เหมือนกัน ดังนี้ 

 ประการแรก การปรับสภาพแรงดันของเครื่องจักรไอน้ำให้อยู่ ในสภาพที่สมดุล หรือ 
Rebalancing สามารถกระทำได้เพียงไม่กี่นาที แต่การปรับความสมดุลพลังงานของประเทศต้องใช้เวลา
อย่างน้อย ๔-๕ ปี หรือ ๑๐ ปีขึ้นไป 

 ประการที่สอง เราสามารถวัดแรงดันของไอน้ำในหม้อต้มน้ำของเครื่องจักรไอน้ำได้ โดยดูจาก
เกวัดแรงดันไอน้ำ แต่กรณีของสถานการณ์พลังงานต้องดูจากมาตรวัดหลายๆ ตัว อาทิ ราคาเชื้อเพลิง
ที่เพิ่มขึ้น จำนวนผู้บริโภคพลังงานที่เพิ่มขึ้น ความสามารถในการผลิตน้ำมันของผู้ส่งออก ความยากขึ้น
ในการเข้าถึงแหล่งเชื้อเพลิงพลังงาน ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นในการสำรวจและขุดหาเชื้อเพลิง เป็นต้น 
 เพราะฉะนั้น การที่เราจะมองเห็นภาพของพลังงานโดยรวม จะมาดูกันที่เชื้อเพลิงแต่ละ

ประเภท (น้ำมัน ถ่านหินหรือก๊าซธรรมชาติ) คงไม่ได้ แต่ต้องพิจารณาถึงสัดส่วนของเชื้อเพลิง (Fuel 
Mix) โดยรวมทั้งหมด ในขณะที่การปรับสัดส่วนของเชื้อเพลิงพลังงานของแต่ละประเทศไม่เหมือนกัน 
ขึ้นอยู่กับความแตกต่างของสำรองเชื้อเพลิงแต่ละประเภท สภาพที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่จะเกื้อกูลต่อการ
จัดหาแหล่งพลังงาน รวมไปถึงความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยี สำหรับประเทศไทยหากดูจาก
สำรองก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย เราเหลือเวลาน้อยมาก ในทางตรงกันข้าม โรงไฟฟ้าส่วนใหญ่ของเรา
ยังคงเดินหน้าใช้ก๊าซธรรมชาติ และยังไม่มีสัญญาณที่แสดงให้เห็นถึงการปรับสภาพเชื้อเพลิงที่จะนำไปสู่
ความสมดุลแต่อย่างใด 

 เมื่อคราวที่น้ำท่วมกรุงมีคำหนึ่งที่เราได้ยินกันบ่อยคือคำว่า Worst Case Scenario หมายถึง 
การคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ที่เลวร้ายที่สุดที่อาจเกิดขึ้นได้ น่าเสียดายที่คำๆ นี้ควรจะคิดก่อนสัก ๑๐-๒๐ ป ี
แทนที่จะมาเริ่มคิดกันเมื่อน้ำได้มาจ่ออยู่หน้ากรุงแล้ว เช่นเดียวกับการปรับสมดุลพลังงาน หากคิดช้า
กว่านี้ ก็เตรียมรับมือกับสภาพที่เลวร้ายที่สุดได้เลย 
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เปิดฟ้า...พลังงานโลก
เรื่อง: ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ กฟผ. 

 ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศในภูมิภาค
เอเชีย-แปซิฟิก ไม่ว่าจะเป็น จีน ไทย เวียดนาม มาเลเซีย 
และภูฏาน ต่างมีความก้าวหน้าอย่างเหลือเชื่อในแง่     
การส่งเสริมการเข้าถึงพลังงานไฟฟ้าของประชาชน 
อย่างไรก็ดี ยังมีประชาชนกว่า ๗๐๐ ล้านคนในภูมิภาคนี้ 
ซึ่งส่วนใหญ่อาศัยอยู่ ในชนบท ที่ยังไม่อาจเข้าถึงความ
สะดวกสบายจากการมีไฟฟ้าใช้ หากแนวโน้มอัตราการเข้า
ถึงกระแสไฟฟ้ายังอยู่ ในระดับเดิม โดยปราศจากนโยบาย
สาธารณูป โภคขั้นพื้นฐานที่ดีและการเปลี่ยนแปลงเชิง   
งบประมาณที่จะสนับสนุนเรื่ องนี้ ในปี ค.ศ.๒๐๓๐ 
ประชากรเอเชีย ๓๕๐ ล้านคน จะยังอาศัยอยู่ ในบ้านเรือน
ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ ทั้งที่ ในทางปฏิบัติเอเชียควรทำได้ดีกว่านี้ 

เผชิญหน้าความท้าทาย :  
บททดสอบด้านพลังงานของภูมิภาคเอเชีย 

 สตีเฟ่น โกรฟฟ์ รองประธานธนาคารเพื่อ
การพัฒนาเอเชีย แสดงทรรศนะเกี่ยวกับความท้าทาย
ทางพลังงานในอนาคตของภูมิภาคเอเชียไว้อย่างน่า
สนใจในบล็อกของเขา ชี้ชัดความท้าทายของประเทศ
ในเอเชียว่าไม่ ได้มีเพียงการเพิ่มอัตราการเข้าถึงกระแส
ไฟฟ้าของประชาชนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการบริหาร
จัดการเพื่อให้แน่ ใจว่า แต่ละประเทศมีเทคโนโลยี ใน 
การผลิตพลังงานไฟฟ้าที่สะอาด...เพื่ออนาคต 

คือ ไม่เพียงขยายการเข้าถึงพลังงานไฟฟ้า แต่ต้องสร้างความ
มั่นใจให้กับประชาคมโลกด้วยว่า พลังงานที่ว่านั้นต้องเป็นพลังงาน
ที่สะอาด ซึ่งจะว่าไปแล้วควรให้ความสำคัญยิ่งกว่าอะไรทั้งหมด 
 ด้วยความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าในเอเชียที่คาดการณ์

ไว้ว่าจะเพิ่มขึ้นถึงเกือบสองเท่าในปี ค.ศ. ๒๐๓๐ โดยมีเชื้อเพลิง
ฟอสซิลเป็นแหล่งเชื้อเพลิงสำคัญ ทำให้เมื่อถึงตอนนั้นเอเชีย   
จะเป็นผู้รับผิดชอบเกือบครึ่งหนึ่งของปริมาณก๊าซคาร์บอน-     
ไดออกไซด์ที่ปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศโลก ความต้องการพลังงาน
ไฟฟ้าที่ เพิ่มขึ้น จึงมาพร้อมกับความเสี่ยงต่อปัญหาสภาพ     
ภูมิอากาศ ทำให้เป็นความจำเป็นเร่งด่วนที่ทุกประเทศจะต้อง
สรรหาวิธีการผลิตพลังงานไฟฟ้าใหม่ๆ ขณะเดียวกันก็ลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในเอเชียไปพร้อมกัน 
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 เพื่อกระจายการเข้าถึงพลังงานไฟฟ้า เอเชีย
ต้องการเงินลงทุนจำนวนมหาศาล องค์การพลังงาน
ระหว่างประเทศ (International Energy Agency: IEA) 
คาดการณ์ว่า จากตอนนี้ถึงปี ค.ศ.๒๐๓๐ เอเชียจะต้องใช้
เงินถึง ๑๒,๐๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อพัฒนาพลังงาน
ไฟฟ้าในภูมิภาค นั่นอาจหมายรวมถึงการจัดหาเงินทุน 
ภาครัฐ และการสร้างแรงจูงใจที่เหมาะสม เพื่อผลักดันให้
ภาคเอกชนสนใจที่จะลงทุนเพื่อการเข้าถึงพลังงานไฟฟ้า
ของประชาชน 
 ในขณะที่ เม็ด เงินลงทุนเพื่ อ เพิ่มการเข้ าถึ ง

พลังงานไฟฟ้าของทุกคนมีจำนวนมหาศาล แต่การลงทุน
เพียงอย่างเดียวโดยไม่มีโครงสร้างการกำกับดูแล ตลอดจน
กรอบกฎหมายและกฎระเบียบที่เหมาะสม เงินจำนวนนั้น
ย่อมจะไม่อาจตอบสนองจุดประสงค์ที่แท้จริงได้ ภาครัฐ
และภาคเอกชนต้องกำหนดนโยบายและกรอบการกำกับ
ดูแลเงินทุน เพื่อรักษาผลประโยชน์สาธารณะ และเพื่อจูงใจ
ให้มีการลงทุนจากภาคเอกชนอย่างยั่งยืน สถาบันภาครัฐ
ต้องบริหารจัดการทรัพยากรทางการเงินอย่างโปร่งใส     
ให้มั่น ใจได้ว่าเม็ดเงินลงทุนเหล่านี้จะเป็นไปตามจุด       
มุ่งหมายทุกประการ 
 จากประสบการณ์ของธนาคารเพื่อการพัฒนา

เอเชีย (Asian Development Bank: ADB) ที่มี       
ส่วนในการปฏิรูปภาคพลังงานในฟิลิปปินส์ ปากีสถาน    
ศรีลังกา ฯลฯ ADB จะทำงานร่วมกับสถาบันทางการเงิน

ขนาดเล็ก ในการสนับสนุนผู้ประกอบการในท้องถิ่น ให้ 
เป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าชุมชน ที่ประชาชนในแถบนั้น 
สามารถเข้าถึงพลังงานไฟฟ้าโดยเสียค่าใช้จ่ายไม่มากนัก 
ค่าธรรมเนียมที่ได้ก็ถูกนำมาเข้ากองทุน สำหรับการดำเนิน
งานและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าต่อไป 

 ปี ค.ศ.๒๐๑๒ นับเป็นปีสากลแห่งการเข้าถึงพลังงานที่

ยั่งยืน และจากจุดยืนด้านพลังงานไฟฟ้าของเอเชียในขณะนี้ 
ชัดเจนว่าเรื่องของอัตราการเข้าถึงพลังงานไฟฟ้าและพลังงาน
สะอาด เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องตระหนักในช่วงชีวิตนี้ เพื่อให้แน่ใจ
ว่าทุกประเทศในภูมิภาคนี้มีภาครัฐที่จริงจังกับการกำหนด    
แนวนโยบายและกรอบการกำกับดูแลที่เอื้อต่อการเข้าถึงพลังงาน
ที่ทั่วถึงและยั่งยืนสำหรับทุกคน 



ไฟฟ้าหัวใจใหม่
เรื่องและภาพ:พิธาน ชัยจินดา 
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DemandResponse
นวัตกรรมใหม่ภายใต้SmartGrid
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 รูปแบบ DR อีกชนิด คือ การส่งสัญญาณควบคุม
จากผู้ผลิต/จำหน่าย ไปยังสถานที่ ใช้ไฟฟ้าที่มีเครื่องกำเนิด
ไฟฟ้าสำรอง (Standby Generator) เพื่อเดินเครื่องจ่าย
ไฟฟ้าโดยมีวัตถุประสงค์ ในการลดความต้องการใช้ไฟฟ้า 
(Peak Cut) ในเวลาที่ระบบต้องการ โดยมีข้อตกลงหรือ
สัญญาระหว่างกัน 
 นอกจากนี้ ในส่วนของผู้ ใช้ไฟฟ้าบางราย ยังมี

การบริหารความต้องการใช้ ไฟฟ้าด้วยตนเอง (Load 
Management) ด้วยมาตรการต่างๆ เช่น เดินเครื่องกำเนิด
ไฟฟ้าสำรองในช่วงที่มีอัตราค่าไฟฟ้าสูง หรือลดการใช้งาน
อุปกรณ์ที่มีความจำเป็นน้อยบางชนิดลง เพื่อบริหารให้มี 
ค่าใช้จ่ายกระแสไฟฟ้าต่ำลง 
 ในปัจจุบันทั้งระบบสื่อสารและมิเตอร์ ได้มีการ

พัฒนาจนสามารถสื่อสารในระบบ ๒ ทางได้อย่างรวดเร็วมี
ประสิทธิภาพ ในรูปแบบของ Smart Grid หรือ ระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ ซึ่งเอื้ออำนวยให้เกิดการประสาน
งานกันอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นระหว่างผู้ผลิต/จำหน่าย และผู้ ใช้
ไฟฟ้า ซึ่งจะช่วยให้สามารถควบคุมความต้องการใช้ไฟฟ้า
ให้เหมาะกับต้นทุนการผลิตไฟฟ้าในแต่ละช่วงเวลาได้อย่าง
เหมาะสม ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การใช้เครื่องกำเนิด
ไฟฟ้าสำรอง (Standby Generator) การควบคุมอุณหภูมิ
เครื่องปรับอากาศ การควบคุมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง    
การปรับกระบวนการผลิต การปรับลดโหลดชั่วคราว 
เป็นต้น โดยระบบการสื่อสาร ๒ ทางจะช่วยในการ   
ตรวจสอบผลและปรับสมดุลในระบบได้อย่างรวดเร็ว 

 

 Demand Response หรือ DR  
คือ รูปแบบการตอบสนองความต้องการทางไฟฟ้า
ระหว่างผู้ผลิต/จำหน่าย และผู้ ใช้ ไฟฟ้า  
DR ในอดีต คือ การควบคุมความต้องการใช้ ไฟฟ้า
ด้วยการสื่อสารทางเดียว โดยส่งสัญญาณจาก 
ผู้ผลิต/จำหน่าย ผ่านสายไฟฟ้าหรือระบบสื่อสารอื่น 
ไปยังผู้ ใช้ ไฟฟ้าเพื่อทำการควบคุมให้ผู้ ใช้ ไฟฟ้าลด
ระดับความต้องการให้อยู่ ในระดับที่ตกลงกัน เช่น 
ระบบ Ripple Control ที่ควบคุมอุณหภูมิ 
เครื่องปรับอากาศ 

โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ที่มีการเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิต/จำหน่าย 
และผู้ใช้ ไฟฟ้า 
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DR มีประโยชน์อย่างไร
 DR จะช่วยให้ภาระการใช้ไฟฟ้าในช่วง Peak 
Period ลดลง ซึ่งจะทำให้สามารถลดต้นทุนในการผลิตและ
สำรองไฟฟ้าในช่วงเวลานั้นลงได้ ประโยชน์ที่ได้รับจะช่วย
ให้ผู้ผลิตไฟฟ้าสามารถวางแผนใช้กำลังการผลิตที่มีอยู่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และในส่วนของผู้ ใช้ไฟฟ้าก็จะ
ได้รับเงินชดเชยสำหรับการควบคุมรวมถึงอัตราค่าไฟฟ้า
เฉลี่ยที่มีต้นทุนลดลงอีกส่วนหนึ่ง 

 
 ไม่เพียงเท่านั้น DR ยังจะช่วยให้สามารถบริหาร

การผลิตและจ่ายไฟฟ้าในภาวะฉุกเฉินได้มีประสิทธิภาพ 
ยิ่งขึ้น เช่น ในกรณีภัยพิบัติ แหล่งจ่ายพลังงานหลักขัดข้อง 
ภัยแล้ง แหล่งพลังงานหมุนเวียนขัดข้อง เป็นต้น 

เครื่องซักผ้าติดตั้ง DR สวิตช์ เพื่อลดความต้องการใช้ ไฟฟ้า 

บทบาทของ Demand Response ในขั้นตอนการจัดการด้านการใช้ ไฟฟ้า 
(Demand Side Management) 

การสำรวจผู้ใช้ ไฟในสหรัฐอเมริกา ถึงศักยภาพในการช่วยลดความต้องการ 
ใช้ ไฟฟ้าสูงสุด (Peak Load) ของ Demand Response เปรียบเทียบ 

ปี ค.ศ. ๒๐๐๖ และ ๒๐๐๘ พบว่า มีแนวโน้มช่วยลด Peak Load ได้เพิ่มขึ้น 
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กลไกของDR
 DR เป็นรูปแบบความร่วมมือใน Supply Chain 
ของพลังงานไฟฟ้า และจัดสรรผลประโยชน์แบ่งปันระหว่าง 
ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย และผู้ ใช้ฟ้า ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ใน
ภาพรวมของประเทศได้ในที่สุด มีกลไกสำคัญคือ 
 ๑) รูปแบบและมาตรการที่ ใช้ควบคุม เช่น 

Standby Generator การควบคุมระบบปรับอากาศ แสง
สว่าง ฯลฯ ต้องได้รับการยินยอมจากผู้ ใช้ไฟฟ้าให้ติดตั้ง
อุปกรณ์สื่อสารและควบคุม 
 ๒) อัตราการชดเชยที่เหมาะสม เพื่อจัดสรรผล

ประโยชน์เป็นแรงจูงใจให้กับผู้ร่วมกิจกรรม ซึ่งมีทั้งผู้ผลิต 
ผู้จำหน่าย และผู้ ใช้ไฟฟ้า 
 ๓) ระบบการส่งสัญญาณเตือนหรือควบคุม เพื่อ

ให้มีการปฏิบัติการตามพันธะที่ตกลงกันไว้ รวมทั้งระบบ
การตรวจสอบที่ยอมรับทั้ง ๒ ฝ่าย 
 ๔) หน่วยงานที่รับผิดชอบ เนื่องจากกิจกรรม 

DR มีกระบวนการที่ต้องดำเนินงานมาก และต้องมีการ
ประสานงานโดยใกล้ชิดกับผู้ร่วมกิจกรรม ซึ่งจะมีจำนวน
มากกว่าการควบคุมโรงไฟฟ้าหลายเท่าตัว ดังนั้นจึงควร
ต้องมีองค์กรหรือหน่วยงานเฉพาะเพื่อกิจกรรม DR นี้ 

 

 สรุปโดยรวม DR เป็นนวัตกรรมที่เกิดขึ้นภายใต้ 
Smart Grid ซึ่งสนับสนุนการสื่อสาร ๒ ทาง เป็นกลไกที่
ช่วยปรับสมดุลของการผลิตไฟฟ้าให้มีความสม่ำเสมอ   
มากขึ้น ภายใต้บริบทที่มีแหล่งผลิตไฟฟ้าที่หลากหลาย  
ทั้งแบบรวมและแบบกระจาย ซึ่งมีระดับความพึ่งพาได้ 
แตกต่างกันไป ความเชื่อถือได้ของ DR ขึ้นอยู่กับวิธีการ
ตรวจวัด วิธีการสื่อสาร ปริมาณผู้ร่วมกิจกรรม และ
มาตรการที่ ใช้ ปัจจุบัน DR เป็นกลไกที่ประสบผลสำเร็จ
เป็นรูปธรรมให้เห็นอยู่บ้างแล้วในบางภูมิภาคโดยเฉพาะ
ทางโลกตะวันตก และเอเชียบางประเทศ 



UnseenEGAT
เรื่อง: ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ กฟผ.  ภาพ: กองผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ กฟผ. 
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 น้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ประกอบด้วย
น้ำจากแหล่งน้ำสำคัญ ๓ ประเภท คือ แหล่งน้ำ
ศักดิ์สิทธิ์ตามโบราณราชประเพณี แหล่งน้ำ   
ศักดิ์สิทธิ์ ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และแหล่งน้ำ
ศักดิ์สิทธิ์ ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนเคารพ
เลื่อมใสและแหล่งน้ำเส้นชีพ (แหล่งน้ำที่มีความ
สำคัญต่อการดำรงชีวิตของประชาชน) จากทั้ง 
๗๗ จังหวัด 

 ในส่วนของจังหวัดตาก ได้จัดพิธีพลีกรรม
ตักน้ำศักดิ์ สิทธิ์ ณ อ่างเก็บน้ำ เขื่ อนภูมิพล    
เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ โดยมี นายสามารถ 
ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานใน
พิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม 

เขื่อนภูมิพล
แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดตาก
ทำน้ำพระพุทธมนต์ถวายในหลวง

 เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญ
พระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา 
รัฐบาลได้จัดงานเฉลิมฉลองครั้งยิ่งใหญ่ให้สมพระเกียรติและถูกต้องตาม
ราชประเพณี และหนึ่งในราชประเพณีที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง คือ 
พิธีเสกทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายเป็นน้ำสรง
อภิเษกในโอกาสอันเป็นมหามงคลดังกล่าว โดยน้ำที่นำมาเสกทำน้ำ
พระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์นั้น ส่วนหนึ่งมาจากอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล 
ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 

๒๕๕๔ ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล เหนือ
วัดพระพุทธบาทเขาหนาม ตำบลบ้านนา อำเภอ
สามเงา จังหวัดตาก โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ 
และผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดตากร่วมในพิธีจำนวนมาก นอกจากนี้ 
ภายในพิธียังได้จัดให้มีพิธีพราหมณ์ พิธีสงฆ์ 
เจริญชัยมงคลคาถาด้วย 
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เขื่อนภูมิพล
แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดตาก
ทำน้ำพระพุทธมนต์ถวายในหลวง

 

ขั้นตอนการดำเนินงานในพระราชพิธีมหามงคล พิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ ์
 ฝ่ายโหรพราหมณ์ กองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง จะคำนวณฤกษ์ตามคัมภีร์ฎีกาโหราศาสตร์นิยม เพื่อกำหนดวัน
ประกอบพิธีสำคัญ ๒ พิธี คือ 

 ๑) พิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ในส่วนภูมิภาค 
 ในพิธีกรรมตักน้ำ ผู้ว่าราชการจังหวัด แต่งกายนุ่งขาวห่มขาว มีดอกไม้
ธูปเทียนบูชาเทพยดาอารักษ์ ณ แหล่งน้ำสักดิ์สิทธิ์ กล่าวคำสักการบูชาแล้ว 
ตักน้ำบรรจุลงในภาชนะ ห่อด้วยผ้าขาว นำไปพักไว้ ณ วัดสำคัญของจังหวัด 
จากนั้นรวมบรรจุน้ำศักดิ์สิทธิ์จากทุกแหล่งน้ำของจังหวัดลงในบาตรหรือ    
ขันสาคร ผู้ ว่ าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธี พระสงฆ์ ๑๐ รูป        
เจริญพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ตักน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์บรรจุลงในโถน้ำ
พระพุทธมนต์ ปิดฝาผนึก ห่อหุ้มด้วยผ้าขาว ประทับตรา แล้วเชิญมามอบให้
กระทรวงมหาดไทย 

 ๒) รัฐพิธีเสกทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ในกรุงเทพมหานคร 
 กระทรวงมหาดไทยแห่เชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์ ในโถน้ำพระพุทธมนต์ ๗๗ ใบ จากกระทรวงมหาดไทยไปยังพระอุโบสถ   
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร นายกรัฐมนตรี ประธานรัฐสภา และประธานศาลฎีกา ร่วมกันรินน้ำจาก ๗๗ 
เต้าลงในขันสาคร นายกรัฐมนตรีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและรับศีล พระครูพราหมณ์จุดธูปเทียนบูชาเทพเจ้า       
อ่านประกาศชุมนุมเทวดา พระสงฆ์ ๘๑ รูป มีสมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานเจริญพระพุทธมนต์ เมื่อถึงบทพระคาถาเสก
ทำน้ำศักดิ์สิทธิ์ นายกรัฐมนตรีจุดเทียนที่ครอบพระกริ่งถวาย เป็นอันเสร็จสิ้นรัฐพิธี 

 หลังจากประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์แล้ว     
ได้อัญเชิญน้ำไปยังศาลากลางจังหวัดตาก แล้วจัดขบวนแห่ไปใน
เขตเทศบาลเมืองตาก และนำเข้าสู่วัดมณีบรรพตวรวิหาร โดยมี 
นายมงคล สัณฐิติวิฑูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมหัวหน้า

ส่วนราชการร่วมต้อนรับ จากนั้นได้อัญเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์ เข้าไป
เก็บรักษาไว้ที่พระอุโบสถ วัดมณีบรรพตวรวิหาร เพื่อประกอบพิธี
เสกน้ำศักดิ์สิทธิ์ ก่อนจะนำมารวมกับน้ำศักดิ์สิทธิ์จากทั่วประเทศ 
เพื่อถวายเป็นน้ำสรงอภิเษกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว    

ในพระราชพิธีเสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคล 
เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ 

 สำหรับบริเวณที่ตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ ในอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพลนั้น 
เป็นบริเวณที่น้ำไหลมาจากแม่น้ำสายหลัก คือ แม่ปิง แม่แจ่ม 
และแม่ตื่น ซึ่งแหล่งน้ำบริเวณที่กำหนดให้เป็นสถานที่ตักน้ำศักดิ์สิทธิ ์
ถือเป็นที่สถิตของวัดหลายวัด มีวัดพระธาตุลอยที่มีเจดีย์บรรจุ 
พระบรมสารีริกธาตุ มีพระเจ้าทันใจ ๓ องค์ มีพระปรมาภิไธย 
“เขื่อนภูมิพล” และมีพระพุทธบาทเขาหนามอยู่ ในบริเวณใกล้เคียง
นอกจากนี้ชาวบ้านในแถบนั้นเชื่อว่า บริเวณนี้มีเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์   
ผู้ดูแลรักษาพื้นที่ดังกล่าวนามว่า พ่อหลวง จุ้งจ๊ะ เตโช อีกด้วย 
จึ ง ได้ เลื อกสถานที่ แห่ งนี้ เป็นสถานที่ ตั กน้ ำศักดิ์ สิทธิ์ ของ     
จังหวัดตาก 

 การที่เขื่อนภูมิพล ของ กฟผ. ได้เป็นสถานที่ตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ 
นับว่าเป็นโอกาสอันดีของทั้ง กฟผ. และประชาชนชาวจังหวัดตาก 
ที่ ได้มีส่วนแสดงความกตัญญูกตเวที น้อมรำลึกในพระ
มหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นราชสักการะ
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงสร้างคุณประโยชน์แก่
ประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์ 

 



กอดโลกสีเขียว
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เรื่อง:กฤษณ์ สุนทรชาติภาพ: กองผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ กฟผ. 

ขยะอิเล็กทรอนิกส์  
อันตรายของโลกยุคไฮเทค

ทุกวันนี้นวัตกรรมและเทคโนโลยีมีการพลิกโฉมหน้ากันอย่างรวดเร็ว  
เน้นความทันสมัยและตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ จากอุปกรณ์ประกอบ

คอมพิวเตอร์ ไปจนถึงโทรศัพท์มือถือที่ออกรุ่นใหม่มาเรื่อยๆ  
เร่งให้สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่มีในตลาดตกรุ่นเร็วขึ้น ในที่สุดของใช้รุ่นเก่า 

ก็เปลี่ยนสถานะเป็นของที่ ไม่ ใช้ และกลายเป็น “ขยะอิเล็กทรอนิกส์” ในที่สุด 
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 ขยะอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Electronic Waste (E-Waste) 
หมายถึง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่เป็นที่ต้องการแล้ว หรือหมด
อายุการใช้งานจากสภาพที่ชำรุดไปตามกาลเวลา ไม่ว่าจะเป็น
เครื่องใช้ไฟฟ้า จอมอนิเตอร์ ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ 
เครื่องเล่นซีดี/ดีวีดี โทรศัพท์มือถือ รวมถึงแบตเตอรี่ต่างๆ 
เป็นต้น ขยะเหล่านี้เหมือนภัยมืดที่ซ่อนเร้น เพราะชิ้นส่วนของ
อุปกรณ์ไม่สามารถย่อยสลายตามธรรมชาติ จึงมีอันตรายหากมี
การจัดการไม่เหมาะสม ทำให้โลหะหนัก สารพิษ ไอพิษ หรือ  
สิ่งตกค้างอื่นๆ ที่เป็นส่วนประกอบอาจรั่วไหลสู่แหล่งน้ำและดิน 
ทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม และส่งผลต่อสุขภาพอนามัย ซาก
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีอันตราย ส่วนมากจะเป็น ตะกั่ว ปรอท 
แคดเมียม โครเมียม รวมทั้งสารเคมีอันตราย อาทิ สารหน่วงการ
ติดไฟกลุ่มโบรมีน ที่ ใช้มากในการผสมกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
เพื่อให้ติดไฟช้าลง ขอยกตัวอย่างสารแต่ละชนิดที่เราคุ้นเคย    
แต่อาจส่งผลต่อสุขภาพเมื่อได้รับเข้าสู่ร่างกาย 

 ตะกั่ว เป็นสารประกอบหลักในลวดบัดกรี จอมอนิเตอร์ 
แบบ CRT และแบตเตอรี่ มีอันตรายต่อคนและสัตว์ เมื่อได้รับ
สะสมเรื้อรัง จะส่งผลต่อระบบประสาทส่วนกลางและสมอง ทำให้
มีอาการหงุดหงิดง่าย กระวนกระวาย เวียนศีรษะ เดินเซหกล้มง่าย 
นอนไม่หลับ ความจำเสื่อม และอาจถึงแก่ชีวิตได้ 

 ปรอท พบในหลอดฟลูออเรสเซนต์ และจอมอนิเตอร์ 
แบบ LCD เป็นโลหะหนักชนิดหนึ่งที่มีจุดหลอมเหลวต่ำ สามารถ
ระเหยกลายเป็นไอและแขวนลอยอยู่ ในอากาศได้ และจะตก
ตะกอนลงสู่ดินและแหล่งน้ำได้เมื่อฝนตก พิษของปรอททำให้เกิด

อาการใจสั่น นอนไม่หลับ ปวดศีรษะ สายตาพร่ามัว และอาจ
ทำลายระบบประสาท ส่งผลต่อการเรียนรู้ การสะสมของสารชนิดนี้
ในร่างกายในปริมาณสูงจะส่งผลต่อไต ระบบการหายใจ และอาจ
ถึงขั้นเสียชีวิต 

 สารหน่วงการติดไฟกลุ่มโบรมีน (Brominated Flame 
Retardants : BFR) ถูกใช้เป็นส่วนผสมในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
หลายชนิดเพื่อทำให้การติดไฟช้าลง พบมากในแผงวงจร สาย
เคเบิล และพลาสติกหุ้มอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หากสะสมอยู่ ใน
ร่างกายจะไปรบกวนการทำงานของระบบสมอง ต่อมไร้ท่อ และ
ฮอร์ โมนยับยั้งการทำงานของไทรอยด์ฮอร์ โมน ส่งผลต่อการ
พัฒนาของทารกในครรภ์ 

 
 ขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มขึ้นพร้อมกับเทคโนโลยี ใหม่ๆ 

หากไม่มีการป้องกันหรือมาตรการรับมือ อาจเกิดผลกระทบที่คาด
ไม่ถึงตามมา หากมีกระบวนการจัดการที่เหมาะสม สามารถกำจัด
ขยะอิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีที่มีคุณภาพ ก็จะไม่ส่งผลกระทบด้านลบ
ต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ซึ่งขยะอิเล็กทรอนิกส์ยังเป็นเรื่องใหม่
สำหรับบ้านเรา การทำลายด้วย วิธีฝังกลบ เป็นวิธีที่แนะนำ 
เพราะทำให้ขยะอิเล็กทรอนิกส์มีสภาพเป็นกลาง อย่างไรก็ดีต้องใส่
ในหลุมกลบที่ไม่มีการรั่วซึมออกสู่ระบบน้ำใต้ดิน ป้องกันการปน
เปื้อนสู่สิ่งแวดล้อมในชุมชน นอกจากนี้ การเผา ก็เป็นอีกวิธีที่
ทำให้เกิดการแพร่กระจายของโลหะหนักต่างๆ เช่น ตะกั่ว 
แคดเมียม เป็นต้น สู่บรรยากาศ และสะสมตัวอยู่ ในห่วงโซ่อาหาร
ของคน โดยเฉพาะในปลา ซึ่งเป็นช่องทางที่จะแพร่สารอันตราย
มาสู่มนุษย์ 
 สำหรับ การนำขยะอิเล็กทรอนิกส์กลับมาใช้ ใหม ่ วิธีนี้
ช่วยยืดอายุผลิตภัณฑ์ และลดการใช้ทรัพยากร แต่ก็อาจเป็น
ปัญหาตรงที่ผู้รับช่วงต่อจะได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการใช้งานเหลือ
น้อย ขณะที่ การรีไซเคิล เป็นแนวทางที่ปลอดภัยที่สุด แต่ต้อง
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เป็นโรงงานที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ ภายใต้การควบคุมด้วยระบบ
ที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย 
 เรื่องที่น่าเป็นห่วงขณะนี้คือ การส่งออกขยะอิเล็ก-   

ทรอนิกส์ ซึ่งหลายประเทศพยายามผลักดันขยะอิเล็กทรอนิกส์
เหล่านี้ออกนอกประเทศของตน ไปยังประเทศที่กำลังพัฒนาในรูป
ของสินค้ามือสอง เพราะต้นทุนในการกำจัดขยะในประเทศตนสูงกว่า
การส่งออกไปยังประเทศอื่นๆ ที่มีกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการ
มลพิษและสิ่งแวดล้อมไม่รัดกุม 

 
 นายสุเมธ หลำดารา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการ-
บริการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ซึ่งติดตาม
ปัญหาจากขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างใกล้ชิดให้ทัศนะว่า ใน กฟผ. มี

ขยะหลากหลาย มีการแยกประเภทขยะไว้ตามจุดต่างๆ ๓ 
ประเภท คือ ถังขยะทั่วไปป้ายสีเขียว ถังขยะรีไซเคิลป้ายสีเหลือง 
และถังขยะมีพิษป้ายสีแดง เพื่อเป็นการควบคุมในเบื้องต้น หลัง
จากนั้นจะมีผู้รับเหมาดำเนินการเก็บขยะไปดำเนินการต่อไป  
 “ช่วงที่เกิดอุทกภัยเมื่อปลายปี ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา ทำให้

เกิดความกังวลว่าอาจมีสารโลหะหนักจากขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่จม
น้ำรั่วไหลลงแหล่งน้ำ เป็นภัยที่มองไม่เห็นสำหรับทุกคน ควรต้อง
พิสูจน์ ให้ชัดเจนว่าขยะเหล่านี้ปลอดภัยหรือไม่ มีแผนรับมือ
อย่างไร หรือจะปรับปรุงอุปกรณ์ ให้มีคุณภาพก่อนนำไปบริจาค 
องค์ความรู้ ในเรื่องขยะอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมนับว่า
เป็นเรื่องใหญ่ ฝ่ายบริการของ กฟผ. ยินดีและพร้อมให้ความร่วม
มือเพื่อที่จะจุดประกายความตระหนักในเรื่องนี้ ให้กับสังคม      
ในฐานะที่ กฟผ. เป็นองค์การที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ  
สิ่งแวดล้อม” 

 ด้าน นายวุฒิชัย เทพรพ ผู้อำนวยการฝ่ายพัสดุและ
จัดหา กฟผ. เปิดเผยว่า ในแต่ละปี กฟผ. มีการนำคอมพิวเตอร์
ส่งคืนคลังและจำหน่ายให้กับผู้ซื้อด้วยวิธีการจำหน่ายพัสดุ โดยใน
ปี ๒๕๕๓ เป็นเม็ดเงินทั้งสิ้น ๔๘๖,๗๐๐ บาท และในปี ๒๕๕๔ 
เป็นเงิน ๖๑๘,๐๐๐ บาท ซึ่งกองพัสดุกลาง กฟผ. ยืนยันว่า เมื่อ
ซากคอมพิวเตอร์ที่ ไม่สามารถใช้งานได้มีจำนวนมากพอ ก็จะ
ดำเนินการจำหน่าย โดยมีการตั้งคณะกรรมการดำเนินการตาม
ระเบียบของ กฟผ. ราคาจำหน่ายแต่ละครั้งขึ้นอยู่กับการเสนอ
ราคาของผู้ซื้อที่เสนอราคาสูงสุด และถูกต้องตามเงื่อนไขของ 
กฟผ. 
 ยิ่งไปกว่านั้น ฝ่ายพัสดุและจัดหาของ กฟผ. ยังตระหนัก

ดีว่าปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์ ในโลกมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จึงยินดี
ให้การสนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆ ที่ถูกส่งคืนคลัง แต่ยังสามารถใช้
งานได้ ให้กับองค์กรภายนอกที่มีบันทึกร้องขออย่างเป็นทางการ 
โดยมีคณะกรรมการพิจารณาการบริจาคพัสดุ เพื่อพิจารณาให้การ
สนับสนุนตามหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม มุ่งเน้นการพัฒนาสังคมโดย
ส่วนรวม ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา หรือกิจกรรมอื่นๆ 
 ในปี ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา กฟผ. ได้ทำการบริจาคเครื่อง

คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ตามที่องค์กรภายนอกร้องขอ อาทิ 
บริจาคคอมพิวเตอร์ ให้เรือนจำจังหวัดนนทบุรี และบริจาคชุด
คอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องพิมพ์ให้วัดถ้ำดอยลาน จังหวัดตาก โดย
ผ่านการตรวจสภาพก่อนมอบเป็นที่เรียบร้อย หากมีการขอความ
อนุเคราะห์ที่ชัดเจน กฟผ. พร้อมให้การสนับสนุนเต็มกำลัง การ
ขายอุปกรณ์เหล่านี้เป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ อาจมีราคาไม่มาก  
เมื่อเทียบกับคุณค่าทางจิตใจที่มีต่อทั้งผู้ ให้และผู้รับ 

 

นายสุเมธ หลำดารา 
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการ-บริการ กฟผ. 

นายวุฒิชัย เทพรพ 
ผู้อำนวยการฝ่ายพัสดุและจัดหา กฟผ. 

นายสมชาย เขมะรังสี 
ผู้ช่วยผู้ว่าการทรัพยากรบุคคล กฟผ. 
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 ขณะที่ นายสมชาย เขมะรังสี ผู้ช่วยผู้ว่าการทรัพยากร
บุคคล กฟผ. กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า คอมพิวเตอร์ที่ ใช้งานใน กฟผ. 
เมื่อมีอายุการใช้งานครบ ๖ ปี จะมีการเปลี่ยนเครื่องที่มี
ประสิทธิภาพกว่าทดแทนเครื่องเก่า เพื่อรองรับเทคโนโลยีที่
พัฒนาขึ้น ดังนั้น อุปกรณ์เหล่านี้ไม่ได้เสียหายทุกเครื่อง เพราะมี
การตรวจสอบและบำรุงรักษาอยู่ เสมอ กฟผ. จึงปรับปรุง
ประสิทธิภาพแล้วนำไปมอบให้โรงเรียนในชนบทที่ห่างไกล 
 การมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้กับโรงเรียนในถิ่น

ทุรกันดาร เป็นโครงการเล็กๆ ที่ กฟผ. ริเริ่มมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ 
เพื่อส่องประกายความรู้ ให้กับเยาวชนในชนบท สำหรับปี ๒๕๕๕ 
มีคอมพิวเตอร์ที่ถูกปรับปรุงจนพร้อมใช้งาน และเตรียมส่งมอบให้
กับโรงเรียนที่ขาดแคลนราว ๘๐ เครื่อง 
 “ถ้ามองกันจริงๆ การนำคอมพิวเตอร์ส่งคืนคลังนั้นไม่ใช่

เรื่องยุ่งยาก แต่เมื่อมีความคิดที่จะ “ให้” ก็ไม่ต้องคิดเรื่องอื่น แม้
การปรับปรุงคอมพิวเตอร์และส่งมอบจะเป็นงานนอกเหนือจาก
ภารกิจหลักของ กฟผ. แต่ด้วยจิตอาสาของผู้ปฏิบัติงาน ก็ทำให้
โครงการเล็กๆ นี้ สร้างประโยชน์ ให้กับอนาคตของชาติได้อย่าง 
ต่อเนื่อง” 

 
 นายสามารถ ภู่ ไพบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสังคม 
กฟผ. กล่าวว่า เรื่อง E-Waste เป็นเรื่องใหม่ ในประเทศไทยยัง
ไม่มีการขยับตัวในเรื่องนี้อย่างจริงจัง เป็นเพียงการสนับสนุนทาง
อ้อมเท่านั้น จากอุทกภัยเมื่อปี ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา กฟผ. ได้ร่วมมือ
กับวิทยาลัยอาชีวะศึกษาหลายแห่ง และมหาวิทยาลัยเทคโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ทำการซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายใน
บ้านของผู้ประสบอุทกภัยโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อให้ผู้ประสบ

นายสมชาย เขมะรังสี 
ผู้ช่วยผู้ว่าการทรัพยากรบุคคล กฟผ. 

อุทกภัยสามารถกลับมาใช้ชีวิตอย่างเป็นปกติ เป็นการลดปริมาณ
ขยะที่เกิดขึ้น ลดความเสี่ยงจากสารโลหะหนักของอุปกรณ์ไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์ที่อาจรั่วไหลลงสู่แหล่งน้ำไปในตัว 

 
 การจัดการกับขยะอิเล็กทรอนิกส์ ต้องเริ่มต้นจากการ
ปลูกจิตสำนึกในการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ให้คุ้มค่า ไม่เปลี่ยน
ผลิตภัณฑ์บ่อยเกินความจำเป็น เพื่อลดผลกระทบในระยะยาวต่อ
สุขภาพและสิ่ งแวดล้อมในอนาคต จะเห็นว่าการลดขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ทำไม่ยาก...เริ่มได้ที่ตัวเราเอง 

นายสามารถ ภู่ไพบูลย์  
ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสังคม กฟผ. 

กฟผ.ซ่อมเครื่องใช้ ไฟฟ้าให้ประชาชนหลังน้ำท่วม 



หรรษาวาไรตี้
เรื่องและภาพ : ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ กฟผ. 
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ไอเดียสุดเจ๋ง
ฉ ล า ด ใ ช้ ข อ ง ใ ก ล้ ตั ว 

      จะดีแค่ ไหน ถ้าเราสามารถใช้ลูกเทนนิสช่วยถือ 
สิ่งละอันพันละน้อยในบ้าน แถมยังน่ารักสุดๆ  
อีกด้วย มาดูไอเดียฉลาดใช้จากลูกเทนนิสกันดีกว่า 

 ลูกเทนนิส นอกจากจะใช้เล่นเทนนิสออกกำลังกายแล้ว ยังทำอะไรต่อมิอะไรได้อีก
หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น ใส่ลงไปในถังเครื่องซักผ้าพร้อมกับเสื้อผ้าที่จะซักตามปกติ 
ทำให้ซักเสื้อผ้าได้สะอาดยิ่งขึ้น แต่ไอเดียที่นำมาฝากในวันนี้ รับรองว่านอกจากจะใช้
ประโยชน์ได้จริงแล้ว ยังเป็นของแต่งบ้านที่น่ารักน่าเอ็นดูได้ด้วย 
 ไอเดียที่ว่านี้ง่ายนิดเดียว เพียงผ่าลูกเทนนิสตรงกลาง ไม่ต้องตัดให้ถึง   

กับขาด แค่สักครึ่งทางก็พอ จากนั้นนำจุกสุญญากาศมาติดด้านหลัง เพื่อจะได้ติด 
ลูกเทนนิสไว้ที่ที่ต้องการได้อีกที แต่ถ้าอยากเพิ่มความน่ารัก ก็ติดลูกตาปลอมให้กับ
ผลงานของเราตามภาพ เพียงเท่านี้ก็ ใช้งานได้ โดยใช้ปากของเจ้าลูกเทนนิสถือของ

เล็กๆ น้อยๆ ได้หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นกุญแจ ผ้าเช็ดมือ ซองจดหมาย ฯลฯ ชิ้นงาน  
ออกมาน่ารักขนาดนี้ จะอดใจไม่ให้หลงรักยังไงไหว...จริงไหมคะ 

 คุ ณ พ่ อ คุ ณ แ ม่ ที่ มี  
ลูกเล็กคงต้องมีบ้างล่ะที่ต้อง
ปวดหั ว เพราะศิ ลปิ นน้ อย
บ ร ร จ ง ว า ด จิ ต ร ก ร ร ม      
ฝาผนัง (บ้ าน)ด้วยสี เทียน 
อย่าให้ความหงุดหงิดเพราะ
บ้านสกปรกไปขัดขวางจิตนาการของลูกเลยค่ะ 
จะว่าไปแล้วรอยเลอะสีเทียนลบออกได้ง่ายจะตาย 
อุปกรณ์ที่ต้องใช้ก็มีเพียงเศษผ้าสะอาด แล้วก็พระเอก
จากก้นครัวเท่านั้นเอง 
 พระเอกที่ เรากำลังพูดถึงก็คือ มายองเนส 

นั่นเอง น้ำมันในมายองเนสจะเข้าไปละลายขี้ผึ้งใน     
สีเทียน เพียงแค่ใช้เศษผ้าสะอาดแตะๆ มายองเนส แล้ว
เอาไปป้ายตรงรอยเลอะ ทิ้งไว้ ๒-๓ นาที จากนั้นเช็ด
ออกด้วยผ้าชุบน้ำ อาจจะต้องออกแรงขัดสักหน่อย แต่
รับรองว่าผนังจะกลับมาสวยวั๊บเหมือนใหม่เลยทีเดียว 
 นอกจากมายองเนสแล้ว ขนมปัง และน้ำส้ม

สายชู ก็ช่วยทำความสะอาดรอยเลอะจากสีเทียนได้เช่น
เดียวกัน เลือกใช้อันที่เหมาะกับบ้านคุณได้ตามสบายค่ะ 

ข้อมูล www.lifehacker.com 

 ใครชอบตุนของกินไว้ ในตู้เย็นยกมือขึ้น...ตุน
เสียจนไม่มีที่ว่างให้แช่ของใหม่ๆ มาดูไอเดียง่ายๆ ที่ช่วย
ประหยัดเนื้อที่ ในตู้เย็นกันดีกว่าค่ะ 
 บ่อยครั้งที่แพ็กเกจอาหารที่ เราซื้อไม่ ได้มา

เป็นกล่องสวยงาม แต่กลับมาในซองแทน แถมบางแบบ
ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ตั้งได้อีกด้วย เช่น ขนมขบเคี้ยวที่
กินไม่หมด เพื่อป้องกันไม่ให้มันหกเลอะเทอะตู้เย็น รวม
ถึงประหยัดพื้นที่ด้วย ก็ใช้แม่เหล็กธรรมดาๆ ของเรานี่
แหละ แปะซองนั้นไว้กับผนังตู้ เย็นเสียเลย สะอาด 
สะดวก แถมยังหาง่ายอีกต่างหาก 
 ตามบ้านทั่วๆ ไปมักจะมีแม่เหล็กไว้ติดโน้ต

ต่างๆ ตรงประตูตู้เย็นอยู่แล้ว ครั้งหน้าถ้ากินอาหารซอง
ไม่หมด อย่าลืมหยิบแม่เหล็กจากประตูตู้เย็นมาแปะข้าง
ในตู้เพื่อเก็บของด้วยนะคะ 
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 นับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิครั้งใหญ่ 
ในญี่ปุ่นเมื่อปีที่ผ่านมา ทำให้โรงไฟฟ้าหลายแห่งได้รับผลกระทบ 
หรือแม้บางแห่งจะไม่มีความเสียหาย แต่ก็ต้องหยุดเดินเครื่องผลิต
กระแสไฟฟ้าเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยตามมาตรฐาน ส่งผลให้
เกิดการขาดแคลนพลังงานในแดนอาทิตย์อุทัย จนต้องประกาศดับ
ไฟเป็นเวลาเพื่อประหยัดพลังงาน แต่ก็อย่างที่รู้กันนะคะว่า     
คนญี่ปุ่นเป็นเจ้าแห่งไอเดียอยู่แล้ว โปสเตอร์รณรงค์ประหยัด
พลังงานของบ้านเขาจึงน่ารักคิกขุ...อย่างที่เราเอามาฝากในวันนี้ 

 
 

แวะชม...โปสเตอร์รณรงค์ประหยัดพลังงาน
น่ารักโนะเนะสไตล์ญี่ปุ่น



สถานีCSR
เรื่องและภาพ:ประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าบางปะกง 
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คืนต้นกล้วย 
ให้น้องช้าง ด้วยพลังจิตอาสา 



 ช้าง ถือเป็นสัตว์สัญลักษณ์ที่อยู่คู่กับป่าเขาอ่างฤๅไน   
ซึ่งเป็นสถานที่พบช้างเผือกในรัชกาลที่ ๕ จากการสำรวจล่าสุด
พบว่า มีช้างอาศัยอยู่ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน
ประมาณ ๒๓๗ ตัว ซึ่งถือว่ามากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ    
แต่อาหารของช้างตามธรรมชาติกลับมีไม่เพียงพอ ทำให้ช้างต้องออก
มาหาของกินนอกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า โดยไปกัดกินพืชไร่ของ
ชาวบ้าน จนเกิดการกระทบกระทั่งกันระหว่างช้างกับคน จากการ
สำรวจพบว่า ปัจจุบันมีช้างป่าประมาณ ๔๐-๕๐ ตัว ออกมาหากิน
อยู่นอกแนวชายป่าที่ติดกับพื้นที่เกษตรกรรม 

 นายบัณฑิต เทวีทิวารักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด

ฉะเชิงเทรา เปิดเผยว่า ปัจจุบันปัญหาความขัดแย้งระหว่างคน
และช้างในเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไนได้เข้าสู่ช่วง
วิกฤติ การแก้ปัญหาจึงควรดำเนินการใน ๓ พื้นที่ คือ แก้ปัญหา

ในพื้นที่ป่า แก้ปัญหาในพื้นที่เกษตร และแก้ปัญหาตามแนวชาย
เขต ทั้งนี้ควรจะดำเนินการไปพร้อมกันจึงจะเป็นการแก้ปัญหาที่
ส่งผลเป็นรูปธรรม ไม่ว่าปัญหาจะเกิดจากคนเข้าไปทำกินในพื้นที่
ของช้าง หรือช้างป่ามีจำนวนประชากรมากเกินไปจึงต้องออกมา
หากินในพื้นที่เกษตรกรรมของคน 

 เขาอ่างฤๅไน เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบนพื้นที่ราบลุ่ม ครอบคลุมพื้นที่ ๕ จังหวัด 
ประกอบด้วย ฉะเชิงเทรา ชลบุรี จันทบุรี ปราจีนบุรี และสระแก้ว มีเนื้อที่ ๑,๐๗๙ ตาราง
กิโลเมตร เป็นพื้นที่อนุรักษ์ที่มีความสำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย มีสภาพเหมาะสมต่อการเป็น
ที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า โดยเฉพาะสัตว์ ใหญ่ เนื่องจากมีที่ราบขนาดกว้างใหญ่ ปราศจากสัตว์ผู้ล่า
ที่จะมาควบคุมประชากรสัตว์กินพืชขนาดใหญ่ เช่น ช้าง กระทิง และวัวแดง โดยเฉพาะช้างป่านั้น 
มีอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ ๙.๘๓ ต่อปี ขณะที่พื้นที่ โดยรอบแนวชายเขตก็เต็มไปด้วยพื้นที่
เกษตรกรรม ที่ชาวบ้านอาศัยปลูกพืชไร่ดำรงชีพ บนพื้นที่ที่เรียกว่าป่าสงวน แม้จะไม่ถูกซึ่งหลัก
กฎหมาย แต่ก็ ไม่มีหน่วยงานใดสามารถดำเนินการขั้นเด็ดขาดได้ ด้วยเหตุนี้จึงนำมาซึ่งความ    
ขัดแย้งระหว่างคนและช้างป่าในพื้นที่ 
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 จากปัญหาการบุกรุกป่าที่เป็นที่อยู่อาศัยของช้างป่า เพื่อ
เปลี่ยนแปลงเป็นพื้นที่เกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัยของมนุษย์ 
ทำให้บางฤดูกาลเมื่อขาดแคลนน้ำและอาหาร ช้างป่าจึงบุกรุก
พื้นที่เกษตรกรรมของเกษตรกรที่อาศัยอยู่โดยรอบ รวมไปถึงการ
ตัดถนนผ่านป่า ทำให้ช้างต้องเจอกับยานพาหนะของมนุษย์       
มีผลต่อสภาพจิตใจ ทำให้มันรู้สึกตื่นกลัวและจะเข้าไปทำร้ายใน
ทันที 
 ปัญหาระหว่างคนกับช้างในปัจจุบันเป็นเรื่องยากที่จะ

แก้ ไข โดยเฉพาะเมื่อประเทศไทยยังเป็นห่วงเรื่องเศรษฐกิจ 
เพราะพื้นที่ดังกล่าวนับเป็นพื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ 
ขณะเดียวกันก็ต้องการอนุรักษ์ช้างซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของชาติด้วย 
การแก้ปัญหาเพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้ง ๒ ด้านพร้อมกัน จึงเป็น
โจทย์ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องช่วยกันหาคำตอบ 
 นับจากปี ๒๕๕๒ เป็นต้นมา สายงานรองผู้ว่าการผลิต

ไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้กำหนดให้
หน่วยงานในสังกัด ดำเนินกิจกรรมส่ง เสริมและพัฒนา
กระบวนการจิตอาสาในองค์กร ซึ่งที่ผ่านมา โรงไฟฟ้าบางปะกง 
ได้มีการส่งเสริมกิจกรรมจิตอาสามาอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการ
พัฒนาองค์ความรู้ ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนการเข้าทำกิจกรรม
ในพื้นที่ร่วมกับชุมชน และเนื่องจากปี ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา เป็นปี
ม ห าม ง คลที่ พ ร ะ บ าทสม เ ด็ จ พ ร ะ เ จ้ า อ ยู่ หั ว ท ร ง เ จ ริ ญ
พระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔  
กอปรกับในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา เป็นวันที่มีความ
สำคัญกับปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า เนื่องจากเป็นวันเฉลิม

พระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ 
ผนวกกับการประสานงานจากส่วนราชการของจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ตลอดจนองค์กรอิสระภาคเอกชน เกี่ยวกับการขาดแคลนแหล่ง
อาหารของช้างป่าในเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน ผืนป่า 
ที่สมบูรณ์แหล่งสุดท้ายของภาคตะวันออก โรงไฟฟ้าบางปะกง  
จึงได้กำหนดแผนงานจิตอาสาเพื่อพัฒนาแหล่งอาหารให้กับช้างป่า 
ภายใต้ชื่อโครงการ “คืนต้นกล้วยให้น้องช้าง ด้วยพลังจิตอาสา” 
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 โครงการดังกล่าว เริ่มดำเนินกิจกรรมเมื่อวันที่ ๑๑ 
สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน ใกล้
กับบ้านหลุมตาสังข์ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา     
ด้วยการนำพันธุ์กล้วยจำนวน ๒,๕๐๐ ต้น และพันธุ์ไผ่เขียวยักษ์
จำนวน ๓๐๐ กอ มาปลูกเพื่อเป็นอาหารให้กับช้าง ซึ่งพันธุ์ไผ่
เขียวยักษ์นี้ ได้มีการทดลองปลูกในพื้นที่ต่างๆ เพื่อพัฒนาเป็น
แหล่งอาหารสัตว์ป่ามาแล้วและได้ผลเป็นอย่างดี โดยพื้นที่ของ
จังหวัดฉะเชิงเทรา นับเป็นพื้นที่ที่ ๓ ที่ได้มีการทดลองปลูกไผ่
เขียวยักษ์ สำหรับโรงไฟฟ้าบางปะกงเอง ได้รับการจัดสรรพื้นที่ ให้
ร่วมพัฒนาแหล่งอาหารให้ช้างป่ารวมทั้งสิ้น ๕๔ ไร่ แบ่งการ
ดำเนินการออกเป็นระยะๆ คือ ระยะที่ ๑ ดำเนินการในวันที่ ๑๑ 
สิงหาคม ๒๕๕๔ จำนวน ๑๑ ไร่ และจะดำเนินการต่อไปจนครบ 
๕๔ ไร่ 
 แม้มีงบประมาณเริ่มต้นไม่มากนัก แต่ โครงการนี้กลับ 

คืบหน้าเป็นอย่างดี ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของผู้ปฏิบัติงาน 
กฟผ. ตลอดจนแรงศรัทธาของคนในชุมชน และการบูรณาการ
ความร่วมมือระหว่างโรงไฟฟ้าบางปะกงกับส่วนราชการ และ 
ภาคเอกชน ทำให้ ในที่สุดโครงการคืนต้นกล้วยให้น้องช้าง ด้วย
พลังจิตอาสา เป็นอีกโครงการหนึ่งของ กฟผ. ที่ได้รับการตอบรับ
เป็นอย่างดี โดยเฉพาะในวันเริ่มโครงการนั้น พื้นที่ดำเนินโครงการ
คราคร่ำไปด้วย คน กฟผ. และเพื่อนพ้องจิตอาสากว่า ๙๐๐ คน 
ที่มีความตั้งใจจริงที่จะร่วมกันพัฒนาแหล่งอาหารให้กับช้างป่า  
ในวันนั้นแม้ผืนดินจะเจิ่งนองไปด้วยน้ำฝน ทางเดินป่าจะเต็มไป
ด้วยดินโคลน แต่หัวใจที่ยิ่งใหญ่ของคนจิตอาสาได้หล่อหลอมกัน
เป็นหนึ่งเดียว บนความมุ่งมั่นที่ว่า นับจากวันนี้ไป “ช้าง” สัตว์คู่บ้าน 
คู่เมือง ที่มีบุญคุณต่อชนชาติไทย จะมีแหล่งอาหารในการดำรงชีพ
ตามวิถีชีวิตและหนทางแห่งธรรมชาติ 

 ถึงแม้ว่าโครงการคืนต้นกล้วยให้น้องช้าง ด้วยพลังจิต
อาสา จะไม่ใช่คำตอบที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหาระหว่าง “คน” กับ 
“ช้าง” แต่อย่างน้อยก็เป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆ ที่เกิดขึ้นจากความตั้งใจ
จริงของ กฟผ. ที่มีต่อชุมชน ในฐานะญาติใกล้ชิดมิตรใกล้บ้าน 
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เรื่อง:ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ กฟผ.ภาพ:เอกวัฒน์ พันธาส ุ
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 เอกวัฒน์ พันธาสุ นอกจากจะเป็น
สถาปนิกที่ถนัดงานออกแบบเชิงอนุรักษ์
สภาพแวดล้อมและเมืองแล้ว ยังเป็นนักวิชาการ
อิสระ และมีสตูดิ โอเล็กๆ ชื่อ idee’s 
architects studio เป็นของตัวเองอยู่ที่
จังหวัดพิษณุโลก คอยเป็นตัวช่วยให้คนที่
อยากมีบ้าน Green ในแบบไทยๆ ได้มีบ้านใน
ฝันเป็นของตัวเอง 
 
ในฐานะที่เป็นสถาปนิก บ้านสไตล์ ไหนที่คิดว่า
ใช่เลย 
 ตอบยากมาก แต่กลับกันหากถามว่า
บ้านในสไตล์ไหนที่ไม่ชอบผมจะตอบได้เร็วมาก
แต่ถ้าจะให้ตอบจริงๆ ก็ชอบบ้านที่เรียบง่าย 
ขนาดไม่ใหญ่ แต่อยู่สบาย สามารถทำกิจกรรม
ในแบบของเราได้ คือไม่ต้องใส่จริตให้เนี้ยบมาก
เหมือนในนิตยสาร ที่สำคัญคือ บ้านต้องบ่งบอก
ได้ว่าเจ้าของเป็นคนแบบไหน คนชอบฟังเพลง
แจ๊ซกับคนชอบฟังเพลงป็อปยังแต่งตัวไม่
เหมือนกันเลย 

 “บ้านก็เปรียบเสมือนที่ซ่องสุมความเป็นบุคคล แต่ไม่ ใช่ที่มั่วสุมนะครับ 
เพราะการใช้ชีวิตของคนยังต้องมีระบบระเบียบที่เหมาะสมอยู่ ถ้าบ้านหลังไหนปลด
ปล่อยตัวตนของผู้อยู่อาศัยออกมาได้ นั่นละครับ ถือว่าเป็นบ้านในแบบที่ผมชอบ 
และถ้างานไหนผมสามารถออกแบบเพื่อตอบสนองปัจจัยนี้ได้ ผมถือว่าประสบความ
สำเร็จ” 

อากาศเมืองไทยร้อนแทบจะตลอดปี สร้างบ้านแบบไหนถึงจะอยู่สบาย 
 มีคีย์เวิร์ดอยู่หลายคำที่เป็นแนวคิดในการสร้างบ้านที่อยู่สบาย ไม่ว่าจะเป็น

สถาปัตยกรรมสีเขียว (Green Design) สถาปัตยกรรมเขตร้อน (Tropical Design) 
การออกแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Eco Design) ซึ่งทั้งหมดมีหลักสำคัญ
เดียวกัน คือ หลีกเลี่ยงการใช้พลังงานในอาคารที่สร้างภาระแก่ธรรมชาติ 
 การทำบ้านที่อยู่สบาย โดยหลักการทำได้หลายวิธี แต่คนส่วนใหญ่ให้ความ

สำคัญกับลักษณะกายภาพอาคาร (Building Fabric) มากเกินไป เช่น พยายามใช้
วัสดุที่สะท้อนความร้อนได้ดี อมความร้อนต่ำ คายความร้อนเร็ว แต่ตราบใดที่ไม่มี
พื้นที่ ให้อากาศถ่ายเทได้ ความร้อนก็จะอบอยู่ ในบ้านอยู่ดี 
 สิ่งแวดล้อมรอบๆ บ้าน (Exteria Space) ก็สำคัญ เช่น บ้านตั้งอยู่ ใน

บริเวณที่ตึกสูงบังทิศทางลม โดนอาคารคอนกรีตขนาดใหญ่ที่มีอัตราการสะสมความ
ร้อนสูงและปล่อยลมร้อนออกจากเครื่องปรับอากาศล้อมกรอบอยู่ บ้านคุณก็ร้อน  

ดังนั้นการออกแบบบ้านที่ดีที่สุดต้องมีองค์ประกอบที่ครบถ้วนทั้งการออกแบบ 
ลักษณะทางกายภาพ และการจัดวางพื้นที่ที่เหมาะสม 
 พูดถึงบ้านไทยสมัยก่อน มักใช้วัสดุธรรมชาติที่หาได้ง่ายไม่อมความร้อน 

เช่น ใช้ใบจากมุงหลังคา หรือสร้างบ้านให้รับลมในแนวขวาง เคยนั่งใต้ถุนบ้านที่ยก
สูงมั้ย? ลมพัดเย็นสบายมาก การที่ผังรวมของบ้านสมัยก่อนมีพื้นที่ตรงกลางและ
แยกเรือนออกเป็นหลังๆ ก็สามารถระบายอากาศได้ดี เรื่องสภาพแวดล้อมก็เช่นกัน 
การปลูกไม้เคียงเรือนนอกเหนือจากความเป็นศิริมงคล ยังได้ประโยชน์จากร่มเงา
ของต้นไม้ “Green กันแบบไทยๆ เรานี่ละครับ ดีที่สุด” 

แล้วการเลือกใช้วัสดุมีส่วนหรือไม ่
 เมืองไทยเป็นเมืองที่มีทั้งความร้อนและความชื้น ดังนั้นการเลือกใช้วัสดุ
ต้องคำนึงถึงความคงทนที่มาพร้อมกับประสิทธิภาพในการรับมือกับสภาพอากาศที่
โหดหิน ปัจจุบันคุณสมบัติของวัสดุก่อสร้างได้ถูกพัฒนาให้ตอบโจทย์นี้ แต่ก็มี     
ข้อจำกัด คือ ระบบอุตสาหกรรมโรงงานมีส่วนทำลายสมดุลของธรรมชาติ จนเกิด
เป็นกระแส “Eco Trend” คือ การใช้วัสดุที่ไม่เบียดเบียนธรรมชาติ ซึ่งข้ามไป
อีกสเต็ปนอกเหนือจากเลือกใช้วัสดุที่การันตีเรื่องการใช้สอยและอายุการใช้งาน 
 “ผมอยากให้ทุกคนลงทุนสักหน่อยครับ เพราะหากไม่มีสำนึกตรงนี้ อาคาร

ที่เราอยู่นี่แหละครับ เป็นตัวการในการปล่อยมลภาวะให้กับเมือง เจ้าของบ้านอาจ

คุยกับสถาปนิก
ตอน...งานออกแบบเชิงอนุรักษ์สภาพแวดล้อมและเมือง 

คุณเอกวัฒน์ พันธาสุ 
สถาปนิกผู้ก่อตั้งกลุ่ม idee’s architect 
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กังวลว่าวัสดุที่ทำให้บ้านเย็นจะมีราคา   
แพง จริงๆ แล้วไม่แพงถ้าว่ากันในเชิง
เศรษฐศาสตร์ ยกตัวอย่างง่ายๆ ถ้าบ้านร้อน
มากคุณก็ต้องอาศัยเครื่องปรับอากาศที่มี
กำลังสูง แต่หากบ้านเย็นคุณก็ไม่จำเป็นต้อง
ใช้เครื่องปรับอากาศหรือใช้เครื่องที่มีกำลัง
ต่ำลงได้” 
 การใช้วัสดุที่มีคุณสมบัติดี ไม่อาจ

การันตีได้ว่าบ้านจะอยู่ ในสภาวะน่าสบาย 
แต่ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่สำคัญอีกประการ คือ 
“พฤติกรรมของผู้อยู่อาศัย” ตราบใดที่ยังมี
นิสัยใช้พลังงานฟุ่มเฟือยก็จบเห่ 

การออกแบบเพื่อประโยชน์ ใช้สอย ความ
สวยงาม และใช้พลังงานมีประสิทธิภาพ 
มีวิธีจะสร้างสมดุลให้กับ ๓ สิ่งนี้อย่างไร 
 ๓ สิ่งนี้มาพร้อมๆ กัน เป็นเรื่อง
ของเหตุและผล ความงามมีที่มาที่ไปจาก
การกำหนดฟังก์ชั่นใช้สอย อย่างสตูดิ โอ 
ของผมเดิมทีภายนอกไม่มีระแนงไม้ แล้ว 
ผลที่ได้ คือ ความร้อนเต็มรูปแบบจากแดด
ที่ส่องผนังคอนกรีต ไล่ตั้งแต่ทิศตะวันออก
อ้อมใต้มายันทิศตะวันตก แทบจะใช้ชีวิตอยู่
ไม่ ได้เลย เมื่อย้ายจากกรุงเทพฯ มาอยู่
ประจำที่นี ่จึงตัดสินใจแก้ไขโดยใช้โครงเคร่า

ไม้ที่เค้าใช้ตีฝ้าเพดานมาปรับเป็นระแนงกันแดดทั้งหมด และผลที่ได้ คือ สตูดิโอ
โดนแดดน้อยลง ทำให้ไม่ต้องพึ่งพลังงานมากมาย สามารถเอาเหล็กดัดกันขโมย
ออกได้ เลิกติดคุกเสียที ภายนอกอาคารที่เป็นระแนงไม้ ก็ทำให้ด้านหน้าซอฟท์
สบายตา เป็นกันเองกับคนที่ผ่านไปมา เวลารถติดไฟแดงอยู่ ก็มักจะมีคนมองขึ้น
มาสบตาผมนี่แหละครับ (หัวเราะ) 

บ้านเรือนในอดีตกับปัจจุบัน เหมือนหรือต่างกันอย่างไร ในแง่การประหยัด
พลังงานและความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 บ้านในอดีตกับปัจจุบันต่างกันแค่ลักษณะกายภาพ แต่ลึกๆ แนวคิดของ
การประหยัดพลังงานและความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็ยังคงอยู ่
 “ผมเจอลูกค้าที่อยากได้บ้านสไตล์ยุโรป อยากเป็นโมเดิร์น แต่ช็อตสุดท้าย

หนีโจทย์นี้ไม่พ้น คือ ต้องการบ้านที่อยู่สบายและประหยัดพลังงาน เอาง่ายๆ ทุก
วันนี้ลองเดินไปตามตรอกซอกซอย มันหนีภาพกระถางต้นไม้ตามทางเดิน ตาม
ระเบียงไม่ได้หรอกครับ เพราะพื้นฐานจิตวิทยาของคนส่วนใหญ่ยังโหยหาสิ่งนี้อยู่ 
ด้วยเหตุผลที่ว่า มนุษย์กับธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน” แต่ที่ต่างกันจริงๆ 
คือ ปัจจุบันเราพึ่งพาพลังงานและฟุ่มเฟือยกับการก่อสร้างมากเกินไป เดี๋ยวนี้สร้าง
บ้านอย่างกับโชว์รูม ซึ่งในอดีตมันไม่มีตรงนี้ 

ถ้ามีบ้านอยู่แล้ว จะปรับปรุงบ้านอย่างไรได้บ้าง ถ้าอยากมีบ้านที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
 พยายามอย่าไปทำลายวัฏจักรของธรรมชาติ เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันแบบ
ถ้อยทีถ้อยอาศัย ทุกครั้งที่คิดจะปรับปรุงบ้าน เจ้าของบ้านควรสำรวจก่อนว่าของ
ชิ้นไหนยังใช้ได้ 
 “ผมเคยทำบ้านที่ต้องรื้อหน้าต่างไม้จำนวนมากออก ผมขอเจ้าของบ้าน

เลย “พี่อย่าทิ้ง” สุดท้ายก็นำหน้าต่าง ๑๖ บาน ไปใช้เป็นช่องเปิดผนังในแนวตั้ง 
ทำให้ได้การระบายอากาศ ส่วนที่เหลือก็นำไปประกอบเป็นประตูรั้วหน้าบ้านที่
เจ้าของสามารถเปิดบานโผล่หน้าออกมาทักทายแขกที่มาเยือนได้ นอกจากจะรักษา
ของเก่าไว้ได้แล้ว ยังได้งานออกแบบที่ไม่เหมือนใครด้วย” 
 หลักสำคัญอื่นๆ คือ พยายามวางผังอาคารโดยคำนึงถึงเส้นทางโคจรของ
ดวงอาทิตย์และทิศทางลม ตามด้วยการใช้วัสดุที่เหมาะสม เช่น บริเวณที่โดนแดด
มากๆ ให้เลือกใช้สีที่สะท้อนความร้อนได้ หรือใส่ฉนวนกันความร้อน ปรับช่องแสง
ช่องเปิดต่างๆ ให้สัมพันธ์กับธรรมชาติเพื่อลดใช้พลังงาน เช่น ทิศใต้ที่มีลมเข้าให้
ทำช่องรับลมเพื่อระบายอากาศ หรือลองศึกษาช่องแสงที่เหมาะสมต่อพื้นที่ ใช้สอย
ส่วนต่างๆ ในบ้าน ถ้าบ้านรับแสงได้ตามฟังก์ชั่นแล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องเปิดไฟในตอน
กลางวันเลยด้วยซ้ำ 

 ประการสำคัญ ขอเชิญชวนให้เจ้าของบ้านปรับปรุงบ้านแบบเชิงรุก คำนึง
ถึงการปรับปรุงสภาพแวดล้อม เพราะบ้านดีแต่รอบบ้านแย่ก็อยู่ลำบาก ปลูกต้นไม้
สักต้นสองต้น ค่อยๆ สอดแทรกพื้นที่สีเขียวเข้าไปในบ้าน วันหนึ่งสิ่งแวดล้อมก็จะ
ตอบรับคุณเป็นเพื่อนกับมันในที่สุด 

 อ่านมาถึงบรรทัดนี้แล้ว สนใจรูปแบบการทำงานในสไตล์อนุรักษ์สภาพ
แวดล้อมและเมืองของคุณเอกวัฒน์ ก็ติดต่อไปได้ที่ idee’s architects studio   
เลขที่ ๑๒/๑๒ ถนนราเมศวร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก หรือ โทร. ๐๘-๖๗๓๗-
๔๕๓๑ อีเมล์ Bhandhasu_arch@hotmail.com  
ชื่อ-สกุล : เอกวัฒน์ พันธาสุ 



สุขกายสบายใจ
เรื่องและภาพ:ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ กฟผ. 

��

 สำหรับคนส่วนใหญ่ กาแฟไม่ใช่ตัวร้าย
เสียหน่อย ดร.ร็อบ แวน แดม ผู้เชี่ยวชาญด้าน
โภชนาการแห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ระบุว่า 
จริงอยู่ที่ผลข้างเคียงของกาแฟอาจทำให้หัวใจ
เต้นแรงและมีความดันโลหิตสูงได้ รวมถึง  
คาเฟอีนอาจส่งผลต่อระบบการนอนหลับ แต่ถ้า
หากเราไม่มีปัญหาลักษณะนี้ ก็ไม่มีความจำเป็น
ต้องหยุดดื่มกาแฟแต่อย่างใด 
 แต่กาแฟก็อาจทำให้ปัญหาสุขภาพที่มี

อยู่แย่ลงได้นะ คาเฟอีนในกาแฟอาจส่งผลเสีย
ต่อร่างกาย จากการศึกษาพบว่า ความดันโลหิต
ของคนเราจะลดลงเมื่อหยุดดื่มกาแฟไปได้
ประมาณ ๑ สัปดาห์ ขณะที่จากการศึกษาอีก
ด้านพบว่า หากให้ผู้ป่วยเบาหวานดื่มกาแฟที่มีคาเฟอีนจะทำให้
ปริมาณน้ำตาลในเลือดสูงขึ้น แต่ถ้าดื่มกาแฟที่ ไม่มีคาเฟอีน   
ผลออกมาจะไม่แตกต่างจากเดิม นั่นหมายความว่าตัวกาแฟเอง 
ไม่ได้มีผลเสียต่อร่างกาย แต่ตัวสิ่งที่ประกอบอยู่ ในกาแฟต่างหาก
ที่ส่งผลต่อผู้ป่วยเบาหวาน ยิ่งกาแฟที่ชงกับทั้งนมข้น น้ำตาล และ
ครีมด้วยแล้ว ผู้ป่วยเบาหวานยิ่งต้องหลีกเลี่ยงโดยเด็ดขาด ข้อมูล : www.health.msn.com 

 คำแนะนำจากเรา ถ้าไม่ ได้เป็นโรค 
เบาหวาน หรือมีความดันโลหิตสูง การดื่มกาแฟ
ในชีวิตประจำวันก็ไม่ ได้ส่งผลเสียต่อร่างกาย 
และอาจช่วยเสริมสุขภาพในบางด้านได้ด้วย  
แต่จากการศึกษาของหลายสถาบันยืนยันตรงกัน
ว่า ร่างกายของแต่ละคนจะตอบสนองต่อฤทธิ์
ของคาเฟอีนแตกต่างกันไป เราจึงไม่จำเป็นต้อง 
ลด - ละ - เลิก กาแฟ เว้นเสียแต่ว่าจะมีปัญหา
นอนไม่หลับในเวลาที่ควรจะนอน ในกรณีนี้ถ้ายัง
อยากได้ความกระปรี้กระเปร่าจากกาแฟอยู่ อาจ
ต้องลองหันมาดื่มกาแฟที่ไม่มีคาเฟอีนแทน 
 แต่ถ้าไม่ได้ดื่มกาแฟมาตั้งแต่ต้น ก็ไม่มี

ความจำเป็นอะไรที่จะมาเริ่มเอาตอนนี้ หันมา
ทานผลไม้ ผัก และธัญพืชต่างๆ เพิ่มจะดีกว่า เพราะมีการพิสูจน์
ชัดแจ้งมาตั้งแต่รุ่นคุณแม่ยังสาวแล้วว่า ช่วยลดความเสี่ยงจากโรค
ร้ายได้อย่างแน่นอน 

 

 ใครๆ ก็อยากเปิดร้านกาแฟ ธุรกิจยอดฮิตของคนยุคนี้สมัยนี้ 
การที่ธุรกิจร้านกาแฟยังขายได้ นั่นหมายความว่ายังมีคนนิยมดื่มกาแฟมาก
ขึ้นเรื่อยๆ ท่ามกลางความข้องใจของคอกาแฟเองว่า...เพื่อสุขภาพแล้ว 
จำเป็นไหมที่จะต้อง ลด – ละ – เลิก กาแฟ 

อยากคืนความสดใสให้
ร่างกาย จำเป็นไหมต้อง
บอกลา “กาแฟ” 
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 อาหารออร์แกนิค (Organic) หรือที่คนไทยคุ้นเคยกัน
ในชื่อ เกษตรอินทรีย์ เป็นอาหารที่ผลิตโดยไม่ ใช้สารเคมี ใน    
ทุกขั้นตอน การที่คนสมัยนี้ ให้ความสำคัญกับสุขภาพมากขึ้น 
ทำให้ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคเป็นที่นิยม และผู้บริโภคย่อมมีเหตุผลที่
ยอมจ่ายแพงกว่าแลกกับสินค้าที่รับประทานได้อย่างสบายใจ 

  ซื้ออาหารออร์แกนิคที่ไม่ ใช้ยาฆ่าแมลง จะลดการ 
ปล่อยสารพิษสู่สิ่งแวดล้อม การสนับสนุนสินค้าออร์แกนิคจึงไม่
เพียงดูแลคนที่เรารักเท่านั้น ยังเท่ากับดูแลทุกคนบนโลก ด้วยการ
ลดสารพิษในอากาศ น้ำ และดิน บนโลกที่เราอยู่ร่วมกัน 

  ฟังดูอาจแปลกๆ แต่เชื่อหรือไม่ว่าสินค้าออร์แกนิค  
ช่วยประหยัดพลังงาน ผักปลอดสารพิษที่ปลูกในท้องถิ่นช่วย
ประหยัดน้ำมันในการขนส่ง แล้วยังไม่ง้อการเดินเครื่องจักรผลิต
ยาฆ่าแมลงด้วย ในกระบวนการผลิตแบบครบวงจร สินค้า
ออร์แกนิคจะประหยัดพลังงานกว่าสินค้าทั่วไปถึงร้อยละ ๓๐ เลย
ทีเดียว 

  เราไม่ได้คิดไปเองแต่อย่างใดหากรู้สึกว่าผัก/ผลไม ้
ออร์แกนิคอร่อยกว่าพืชพันธุ์ทั่วๆ ไป ผลจากการศึกษาของ     

ความเชื่อ VS ความจริง 

ข้อมูล : www.health.yahoo.net 

ความเชื่อ : น้ำมะพร้าวช่วยเร่งเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต 
ความจริง : ดร.ลิซ แอปเปิ้ลเกต แห่งมหาวิทยาลัย
แคลิฟอร์เนีย ให้คำตอบว่า “ยังไม่มีการศึกษาที่ ได้รับการ
ยอมรับเกี่ยวกับเรื่องนี้” ในทางตรงกันข้าม นอกจากจะไม่ช่วย
เผาผลาญอาหารจำพวกแป้งแล้ว มะพร้าวยังทำให้เราอ้วนได้
อีกด้วย ตัวการสำคัญก็คือเจ้ากะทินั่นเอง น้ำกะทิเพียง ๑ ถ้วย 
ให้พลังงานถึง ๔๔๕ แคลอรี่ด้วยกัน ในขณะที่น้ำมะพร้าวอ่อน
จะให้พลังงาน ๔๖ แคลอรี่ แน่นอนว่าใครที่อยากลดพลังงาน
ส่วนเกินที่เราได้รับจากเครื่องดื่มในแต่ละวัน ควรหันไปหา  
น้ำเปล่า หรือ ชา ที่มีศูนย์แคลอรี่จะดีกว่า 

ออร์แกนิค อาหารของโลก 
นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยวอชิงตัน 
พบว่า ผลการทดลองในห้องแล็บ
ชี้ชัด ผลไม้ออร์แกนิคมีความ
หวานกว่าผลไม้ชนิดเดียวกันที่
ปลูกโดยใช้สารเคมี ไม่ เพียง
เท่านั้น อาหารออร์แกนิคบาง 
อย่างยังมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าอีกด้วย 

  ถ้าใครเคยไปฟาร์มเกษตรอินทรีย์ นอกจากจะเห็น   
การเลี้ยงสัตว์ ปลูกผักหลากหลายชนิดแล้ว ยังจะเห็นสัตว์และ
แมลงตามธรรมชาติอาศัยอยู่ร่วมกันในฟาร์ม นี่คือความสมดุลที่
ธรรมชาติสร้างขึ้น เป็นสิ่งที่เราไม่ควรจะไปฝืนเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่
ดีอยู่แล้ว 

  อาหาร เป็นวัฒนธรรมสากลของโลก ถ้าเรารักษา   
วิถีการเกษตรแบบดั้งเดิมของบรรพบุรุษ ก็เท่ากับเราช่วยรักษา
เอกลักษณ์ของชาติด้วยเช่นกัน ตัวอย่างง่ายๆ คือ เกษตรกรใน
สมัยก่อนจะเก็บเมล็ดพันธุ์ส่วนหนึ่งไว้เพื่อปลูกในปีถัดไป ขณะที่
เกษตรแผนใหม่จะซื้อเมล็ดพันธุ์ซึ่งอาจมีการตัดแต่งพันธุกรรมมา
ปลูก อาจทำให้พืชพันธุ์ดั้งเดิมของท้องถิ่นสูญพันธุ์ได้ 
 ก่อนจะรับอะไรเข้าสู่ร่างกายครั้งต่อไป อย่าลืมพลิกอ่าน

ฉลากให้ละเอียด รับประทานอาหารตามฤดูกาล และซื้อของที่
ปลูกในท้องถิ่น เพื่อสุขภาพของเราและสุขภาพของโลกนะคะ 

 
ข้อมูล : www.organic.org 



นวัตกรรม
เรื่องและภาพ:ทีมข่าวเกลียวสัมพันธ์ 
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Q : อะไรทำให้นายช่างเริ ่มสนใจในงานวิจัยและ  
สิ่งประดิษฐ์ 
A : ผมสนใจเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และการทดลองมา
ตั้งแต่เรียนมัธยมแล้วครับ ช่วงวัยเด็กก็พยายามอ่านข่าว 
อ่านหนังสือ หรือไปดูงานนิทรรศการตามสถานที่ต่างๆ ที่มี
การจัดแสดงเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์ เรียกว่าไม่เคยพลาดหาก
มีโอกาส สำหรับโครงงานวิจัยชิ้นแรกที่เป็นรูปธรรม คือ 
เครื่องใช้จับเวลาสำหรับกรรมการตัดสินโต้วาที ประเภท  
ที่ว่าใครกดให้เครื่องทำงานก่อนก็จะได้สิทธิ ในการพูด   
เจ้าเครื่องตัวนี้ผมได้เอาไปแสดงและใช้งานจริงที่ โรงเรียน
สุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา ครั้งนั้นนำโครงงานไป
แข่งขันก็ไม่ได้รางวัลอะไร แต่การได้ไปโชว์ ในงานใหญ่ๆ 
แบบนั้น ก็ทำให้ผมมีความภูมิใจ 

Q : อะไรคือสิ่งประดิษฐ์ชิ้นแรกในรั้ว กฟผ. 
A : “เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากังหันก๊าซขนาดเล็ก” หรือ Micro 
Gas Turbine คืองานวิจัยชิ้นแรกที่คิดค้นระหว่างทำงาน
กับ กฟผ. ช่วงนั้นผมสนใจในเรื่องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
กังหันก๊าซ เลยมองว่าถ้าเราเริ่มศึกษาหรือประดิษฐ์จากตัว
เล็กๆ ก่อนก็น่าจะมีความเป็นไปได้ ประกอบกับพบว่าใน
ต่างประเทศมีการนำเครื่องเทอร์โบ ชาร์จเจอร์ มาทำเป็น 
Gas Turbine ผมก็เลยลองไปหาของเก่ามาลองดู ซึ่งช่วง

“นายช่างบุญทุ่ม”
สุดยอดนักประดิษฐ์แห่งโรงไฟฟ้าบางปะกง 

	 สำหรับที่โรงไฟฟ้าบางปะกง	 การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย	 (กฟผ.)	 เมื่อพูดถึงวิศวกรนักประดิษฐ์	
คงไม่มีใครไม่รู้จัก	 นายบุญทุ่ม	 ชนะพันธ์	 หรือ	 นายช่าง
บุญทุ่ม	 วิศวกรระดับ	 ๘	 กฟผ.	 เจ้าของสิ่งประดิษฐ์						
ที่น่าสนใจมากมาย	 แต่หลายคนอาจไม่เคยทราบว่า	 วิศวกร
หนุ่มใหญ่คนนี้	 นับตั้งแต่วัยเด็กจนปัจจุบัน	 ทุกลมหายใจ
เข้าออกของเขามีแต่งานประดิษฐ์และงานวิจัยตลอดเวลา	
เปรียบเสมือนเงาที่ ไม่เคยจางหายไปจากตัว...	
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แรกๆ ที่ทำการทดลอง ก็ยังไม่ประสบผลสำเร็จ เนื่องจากงบประมาณน้อย ต่อมา 
นายกิตติพงษ์ เลิศกนกกุล ผู้บังคับบัญชาในขณะนั้น (ปัจจุบันเกษียณอายุราชการ) 

ท่านเห็นผมสนใจด้านนี้ เลยถามว่าสนใจจะเรียนต่อไหม เพราะถ้าไปเรียนต่อ กฟผ. 
มีทุนสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานได้ศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 ผมตัดสินใจเรียนต่อ แล้วนำเรื่อง Micro Gas Turbine ไปเป็นหัวข้อในการ

ทำวิจัย ได้มีการทดลองเป็นเรื่องเป็นราว โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาช่วยแนะนำ สรุปคือ 
ได้ประดิษฐ์ Micro Gas Turbine ขึ้นมาใช้งานจริงๆ ซึ่งตัวต้นแบบ เมื่อทดลองเดิน
เครื่องแล้ว พบว่าประสิทธิภาพของเครื่องต้นแบบมีประมาณร้อยละ ๑๐-๑๑ ซึ่งค่า
ประสิทธิภาพเฉลี่ยของเครื่อง Gas Turbine ทั่วไปต้องอยู่ที่ประมาณร้อยละ ๓๐-๕๐ 
แต่สำหรับการเอาเทอร์โบ ชาร์จเจอร์ มาประดิษฐ์เป็นเครื่อง Gas Turbine ถือว่า
เป็นคนแรกของประเทศที่ได้ทำขึ้นมา ได้ประสิทธิภาพขนาดนี้ผมก็พอใจแล้วครับ  
แต่น่าเสียดายที่เรื่องนี้ไม่ได้เอาผลการวิจัยมาต่อยอด เนื่องจากพิจารณาดูแล้วเรา  
ไม่น่าสู้ต่างประเทศได้ 

Q : ช่วงมหาอุทกภัย เรือขวดน้ำที่ได้นายช่างออกแบบได้มีบทบาทสำคัญ
อย่างไรในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
A : ผมและทีมงานได้มอบเรือขวดน้ำให้ชาวบ้านแถบบางบัวทอง นนทบุรี และอีก
หลายพื้นที่ ซึ่งที่ผ่านมาชาวบ้านที่ได้รับเรือไป ก็ขอบคุณมาทางเฟซบุ๊ค และช่วงที่ไป
บริจาคเรือ เห็นชาวบ้านดีใจที่ได้เรือ ก็รู้สึกดี เพราะตอนแรกก่อนที่จะบริจาคเรือให้
ชาวบ้าน ทีมงานได้มีการพูดคุยกัน บางคนก็มองว่า กฟผ. เป็นองค์กรขนาดใหญ่ 
การเอาสิ่งประดิษฐ์ที่ได้จากสิ่งเหลือใช้ไปให้ก็เกรงว่าชาวบ้านจะเข้าใจผิดว่า ทำไม 
กฟผ. ไม่ซื้อเรือดีๆ มาให้ พอดีผมได้คุยกับรุ่นพี่คนหนึ่ง เขาบอกว่า “อย่าไปคิด 
อะไรมาก ถ้าเราคิดดี และจะทำดีให้เดินหน้าไปเลย” 

Q : ส่งนวัตกรรมเข้าไปประกวดในรายการ True Innovation   
ได้อย่างไร 
A : ผมทราบข่าวการประกวดโดยบังเอิญ ว่าทางบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้จัดให้มี
การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ซึ่งช่วงนั้นผมกำลังพัฒนางานเกี่ยวกับการจัด
ทำแคปซูลหลบภัยสึนามิ ไอเดียนี้เริ่มจากช่วงที่สึนามิเข้าถล่มประเทศไทย จะว่าไป
แล้วแนวคิดทุกแนวคิดจะเกิดมาจากความคิดที่ต้องการแก้ปัญหา ถ้าเราปล่อยไว้   

ภาพความเสียหายจากสึนามิในไทยที่เป็นแรงผลักดัน
ให้นายช่างบุญทุ่ม ออกแบบแคปซูลหลบภัยสึนามิ 



�0

ไม่ทำอะไร แนวคิดนั้นจะจางหายไปตามกาลเวลา แต่ถ้าเราเอาแนวคิดมาพัฒนา  
หาบทสรุปที่ดีที่สุด แล้วขยายผลออกไป มันมักจะได้รับการสานต่อในวงกว้าง 

Q : อะไรคือจุดเด่นของแคปซูลหลบภัยสึนามิ 
A : แคปซูลที่ผมออกแบบ มีจุดเด่นที่ความแข็งแรง เพราะเท่าที่ดูจากภาพข่าวสึนามิ
ถล่มญี่ปุ่นพบว่าทั้งเรือทั้งรถ ตึกรามบ้านช่อง ทุกอย่างพังพินาศหมด มนุษย์เราไม่
สามารถไปหลบภัยที่ไหนได้ ผมก็เลยมองว่าที่หลบภัยสึนามิควรจะต้องมีโครงสร้างที่
แข็งแรง สำหรับรูปแบบที่ออกมานั้น แคปซูลตัวนี้จะมีรูปร่างเป็นทรงกลม เนื่องจาก
ทรงกลมสามารถรับแรงได้ทุกทิศทุกทาง รวมทั้งเวลามีของไหลมาปะทะมันก็ยัง
สามารถลอยตัวอยู่ได้ โดยโครงสร้างจะเป็นเหล็กเกือบทั้งหมด แล้วหุ้มด้วยยาง ข้าง
ในสามารถบรรจุผู้โดยสารได้ ๔ คน ในอนาคตคิดว่าจะสร้างตัวต้นแบบออกมา แต่
ปัจจุบันยังติดขัดเรื่องงบประมาณ ซึ่งต้องใช้ทุนสูงพอสมควร ตอนนี้ผมก็พยายาม
เก็บสะสมเงินส่วนตัวอยู่ 

Q : แคปซูลหลบภัยสึนามิได้รับรางวัลอะไรจาก True Innovation 
A : ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ (เหรียญทองแดง) โดยช่วงที่แข่งขันยอมรับว่า
ตื่นเต้นมาก โดยเฉพาะการนำเสนอในรอบแรก หรือรอบ ๒๐ คน รอบนี้เขาจะคัด
ออกครึ่งหนึ่ง ผมเครียดมากเพราะถูกจำกัดด้วยเรื่องของเวลา หลังจากผ่านรอบนั้น
มาได้ ผมก็แอบหวังลึกๆ ว่า น่าจะได้รองชนะเลิศอันดับ ๑ แต่พอผลออกมาได้รอง
ชนะเลิศอันดับ ๒ ก็รู้สึกผิดหวังเล็กน้อย แต่ก็ไม่ท้อครับ เพราะได้กำลังใจจาก     
ผู้บังคับบัญชาและเพื่อนๆ ร่วมงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่ได้รับรางวัลแล้ว  
มีอยู่วันหนึ่ง คุณอมรพันธ์ ลีลาภรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า
บางปะกง-บำรุงรักษาโรงไฟฟ้า ได้มาพบผมที่แผนก และให้กำลังใจ ท่านบอกผมว่า 
ถึงแม้ผมจะได้เพียงรองชนะเลิศอันดับ ๒ แต่ก็ขอให้สู้ต่อเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับ
คนอื่นๆ ทำให้ผมมีกำลังใจจะสู้ต่อไป 

โมเดลแคปซูลหลบภัยสึนามิ ที่ ได้รางวัล True 
Innovation 
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 นี่คือเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งที่มี ใจรักในงานประดิษฐ์และงานวิจัย ไม่แน่
นะครับ ระหว่างที่คุณกำลังอ่านบทความนี้ เขาอาจจะมีไอเดียเด็ดๆ ที่ ในอนาคตจะ
กลายเป็นสิ่งประดิษฐ์ชิ้นใหม่อีกก็เป็นได้ 

 
 

แคปซูลหลบภัยสึนามิได้รับรางวัลจาก True Innovation 

เรือขวดน้ำ ที่นายช่างบุญทุ่มสร้างขึ้น เพื่อเอาไปช่วย
ผู้ประสบอุทกภัย 
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นานาทัศนะ
เรื่องและภาพ:ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ กฟผ. 
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บัตรเครดิตกับชีวิตคนรุ่นใหม่
สร้างหนี้หรือฉลาดใช้เงิน
 ทุกวันนี้ บัตรเครดิต ได้กลายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับคนรุ่นใหม่ 
ที่มีไลฟ์สไตล์เน้นความสะดวกรวดเร็ว ทำให้ผู้ ให้บริการบัตรเครดิตทุกราย
ต่างงัดกลยุทธ์ออกมาเพื่อช่วงชิงตลาดบัตรเครดิตในหมู่คนที่เพิ่งเริ่มต้น
วัยทำงาน และเมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๕๔ หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ  
ได้เผยแพร่ผลการศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการใช้บัตรเครดิต กรณีศึกษา 
: รูปแบบการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ก่อให้เกิดหนี้และวิธีการจัดการหนี้
บัตรเครดิต” พบว่า กลุ่มตัวมีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเฉลี่ยคนละ 
มากกว่า ๑ ใบ ส่วนใหญ่ การใช้บัตรจะเป็นในรูปแบบการกู้ยืม คือ  
ใช้บัตรเครดิตเพื่อผ่อนชำระค่าสินค้าหรือบริการ นอกจากนี้ 
ผลการศึกษายังระบุด้วยว่า ผู้ถือบัตรเครดิตบางคนมีปัญหาติดหนี้ 
บัตรเครดิตสูงสุดถึง ๙ ใบ! 
 
 การที่เรามีสิทธิ์ทำบัตรเครดิตได้ นั่นหมายความว่าเราเป็นคนที่มี
เครดิต มีศักยภาพและความน่าเชื่อถือ แต่ถ้าไม่รักษาเครดิตที่มีไว้ ใช้จ่ายเกิน
ตัวจนเป็นหนี้ เราจะกลายเป็นคนที่ไม่มีเครดิต ถ้าประวัติด้านการเงินเสียไปแล้ว 
ต่อไปหากจำเป็นต้องกู้ธนาคารเพื่อใช้ ในสิ่งจำเป็นจริงๆ เช่น สร้างบ้าน หรือ 
ทำธุรกิจ อาจไม่ได้รับการอนุมัติก็เป็นได้นะคะ เพราะฉะนั้น...เรื่องเงินเรื่องใหญ่ 
ต้องคิดให้เยอะนะคะ 

 ถ้าตัดเรื่องคนใช้บัตรเครดิตขาด

วินัยในการใช้จ่ายออกไป ผมคิดว่ามันมี
ประโยชน์มากกว่าโทษนะครับ ทั้งการทำ
ธุรกรรมที่สะดวกสบายผ่านอินเตอร์เน็ต 
ประหยัดเวลาเดินทางไปธนาคาร การซื้อ
สินค้าในห้างสรรพสินค้า หรือสถานที่อื่นๆ 
ที่ ใช้บัตรเครดิตได้ แถมบ่อยครั้งยังได้
ส่วนลดที่มาพร้อมกับบัตรด้วย อย่างเช่น
ผมอยู่ต่างจังหวัด แต่ชอบดูคอนเสิร์ตต่างๆ 
ที่มักจัดแสดงในกรุงเทพฯ ผมก็สามารถ
จองตั๋วล่วงหน้าแบบออนไลน์ โดยใช้บัตร
เครดิตได้ แล้วเดินทางเข้ากรุงเทพฯ ในวัน
ที่มีการแสดงเลยทีเดียว ทั้งสะดวก และ
ประหยัดเวลาครับ 

ณัฐพล	หล้าจันทร์	
อายุ	๒๕	ปี	อาชีพ	นักวิชาการคอมพิวเตอร	์
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 การใช้บัตรเครดิตสำหรับผม  
เป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันครับ เพราะ
ไม่ต้องพกเงินสดจำนวนมากๆ ปลอดภัย
จากพวกมิจฉาชีพ และยังทำให้เรามีสภาพ
คล่องในยามที่ต้องการใช้เงินด่วน ส่วนข้อ
เสีย คือ ทำให้เราไม่มีวินัยทางการเงินครับ 
แต่โดยรวมแล้วมีประสบการณ์ที่ดีกับการมี
บัตรเครดิตมากกว่า คือ ไปต่างประเทศ
แล้วอุ่นใจเวลาเงินสดหมด สามารถใช้บัตร
เครดิตสำรองจ่ายไปก่อนได้ 

ศักดา	โหรานนท์		
อายุ	๔๐	ปี	อาชีพ	นักธุรกิจอิสระ	

 บัตรเครดิต เป็นสิ่งอำนวยความ
สะดวกอีกอย่างในชีวิตคนรุ่น ใหม่ครับ    
มีความสะดวกในการจับจ่ายและการเข้าถึง
ทุกบริการที่เกี่ยวข้องกับการเงิน จนทำให้
บางครั้งเราหลงลืมนึกไปว่า ยิ่งใช้มาก  
เราก็ยิ่ ง เป็นหนี้มาก การเอาเงินของ
อนาคตมาใช้โดยขาดการคิดวางแผนอย่าง
รอบคอบ บางครั้งก็อาจก่อให้เกิดปัญหา
ตามมาได้ อย่างเช่นเรื่องราวของเพื่อนผม
คนหนึ่งครับ 
 เพื่อนผมคนนี้ตอนคบกับแฟน

ใหม่ๆ ก็ตามใจแฟนมาก ซื้อของให้โดยไม่
คิดถึงรายรับของตัวเอง แต่แล้ววันหนึ่งมี
เหตุให้เลิกรากันไป ภาระการชำระเงินตก
อยู่ที่เพื่อนผมคนเดียว เขาหาทางออกด้วย
การพึ่งพาเงินกู้นอกระบบเพื่อมาชดใช้ 
สุดท้ายกลายเป็นคนมีหนี้สินรุงรังราวกว่า 
๕ แสนบาท แม้ทุกวันนี้ เพื่ อนคนนี้      
ได้ทยอยใช้เงินคืนจนเกือบหมดแล้ว แต่สิ่ง
หนึ่งที่เขาคิดได้คือ จงมีความพอดีและ
ยับยั้งชั่งใจ และไม่วางใจกับความสบาย
ทางการเงินที่ชื่อว่า บัตรเครดิต ครับ 

พลธร	สถาพรเกรียงไกร	
	อายุ	๓๑	ปี	อาชีพ	นักบัญช	ี

 จากประสบการณ์ที่ ใช้บัตรเครดิต
มาเกือบ ๗ ปี โดยใช้เพียงใบเดียว พบว่า 
บัตรเครดิตที่ ใช้เพิ่มความสะดวกสบายให้
กับชีวิตไม่ใช่น้อย หากใช้อย่างรู้จักควบคุม
ตัวเอง โดยส่วนตัวพกไว้สำหรับกรณี
ฉุกเฉิน เช่น จำเป็นต้องใช้เงินแต่ ไม่มี
เงินสด หรือจะซื้อของชิ้นใหญ่ๆ แต่ไม่
อยากพกเงินสดจำนวนมากๆ เวลาไปซื้อ 
หากเป็นกรณีนี้มักใช้บัตรเครดิตจ่ายไปก่อน 

แต่จะกันเงินสำรองเอาไว้จ่ายค่าบัตรเครดิต
ไว้แล้ว จึงทำให้ควบคุมการใช้จ่ายได้   
ง่ายขึ้น ทำให้ไม่เคยมีปัญหาด้านการเงิน 

ทวิกานต์	ปานอินทร์	
อายุ	๒๕	ปี	อาชีพ	พนักงานบริษัท	



โลกธุรกิจ
เรื่อง: กองประสานสื่อสารระบบผลิตและส่งไฟฟ้า กฟผ.  ภาพ: กองผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ กฟผ. 
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 เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ผู้บริหารของ 
กฟผ. ได้แก่ นายพิษณุ ทองวีระกุล รองผู้ว่าการพัฒนา
ธุรกิจ และ นายไพศาล คัจฉสุวรรณมณี ผู้ช่วยผู้ว่าการ
บริหารธุรกิจ ร่วมลงนามกับ นายพิชัย สงวนไชยไผ่วงศ์ 
ประธานกรรมการ DCAP และ นายดรุณพร กมลภุส  
รองผู้จัดการอาวุโส รักษาการผู้จัดการใหญ่ DCAP ใน
สัญญาให้บริการงานเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าและ
หน่วยผลิตน้ำเย็น ระยะเวลา ๖ ปี มูลค่าสัญญา ๕๕๒ 
ล้านบาท โดยมีคณะผู้บริหาร กฟผ. อาทิ นายสุรศักดิ์  
ศุภวิฑิตพัฒนา รองผู้ว่ าการผลิตไฟฟ้า นายสุนชัย   
คำนูณเศรษฐ์ รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้า และนางสุนันทา 
เกียรติศิริกุล รองผู้ว่าการบัญชีและการเงิน พร้อมด้วย   

ผู้บริหาร DCAP ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้อง ๒๐๑ อาคาร
สำนักผู้ว่าการ สำนักงานกลาง กฟผ. นนทบุรี 

 นายพิษณุ ทองวีระกุล รองผู้ว่าการพัฒนาธุรกิจ 
กฟผ. กล่าวว่า กฟผ. และ DCAP มีความสัมพันธ์ที่  
แนบแน่นมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ จนถึงปัจจุบัน โดย กฟผ. 
เป็นผู้ออกแบบและก่อสร้างโรงไฟฟ้า และให้บริการงาน
เดินเครื่องและบำรุงรักษาให้กับ DCAP ซึ่งตลอดระยะเวลา
การให้บริการที่ผ่านมา แม้ว่าจะมีอุปสรรคและปัญหาเกิด
ขึ้นบ้างตามลักษณะของการดำเนินธุรกิจ แต่ทั้งสองฝ่าย
ก็ได้ร่วมฟันฝ่าอุปสรรค และสามารถแก้ปัญหาจนผ่านพ้น
ไปได้ด้วยดีเสมอมา และในวันนี้ เมื่อ DCAP ได้เพิ่ม
ศักยภาพการบริการขึ้นอีกระดับ มีการปรับเปลี่ยนเครื่อง
ผลิตกระแสไฟฟ้าและน้ำเย็นด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยยิ่งขึ้น 
ก็ยังคงไว้วางใจให้ กฟผ. เป็นผู้ ให้บริการงานเดินเครื่อง
และบำรุงรักษาอีกวาระหนึ่ง ด้วยความสัมพันธ์อันดีที่มี ให้

กฟผ.มืออาชีพงานเดินเครื่องและบำรุงรักษา
DCAPไว้ ใจให้ดูแลอีก๖ปี

 บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด 
หรือ DCAP มอบความไว้วางใจให้ การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นผู้ ให้
บริการงานเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า
และหน่วยผลิตน้ำเย็น ด้วยการลงนามในสัญญา
ระยะเวลา ๖ ปีร่วมกัน พร้อมให้คำมั่นที่จะ 
ร่วมมือกันเพื่อไปสู่ความสำเร็จของทั้งสองฝ่าย 
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กันตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา จึงมั่นใจได้ว่าทั้งสองฝ่ายจะ
ร่วมกันจรรโลงให้ภารกิจในอนาคตประสบผลสำเร็จอย่างงด
งามยิ่งๆ ขึ้นไป 
 “กฟผ. ตระหนักถึงภารกิจสำคัญของ DCAP ใน

การให้บริการที่ดีแก่สนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งมีส่วนส่งเสริม
ภาพลักษณ์ของประเทศ กฟผ. จะใช้ความสามารถและ
ประสบการณ์ รวมทั้งทรัพยากรที่มีอยู่ ทุ่มเททำงานอย่าง

เต็มกำลัง เพื่อคงไว้ซึ่งมาตรฐานการบริการแบบมืออาชีพ
อย่างแท้จริง และ กฟผ. ขอให้คำมั่นว่า การลงนามในครั้งนี้
จะไม่ ใช่เป็นเพียงพันธสัญญาที่มีต่อกันเฉพาะตัวอักษรที่
ระบุไว้เท่านั้น แต่ กฟผ. ได้ถือเป็นสัญญาใจที่มอบให้กับ 
DCAP ซึ่งมิใช่เป็นเพียงลูกค้าสำคัญ แต่ยังเป็นบริษัทใน
เครือ ที่ กฟผ. มีหน้าที่ โดยตรงที่จะสนับสนุนให้บริษัท
เจริญเติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืน” 
 ด้าน นายพิชัย สงวนไชยไผ่วงศ์ ประธาน
กรรมการ DCAP กล่าวว่า การดำเนินงานของ DCAP 
เกิดจากความร่วมมือระหว่าง กฟผ. บริษัท ปตท. จำกัด 
(มหาชน) และ การไฟฟ้านครหลวง ซึ่ง กฟผ. รับผิดชอบ
หลักในส่วนกระบวนการผลิต เดินเครื่อง และบำรุงรักษา
โรงไฟฟ้า ในปัจจุบัน DCAP ได้เพิ่มศักยภาพการผลิต
ไฟฟ้าขึ้นอีก โดยเปลี่ยนอุปกรณ์ ให้มีกำลังการผลิตและ
ประสิทธิภาพสูงขึ้น การที่ กฟผ. เป็นผู้ ให้บริการตาม
สัญญาในครั้งนี้ จะทำให้ DCAP มั่นใจได้ว่า การดำเนิน
ธุรกิจของบริษัทจะมีความเจริญมั่นคง สามารถรองรับการ
ขยายตัวของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิที่ DCAP ให้บริการ
ระบบทำความเย็นในภายหน้า และจะเสริมสร้างชื่อเสียง
และภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ และขอขอบคุณ กฟผ. ที่
ให้ความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานของ DCAP เป็น
อย่างดีเสมอมา 

 ทั้งนี้สัญญาฉบับดังกล่าว มีขอบเขตให้บริการแก่ 
DCAP ในงานเดินเครื่องและบำรุงรักษาประจำโรงไฟฟ้า
และหน่วยผลิตน้ำเย็น งานบำรุงรักษาหลัก งานบริหาร
จัดการอะไหล่ รวมถึงงานจัดหาและจัดการสารเคมี 



เที่ยวตามอำเภอใจ
เรื่อง: ณัฐพรพรหม แดดภู่  ภาพ: นันทวัฒน์ ภูดอกไม้/บุรัชต์ ภูดอกไม ้
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เชียงคาน ฉันรักเธอ 
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 ภาพไอหมอกยามเช้าลอยขึ้นจากแม่น้ำโขง พร้อมกับแสงสีทองอ่อนๆ จับตรงขอบฟ้า 
เสมือนเลื่อมสลับสีแลฉายให้เห็นเรือหางยาววิ่งกลางลำน้ำโขง คอยรับส่งผู้คนสองฟากฝั่งไทย-
ลาว ภาพผู้เฒ่าผู้แก่หน้าตาอิ่มเอิบผ่านร้อนผ่านหนาวกว่าครึ่งศตวรรษ นั่งพับเพียบด้วยอาการ
สำรวมหน้าเรือนไม้โบราณ พร้อมด้วยกระติ๊บข้าวเหนียว และดอกไม้เพื่อตักบาตร แลดูอบอุ่น 
แสดงถึงความเลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนา วิถีชีวิตที่ดำเนินไปอย่างเชื่องช้าดังปรากฏอยู่เบื้อง
หน้าปราศจากม่านมายา ทำให้ตกอยู่ ในภวังค์เหมือนโลกหยุดหมุนชั่วขณะจนไม่อยากจะละสายตา
จากสิ่งที่เห็นไปแม้แต่นาทีเดียว...ทั้งหมดนี้คือบรรยากาศของ “เชียงคาน” อำเภอเล็กๆ ของ
จังหวัดเลย ที่ตั้งอยู่อย่างสงบริมแม่น้ำโขง 

 หากพูดถึงกระแสแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมใน
ระยะ ๒-๓ ปีที่ผ่านมา จะต้องมี เชียงคาน อยู่ ในลิสต์ของนักเดิน
ทางตัวยง ไม่แพ้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน วัดภูมินทร์ 
จังหวัดแพร่ หรือ ภูทับเบิก จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นต้น โดย
เฉพาะในฤดูหนาว เมืองต่างๆ ที่เอ่ยนามมานี้จะคราคร่ำด้วย   
นักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศ จึงทำให้เมืองเหล่านี้ค่อยๆ แปรเปลี่ยน
ไปเป็นสังคมเมือง กระแสความเจริญได้ โหมกระหน่ำที่นี่อย่าง
รวดเร็ว สังเกตได้จากถนนเส้นเลียบชายโขง ที่ชาวเชียงคานเรียก
ว่า ถนนหลุ่ม (หลุ่ม แปลว่า ล่าง ในภาษาอีสาน) ที่มีเรือนแถว
โบราณอยู่มากที่สุด ปัจจุบันได้ถูกดัดแปลงเป็นเกสต์เฮาส์ หรือ
โฮมสเตย์ ร่วมกับร้านขายของที่ระลึกที่ผุดขึ้นใหม่ราวกับดอกเห็ด 
ทั้งจากนายทุนท้องถิ่นและจากกรุงเทพฯ แต่งแต้มถนนแห่งนี้ ให้มี
สีสันเหมือนลูกกวาดเป็นระยะทางประมาณ ๒ กิโลเมตร โดย
เฉพาะช่วงเวลา ๑๖.๐๐-๒๒.๐๐ น. ถนนเลียบชายโขงกลายเป็น
ถนนคนเดิน คล้ายกับถนนคนเดินท่าแพ ที่เชียงใหม่ หรือถนน 
คนเดิน อำเภอปาย ที่แม่ฮ่องสอนอย่างไม่ผิดเพี้ยน ถึงกระนั้น 
ชาวเชียงคานยังพยายามอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นต่างๆ ไว้เท่าที่
จะทำได้ เห็นได้จากยามเช้ามีข้าวจี่ปิ้งขายคู่กับข้าวเปียกหรือ
ขนมจีนเส้น สะท้อนถึงวัฒนธรรมอาหารท้องถิ่น ที่นักท่องเที่ยว
สามารถลิ้มลองได้ 
 นอกจากนี้จังหวัดเลยยังเป็นแหล่งปลูกฝ้ายที่ดีที่สุดใน

ประเทศไทย และเมื่อฤดูกาลหมุนเวียนมาถึงเดือนกุมภาพันธ์ งาน
ดอกฝ้ายบานที่เมืองเลย ก็จะถูกจัดขึ้น เพื่อเฉลิมฉลองดอกผล
ของแผ่นดิน คือ ปุยฝ้ายขาวนวล ที่พึ่งเก็บเกี่ยวแล้วเสร็จ คน
เมืองเลยหรือเชียงคานจะนำฝ้ายมาทอผ้าขาวม้าสีสันสะดุดตา 
บ้างก็แปรรูปเป็นผ้านวมฝ้ายหรือผ้าห่มกันหนาวได้อย่างดีเยี่ยม 
เช่นที่ร้านนิยมไทยซึ่งเป็นร้านเก่าแก่ ทำผ้านวมฝ้ายขายมา ๓  
ชั่วอายุคนแล้ว ถือว่าเป็นสินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีชื่อเสียง
เป็นหน้าเป็นตาของที่นี่ก็ว่าได้ 

 สุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยของเชียงคานคือ ขนมขบเคี้ยว

หวานๆ เช่น มะพร้าวแก้วกับกล้วยฉาบ เป็นผลิตภัณฑ์โอท็อป
ของพื้นที่ หาซื้อได้ทั่วไปสองข้างทาง จุดเด่นของมะพร้าวแก้วที่นี่
คือ ทำใหม่ๆ สดๆ ไม่ใส่สีหรือสารกันบูด แปรรูปให้เห็นกันสดๆ 
ตรงหน้าร้าน สร้างเสน่ห์ให้กับขนมพื้นบ้านได้อย่างมาก 
 ส่วนโปรแกรมการท่องเที่ยวเชียงคานในช่วงกลางวัน  

นักท่องเที่ยวสามารถเช่าจักรยานขี่สำรวจลัดเลาะถนนเลียบโขง 
ชมวัดวาอาราม หากรู้สึกเมื่อยล้าก็แวะพักจิบกาแฟ ในร้านที่ถูก
ตกแต่งเก๋ๆ แบบ Art Gallery ซึ่งมีบริการอยู่ทั่วเชียงคาน รับรอง
ว่าการตกแต่งที่นี่สวยงามไม่แพ้ที่อื่น 
 การเดินทางมาเชียงคานนี้ไม่ลำบาก เพราะมีรถทัวร์มา

ถึงเชียงคานเลย หรือจะขับรถมาเองก็สามารถแวะเที่ยวจังหวัด
อื่นๆ ข้างเคียงได้ด้วย เท่ากับว่ามาทริปเดียวได้ไปหลายที่ หรือ
หากมีทุนทรัพย์มากหน่อย ก็ ใช้วิธีขึ้นเครื่องบินมาลงที่อุดรธานี 
แล้วเช่ารถขับมายังจังหวัดเลย ระยะทางประมาณ ๑๔๐ กิโลเมตร 
ผ่านจังหวัดหนองบัวลำภู เข้าอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย แล้วจึง
วิ่งตรงสู่ เชียงคานอีก ๔๐ กิ โลเมตร หรือหากมีเวลาจำกัด 
สามารถนั่งเครื่องบินตรงมาลงจังหวัดเลยก็ได้ แต่มีข้อเสียตรงที่
เที่ยวบินที่ ให้บริการมีน้อยมากและไม่สม่ำเสมอ ต้องเช็คเวลาบิน
ให้แน่นอน 

 หากวันไหนรู้สึกเบื่องานที่ทำอยู่ เบื่อสังคมรอบข้าง 
อยากนั่งนิ่งๆ เงียบๆ ทบทวนอะไรบางอย่างเพียงคนเดียว ได้ใช้
เวลาอยู่กับตัวเองจริงๆ “เชียงคาน” น่าจะเป็นทางเลือกที่ดี    
ทางหนึ่ง เมืองที่ ใครๆ กล่าวถึงว่า “เวลาเดินช้า” ผู้คนไม่เร่งรีบ 
เป็นมิตร ยิ้มแย้มแจ่มใส บรรยากาศเย็นสบายนั้น จริงเท็จ
ประการใด...ต้องมาพิสูจน์ด้วยตัวเอง แล้วคุณจะตกหลุมรักเมืองนี้ 
...เชียงคาน ฉันรักเธอ 

 

ขอขอบคุณ ภาพประกอบจาก คุณนันทวัฒน์ ภูดอกไม้ ผู้อำนวยการการศึกษา 
นอกโรงเรียน อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู และอาจารย์บุรัชต์ ภูดอกไม้ 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 



ท้ายเล่ม

 EGAT Magazine จัดทำโดย ฝ่ายสื่อสารองค์การ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่ปรึกษา ธาตรี ริ้วเจริญ เยาวลักษณ์   
โหตรภวานนท์ ยุวดี ธงสุวรรณ รัชดา ทองอยู่ อนิรุจน์ เอี่ยมกิจการ ศิริลักษณ์ ศรีมณฑล บรรณาธิการ ยุทธชาติ เพียรมานะกิจ หัวหน้ากอง
บรรณาธิการณัฐกา ปีตะเสน กองบรรณาธิการ กฤษณ์ สุนทรชาติ นิรุตต์ หมั่นกิจ สุรินทร์ หล่อฤๅทัย นรากร ทับทิมดี อัครพล รักศรีรุ่งเรือง 
ธิดาเทพ ลือขุนทด ชลิศา แดงจำรูญ ภาพและศิลปกรรม กองผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์การ สมาชิกและจัดส่ง แผนกบริการ     
งานเผยแพร่ โทร. ๐ ๒๔๓๖ ๔๘๒๑ จัดพิมพ์โดย กองผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์การ สำนักกองบรรณาธิการ แผนกข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์ภายใน อาคารประชาสัมพันธ์ กฟผ. สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บางกรวย นนทบุรี ๑๑๑๓๐          
โทร. ๐ ๒๔๓๖ ๔๘๒๓  
 EGATMagazine เผยแพร่ความรู้ด้านพลังงานไฟฟ้าและการดำเนินงานของ กฟผ. ทั้งนี้ ความคิดเห็นเป็นของผู้เขียนมิใช่ของ กฟผ. 
บรรณาธิการ ขอสงวนสิทธิ์ ในการแก้ไขหรือปรับปรุงต้นฉบับเพื่อความเหมาะสม 

��

เลือกที่จะทำงานเพื่อประเทศชาต ิ ไปศึกษาต่อต่างประเทศด้วย
ทุนรัฐบาล (ทุน ก.พ.) ซึ่งตามระเบียบต้องกลับมาทำงานชดใช้ทุน
ในหน่วยงานภาครัฐ แต่ก่อนกลับเมืองไทยก็มีบริษัทในต่าง
ประเทศเสนองานให้ แต่ความรู้สึกของเรา คือ ทำงานให้เขาไม่
เหมือนกลับมาพัฒนาประเทศเรา การทำงานกับบริษัทต่างชาติ 
เราเหมือนเป็นเครื่องจักรทำงานให้ประเทศเขา ไม่มี โอกาสขับ
เคลื่อนทิศทางการพัฒนาประเทศเหมือนกลับมาอยู่เมืองไทย 
 
อยากเป็นผู้บุกเบิกงานด้านวิศวกรรมนิวเคลียร ์ ตอนที่เลือก
เรียนต่อด้านนี้ ประเทศไทยยังขาดผู้ เชี่ยวชาญด้านการใช้
ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ โดยเฉพาะด้านโรงไฟฟ้าพลังงาน
นิวเคลียร์ จึงอยากมาบุกเบิกงานด้านนี้ ซึ่งถือว่าเป็นสาขาใหม่
สำหรับประเทศไทย เป็นความท้าทายอย่างหนึ่งที่ตั้งใจจะทำให้
สำเร็จ ให้คนไทยเข้าใจว่าพลังงานนิวเคลียร์ไม่ ใช่เรื่องน่ากลัว 
และได้มีการใช้ประโยชน์แล้วในหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นด้าน
การแพทย์ เช่น การรักษาโรคมะเร็ง หรือ ด้านการเกษตร โดย
การฉายรังสีผักและผลไม้ ให้เก็บได้นานขึ้น อยากให้คนทั่วไป
เข้าใจเรื่องโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์เหมือนที่เราเข้าใจ ว่ามัน
สามารถนำมาใช้ประโยชน์ ได้อย่างปลอดภัย เพราะสุดท้าย
ประชาชนต้องเป็นคนตัดสินใจว่าประเทศไทยจะเดินหน้าต่อไปใน
ทิศทางใด เพื่อให้มีความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้า 
 
อยากให้คนอื่นจดจำเราในภาพที่เป็นคนธรรมดาคนหนึ่ง ไม่ใช่
นักวิชาการ ไม่ ใช่ด็อกเตอร์ เพราะนั่นเป็นเพียงส่วนหนึ่งในการ
ทำงานและการศึกษา ตัวตนจริงๆ ของเราก็ไปคนติดดินทั่วไป 
อย่าคิดว่าเป็นนักวิชาการจะพูดจาไม่รู้เรื่อง เข้ามาคุยด้วยได้ 
เพราะเรามีความจริงใจให้กับคนอื่นอยู่แล้ว 

เปิดใจด็อกเตอร์หนุ่ม 
ผู้มีจุดยืนของตนเองที่ชัดเจน 

สิ่งที่อยากฝากถึงเด็กไทย อยากให้เขามีความอดทน มีความ 
รับผิดชอบ ปัญหาหรืออุปสรรคคือความท้าทายที่ทุกคนจะต้องเจอ 
มันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ถ้าเรามีสติ ไม่หนีปัญหา สู้กับมัน    
เราจะผ่านทุกปัญหาไปได้แน่นอน 
  
มีผู้บริหาร กฟผ. เป็นไอดอลในการใช้ชีวิต เข้ามาทำงานใน 
กฟผ. ไม่นาน เพียง ๙ ปี แต่โชคดีที่มีโอกาสทำงานให้ผู้บริหาร 
กฟผ. ที่มีความสามารถหลายคน ไม่ว่าจะเป็นอดีตรองผู้ว่าการ 
ดร.ขจรศักดิ์ โหตรภวานนท์ และคุณบรรพต แสงเขียว หรือ  
คุณนพพล มิลินทางกูร (ซีอีโอ ราชบุรี โฮลดิ้ง) และ ดร.กมล 
ตรรกบุตร (อดีตผู้ช่วยผู้ว่าการ) ทำให้ได้เรียนรู้การทำงานและ
การใช้ชีวิตที่แต่ละท่านมีจุดเด่นคนละด้าน แต่ที่สำคัญที่ทุกคนมี
เหมือนกัน คือ ทำเพื่อส่วนรวมก่อนตัวเองเสมอ ต่างจากคนสมัยนี้
บางคน ที่รู้เพียงแต่ว่า สิทธิ คืออะไร แต่ไม่รู้ว่า หน้าที่ ของตน
ที่มาพร้อมกับความรับผิดชอบมีอะไรบ้าง 
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