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	 “เรยีนรูจ้ากวนัวาน	มชีวีติอยูเ่พือ่วนันี	้มคีวามหวงัเพือ่วนัพรุง่นี”้	

	 อัลเบิร์ต	ไอน์สไตน์	ว่าไว้...เหมาะเป็นที่สุดที่จะน�ามาคิดและท�าตามใน

ช่วงต้นปีเช่นนี้

	 คนจ�านวนมากละเลยบทเรยีนจากอดตี	ท�าให้ไม่ได้ใช้ชวีติในวนันีแ้บบ

สุดก�าลัง	 ส่วนความหวังในวันพรุ่งนี้ก็มักเป็นความหวังที่ขาดการลงมือ	

ปีนี้...ถึงเวลาหรือยังที่จะปฏิวัติตัวเองใหม่

	 เรือ่งพลงังานไฟฟ้ากไ็ม่ต่างกบัชวีติคน	ต้องเรยีนรูจ้ากบทเรยีนใน

อดีต	ตระหนักอย่างจริงจังถึงสถานการณ์	พลังงานในวันนี้	และตระเตรียม

ปูทางเพื่อให้อนาคตของประเทศไทยมีความยั่งยืนทางพลังงาน

	 คอลัมน์ใน	EGAT	Magazine	ฉบับนี้จึงอัดแน่นไปด้วยเรื่องราว	

“เรียนรู้จากวันวาน	มีชีวิตอยู่เพื่อวันนี้	มีความหวังเพื่อวันพรุ่งนี้”	ในเรื่อง

พลังงานไฟฟ้า	 เชื่อเถอะค่ะ...อย่ารอให้เสียเวลา	 เปิดอ่านสารพันความรู้ด้าน

พลังงานในเล่มกันดีกว่า

ทีมขา่วประชาสัมพันธ ์ กฟผ.



บนระเบียง

๒

	 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	(กฟผ.)	 ร่วมกับการ
ไฟฟ้านครหลวง	 และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 จัดการอบรม	6th 
ASEAN Residential School in Electric Power Engineering 
(ARSEPE)	ในหัวข้อ	Balancing	Between	Greening	Power	Supply 
and	Modernizing	Electricity	Transmission	and	Distribution	
System:	Smart	Grid	and	Renewable	Energy”	โดยมี	นายมงคล	
สกุลแก้ว	 รองผู้ว่าการนโยบายและแผน	 กฟผ.	 เป็นประธานใน							
พธิเีปิด	ณ	โรงแรมดิเอมเมอรลั	รชัดาภเิษก	เม่ือวนัที	่๒๑	พฤศจกิายน	
๒๕๕๕	 ในการนี้ได้รับเกียรติจาก	 ดร.คุรุจิต	 นาครทรรพ	 รองปลัด
กระทรวงพลังงาน	 กล่าวปาฐกถาในหัวข้อ	Climate	Change	and	
Trend	of	Power	Industries	in	the	Future
	 ดร.คุรุจิต	 นาครทรรพ	 รองปลัดกระทรวงพลังงาน	 กล่าว
ว่า	 ในแวดวงพลังงาน	 สามสิ่งที่ต้องให้ความส�าคัญอย่างเท่าเทียม
กัน	 คือ	 ความมั่นคงด้านพลังงาน	 สิ่งแวดล้อม	 และสังคม	 หาก
ให้ความส�าคัญด้านใดด้านหนึ่งมากเกินไป	 หรือน้อยเกินไป	 อาจ
ท�าให้เกิดปัญหา	 ปัจจุบันโลกเรามีประชากรมากถึง	 ๗	 พันล้านคน																					
ในอีก	 ๓๐	 ปีข้างหน้าคาดว่าจะมีประชากรมากถึง	 ๙	 พันล้านคน	
ขณะทีพ่ืน้ทีบ่นโลกเท่าเดิม	เชือ้เพลงิพลงังานก�าลงัลดน้อยลงเรือ่ยๆ																				
ดังนั้น	การวางแผนด้านพลังงานจึงจ�าเป็นต้องท�าอย่างรอบคอบ
	 นายมงคล	สกุลแก้ว	รองผู้ว่าการนโยบายและแผน	กฟผ.	
กล่าวว่า	 การอบรมนี้มีผู้เข้าร่วมอบรม	 ๓๕	 คน	 จากประเทศไทย	
อินโดนีเซีย	มาเลเซีย	เวียดนาม	และสิงคโปร์	จึงนับเป็นโอกาสดีที่
ผู้แทนจากภมูภิาคอาเซยีนได้มาแลกเปลีย่นองค์ความรูด้้านพลังงาน	
อันจะเป็นประโยชน์ต่อโครงการระบบส่งไฟฟ้าอาเซียน	(ASEAN	
Power	Grid)	 ที่จะมีบทบาทสร้างความม่ันคงด้านกระแสไฟฟ้าให้
กับภูมิภาคในอนาคต

๓	การไฟฟ้าเป็นเจ้าภาพจัดอบรม	

ARSEPE	เชื่อมโยงองค์กร

ด้านพลังงานในภูมิภาคอาเซียน
CTH	เจ้าของลิขสิทธิ์

พรีเมียร์ลีกอังกฤษ	 วางใจ

เลือกโครงข่ายโทรคมนาคม

ของ	กฟผ.	เป็นโครงข่ายหลกั

	 นางอัญชลี	 โคละทัต	 ผู ้อ�านวยการฝ่าย
จัดการธุรกิจสายงานระบบส่ง	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย	(กฟผ.)	 เปิดเผยว่า	 บริษัท	 เคเบิลไทย				
โฮลดิ้ง	 จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	CTH	 เจ้าของลิขสิทธิ์
การถ่ายทอดสดฟุตบอล	พรีเมียร์ลีก	อังกฤษ	ระหว่าง
ปี	๒๐๑๓-๒๐๑๖	รวม	๓	ฤดูกาล	และจากการเปิดเผย
ของบริษัท	CTH	ที่จะใช้โครงข่ายเส้นใยแก้วน�าแสงที่
มีครอบคุลมทั่วประเทศไทยในการส่งข้อมูล	 ซึ่งจะมี
ความเสถยีรมากกว่าการใช้สัญญาณจากจานดาวเทยีม
นั้น	 กฟผ.	 ในฐานะผู้ให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม	
ใยแก้วน�าแสง	 รู้สึกยินดีที่บริษัท	CTH	 ไว้วางใจใน
โครงข่ายโทรคมนาคมของ	 กฟผ.	 โดยก�าหนดใช้
โครงข ่ายเส ้นใยแก ้วน�าแสงหลักที่ดีที่ สุดของ
ประเทศไทย	คือ	โครงข่ายของ	กฟผ.
	 ทั้งนี้	บริษัท	CTH	มีความสนใจในโครงข่าย
โทรคมนาคมของ	กฟผ.	แต่เนือ่งจาก	กฟผ.	ไม่มโีครง
ข่ายเส้นใยแก้วน�าแสงไปถึงผู้ใช้บริการโดยตรง	(Last	
Mile)	บริษัท	CTH	จึงได้เจรจากับผู้ให้บริการโครงข่าย
รองทีเ่ข้าถงึประชาชนโดยตรงรายอืน่	แต่มข้ีอก�าหนด
ส�าคัญระบุว่าส่วนที่เป็นโครงข่ายหลักผู ้ให้บริการ
โครงข่ายรองต้องใช้โครงข่ายของ	กฟผ.	เท่านัน้		ซึง่ใน
การให้บรกิารโครงข่ายหลักจะสร้างรายได้ให้กบั	กฟผ.	
ปีละกว่า	๒๑	ล้านบาท



๓

กฟผ.	ร่วมกับสมาคม

เรือประมงชายฝั่งคลองนา

ทับ	เปิดธนาคารปูม้าแห่งแรก

ในอ�าเภอจะนะ
	 นายกฤษฎา	บญุราช	ผูว่้าราชการจงัหวดั
สงขลา	เป็นประธานในพธิเีปิด	“ธนาคารปมู้าคลอง
นาทับ”	โดยม	ีนายไกรโชค	ผลชวีนิ	ผูช่้วยผูว่้าการ
ชุมชนสมัพนัธ์และสิง่แวดล้อมโครงการ	การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	(กฟผ.)	 พร้อมด้วย
ผู้ปฏิบัติงาน	 กฟผ.	 จากโรงไฟฟ้าจะนะ	 ผู้น�า
ชุมชน	 และประชาชนชาวนาทับ	 ร่วมงาน	 ณ	
บ้านปากบางนาทับ	อ�าเภอจะนะ	จังหวัดสงขลา	
เมื่อวันที่	๒๑	พฤศจิกายน	๒๕๕๕
	 นายกฤษฎา	บญุราช	ผูว่้าราชการจงัหวดั
สงขลา	กล่าวว่า	รู้สึกยินดีที่	กฟผ.	และสมาคม
เรือประมงชายฝั่งคลองนาทับ	 ได้ร่วมกันก่อตั้ง	
“ธนาคารปูม้า	คลองนาทับ”	ซึ่งเป็นธนาคารปูม้า
แห่งแรกในอ�าเภอจะนะได้ส�าเรจ็	ถอืเป็นตวัอย่าง
ของความร่วมมืออันดีระหว่างชุมชนกับ	 กฟผ.	
ท่ีได้มีการปรึกษาหารือและร่วมกันพัฒนาคลอง
นาทับ	 ซึ่งเป็นสายน�้าหลักในการประกอบอาชีพ
ประมงของพี่น้องประชาชนในพื้นที่
	 ด้าน	นายไกรโชค	ผลชวีนิ	ผูช่้วยผูว่้าการ
ชุมชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อมโ่ครงการ	 กฟผ.	
กล่าวว่า	กฟผ.	มุง่มัน่พฒันาการผลติกระแสไฟฟ้า
ควบคู่ไปกับการท�าให้ชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้ามี

ความเป็นอยูท่ีด่	ีโดยยดึหลักว่า	“การพฒันาของชุมชนต่างๆ	ต้องอยูบ่นรากฐาน
ที่ท�าให้ชุมชนมีความแข็งแกร่ง	สามารถยืนได้ด้วยตนเอง	และทุกคนได้รับผล
ประโยชน์ร่วมกัน”	ดังนั้น	กฟผ.	จึงเข้ามามีส่วนร่วมจัดตั้งธนาคารปูม้า	 เพื่อ
ฟื้นฟูแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น�้า	ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อชาวประมงในระยะยาว
	 ธนาคารปมู้า	คลองนาทบั	เกดิจากการรวบรวมเงนิบรจิาคจากสมาชกิ
สมาคมเรือประมงชายฝั่งคลองนาทับ	เป็นงบประมาณในเบื้องต้น	และ	กฟผ.	
สมทบงบประมาณส่วนที่เหลือ	 จากนั้นจึงเริ่มด�าเนินการก่อสร้างต้ังแต่เดือน
กรกฎาคม	๒๕๕๕	จนแล้วเสร็จในเดือน	ตุลาคม	๒๕๕๕	นอกจากนี้	ทั้งสอง
หน่วยงานยังได้ร่วมกันปลูกป่าชายเลนเพิ่มเติมตามแนวฝั่งคลองนาทับ	 เพื่อ
เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น�้าตามธรรมชาติด้วย

คน	กฟผ.	ค้นคว้า-พัฒนา	ไม่หยุดยั้ง

ด้วย	๑๙	ผลงาน	รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์

ซึ่งเป็นประโยชน์แก่	กฟผ.
	 นายสุทัศน์	 ปัทมสิริวัฒน์	 ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย	(กฟผ.)	เป็นประธานในพธิมีอบรางวัลให้กบัผลงานที่ได้รบั
คดัเลือกให้เป็นผลงานทีค่ดิค้นหรอืประดษิฐ์ส่ิงซ่ึงเป็นประโยชน์แก่	กฟผ.	
ประจ�าปี	๒๕๕๕	จ�านวนทั้งสิ้น	๑๙	ผลงาน	เมื่อวันที่	๒๖	พฤศจิกายน	
๒๕๕๕	ณ	หอประชุมเกษม	จาติกวณิช	ส�านักงานกลาง	กฟผ.	นนทบุรี
	 นายสุทัศน์	 ปัทมสิริวัฒน์	 ผู้ว่าการ	 กฟผ.	 กล่าวว่า	 คุณค่า
ของรางวัลประดิษฐ์คิดค้นที่เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินงานของ	กฟผ.	
เกิดจากการพัฒนาผลงานซึ่งต้องใช้เวลา	 ความมุ่งมั่น	 วิริยะอุตสาหะ	
ปรับปรุงผลงานให้ใช้งานได้จริงและมีประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร	 ดังนั้น	
การประดษิฐ์คดิค้นของผูป้ฏบิตังิาน	ย่อมเป็นสิง่รบัประกนัว่าองค์กรนัน้
จะก้าวหน้าและประสบความส�าเร็จอย่างยั่งยืน
	 รางวัลผลงานที่คิดค้นหรือประดิษฐ์สิ่งซึ่งเป็นประโยชน์แก่	
กฟผ.	 ประจ�าปี	 ๒๕๕๕	มีนักประดิษฐ์จากหน่วยงานต่างๆ	 ใน	 กฟผ.	
ส่งผลงานเข้าประกวดจ�านวน	๓๙	ผลงาน	และได้รับการพิจารณาเหลือ
เพียง	๑๙	ผลงาน	แบ่งเป็นรางวัลดีเลิศ	๑	ผลงาน	รางวัลดีเยี่ยม	๕	ผล
งาน	รางวัลดีมาก	๒	ผลงาน	และรางวัลชมเชย	๑๑	ผลงาน	ส�าหรับ
รางวัลดีเลิศประจ�าปี	 ๒๕๕๕	 ได้แก่	 ผลงาน	 “การออกแบบและจัดท�า
ชุดควบคุมระบบ	Governor	Control	ส�าหรับโรงไฟฟ้าพลังน�้าด้วย	PLC	
(Programmable	Logic	Control)	โดยผูป้ฏิบตังิานฝ่ายบ�ารงุรกัษาไฟฟ้า	
กฟผ.



๔

ชาว	กฟผ.	รวมใจถวายสัตย์ฯ													

เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ดี	พร้อมถวายผ้าป่า

เฉลิมพระเกียรติฯ	กองทุนเล่าเรียนหลวง

	 เมื่อวันที่	๓	ธันวาคม	๒๕๕๕	นายธนากร	พูลทวี	รองผู้ว่าการเชื้อ
เพลิง	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	(กฟผ.)	น�าผู้ปฏิบัติงาน	กฟผ.	
ถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	
และถวายสัตย์ปฏิญาณ	 เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ดีและเป็นพลังของ
แผ่นดนิ	เน่ืองในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา	๕	ธนัวาคม	๒๕๕๕	พร้อม
กันนี้	ชุมชนโดยรอบส�านักงานกลาง	กฟผ.	ได้พร้อมใจกันแต่งกายสีชมพู
มาร่วมถวายความจงรักภักดีเป็นจ�านวนมาก	ณ	ลานน�้าพุ	ส�านักงานกลาง	
กฟผ.	นนทบุรี	ซึ่งได้มีการกระจายเสียงทางไกลไปยังหน่วยงาน	กฟผ.	ใน
ส่วนภูมิภาค	ให้ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณโดยพร้อมเพรียงกัน

สิ่งประดิษฐ์	กฟผ.	สร้างชื่อ

ก้องแดนโสม	คว้า	๓	เหรียญทอง

Seoul	International	

Invention	Fair

	 ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	 ได้
คดัเลอืกผลงานสิง่ประดษิฐ์เพือ่เป็นตวัแทนประเทศไทย
เข้าร่วมงาน	Seoul	 International	 Invention	Fair	
(SIIF	2012)	ระหว่างวนัที	่๒๙	พฤศจกิายน	-	๒	ธนัวาคม	
๒๕๕๕	ณ	กรุงโซล	สาธารณรัฐเกาหลีใต้	เพื่อส่งเสริม
นักประดิษฐ ์ ไทยให ้มี โอกาสแสดงศักยภาพต ่อ
สาธารณชนในระดับนานาชาติ	 โดยในครั้งนี้	 ผลงาน
ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	(กฟผ.)	ได้รับ
เลือกจ�านวน	๓	ผลงาน	ได้แก่	ผลงาน	“เครื่องมือการ
เพิ่มแถวลูกถ้วย	Suspension	Line	Cross	 โดยไม่ดับ
กระแสไฟฟ้าของสายส่ง	 ๒๓๐	 กิโลโวลต์”	 ของสถานี
ไฟฟ้าแรงสงูพษิณโุลก	ฝ่ายปฏบิตักิารภาคเหนอื	ผลงาน	
“เครื่องควบคุมการสื่อสารทางเสียงส�าหรับศูนย์ควบคุม
ระบบก�าลังไฟฟ้า”	 ของแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ	
กองบ�ารุงรักษาระบบสื่อสาร	

	 จากนั้น	กฟผ.	ได้จัดให้มีพิธีถวายองค์ผ้าป่า
มหากุศล	 เฉลิมพระเกียรติฯ	 เพื่อสนับสนุนโครงการ
เล่าเรียนหลวงส�าหรับพระสงฆ์ไทย	ประจ�าปี	๒๕๕๕	
ณ	หอประชมุเกษม	จาตกิวณชิ	ส�านกังานกลาง	กฟผ.	
นนทบุรี	 โดยมี	 นายธนากร	พูลทวี	 รองผู้ว่าการเชื้อ
เพลิง	กฟผ.	มอบเงินสนับสนุนในนาม	กฟผ.	จ�านวน	
๕๐๐,๐๐๐	บาท	พร้อมกันนี้ผู้ปฏิบัติงาน	กฟผ.	และ
ชุมชนโดยรอบ	 ได้น�ากองผ้าป่ามหากุศล	 จ�านวน	
๓๖	กอง	ร่วมกันถวายแด่เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธ
ชินวงศ์	 วัดพิชยญาติการามวรวิหาร	 รวมเป็นเงินที่
ถวายทั้งส้ิน	 ๙๙๕,๗๐๐	 บาท	 จากน้ัน	 เจ้าประคุณ
สมเดจ็พระพทุธชนิวงศ์	ได้มอบเงนิให้กบั	พลอากาศเอก
ก�าธน	สนิธวานนท์	องคมนตร	ีในฐานะประธานกองทนุ
เล่าเรยีนหลวงส�าหรบัพระสงฆ์ไทย	ฝ่ายฆราวาส	เพือ่
น�าไปสมทบกองทนุโครงการทนุเล่าเรยีนหลวงส�าหรบั
พระสงฆ์ไทย
	 กฟผ.	 ได้บริจาคเงินสบทบทุนโครงการ
ดังกล่าว	 และจัดโครงการทอดผ้าป่ามหากุศล	 เฉลิม
พระเกียรติฯ	เป็นประจ�าทุกปี	ตั้งแต่ปี	๒๕๔๗	เป็นต้น
มา	โดยเชิญชวนผูป้ฏิบัตงิาน	กฟผ.	และบรษิทัในเครอื	
รวมทั้งชุมชนต่างๆ	รอบ	กฟผ.	ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ
จัดตั้งกองผ้าป่ามหากุศล	 ถวายแด่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่วั	เนือ่งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา	
๕	ธันวาคม	ของทุกปี

ฝ่ายปฏบิตักิารภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	และผลงาน	“เครือ่งเจยีระไน	รูใน”	ของ
แผนกช่างกลโรงงาน	กองโรงงาน	ฝ่ายผลิตเหมืองแม่เมาะ	ซึง่ผลงานสิง่ประดษิฐ์
ของ	กฟผ.	ได้รับรางวัลเหรียญทองทั้ง	๓	ผลงาน	จากทั้งหมด	๕๙๑	ผลงานที่
ร่วมน�าเสนอในงาน	SIIF	2012	ทั้งที่เป็นการร่วมประกวดในระดับนานาชาติเป็น
ครั้งแรกของทั้งสามผลงาน
	 นายธนา	พุฒรังษี	รองผู้ว่าการระบบส่ง	กฟผ.	เปิดเผยว่า	การส่งเสริม
และสนับสนุนการวิจัยที่สามารถน�าไปใช้ในการพัฒนาประเทศ	 ถือเป็นหนึ่งใน
ภารกิจที่	 กฟผ.	 ให้ความส�าคัญ	 เพราะนับเป็นทุนทางเศรษฐกิจที่ส�าคัญของ
ประเทศ	 และสามารถช่วยลดการพึ่งพาและน�าเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ	
การน�าส่ิงประดษิฐ์ไปเผยแพร่ในต่างประเทศเช่นนี	้นอกจากจะได้แสดงศกัยภาพ
ของผลงานจากประเทศไทยแล้ว	ยงัเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมอืด้านการ
วิจัยและการประดิษฐ์คิดค้นระหว่างประเทศไทยกับองค์กรด้านการประดิษฐ์ใน
ระดับสากล



๕

ฝ่ายก่อสร้างพลังน�้า	กฟผ.	

สุดเจ๋ง	ผ่านการรับรอง

มาตรฐานสากล	๑๕	ปี

ติดต่อกัน

	 เมื่อวันที่	 ๒๒	 พฤศจิกายน	 ๒๕๕๕											
นายสุนชัย	 ค�านูณเศรษฐ์	 รองผู้ว่าการพัฒนา
โรงไฟฟ้า	 เป ็นผู ้แทนการไฟฟ้าฝ ่ายผลิต
แห ่งประเทศไทย	 (กฟผ.)	 รับมอบใบรับ
ร อ ง ร ะบบบริ ห า รคุณภาพ 	 I SO 	 9 0 0 1	
:	 2008	 จาก	 Mr .	 Sr in ivasan	 Raghu	
รองประธานบริหารบริษัท	 ทูฟ	 นอร์ด	(ประเทศ
ไทย)	 จ�ากัด	 ในฐานะบริษัทผู ้ตรวจประเมิน	
ณ	 ห้องประชุม	 ๒๐๑	 อาคารส�านักผู ้ว ่าการ	
ส�านักงานกลาง	 กฟผ.	 โดยใบรับรองดังกล่าว
เป็นการมอบให้แก่ฝ่ายก่อสร้างพลังน�้า	 กฟผ.	
ภายใต้ขอบเขตงานติดตั้ง	 ปรับปรุง	 และบ�ารุง
รักษาอุปกรณ์เครื่องผลิตไฟฟ้าพลังน�้า	ตลอดจน
งานก่อสร้างเขื่อน	อาคารประกอบ	อุโมงค์	และ
พัฒนาแหล่งน�้า	 ซึ่งถือเป็นการต่ออายุใบรับรอง
ครั้งที่	๖	ติดต่อกัน	(ใบรับรองมีอายุครั้งละ	๓	ปี)	
รวมเป็นระยะเวลา	๑๕	ปี	หลงัจากได้รบัใบรบัรอง
ครั้งแรกในปี	๒๕๔๐
	 นายสุนชัย	 ค�านูณเศรษฐ์	 รองผู้ว่าการ
พัฒนาโรงไฟฟ้า	กฟผ.	กล่าวว่า	มาตรฐานระบบ

บริหารงานคุณภาพ	(Quality	Management	System:	QMS)	หรือที่รู้จักกันใน
ชื่อ	ISO	9001:	2008	ซึ่งถูกก�าหนดโดยองค์กรนานาชาติว่าด้วยการมาตรฐาน	
(International	Organization	for	Standardization:	ISO)	 ให้เป็นมาตรฐาน
สากลที่องค์กรชั้นน�ายึดถือ	 ส�าหรับ	 กฟผ.	 ได้เห็นความส�าคัญของมาตรฐาน
ดงักล่าวและมนีโยบายส่งเสรมิการพฒันาคณุภาพทัว่ทัง้องค์กรสู่ความเป็นเลศิ	
โดยค�านึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม	 เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในที่สุด
ส�าหรับ	ฝ่ายก่อสร้างพลังน�้า	กฟผ.	ได้ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์และพฒันากระบวนการท�างานให้มมีาตรฐาน	จนเป็นหน่วยงานแรก
ของ	กฟผ.	ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน	ISO	9001:	2008	เมื่อปี	๒๕๔๐	(ISO	
9002	:	1994	ในขณะนัน้)	และได้รบัการต่ออายกุารรบัรองเรือ่ยมาจนถึงปัจจบุนั

เขื่อนสิริกิต์ิ	 สุดปล้ืมเป็นโรงไฟฟ้าพลังน�้า

แห่งแรกของ	กฟผ.	รบัรางวลัอตุสาหกรรม

ดีเด่น	ประเภทการบริหารความปลอดภัย

	 นายเจริญ	ทะมังกลาง	ผู้ช่วยผู้อ�านวยการเขื่อนสิริกิติ์-บริหาร	
เป็นผู้แทน	 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	(กฟผ.)	 รับรางวัล
อตุสาหกรรมดเีด่น	ประจ�าปี	๒๕๕๕	ประเภทการบรหิารความปลอดภยั	
จาก	นางสาวยิง่ลักษณ์	ชินวัตร	นายกรฐัมนตร	ีณ	ตกึสันตไิมตร	ีท�าเนยีบ
รัฐบาล	เมื่อวันที่	๓๐	พฤศจิกายน	๒๕๕๕
	 นายเจริญ	ทะมังกลาง	ผู้ช่วยผู้อ�านวยการเขื่อนสิริกิติ์-บริหาร	
กฟผ.	 เปิดเผยว่า	 รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น	 เป็นรางวัลที่กระทรวง
อุตสาหกรรมมอบให้กับผู้ประกอบการที่มีความคิดริเริ่ม	 และมีความ
วิริยะอุตสาหะในการสรรค์สร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
อุตสาหกรรมของประเทศ	 โดยโรงไฟฟ้าพลังน�้าเข่ือนสิริกิติ์	 เป็น									
โรงไฟฟ้าพลังน�้าแห่งแรกของ	 กฟผ.	 ที่ได้รับรางวัลในประเภทการ
บริหารความปลอดภัย	พิจารณาจาก	๖	หมวดหลัก	คือ	๑.	การบริหาร
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	 ๒.	 การบริหารจัดการทรัพยากร
บุคคล	๓.	การป้องกันอุบัติเหตุและควบคุมอันตราย	๔.	การสอบสวน
และวิเคราะห์อุบัติเหตุ	๕.	การป้องกันภัยและแผนฉุกเฉิน	และ	๖.	การ
พัฒนาระบบบริหารความปลอดภัย



รอบรั้วพลังงาน

เรื่อง : ธิดาเทพ  ภาพ : กองผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ กฟผ.

๖

 นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล	 รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพลังงาน	 ให้เกียรติปาฐกถาพิเศษภายในงานสัมมนา	
“สแกนความพร้อมไฟฟ้าไทยรับ	AEC”	 ซ่ึงจัดโดยสมาคม
ผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ	 โดยมี	 นายสุทัศน์	 ปัทมสิริวัฒน์	 ผู้ว่าการ	
กฟผ.	 นายเจน	 น�าชัยศิริ	 รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย	(ส.อ.ท.)	และ	นางปรียนาถ	สุนทรวาทะ	ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร	 บริษัท	 อมตะ	 บี.กริม	 จ�ากัด	 ร่วมเสวนา	
เมื่อวันที่	 ๒๑	 พฤศจิกายน	 ๒๕๕๕	 ณ	 ห้องประชุมสมาคม
ผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ	อาคารช้าง	กรุงเทพฯ

	 นายพงษ์ศักดิ์	 รักตพงศ์ ไพศาล	 รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพลังงาน	ปาฐกถาพิเศษเรื่อง	“อนาคตไฟฟ้าไทย	ทาง
เลือก...ทางรอด”	ว่า	ประเทศไทยก�าลังมุง่สู่ประชาคมเศรษฐกจิ
อาเซียน	(AEC)	และในเบื้องต้นด้านพลังงานไฟฟ้า	จะมุ่งเน้น
ความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้าน	คือ	เมียนมาร์	ลาว	กัมพูชา	และ
เวียดนาม	เป็นหลกัก่อน	ซึง่ประเทศกลุม่นีข้าดแคลนก�าลงัผลติ
ไฟฟ้า	สวนทางกบัการเตบิโตทางเศรษฐกจิและจ�านวนประชากร
ทีเ่พิม่ขึน้	ไทยซึง่มคีวามพร้อมทีสุ่ดในหมูเ่พือ่นบ้านจงึต้องเป็น
ศูนย์กลางการเช่ือมโยงโครงข่ายระบบไฟฟ้าของอาเซียน	
(ASEAN	Power	Grid)	 นั่นหมายความว่าโรงไฟฟ้าจะต้ังอยู่
ประเทศใดไม่ส�าคัญ	แต่เมื่อส่งจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบส่งแล้ว	จะ
ไปสร้างความมั่นคงทางพลังงานร่วมกันในภูมิภาค
	 “ประเทศไทยมีศักยภาพ	มีการออกแบบระเบียบต่างๆ	
ที่ได้มาตรฐาน	เพือ่นบ้านยอมรบัให้ไทยเป็นศนูย์กลางพลงังาน	
จึงขอให้	 กฟผ.	 เตรียมบุคลากรที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีการ
ผลิต	เพื่อช่วยเผยแพร่ความเชี่ยวชาญไปยังประเทศเพื่อนบ้าน	
รวมถงึเข้าไปพฒันาโรงไฟฟ้าต้นทนุต�่า	เพือ่ส่งกระแสไฟฟ้ากลบั
มาเสรมิความมัน่คงในไทย	ดงันัน้ปีหน้าต้องเร่งให้เกดิการเจรจา

 ผู้รู้ในแวดวงพลังงาน-อุตสาหกรรม	สแกนความ

พร้อมไฟฟ้าไทยรับ	 AEC	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

พลังงาน	 ส ่งสัญญาณให ้การไฟฟ้าฝ ่ ายผลิตแห ่ง

ประเทศไทย	(กฟผ.)	เตรยีมบคุลากรและเทคโนโลยกีารผลติ	

ให้พร้อมเป็นศนูย์กลางพลงังานอาเซยีน	ในขณะที	่ผู้ว่าการ	

กฟผ.	ยนืยนัว่า	พลงังานของไทยมีความม่ันคง	ในระยะสัน้

ไม่น่าเป็นห่วง	แต่ระยะยาวต้องเร่งท�าความเข้าใจ	รฟ.เทคโนโลยี

ถ่านหินสะอาด	เพื่อรักษาความได้เปรียบด้านราคาพลังงาน

ผู้รู้พลังงาน-อุตสาหกรรม มองอนาคต

สแกนความพร้อมไฟฟ้าไทยรับ AEC

นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ 

ผู้ว่าการ กฟผ. 

นางปรียนาถ สุนทรวาทะ

ประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร บ.อมตะ

บี.กริม จ�ากัด
นายเจน น�าชัยศิริ 

รองประธาน ส.อ.ท.



อนัน�าไปสูข้่อตกลงซือ้ขายไฟฟ้าในประเทศเพือ่นบ้านให้มากข้ึน	
ส่วนกระทรวงพลงังานจะเร่งรดัเรือ่งการวางแผนทัง้หมดโดยเรว็”	
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน	กล่าว
	 ส�าหรับแนวโน้มการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า	
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน	ให้ความเห็นว่า	เชื้อเพลิงที่มี
ราคาถูกท�าให้ไทยมีความสามารถในการแข่งขันคือ	 พลังน�้าที่
ยังไม่ได้รับการพัฒนาในประเทศเพื่อนบ้าน	 และโรงไฟฟ้า
เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด	 ซ่ึงต้องท�าความเข้าใจกับชุมชน	
พิสูจน์ให้ได้ว่าโรงไฟฟ้าถ่านหินสามารถใช้เทคโนโลยีท�าให้
สะอาดได้เทียบเท่าโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ	และการมีโรงไฟฟ้า
ใกล้บ้านเป็นการสร้างงานสร้างรายได้	ซึง่จะเป็นแผนรองรบัเมือ่
ก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยหมดภายใน	๘-๑๕	ปีข้างหน้า

 นายสทุศัน์ ปัทมสริวิฒัน์	ผูว่้าการ	กฟผ.	แสดงทศันะ
ในการสัมมนา	 “สแกนความพร้อมไฟฟ้าไทยรับ	AEC”	 ว่า	
อาเซียนถือเป็นโซนที่มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูง	
และไทยเป็นตัวเลือกล�าดับต้นๆ	ในสายตานักลงทุน	โดยมีสถิติ
ที่ดีด้านความมั่นคงทางพลังงานเป็นปัจจัยสนับสนุน	ส่วนราคา
พลังงานแม้ปัจจุบันจะเริ่มปรับตัวสูงขึ้น	 แต่ยังต�่ากว่าค่าเฉลี่ย
ของประเทศในภูมิภาคเดียวกัน	ในระยะสั้น-ระยะกลางถือว่ายัง
ไม่น่าเป็นห่วง	อย่างไรกดี็ในระยะยาวไทยอาจมีจดุเสยีเปรยีบใน
อนาคตเมื่อเทียบกับประเทศอื่นที่มีโครงสร้างการใช้เชื้อเพลิงที่
สมดุลกว่า	เช่น	มาเลเซียใช้ก๊าซธรรมชาติประมาณร้อยละ	๕๐	
และใช้ถ่านหินประมาณร้อยละ	 ๔๐	 ในการผลิตไฟฟ้า	 หาก
ประเทศกลุ่มนี้มีการปรับปรุงการบริหารจัดการ	 และมีฐาน
ทรัพยากรพลังงานที่โตกว่าไทย	 อาจท�าให้ความได้เปรียบด้าน
ราคาพลังงานของไทยลดลง
	 “ประเด็นที่เป็นข้อกังวลของหลายฝ่ายคือ	 การพัฒนา
โครงการโรงไฟฟ้าใหม่ในไทยท�าได้ยากขึ้น	 จากประเด็นการ
ท�าความเข้าใจกับประชาชน	คนไทยปัจจบัุนมีจดุอ่อนคอื	หาข้อ
ยตุบินความแตกต่างไม่ได้	โครงการโรงไฟฟ้าใหม่ยิง่จะมบีทบาท
มากขึน้	เมือ่ไทยมคีวามเสีย่งจากการใช้ก๊าซธรรมชาตเิพือ่ผลิต
ไฟฟ้าในสัดส่วนที่สูงเกินไป	การใช้ก๊าซธรรมชาติไม่ใช่เรื่องผิด	
เป็นการตัดสินใจที่คุ้มค่า	ณ	ขณะนั้น	ที่ไทยมีก๊าซธรรมชาติใน
อ่าวไทยเป็นของตวัเอง	แต่เมือ่ก๊าซธรรมชาติใกล้จะหมดลง	เรา
จ�าเป็นต้องปรับตัว	ส่วนเรื่อง	ASEAN	Power	Grid	ซึ่งเป็นการ
เชือ่มโยงโครงข่ายพลงังานไฟฟ้าของประเทศในภมูภิาคอาเซยีน	
นอกจากจะเพิ่มความมั่นคงทางพลังงานแล้ว	 ยังเป็นโอกาสให้
ผูผ้ลติอปุกรณ์ไฟฟ้าในบ้านเราไปตีตลาดต่างประเทศ	การเช่ือม
โยงใดๆ	 ก็ตาม	 คนที่พร้อมกว่าย่อมจะเป็นผู้ได้ประโยชน์จาก
โอกาสที่เกิดขึ้น”

	 ส�าหรบับทบาทของผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายเลก็	(SPP)	
นางปรียนาถ สุนทรวาทะ	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 บริษัท	
อมตะ	บี.กริม	จ�ากัด	กล่าวว่า	มีความเชื่อมั่นว่า	โรงไฟฟ้า	SPP	
เป็นโรงไฟฟ้าที่จะสนับสนุนการเติบโตของภาคอุตสาหกรรม	
เพราะการทีม่กี�าลงัผลติไม่มาก	ประมาณ	๑๐๐-๑๓๐	เมกะวตัต์	
ท�าให้สามารถสร้างได้เร็วทันต่อความต้องการ	 ประมาณ	 ๒๖	
เดือนก็แล้วเสร็จ	 และโดยมากจะสร้างใกล้แหล่งอุตสาหกรรม	
ท�าให้เกิดการสูญเสียในระบบส่งไฟฟ้าน้อย	 รวมถึงการคัดค้าน
จากชุมชนน้อย	 เนื่องจากโรงไฟฟ้าตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม	
ซ่ึงมีข้อก�าหนดต่างๆ	 อย่างเข้มงวดอยู่แล้ว	 ส่วนการใช้ก๊าซ
ธรรมชาติเพื่อผลิตไฟฟ้าในโรงไฟฟ้า	SPP	 ก็เป็นการใช้อย่าง
รู้คุณค่า	นอกจากจะผลิตกระแสไฟฟ้าแล้ว	ไอน�้าที่เกิดขึ้นยังน�า
ไปจ�าหน่ายให้กบัโรงงานทีจ่�าเป็นต้องใช้อกีด้วย	จึงเป็นโรงไฟฟ้า
ที่แม้จะเล็กแต่ก็มีประสิทธิภาพสูงไม่แพ้โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่

 นายเจน น�าชัยศิริ	รองประธาน	ส.อ.ท.	ให้ความเห็น
ในมุมมองของภาคอุตสาหกรรมว่า	AEC	 จะไม่ส่งผลต่อ
อุตสาหกรรมไทยมากนัก	 เพราะไทยเป็นฐานการผลิตท่ี
แข็งแกร่งอยูแ่ล้ว	ประเทศอืน่ในอาเซยีนต่างมทีรพัยากรของตน
คงไม่มาลงทนุในไทย	แต่ประเทศนอกอาเซยีนโดยเฉพาะจนี	จะ
มาลงทนุในไทยมากขึน้	เพือ่เป็นฐานในการกระจายสินค้าไปยงั
ประเทศอืน่ในภูมภิาค	โดยทศิทางอตุสาหกรรมในอนาคต	จะมุง่
เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต	 ท�าให้อุตสาหกรรมท่ีให้
มูลค่าเพิ่มน้อย	แต่ใช้พลังงานมากจะค่อยๆ	ลดบทบาทลง
	 “ถามว่าภาคอุตสาหกรรมอยากได้อะไรจากภาค
พลังงาน	เราอยากได้ความสมดุลทางพลังงาน	เพื่อสร้างความ
เชือ่มัน่ให้กบันกัลงทนุ	แม้ไทยจะมพีลงังานแสงอาทติย์	พลงังาน
ลม	แต่พลังงานหมนุเวียนมคีวามมัน่คงน้อย	นกัลงทนุไม่น�ามา
คดิเป็นแหล่งพลังงานทีพ่ึง่พงิได้	เหมอืนเรากนิอาหารเสรมิเป็น
อาหารหลักไม่ได้ฉันใดกฉั็นนัน้	ขณะทีเ่ทคโนโลยีในการสร้างโรง
ไฟฟ้าปัจจุบันมีความพร้อมมากแล้ว	 การใช้เทคโนโลยีถ่านหิน
สะอาด	 เป็นการใช้พลังงานอย่างมีสติ	 แต่ก็ต้องยอมรับว่า
ถ่านหินปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่าก๊าซธรรมชาติ	 จึง
ต้องน�าพลังงานนวิเคลียร์ที่ไม่ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์มาถ่วง
ดุลตอบโจทย์สิ่งแวดล้อม	เช่นนี้จึงจะถือว่าสมดุล”	รองประธาน	
ส.อ.ท.	กล่าว

 โฉมหน้าทิศทางพลังงานในภูมิภาคเมื่อประชาคม
เศรษฐกิจอาเซยีนมาถึงจะเป็นอย่างไร ท้ายทีส่ดุแล้วกข็ึน้อยูก่บั
ว่าใครจะปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลงได้เก่งกว่ากัน...

๗



เยี่ยมบ้าน กฟผ.

เรื่อง : ชลิศา แดงจำารูญ  ภาพ : กองผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ กฟผ.

ผู้ว่าการ	กฟผ. 

ประกาศความมุ่งมั่น

รับปีใหม่ ๒๕๕๖
ขับเคลื่อนนโยบาย	น�า	กฟผ.	

สู่องค์กรสมรรถนะสูง



๙

	 วันที่	๒	มกราคม	๒๕๕๖	วันท�าการวัน
แรกของปี	 ๒๕๕๖	 นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์          

ผู้ว่าการ กฟผ.	 ได้มอบนโยบายแก่ผู้ปฏิบัติงาน	
กฟผ.	ในงาน	“วนัพบผูว่้าการ”	ซึง่จดัขึน้เป็นประจ�า
ทุกปีในช่วงเริ่มต้นปีใหม่	แม้หน่วยงานของ	กฟผ.	
ทัง้เขต	เขือ่น	และโรงไฟฟ้าจะกระจายตัวอยูท่ัว่ทกุ
ภูมิภาคของประเทศ	แต่ผู้ปฏิบัติงาน	กฟผ.	กว่า	
๑๐,๐๐๐	คน	ต่างก็มีโอกาสรับฟังนโยบายโดยตรง
จากผู้น�าสูงสุดขององค์กรเช่นเดียวกัน	ผ่านระบบ
ประชุมทางไกลท่ีถ่ายทอดภาพและเสียงจากหอ
ประชุมเกษม	 จาติกวณิช	 ส�านักงานกลาง	 กฟผ.		
จังหวัดนนทบุรี	 ไปยังหน่วยงาน	 กฟผ.	 ในส่วน
ภูมิภาค	 อีกท้ังผู้ปฏิบัติงานยังสามารถรับทราบ
ทิศทางองค์กรประจ�าปี	 ๒๕๕๖	 ผ่านทางเว็บไซต์
ภายในของ	 กฟผ.	 ช่องทางการสื่อสารที่หลาก
หลายถูกน�ามาใช้งานก็เพื่อให้คน	กฟผ.	สามารถ
ขับเคลื่อนองค์กรไปในทิศทางเดียวกัน

 วันพบผู ้ว ่ าการในป ีนี้มีความส�าคัญ
เนื่องจากเป็นปีสุดท้ายที่	นายสุทัศน์	ปัทมสิริวัฒน์	
จะด�ารงต�าแหน่งเป็นผู้ว่าการ	กฟผ.	ซึ่งจากระยะ
เวลา	๓	ปีทีผ่่านมาทีอ่ยู่ในต�าแหน่ง	ผูว่้าการ	กฟผ.	
ได้พิสูจน์ตนเองแล้วว่า	 ได้น�าพา	 กฟผ.ไปยัง
ทิศทางที่ถูกต้อง	 ส่วนเวลาอีก	 ๗	 เดือนที่เหลือ
ส�าหรบัการท�าหน้าที	่ผูว่้าการ	กฟผ.	ระบุว่า	เตรยีม
วางแผนที่จะปรึกษาพูดคุยกับรองผู้ว่าการทั้ง	 ๑๐	
สายงานเกี่ยวกับกรอบนโยบายที่ได้เคยมอบไว้
ตั้งแต่เมื่อครั้งเข้ารับต�าแหน่ง	 รวมถึงแลกเปลี่ยน
ข้อมูลภารกิจเฉพาะทางของแต่ละสายงานว่ามี
อุปสรรคปัญหาอย่างไรในการด�าเนินงานตาม
กรอบแนวนโยบาย	 เพื่อน�ามาปรับปรุงในการ
ด�าเนินงาน	 ก่อนที่จะส่งไม้ต่อให้ผู้ว่าการ	 กฟผ.	
ท่านต่อไป
	 ส�าหรับในปี	 ๒๕๕๕	 ที่ผ่านมา	 ผู้ว่าการ	
กฟผ.	เหน็ว่า	งานปฏิบตักิารต่างๆ	ของ	กฟผ.	เป็น

	 ในวันที่	นายสุทัศน์	ปัทมสิริวัฒน์	ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	หรือ	

กฟผ.	มอบนโยบายสู่ผู้ปฏิบัติงาน	กฟผ.	ทั่วประเทศ	เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่	๒๕๕๖	นั้น	

เป็นวนัทีค่น	กฟผ.	ทีแ่ม้จะปฏบิตังิานอยูค่นละภมูภิาคเกดิความรูส้กึเดยีวกนั	นัน่กค็อื	“ความ

มุง่มัน่”	ทีจ่ะช่วยกนัผลกัดนั	กฟผ.	สูก่ารเป็นองค์การสมรรถนะสงูด้วย	๔	ยทุธศาสตร์หลกั

ของผู้ว่าการ	 คือ	 สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจหลัก	 เป็นองค์กรห่วงใย

สังคม	 ชุมชน	 และสิ่งแวดล้อม	 สร้างความเติบโตให้กับบริษัทในเครือ/ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง	

พฒันาสูอ่งค์กรสมรรถนะสงู	ท้ังหมดนีก้เ็พือ่ความมัน่คงด้านพลงังานของประเทศ	และผลติ

กระแสไฟฟ้าอย่างมีคุณภาพในราคาเป็นธรรมที่คนไทยทุกคนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน



๑๐

ไปอย่างราบรื่น	 ส่วนความเสี่ยงทางด้านความ
มั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้ายังมีอยู่บ้างในบางจุด	
อาทิ	 จังหวัดภูเก็ต	 ซึ่งก็ได้มีการตั้งสถานีไฟฟ้า		
แรงสูงเพื่อรองรับการขยายตัวของการใช้ไฟฟ้าท่ี
เติบโตข้ึนเรียบร้อยแล้ว	 ด้านโครงการพัฒนา					
โรงไฟฟ้าต่างๆ	มกีารพฒันาเพิม่ข้ึน	เช่น	โครงการ
โรงไฟฟ้าจะนะ	 ชุดที่	 ๒	 และโครงการโรงไฟฟ้า
วังน้อย	ชุดที่	๔	นอกจากนี้	ยังได้สร้างการมีส่วน
ร่วมและรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย	ใน
การประชุมทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผล	
กระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	(ค.๓)	ในโครงการ
โรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าเครื่องที่	 ๔-๗	 ที่							
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ	เพื่อให้สาธารณชนมั่นใจในการ
ด�าเนินงานของ	กฟผ.
	 ผู้ว่าการ	กฟผ.	กล่าวต่อไปว่า	ปี	๒๕๕๖	
เป็นปีทองของ	กฟผ.	เพราะเป็นปีที่	กฟผ.	ครบ
รอบ	๔๔	ปี	ผู้ว่าการจึงอยากให้มองอนาคตว่า	ใน
วันที่	กฟผ.	ครบรอบ	๕๐	ปี	คือในปี	๒๕๖๒	กฟผ.	
จะก้าวไปสู่จุดใด	ในมุมมองของผู้ว่าการนั้น	การที่
จะขับเคล่ือน	กฟผ.	ให้เป็นองค์การช้ันน�าในกจิการ
ไฟฟ้าในระดับสากล	 ต้องด�าเนินการในลักษณะท่ี	
กฟผ.	 และบริษัทในเครือร่วมกันด�าเนินการ	 เป็น
เสมือนเพื่อนฝูงพี่น้อง	EGAT	Group	เดินหน้าไป
ด้วยกนั	สร้างการยอมรบัและผลักดนังานให้เกดิผล
สัมฤทธิ์	 เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน	 แต่
อย่างไรก็ตาม	กฟผ.	ยังต้องธ�ารงรักษาวัฒนธรรม
องค์การที่ดีไว้	นั่นคือ	รักองค์การ มุ่งงานเลิศ เทิด

คุณธรรม	โดยเฉพาะข้อที่ว่า	มุ่งงานเลิศ	ผู้ปฏิบัติ
งานต้องมุง่ผลสัมฤทธ์ิของงานเป็นทีต่ัง้	โดยไม่ต้อง
รอให้มีการสั่งการ	 รวมถึงส่งเสริมให้เกิดค่านิยม
องค์การ	ปลูกฝังให้ผูป้ฏิบตังิานตัง้อยู่ในความเป็น
ธรรม	 มีความซื่อสัตย์สุจริต	 รับผิดชอบต่อหน้าที่	
และท�างานร่วมกันเป็นทีม	เป็นต้น
 ๔ ยุทธศาสตร์ส�าคัญ	 ของ	 นายสุทัศน์	
ปัทมสิริวัฒน์	ผู้ว่าการ	กฟผ.	ที่จะช่วยขับเคลื่อน	
EGAT	Group	ให้ก้าวไกล	ได้แก่	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

สร้างขดีความสามารถในการแข่งขนัของธุรกจิหลกั 
เพื่อเพิ่มความได้เปรียบทางการแข่งขันในระดับ
สากล	ด้วยการสร้างการยอมรบัจากผูม้ส่ีวนได้เสยี
ในการพฒันาโรงไฟฟ้าถ่านหนิ	รวมถงึรบัซือ้ไฟฟ้า
จากประเทศเพื่อนบ้านที่ผลิตจากพลังน�้า	 อาท	ิ
พม่า	 ลาว	 เพื่อลดต้นทุนราคาเชื้อเพลิง	 เพื่อให้้



๑๑

ราคาค่าไฟในภาพรวมของประเทศลดลง	 และยัง
เป็นโอกาสดทีีบ่รษิทัในเครอืจะสามารถเข้าไปลงทนุ
ในต่างประเทศ	ส่วนด้านระบบส่ง	กฟผ.	ต้องผลัก
ดันให้ก้าวไปสู่การไปศูนย์กลางของโครงข่ายเชื่อม
โยงระบบไฟฟ้าอาเซียน	หรือ	ASEAN	Power	Grid	
รวมถึง	 พัฒนาระบบส่งให้รองรับโครงข่ายไฟฟ้า
อัจฉริยะ	หรือ	Smart	Grid
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เป็นองค์กรห่วงใยสังคม 

ชุมชน และสิ่งแวดล้อม	ผลักดันให้	กฟผ.	เป็นผู้น�า
ในการอนรุกัษ์พลงังานผ่านโครงการต่างๆ	เช่น	อาทิ	
โครงการฉลากประหยัดไฟเบอร์	5	 ตลอดจนสร้าง
สมัพนัธภาพทีด่กีบัผูม้ส่ีวนได้เสยี	สงัคม	และชุมชน	
เพื่อสร้างการยอมรับและไว้วางใจจากประชาชน
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความเติบโตให้กับ

บรษิทัในเครือ/ธรุกิจท่ีเก่ียวเน่ือง	ด้วยการสร้างความ
สัมพันธ์กลมเกลียว	 และความเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันของ	 กฟผ.	 และบริษัทในเครือ	 เพื่อสร้าง
โอกาสในการท�างานในอนาคต	 เช่น	 หากเป็นงาน
เกี่ยวกับรัฐบาล	กฟผ.	จะเป็นผู้ด�าเนินการ	แต่หาก
เป็นงานที่เกี่ยวกับเอกชน	 บริษัทในเครือจะเป็น					
ผู้ด�าเนินการ	ซึ่งจะมีสายงานรองผู้ว่าการธุรกิจเป็น
สายงานหลักที่จะประสานงานในเรื่องนี้	 เพื่อสร้าง
ให้	กฟผ.	เติบโตมากกว่าที่ผ่านมา
 ยทุธศาสตร์ท่ี ๔ พฒันาสูอ่งค์กรสมรรถนะ

สูง	 โดยมุ่งเน้นพัฒนาผู้น�าและผู้ปฏิบัติงานรุ่นใหม่
ให้เป็นคนเก่ง	 มีความสามารถ	 ควบคู่ไปกับการมี
จรรยาบรรณ	 และมีวินัย	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู ้
บริหารระดบัสงู	ต้องเป็นตวัอย่างทีด่แีละมวิีนยัมาก
ที่สุด	ดังค�าว่า	“ผ่อนปรนกับผู้อื่น	แต่ต้องเคร่งครัด
กบัตนเอง”	กฟผ.	อยูภ่ายใต้ระบบการบรหิารทีม่กีาร
ก�ากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล	ซึ่งเป็น

สิ่งที่ดีและควรรักษาไว้	 เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่าง
ยั่งยืน	นอกจากนี้	กฟผ.	ยังได้มีการปรับปรุงระบบ
ภายในเพื่อให้สามารถคัดเลือกคนเก่งเข้ามา
ท�างานได้มากข้ึน	 เช่น	 การปรับอัตราเงินเดือน			
ค่าจ้างแรกเข้าท�างาน	 เพื่อให้มีค่าเฉลี่ยเงินเดือน
ไม่น้อยกว่าภาคเอกชน	และในอนาคตจะมีการให้
ทุนส�าหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีความสามารถให้ไป
เรียนต่อในต่างประเทศ	 ตลอดจนการ	Coaching	
ของรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง	เพื่อสานต่องาน	สร้างโอกาสให้
เกิดการพัฒนาความสามารถและสร้างผู้น�ารุ ่น				
ต่อไป	 นอกจากนี้	 กฟผ.	 จะส่งเสริมงานวิจัยและ
นวัตกรรมให้มากขึน้	จากปีทีผ่่านมาได้เหน็แล้วว่า	
กฟผ.	 ได้รับรางวัลมากมายจากผลงานประดิษฐ์
คิดค้น	 ดังนั้น	 จึงควรผลักดันให้มีการวิจัยและ
พัฒนาที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ไม่เพียงต่อ	 กฟผ.	
แต่เป็นองค์ความรู ้ที่ส�าคัญยิ่งที่จะส่งต่อไปยัง			
องค์กรอื่นๆ	ทั้งภาครัฐและเอกชน
 จากยุทธศาสตร์ ๔ ข้อ สรุปได้ว่าปัจจัย
แห่งความส�าเร็จของ กฟผ. ในระยะยาวมาจาก   
๑. ความสามคัคแีละเป็นเอกภาพของผูบ้รหิารและ    
ผู้ปฏิบัติงาน หากองค์การมีความสามัคคีแล้วจะ
ไม่มีสิ่งใดมาสั่นคลอน กฟผ. ได้ ๒. การสร้างผู้น�า
และบุคลากรรุ่นใหม่ ๓. การสร้างความสัมพันธ์
และเครือข่าย เพื่อสร้างความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้
เสีย ๔. การเป็นองค์กรแห่งธรรมาภิบาล และปลูก
ฝังจรรยาบรรณแก่ผู้ปฏิบัติงาน ๕. ความเป็นอัน
หนึ่งอันเดียวกันของบริษัทในกลุ่ม กฟผ. ทั้งหมด
นี้คือสิ่งที่ นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ อยากเห็น 
กฟผ. ท�าได้ส�าเร็จเมื่อวาระครบรอบ ๕๐ ปี มาถึง
ในปี ๒๕๖๒



ผ่าทางตัน...
    วิกฤติพลังงานไฟฟ้าไทย

The	Way	of	PowerCrisis	in	Thailand



Energy Focus

เรื่อง : ธิดาเทพ ภาพ : กองประสานสื่อสารระบบผลิตและส่งไฟฟ้า กฟผ.

 The	Way	of	Power	Crisis	in	Thailand	เป็นหัวข้อที่ถูกหยิบยกมาพูดคุยบนเวที

เสวนาในการประชุมวิชาการของสมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าแห่งประเทศไทย	ประจ�าปี	๒๕๕๕	

ที่จัดข้ึนเพื่อให้เกิดการตกผลึกทางความคิด	 หาค�าตอบต่อโจทย์อันแสนท้าทายในการผ่าทาง

ตัน...วิกฤติพลังงานไฟฟ้าไทย

วิกฤติพลังงานไฟฟ้า ใครได้รับผลกระทบ

 คุณสหัส ประทักษ์นุกูล	 นายกสมาคม
อุตสาหกรรมไฟฟ้าแห่งประเทศไทย	กล่าวบนเวที
เสวนาว่า	 คนที่เดือดร้อนเรื่องโรงไฟฟ้าไม่ใช่ชาว
บ้านที่ใช้ไฟฟ้าปริมาณน้อยอยู่แล้ว	 แต่เป็นคนใน
สังคมเมืองและภาคอุตสาหกรรมที่เป็นผู้ใช้ไฟฟ้า
ส่วนใหญ่ของประเทศ	หากมีใครบอกกับชาวบ้าน
ตามต่างจงัหวดั	ซึง่เป็นทีต่ัง้ของโรงไฟฟ้าส่วนใหญ่
ว่า	 อีกไม่นานไฟฟ้าประเทศเราจะไม่พอใช้	 ชาว
บ้านที่รู ้สึกตระหนักจริงๆ	 ต้องเป็นคนที่มีจิต
สาธารณะสูง	 เพราะสิ่งที่ประชาชนสนใจที่สุดเป็น
เรื่องของ	 “ราคา”	 ไม่ใช่ความมั่นคง	 พวกเขามี
ความเชื่อมั่นว่า	 ๓	 การไฟฟ้าจะดูแลความมั่นคง
ของระบบไฟฟ้าได้ดี	เฉกเช่นที่ท�าได้มาโดยตลอด
	 “การจัดหาพลังงานไฟฟ้าไม่น่าห่วงเท่า
ราคาค่าไฟฟ้า	ถ้าคนไทยยอมรบัราคาได้	การผลติ
และจัดหาไฟฟ้าไม่ใช่ปัญหา	 ระบบเก่าๆ	 ในอดีต
ท�าไว้ดีเกินไป	คนไทยคุ้นชินกับการได้ของดีราคา
ถูก	 ได้ไฟฟ้าที่เปิดเมื่อไรก็ติดในราคาหน่วยละ
เพียง	 ๓	 บาทกว่า	 การไปบอกเขาว่าโรงไฟฟ้า
เทคโนโลยีถ่านหินสะอาดจะช่วยไม่ให้ค่าไฟแพง
ขึน้	เขาก็ไม่เห็นประโยชน์เพราะได้ใช้
ไฟฟ้าราคาถูกอยู่แล้ว	 จนลืมคิดไป
ว่าสิ่งที่เราวางแผนและตัดสินใจใน
ตอนนี้	 เป็นการมองเผื่อลูกหลาน
ของเราเองในระยะยาว”
ภาค อุตสาหกรรม ผู ้ ใ ช ้

พลังงานหลักของประเทศ

 คุณเจน น�าชัยศิริ	รอง
ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย	ได้แสดงความคดิ
เห็นว่า	 ในอนาคตพฤติกรรม
กา ร ใ ช ้ ไ ฟฟ ้ า ข อ งภาค
อุตสาหกรรมจะเปลี่ยนไป
จากเดิม	 ตามที่ท ่านทูต
พาณิชย ์ 	 สาธารณรั ฐ

ประชาชนจีนประจ�าประเทศไทย	 ได้เคยกล่าวเอา
ไว้ว่า	 อุตสาหกรรมในอนาคตจะเป็นไปในรูปแบบ	
“๓	ไม่	กบั	๓	ให้”	เริม่จาก	๓	ไม่	ได้แก่	ไม่ประกอบ
การอตุสาหกรรมที่ใช้พลังงานมาก	ไม่ประกอบการ
อตุสาหกรรมทีส่่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม	และไม่
ประกอบการอตุสาหกรรมที่ใช้แรงงานมาก	แม้การ
ใช้แรงงานน้อยลงจะท�าให้ต้องใช้เครื่องจักรมาก
ขึ้น	 ใช้ไฟฟ้ามากขึ้น	 แต่ต้องพิจารณว่าผลิตผลที่
ได้คุม้ค่าต่อจ�านวนหน่วยไฟฟ้าที่ใช้ไปหรอืไม่	ส่วน	
๓	ให้	ได้แก่	ให้ส่งเสริมการต่อยอดมูลค่าเพิ่มของ
ผลิตภัณฑ์	 ให ้พัฒนาอุตสาหกรรมที่มาจาก
ทรพัย์สนิทางปัญญาของคนไทยเอง	ไม่พึง่พาต่าง
ประเทศ	 และให้พัฒนาพลังงานทดแทนและ							
ส่งเสริมการใช้วัตถุดิบที่มีในประเทศ
	 “โครงสร้างของประชากรไทยจะเริ่มนิ่งที่
ประมาณ	๗๕	ล้านคน	ภายใน	๑๕-๒๐	ปีข้างหน้า	
เมื่อจ�านวนประชากรนิ่ง	 ก็จะสามารถวางแผน
ความต้องการใช้ไฟฟ้าในภาคครวัเรอืนล่วงหน้าได้
อย่างชัดเจน	 แล้วหันมาโฟกัสที่ความต้องการใช้
ไฟฟ้าของภาคอุตสาหกรรม	 เมื่อถึงตอนนั้น
เศรษฐกจิของเราจะเป็นแบบญ่ีปุน่ได้หรอืไม่	ญ่ีปุน่

ท�าเฉพาะอตุสาหกรรมทีม่มีลูค่าเพิม่สูง	ส่วน
อุ ต ส าหกร รมที่ มี



มูลค่าเพิ่มต�่าใช้วิธีน�าเข้าจากต่างประเทศ	
กอปรกบัในอนาคตประชากรไทยจะเป็นสังคมผูสู้ง
อายุ	ความสามารถในการผลิตลดลง	จึงต้องปรับ

วิธีการวางหมากธุรกิจ	 โดยขายธุรกิจที่ใช	้			
ความคดิสร้างสรรค์ให้มากข้ึน”
ราคาพลังงานต้องมองลึก

ถึงต้นทุน

	ในมุมมองของนักวิชาการ	
ผศ.ดร. ภรู ีสริสนุทร	ผูเ้ช่ียวชาญ
ด ้ าน เศรษฐศาสตร ์พลั ง งาน	
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 ช้ีว่า	
ก๊าซธรรมชาติมีราคาแพงเพราะอิง
กับราคาน�้ามัน	 เมื่อย้อนกลับไปใน
อดีตจะเห็นว่าเราใช้ก๊าซธรรมชาติ
เพื่อทดแทนการใช้น�้ามันผลิตไฟฟ้า	

แต่ปัจจุบันถึงเวลาที่ควรต้องคิดใหม่	เพราะทุกวัน
นี้ความเชื่อมโยงระหว่างราคาก๊าซธรรมชาติกับ
น�้ามันลดน้อยลงเรื่อยๆ	 เราไม่ได้ใช้น�้ามันผลิต
ไฟฟ้ามากเช่นในอดีตอีกต่อไปแล้ว	 ท�าให้หลาย
ประเทศในยุโรปเริม่เสนอแนวคิดขึน้มาว่า	ปัจจุบนั

เราใช ้ถ ่านหินและก ๊าซ
ธรรมชาติ เป ็นส ่วน
ใหญ่ในการผลิตไฟฟ้า	
เ ชื้ อ เ พ ลิ ง ทั้ ง ส อ ง
ประเภทจึงควรเชื่อมโยง
ราคากันมากกว่าจะผูก
โยงกบัราคาน�า้มนั	แต่เหตุ
ที่ราคาก๊าซธรรมชาติยังวิ่ง
ตามน�้ามันอยู ่ก็เพราะว่า	

การท�าสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติ
ของโรงไฟฟ้ามักเป็นไปในระยะยาว	
แทบจะนานตามอายุการใช้งานโรงไฟ
ฟ้านั้นๆ	 ท�าให้ราคาก๊าซธรรมชาติท่ี
แพงตามราคาน�้ามันเป็นต้นทุนที่ผู้ผลิต
ไฟฟ้ายังต้องแบกเอาไว้อยู่
	“ประชาชนคนไทยขาดความตระหนักถึง
ต้นทุนทางพลังงาน	 เรามองไม่เห็นภาพ
มลูค่าของการด�าเนนิการ	ต้นทนุการส่งจ่าย	
จนกระทั่งได้มาซึ่งไฟฟ้าที่ใช้กันอยู่ทั่วไป	
เชื้อเพลิงไม่ว่าจะถูกหรือแพงก็ถูกน�ามาคิด
รวมกันเป็นต้นทุนค่าไฟฟ้า	 โดยที่ประชาชน
ไม่รู้ว่าไฟฟ้าที่เราใช้นั้นผลิตมาจากเชื้อเพลิง
อะไร	 และไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนทุกคนก็จ่าย
ค่าไฟฟ้าในราคาเท่ากันหมด	 ส่ิงที่ตามมาคือ	

คนใช้ไฟฟ้าไม่คดิจะประหยดัเลย	เพราะขาดความ
ตระหนกัว่าแหล่งพลังงานที่ใช้อยูน่บัวันมแีต่จะลด
ปริมาณลง”	ผศ.ดร.	ภูรี	สิรสุนทร	ให้ความเห็น
	 ต่อประเดน็นี	้คณุเจน น�าชยัศริ	ิกล่าวเสรมิ
ว่า	การวางแผนใช้เชือ้เพลงิผลติไฟฟ้ามองภายใน
ประเทศเพียงอย่างเดียวไม่ได้แล้ว	 เช่น	หากไทย
อยากประหยัดพลังงานในประเทศ	 โดยการส่ง
โรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้ไฟฟ้าปริมาณมากไปตั้ง
ในประเทศเมียนมาร์	 ก็จะท�าให้ความต้องการใช้
พลังงานในเมียนมาร์มีมากข้ึน	 ส่งผลกระทบต่อ
การส่งก๊าซธรรมชาติมายังประเทศไทย	 ท�าให้ใน
อนาคตไทยมแีนวโน้มทีจ่ะต้องน�าเข้าพลังงานจาก
ประเทศอื่นๆ	ที่ไกลออกไป
ไฟฟ้าเพื่ออนาคต ทางเลือกไทยอยู่ที่ไหน

	 ในอนาคต	Carbon	Footprint	หรือ	การ
วัดผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย ์ที่มีต ่อ							
ส่ิงแวดล้อมในแง่ของปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่
กิจกรรมนั้นสร้างขึ้นมา	 จะเป็นประเด็นกีดกัน
ทางการค้า	 โดยเฉพาะประเทศในสหภาพยุโรปที	่
ผู ้บริโภคมีการปรับตัวไปสู่ทิศทางการบริโภคท่ี
ยั่งยืน	 และให้ความส�าคัญกับผลิตภัณฑ์ที่มี
กระบวนการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
	 “ผมยอมให้โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์
มาตั้งข้างบ้าน”	คุณเจน น�าชัยศิร	ิบอกชัดเจนบน
เวทีเสวนา	 ก่อนให้เหตุผลว่า	 “ผมกลัวความ
แน่นอนของปัญหาภาวะโลกร้อน	ทีถ่งึอย่างไรก็มา
เคาะประตูบ้านเราแน่ๆ	 มากกว่ากลัวความไม่



ปลอดภัยของพลังงานนิวเคลียร์	 ที่ไม่มีอะไรบ่งชี้
อย่างแน่นอนว่าจะเกิดเหตุการณ์ตามที่คิดกลัวกัน
ไป	อกีทัง้สิง่ทีเ่ราหวัน่เกรงกนัน้ันเป็นสิง่ท่ีสามารถ
ใช้เทคโนโลยีและความเชีย่วชาญบรหิารจดัการได้”
	 แต่ในขณะเดยีวกนั	คณุเจน น�าชัยศริ	ิมอง
ว่า	ไทยก�าลังส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของพลังงาน
แสงอาทติย์และพลงังานลมแต่เพยีงด้านเดยีว	แต่
สิ่งที่ไม่ได้ท�าความเข้าใจกับสาธารณชนคือ	Plant	
Factor	หรอื	สดัส่วนของพลงังานเฉลีย่ที่โรงไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนเหล่านี้ผลิตได้จริง	 ส�าหรับ				
โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนประเภทเซลล์แสง
อาทิตย์และกังหันลมจะท�าได้ราวร้อยละ	 ๑๕-๒๐	
ขณะที่ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนทั่วไปจะมีค ่า
ประมาณร้อยละ	๘๐-๙๐	เป็นเหตุผลส�าคัญท่ีท�าให้
การพึง่พาการผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวยีนมี
ข้อจ�ากัด
	 ซึ่งในประเด็นนี้	 คุณสหัส ประทักษ์นุกูล 
เสรมิว่า	ทกุวนันี้ใครๆ	กอ็ยากท�าโรงไฟฟ้าพลงังาน
หมุนเวียน	 บ้างก็สร้างโซลาร์เซลล์เป็นโรงไฟฟ้า
ชุมชน	 แต่เมื่อผลิตได้แล้วกลับไม่ได้น�ากระแส
ไฟฟ้ามาใช้ในชุมชนเอง	 เพราะน�าไปขายเข้าสู่
ระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้า	 เพื่อให้ได้ค่าส่วนต่าง
ชดเชยค่าไฟฟ้า	 (Adder)	 ส่วนไฟฟ้าที่จะใช้ใน
ชุมชนก็ใช้จากการไฟฟ้าฝ่ายจ�าหน่ายที่มีราคาไม่
แพงอยู่แล้ว
เพิ่มทางเลือกให้ผู้ใช้ไฟ ด้วยเทคโนโลยี Smart 

Grid

	 นอกจากการสร้างโรงไฟฟ้าแล้ว	 การ
จัดการด้านการใช้ไฟฟ้าก็มีความส�าคัญไม่ยิ่ง
หย่อนไปกว่ากันในการแก้ปัญหาพลังงาน	 โครง
ข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ	หรือ	Smart	Grid	 จึงเป็นอีก
หนึ่งทางเลือกแห่งอนาคตให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า	 โดย	
Smart	Grid	 เป็นโครงข่ายไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร	 มาบริหารจัดการ	 มา
ควบคุมการผลิต	 ส่ง	 และจ่ายกระแสไฟฟ้า	 ซึ่ง	
ผศ.ดร. ภูรี สิรสุนทร	เสนอว่า	เทคโนโลยี	Smart	
Grid	จะเป็นตัวเลือกใหม่ที่ช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วม
ของผู้ใช้ไฟฟ้า	 เช่น	 ประชาชนสามารถเลือกซ้ือ
ไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงประเภทที่เขา
สนับสนุนได้	 มีการติดตั้งมิเตอร์อัจฉริยะ	(Smart	
Meter)	 ให้ประชาชนตรวจสอบพฤติกรรมการใช้
ไฟฟ้าของตนเองในแต่ละช่วงเวลาได้	มสีทิธเิลอืก

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	และในอนาคต	ค่าไฟฟ้าใน
แต่ละช่วงเวลาก็อาจไม่เท่ากัน	คือเป็นแบบ	Real	
Time	 Pr ic ing	 ดังนั้น	 โรงงาน
อุตสาหกรรมที่ใช้ไฟฟ้ามาก	 อาจ
หยุดเดินเครื่องในช่วงเวลาที่ค ่า
ไฟฟ้าแพง	ซึ่งการมีส่วนร่วมเช่นนี้
จ ะช ่ วยกระตุ ้ น จิตส� านึ กการ
ประหยัดพลังงานไปในตัว
	 “ที่ ผ ่ านมาเวลามอง
พฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าจะมอง
ในภาพรวม	 ด้วยเป็นวิธีการที่
สะดวกในการพิจารณา	 แต่ใน
อ น า ค ต อ ย า ก ใ ห ้ มี ก า ร
วิเคราะห์การใช้ไฟฟ้าในรายสาขา	
เพราะแต่ละสาขามีพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าที่แตก
ต่างกัน	 เพื่อเพิ่มโอกาสในการพัฒนาเทคโนโลยีที่
สนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพให้เหมาะสมกับ
แต่ละสาขา	 และได้ชุดข้อมูล
การใช ้พลังงานที่ เห็นภาพ
ชัดเจนข้ึน	 แล้วจึงก�าหนด
นโยบายและมาตรการที่
เหมาะสมกบัพฤตกิรรมของ
แต่ละสาขาต่อไป”
 การแลกเปลี่ยน
บนเวทีนี้อาจยังไม่ใช่ค�า
ตอบสุดท้ายของปัญหา
วิกฤติพลังงาน	 เพราะสิ่งที่เราพูด
ถึงกันอยู่นี้ไม่ใช่จะหาทางออกได้ในวันนี้หรือพรุ่ง
นี้	แต่บทเรียนจากเวทีนี้สอนให้เรารู้ว่า	ความแตก
ต่างหลากหลายทางความคดิทีถ่กูท�าให้ตกผลึก	จะ

น�าไปสู่ค�าตอบสุดท้ายที่ถูกต้องที่สุดเสมอ



เปรียบเทียบพลังงานไทย

กับเพื่อนบ้านก่อนเปิด AEC

 เปิดฟ้าพลังงานโลก	 ประจ�าเล่มนี้ขอขยับ

มาที่เรื่องใกล้ตัว	 มองภาพพลังงานในภูมิภาค

อาเซียนของเรากันบ้าง	 เมื่อเร็วๆ	 นี้	 กระทรวง

พลังงานได้เชิญสื่อมวลชนท้องถิ่นจาก	 ๓๕	

จงัหวดัมาเสวนาเกีย่วกบัสถานการณ์พลงังาน	ซึง่

ผู้เขียนเองได้มีโอกาสไปร่วมเสวนาในฐานะผู้แทน

จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 (กฟผ.)	

ผมจึงได้สรุปการเสวนามาเป็นข้อเขียน	ดังนี้



๑๗

เปิดฟ้า...พลังงานโลก

เรื่อง : ณัฐกฤต ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา  ภาพ : กองผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ กฟผ.

	 “ทุกวันนี้ค�าโกหกเดินทางเร็วกว่าความจริง”	 วลีนี้ดูจะเข้า
กับเรื่องค�ากล่าวอ้างที่ว่า	 มีการค้นพบแหล่งน�้ามันขนาดใหญ่ใน
ประเทศไทยที่โน่นที่นี่	 แล้วหลายคนก็เชื่อกันว่าไทยเป็นผู้ส่งออก
น�า้มนัรายใหญ่	เหตไุฉนจงึต้องน�าเข้าน�า้มนัซึง่มรีาคาแพงมาใช้	อัน
ที่จริงเรื่องนี้ไม่จริงเลยครับ	ในกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยกัน	แหล่ง
น�า้มนัของเรายังเป็นรองอนิโดนเีซยี	มาเลเซยี	และบรูไน	จากความ
ต้องการร้อยละ	๑๐๐	เราต้องน�าเข้าประมาณเกือบร้อยละ	๙๐	เพราะ
เราจัดหาในประเทศได้อย่างมากร้อยละ	๑๐	กว่าๆ	เท่านั้น
	 ข่าวลือแบบนี้มีผลเสียในมุมกว้างแน่นอน	 ท�าให้คนไทย
เบาใจต่อสถานการณ์พลังงานของประเทศ	 น�าไปสู่ความประมาท	
ไม่ตระเตรียมต่อสถานการณ์พลังงานที่แท้จริง	 จะแก้ได้ผมเห็น
ว่าต้องพูดกันด้วยข้อมูลความเป็นจริง	 ต้องใช้สถานการณ์เป็นตัว		
บ่งบอก	เพราะคนไม่รู้จริงอาจเบี่ยงเบนข่าวสารได้	แต่สถานการณ์
โกหกไม่ได้ครับ	 อย่างกรณีเมื่อวันที่	 ๑๑	 พฤศจิกายน	 ๒๕๕๕	 ที่
ผ่านมา	หนังสอืพมิพ์ลงข่าววาล์วก๊าซบ้านอต่ีอง	จงัหวดักาญจนบรีุ	
ที่รับก๊าซจากประเทศพม่าเกิดปัญหาปิดตัวเอง	 ท�าให้ไทยไม่
สามารถรบัก๊าซจากพม่าในอตัรา	๑,๑๐๐	ล้านลกูบาศก์ฟตุต่อวนัได้		
ส่งผลให้โรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติจากพม่ารวมประมาณ	๕,๐๐๐	
เมกะวัตต์	 ต้องหยุดเดินเครื่องชั่วคราว	 กฟผ.	 ต้องสั่งเดินเครื่อง
น�้ามันเตาจากโรงไฟฟ้าราชบุรีแทน	 น�้ามันเตาน่ีแพงมากๆ	 ครับ		
ถ้าไม่จ�าเป็นจริงๆ	ไม่ควรน�ามาผลิตไฟฟ้า
	 ที่ต้องน�าเรื่องนี้มาพูดกันเพราะเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้น
หลายหนในรอบ	 ๒-๓	 ปีที่ผ่านมา	 บ้างก็เกิดจากระบบส่งก๊าซใน
อ่าวไทย	 บ้างก็เกิดจากระบบส่งก๊าซของพม่า	 บางครั้งปัญหาเกิด
ขึ้นทั้ง	 ๒	 แห่งพร้อมกัน	 ตรงนี้ต้องท�าให้ประชาชนเข้าใจว่าเราใช้
ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้ามายาวนานถึง	
๓๐	ปีแล้ว	และใช้มากกว่าร้อยละ	๗๐	ลองคิดดู...หากเกิดอะไรขึ้น
กบัระบบจดัส่งก๊าซธรรมชาตจิะส่งผลกระทบในวงกว้างมากเพยีงใด
	 แล้วมีประเทศไหนในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	
(AEC)	บ้างที่ใช้ก๊าซธรรมชาติมากอย่างบ้านเรา	ค�าตอบคือ	มีครับ	
สงิคโปร์น�าเข้าก๊าซธรรมชาตเิกอืบร้อยละ	๘๐	แต่ต้องเข้าใจนะครับ
ว่า	เขาวางต�าแหน่งประเทศของเขาเป็นศนูย์กลางการแจกจ่าย	หรือ	
Distributor	 เชื้อเพลิงของภูมิภาค	 ความมั่นคงด้านพลังงานของ
สิงคโปร์ถูกสร้างมาจากความสามารถในการบริหารทุน	สินค้า	และ
บริการ	 ตลอดจนการบริหารการไหลเวียนของเชื้อเพลิงอย่างต่อ
เนื่อง	 รับมาแล้วขายไป	 เพราะฉะนั้น	 สิงคโปร์สามารถน�าเข้าเชื้อ
เพลิงจ�านวนมากแค่ไหนก็ไม่มีปัญหา
	 ก่อนเข้าสู่	AEC	 ความสามารถในการแข่งขันด้านต้นทุน
พลังงานของไทยกับประเทศเพื่อนบ้านเป็นอย่างไร	 ในระยะใกล้
ไทยถอืว่าพอสูไ้ด้ครบั	แต่ในระยะยาวหากเอาแผนบรหิารการใช้เชือ้
เพลิงของแต่ละประเทศมาดูจะเห็นว่า	ความได้เปรียบในเชิงเปรียบ
เทียบ	(Comparative	Advantage)	ด้านต้นทุนพลังงาน	ไทยยังตาม
หลงัเพือ่นบ้านอยู	่ในกรณอิีนโดนีเซีย	นับตัง้แต่ปี	๒๕๕๑	ใช้ถ่านหนิ
ร้อยละ	๔๐	มาผลิตพลังงานไฟฟ้า	แต่เมื่อไปถึงปี	๒๕๗๓	พวกเขา
จะใช้ถ่านหินขยับขึ้นมาเป็นร้อยละ	๖๓	นั่นหมายความว่า	 ในการ

บรหิารการใช้เชือ้เพลงิ	อนิโดนเีซยีจะเน้น	Low	Cost	Marketing	คือ	
ใช้เชือ้เพลงิต้นทนุต�า่เพือ่มาสนบัสนนุความต้องการภายในประเทศ	
เพราะประเทศเขามทีรพัยากรถ่านหนิปรมิาณมาก	ในขณะเดียวกนัก็
ส่งออกเชือ้เพลิงทีร่าคาแพงอย่างน�า้มนัและก๊าซธรรมชาตไิปขายยงั
ประเทศอื่นๆ	เพื่อน�าเงินตรามาขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ
	 มาดปูระเทศมาเลเซยีบ้าง	สดัส่วนการใช้เชือ้เพลงิเพือ่ผลติ
ไฟฟ้าของเขามีความสมดุลมากระหว่างถ่านหินกับก๊าซธรรมชาต	ิ
เกี่ยวก้อยกันมาที่ประมาณร้อยละ	 ๔๐:๔๐	 มาเลเซียวางต�าแหน่ง
ประเทศในฐานะเป็นผู้น�าในการพัฒนาโรงไฟฟ้าถ่านหินสะอาดใน
ภมูภิาค	โดยน�าเอาโรงไฟฟ้าเทคโนโลยถ่ีานหนิสะอาดทีท่นัสมยัทีส่ดุ
ของโลกที่เรียกว่า	Ultra-supercritical	มาใช้เป็นแห่งแรกในเอเชีย
อาคเนย์	(จริงๆ	 แล้วผมอยากให้ประเทศไทยเป็นผู้น�าเทคโนโลยี
นี้)	อย่างไรก็ดี	พอมาถึงปี	๒๕๗๓	มาเลเซียประเมินว่า	การส�ารอง
ถ่านหนิในภมูภิาคนีอ้าจไม่เพยีงพอส�าหรบัความต้องการในภมูภิาค	
เพราะทัง้จนีและอนิเดยีมคีวามต้องการใช้ถ่านหนิสูงเช่นเดยีวกนั	จงึ
ได้บรรจุแผนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์เอาไว้ด้วย
	 มาเลเซียมีก๊าซธรรมชาติมากกว่าไทย	 แต่เขาไม่เร่งใช้
ให้หมดไป	เขาใช้ถ่านหินเข้ามาเป็นตัวแชร์สัดส่วนเพื่อยืดอายุของ
การใช้ก๊าซธรรมชาติออกไปให้ยาวที่สุด	 หรือแม้แต่สหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์	 ประเทศที่อุดมไปด้วยทรัพยากรเชื้อเพลิง	 ก็ก�าลัง
ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์จาก	Resource	Based	Economy	 ท่ีมุ่งเน้น
การใช้น�้ามันและก๊าซธรรมชาติภายในประเทศอย่างเข้มข้น	 มา
เป็นกลยุทธ์แบบ	Diversification	Strategy	โดยเน้นกระจายสัดส่วน
การใช้เชื้อเพลิงพลังงานให้มีความหลากหลายขึ้น	 ขณะนี้ก็ก�าลัง
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ด้วย	 เช่นเดียวกับบางประเทศ
ในตะวันออกกลาง	ก็ก�าลังเน้นการใช้ถ่านหินมาผลิตไฟฟ้าเช่นกัน
 หากหันกลับมามองการจัดการพลังงานของประเทศไทย
จะพบว่า การจัดหาก๊าซธรรมชาติภายในประเทศก�าลังถึงจุดอิ่มตัว 
เพราะฉะนั้นเราต้องกระจายสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงให้กว้างและ
หลากหลายขึ้น น�้ามัน ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน รวมไปถึงพลังงาน
ทางเลือกอื่นๆ ควรใช้ให้มีความสมดุลกัน เพื่อไม่ให้กระทบต่อการ
จดัหาเชือ้เพลงิและต้นทนุของพลงังาน การวางสดัส่วนทีเ่หมาะสมนี้
เองจะส่งเสริมความสามารถในการแข่งขนัของประเทศต้อนรบั AEC

สัดส่วนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าของอินโดนีเซีย ปี ๒๕๕๑ 

และปี ๒๕๗๓ ซึ่งใช้ถ่านหินเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด



ไฟฟ้าหัวใจใหม่

เรื่อง : สุรินทร์ หล่อฤๅทัย  ภาพ : กองผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ กฟผ.

๑๘

	 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 (กฟผ.)	 ประกาศตัวเป็นเจ้าภาพ					

จดังาน	“LED	Expo	Thailand	2013”	ซึง่จะเป็นเวทแีสดงสินค้า	และศนูย์กลาง

แลกเปลีย่นเรยีนรูด้้านเทคโนโลยเีกีย่วกบัผลติภณัฑ์	LED	ครบวงจรระดบัโลก	

ครั้งแรกในไทย	ณ	ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค	 เมืองทองธานี	

ระหว่างวันที่	๒๓-๒๕	พฤษภาคม	๒๕๕๖	ที่จะถึงนี้	 เพื่อประกาศจุดยืนความ

เชือ่มัน่ที	่กฟผ.	ได้พสิจูน์แล้วว่า	หลอดไฟ	LED	ช่วยประหยดัไฟฟ้าได้จรงิ	หลัง

ทดลองใช้แทนไฟถนนใน	๔	เขื่อนใหญ่ของ	กฟผ.	ลดการใช้ไฟฟ้าลงถึงร้อยละ	

๖๐-๗๐	กฟผ.	จึงมีแผนผลักดันหลอด	LED	ชนิดโคมไฟถนน	และชนิด	MR	16 

รวม	๑.๒	ล้านหลอด	ก่อนขยายผลสู่หลอด	LED	ชนิดอื่นๆ	ต่อไปในอนาคต

อันใกล้นี้

กฟผ. น�ากระแส 

ผลักดันหลอดไฟ LED ประหยัดไฟให้ชาติ



๑๙

	 เมื่อวันที่ 	 ๒๙	 พฤศจิกายน	
๒๕๕๕	 ที่ผ่านมา	 นายสุทัศน์	 ปัทมสิริ
วัฒน์	ผู้ว่าการ	กฟผ.	เป็นประธานแถลง
ข่าวการจดังานแสดงสนิค้านานาชาตด้ิาน
ระบบไฟฟ้า	และผลิตภัณฑ์	LED	ภายใต้
ชือ่	“LED	Expo	Thailand	2013”	ในฐานะ
เจ้าภาพการจัดงาน	 ร่วมกับผู้แทนคณะ	
ผู้จัดงาน	และผู้ร่วมสนับสนุนการจัดงาน	
พร้อมทั้งร่วมการเสวนาในหัวข้อ	 “LED 

นวัตกรรมเปลี่ยนโลก”	 กับ	 ดร.คุรุจิต	
นาครทรรพ	 รองปลัดกระทรวงพลังงาน	
และนายอทุศิ	จนัทร์เจนจบ	นายกสมาคม
ไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย	 โดยมี	
นายธาตรี	 ริ้วเจริญ	 ผู้อ�านวยการฝ่าย
สื่อสารองค์การ	กฟผ.	 เป็นผู้ด�าเนินการ
เสวนา	ณ	หอประชุมเกษม	จาติกวณิช	๑	
อาคาร	ต.๐๔๐	ส�านักงานกลาง	กฟผ.
 ดร.คุรุจิต นาครทรรพ	 รอง
ปลัดกระทรวงพลังงาน	 เปิดเผยว่า	 การ
ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการ
ประหยัดพลังงาน	 เป็นหนึ่งในเสาหลัก

ส�าคัญของนโยบายด้านพลังงานของ
รัฐบาล	 เนื่องจากช่วยลดต้นทุนในการ
ผลติสนิค้าและบรกิารลง	ซึง่เป็นการช่วย
เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของภาค
ธุรกิจและอุตสาหกรรม	ดังนั้น	กระทรวง
พลงังาน	และ	กฟผ.	จึงมกีารรณรงค์และ
ส ่ ง เ ส ริ ม กา ร ใ ช ้ พ ลั ง ง านอย ่ า ง มี
ประสทิธภิาพและการประหยดัพลงังานใน
รูปแบบต่างๆ	 มาเกือบ	 ๒๐	 ปี	 อาทิ	
ผลิตภัณฑ์ประหยัดไฟฟ้าเบอร์	5	 การ
ปลูกจิตส�านึกแก่คนในสังคม	 ฯลฯ	 โดย
ล ่าสุด	 ได ้มีการอนุมัติแผนอนุรักษ ์
พลังงาน	 ๒๐	 ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๔-๒๕๗๓	
(Energy	Efficiency	Plan)	 ซึ่งก�าหนด	
เป้าหมายลดระดับการใช้พลังงานต่อ
ผลติภณัฑ์มวลรวมลงร้อยละ	๒๕	ภายใน	
๒๐	 ปี	 ด้วยการสนับสนุนการประหยัด
พลังงาน	 และการใช ้ไฟฟ ้าอย ่างมี
ประสทิธภิาพ	ทัง้นี	้กระทรวงพลังงาน	ได้
มอบหมายให้	กฟผ.	ด�าเนินโครงการส่ง
เสริมการใช้หลอด	LED	(Light	Emitting	

Diode)	 ด้วยการกระตุ้นให้เกิดการใช้
หลอดไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงในระบบ	
แสงสว่าง
	 จากข้อมูลของทบวงพลังงาน
ระหว่างประเทศ	(IEA)	 พบว่า	 การใช้
ไฟฟ้าผ่านอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง	 คิด
เป็นร้อยละ	 ๑๕-๒๐	 ของการใช้ไฟฟ้า
ทั้งหมดของโลก	 หากมีนโยบายส่งเสริม
ใ ห ้ เ กิ ด อุ ป กรณ ์ ไ ฟฟ ้ า แ ส ง ส ว ่ า ง
ประสิทธิภาพสูงจะสามารถลดการใช้
ไฟฟ้าลงได้ประมาณร้อยละ	 ๓๘	 ในป	ี
๒๕๗๓	ซึง่หลอด	LED	ถอืเป็นเทคโนโลยี
ที่มีการพัฒนาประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นมาก	
สามารถช่วยลดการใช้ไฟฟ้าลงได้ถึง
ประมาณร้อยละ	 ๓๐-๘๕	 ขึ้นอยู ่กับ
ลักษณะการใช้งาน	 ทั้งยังไม่ปล่อยความ
ร้อน	และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	เพราะ
ไร้สารปรอท	จนมีการน�าหลอด	LED	ไป
ใช้งานในหลายรูปแบบนอกเหนือจาก
ไฟฟ้าแสงสว่าง	 อาทิ	 จอโทรทัศน์	 จอ
โทรศัพท์เคลื่อนที่	รถยนต์	เป็นต้น
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 นายสุทัศน ์  ป ัทมสิ ริวัฒน ์          

ผู้ว่าการ กฟผ.	 กล่าวเพิ่มเติมถึงราย
ละเอียดว่า	กฟผ.	เล็งเห็นว่าหลอด	LED	
เป็นนวตักรรมทีเ่ป็นประโยชน์อย่างยิง่ต่อ
การประหยัดพลังงานของประเทศ	จึงได้
น�าร่องเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าแสงสว่างบน
ถนนในพื้นที่เขื่อนขนาดใหญ่	 ๔	 แห่ง	
ได้แก่	 เขื่อนศรีนครินทร์	 เข่ือนภูมิพล	
เขื่อนสิริกิติ์	และเขื่อนวชิราลงกรณ	จาก
หลอด	High	Pressure	Sodium	ขนาด	
๑๒๕-๔๐๐	วัตต์	เป็นหลอด	LED	ขนาด	
๕๕	๗๐	และ	๘๕	วัตต์	จ�านวน	๑,๗๑๔	
หลอด	ผลปรากฏว่า	ช่วยลดการใช้ไฟฟ้า
ลงถงึร้อยละ	๖๐-๗๐	หรอืคดิเป็นพลงังาน
ไฟฟ้า	๑.๑๓	ล้านหน่วยต่อปี	ประหยดัค่า
ไฟฟ้าได้ปีละประมาณ	 ๓.๓๙	 ล้านบาท	
แล ะ ลดกา รปล ่ อ ยก ๊ า ซคา ร ์ บ อน
ไดออกไซด์	 ประมาณ	 ๖๒๑	 ตันต่อปี								
ซึ่งยืนยันได้ถึงศักยภาพของหลอด	LED	
ที่ได้รบัการพฒันาให้เป็นอปุกรณ์ไฟฟ้าที่
มปีระสทิธภิาพและประหยดัพลงังาน	จาก
นั้นจึงได้จัดท�าโครงการส่งเสริมการใช้
หลอดไฟฟ้า	LED	เพื่อกระตุ้นให้เกิดการ
ใช้หลอดไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงในระบบ
แสงสว่าง	 โดยจะเริ่มด�าเนินการพัฒนา
และติดฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์	 5	
น�าร่องในหลอด	LED	 ชนิดโคมไฟถนน	
และชนิด	MR	16	 ก่อนจะขยายผลไปสู่

หลอด	LED	ชนิดอื่นๆ	ต่อไป	ซึ่งหากน�า
หลอด	LED	ชนิดโคมไฟถนน	ไปเปลี่ยน
แทนหลอด	High	Pressure	Sodium	
จ�านวน	๗๐๐,๐๐๐	หลอด	ทัว่ประเทศ	จะ
ช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลงถึง	๒๒๔	
ล้านหน่วยต่อปี	ประหยดัค่าไฟฟ้าได้ปีละ
ประมาณ	 ๖๗๒	 ล้านบาท	 และลดการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ	
๑๒๓,๐๐๐	ตนัต่อปี	ยิง่เมือ่มกีารน�าหลอด	
LED	ชนิด	MR	16	ไปเปลี่ยนแทนหลอด
ฮาโลเจน	(Halogen)	ที่ใช้อยู่ในภาคธรุกิจ
และโรงแรม	จ�านวน	๕๐๐,๐๐๐	หลอด	ก็
จะช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลงได้อีก	
๑๒	ล้านหน่วยต่อปี	ประหยัดค่าไฟฟ้าได้
ปีละประมาณ	๓๖	ล้านบาท	และลดการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ	
๖,๖๐๐	ตันต่อปี
	 “เพือ่สร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ทกุ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง	 อันจะเป็นการ
สนับสนุนให้การด�าเนินงานดังกล่าว
ประสบความส�าเร็จในอนาคต	กฟผ.	 จึง
ได้เสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดงาน	LED	
Expo	Thailand	2013	ซึ่งเป็นงานแสดง
สินค้านานาชาติด้านหลอดไฟฟ้าและ
ผลติภณัฑ์	LED	อย่างครบวงจร	ครัง้แรก
ของประเทศไทย	 ในช่วงวันท่ี	 ๒๓-๒๕	
พฤษภาคม	๒๕๕๖	โดยมีบริษัท	อิมแพ็ค	
เอ็กซิบิชั่น	 แมเนจเม้นท์	 จ�ากัด	 และ
บริษัท	MEX	Exhibitions	 จ�ากัด	 จาก
ประเทศอินเดีย	 เป็นผู้ด�าเนินการจัดงาน	
บนพื้นที่กว่า	 ๕,๐๐๐	 ตารางเมตร	 ณ	
อาคาร	 ๔	 ศูนย์แสดงสินค้าและการ
ประชุม	อิมแพ็ค	 เมืองทองธานี	 เพื่อให้
เป็นเวทีที่ผู้ประกอบการชั้นน�ากว่า	๑๕๐	
บริษัทจากทั่วโลก	 ได้น�าเสนอผลิตภัณฑ์	
LED	 โดยตรงต่อกลุ่มผู้ซื้อในภาคส่วน
ต่างๆ	จากทั้งในและต่างประเทศ	รวมถึง
เป็นศูนย์กลางแลกเปล่ียนเรียนรู ้ด้าน
เทคโนโลยีและด้านวิชาการเก่ียวกับ
ผลิตภัณฑ์	LED	ซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วม
ชมงานทัง้ส้ินกว่า	๕,๐๐๐	ราย	โดย	กฟผ.	

นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์

ผู้ว่าการ กฟผ.
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จะร่วมออกบูธ	 และยังมีการสนับสนุนผู้
ประกอบการไทยขนาดเล็กให้สามารถ
ร่วมออกบูธในราคาประหยัดอีกด้วย”
 ด้าน	 นายอุทิศ จันทร์เจนจบ 
นายกสมาคมไฟฟ ้าแสงสว ่างแห ่ง
ประเทศไทย	 กล่าวสนับสนุนว่า	 การ
ส่งเสริมการใช้งานหลอด	LED	 อย่าง
จริงจังของ	 กฟผ.	 จะช่วยให้เกิดตลาด
ท่ีเป็นรูปธรรมของหลอด	LED	 ทั้งใน
ประเทศและในภูมิภาค	ซึ่งขณะนี้ทั่วโลก
พยายามพฒันาเทคโนโลยหีลอด	LED	ให้
ประหยัดพลังงาน	 และมีอายุการใช้งาน
ยาวนาน	จนสามารถน�ามาใช้งานได้อย่าง
แพร่หลาย	โดยข้อมูลในปี	๒๕๕๔	ที่ผ่าน
มา	พบว่า	การใช้งานประเภทโคมไฟส่อง
สว่าง	มีอัตราเติบโตถึงร้อยละ	๕๐	และ
คาดกว่าอกี	๕	ปีข้างหน้า	จะมกีารเตบิโต

เพิ่มขึ้นเฉล่ียอีกประมาณร้อยละ	 ๓๐	
ต่อปี	 ซ่ึงจากการที่ตลาดหลอด	LED	
มีการเติบโตมากขึ้น	 จะส ่งผลให ้มี
ผู้ประกอบการเพิ่มมากขึ้น	 และมีการ
ผลิตหลอด	LED	 ออกมาแข่งขันกัน
มากขึ้น	 จนสามารถลดราคาให้ต�่าลง
ได้ในระดับที่ก่อให้เกิดตลาดผู้ใช้ในภาค
ครัวเรือนในที่สุด
 ตลาดของหลอด LED ในบ้าน
เราอาจยังไม่เป็นที่รู ้จักในวงกว้าง แต่
หากคนไทยได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและ
เพียงพอเกี่ยวกับหลอดไฟประเภทนี้ 
สามารถน�าคุณสมบัติการประหยัดและ
อายุการใช้งานไปเปรียบเทียบกับหลอด
ไฟส่องสว่างทีใ่ช้อยูใ่นปัจจบุนั เชือ่แน่ว่า
ตลาดของหลอด LED มีโอกาสเติบโตสูง
อย่างแน่นอน
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เรื่อง : ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ กฟผ.  ภาพ : กองผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ กฟผ.

หลวงพอ่เจด็กษตัรยิ ์ 

สิง่ศกัดิส์ทิธิค์ู่ กฟผ.

 หากใครมีโอกาสแวะเวียนไปยัง

หน่วยงานต่างๆ	ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทย	(กฟผ.)	อาจเคยได้กราบไหว้

ขอพรจากหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์	 ศูนย์รวมจิตใจ

ของผู้ปฏิบัติงาน	กฟผ.	รวมถึงประชาชน

ที่อาศัยอยู่โดยรอบเขื่อนและโรงไฟฟ้า...

เป็นความตั้งใจของทีมงาน	 EGAT	 Magazine	

จริงๆ	ที่อยากถ่ายทอดประวัติความเป็นมา

ของหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์กับ	กฟผ.	

เรื่องราวที่เป็น	Unseen	EGAT	

ของใครหลายคน
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 หลวงพ่อเจด็กษัตรย์ิ	หรอื	พระพุทธสริสิตัตราชนี้ 
เป็นพระพทุธรปูโบราณปางสมาธิ	ประทบันัง่บนหางของ
พญางู	 ๗	 ตัว	 เหนือองค์พระมีพญางูทั้ง	 ๗	 ชูเศียรแผ่
พังพานปกป้องคุ้มครองอยู่	 ถือเป็นพระพุทธรูปคู่บุญ
บารมีหลวงปู่สอ	พันธุโล	(พระครูภาวนากิจโกศล)	แห่ง
วัดบ้านหนองแสง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดยโสธร
	 ขณะที่หลวงปู่สอ	 บวชอยู่ในช่วงพรรษาที่	 ๒	
และก�าลังฝึกสมาธิอยู่นั้น	ได้นิมิตเห็นงูใหญ่สีทองเลื้อย
เข้ามาในกฏุ	ิขดล�าตวัเป็นวงกลมแล้วดันตัวท่านลอยข้ึน
ไป	ต่อมาในพรรษาที่	๖	ขณะท�าสมาธิหลวงปู่สอได้ยิน
เสียงว่า	สิ่งที่ปรากฏกับท่านในพรรษาที่	๒	นั้น	จะมีคน
เขาเก็บไว้แล้วน�ามาถวายในวนัขึน้	๙	ค�า่	เดอืน	๙	นีเ่ป็น
นิมิตเริ่มต้นก่อนที่หลวงปู่สอจะได้มาซ่ึงหลวงพ่อเจ็ด
กษัตริย์องค์จริง
	 พอล่วงเข้าพรรษาที่	 ๘	 ตรงกับวันขึ้น	 ๙	 ค�่า	
เดือน	๙	หลวงปู่สอก�าลังนึกถึงนิมิตที่เกิดขึ้นกับท่านใน
ช่วงพรรษาที่	๒	และพรรษาที่	๖	ในจิตสมาธิท่านได้เห็น
คนแต่งชดุเขยีว	มผ้ีาเคลยีบ่าสเีขยีว	ใส่ก�าไลแขน	ในมอื
ถือพิณสามสายมาด้วย	 และได้ยินเสียงพูดเบาๆ	 ว่า	
“ก�าลงัมานะ	ก�าลงัมา”...ไม่นานกเ็หน็รถบรรทกุวิง่เข้ามา
จอดในบริเวณวัด	 มีโยมผู้ชายถือห่อผ้าขาวและโยม
ผู้หญิงถือขันดอกไม้ตรงมาที่กุฏิและได้ถวายห่อผ้าขาว
แก่หลวงปู ่	 ในห่อผ้านั้นคือ	 พระพุทธรูปโสภณปาง
นาคปรก	มีนาค	๗	ตัว	๗	หัว	ปรกองค์พระอยู่	ขนาด
ของพระพุทธรูปหน้าตักประมาณ	 ๙	 น้ิว	 สูงประมาณ	
๑๕	 นิ้ว	 ผิวออกคล�้าเป็นมัน	 ซึ่งโยมผู้ชายเล่าให้ฟังว่า	
พระพุทธรูปองค์นี้ไม่ทราบว่ามาจากไหน	 เป็นของโยม

พ่อและโยมพี่ชาย	จนกระทั่งตกมาถึงตน	หลังแต่งงาน
แล้วภรรยาของตนมกัได้ยนิเสยีงว่าบ่อยๆ	ว่า	“พระพทุธ
รูปองค์นี้มิใช่ของเราให้ไปถวายพระอาจารย์วัดป่า”	
พระพุทธสิริสัตตราช	จึงตกเป็นสมบัติของหลวงปู่สอสืบ
มาจนกระทั่งทุกวันนี้
	 ในปี	๒๕๔๒	เป็นปีมหามงคลครบ	๖	รอบ	วัน
คล ้ า ยวั นพระ ร าชสมภพของพระบาทสม เด็ จ
พระเจ้าอยู่หัว	 หลวงปู่สอจึงมีด�าริจัดสร้างหลวงพ่อเจ็ด
กษัตริย์	 องค์จ�าลองขนาดหน้าตัก	 ๓๙	 นิ้ว	 จ�านวน	 ๒	
องค์	ขึ้นน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว	 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	 พระบรม
ราชินีนาถ	 เพื่อพระราชทานแก่	 กฟผ.	 โดยสมเด็จ
พระนางเจ้าสิรกิติิ	์พระบรมราชินนีาถ	ได้ทรงพระกรณุาฯ	
เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเททองหล่อ	ณ	บริเวณหน้า
พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร	 และสมเด็จพระสังฆราช	
ทรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธี	 เมื่อวันเสาร์ที่	 ๓	
เมษายน	 ๒๕๔๒	 เมื่อเสร็จพิธีได้อันเชิญหลวงพ่อเจ็ด
กษัตริย์จ�าลองทั้ง	๒	องค์ไปประดิษฐาน	ณ	เขื่อนภูมิพล	
และเขื่อนสิริกิติ์	 เป็นครั้งแรกใน	 กฟผ.	 ตั้งแต่วันที่	 ๘	
สิงหาคม	 ๒๕๔๒	 ก่อนที่จะมีการประดิษฐานหลวงพ่อ
เจ็ดกษตัรย์ิในหน่วยงานของ	กฟผ.	อกีหลายแห่งในเวลา
ต่อมา
 ส�าหรับดอกไม้บูชาพระพุทธสิริสัตตราช	 หรือ	
หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์	 ได้แก่	 ดอกบัวสีชมพู	 โดยผู้บูชา
ก�าหนดจิตอธิษฐานตั้งสัจจะ	 ไม่ฆ่า	 ไม่ท�าร้าย	 และ
ไม่กินงูทุกชนิด	 จะน�าความเจริญรุ่งเรืองและน�าความ
ร่มเย็นมาสู่ตนเองและครอบครัว

หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์ ณ เขื่อนภูมิพล



กอดโลกสีเขียว

เรื่อง : ธิดาเทพ  ภาพ : ฝ่ายกิจการสังคม และฝ่ายปฏิบัติการด้านการใช้ไฟฟ้า กฟผ.

 การประเมินคุณค่าของผลิตภัณฑ์ด้วยปัจจัย

ด้านการอนรุกัษ์สิง่แวดล้อมถอืว่าเป็นเรือ่งใหม่ของ

บ้านเรา	 เนื่องจากองค์กรส่วนใหญ่ไม่ได้ค�านึงถึง

ความเชือ่มโยงระหว่างความอดุมสมบรูณ์หรอืความ

เสื่อมโทรมของระบบนิเวศกับผลประกอบการ

ขององค์กร	ลืมคิดไปว่าการประกอบกิจการแทบ

ทุกอย่างนั้นต้องพึ่งพิงสิ่งแวดล้อมไม่ทางใด

ก็ทางหนึ่ง	แต่ในเวทีการค้าโลกทั้งในปัจจุบัน

และอนาคต	การประเมนิคณุค่าของสนิค้าจากคณุสมบัติ

ด้านความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ถูกหยิบยกขึ้นมา

หารือกันมากขึ้น	และการเปิดเผยข้อมูลระบบนิเวศ

ที่เสื่อมลงอันเนื่องมาจากอุตสาหกรรมต่างๆ	

ท�าให้ประชาคมโลกเกิดความตระหนัก	

จึงเป็นโอกาสทางการตลาดของสินค้าและบริการ

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Green Procurement 

       ซื้อ...เพื่อโลก



๒๕

	 ข้อมูลจากการประชุมรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมของ
สมาชิกกลุ่มประเทศ	G8	+	5	 ระบุว่า	 โลกก�าลังสูญเสีย
ความสมดุลของระบบนิเวศ	 ซึ่งมิได้มีผลกระทบเฉพาะ
ทางชีววิทยาหรือนิเวศวิทยาเท่านั้น	 แต่มีผลทั้งทางตรง
และทางอ้อมต่อการเตบิโตทางเศรษฐกจิด้วย	ทัง้นีก้ารเสีย
สมดุลของระบบสิง่แวดล้อมได้ส่งผลต่อความเสยีหายของ
เศรษฐกิจโลกถึง	๗	ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ	ต่อปี
ภาครัฐ-เอกชนหนุน การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวภายใน

องค์กร

	 เพือ่ส่งเสรมิให้ผูผ้ลติและผูบ้รโิภคให้ความส�าคญั
และมส่ีวนร่วมในการช่วยลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกใน
บรรยากาศ	ซึง่เป็นตวัการส�าคญัของการเกดิภาวะโลกร้อน	
รวมถึงลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในด้านอื่นๆ	 องค์กร
ธุรกิจเพ่ือการพฒันาอย่างยัง่ยนืจงึรวบรวมกลุม่พนัธมติร	
๑๓	องค์กร	ที่เรียกว่า	Sustainable	and	Green	Procure-
ment	Initiative	มาร่วมกนับกุเบกิแสดงความมุง่มัน่ในการ
ผลกัดนัให้เกดิการจดัซือ้จดัจ้างสเีขยีวในประเทศไทย	รวม
ถงึประสานความร่วมมือระหว่างผูผ้ลติและผูใ้ช้ผลิตภัณฑ์
ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 โดยได้มีพิธีแสดงความมุ่งมั่น
เมื่อวันที่	๒๔	ธันวาคม	๒๕๕๕	ที่ผ่านมา

	 หากองค์กรภาคีมุ ่งเน้นการผลิตและเลือกใช้
ผลิตภัณฑ์ทีเ่ป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม	จะเป็นกลไกทางการ
ตลาดทีท่�าให้สินค้าสีเขียวได้รบัความนยิมโดยอตัโนมตั	ิส่ง
ผลเป็นลูกโซ่ต่อรูปแบบการด�าเนินชีวิตของคน	 ลดไลฟ์
สไตล์ที่บริโภคทรัพยากรธรรมชาติมากเกินพอดี
ตลาดโลกรักษ์โลก ไทยอยู่เฉยไม่ได้

	 ความสมดุลของระบบนิเวศเป็นประเด็นที่ทั่ว
โลกให้ความส�าคัญ	หลายประเทศจึงมีการปรับตัวภายใต้
แนวคิด	 “การบริโภคอย่างยั่งยืน”	สร้างกลไกที่จับต้องได้
ในการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 ผ่าน
นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว	 โดยเฉพาะในทวีปยุโรป
ซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีความตื่นตัวด้านสิ่งแวดล้อมเป็นอย่าง
มาก	หนึง่ในตวัอย่างของกลไกทีเ่ป็นรปูธรรมคอืการแสดง
ฉลากรบัรองทีเ่ป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อมในสินค้าต่างๆ	อาทิ	
ฉลาก	Carbon	Footprint	ฉลาก	Blue	Angel	หรือ	ฉลาก	
EU-Flower	 ที่มีการใช้งานจริงในประเทศกลุ่มสหภาพ
ยโุรป	เพือ่อ�านวยความสะดวกแก่ผูบ้รโิภคในการเลอืกซือ้
สินค้าทีเ่อาใจใส่ต่อส่ิงแวดล้อม	ตัง้แต่ข้ันตอนการคดัเลอืก
วัตถุดิบ	กระบวนการผลิต	การใช้งาน	จนถึงขั้นตอนการ
ก�าจัดของเสียเมื่อผลิตภัณฑ์หมดอายุการใช้งาน
	 นอกจากนี้	 ในภูมิภาคเอเชียโดยเฉพาะประเทศ
ญ่ีปุน่	ก็ได้มกีารประกาศใช้กฎหมายด้านการจัดซือ้จดัจ้าง
สีเขียวที่มีการพัฒนาระเบียบปฏิบัติต่างๆ	ให้ทัดเทียมกับ
สหภาพยุโรป	แต่เป็นมาตรการแบบสมัครใจ	และให้กลุ่ม
อุตสาหกรรมควบคุมกันเอง
	 แต่มาตรฐานเช่นเดียวกันนี้ยังไม่ประสบความ
ส�าเร็จนักในประเทศไทย	 เน่ืองด้วยยังมีการด�าเนินการ
อย่างเป็นรปูธรรมเฉพาะในเอกชนรายใหญ่เท่านัน้	แม้จะ
มีการน�ากลไกฉลากต่างๆ	มาใช้เช่นเดียวกัน	เช่น	ฉลาก
เขียว	ฉลากลดคาร์บอน	ฉลากประหยัดไฟเบอร์	5	ฯลฯ	
จึงจ�าเป็นต้องมีภาคีเพื่อขับเคลื่อนอย่างจริงจัง	เนื่องจาก
ไทยส่งออกสินค้าไปยังสหภาพยุโรปถึงร้อยละ	 ๑๐	 ของ
สินค้าที่ส่งออกทั้งหมด	 คิดเป็นมูลค่านับหมื่นล้านบาท
ต่อปี	 หากสินค้าของไทยมีการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ได้
มาตรฐานสิ่งแวดล้อมของสหภาพยุโรป	ย่อมจะได้รับ
การยอมรับมากขึ้นในตลาดสากล	ซึ่งรายได้
จากการส่งออกที่เพิ่มขึ้นนี้จะน�ามาซึ่ง
การพัฒนาประเทศต่อไป

ฉลาก EU-Flower ที่ถูกใช้ในสหภาพยุโรป

เพื่อรับรองผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม



๒๖

กฟผ. เข้าร่วมภาค ีเป็นพลงัขบัเคลือ่นประเทศสูสั่งคม

คาร์บอนต�่า

	 อนาคตของสังคมคาร์บอนต�่าจะเป็นภาพฝัน
หรือฝันท่ีเป็นจริงขึ้นอยู ่กับความร่วมมือจากทุกภาค
ส่วน	 ทั้งผู้ผลิตในระดับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่-ขนาด
กลาง	 และระดับชุมชน	 ซ่ึงเป็นกลไกส�าคัญในการสร้าง
อปุสงค์-อปุทานของสนิค้าและบรกิารทีม่จีดุขายอยูท่ีก่าร
ลดปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกอย่างมปีระสทิธิภาพ	
ดังนั้น	 เมื่อองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้
รวมกลุ่มภาคีพันธมิตรขับเคลื่อนสังคมคาร์บอนต�่าด้วย
นโยบายการจดัซือ้จดัจ้างสเีขยีวภายในองค์กร	การไฟฟ้า
ฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย	(กฟผ.)	จงึไม่ลงัเลทีจ่ะเข้าร่วม
แสดงความมุ่งมั่นผลักดันให้เรื่อง	Green	Procurement	
ถูกใช้เป็นนโยบายพื้นฐานในการจัดซื้อจัดจ้างของทุก
บริษัทน้อยใหญ่ในประเทศไทย
	 นายรังสรรค์	อัฐมโนลาภ	ผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการ
สังคม	กฟผ.	ซึ่งเป็นผู้แทน	กฟผ.	ขึ้นเวทีประกาศความ
มุ่งมั่นและประสานความร่วมมือระหว่างผู้ผลิตและผู้ใช้
สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 เปิดเผยว่า	 กฟผ.	 มี
ความยนิดเีป็นอย่างย่ิงท่ีได้เป็นส่วนหน่ึงในการเสรมิสร้าง

ความตระหนักให้ผู ้บริโภคค�านึงถึงความ
ส�าคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่าน
วิธีการที่ง่ายและใกล้ตัวที่สุด	 น่ันคือ
การเลือกใช้สินค้าและบริการที่ส ่ง

ผลกระทบต่อความสมดุลของระบบ
นิเวศน้อยที่สุด	 โดยในจุดเริ่มต้นนี้	 กฟผ.	

เป็นหนึ่งใน	 ๑๓	 องค์กรภาคีที่เข้าร่วมแสดงความมุ่งมั่น	
พร้อมกันนี้ในเบื้องต้น	 กฟผ.	 ในฐานะผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ยัง
ได้ประสานความร่วมมือกับบริษัทผู้ผลิต	 ได้แก่	 บริษัท	
อินเตอร์เฟซฟลอร์	 (ประเทศไทย)	 จ�ากัด	 และบริษัท	
ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย	จ�ากัด	ในเครือ	SCG	Paper	เพื่อ
แสดงออกถึงการสนับสนุนผลิตภัณฑ์สีเขียวอย่างเป็น
ทางการด้วย	และในอนาคตจะได้ประสานความร่วมมอืกับ
บริษัทผู้ผลิตรายอื่นๆ	 อย่างเป็นต่อไป	 ทั้งนี้ในฐานะผู้ใช้
สินค้าทีเ่ป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม	กฟผ.	สามารถใช้ประเดน็
นี้สื่อสารบอกต่อไปยังสาธารณชน	 อันจะก่อให้เกิดความ
ตื่นตัวของสังคม	ก่อให้เกิดการขับเคลื่อนประเทศไทยไป
สู่การเป็นสังคมคาร์บอนต�า่ได้อย่างมปีระสิทธผิลยิง่ข้ึนไป
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ฉลากรักษ์โลก

	 ดร.ขวัญฤดี	 โชติชนาทวีวงศ์	 ผู ้อ�านวยการ
สถาบันส่ิงแวดล้อมไทย	 กล่าวในพิธีแสดงความมุ่งมั่น
ถึงการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวว่า	 สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยได้
ริเริ่มสนับสนุนสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 ด้วยการ
ให้การรับรองสินค้าต่างๆ	 ที่ผ่านการประเมินคุณภาพ
ด้านสิ่งแวดล้อม	อาทิ	 สินค้าฉลากเขียว	ซึ่งเป็นฉลากที่
รับรองให้กับผลิตภัณฑ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย
ตลอดทั้งกระบวนการผลิต	 ซึ่งในขณะนี้โครงการฉลาก
เขียวได้ให้การรับรองผลิตภัณฑ์ทั้งหมดไปแล้วกว่า	๑๕๘	
ผลิตภัณฑ์	 นอกจากนี้ยังมีโครงการฉลากคาร์บอน	 เพื่อ
เพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้ประกอบการได้มีส่วนร่วมลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก	 โดยปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ
การรับรองแล้วทั้งสิ้น	๑๓๙	ผลิตภัณฑ์	และในขณะนี้ทาง

นายรังสรรค์ อัฐมโนลาภ

ผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการสังคม กฟผ.

ดร.ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ์

ผู้อ�านวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย



๒๗

สถาบนัฯ	อยู่ระหว่างการพดูคยุกบัโครงการฉลากประหยดั
ไฟเบอร์	5	ของ	กฟผ.	เพื่อร่วมมือกันยกระดับการรับรอง
สินค้าสีเขียวขึ้นไปอีกขั้น	ซึ่งการพูดคุยนี้มีผลในทางบวก	
โดยการเชื่อมโยงภารกิจของสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยกับ
ฉลากประหยัดไฟเบอร์	5	ของ	กฟผ.	นี้	จะก่อให้เกิดพลัง
กับสังคมในการขับเคลื่อนตลาดอนุรักษ์พลังงานให้ได้รับ
ความสนใจจากผู้ซื้อมากขึ้น
Green Procurement หาใช่เรื่องใหม่ใน กฟผ.

	 อนัทีจ่รงิแล้วการน�านโยบายจดัซ้ือจดัจ้างสีเขียว
มาบังคับใช้ไม่ใช่เรื่องใหม่ในรั้ว	กฟผ.	เพราะ	กฟผ.	ได้มี
ประกาศฉบับที่	๒๒/๒๕๕๒	เรื่อง	นโยบายการจัดซื้อ	จัด
จ้าง	สินค้าและบริการ	ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	ลงวันที่	
๑	ตลุาคม	๒๕๕๒	ซึง่นโยบายดงักล่าวเกดิจากความตัง้ใจ
ของ	กฟผ.	ทีจ่ะเป็นองค์กรท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีในด้านการ
มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม	ชมุชน	และสิง่แวดล้อม	จึงขอ
ความร่วมมอืให้ทกุหน่วยงานให้ความส�าคญัและสนบัสนนุ
การใช้สินค้าและบริการท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 โดย
หน่วยงานผู้รับผิดชอบงานพัสดุและจัดหาของ	กฟผ.	ได้
สนองนโยบายดงักล่าว	ด้วยการแต่งตัง้คณะท�างานจัดซือ้	
จดัจ้าง	สนิค้าและบรกิารทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม	ตัง้แต่ปี	
๒๕๕๓	จนถึงปัจจุบัน	และเมื่อปี	๒๕๕๕	ที่ผ่านมา	ฝ่าย
พัสดุและจัดหา	กฟผ.	ได้มีบันทึกถึงส่วนงานที่เป็นผู้ดูแล
งานพสัดแุละจดัหาของ	กฟผ.	ทุกแห่งท่ัวประเทศ	เพือ่ขอ

ความร่วมมอืให้สนบัสนนุนโยบายอย่างต่อเนือ่ง	ซึง่ได้รบั
การตอบรับเป็นอย่างดีจากหลายหน่วยงาน
	 ส� าหรั บ สินค ้ าและบริ การที่ เ ป ็ นมิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อมที่หน่วยงานของ	 กฟผ.	 จัดซื้อและจัดจ้าง   
ตัง้แต่ปี	๒๕๕๓	จนถงึปัจจบุนั	มอีาท	ิกระดาษคอมพวิเตอร์
ชนิดเยื่อเวียนท�าใหม่	ขนาด	เอ	๔	น�้าหนัก	๗๐	และ	๘๐	
แกรม	กระดาษช�าระชนิดม้วนเล็ก	๒	ชั้น	กระดาษช�าระ
จัมโบ้โรล	และตลับหมึก	เป็นต้น
	 นโยบายการจัดซื้ อจัดจ ้ างที่ เป ็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมของ	กฟผ.	นับเป็นหนึ่งใน	CSR	in	Process	
หรอืเป็นความรบัผดิชอบต่อสงัคม	ชมุชน	และสิง่แวดล้อม
ในกระบวนการท�างานของ	กฟผ.	 รวมถึงเป็นแบบอย่าง
ให้กับองค์กรอื่นๆ	 ในการสร้างจิตส�านึกการบริโภคอย่าง
ยั่งยืนให้เกิดขึ้น
 ความสมดุลของระบบนิเวศ การด�าเนินธุรกิจ 
และการด�ารงชีวิตของเรามีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน
ไม่มากก็น้อย องค์กรใดเห็นความเช่ือมโยงเหล่านีไ้ด้ครบ
ทุกมิติก็จะประกอบการโดยได้รับผลก�าไรที่
ประเมินค่ามิได้ นั่นคือผลก�าไรที่เรียกว่า 
“ความสุข” ที่เกิดจากการได้มีส่วนช่วย
ลดความผันแปรของสภาพแวดล้อม
นั่นเอง



หรรษาวาไรตี้

๒๘

	 แต่ในช่วงปี	ค.ศ.๑๙๙๘-๒๐๐๑	
จนถึงปัจจุบัน	 โบโกต้าเปลี่ยนไปอย่าง
เห็นได้ชัด	เมื่อชาวเมืองได้	นายเอนริเก้	
เพนาโลซ่า	เป็นนายกเทศมนตร	ีเขามอง
ว่าเมืองต้องเป็นที่อยู่อาศัยที่ให้คุณภาพ
ชีวิตแก่พลเมืองทุกคน	 ทุกคนจึงต้องมี
โอกาสเข้าถึงพื้นที่สาธารณะอย่างเท่า
เทียมกัน	 และพ้ืนท่ีสาธารณะที่ส�าคัญ
ท่ีสุดคือ	 ถนนและทางเท้า	 แต่คนขับ
รถยนต์ส่วนตัวซึ่งมีอยู่เพียงร้อยละ	 ๒๕	
กลับยึดพื้นที่เหล่านี้ไปเสียหมด

ถอดบทเรียนเมืองโบโกต้า

   จากเมืองยาเสพติด

และอาชญากรรม สู่เมืองจักรยาน

เรื่องและภาพ : สมชาย หาญญานันท์

	 โบโกต้า	 เป็นเมืองหลวงของประเทศโคลัมเบีย	 ในทวีปอเมริกาใต้	 มี

ประชากรประมาณ	๘.๕	ล้านคน	เมื่อปี	ค.ศ.๑๙๙๕	หรือ	๑๗	ปีก่อน	โลกรู้จัก

โบโกต้าว่าเป็นเมืองอันตราย	 เพราะเต็มไปด้วยปัญหายาเสพติด	 อาชญากรรม	

ความเหลื่อมล�้าทางสังคมระหว่างคนรวยและคนจน	 การจราจรติดขัดมาก	 และ

อากาศเสีย	รวมทั้งขาดพื้นที่สีเขียว



๒๙

	 เมื่อก่อนรถยนต์จะขึ้นมาจอด
กันเต็มทางเท้า	 สิ่งแรกที่	 นายเอนริเก้	
เพนาโลซ่า	ท�าคือ	การบังคับใช้กฎหมาย
อย่างจรงิจงั	ไม่ยอมให้รถยนต์ขึน้มาจอด
บนทางเท้า	มีการติดตั้งเสาเตี้ยๆ	กันไม่
ให้รถเข้า	 และเพิ่มพื้นที่ให้คนเดิน	 โดย
เปลี่ยนที่จอดรถให้เป็นทางเท้าและที่
สาธารณะถงึ	๑,๒๐๐	แห่ง	และปลกูต้นไม้
ในเมืองเพิ่มขึ้นถึง	๑๐๐,๐๐๐	ต้น
	 นอกจากนีเ้ขายงัขึน้ราคาน�า้มัน
และค่าจอดรถในเมือง	 เพื่อแบ่งมาเป็น	
กองทนุพฒันาระบบโครงข่ายรถเมล์ด่วน	
ให้ขนส่งมวลชนมีเลนวิ่งได้สะดวก	สร้าง
ระบบเส้นทางจักรยานอย่างดี	 มีต้นไม	้	
รมิทาง	เป็นโครงข่ายยาว	๓๐๐	กโิลเมตร	
เพื่อเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชน
	 ด้วยเงนิลงทุนเพยีง	๑,๕๐๐	ล้าน
บาทในการปรับปรุงภูมิทัศน์ของเมือง	
ท�าให้มคีนขีจ่กัรยานเพิม่ขึน้กว่า	๒๐	เท่า	
นับได้ว่าคุ้มทุนภายในเวลาเพียงปีเศษ	
เพราะท�าให้สามารถประหยดัน�า้มันได้ถงึ
ปีละ	๑,๒๓๐	ล้านบาท
	 นอกจากนี้ยังมีการสร้างทาง
จักรยานอย่างดีขนานกับทางเท้าใน
เขตชุมชนยากจนที่ไม่เคยมีแม้แต่ถนน
ลาดยาง	ช่วยยกระดบัคณุภาพชวีติชมุชน
ให้ดีขี้น	 สามารถใช้เดินทางไปโรงเรียน
ได้สะดวก	 และทางจักรยานได้สร้าง									

ถอดบทเรียนเมืองโบโกต้า

   จากเมืองยาเสพติด

และอาชญากรรม สู่เมืองจักรยาน

อาชีพใหม่ๆ	 ขึ้นมาให้แก่คนรายได้น้อย	
เชน่	อาชพีซ่อมจักรยาน	และขายอะไหล่
จักรยาน
	 ย่านธุรกิจหลายแห่งเปล่ียน
มาเป็นถนนคนเดิน	 และจักรยานเพิ่ม
สภาพคล่องให้แก่ธุรกิจ	 เพราะท�าให้
คนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวกสบาย
และใช้ชีวิตตามถนนสาธารณะกันมาก
ขึ้น	 ทุกวันอาทิตย์ในช่วงเช้าถนนใหญ่
หลายสายในเมืองปิดไม่ให้รถยนต์เข้า	
เปลี่ยนเป็นพืน้ที่สาธารณะให้ผู้คนเข้ามา
พบปะสงัสรรค์ท�ากจิกรรมสันทนาการกบั
ครอบครัว
	 ทกุวันนีเ้มอืงโบโกต้ารถตดิน้อย
ลงถึงร้อยละ	๔๐	อากาศดีขึ้น	 คุณภาพ
ชีวิตดีขึ้น	 และอัตราฆาตกรรมลดลงถึง	

๔	เท่า	ปัจจุบันผู้ลงสมัครเลือกตั้งเข้ามา
บริหารเมืองทุกคนต้องมีนโยบายท่ี
ชัดเจนเกี่ยวกับจักรยาน	 คนเดินเท้า	
และพื้นที่สาธารณะ	มิเช่นนั้นจะไม่มีใคร
ลงคะแนนเสียงให้
	 ชาวโบโกต้าได้สรุปบทเรียนว่า	
การสร้างเมอืงให้น่าอยูน่ัน้ไม่ได้ขึน้อยูก่บั
งบประมาณ	แต่ข้ึนอยูก่บัการล�าดบัความ
ส�าคัญในการแก้ปัญหา	เดี๋ยวนี้เมืองอื่นๆ	
เกดิความตืน่ตวัและเอาเมอืงโบโกต้าเป็น
แบบอย่าง
 . . . แ ล ้ ว เ ร า จ ะช ่ ว ยพัฒนา
กรุงเทพมหานคร	 หรือเมืองใหญ่ใน
ภมูภิาคไปในทศิทางใด	เพือ่ลกูหลานเรา
ในอนาคต?...

นักการเมืองรณรงค์หาเสียง โดยมีนโยบายเกี่ยวกับจักรยานเป็นตัวชูโรง

นายเอนริเก้ เพนาโลซ่า 

นายกเทศมนตรีเมืองโบโกต้า ผู้น�าการเปลี่ยนแปลง



สถานี CSR

เรื่อง : กอบเกียรติ ป้อยแก้ว ภาพ : กองผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ กฟผ.

 นับจากมีการเริ่มพัฒนา

พลังงานไฟฟ้าขึ้นในประเทศไทย				

เส้นทางสายพลังงานไฟฟ้าค่อยๆ	

เติบโตอย่างมั่นคง	 ขยายความ

เจริญไปทุกภูมิภาคของประเทศ

อย่างไม่หยุดยั้ง	 ควบคู่ไปกับความ

รุ ่งเรืองของเศรษฐกิจและสังคม

อย่างต่อเนื่อง	 ซึ่งจากอดีตถึง

ปัจจุบันสู่อนาคต	เส้นทางแห่ง	แสง

สร้างสรรค์นี	้ยงัคงต้องเคลือ่นไหว

ก้าวไปด้วยกลไกคุณภาพ	 ที่จะ					

ส่องทาง	สรรค์สร้างแสง	ทีม่คีณุค่า

ต่อไป

แสงสร้างสรรค์...

สรรค์สร้างแสง



๓๑

ธ ผู้น�าพาแสงสว่างไทย

 “...ข้าพเจ้ามีความยินดี	 ท่ีได้เห็นการก่อสร้างเข่ือน
ภูมิพลส�าเร็จเรียบร้อย	 พร้อมที่จะเปิดได้แล้ว	 ตามที่นายก
รัฐมนตรีได้แถลงถึงการก่อสร้างเขื่อนนี	้และประโยชน์อันพงึได้
รบัทัง้ในด้านพลงังานไฟฟ้า	การเกษตร		การคมนาคม	และอืน่ๆ	
นั้น	น่าปีติยิ่งนัก	แสดงให้เห็นว่า	เขื่อนนี้สามารถอ�านวยความ
ผาสุกสมบูรณ์ให้บังเกิดแก่ประชาชนอย่างใหญ่หลวง	 นับเป็น
งานส�าคัญอย่างยิ่งในการทะนุบ�ารุงบ้านเมืองให้มีความเจริญ
ก้าวหน้า...”
	 พระราชด�ารัส	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล
อดลุยเดช	ในโอกาสเสด็จพระราชด�าเนินไปทรงประกอบพธิเีปิด
เขื่อนภูมิพล	จังหวัดตาก	เมื่อวันที่	๑๗	พฤษภาคม	๒๕๐๗

	 เขือ่นภมูพิลเป็นเขือ่นอเนกประสงค์แห่งแรกทีร่วบรวม
เทคโนโลยี	 ทั้งเรื่องชลประทานและการผลิตกระแสไฟฟ้าไว้ให้
เป็นต้นแบบของการพัฒนาแหล่งน�้าหลายแห่งของไทยในเวลา
ต่อมา	 ศักราชแห่งการพัฒนาพลังงานไทยก็แตกยอดและหล่อ
หลอมอยู่ด้วยน�้าพระราชหฤทัยอันแสนยิ่งใหญ่ของพระองค์
จากโรงไฟฟ้าในเขื่อนขนาดใหญ่	 พระองค์มีพระราชด�าริการ
พัฒนาแหล่งน�้าต่างๆ	 โดยจะทรงงานด้วยความรอบคอบและ
ระมดัระวงัไม่ให้เกดิการซ�า้ซ้อนกบังานพฒันาของรฐับาล	แต่จะ
เป็นการส่งเสรมิช่องว่างให้สมบรูณ์	และค�านงึถงึประโยชน์สูงสุด
ของประชาชนโดยรวม
	 การถวายงานตามแนวพระราชด�าริด้านการพัฒนา
แหล่งน�้า	 เริ่มจากในคราวที่พระองค์เสด็จพระราชด�าเนิน	แปร
พระราชฐานไปเยีย่มราษฎรในภาคต่างๆ	ของประเทศ	พระองค์

ทรงให้ความส�าคัญเรื่องปัญหาการขาดแคลนน�้าของเกษตรกร	
และทรงมีพระราชด�าริให้สร้างฝาย	สร้างเขื่อนและติดตั้งเครื่อง
ก�าเนิดไฟฟ้าพลังน�้าขนาดเล็ก	 ก่อเกิดเป็นโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานน�้าขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 เพื่อให้
ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้มีแหล่งน�้าใช้	 และมีกระแสไฟฟ้า
ใช้ควบคู่กันไป	หากคนเมืองสมบูรณ์ด้วยน�้าและไฟฟ้า	ผู้ที่ยาก
ล�าบากตามถิ่นทุรกันดารก็ควรมีโอกาสได้สัมผัสความสมบูรณ์
เหล่านั้นเฉกเช่นกัน

แสงจากอดีตถึงปัจจุบัน

	 ปัจจุบันก้าวสู่ปีที่	 ๔๔	 ของการรวมกิจการด้านผลิต
ไฟฟ้า	 ๓	 แห่ง	 ประกอบด้วย	 การไฟฟ้ายันฮี	 การไฟฟ้า									
ตะวันออกเฉียงเหนือ	 และการลิกไนท์	 เข้าด้วยกันภายใต้ชื่อ	
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)	 เพื่อด�าเนินภารกิจ
หลักด้านจัดหาพลังงานไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการของ
คนไทย	 รวมถึงรักษาเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าในประเทศให้
มีความมั่นคง	รับผิดชอบด้านการผลิตและส่งจ่ายกระแสไฟฟ้า
ภายในประเทศ	 เพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มสูง
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง
	 จากที่มีก�าลังผลิตไฟฟ้าช่วงแรกเพียง	 ๙๐๗.๗๐					
เมกะวัตต์	กฟผ.	ได้แสวงหาแหล่งพลังงานเพือ่ผลิตไฟฟ้าให้ทนั
ต่อความต้องการของประเทศชาตแิละประชาชน	จวบจนปัจจบุนั	
กฟผ.	มีโรงไฟฟ้าตั้งอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศ	รวม	๓๙	แห่ง	
ประกอบด้วย	 โรงไฟฟ้าพลังน�้า	 ๒๑	 แห่ง	 โรงไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียน	 ๘	 แห่ง	 โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม	 ๖	 แห่ง											

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด�าเนินไปทรง

ประกอบพิธีเปิดเขื่อนภูมิพล ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๐๗

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงวางศิลาฤกษ์เขื่อนภูมิพล ๒๔ มิถุนายน ๒๕๐๔

แสงสร้างสรรค์...

สรรค์สร้างแสง



๓๒

โรงไฟฟ้าพลังความร้อน	๓	แห่ง	 และโรงไฟฟ้าดีเซล	๑	แห่ง	
รวมเป็นก�าลังผลิตติดตั้งทั้งสิ้น	 ๑๔,๙๙๘.๑๓	 เมกะวัตต์	 หรือ
ร้อยละ	๔๗.๗๐	ของก�าลงัผลติไฟฟ้ารวมท้ังประเทศ	๓๑,๔๔๖.๗๐	
เมกะวตัต์	ซึง่ส่วนทีเ่หลอืเป็นการผลติไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าเอกชน
และประเทศเพื่อนบ้าน	 รวม	 ๑๖,๔๔๘.๕๗	 เมกะวัตต์	 หรือ				
ร้อยละ	๕๒.๓๐
	 ส่วนสายส่งไฟฟ้าแรงสูงของ	 กฟผ.	 ซึ่งเป็นเสมือน
เส้นเลือดพลังงานขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงทุกทิศทั่วไทย		ปัจจุบัน
มีความยาวกันรวมถึง	 ๓๐,๕๑๘	 วงจร-กิโลเมตร	 ซึ่งถ้าน�ามา
โยงตามแนวขอบเขตแดนประเทศไทยจะได้ประมาณ	๓.๗	รอบ
	 การก่อเกิด	กฟผ.	จึงเปรียบเสมือนสายไฟเส้นใหญ่ที่
สร้างและน�าพาพลังงานไปพัฒนาความเจริญให้แก่ทุกชีวิตบน
ผืนแผ่นดินไทยให้ดียิ่งๆ	ขึ้น

ทิศทางของแสงส่องอนาคต

	 กฟผ.	 ได้ด�าเนินงานตามนโยบายพลังงานที่รัฐบาลให้
ค�ามั่นสัญญาไว้	 โดยมุ่งเน้นผลประโยชน์ของประเทศชาติและ
ประชาชนเป็นส�าคัญ	รวม	๔	เรื่อง	ประกอบด้วย
	 ๑.	 ส่งเสริมและผลักดันให้อุตสาหกรรมพลังงานสร้าง
รายได้ให้ประเทศ	เพ่ิมการลงทนุในโครงสร้างพืน้ฐานและพฒันา
ให้เป็นศูนย์กลางธุรกิจพลังงานของภูมิภาค	ซึ่ง	กฟผ.	ได้ร่วม
ลงทุนในอุตสาหกรรมไฟฟ้าต่างประเทศผ่านบริษัทในเครือ	
พร้อมรบังานฝึกอบรมและบ�ารงุรกัษาโรงไฟฟ้าของต่างประเทศ	
และพฒันาระบบส่งไฟฟ้าทัง้ในประเทศและเชือ่มโยงกบัประเทศ
เพ่ือนบ้าน	 เพื่อรองรับโครงข่ายระบบไฟฟ้าอาเซียน	(Asean	
Power	Grid)	ในอนาคต	ยังประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม
แก่ประเทศเป็นอันมาก

	 ๒.	สร้างเสริมความมั่นคงด้านพลังงานจากการพัฒนา
ทัง้ในและนอกประเทศ	กระจายแหล่งทีม่าและประเภทพลงังาน
ให้หลากหลาย	เหมาะสม	และยั่งยืน	ด้วยการพัฒนาโรงไฟฟ้า
ใหม่	 และระบบส่งไฟฟ้าในประเทศ	 โดยเน้นการใช้เชื้อเพลิง
หลากชนิดจากหลายแหล่งผลิตทั้งในและนอกประเทศ	 รวมถึง
การรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตเอกชน	 ทั้งที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล	
พลังงานทดแทน	พลังงานทางเลือก	และพลังงานหมุนเวียน
	 ๓.	ส่งเสริมการผลิต	การใช้	การวิจัย	พลังงานทดแทน
และพลังงานทางเลือก	ตามแผนพัฒนาของ	กฟผ.	ที่สอดคล้อง
กับกรอบแผนพัฒนาพลังงานทางเลือกของกระทรวงพลังงาน
	 ๔.	ส่งเสริมและผลักดันการอนุรักษ์พลังงานอย่างเต็ม
รูปแบบ	 โดย	 กฟผ.	 เน้นการจัดการด้านการใช้ไฟฟ้าอย่างมี
ประสทิธภิาพ	งานสร้างนสิยัปลกูจติส�านกึในการอนรุกัษ์พลงังาน	
รวมถึง	Green	PDP	ตอบสนองการเป็นสังคมคาร์บอนต�่า	(Low	
Carbon	Society	 	 ที่ให้ความส�าคัญกับส่ิงแวดล้อมควบคู่ไป
พร้อมกับการจัดหาพลังงานเพื่อความมั่นคง	 ด้วยการพัฒนา
พลังงานสะอาดให้สอดคล้องตามแผนพลังงานทดแทนและ
พลังงานทางเลือก	 ในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน	 ใน
สัดส่วนร้อยละ	๒๕	ภายใน	๑๐	ปี	(๒๕๕๕-๒๕๖๔)	ซึ่งก�าหนด
เป้าหมายไว้ที่	๙,๒๐๐	เมกะวัตต์
	 การจัดหาพลังงานไฟฟ้าส�ารอง	ยังมีความจ�าเป็นเพื่อ
เสริมสร้างความมั่นคงระบบไฟฟ้าของชาติ	 อีกทั้งเป็นหลัก
ประกันให้กับสังคมไทยว่า	 แสงแห่งไทยจะไม่มีวันดับลงอย่าง
เด็ดขาด	 ประเทศต้องหาแนวทางเลือกพลังงานแบบใหม่เพื่อ
ก้าวให้พ้นวิกฤติพลังงาน	 ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยใช้ก๊าซ
ธรรมชาติผลิตไฟฟ้าประมาณร้อยละ	๗๐	ซึ่งถือว่ามีความเสี่ยง
สูง	อกีทัง้ปรมิาณก๊าซธรรมชาตสิ�ารองกม็ไีม่มาก	ท�าให้พลงังาน
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นวิเคลียร์กลบัเข้ามาอยู่ในแผนนโยบายอกีครัง้	ทีส่�าคญัแสงส่อง
อนาคตอนัใกล้จะต้องเป็นการผลติไฟฟ้าจากพลงังานสะอาดและ
ยั่งยืน
แสงคุณภาพ...แสงคุณธรรม

	 กฟผ.	กับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น	๒๕๕๕	โดยได้รับ	๒	
รางวัลใหญ่	คือ	รางวัลบริหารจัดการองค์กรดีเด่น	ซึ่งท�าให้ปีนี้
ได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ	เนื่องจากได้รับรางวัลนี้	๓	ปีติดต่อ
กัน	และรางวัลนวัตกรรมดีเด่น	จากการประดิษฐ์เครื่องมือเพิ่ม
แถวลูกถ้วย	(Insulator	Delivery)	นอกจากนั้น	กฟผ.	ยังได้รับ	
รางวลัมาตรฐานมงกุฎไทย	จากการด�าเนนิโครงการตดิตัง้เครือ่ง
ผลิตไฟฟ้าพลังน�้าขนาดเล็ก	 จากการระบายน�้าชลประทานที่
เขือ่นแม่งดัสมบรูณ์ชล	จงัหวดัเชยีงใหม่	และเขือ่นแก่งกระจาน	
จังหวัดเพชรบุรี	ซึ่งโครงการมีความดีเด่นด้านสิ่งแวดล้อม	การ
มส่ีวนร่วมของประชาชนในพืน้ที	่และการพฒันาอย่างยัง่ยนืตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
	 อนึง่	กฟผ.	บรหิารและด�าเนนิกจิการไฟฟ้าโดยใช้หลกั
ธรรมาภิบาลที่ประกอบด้วย	 หลักนิติธรรม	 คุณธรรม	 ความ
โปร่งใส	การมส่ีวนร่วม	มีความรบัผดิชอบ	และความคุม้ค่า	ภาย
ใต้ปฏิญญา	“กฟผ.องค์การใสสะอาด”
	 ณ	วันนี้การพัฒนาพลังงานไฟฟ้ายังคงเติบโตไปอย่าง
ต่อเนื่องไม่หยุดยั้ง	 ดังน้ัน	 กฟผ.	 ยังคงต้องมุ่งม่ันสร้างสรรค์

คุณภาพงานอย่างมีคุณธรรม	 เพื่อให้บังเกิดประสิทธิภาพที่ดี
ที่สุดส�าหรับคนไทยทุกคน
แสงแห่งความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

	 กฟผ.	 ให้ความส�าคัญกับการบริหารจัดการด้าน
ส่ิงแวดล้อมและสังคมเพือ่การพฒันาอย่างยัง่ยนื	โดยปฏบิตัติาม
ข้อก�าหนดของภาครัฐและกฎหมายสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด	
มุง่เน้นการปฏิบัตติามมาตรฐานการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม	ทั้งด้านทรัพยากรกายภาพ	ชีวภาพ	คุณค่าการใช้
ประโยชน์ของมนษุย์	และคณุภาพชีวิต	มกีารประเมนิผลกระทบ
ทางสังคมและสุขภาพ	 รวมถึงน�าระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
ตามมาตรฐานสากล	ISO	14001	 และระบบการจัดการอาชีว
อนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐานอุตสาหกรรม	 มอก.	
๑๘๐๐๑	มาใช้ตั้งแต่เริ่มด�าเนินการควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรม
การมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นอย่างต่อเนื่องเพื่อความ
เข้าใจที่ถูกต้อง
	 ด้วยส�านกึถงึคณุภาพชีวิตของสังคมไทยอย่างต่อเนือ่ง	
กฟผ.	 ในฐานะผู้อยู่ต้นทางของการผลิตไฟฟ้าได้ก้าวสู่บทบาท
ใหม่	จากเดมิทีมุ่ง่จัดหาแหล่งผลิตพลังงานเพยีงอย่างเดยีวเพือ่
สนองความต้องการใช้ไฟฟ้าของประชาชน	มาสู่มติิใหม่แห่งการ
จัดการด้านการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ	คือ	เราหา...คุณใช้

อย่างรู้คุณค่า	 ซ่ึงส่งเสริมให้มีการใช้ไฟฟ้าอย่างยั้งคิด	 รู้จัก
ประหยัด	สิ่งที่ตามมาคือโครงการรณรงค์ต่างๆ	 เช่น	 โครงการ
ฉลากประหยัดไฟเบอร์	5	โครงการหลอดผอมเบอร์	5	โครงการ
จัดการธุรกิจพลังงาน	 โครงการห้องเรียนสีเขียว	 และโครงการ
ล้างแอร์ช่วยชาติ	เป็นต้น
	 นอกจากนัน้ยงัมแีนวทางและโครงการความรบัผดิชอบ
ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมอกีมากมาย	เช่น	โครงการปลกูป่าถาวร
เฉลิมพระเกยีรตฯิ	โครงการปลูกต้นกล้าป่าต้นน�้า	โครงการสร้าง
ฝายถวายพ่อ	โครงการหนึง่อ�าเภอหนึง่โรงเรยีนในฝัน	โครงการ
แว่นแก้ว	 โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	 โครงการ
คลองสวยน�้าใส	 โครงการคืนช้างสู่ป่า	 การส่งเสริมกีฬาและ
เยาวชน	เช่น	กีฬายกน�้าหนัก	กีฬาเรือพาย	ฯลฯ

 กฟผ. ไม่ใช่เพียงหน่วยงานที่มีภารกิจจัดหาไฟฟ้าสู่
สังคมไทยเท่านั้น แต่ให้ความส�าคัญกับการเติบโตควบคู่ไปกับ
สงัคมและชุมชนอย่างมสี�านกึรบัผดิชอบต่อส่วนรวม โดย “แสง” 
นี้ ยังคงมุ่งมั่นท�าหน้าที่สรรค์สร้างความเจริญรุ่งเรืองอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้ประเทศชาติมีระบบพลังงานไฟฟ้าที่มั่นคง 
เพียงพอ มีคุณภาพ ราคาเป็นธรรม และที่ส�าคัญคือต้อง
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสืบต่อไป

กฟผ. รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ๒๕๕๕ รางวัลบริหารจัดการองค์กรดีเด่น และ

รางวัลนวัตกรรมดีเด่น



Live It...Love It

เรื่อง : ธิดาเทพ  ภาพ : กองผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ กฟผ.
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ที่ท�างานก็เหมือนบ้านหลังที่สอง	เป็นสถานที่ๆ	เราใช้

ชีวิตในวันท�างานไม่ต�่ากว่าวันละ	 ๘	 ชั่วโมงอยู่ในน้ัน	

อะไรที่ช ่วยให้บ ้านของเราประหยัดพลังงานและ

ค่าใช้จ่ายลงได้เราก็คงไม่รีรอที่จะท�าจริงไหมคะ	 และ

คงไม่เกินจริงเกินไปนักที่จะกล่าวว่า	 “การสร้างนิสัย

และวินัย”	 ให้กับผู ้ปฏิบัติงาน	 คือหัวใจของการ

อนรุกัษ์พลังงานในสถานทีท่�างานให้ได้ผล	ในยามท่ีการ

อนรุกัษ์พลังงานกลายเป็น	Hot	Issue	ทีไ่ม่ท�าจรงิจงั

ไม่ได้แล้ว	!!!

	 การสร้างนสิยัและวนิยัในการอนรุกัษ์พลงังานให้เกดิข้ึน
นั้นใช้ไม้นวมอย่างเดียวอาจไม่พอ	 ต้องใช้ไม้แข็งจัดการด้วย	
เมื่อไม่นานมานี้ผู้เขียนได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร	 “การอนุรักษ์
พลังงานในอาคาร”	 ซึ่งฝ่ายบริการ	 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย	(กฟผ.)	จัดขึ้น	เพื่อปลูกจิตส�านึกให้บุคลากรเป็น
ผู้ท่ีมีความรบัผดิชอบในการอนรุกัษ์พลงังาน	โดยมีวทิยากรจาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	 รศ.ทวีวัฒน์	
สภุารส	และอาจารย์เอกชยั	รตันบรรลอื	ท�าให้ได้ข้อสรปุหนึง่ว่า..
วิกฤตพลังงาน	 เป็นวิกฤตของสังคมส่วนรวม	 การไม่ให้ความ
ร่วมมอือนรุกัษ์พลงังานเท่ากบัเป็นการเห็นแก่ตัว	และการจะท�า
เรื่องนี้ให้ได้ผลต้องก�าหนดมาตรการอนุรักษ์แบบมีส่วนร่วม

ได้เวลาเอาจริง 

คุมเข้มอนุรักษ์พลังงานในอาคาร

	 เพือ่ตอบโจทย์ข้างต้น	พระราชบญัญัตกิารส่งเสรมิการ
อนุรักษ์พลังงาน	 พ.ศ.	 ๒๕๓๕	 จึงถูกปรับปรุงเพิ่มเติมในปี	
๒๕๕๐	โดยประเด็นส�าคัญที่เพิ่มขึ้นมา	คือ	ก�าหนดให้ทุกคนใน
องค์กรมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานภายในอาคารและ
โรงงานควบคมุมากข้ึน	เน้นการมส่ีวนร่วมไม่ใช่เพยีงการเปลีย่น
อปุกรณ์ใช้ไฟฟ้าให้ประหยดัพลงังาน	แต่มุง่ปรบัพฤตกิรรมของ
คนในองค์กรเป็นส�าคัญ	และเพื่อให้การด�าเนินการตามพระราช
บัญญัติข้างต้นบรรลุตามวัตถุประสงค์	คณะรัฐมนตรีได้ให้ความ
เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาก�าหนดอาคารควบคุม	 และร่าง
พระราชกฤษฎีกาก�าหนดโรงงานควบคมุ	มผีลบงัคบัใช้วนัที	่๑๒	
ธันวาคม	๒๕๓๘	และ	๑๗	กรกฎาคม	๒๕๔๐	ตามล�าดับ



๓๕

อาคาร ท.๑๐๒ ส�านักงานกลาง กฟผ. ต้นแบบอาคารสีเขียว

	 เมื่อพูดถึงอาคารที่เป็นต้นแบบอาคารสีเขียว	 อาคาร	
ท.๑๐๒	ภายในส�านกังานกลาง	กฟผ.	นบัเป็นอาคารต้นแบบอกี
แห่งหนึ่งของประเทศไทย	 เพราะเป็นอาคารหลังแรกของ
ประเทศที่มีการติดตั้งโซลาร์เซลล์ในแนวตั้งตลอดความสูง	 ๒๐	
ชั้นของอาคาร	 เพื่อรับแสงอาทิตย์ตลอดทั้งวัน	 แล้วเปลี่ยน
พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้ามาใช้กับไฟส่องสว่าง
ภายในอาคาร	การที	่กฟผ.	น�าโซลาร์เซลล์มาตดิทีก่ระจกอาคาร
ในลักษณะแนวตั้ง	 ก็เพื่อให้เป็นกรณีศึกษาและเป็นตัวอย่างให้
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่จะน�าพลังงานสะอาดมาใช้	 การติด
ในแนวตั้งมีประโยชน์คือ	 ในอาคารที่มีพื้นที่จ�ากัดอย่างในย่าน
สีลม	สาทร	อาจไม่สะดวกทีจ่ะตดิโซลาร์เซลล์ในแนวนอน	เพราะ
บนดาดฟ้ากต้็องมลีานเฮลิคอปเตอร์	มถีงัน�า้	จานดาวเทยีม	ฯลฯ	
ฉะนั้นพื้นที่จึงมีจ�ากัด
	 ด้วยลักษณะเฉพาะของอาคารสีเขียวแห่งนี้	ท�าให้เมื่อ
ปี	 ๒๕๕๒	 อาคารแห่งนี้ชนะการประกวดรางวัล	ASEAN	
Energy	Awards	2009	 ประเภทการออกแบบอาคารใหม่ที่
ประหยัดพลังงานดีเด่น	 และล่าสุดเมื่อปี	 ๒๕๕๕	TBCSD	 ได้
มอบใบรบัรองให้แก่อาคาร	ท.๑๐๒	ทีผ่่านการรบัรองการลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกส�าหรับอาคาร	ซึ่งมีอายุการรับรอง	๓	ปี	
และจะมีการตรวจติดตามขอ้มูลทุกปีเพื่อตรวจสอบและติดตาม
ค่าการใช้พลังงาน	ทรัพยากรธรรมชาติ	และการจัดการของเสีย
ภายในอาคาร	เพื่อดูแนวโน้มการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ของอาคาร	

 ...สิ่งหนึ่งที่ผู้ปฏิบัติงานในอาคาร/โรงงานมักไม่รู้เลยก็
คือ สถานที่ท�างานของเราจ่ายค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือนเป็นเงิน
มากเพยีงใด หรอืบางคนรูก็้มกัคดิว่า “ไม่เป็นไร...เงนิไม่ได้ออก
จากกระเป๋าเราเสยีหน่อย” โดยลมืคดิไปว่าหากองค์กรประหยดั
รายจ่ายได้ย่อมส่งผลดต่ีอผลประกอบการทีเ่ป็นตวัชีว้ดัความอยู่
รอดทางธรุกิจขององค์กร แบบนีจ้ะบอกว่าการประหยดัพลงังาน
เป็นเรื่องของคนใดคนหนึ่งคงไม่ได้แล้ว ทุกคนต้องช่วยกัน !!

อย่างไรคืออาคารควบคุม/โรงงานควบคุม?

	 อาคารควบคุม	 หรือโรงงานควบคุม	 หมายถึงอาคาร
หรือโรงงานที่มีหน้าที่ต้องด�าเนินการอนุรักษ์พลังงานตาม				
พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	พ.ศ.	๒๕๓๕	
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม	พ.ศ.	๒๕๕๐)	ซึ่งโรงงานหรืออาคารที่เข้า
ข่ายต้องมีลักษณะการใช้พลังงานอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
	 ๑.	เป็นอาคารหรอืโรงงานที่ได้รบัอนมัุตจิากผูจ้�าหน่าย
พลังงานให้ใช้เครื่องวัดไฟฟ้าหรือให้ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าชุด
เดียวหรือหลายชุดรวมกันมีขนาดตั้งแต่	๑,๐๐๐	กิโลวัตต์	หรือ	
๑,๑๗๕	กิโลโวลต์แอมแปร์	ขึ้นไป
	 ๒.	 เป็นอาคารหรือโรงงานที่มีปริมาณการใช้พลังงาน
รวมกันตั้งแต่วันที่	๑	มกราคม	ถึง	๓๐	ธันวาคม	ของปีที่ผ่าน
มา	มปีรมิาณพลงังานทัง้หมดเทยีบเท่าพลงังานไฟฟ้าตัง้แต่	๒๐	
ล้านเมกะจูล	ขึ้นไป
เมื่อเป็นอาคารควบคุม/โรงงานควบคุมแล้วต้องท�าอย่างไร?

	 การมส่ีวนร่วมเริม่ขึน้ทีต่รงนีค่้ะ	เมือ่เป็นอาคาร/โรงงาน
ควบคุมแล้ว	 ผู้ประกอบการจะต้องจัดให้มีคณะท�างานผู้รับผิด
ชอบด้านพลังงานโดยเฉพาะ	 ต้องจัดให้มีการอนุรักษ์พลังงาน
ตามมาตรฐาน	 หลักเกณฑ์	 และวิธีการการจัดการพลังงานที่
ก�าหนดในกฎกระทรวง	 เช่น	 เผยแพร่สาระส�าคัญเกี่ยวกับการ
ประหยัดพลังงาน	 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนทราบ	 จัดท�าแบบ
ประเมินการอนุรักษ์พลังงานของแต่ละแผนกและรวบรวมผล	
แนะน�าวิธีปรับปรุงการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	ฯลฯ	
ซึง่ผูป้ฏบิติังานทุกคนต้องช่วยกนัคนละไม้ละมอื	จากนัน้ผูร้บัผดิ
ชอบด้านพลงังานจะต้องส่งรายงานผลการตรวจสอบและรบัรอง
การจัดการพลังงานของอาคาร/โรงงานควบคุมให้กรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	 (พพ.)	 ภายในเดือน
มนีาคมของทุกปี	ท้ังนีต้้องได้รบัการตรวจสอบและรบัรองจากผู้
ตรวจสอบพลังงานที่ได้รับใบอนุญาตจาก	พพ.	เท่านั้น	โดยการ
ตรวจสอบต้องต้ังอยู่บนพืน้ฐานของความไว้วางใจ	ความซ่ือสัตย์	
การไตร่ตรองอย่างสุขุมรอบคอบ	 และตรงไปตรงมา	 เพื่อให้
สามารถชีจ้ดุบกพร่องต่อผูป้ระกอบการได้ว่าจะสามารถปรบัปรงุ
การประหยัดพลังงานในส่วนใดได้อีกบ้าง
	 จากการศึกษาข้อมูลการใช้พลังงานโดยองค์กรธุรกิจ
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	(TBCSD)	พบว่า	การใช้พลังงานใน
ภาคอาคารนับวันจะเพิ่มสูงขึ้น	 สวนทางกับความเป็นจริงที่
ว่าการลดปรมิาณการใช้พลังงานในภาคอาคารสามารถด�าเนินการ
ภายในงบประมาณท่ีต�า่กว่าและง่ายกว่า	รวมถงึรวดเรว็กว่าการ
ประหยัดพลังงานจากภาคส่วนอื่นๆ	ดังนั้น	จึงถึงเวลาแล้วที่ทุก
ฝ่ายต้องช่วยกันกระตุ้นให้เกิดการประหยัดพลังงานในภาค
อาคารอย่างจริงจัง



	 Health	is	wealth...ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ	ทุกคนคงเคย

ได้ยินสุภาษิตนี้และล้วนเห็นจริงดังว่า	เพราะถ้าเทียบระหว่างมีเงินน้อย

แต่สุขภาพดี	กับมีลาภมหาศาลแต่ต้องเสียเงินรักษาโรค	เสียอิสระในการ

ใช้ชีวิต	แบบนี้เป็นใครก็ต้องเลือกอย่างแรก

หวัใจวายเฉยีบพลนั
ภยัเงยีบใกลต้วั

สุขกาย สบายใจ

เรื่องและภาพ : ศรีประไพ พลรักษา
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 การรักษา : 
ยาบางชนิดสามารถ
ล ด อั ต ร า ก า ร เ กิ ด
หัวใจวายเฉียบพลัน
ได้	 เช ่น	 การให้ยา
ต้านเกร็ดเลือด	ยาลด												
ไขมนั	และยาลดความ
ดันโลหิต	 เป็นต้น	แต่
การรักษาที่ดีที่สุด	คือ
การเปิดหลอดเลือด	
หรือละลายก้อนเลือดที่อุดตันออก	 ซึ่งควรจะท�าให้เร็ว
ที่สุด	 หากสามารถเปิดหลอดเลือดที่อุดตันออกได้เร็ว	
โดยเฉพาะภายใน	๖	ชั่วโมงแรกหลังจากที่มีอาการเจ็บ
หน้าอก	จะท�าให้กล้ามเนื้อหัวใจเสียหายน้อยลง	และมี
ภาวะแทรกซ้อนน้อยลง	 รวมทั้งอัตราการรอดชีวิตก็จะ
สูงข้ึน	 ดังนั้นข้อปฏิบัติที่ดีที่สุดในขณะที่เกิดหัวใจวาย
เฉียบพลัน	 คือ	 ไปถึงโรงพยาบาลให้เร็วที่สุด	 อาการ
หัวใจวายเฉียบพลันนั้น	 สามารถรักษาให้หายและกลับ
ไปใช้ชีวิตได้ตามปกต	ิหากพบแพทย์ได้อย่างรวดเรว็ทนั
เวลา	และรักษาอย่างต่อเนื่อง
 การป้องกัน :	 เราสามารถป้องกันไม่ให้เกิด
หัวใจวายเฉียบพลันได้ด้วยหลักการง่ายๆ	โดยลดปัจจัย
เสี่ยงต่างๆ	 ที่จะท�าให้เกิดหลอดเลือดอุดตัน	 ได้แก่														
๑.	ออกก�าลังกายเป็นประจ�า	เน้นการออกก�าลังกายชนดิ
แอโรบิค	เช่น	การวิ่ง	หรือเดินเร็ว	การขี่จักรยาน	การ
ว่ายน�้า	อย่างน้อยควรออกก�าลังกาย	๓	ครั้งต่อสัปดาห์	
และออกก�าลงักายอย่างต่อเนือ่ง	๓๐	นาท	ี๒.	เลอืกทาน
อาหารที่มีไขมันและน�้าตาลน้อย	๓.	ควบคุมน�้าหนักตัว
อย่าให้อ้วนเกนิไป	๔.	ลดการดืม่แอลกอฮอล์และเลกิสบู
บุหรี	่๕.	ตรวจสุขภาพของหวัใจอย่างเหมาะสม	เช่น	การ
ตรวจเลือดเพือ่หาความเส่ียงของโรคหวัใจ	ตรวจน�า้ตาล	
ไขมัน	คลอเรสเตอรอล	คลื่นไฟฟ้าหัวใจ	เป็นต้น
	 ส�าหรับคนที่มีปัจจัยเสี่ยง	 หรือมีอาการเจ็บ
แน่นหน้าอก	เหนื่อยผิดปกติ	แพทย์อาจแนะน�าให้ตรวจ
ทดสอบการเดนิบนสายพาน	เพือ่ดสูมรรถภาพของหวัใจ
และโรคหัวใจที่อาจซ่อนเร้นอยู่	 ในบางกรณีแพทย์อาจ
ให้อัลตราซาวน์หัวใจ	 เพื่อดูโครงสร้างภายในหัวใจว่ามี
ความผิดปกติหรือไม่
 ...หากเราปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้อง	 และตรวจ
สุขภาพหัวใจอย่างเหมาะสม	 ย่อมลดความเส่ียงของ
โรคหัวใจวายเฉียบพลันได้	 ป้องกันไว้ดีกว่าแก้นะคะ... 

 การใช้ชวีติในปัจจบุนัแวดล้อมไปด้วยด้วยความ
ตึงเครียด	 มีเวลาดูแลตัวเองน้อยลง	 สภาวะแวดล้อม	
มลพิษต่างๆ	 ฯลฯ	 ภัยเหล่านี้ก�าลังคุกคามสุขภาพเรา	
และอกีไม่นาน...การใช้ชวีติสมัยใหม่แบบนีอ้าจท�าให้คน
ป่วยมากขึน้เป็นเท่าตวั	โดยเฉพาะอาการป่วยในกลุ่มโรค
หัวใจ	และถึงร้อยละ	๕๐	ของคนที่เป็นโรคหัวใจ	จะเกิด
อาการหัวใจวายเฉียบพลัน	 ซึ่งเป็นอาการป่วยที่รุนแรง
ที่สุดในกลุ่มโรคหัวใจ	อาการนี้ไม่เกี่ยงว่าจะต้องเป็นคน
สงูอาย	ุมโีรคประจ�าตวั		เท่านัน้	คนทีแ่ขง็แรงดมีาตลอด
ก็สามารถเป็นได้	เพราะเคยมีกรณนีกัฟตุบอลทีแ่ข็งแรง
วิง่อยู่ในสนาม	ยงัล้มตายเพราะอาการนี้โดยไม่รูต้วัหลาย
คน	คอลัมน์	“สุขกาย	สบายใจ”	ฉบับนี้	ขอสวมบทเป็น
นักสืบเฉพาะกิจ	 สืบเสาะเรื่องราวเกี่ยวกับอาการหัวใจ
วายเฉียบพลัน	มาเล่าสู่กันฟังค่ะ
 หวัใจวายเฉยีบพลนั หรอื Heart Attack	คอืภาวะ
ที่มีอาการหัวใจวาย	 หรือเสียชีวิตอย่างปัจจุบันทันด่วน
ส่วนใหญ่เนือ่งจากหลอดเลอืดที่ไปเลีย้งหวัใจเกดิการอดุ
ตันอย่างเฉียบพลัน	 คนไข้จะมีอาการเจ็บแน่นหน้าอก
ระหว่างราวนม	ลิ้นปี่	คล้ายมีอะไรบีบรัดหรือกดทับจาก
ภาวะหัวใจขาดเลือด	 อาการเจ็บอาจร้าวไปที่คอ	 กราม	
แขนซ้ายด้านใน	 อาการจะพัฒนาอย่างรวดเร็วภายใน	

๑-๒๔	 ชั่วโมงหลังเริ่มเป็นผู ้ป่วยจะวูบหมดสติ
เฉียบพลัน	 และอาจมีอาการ

อื่ น ร ่ ว มด ้ ว ย 	 เ ช ่ น	
	 	 	 เหงื่อออก	 ตัวเย็น	 เวียนศีรษะ	
หน ้ ามืด	 เหนื่ อย หอบ	 นอนราบ

ไม่ได้	 ใจสั่น	 เมื่อเกิดอาการจะ ต้องหยุดกิจกรรม
ต่างๆ	ทนัทแีละพกัผ่อนชัว่ขณะ หนึ่ง	 หากไม่ดูแล
ให้ทันท่วงที	 กล้ามเนื้อ หัวใจจะตายในเวลา	
๖	 ชั่วโมง	 ถ ้า กล้ามเนื้อหัวใจตายเป็น

บริ เวณกว ้ างจะท� า ให ้ เกิด
ภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน	 หัวใจวาย

เฉียบพลัน	และอาจเสียชีวิตในที่สุด
 สาเหตุ :	 เกิดจากการท�างานของเยื่อ

บุผนังหลอดเลือดเสียไปหรือเสื่อมสภาพ
ลง	 และมีการสะสมของไขมันในหลอด
เลือด	 มีลักษณะคล้ายสนิมสะสมในท่อ
ประปา	 หรือเกิดก้อนเลือดอุดตันภายใน

หลอดเลือด	สิ่งมากระตุ้นที่ท�าให้เกิดอาการ	
ได้แก่	การออกก�าลังกายมากเกินไป	มีความเครียดมาก	
โกรธหรือเสียใจมากๆ	 และมักจะพบได้บ่อยในช่วงตื่น
นอน	 นอกจากนี้ยังเชื่อว่าเชื้อโรคบางชนิดก็ท�าให้เกิด
อาการขึ้นได้



นวัตกรรม

เรื่องและภาพ : ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ กฟผ.

    ถึงเวลานี้จะเป็นช่วงต้นปี	เข้าสู่ฤดูหนาวแบบ

	 	 	 	 	 เต็มตัว	 แต่สภาพอากาศบ้านเราก็อย่างที่ทราบกัน															

หน้าหนาวมาเร็วไปเร็วเสียเหลือเกิน	แถมบางวันไม่ยอม

หนาวเสียอีก	เครื่องปรับอากาศจึงกลายเป็น

เครื่องใช้ไฟฟ้าสามัญประจ�าบ้านของคนไทย

แต่ทราบหรือไม่ว่า	จากปริมาณกระแสไฟฟ้า

ที่ใช้ทั้งหมดในบ้านหนึ่งหลัง	กว่าร้อยละ

๖๐-๗๐	มาจากระบบปรับอากาศ	คงจะดี

ไม่น้อยหากมอีปุกรณ์ทีช่่วยลดค่าไฟแอร์ได้

ในราคาไม่แพง...ทีเ่กริน่ไปนีไ้ม่ใช่ความหวงั	

ลมๆ	 แล้งๆ	 อีกต่อไป	 เมื่อผู้ปฏิบัติงาน

ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	

(กฟผ.)	ท่านหนึ่ง	ใช้ความเชี่ยวชาญใน

วิชาชีพบวกกับความคิดสร้างสรรค	์

ประดิษฐ์อุปกรณ์ช่วยลดค่าไฟเมื่อ						

ใช้แอร์ที่ใช้เห็นผลจริงได้ส�าเร็จแล้ว



๓๙

	 ว่ากันว่า...ความคิดของคนเรานั้นเปลี่ยนโลกได้	เหมือนอย่างที่	คุณเกียรติศักดิ์ ชื่นใจดี 
ช่างระดับ	๗	ฝ่ายบ�ารุงรักษาเครื่องกล	กฟผ.	ได้ใช้ความรู้เรื่องไฟฟ้าที่มีอยู่	คิดประดิษฐ์อุปกรณ์
ช่วยลดค่าไฟจากเครื่องปรับอากาศที่มีชื่อว่า	แฮปปี้แอร์	ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่า	ช่วยลดค่าไฟ
ขณะที่ใช้แอร์ได้จริง	 ซึ่งหมายถึงการใช้ทรัพยากรของโลกน้อยลง	 ไอเดียนี้จึงเป็นไอเดียเปลี่ยน
โลกได้จริงๆ
	 บางสิ่งบางอย่าง	 เมื่อลองมองในมุมที่ต่างอาจเห็นความเป็นไปได้ที่ยิ่งใหญ่	 จุดเริ่มต้น
ของ	แฮปปี้แอร	์มาจากการที่คุณเกียรติศักดิ์	ต้องการจะซื้อเครื่องปรับอากาศให้ลูกชายใช้	และ
สนใจเครื่องปรับอากาศระบบไฮบริดที่โฆษณาว่า	 ประหยัดไฟฟ้าหลายสิบเปอร์เซ็นต์จากการ
ระบายความร้อนด้วยน�้าและพัดลม	 แต่พอเห็นราคาแล้วต้องตกใจ	 แอร์ระบบไฮบริดมีราคาสูง
ถึงเกือบ	๔๐,๐๐๐	บาทต่อเครื่อง	ขณะที่แอร์ทั่วไปมีราคาอยู่ที่เครื่องละประมาณ	๑๕,๐๐๐	บาท	
น่ันหมายความว่า	แม้แอร์แบบไฮบรดิจะประหยดัพลังงาน	แต่ด้วยราคาทีสู่งท�าให้ต้องอาศยัเวลา
นานกว่าจะถงึจดุคุม้ทนุ	เหน็แบบนีแ้ล้วคณุเกยีรตศิกัดิเ์ลยขอมองมมุต่าง	ตัง้ค�าถามกบัตวัเองว่า	
ท�าอย่างไรเครือ่งปรบัอากาศทัว่ไปจงึจะสามารถประหยดัพลังงานได้เทยีบเท่ากบัแอร์ระบบไฮบรดิ
	 ด้วยเป็นคนที่รู ้เรื่องไฟฟ้าเป็นอย่างดี	 จึงได้ลองผิดลองถูกประดิษฐ์อุปกรณ์ช่วยลด
ค่าไฟจากการใช้แอร์	 อิงจากหลักการที่ช่างแอร์รู้กันดีอยู่แล้ว	 นั่นคือ	 แอร์จะกินไฟน้อย	 เมื่อ
คอมเพรสเซอร์แอร์ท�างานไม่หนัก	 ระบายความร้อนได้ดี	 อุปกรณ์	 “แฮปปี้แอร์”	 จึงเกิดขึ้นเพื่อ
ตอบโจทย์เหล่านี้



๔๐

แฮปปี้แอร์ คืออะไร?

	 แฮปปี้แอร์	 เป็นอุปกรณ์เสริมที่ช่วยปรับปรุงให้เครื่องปรับอากาศมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น	 โดยใช้ความเย็นจากน�้าทิ้งของเครื่องปรับอากาศมาใช้ระบายความร้อนของสารท�าความ
เยน็	ให้มอีณุหภมูเิยน็เรว็ขึน้กว่าการใช้อากาศระบายความร้อนอย่างเดยีว	ท�าให้คอมเพรสเซอร์
ท�างานน้อยลง	ยืดอายุการใช้งานของเครื่องปรับอากาศ	และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
	 “แอร์บ้านทัว่ไประบายความร้อนด้วยพดัลม	ดดูลมเยน็มาเป่าไล่ความร้อน	ถ้าเป็นเมือ่
ก่อนก็โอเค	แต่เดี๋ยวนี้โลกร้อนขึ้นทุกวัน	กลับกลายเป็นการดูดเอาลมร้อนมาเป่าไล่ความร้อน
ไปเสีย	 แบบนี้ไล่ความร้อนอย่างไรก็ไม่ไปไหน	 ผมเลยคิดเอาน�้าเย็นมาไล่ความร้อน	 น�้าเย็น
ท่ีน�ามาใช้ก็มาจากน�้าทิ้งของเครื่องปรับอากาศนั่นเอง	 แทนที่จะปล่อยให้หยดทิ้งไปโดยเปล่า
ประโยชน์	ก็เอามาหยดให้ไหลผ่านอุปกรณ์แฮปปี้แอร์	เมื่อใช้เสร็จแล้วก็ปล่อยทิ้งไปตามเดิม”	
คุณเกียรติศักดิ์	อธิบาย

ไขความกระจ่าง แฮปปี้แอร์ ท�างานอย่างไร?

	 หลายท่านคงทราบอยูแ่ล้วว่า	แอร์ท�าให้บ้านเยน็ได้เพราะมนี�า้ยาแอร์	แต่น�า้ยาแอร์จะ
ไหลหมุนเวียนไปท�าให้บ้านเย็นได้ต้องมีคอมเพรสเซอร์ออกแรงอัดน�้ายาให้ไหลเข้าไปในแอร์
ส่วนที่อยู่ในบ้าน	แต่เมื่อถูกอัด	น�้ายาแอร์จะมีอุณหภูมิสูงขึ้นมากถึง	๗๐-๘๐	องศาเซลเซียส	
ร้อนขนาดนี้ไม่มีทางท�าให้บ้านเย็นได้	น�้ายาแอร์จึงต้องถูกท�าให้เย็นเสียก่อน	โดยให้น�้ายาแอร์
วิ่งผ่านแผงระบายความร้อนที่มีพัดลมช่วยเป่าไล่ความร้อนออกไป
	 เม่ือน�า้ยาแอร์เย็นลง	จะวิง่ไปทีแ่อร์ส่วนทีอ่ยู่ในบ้าน	จากนัน้น�า้ยาแอร์กจ็ะไหลวนมาที่
คอมเพรสเซอร์	ถูกอัดให้ร้อนอีกครั้ง	แล้วท�าให้เย็นอีกครั้ง	หมุนเวียนอย่างนี้ไปเรื่อยๆ	จนกว่า
ห้องจะเย็น	แอร์ถึงจะตัด	แต่เมื่อน�าเอาอุปกรณ์แฮปปี้แอร์มาประกบท่อน�้ายาร้อนๆ	ที่ออกมา
จากคอมเพรสเซอร์	 แล้วเอาน�้าเย็น	 ๒๕-๒๘	 องศา	 ที่เกิดจากการควบแน่นที่คอยล์เย็นของ
เครือ่งปรบัอากาศ	น�า้นีแ้ทนทีเ่ราจะทิง้ไปสูญเปล่ากน็�ามาหยดลดความร้อนผ่านอปุกรณ์แฮปป้ี
แอร์	ผลที่ตามมาคือ	น�้ายาแอร์ร้อนๆ	เย็นตัวลงได้เร็วกว่าเดิม	และช่วยให้ในบ้านเย็นเร็วขึ้น	
แอร์ตัดเร็วขึ้น	คอมเพรสเซอร์ท�างานน้อยลง	ท�าให้แฮปปี้แอร์ช่วยประหยัดค่าไฟได้

การท�างานของระบบปรับอากาศทั่วไป



๔๑

ชุดสาธิตเคลื่อนที่ เครื่องปรับอากาศที่ติดอุปกรณ์แฮปปี้แอร์

แฮปปี้แอร์ ช่วยประหยัดค่าไฟแอร์ได้จริงหรือ?

	 เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดทุกแบรนด์ล้วนแต่โฆษณาสรรพคุณการประหยัดไฟฟ้า										
ทั้งส้ิน	 แล้วจะม่ันใจได้อย่างไรว่าแฮปปี้แอร์ช่วยประหยัดค่าไฟได้จริง...ข้อนี้ไม่ต้องเป็นห่วง			
คณุเกยีรตศิกัดิ์	เล่าว่า	เมือ่ผลติแฮปป้ีแอร์ออกมาเป็นชิน้งานได้แล้ว	และมัน่ใจว่าผลงานดจีรงิ	
จงึได้น�าไปออกร้านในงานแสดงสนิค้าทีม่หาวิทยาลัยราชมงคล	วิทยาเขตพระนครเหนอื	บังเอญิ
ว่าเจ้าของบริษัท	แอ็ดวานซ์	เอ็นเนอร์ยี่	เซฟวิ่ง	จ�ากัด	ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านพลังงานให้
กับกระทรวงพลังงาน	เห็นผลงานแฮปปี้แอร์แล้วเกิดสนใจ	จึงได้ซื้อไปทดลองใช้ที่บ้าน	รวมถึง
ได้วัดปริมาณการประหยัดไฟฟ้าของอุปกรณ์นี้ด้วย
	 จากการวัดผลพบว่า	 ก่อนติดตั้งอุปกรณ์แฮปปี้แอร์	 เครื่องปรับอากาศใช้ค่าพลังงาน
ไฟฟ้า	 ๖.๙๐	 กิโลวัตต์ชั่วโมง/วัน	 แต่เมื่อติดตั้งอุปกรณ์แฮปปี้แอร์แล้ว	 เครื่องปรับอากาศใช้
พลงังานไฟฟ้าลดน้อยลงเหลอื	๕.๔๖	กโิลวัตต์ชัว่โมง/วัน	ค�านวณผลการประหยดัที่ได้เป็นร้อย
ละ	๒๐.๙	ทั้งนี้	การทดสอบอัตราการประหยัดพลังงาน	ได้ตรวจสอบภายใต้การให้แอร์ท�างาน
อย่างหนัก	 ในห้องแบบเปิด	 มีคนเดินเข้าออกตลอดเวลา	 แต่หากน�าอุปกรณ์แฮปปี้แอร์มาใช้
งานกับแอร์บ้านที่ไม่ได้เปิดตลอดเวลา	รวมถึงมีคนเดินเข้าออกน้อย	ย่อมจะประหยัดไฟฟ้าได้
มากกว่านี้
 อุปกรณ์แฮปปี้แอร์สามารถใช้ได้กับเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	(Split	Type)	ทุก
ยี่ห้อทั้งเก่าและใหม่	ขนาด	๙,๐๐๐-๒๔,๐๐๐	บีทียู	หากขนาดเกินกว่านี้น�้าหยดจากแอร์อาจจะ
ไม่พอระบายความร้อน	และขณะนีแ้ฮปป้ีแอร์ของคณุเกยีรตศิกัดิ	์ได้รบัอนสิุทธบัิตร	ข้ึนทะเบียน
รับรองเป็นทรพัย์สนิทางปัญญาเรยีบร้อยแล้ว	ผูส้นใจอปุกรณ์ช่วยประหยดันี	้สามารถตดิต่อไป
ที่คุณเกียรติศักดิ์ได้ที่	โทร.	๐-๒๔๒๙-๒๘๐๐-๑	หรือ	๐๘-๖๗๘๒-๕๔๑๙	ขอบอกว่าเจ้าแฮปปี้
แอร์นี้ใช้งานง่าย	สามารถตดิตัง้ได้ด้วยด้วยตวัเอง	ทีส่�าคญั...ราคาถกูกว่าทีค่ดิ	คุม้ทนุได้ภายใน	
๕-๖	เดือนเท่านั้น



นานาทัศนะ

เรื่องและภาพ : หน่วยสื่อสารองค์การและชุมชนสัมพันธ์ โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าจะนะ ชุดที่ ๒

๔๒

 “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ อยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจ สร้างต้นแบบโรงไฟฟ้าใหม่ 

ทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมและชมุชน” คอืความมุง่มัน่ตัง้ใจของการไฟฟ้าฝ่ายผลติ

แห่งประเทศไทย	(กฟผ.)	ที่จะท�าให้โครงการพฒันาโรงไฟฟา้จะนะ	ชดุที่	๒	อ�าเภอ

จะนะ	จงัหวดัสงขลา	เป็นโครงการพฒันาที	่กฟผ.	กบัชมุชนก้าวไปข้างหน้าพร้อม

กนั	แล้วในมมุมองของชาวจะนะ	พวกเขาจะอยูร่่วมกบัโรงไฟฟ้าอย่างไร	เรามาหา

ค�าตอบไปด้วยกันค่ะ

เสียงสะท้อนจากชุมชน 

“ชาวจะนะ..จะอยู่ร่วมกับโรงไฟฟ้าได้อย่างไร”
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์  คุณนิยม แก้ววิชิตร์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ หมู่ ๘ ต�าบลจะโหนง     

ซ่ึงเป็นหนึง่ในคณะผูต้รวจการส่ิงแวดล้อม	ท�าหน้าทีต่ดิตาม	ตรวจสอบ	ก�ากบัดแูลการ
ด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าจะนะ	ให้เป็นไปตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมที่
ภาครัฐก�าหนด	เมื่อเอ่ยถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมรอบโรงไฟฟ้าจะนะ	คุณนิยมบอกกับเราว่า	
เขาดีใจที่ได้มาท�าหน้าทีน่ี	้ท�าให้ได้ทราบถงึกระบวนการตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดล้อม
รอบพืน้ที่โรงไฟฟ้าจะนะมากขึน้	และสามารถน�าข้อมลูมาอธบิายให้คนในชมุชนทราบ
ข้อเทจ็จรงิ	หรอืสามารถตอบข้อซกัถามของคนในชมุชนได้	ยิง่ไปกว่านัน้	การทีเ่ขาได้
เข้าประชมุกบัคณะท�างานหรอืร่วมกจิกรรมดงูานในสถานทีต่่างๆ	กเ็ป็นการเปิดโอกาส
ในการเรยีนรูม้ากข้ึน	เพือ่ทีจ่ะได้น�าความรูท้ี่ได้มาปรบัปรงุและพฒันาเรือ่งส่ิงแวดล้อม
ในชุมชนจะโหนงให้ดียิ่งขึ้น
	 “ประทับใจในการด�าเนินงานเรื่องสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าจะนะ	 ที่มีการให้
ข้อมูลอย่างถกูต้องน่าเช่ือถอื	มนีกัวิชาการ	ผูเ้ชีย่วชาญจากหลายภาคส่วน	เข้ามาร่วม
กันให้ข้อมูลและตรวจสอบการด�าเนินงานของโรงไฟฟ้า	พร้อมกันนั้นโรงไฟฟ้ายังเปิด
โอกาสให้คนในพื้นที่เข้ามาตรวจสอบการด�าเนินงานเรื่องสิ่งแวดล้อมได้ทุกเวลา	หาก
คนในชุมชนพบเห็นสิ่งผิดปกติด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในชุมชน	ทางโรงไฟฟ้าจะนะ
ก็ไม่นิ่งดูดาย	เข้าไปตรวจสอบและด�าเนินการปรับปรุงทันดี”
	 ทั้งนี้	 คุณนิยม	 ได้ต่อยอดการสร้างจิตส�านึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับคนใน
ชุมชน	โดยร่วมกับ	กฟผ.	ตั้งชมรม	“คนรักคลองจะโหนง”	โดยดึงคนในชุมชนให้เข้า
มามีส่วนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นตนเอง	และมีการ
ด�าเนินการโครงการ	 “ทักทายสายน�้าบ้านเรา	 จากภูเขาสู่ทะเล”	 เพื่อปลูกจิตส�านึก				
อนุรัษณ์สิ่งแวดล้อมอีกทางหนึ่งด้วย



๔๓

 คุณเซน หมัดตาเห รองนายกองค์การบริหารส่วนต�าบลนาทับ	ให้ความเห็นว่า	
เมื่อเราทุกคนต้องการใช้ไฟฟ้า	ก็จ�าเป็นต้องมีการผลิตไฟ	ถามว่าผลิตเพื่อใคร	ก็เพื่อ
สนองความต้องการของประชาชนทั้งนั้น	 ทุกคนล้วนแล้วแต่มีหน้าที่	 กฟผ.	 ก็มีหน้า
ที่ผลิตไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการของชาวบ้าน	 แต่การผลิตไฟฟ้าอาจมีผล	
กระทบต่อวิถชีีวิตดัง้เดมิบ้าง	เพือ่ประโยชน์ของส่วนรวม	แต่ต้องท�าให้มผีลกระทบน้อย
ที่สุด	 ซึ่งชาวบ้านนาทับก็ได้รับการชดเชยในรูปของการพัฒนาชุมชน	ถ้าเราต้องการ
ความเจริญ	ต้องการพัฒนา	เราต้องเข้าใจว่าต้องมีการปรับตัวในพื้นที่	ประเด็นนี้ผู้น�า
ชุมชนต้องท�าความเข้าใจกับคนในชุมชนตัวเองว่า	เราจะเดินควบคู่และพัฒนาไปด้วย
กันอย่างไร	ไฟฟ้าอยู่ได้	สิ่งแวดล้อมอยู่ได้	ชุมชนก็ย่อมอยู่ได้	เมื่อ	กฟผ.	และชุมชน
ตัดสินใจพัฒนาโครงการร่วมกันแล้ว	ความเปิดเผย	โปร่งใส	จริงใจ	จะท�าให้เราเดินไป
ด้วยกันได้อย่างไม่มีปัญหาแน่นอน
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 บทสรปุของการอยูร่่วมกนัระหว่างโรงไฟฟ้ากบัชุมชนทีอ่�าเภอจะนะ	คอื	ความ
โปร่งใส	 และการเปิดโอกาสให้คนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าได้เข้ามามีส่วนร่วมกันตรวจ
สอบ	ร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อม	และร่วมกันพัฒนาชุมชนอย่างพอเพียงและยั่งยืน

 คุณมะหะหมัด โต๊ะยะลา ก�านันต�าบลป่าชิง	หรือที่ทุกคนเรียกขานกันว่า	“ก�านัน
มะ”	กล่าวว่า	ไฟฟ้ามีความส�าคัญกับชีวิตคนเราเป็นอย่างมาก	ในส่วนของ	กฟผ.	ก็
มีหน้าที่จัดหา	ผลิตและส่งจ่ายไฟฟ้าให้ประชาชนในประเทศได้ใช้อย่างเพียงพอ	และ
ที่ผ่านมาชาวจะนะต้องขอขอบคุณ	กฟผ.	ที่เปิดโอกาสให้ชาวบ้านได้มีส่วนร่วมในการ
จัดสรรกองทุนพัฒนาไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าจะนะ	 เพื่อมาท�าประโยชน์ให้กับชุมชนใน
อ�าเภอจะนะ
	 “ชุมชนควรร่วมเป็นรัว้ให้กบัโรงไฟฟ้าจะนะ	เพราะโรงไฟฟ้าช่วยพฒันาชมุชน	
ให้ยนืได้ด้วยตนเอง	และอยากฝากถงึพวกเราซึง่เป็นผูน้�าท้องถิน่ว่า	ให้ช่วยกนัคดิผลกั
ดันให้ชาวบ้านและโรงไฟฟ้าอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน”

 คุณเสถียร ประทุมมณี นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลจะโหนง	 เปิดเผยว่า	
องค์การบริหารส่วนต�าบลจะโหนง	 ได้รับความเอื้อเฟื้อจากโรงไฟฟ้าจะนะเป็นอย่าง
ดี	ผมเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าจะนะ	และคิดว่าคนต�าบลจะโหนง	ได้รับ
ประโยชน์จากกองทนุพฒันาชุมชนในพืน้ทีร่อบโรงไฟฟ้า	ซึง่องค์การบรหิารส่วนต�าบล
จะโหนงได้น�างบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไปใช้ก่อสร้างสาธารณูปโภคให้กับชุมชน	
เช่น	ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน	เป็นต้น
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โลกธุรกิจ

เรื่อง : รัชดาพร เสียงเสนาะ  ภาพ : กองผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ กฟผ.

๔๔

ไฟฟ้าไทยกับการก้าวเข้าสู่ AEC

โครงข่ายเชื่อมโยงระบบส่งไฟฟ้าอาเซียน

	 การเตรยีมความพร้อมเพือ่เข้าสูก่ารเป็นประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน	หรือ	ASEAN	Economic	Community	 (AEC)	 ในปี	

๒๕๕๘	 นับเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกภาคส่วนก�าลังรีบเร่งด�าเนิน

มาตรการต่างๆ	เพื่อเพิ่มศักยภาพและความพร้อมของประเทศ



๔๕

	 ในส่วนของพลังงานไฟฟ้า	 ซึ่งเป็นหัวใจส�าคัญ
ด้านการผลิตสินค้าและบริการ	 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย	(กฟผ.)	ก็จะต้องมีการเตรียมความพร้อมใน
การจัดหาพลังงานไฟฟ้าอย่างเพียงพอและมีต้นทุนที่
แข่งขันได้	 โดยโครงการเชื่อมโยงระบบส่งไฟฟ้าอาเซียน	
หรือ	ASEAN	Power	Grid		เป็นหนึ่งในวิสัยทัศน์อาเซียน	
๒๕๖๓	(ASEAN	Vision	2020)	ซ่ึงได้รเิริม่ด�าเนินโครงการ
มาตัง้แต่ปี	๒๕๔๓	มกีารศกึษาและคดัเลอืกโครงการเช่ือม
โยงระบบส่งไฟฟ้าระหว่างประเทศเพือ่นบ้าน	เริม่จากการ
ด�าเนนิการในกรอบสญัญาแบบทวภิาค	ีเชือ่มโยงระบบส่ง
เพ่ือแลกเปลีย่นซือ้ขายไฟฟ้าระหว่าง	๒	ประเทศ	จากนัน้
จึงจะค่อยๆ	 ขยายเป็นการเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มประเทศ
เพื่อนบ้าน	 และท้ายที่สุดจะเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าของทุก
ประเทศในอาเซียนเข้าด้วยกัน
	 ส� าหรับ โครงการ เชื่ อม โยงระบบส ่ งของ
ประเทศไทยที่แล้วเสร็จและมีการแลกเปลี่ยนซื้อขาย
ไฟฟ้าแล้ว	ประกอบด้วย	ระบบส่งไฟฟ้าเชื่อมโยงระหว่าง
ไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	(สปป.
ลาว)	และระบบส่งไฟฟ้าเชือ่มโยงระหว่างไทยกบัมาเลเซีย	
โดยในปัจจุบัน	ประเทศไทยซื้อไฟฟ้าจาก	สปป.ลาว	ผ่าน
ระบบส่งไฟฟ้าเชื่อมโยงรวมประมาณ	๑,๘๐๐	เมกะวัตต์	
และมแีผนรบัซือ้ไฟฟ้าเพ่ิมอกีจ�านวนราว	๔,๐๐๐	เมกะวตัต์ 
ภายในปี	๒๕๖๒
	 ในส่วนของระบบส่งไฟฟ้าเชื่อมโยงไทยกับ
มาเลเซียนั้นมีมานานแล้ว	 ปัจจุบันมีการแลกเปลี่ยนซื้อ
ขายไฟฟ้ากับมาเลเซียรวม	 ๓๘๕	 เมกะวัตต์	 และก�าลัง
ด�าเนินการก่อสร้างโครงการเชื่อมโยงระบบส่งไฟฟ้า	เพื่อ
รับซื้อไฟฟ้าเพิ่มอีก	๑๐๐	เมกะวัตต์
	 ส่วนการเชื่อมโยงระบบส่งไฟฟ้าอื่นๆ	 ของ
อาเซียน	ส่วนใหญ่ยังอยู่ในระหว่างด�าเนินการก่อสร้าง
	 นอกจากนี้	 ประเทศไทยยังได้ด�าเนินความร่วม
มือกับกลุ ่มประเทศภูมิภาคลุ่มน�้าโขง	 หรือ	Greater					
Mekong	Sub-Region	(GMS)	ซึ่งประกอบด้วยประเทศ
สมาชิก	 ๖	 ประเทศ	 ได้แก่	 สาธารณรัฐประชาชนจีน	
กมัพูชา	สปป.ลาว		เมยีนมาร์	ไทย	และเวยีดนาม	ปัจจุบนั	
คณะกรรมการประสานงานซ้ือขายไฟฟ้าของภูมิภาคลุ่ม
น�้าโขง	 อยู่ในระหว่างเตรียมการจัดท�ากฎระเบียบ	(Grid	
Code)	ส�าหรับการซื้อขายไฟฟ้า

	 นอกจากภารกิจในการผลิตและจัดหาไฟฟ้าให้
เพยีงพอต่อความต้องการของประเทศ	กฟผ.	ยงัมบีทบาท
เป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ในธุรกิจไฟฟ้า	ซึ่งต้องพัฒนา
ปรับปรุงการด�าเนินงานอย่างต่อเน่ืองเพื่อรักษาที่มั่นใน
ตลาดธรุกจิไฟฟ้าในประเทศไทย	รวมทัง้ขยายลู่ทางธรุกจิ
ในตลาดพลังงานอาเซียน	 และภูมิภาคเอเซีย	 โดยขยาย
ธุรกิจและการลงทุนผ่านกลุ่มบริษัทในเครือของ	กฟผ.
	 จดุแขง็ด้านธรุกจิของ	กฟผ.	เกดิจากประสบการณ์
ความเชี่ยวชาญในการด�าเนินงานด ้านต ่างๆ	 ใน
อุตสาหกรรมไฟฟ้ามานานกว่า	 ๔	 ทศวรรษ	 รวมทั้งมี
บุคลากรที่มีความช�านาญสูง	 ใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ	ปัจจุบัน	กฟผ.	ยังจับมือร่วม
ลงทนุกบับรษิทัอตุสาหกรรมช้ันน�าของโลกหลายแห่งเพือ่
เพิ่มศักยภาพการแข่งขันและขยายตลาดธุรกิจไปยัง
ประเทศต่างๆ	ในอาเซียน	เอเชีย	และภูมิภาคอื่นของโลก
	 ขอบเขตธุรกิจของ	กฟผ.	ครอบคลุมงานบริการ
ด้านต่างๆ	ที่เกี่ยวกับระบบผลิตและส่งไฟฟ้า	อาทิ	ธุรกิจ
งานเดินเครื่องและบ�ารุงรักษาโรงไฟฟ้า	การให้ค�าปรึกษา
ด้านวิศวกรรมและการก่อสร้าง	 งานด้านสิ่งแวดล้อม	
บรกิารระบบโทรคมนาคม		การด�าเนนิงานเหมอืง	เป็นต้น
 การรวมตวัของ ๑๐ ประเทศสมาชิกอาเซยีนเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อสร้างตลาดธุรกิจการค้า
และฐานการผลิตเดียว จะสร้างโอกาสมหาศาลในธุรกิจ
และการลงทุนต่างๆ ซึ่งประเทศไทยมีข้อได้เปรียบด้าน
ท�าเลที่ตั้งอยู่ในยุทธศาสตร์ที่เป็นศูนย์กลางของอาเซียน 
อีกทั้งเชื่อมโยงติดต่อกับภูมิภาคลุ่มน�้าโขง มีโครงสร้าง
พื้นฐานที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะมีโครงสร้างระบบไฟฟ้าท่ี
มัน่คง ซึง่จะท�าให้ประเทศไทยเป็นจดุหมายส�าคญัส�าหรบั
การลงทุนในอุตสาหกรรมไฟฟ้าของภูมิภาค ซึ่งจะช่วย
เสริมสร้างความมั่นคงในด้านพลังงานของประเทศไทย
และประชาคมอาเซียนในอนาคตต่อไป

ศึกษาขอ้มูลโครงการเชื่อมโยงระบบสง่ไฟฟ ้าอาเซียน

ได ้ที่	http://www.egat.co.th

การประชุมความร่วมมือด้านไฟฟ้าในอาเซียน (HAPUA) 

ประจ�าปี ๒๕๕๕ เพื่อความมั่นคงทางพลังงานร่วมกันในภูมิภาค



เที่ยวตามอ�าเภอใจ

เรื่องและภาพ : ศรีประไพ พลรักษา

๔๖

ทริปวันเดียว 

เที่ยวไม่ตามใคร ได้อะไรมากกว่าที่คิด



๔๗

	 สงสยัจงัเลยค่ะว่าท�าไมต้องรอให้มวีนัหยดุยาวๆ	ถงึจะ
ออกไปเท่ียว	จ�าได้ว่าสมัยตอนเดก็ๆ	อยากไปเทีย่วน�้าตก	กต้็อง
รอให้พ่อแม่หยุดงานหลายๆ	 วันก่อนถึงจะได้ไป	 หยุดวันเดียว
ทีไรพ่อแม่พาขึ้นห้างสรรพสินค้าทุกที	 เวลาหนึ่งวันที่ได้
พร้อมหน้าพร้อมตากันทั้งครอบครัวแบบนี้	น่าจะท�าอะไรที่ต่าง
จากเดมิจรงิไหมคะ	“เทีย่วตามอ�าเภอใจ”	ฉบบันีข้อแนะน�าทรปิ
พิเศษท่ีเรียกว่าตามอ�าเภอใจจริงๆ	 เหมาะส�าหรับคนไม่ค่อย
มีเวลาเรียกได้ว่าทริปน้ีใช้เวลาหน่ึงวันได้คุ้มสุดคุ้มจริงๆ	 ค่ะ
ก่อนอื่นต้องวางแผนก่อนนะคะว่าจะไปที่ไหน	ทางผ่านมีแหล่ง
ท่องเที่ยวอะไรบ้าง	 จะได้แวะเท่ียวไปด้วย	 ซ่ึงจุดหมายของ
ทริปนี้คือ	น�้าตกสาริกา	จังหวัดนครนายกค่ะ
	 เริม่ต้นด้วยการตรวจสอบความพร้อมของเจ้ารถคนัเก่ง	
แล้วตระเวนรับเพื่อนร่วมทริปทั้ง	 ๕	 คน	 ตั้งแต่เช้า	 เวลา	 ๐๘.๓๐	
น.	มุ่งหน้าไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข	๓๐๕	เคยได้ยิน
ว่าผ่านมารังสิต	 ต้องไม่ลืมแวะชิมก๋วยเตี๋ยวเรือที่ตลาดน�้านคร
รังสิต	 ต้นต�ารับก๋วยเต๋ียวเรือของท่ีน่ีก็คือ	 ก๋วยเต๋ียวเรือโกฮับ	
ซ่ึงเป็นคนจนีทีม่าขายก๋วยเตีย๋วอยู่ใต้สะพานรงัสติเป็นเวลากว่า	
๖๐	 ปี	 ก่อนจะมีตลาดน�้านครรังสิตเสียอีก	 ซึ่งโกฮับนี่แหละค่ะ	
เป็นคนบุกเบิกก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิตที่ดังไปทั่วประเทศ	 ถ้าอย่าง
นั้นมื้อเช้าเราก็ฝากท้องที่นี่เสียเลย
	 จากนั้นออกเดินทางต่อไปยัง	 วัดมูลจินดาราม	 แถว
คลองห้า	ที่หลายคนเรียกว่า	วังมัจฉาหรือวังปลาสวาย	เพราะ
คลองด้านหน้าวัดมีปลาสวายนับแสนตัวแหวกว่ายไปมา	 ภาพ
ที่เห็นจนชินตาก็คือ	 นักท่องเที่ยวก�าลังให้อาหารปลากันอย่าง
เพลิดเพลิน	 นอกจากนี้รอบคลองยังมีร้านก๋วยเตี๋ยวเรือ	 รถ
ไอศกรีม	 และซุ้มยิงปืนจุกน�้าปลา	 ฯลฯ	 ที่เห็นแล้วท�าให้นึก
อยากเท่ียวงานวัดแถวต่างจังหวัดขึ้นมาทันที	 จากนั้นมุ่งหน้า
ไปยังดินแดนที่เรียกว่าอาณาจักรธรรมชาติ	 หมู่บ้านไม้ดอกไม้
ประดับ	ย่านคลองสบิห้า	อาณาจกัรนีเ้ป็นหมูบ้่าน	OTOP	ทีส่ร้าง
ความพึงพอใจให้กับเหล่าคนรักต้นไม้และชอบแต่งบ้าน	เพราะ
สองข้างทางที่ยาวกว่าสองกิโลเมตร	มีไม้ดอกไม้ประดับเล็ก	ให้
เลือกซื้อเลือกหามากมาย	อีกทั้งยังมีเฟอร์นิเจอร์แต่งบ้านที่ท�า
ด้วยไม้		มีทั้งแบบโบราณและแบบทันสมัยให้เลือกหาด้วย	จาก
นั้นกว่าจะเดินทางไปถึง	วัดประสิทธิเวช	วัดเก่าแก่ที่มีอายุกว่า	
๓๐๐	ปีก็เที่ยงพอดีค่ะ
	 วัดประสิทธิเวช	เป็นที่ประดิษฐานของ	“หลวงพ่อใหญ่
อุดมโชค	มงคลลาภ”	 ที่มีอายุกว่า	 ๓๓๐	ปี	 หลังจากไหว้พระ

อธิษฐานขอพรแล้ว	ก็ไปชมพิธีกรรมเลื่องชื่อของวัดนี้	นั่นก็คือ
การท�า	“บงัสุกลุเป็น-บงัสกุลุตาย”	พธิสีะเดาะเคราะห์ตามความ
เช่ือโบราณ	ในวันปกตจิะมคีนมาท�าพธินีีส้ามถงึส่ีร้อยคน	แต่ถ้า
วันเสาร์-อาทิตย์	จะมีคนมาท�าพิธีกว่าสองพันคนค่ะ	ต่อจากนั้น
มุ่งหน้าไปวัดดังอีกแห่ง	วัดพราหมณี	หรือวัดหลวงพ่อปากแดง	
วัดเก่าแก่ที่มีอายุกว่า	๑๑๐	ปี	มีองค์พระประธานศักดิ์สิทธิ์ที่มี	
ริมฝีปากแดง	 อายุราว	 ๔๔๓	 ปี	 และที่สร้างชื่อเสียงให้กับวัด
แห่งนี้ก็คือให้ตัวเลขแม่นย�าส�าหรับนักเสี่ยงโชค	แต่เรื่องแบบนี้
ถอืเป็นความเช่ือส่วนบคุคลนะคะ	พอเวลาประมาณบ่ายสองเรา
จึงมุ่งหน้าไปยังน�้าตกสาริกา	เป็นที่หมายต่อไป
	 น�้าตกสาริกา	อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่	เป็น
น�้าตกขนาดใหญ่	มีสายน�้าไหลตกจากหน้าผาเป็นทอดๆ	ถึง	๙	
ชั้น	ผาที่สูงที่สุดมีความสูงประมาณ	๒๐๐	เมตร การเข้าน�้าตก
สารกิาจะต้องเสียค่าบ�ารงุ	ผูใ้หญ่คนละ	๔๐	บาท	 เดก็คนละ	๒๐	
บาท	นักท่องเที่ยวต่างชาติ	ผู้ใหญ่คนละ	๔๐๐	บาท	เด็กคนละ	
๒๐๐	บาท	ก่อนที่จะไปเล่นน�้า	ก็ต้องเติมพลังที่ร้านอาหารข้าง
หน้าน�้าตกก่อนค่ะ	 อาหารกลางป่าเขาแบบน้ีน่ากินจริงๆ	 ค่ะ
ราคาก็ไม่แพงด้วย	 กินไปฟังเสียงน�้าตกไป	 ได้บรรยากาศ
ธรรมชาติมาก	 จากนั้นก็เล่นน�้าคลายร้อน	 น�้าที่นี่ทั้งใสและ
เย็นสบาย	 รู้สึกผ่อนคลายจริงๆ	 และก่อนกลับนึกขึ้นได้ว่าที่
นครนายกมีอุทยานพระพิฆเนศที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย		
เราไม่รอช้า	เลี้ยวรถไปอุทยานพระพิฆเนศทันทีค่ะ
	 อุทยานพระพิฆเนศ เป็นที่ประดิษฐานเทวรูปพระ
พิฆเณศวรขนาดใหญ่	 มีความสูงถึง	 ๑๕	 เมตร	 หน้าตักกว้าง	
๙	 เมตร	 ภายในอุทยานพระพิฆเนศจะพบกับพิพิธภัณฑ์ท่ีจัด
แสดงพระพิฆเนศปางต่างๆ	 ถึง	 ๑๐๘	 ปาง	 และหอมหาเทพ											
ซึ่งประดิษฐานมหาเทพสูงสุดทั้ง	 ๓	 พระองค์	 คือ	 พระพรหม	
พระวิษณุ	 พระศิวะ	 หลังจากกราบไหว้ขอพรและชมความงาม
ของประตมิากรรมชัน้ยอด	จนเวลาล่วงเลยไปถงึห้าโมงเยน็	ผูค้น
เริ่มบางตา	ก็ได้เวลาเดินทางกลับ
 กว่าจะกลับถึงบ้านก็เกือบสามทุ่ม	 แม้ร่ายกายจะล้า	
แต่ได้นอนพักสักหน่อยก็หายค่ะ	ถือว่าเป็นทริปเที่ยวที่คุ้มจริงๆ				
ผู้เขียนรับรอง	ชาร์จพลังเต็มที่	อิ่มทั้งบุญ	อิ่มทั้งท้อง	อิ่มทั้งใจ	
พรุ่งนี้มีแรงสู้กับงานต่อแล้วค่ะ

			ขยันท�างานมาตลอดปี	อยากหาเวลาหลีกหนีรถติดในเมืองหลวง	

ไปท่องเที่ยวชาร์จพลัง	สูดอากาศบริสุทธิ์เข้าปอด	ดื่มด�่ากับธรรมชาติ	

และเก็บภาพบรรยากาศสวยๆ	มาแชร์ผ่าน	facebook	อวดเพื่อนๆ	

เติมพลังเต็มที่แล้วค่อยกลับมาเริ่มต้นท�างานใหม่



ท้ายเล่ม

 EGAT Magazine	จัดท�าโดย	ฝ่ายสื่อสารองค์การ	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	ที่ปรึกษา	ธาตรี	ริ้วเจริญ	เยาวลักษณ์	โหตรภวานนท์	
ยุวดี	 ธงสุวรรณ	 รัชดา	 ทองอยู่	 อนิรุจน์	 เอี่ยมกิจการ	 ศิริลักษณ์	 ศรีมณฑล	 บรรณาธิการ	 ยุทธชาติ	 เพียรมานะกิจ	 หัวหน้ากองบรรณาธิการ                         
ณัฐกา	 ปีตะเสน	กองบรรณาธิการ	 กฤษณ์	 สุนทรชาติ	 นิรุตต์	 หมั่นกิจ	 สุรินทร์	 หล่อฤาทัย	 พีรายุ	 พุดทัน	 อัครพล	 รักศรีรุ่งเรือง	 ธิดาเทพ	 ลือขุนทด								
ชลิศา	แดงจ�ารูญ	ภาพและศิลปกรรม	กองผลิตสื่อประชาสัมพันธ์	ฝ่ายสื่อสารองค์การ	สมาชิกและจัดส่ง แผนกบริการ	งานเผยแพร่	โทร.	๐	๒๔๓๖	๔๘๒๑	
จัดพิมพ์โดย	กองผลิตสื่อประชาสัมพันธ์	ฝ่ายสื่อสารองค์การ	ส�านักกองบรรณาธิการ	แผนกข่าวสารประชาสัมพันธ์ภายใน	อาคารประชาสัมพันธ์	กฟผ.	
ส�านักงานใหญ่	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	บางกรวย	นนทบุรี	๑๑๑๓๐		โทร.	๐	๒๔๓๖	๔๘๒๓	
 EGAT Magazine	เผยแพร่ความรูด้้านพลงังานไฟฟ้าและการด�าเนนิงานของ	กฟผ.	ทัง้นี	้ความคดิเหน็เป็นของผูเ้ขยีนมิใช่ของ	กฟผ.	บรรณาธกิาร	
ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือปรับปรุงต้นฉบับเพื่อความเหมาะสม

๔๘

 หน้าสุดท้ายของ	 EGAT	 Magazine	 ฉบับนี้			

ขอพาคุณผู้อ่านทุกท่านไปพบกับศิลปินหัวใจสีขาว	 ที่แม้

จะมงีานหลกัเป็นมนษุย์เงนิเดอืนอยูท่ีก่ารไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทย	(กฟผ.)	แต่ทุกคราวที่ว่างเว้นจากงานใน

หน้าที่	ผู้ชายคนนี้จะใช้ฝีไม้ลายมือทางศิลปะของเขาสร้าง

โลกให้น่าอยู่

 “ครูกุ ้ง”	หรือ	คุณวิษุวัติ	พีสะระ	เล่าว่า	ผมเป็นคนมอง
โลกในแง่ด	ีใจเยน็	มองอะไรกส็วยงามไปหมด	อาจารย์สอนศิลปะ
สมัยมัธยมเห็นพรสวรรค์	ท่านเลยส่งเสริมให้เรียนด้านศิลปะ	จึง
ไปสมคัรเรยีนต่อทีม่หาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร์	
วิทยาเขตเพาะช่าง	ผมจึงเป็นนักศิลปะตั้งแต่นั้นมา
	 “ผมชอบวาดอะไรที่ชัดเจน	 สื่อความหมายตรงๆ	 ไม่
ซับซ้อน	 ไม่ต้องแปลความ	 ลักษณะภาพเป็นภาพวาดเหมือน
จรงิคล้ายการถ่ายภาพ	แต่ภาพวาดจะให้อารมณ์มากทีล่กึซ้ึงกว่า
ภาพถ่าย”

ป ล า ย พู่ กั น 

ส ร้ า ง ส ร ร ค์ โ ล ก

	 ศิลปะไม่ใช่ส่ิงที่จะชื่นชมเพียงคนเดียว	 แต่ศิลปะคือการแบ่งปัน
ความงามสู่คนรอบข้าง	ชื่อเรียกขาน	“ครูกุ้ง”	จึงมีที่มาจากการที่	คุณวิษุวัติ	
สละเวลาส่วนตวัไปสอนศลิปะให้กบันกัเรียนในโรงเรียนทีต่ัง้อยูโ่ดยรอบ	กฟผ.	
รวมกว่า	๑๖	โรงเรียน	โดยไม่คิดค่าสอนใดๆ	ทั้งสิ้น	ไม่เพียงเท่านั้น	เมื่อใด
ก็ตามที่	กฟผ.	จัดกิจกรรมสอนศิลปะให้กับโรงเรียนทั้งในภาคเหนือ	ภาคใต้	
ครูกุ้งก็จะร่วมเดินทางไปสอนทุกครั้ง
	 “การให้เด็กๆ	 ได้สัมผัสกับงานศิลปะจะท�าให้พวกเขามีสมาธิ	
ละเอียดอ่อน	 ใส่ใจรายละเอียดเล็กๆ	 น้อยๆ	 ซึ่งวิธีการมองโลกแบบใส่ใจนี้
เอง	จะท�าให้เด็กเหล่านี้เติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศ”
	 ก่อนจากกนั	ครูกุง้ยงับอกอกีว่า	นอกจากพรสวรรค์แล้ว	คนเราต้อง
มีพรแสวงด้วย	จึงจะท�าสิ่งที่รักออกมาได้ดี
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