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๒	 เปิดบ้าน	กฟผ.																																																																																																																																												

๖  บทความพิเศษ
	 จาก...บทเรียน	ปี	๒๕๕๖	สู่...เส้นทาง	ปี	๒๕๕๗																				

๑๐	 พลังงานวันนี้	
	 อินโดนีเซีย...แหล่งขุมทรัพย์พลังงาน	
	 แต่ขาดแคลนไฟฟ้า																																																					     

๑๒	 โรงไฟฟ้าในอนาคต
	 รู้หรือไม่...แอฟริกาตอนใต้	ดินแดนแห่ง
	 แหล่งพลังงานและโอกาสส�าหรับนักลงทุน																																																																																																																																											 

๑๖	 เส้นทางสู่ธุรกิจ  
	 คุณรู้จักบริษัท	กฟผ.	อินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด	ดีแค่ไหน
	 บรษิทั	กฟผ.	อนิเตอร์เนชัน่แนล	จ�ากดั	บรษิทัในเครอืของ	กฟผ.

๑๘	 จับเข่าเล่าประสบการณ์		
	 ย้อนต�านาน	๕๐	ปี	เขื่อนภูมิพล	ยืนหยัดสร้างความสุข
	 ให้กับคนไทย																																																																																																																																													

๒๒	 อนุรักษ์พลังงาน	  
	 รอยยิ้ม	จากความสุขของชุมชน	ที่โรงงานผลิต
	 ถ่านอัดแท่งเหนือคลอง																																																																																																

๒๔		 อ้อมกอดสีเขียว  
	 กฟผ.ร่วมกับโครงการ	อพ.สธ.	น้อมเกล้าอาสา	
	 ปกปักรักษาพืชพันธุ์รอบเขื่อนทั่วประเทศ																																																																																

๒๘	 คนต้นแบบ	  
	 สมยศ	ตันติภัทรกุล	สุดยอดนักวิจัยเจ้าของรางวัล		 	
				 “บทความวิชาการยอดเยี่ยมของนักวิจัยรุ่นใหม่”																				

๓๐	 นวัตกรรม  
	 จากเหมืองแม่เมาะ	สู่ป่าปลูกนานาพันธุ์																																																																																

๓๔		 นานาทัศนะ	  
	 อยากเห็นอะไรใหม่จาก	กฟผ.	ในปี	๒๕๕๗																																									

๓๖	 ใจเขาใจเรา  
	 ถอดสมการแนวทาง	CSR	กฟผ.	ปี	๒๕๕๗																																								

๔๐	 ของดีรอบบ้านเรา 
	 เขื่อนอุบลรัตน์	พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนรอบ
	 อ่างเก็บน�้าอย่างยั่งยืน																																																												

๔๒	 กฟผ.	ไม่ไปไม่รู้	  
	 เขายายเที่ยงที่ไม่ไกลเกินเที่ยง																																																																																

๔๖	 ท่องโลกกว้าง	  
	 เปิดประสบการณ์	เยือนจีนถึงฮ่องกง	ชมโรงไฟฟ้าพลังงาน	
	 นิวเคลียร์																																																																																																				

๔๘		 ท้ายเล่ม   
	 กฟผ.	ใช้น�้ามันปาล์มดิบร่วมกับน�้ามันเตา
	 เป็นเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้ากระบี่	

สวัสดีครับ	 ทุกท่าน	 และต้องขอขอบพระคุณอย่างสูงเลยทีเดียว
ที่ให้เกียรติติดตาม	 EGAT	Magazine	 ด้วยดีตลอดมา	 นับตั้งแต่
มีการปรับปรุงรูปแบบมาครั้งหนึ่งแล้วเมื่อ	 ๗	 ปีที่ผ่านมา	 ในป	ี
๒๕๕๗	 นี	้ เป็นอกีครัง้หนึง่ทีท่มีงานทกุคนเหน็ว่าเราควรมกีารปรับปรุง
EGAT	Magazine	 ให้มีความทันสมัยขึ้น	 ไม่ว่าจะเป็นรูปเล่ม
การดีไซน์ให้มีความทันสมัยและน่าหยิบอ่านมากขึ้น	 รวมทั้ง
เนื้อหาที่น่าสนใจ	 แต่ยิ่งไปกว่านั้น	 เราได้มีการเพิ่มช่องทาง
การสื่อสารให้		EGAT	Magazine	ในรูปแบบ	eBook	โดยเข้าไป
สัมผัสได้ที่	 www.egat.co.th	 และ	 http://issuu.com/
egatmagazine	 เรยีกได้ว่าการปรบัปรงุครัง้นี	้ พลกิโฉมไปมาก
เลยทเีดียว 

ส�าหรับ	 EGAT	 Magazine	 ฉบับแรกของปี	 ๒๕๕๗	 ภูมิใจเสนอบทความ
พิเศษการให้สัมภาษณ์ของ	ผู้ว่าการ	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
คนที่	๑๒	นายสุนชัย	ค�านูญเศรษฐ์	ซึ่งมีความมุ่งมั่นที่จะเดนิหน้าขบัเคลือ่น
องค์กรตามวสิยัทศัน์	เพือ่	“เป็นองค์การชัน้น�าในกจิการไฟฟ้าในระดับสากล”

นอกจากนี้	ปี	๒๕๕๗	ยังเป็นปีที่ครบรอบ	๕๐	ปี	 เขื่อนภูมิพล	ท่านผู้อ่าน
เชื่อหรือไม่ว่า	 มีเรื่องเล่ามากมาย	 พร้อมทั้งเป็นเขื่อนอเนกประสงค์ที่สร้าง
ประวตัศิาสตร์หลายเรือ่ง	 แต่เรือ่งทีน่่าภมูใิจส�าหรบัชาว	 กฟผ.	 กค็อื	 เป็นผูอ้ยู่
เบื้องหลังความสุขของพ่ีน้องชาวไทย	 มาตลอด	 ๕๐	 ปี	 และยังมีอีก
หลากหลายมุม	ที่หลายคนยังไม่เคยสัมผัส	มาก่อน
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เมื่อวันที่	๑๑	มกราคม	๒๕๕๗	
นายประภาส	วิชากูล	รองผู้ว่าการกิจการสังคม
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	(กฟผ.)
เป็นประธานเปิดงานวันเด็ก	กฟผ.
ประจ�าปี	๒๕๕๗	โดยในปีนี้จัดขึ้นภายใต้ค�าขวัญ
วันเด็กที่ว่า	“กตัญญู	รู้หน้าที่	เป็นเด็กดี	มีวินัย
สร้างไทยให้มั่นคง”	โดยมีเยาวชนมาร่วมงาน
หลายพันคน	ณ	บริเวณโดมขาว	อาคาร
ประชาสัมพันธ์	ส�านักงานกลาง	กฟผ.
อ�าเภอบางกรวย	จังหวัดนนทบุรี

นายประภาส			วชิากลู	กล่าวว่า	กฟผ.	ได้เลง็เหน็คุณค่า
และความส�าคัญของการส ่งเสริมพัฒนาการ
ด้านการเรียนรู้และด้านจิตใจของเด็กไทยมาอย่าง
ต่อเนื่อง	โดยผ่านกิจกรรมที่ได้ริเริ่ม	อาทิ	โครงการ
หนึ่งอ�าเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน	 โครงการ	 กฟผ.	
เพาะเมลด็พนัธุจ์ติอาสาพฒันาสงัคม	 และโครงการ
อแีกทติวเตอร์แคมป์	โรงเรยีนสเีขยีว	ซึง่ทกุๆ	โครงการ
กฟผ.	 ปรารถนาทีจ่ะเหน็เดก็ทกุคนเตบิโตขึน้อย่างมี
คณุภาพและมคีวามสขุ	เพือ่เป็นก�าลงัส�าคญัของชาติ
ในอนาคต

บรรยากาศในงานวันเด็กนั้น	 เยาวชนต่างก็พากัน
เล่นกิจกรรมตามซุ้มต่างๆ	 อาทิ	 กิจกรรมปลูกป่า
แว่นแก้ว	 วาดภาพระบายสี	 การประกวดร้องเพลง
แต่งหน้าเค้ก	 ปาลูกโป่ง	 บ้านบอลลูน	 กิจกรรม
กลางแจ้งบรเิวณสวนน�า้พระทยั	 และกจิกรรมพเิศษ
คือการเข้าชมกระบวนการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า
พระนครเหนอือย่างใกล้ชดิ	ขณะเดยีวกนั	กฟผ.	 ได้
จดัเตรยีมอาหาร	ขนม	น�้าดื่ม	 ไอศกรีม	และรางวัล
ต่างๆ	เป็นจ�านวนมาก	เพื่อมอบให้เด็กและเยาวชน
ทุกคน...

  วันเด็กแห่งชาติที่ กฟผ.

ส่วนกลางคึกคัก   
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“กระทรวงพลังงาน สรุปสถานการณ์
พลังงานปี ๕๖ และแนวโน้มปี ๕๗”

ซ่ึงการใช้พลังงานในปีที่ผ่านมามีการใช้พลังงาน
ของประเทศในภาพรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ	๑.๒	 โดย
มีก�าลังผลิตติดตั้งรวม	 ๓๓,๖๘๑	 เมกะวัตต์	 โดย
มาจากการผลิตจาก	 กฟผ.	 ร้อยละ	 ๔๕	 ส่วนที่
เหลือเป็นการผลิตจากภาคเอกชน	และการรับซื้อ
ไฟฟ้าจากต่างประเทศ	 ทัง้นีเ้ป็นไปตามการบรหิาร
จัดการพลังงานของกระทรวง	 เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ

ส�าหรับแนวโน้มการใช้พลงังานปี	๒๕๕๗	ส�านกังาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ	(สศช.)	คาดการณ์ภาวะเศรษฐกจิจะขยายตวั

ร้อยละ	 ๔.๐-๕.๐	 ส่วนการผลิตไฟฟ้าปี	 ๒๕๕๗	
คาดว่าเพ่ิมข้ึนร้อยละ	 ๔.๑	 โดยมีการใช้ก๊าซ
ธรรมชาติเพ่ิมข้ึนร้อยละ	 ๔.๐	 เน่ืองจากมี
โรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงเริ่มจ่าย
ไฟฟ้าเข้าระบบ	 ได้แก่	 โรงไฟฟ้าวังน้อย	 ชุดที่	 ๔
โรงไฟฟ้าจะนะ	ชดุที	่๒	และ	โรงไฟฟ้าของ	IPP	และ
SPP	 รวมก�าลังผลิตทั้งสิ้น	 ๓,๔๒๑	 เมกะวัตต์	
ส่วนการใช้ลิกไนต์/ถ่านหินใกล้เคียงกับปี	 ๒๕๕๖	
ขณะที่การใช้เชื้อเพลิงอื่นๆ	 ใกล้เคียงกับปีที่แล้ว

เมื่อวันที่	๑	กุมภาพันธ์	๒๕๕๗		นายธนา	พุฒรังษี	
ประธานกรรมการด�าเนินการ	 สหกรณ์ออมทรัพย์
การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย	จ�ากัด	(สอ.กฟผ.)
สรุปผลด�าเนินงานในรอบปี	 ๒๕๕๖	 ว่า	 เป็นปีที่มี
ความท้าทายในการบรหิารจดัการ	เน่ืองจากเศรษฐกิจ
โลกมคีวามผนัผวน	จึงมกีารปรบักลยทุธ์การด�าเนินการ
ให้สอดคล้องกบัสภาพการณ์	ท�าให้	สอ.กฟผ.	มมีลูค่า
สนิทรัพย์เป็นจ�านวนมาก	 ประกอบกับมกีารปรับปรุง
ประสิทธิภาพการด�าเนินงานและการให้บริการ
ให้ดียิ่งขึ้น	 โดยในปีที่ผ่านมามีก�าไรสุทธิประมาณ	
๒,๐๐๐	ล้านบาท	มีสินทรัพย์ทั้งหมดประมาณ
๗๕,๐๐๐	ล้านบาท	ส่งผลให้	สอ.กฟผ.	ทะยานขึน้สู่
การครองแชมป์สหกรณ์ออมทรัพย์	อันดับ	๑	 เป็น
ปีที่	๗	ติดต่อกัน

สหกรณ์ออมทรัพย์ กฟผ.
ผลประกอบการเยี่ยม
ขึ้นแท่นสหกรณ์
อันดับ ๑ เป็นปีที่ ๗ 

เมื่อวันที่	 ๙	 มกราคม	 ๒๕๕๗	 นายพงษ์ศักดิ์	 รักตพงษ์ไพศาล	
อดตีรกัษาการรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงพลงังาน	 ร่วมกบัผูบ้รหิาร
กระทรวงพลังงาน	และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน	
พร้อมด้วยนายประภาส	วชิากลู	รองผูว่้าการกจิการสงัคม	เป็นผูแ้ทน
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	(กฟผ.)	ร่วมแถลงข่าวสรุป
สถานการณ์พลังงานปี	๒๕๕๖	และแนวโน้มปี	๒๕๕๗	ณ	ศูนย์
เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์	กระทรวงพลังงาน
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นายรังสรรค์	 อัฐมโนลาภ	 ผู้ช่วยผู้ว่าการกิจกรรมสังคม	 การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย		(กฟผ.)		เป็นตัวเเทน	กฟผ.	มอบอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ที่ปลดระวางแล้วให้กับโรงเรียนที่อยู่โดยรอบเขตเขื่อน
และโรงไฟฟ้า	ในกิจกรรม	“ปลูกต้นกล้าแห่งการเรียนรู้”	เพื่อให้เด็ก
และเยาวชนไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาที่ทัดเทียมกัน	 โดยเริ่ม
ด�าเนินกิจกรรมเป็นปีที่	๓	ติดต่อกัน	โดยการน�าคอมพิวเตอร์ที่ปลด
ระวาง	 ที่ผ่านการตรวจสภาพเป็นอย่างดี	 ก่อนมีการส่งมอบให้กับ
สถานศึกษา	 โดยเมื่อปีที่ผ่านมาได้บริจาคคอมพิวเตอร์จ�านวน	 ๕๕	
เครื่อง	 กระจายไปยังสถานศึกษาต่างทั่วประเทศ	 ส�าหรับปีนี้มี
แผนที่จะส่งมอบคอมพิวเตอร์ดังกล่าว	 กว่า	 ๖๐	 เครื่อง	 ให้กับ
สถานศึกษาผ่านกิจกรรมปลูกต้นกล้าแห่งการเรียนรู้	 โดยเฉพาะ
นักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล

เมื่อวันที่	 ๒๐-๒๑	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๕๗	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 เสด็จฯ	 ประทับแรม	 ณ	 เรือนรับรองที่ประทับเขื่อนวชิราลงกรณ
อ�าเภอทองผาภูมิ	จังหวัดกาญจนบุรี	เพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี	โดยมี	นายณัฐจพนธ์	ภูมิเวียงศรี	ผู้ช่วยผู้ว่าการโรงไฟฟ้าพลังน�้า
นายปริญญา	 ชลิตตานนท์	 ผู้ช่วยผู้ว่าการบริการ	 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 (กฟผ.)	 นายกาศพล	 แก้วประพาฬ	 รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี
นายจ�ารัส	 กังน้อย	 นายอ�าเภอทองผาภูมิ	 นายธนรัชต์	 ภุมมะกสิกร	 ผู้อ�านวยการเขื่อนศรีนครินทร์	 และนายณัฐวุฒิ	 แจ่มแจ้ง	 ผู้อ�านวยการเขื่อนวชิราลงกรณ
พร้อมด้วยผู้บริหาร	กฟผ.	และผู้ปฏิบัติงานเขื่อนวชิราลงกรณ	เฝ้ารับเสด็จฯ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ประทับแรม ณ เขื่อนวชิราลงกรณ

กฟผ. สานต่อกิจกรรม
“ปลูกต้นกล้าแห่งการเรียนรู้” ปีที่ ๓

๔
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เมื่อวันที่	 ๖	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๕๗	 นายสุนชัย
ค�านูญเศรษฐ์	 ผู้ว่าการ	 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย	 (กฟผ.)	 เป็นประธานในพิธีเปิดตัว
โครงการน�าร่องเปล่ียนโคมไฟถนนชนิด	LED
เหมืองแม่เมาะ	กฟผ.	จังหวัดล�าปาง	พร้อมด้วย
ผูบ้รหิารระดบัสงู	พลงังานจงัหวดัล�าปาง	ผูบ้รหิาร
บริษัทฟิลิปปินส์	 อิเล็กทรอนิกส์	 ประเทศไทย
จ�ากัด	ผู้บริหาร	และผู้ปฏ		ิบัติงาน	กฟผ.	ร่วมงาน
ณ	อาคารพพิธิภณัฑ์เฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว	กฟผ.	แม่เมาะ	

โดยในปีนี้เป็นปีที่	กฟผ.	มีความมุ ่งเน้นจัดท�า
“โครงการส่งเสริมการใช้อุปกรณ์แสงสว่าง	LED”	
เพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง
ในระบบแสงสว่าง	 โดยเริ่มด�าเนินการพัฒนาและ
ติดฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์	5		น�าร่องในหลอด
ไฟฟ้า	LED	ทุกชนิด	พร้อมกับด�าเนินการเปลี่ยน
โคมไฟถนนชนดิ	LED	แทนหลอด	High	Pressure
Sodium	 รวม	 ๔,๒๖๖	 โคม	 เพื่อเป็นตัวอย่าง
น�าร่องภายในสถานที่ของ	กฟผ.	รวมทั้งเป็นกรณี
ศึกษาการประหยัดพลังงาน	 และขยายผลไปสู่
ทุกภาคส่วนที่มีการใช้หลอดไฟแสงสว่างจ�านวน
มาก	 ส�าหรับการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า	 LED	 ครั้งนี้่
จะท�าให้	 กฟผ.	 ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้	 ๑.๘	
ล้านหน่วยต่อปี	หรอืปีละประมาณ	๕.๔	ล้านบาท
หากด�าเนินการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า	 ทั้ง	 ๘	 แห่ง
ได้แก่	เขื่อนภูมิพล	เขื่อนสิริกิติ์	เขื่อนศรีนครินทร์	
เขื่อนวชิราลงกรณ	 เขื่อนรัชชประภา	 โรงไฟฟ้า
พระนครเหนือ	ส�านักงานกลาง	กฟผ.	และเหมือง
เเม่เมาะ	 แล้วจะลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้	 ๓.๖	
ล้านหน่วยต่อปี	 ประหยัดเงินค่าไฟฟ้าได้ปีละ	
๑๐.๘	 ล้านบาท	 และลดการปล่อย	 CO2	 ได้	
๑,๘๖๐	ตันต่อปี

เมื่อวันที่	๑๑	กุมภาพันธ์	๒๕๕๗	นายบุญมาก	สมิทธิลีลา	รองผู้ว่าการ
พฒันาระบบส่ง	 กฟผ.	 เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมอาสาสมคัรป้องกนั
ไฟป่า	และรักษาสิ่งแวดล้อม	เครือข่ายอนุรักษ์ธรรมชาติและป่าไม้	เพื่อ
สร้างจิตส�านึกให้ประชาชนรอบๆ	พื้นที่โครงการปลูกป่า	 การไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย	(กฟผ.)	จังหวัดน่าน	ตระหนักถึงความส�าคัญของ
การดูแลรักษาป่า	 และป้องกันไฟป่า	 นอกเหนือจากการสร้างฝายปลูก
หญ้าแฝก	พร้อมทัง้มอบอปุกรณ์ดบัไฟป่าให้กบัชมุขนอ�าเภอบ้านบวัหลวง
อ�าเภอบ่อเกลือ	และอ�าเภอทุ่งช้าง	จังหวัดน่าน	โดย	กฟผ.	ได้ด�าเนินการ
ปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ	 ทั่วประเทศ	 ตั้งแต่ปี	 ๒๕๓๗	 จนถึง
ปัจจุบัน	จ�านวนกว่า	๔	แสนไร่	โดยได้ปลูกป่าในจังหวัดน่านไปแล้วกว่า
๖	 หมื่นไร่	 ตลอดระยะเวลาการด�าเนินงานที่ผ่านมา	 กฟผ.	 ได้รับความ
ร่วมมือจากประชาชน	หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดน่านด้วยดี
เสมอมา

กฟผ. น�าร่อง
เปลี่ยนโคมไฟถนน LED เหมืองแม่เมาะ 

ประหยัดค่าไฟ นับล้านบาทต่อปี

กฟผ. ร่วมมือ จ.น่าน
แก้ปัญหาหมอกควันและไฟป่า
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จาก...บทเรียน ปี ๒๕๕๖
สู่...เส้นทาง 
ปี ๒๕๕๗
เรื่อง : สุรินทร์ หล่อฤๅทัย ภาพ : กองผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
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เป็นธรรมเนียมประเพณีของ	 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 (กฟผ.)
เมื่อคล้อยหลังปีใหม่ไปได้ไม่นาน	 ผู้บริหารจะใช้โอกาสส�าคัญนี้เพื่ออวยพร
ปีใหม่พร้อมกับการแถลงนโยบายต่างๆ	 จากผู้น�าองค์กร	 แต่ปีนี้คุณสุนชัย	
ค�านูญเศรษฐ์	ผู้ว่าการ	กฟผ.	ได้ถ่ายทอดบทเรียนจากการด�าเนินงานในปีที่
ผ่านมา	พร้อมกับฉายภาพทิศทางขององค์กรในปีนี้ด้วย

เริ่มจากผลประกอบการประจ�าปี	 ๒๕๕๖	 ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าเติบโตไม่มากนัก
แต่กลบัมกีารบรหิารจดัการทีด่	ี โดยเฉพาะนวตักรรมการทางด้านบญัชแีละการเงนิ	 ตลอดจน
การด�าเนินงานด้านบ�ารุงรักษาโรงไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ	เป็นต้น

วิกฤตการณ์ที่ได้เผชิญกันมา	 ๒	 เรื่องใหญ่ในปี	 ๒๕๕๖	 ก็ถือเป็นประสบการณ์อันมีค่ายิ่ง
ในเรื่องวิกฤติก๊าซ	 จากกรณีที่สหภาพเมียนมาร์แจ้งหยุดผลิตก๊าซธรรมชาติ	 ซึ่งสามารถ
ผ่านพ้นช่วงเวลาดังกล่าวมาได้โดยไม่มีปัญหาไฟตกไฟดับ	 ก็ถือเป็นบทพิสูจน์ความร่วมมือ
ร่วมใจของคนไทยทั้งประเทศ	 ขณะที่วิกฤติไฟฟ้าดับ	 ๑๔	 จังหวัดในภาคใต้	 จากเหตุการณ์
ฟ้าผ่าเสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูง	 ก็ถือเป็นบทเรียนส�าคัญ	 ที่ช่วยสะท้อนปัญหาให้ได้ทราบว่า	
ความม่ันคงทางด้านไฟฟ้าของประเทศยังมีเรื่องที่ต้องปรับปรุงแก้ไข	 และเป็นโอกาส
ในการพัฒนาการด�าเนินงานของ	 กฟผ.	 อย่างไรก็ตาม	 การที่	 กฟผ.	 สามารถแก้ไข
สถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว	ก็ช่วยรักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์การไว้ได้

“ขณะทีปี่ทีผ่่านมามหีลายเหตกุารณ์ทีน่่าชืน่ชม	 เช่น	 ในช่วงทีม่หีลายพืน้ทีป่ระสบอทุกภยั	 แม้จะ
ไม่ได้รนุแรงเช่นปี	๒๕๕๔	แต่พนกังานจติอาสาของ	กฟผ.	กอ็ทุศิตนมาช่วยกนับรรจถุงุยงัชพี
เพื่อน�าไปช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อน	 ภาพนี้ถือเป็นการแสดงออกถึงอัตลักษณ์ของคน	 กฟผ.	
ได้เป็นอย่างดี	 ขณะที่ความส�าเร็จของการจัดงานเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ	 ครั้งที่	 ๑๑
ประจ�าปี	 ๒๕๕๖	 (Mae	 Moh	 Festival	 2013)	 และการจัดงานประชุมวิชาการและ
นิทรรศการ	“ทรัพยากรไทย	:	น�าสิ่งดีงามสู่ตาโลก”	ณ	เขื่อนศรีนครินทร์	จังหวัดกาญจนบุรี	
ก็ได้รับเสียงชื่นชม	พร้อมค�าแนะน�าส�าหรับต่อยอดพัฒนาการด�าเนินงานของ	กฟผ.	ต่อไป”
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ส�าหรบัการด�าเนนิงานของ	กฟผ.	ในปี	๒๕๕๗	นี	้ยงัคงเดนิหน้า
ตามวิสัยทัศน์เดิม	 คือ	 “เป็นองค์การชั้นน�าในกิจการไฟฟ้าใน
ระดบัสากล”	ซึง่ได้ก�าหนดเป้าหมายของวสิยัทศัน์ครอบคลมุใน	
๕	เรื่อง	ดังนี้

๑.	เป็นองค์การที่มีธรรมาภิบาล 
(Good	Corporate	Governance)
แม้	กฟผ.	จะได้รับค�าชมเชยและการยอมรับจากหน่วยงาน
ภายนอกในเรื่องธรรมาภิบาล	 แต่ก็ต้องไม่ประมาท	 เพราะยังมี
การร้องเรียนอยู่	 นั่นหมายความว่า	 อาจมีการท�าผิดพลาดโดย
มิได้ตั้งใจ	 ไม่รู้ตัว	 หรืออาจมีมุมมอง/วิธีคิดที่ไม่สอดคล้องกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย	จึงควรทบทวนการปฏิบัติงานอยู่เสมอ	

๒.	เป็นองค์การทีม่กีารบรหิารงานทีด่	ีมปีระสทิธภิาพสงู	
(High	Performance	Organization)
กล่าวง่ายๆ	ว่า	กฟผ.	มรีะบบ	TQM	(Total	Quality		Management:
การบริหารจดัการคณุภาพทัว่ทัง้องค์การ)	 ใช้ในการบริหารจัดการ
คุณภาพทั่วทั้งองค์การ	 และ	 SEPA	 (State	 Enterprise
Performance	Appraisal	:	ระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ)
ใช้ในการประเมินผลคุณภาพรัฐวิสาหกิจ	 ขณะที่	 EGAT	 WAY
หมายถึง	การบรหิารจดัการคณุภาพทัว่ทัง้องค์การในรูปแบบเฉพาะ
ของ	กฟผ.	ใช้ในกระบวนการท�างาน	ต้องชื่นชมยินดีแก่โรงไฟฟ้า
แม่เมาะของ	กฟผ.	ทีก่�าลงัจะได้รับรางวลัการบริหารสู่ความเป็นเลิศ
หรือ	 Thailand	Quality	Class	 (TQC)	 ซึ่งประสบความส�าเร็จ
รวดเร็วกว่าเป้าหมายเดมิทีค่าดไว้

๓.	เป็นองค์การทีม่ปีระสทิธภิาพการด�าเนนิงานเป็นเลศิ	(Operational	Excellence)	
การจะรู้ว่าองค์การสามารถด�าเนินงานได้ดีหรือไม่	 จ�าเป็นต้องมีการเปรียบเทียบ	 (Bench-
marking)	 กับมาตรฐาน	 ซึ่งภารกิจหลักที่	 กฟผ.	 น�าไปเปรียบเทียบมี	 ๒	 ส่วนใหญ่ๆ	 คือ	

๓.๑	โรงไฟฟ้า	ได้มีการเปรียบเทียบกับมาตรฐานของสภาความมั่นคงด้านกระแสไฟฟ้าแห่ง
อเมริกาเหนือ	(The	North	American	Electric	Reliability	Corporation	:	NERC)	ซึ่ง	
กฟผ.	 สามารถด�าเนินการได้ดีกว่าค่าเฉลี่ยอยู่ตลอด	 จึงมีแนวคิดหามาตรฐานที่มีระดับสูง
กว่ามาใช้เปรียบเทียบในอนาคต	นอกจากนี้	ยังมีแนวคิดที่จะพัฒนาโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ	
ให้เป็นโรงไฟฟ้าต้นแบบในด้านต่างๆ	 ทัง้การออกแบบ	 และการพฒันาโครงการ	 ทีม่เีทคโนโลยี
ทันสมัย	และดูแลผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี	

๓.๒	 ระบบส่ง	 ซ่ึงเดิมทีตัวช้ีวัดด้านระบบส่งไฟฟ้าในบันทึกข้อตกลงการประเมินผล
การด�าเนินงานของ	 กฟผ.	 ก�าหนดเกณฑ์ประเมินค่าดัชนีสมรรถนะระบบส่งไฟฟ้า	 (SPI)
ซึ่งประกอบด้วยค่าเฉลี่ยระยะเวลาไฟฟ้าดับต่อจุดจ ่ายไฟ	 (SAIDI)	 และค่าเฉลี่ย
จ�านวนคร้ังที่ไฟฟ้าดับต่อจุดจ่ายไฟ	 (SAIFI)	 ไว้อย่างเข้มงวดมาก	 และไม่สะท้อน
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คุณภาพการให้บริการของ	 กฟผ.	 อย่างแท้จริง	 จึงได้
มีการหาวิธีการ	 Benchmarking	 ที่เหมาะสม	 โดย
ล่าสุดได้มีการคัดเลือกแนวทางของ	 International
Transmission	 Operations	 and	 Maintenance
Study	(ITOMS)	มาใช้	ทั้งนี้	 ITOMS	เป็นกลุ่มบริษัท
ที่สนใจท�าการศึกษาและประเมินระดับการให้บริการ
รวมถงึประสิทธภิาพการท�างานในส่วนต่างๆ	 ทีเ่กีย่วข้อง
กับระบบส่ง	 โดยประเมินจากผลการด�าเนินงาน	 เช่น
จ�านวนการหยุดจ่ายไฟฟ้า	 (Outage)	 ของอุปกรณ์
เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการบ�ารุงรักษาอุปกรณ์
ในระบบส่ง	เป็นต้น	

๔.	 เป็นองค์การท่ีสงัคมไว้วางใจและเป็น	
ความภมูใิจของชาติ	(National	Pride)
การด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม	 (CSR)	 จะช่วยให้เป้าหมายของ	 กฟผ.	
ที่ต้องการเป็นเพื่อนกับชุมชนสามารถเกิดขึ้นได้จริง	
โดยผู้ปฏิบัติงาน	กฟผ.	ทุกคน	ต้องประพฤติปฏิบัติตน
ให้เป็นที่ชื่นชอบของคนในชุมชนรอบโรงไฟฟ้าและ
หน่วยงานของ	กฟผ.	เพราะผู้ปฏิบัติงาน	กฟผ.	เปรียบ
เสมือนตัวแทนภาพลักษณ์และสื่อบุคคลขององค์การ
โดยอัตโนมัติ	 ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ก็ตาม	 พร้อมกันนี้
ผู้ว่าการ	 กฟผ.	 มคีวามตัง้ใจทีจ่ะผลกัดนัให้	 กฟผ.	 มีบทบาท
ในฐานะผู้น�าทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการ
ผลิตไฟฟ้า	 โดยเฉพาะหากมีโรงไฟฟ้าที่มีเทคโนโลยี
ของ	 กฟผ.	 เป็นองค์ประกอบ	 ก็จะยิ่งเป็นความ
ภาคภูมิใจขององค์การ	

๕.	 เป็นองค์การทีม่ฐีานะการเงนิมัน่คง	 เพยีงพอ
ต่อการขยายงาน (Financial	Viability)
หากพิจารณาถึงแผนการลงทุนของ	กฟผ.	 ในอีก

๔-๕	 ปีข้างหน้า	 จะพบว่าต้องใช้เงินเป็นจ�านวน
มหาศาล	 ซ่ึงล�าพังรายได้รวมกับเงินกู ้	 และการ
ออกพันธบัตรคงไม่เพียงพอ	 จึงได้มีการริเริ่มน�าร่อง
ศึกษาเร่ืองการระดมทุนผ่านกองทุนรวมโครงสร้าง
พื้นฐาน	 (Infrastructure	 Fund)	 ตามนโยบายของ
รัฐบาล	 เพื่อน�ามาเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการระดม
ทุนในอนาคต	ซึ่งคาดว่า	 จะสามารถด�าเนินการจัดตั้ง
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน	 และจัดจ�าหน่ายหน่วย
ลงทุนภายในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๗	 นี้	 และขอยืนยันว่า
การด�าเนินการดังกล่าว	 มิใช่การแปรรูป	 กฟผ.	 หรือ
การขายทรัพย์สินของ	กฟผ.	แต่เป็นการช่วยให้	กฟผ.	
สามารถระดมทนุมาพฒันาโครงการต่างๆ	ได้โดยไม่นบั
เป็นการก่อหนีส้าธารณะ	

พร้อมกนันี	้ผูว่้าการ	กฟผ.	ยงัได้มุง่เน้นยทุธศาสตร์ส�าคญั	
ทีเ่ปรยีบเสมอืน	๓	เสาหลกั	ในการขับเคลื่อน	กฟผ.	ไป
สู่วิสัยทัศน์	อันได้แก่	

๑.	 เสริมสร้างขดีความสามารถการแข่งขนัของธรุกจิหลกั
ด้วยการด�าเนินการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าและ
ระบบส่งต่างๆ	 ให้ส�าเร็จตามเป้าหมาย	 โดยเฉพาะ
โรงไฟฟ้าเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด	 จ�านวน	 ๔	 โรง
ซึ่งโรงแรกจะด�าเนินการที่จังหวัดกระบ่ี	 ก็คาดว่า
จะสามารถเดินหน้าได้เต็มที่ในปีนี้	 ควบคู ่ไปกับ
การพยายามผลักดันโครงการใหม่ๆ	 อย่างโรงไฟฟ้า
ทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้และโรงไฟฟ้าบางปะกง
ให้ได้รับการอนุมัติ	เป็นต้น	

๒.	สร้างการเจรญิเตบิโตของบรษิทัในเครอืและธรุกจิ
เกี่ยวเนื่อง	 เพื่อรักษาสัดส่วนการผลิตไฟฟ้ารวมท้ัง
กลุม่	กฟผ.	(EGAT	GROUP)	ให้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	๕๐
ของระบบรวมทั้งประเทศ	 โดยอาจมุ่งในส่วนของ
พลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้น

๓.	เป็นองค์การที่มีการก�ากับดูแลที่ดี	ห่วงใยสังคม
ชุมชน	 และสิ่งแวดล้อม	 ตามปณิธานของ	 กฟผ.	
อันจะส่งผลให้สังคมช่วยสนับสนุนการด�าเนินงาน
ขององค์การ

แม้ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๗	 จะถูกคาดหมายว่า	 เป็นอีกหนึ่ง
ปีที่ต้องท�างานอย่างยากล�าบาก	 แต่ด้วยวิสัยทัศน์
และยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนของฝ่ายบริหาร	 รวมกับการ
ร่วมแรงร่วมใจกันของคน	 กฟผ.	 ในการขับเคลื่อน
นโยบายของผูว่้าการ	กฟผ.	ไปสูเ่ป้าหมายทีว่างไว้	อย่างมี
ประสิทธิภาพ	 ก็อาจจะช่วยพลิกสถานการณ์ให้กลับ
กลายเป็นปีที่ดีขององค์การก็เป็นได้

๙
มกราคม-กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗



“แม้อินโดนีเซียจะเป็นประเทศที่มีแหล่งส�ารองก๊าซธรรมชาติ
และถ่านหินอยู่มาก	โดยเมื่อปี	ค.ศ.	๒๐๑๑	อินโดนีเซียเป็นประเทศ
ผู้ส่งออกถ่านหินรายใหญ่ที่สุดของโลก	และผู้ส่งออกก๊าซธรรมชาติ
รายใหญ่ติด	๑	ใน	๘	ของโลก	แต่ปัจจุบันอินโดนีเซียต้องเผชิญ

กับความท้าทายเรื่องความมั่นคงด้านพลังงาน”

ด้วยเหตุผลท่ีอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีประชากร
มากเป็นล�าดับที่	 ๔	 ของโลก	 รองจากจีน	 อินเดีย
และอเมริกา	 โดยมีประชากรกว่า	 ๒๔๓	 ล้านคน	
และมีการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกิจอย่างมาก	มคีวาม
ต้องการใช้พลงังานเพิม่ขึน้มหาศาลมากกว่าร้อยละ	๕๐
ท�าให้ประเทศจ�าเป็นต้องหยุดส่งออกน�้ามันและ
ก๊าซธรรมชาติ	และน�าถ่านหินที่ผลิตได้	๑	ใน	๔	มา
ใช้ผลิตไฟฟ้าใช้ในประเทศแทนการส่งออก

มีการคาดการณ์ว่า	ระหว่างปี	ค.ศ.	๒๐๐๙-๒๐๑๙
ความต้องการไฟฟ้าของประเทศจะเพ่ิมโดยเฉล่ีย
ประมาณร้อยละ	๙	ต่อปี	หรือประมาณ	๓๒๘,๓๐๐
ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง	 ในปี	 ค.ศ.	 ๒๐๒๐	 มากกว่า
ความต้องการในปีที่แล้วถึง	 ๒	 เท่า	 ประมาณ
๑๖๒,๔๐๐	ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง	หรือพอๆ	กับการ
ใช้พลังงานไฟฟ้าซึ่งใกล้เคียงกับประเทศไทย

ทางออกของรัฐบาลคือต้องเพิ่มก�าลังผลิตไฟฟ้า
ของประเทศ	โดยเมื่อเร็วๆ	น้ี		มีแผนเพ่ิมก�าลัง
ผลิตอย่างน้อย	 ๕๕.๑	 กิกะวัตต์	 และเพิ่มสายส่ง
ความยาว	๔๙,๒๙๙	กโิลเมตร	ในช่วง	๑๐	ปีข้างหน้า

ประเทศอินโดนีเซียต้องเผชิญกับวิกฤติพลังงาน
ดังจะเห็นได้จากไฟที่ดับในวงกว้าง	 จากสถิติในปี
ค.ศ.	 ๒๐๐๙	 ประเทศอินโดนีเซียมีไฟดับโดย
เฉลี่ย	๓.๘	ชั่วโมงต่อวัน	อันที่จริงเหตุการณ์ไฟดับ
ในอินโดนีเซียมีมาตั้งแต่ที่ประเทศเป็นเอกราช
จากเนเธอร์แลนด์ในปี	 ค.ศ.	 ๑๙๔๙	 ทั้งนี้	 ระบบ
ไฟฟ้าของประเทศเป็นระบบแบบผูกขาดโดย
รฐัวสิาหกจิ	Persero-Perusahaan	Listrik	Negara
(PLN)	 ที่เป็นเจ้าของระบบผลิต	 ระบบส่งและ
ระบบจ่ายไฟของประเทศ	 ปัจจุบันมีกฎหมายให้มี
ผู้ผลิตเอกชน	 (IPPs)	 ที่สามารถผลิตไฟและจ่ายไฟ
ไปให้ผู้ใช้ไฟได้	แต่	PLN	ยังคงเป็นผู้ซื้อไฟรายเดียว	
มีก�าลังผลิตร้อยละ	 ๗๕	 ของก�าลังผลิตทั้งประเทศ
และยังเป็นผู ้ดูแลระบบส่งทั้งหมดของประเทศ
พร้อมเป็นผู้ควบคุมระบบไฟฟ้าด้วย

ปัจจุบันทั้ง	 PLN	 และ	 IPPs	 ต่างก็เพิ่มก�าลังผลิต	
ในปี	ค.ศ.	๒๐๑๑	ประเทศใช้ถ่านหิน	น�้ามัน	และ
ก๊าซ	 ผลิตไฟฟ้าเป็นสัดส่วนร้อยละ	 ๔๖	 และใช้
ดีเซลผลิตไฟฟ้าตามเกาะที่อยู่ห่างไกลร้อยละ	๑๕

ปี	 ค.ศ.	 ๒๐๑๑	 อินโดนีเซียมีก�าลังผลิตติดตั้งรวม
ทัง้หมด	๓๙,๙๐๐	เมกะวตัต์	โดย	๑๖,๓๐๐	เมกะวตัต์
เป็นก�าลังผลิตของถ่านหิน	 น�้ามัน	 และก๊าซ	 ดีเซล
๕,๕๐๐	 เมกะวัตต์	 น�้า	 ๓,๙๐๐	 เมกะวัตต์	 และ
พลังงานหมุนเวียน	 (พลังความร้อนใต้พิภพ	 ลม
แสงอาทิตย์	พลังน�้าขนาดเล็ก)	๑,๒๕๐	 เมกะวัตต์	
อินโดนีเซียคาดการณ์ว่าจะเพิ่มก�าลังผลิตใหม่
๕๕,๑๐๐	 เมกะวัตต์	 โดยเป็นของ	PLN	๓๑,๐๐๐	
เมกะวัตต์	 และ	 IPPs	 ๒๔,๐๐๐	 เมกะวัตต์	 โดย

ร้อยละ	 ๖๕	 เป็นก�าลังผลิตใหม่ของโรงไฟฟ้า
ถ่านหิน	และร้อยละ	๑๒.๒	จากโรงไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียน

ถ่านหิน
ประเทศอินโดนีเซียมีแหล่งถ่านหินส�ารองท่ีน�า
มาใช้งานได้อย่างน้อยที่สุด	 ๖.๑	 พันล้านตัน	 โดย
ส่วนมากเป็นถ่านหนิประเภทบทิมูนิสั		และซบับทิมูนิสั
โดยเมื่อปี	 ค.ศ.	 ๒๐๑๑	 อินโดนีเซียเป็นผู้ส่งออก
ถ่านหินรายใหญ่ที่สุดของโลกแทนท่ีประเทศ
ออสเตรเลีย	 รัฐบาลสนับสนุนให้มีการใช้ถ่านหิน
ในการผลิตกระแสไฟฟ้ามากขึ้น	 เพื่อลดการพึ่งพา
ดเีซล	และน�า้มนัเตา	ส่งผลท�าให้ปัจจบุนั	อนิโดนเีซยี
มโีรงไฟฟ้าถ่านหนิทีอ่ยูร่ะหว่างการก่อสร้าง	๑๗	โรง
รวมก�าลังผลิต	 ๓	 กิกะวัตต์	 และคาดว่า	 ๑๐	 โรง
จะสามารถจ่ายไฟได้ในปีนี้	และอีก	๗	โรง	จะจ่าย
ไฟได้ในปีหน้า
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ก๊าซธรรมชาติ
อินโดนีเซียเป็นหนึ่งใน	 ๕	 ประเทศ	 ผู้ผลิตก๊าซ
ธรรมชาติรายใหญ่สุดของโลก	 ปัจจุบันประเทศ
มคีวามต้องการก๊าซธรรมชาตเิพิม่ขึน้	 เพราะลดการ
ผลิตน�้ามันและต้องน�ามาใช้ในการขนส่ง	 ขณะ
เดียวกันรัฐบาลเห็นว่าควรจะน�าก๊าซธรรมชาติ
ของประเทศมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจภายใน
ประเทศให้มากขึ้น	 PLN	 มีแผนสร้างโรงไฟฟ้า
ความร้อนร่วมอย่างน้อยที่สุด	 ๓.๓	 กิกะวัตต์	 และ
โรงไฟฟ้าพลังความร้อน	๔.๑	กิกะวัตต์

พลังงานหมุนเวียน
รัฐบาลมองหาพลังงานทางเลือกเน่ืองจากเห็น
ว่าในอนาคตมีความเสี่ยงว่าแหล่งส�ารองเชื้อเพลิง
ฟอสซิลจะหมดไปแล ้วต ้องพึ่ งพาการน�าเข ้า
พลังงานแทน	 พลังงานหมุนเวียนของประเทศ
อินโดนีเซียมีศักยภาพมากแต่ไม่ได้รับการพัฒนา
อย่างเพยีงพอ	 โดยมีแผนจะเพิ่มพลังงานหมุนเวียน
ให้เป็นสัดส่วนร้อยละ	 ๑๕	 ภายในปี	 ค.ศ.	 ๒๐๒๕
แม้ว่าตามแผนแล้ว	 ประเทศจะต้องการพัฒนา
พลังน�า้	 ลม	 และแสงอาทิตย์	 แต่ผลที่ออกมาคือ
ก�าลงัผลติของพลังงานความร้อนใต้พภิพและชวีมวล
มีการเติบโตมากที่สุด

พลังงานความร้อนใต้พิภพ
อินโดนีเซียเป็นหนึ่งในประเทศที่พลังความร้อน
ใต้พิภพที่มีศักยภาพสูง	ประมาณ	๒๗.๕	กิกะวัตต์	

แต่ประเทศพัฒนาไปเพียงแค่ร้อยละ	 ๕	 หรือ
ประมาณ	 ๑.๒	 กิกะวัตต์เท่านั้น	 รัฐบาลวางแผน
จะเพิ่มพลังงานความร้อนใต้พิภพ	 ๙.๕	 กิกะวัตต์	
ในปี	 ค.ศ.	 ๒๐๒๕	 ซึ่งจะสนองความต้องการใช้
ไฟฟ้าของประเทศได้ร้อยละ	๖

ชีวมวล
ชีวมวลของประเทศอินโดนีเซียมีศักยภาพผลิต
ไฟฟ้าได้ถึง	 ๔๙.๘๑	 กิกะวัตต์	 แต่มีการพัฒนา
ไปน้อยกว่า	 ๑	 กิกะวัตต์	 รัฐบาลมีแผนจะใช้
พลังงานชีวมวลผลิตไฟฟ้าในพ้ืนที่ห่างไกลตาม
เกาะต่างๆ

น�้า	
เนื่องจากประเทศอินโดนีเซียมีลักษณะเป็นภูเขา
เหมาะแก่การสร ้างโรงไฟฟ ้าพลังน�้ าทั้ งใหญ่
และเล็ก	แต่ประเทศพฒันาพลงัน�า้ไปแค่	๕	กกิะวตัต์
จากศักยภาพกว่า	๗๕	กิกะวัตต์

นิวเคลียร์
มกีารวางแผนสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานนวิเคลยีร์	๔	 โรง
ภายในปี	 ค.ศ.	 ๒๐๒๕	 ปัจจบุนัประเทศอนิโดนเีซยี
มีเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์เคร่ืองทดลองอยู่แล้ว	
๓	เครื่อง	และมีแหล่งแร่ยูเรเนียมอย่างน้อย	๒	แห่ง
แม้จะมีเหตุโรงไฟฟ้าระเบิดที่ฟุกุชิมะ	 แต่ประเทศ
ที่เสี่ยงต่อแผ่นดินไหวอย่างอินโดนีเซียยังคงเดิน
หน้าพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ต่อไป

สายส่ง
ประเทศอินโดนีเซียมีสายส่งที่ เชื่อมต่อกันอยู ่
๘	สาย	และสายส่งที่ไม่เชื่อมต่อกันอีก	๖๐๐	สาย
ซึ่งดูแลโดย	 PLN	 โดยอินโดนีเซียประสบปัญหา
เรื่องการสูญเสียไฟฟ้าจากระบบส่ง	 และการขโมย
ไฟฟ้าใช้อย่างมาก

ทัง้นีค่้าไฟของประเทศอนิโดนเีซยีทีถ่งึแม้จะถกูเพราะ
รฐับาลตรงึราคาไว้	 แต่ต้นทนุในการผลติไฟฟ้าของ
ประเทศอนิโดนเีซยีสงูกว่ามาก	 จงึมคีวามพยายาม
จะเพิ่มราคาค่าไฟให้ได้ร้อยละ	๑๕	ในปีนี้	โดยได้
เริ่มเพิ่มร้อยละ	 ๔.๓	 ในเดือนมกราคม	 และเพิ่ม
ขึ้นอีกทุกๆ	๓	เดือน

อินโดนีเซีย
แหล่งขุมทรัพย์พลังงาน 
แต่ขาดแคลนไฟฟ้า
เรื่อง	:	ทีมข่าวประชาสัมพันธ์		ภาพ	:	กองผลิตสื่อประชาสัมพันธ์

ที่มา : Power Magazine 
วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
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หลายๆ	 ประเทศในทวปีแอฟรกิาตอนใต้มีความคล้ายคลงึ
กนัหลายด้าน	 โดยในประวตัศิาสตร์	 ประชากรในภมูภิาค
ต้องเผชิญกับการอพยพ	 ถูกรุกราน	 นอกจากนั้นยังเป็น
ประเทศท่ีเผชิญกับลัทธิล่าอาณานิคมจากยุโรปตั้งแต่
ศตวรรษที่	๑๕	เป็นผลให้ภาษา	เศรษฐกิจ	และลักษณะ
โครงสร้างรัฐบาลของประเทศเหล่านี้ได้รับอิทธิพลจาก
ยุโรปอย่างมาก	 นอกจากนั้นประเทศเหล่านี้ยังเป็น
ประเทศก�าลังพัฒนา	 และส่วนใหญ่ประสบปัญหาความ
ยากจน

นับต้ังแต่ปี	 ๒๕๓๘	 ประเทศส่วนใหญ่ในทวีปแอฟริกาตอนใต้
มีระบบส่งไฟฟ้าที่เช่ือมโยงกันทั้งภูมิภาค	 โดยมีองค์กรท่ีดูแล
คือ	Southern	African	Power	Pool	(SAPP)	เป็นผลให้ประเทศ
ต่างๆ	 สามารถซ้ือขายไฟฟ้า	 และรักษาความม่ันคงของระบบ
ไฟฟ้าร่วมกัน	 นับว่ามีประสิทธิภาพกว่าการมีระบบส่งจ�ากัด
อยู ่แค่ในประเทศ	 และยังเป็นส่วนช่วยให้ลดปัญหาข้อจ�ากัด
การเข ้าถึงไฟฟ้า	 ที่แม ้กระทั่งประเทศที่พัฒนาท่ีสุดในทวีป
อย่างประเทศแอฟริกาใต้เองก็ยังประสบปัญหา	 โดยในปี	 ๒๕๕๓	
มีประชากรเพียงร้อยละ	๓๐	เท่านั้นที่มีไฟฟ้าใช้	และ	๒	ใน	๓	ของ
ประชากรในประเทศต้องใช ้พลังงานจากฟืนท�าอาหารและ
ให้ความอบอุ่น

แม้ว่าทวีปแอฟริกาตอนใต้จะมีแหล่งพลังงานส�าคัญหลายประเภท
แต่แหล่งพลังงานกระจัดกระจายทั่วภูมิภาคอย่างไม่สมดุล	 เช่น
ประเทศแองโกล่ามีแหล่งก๊าซธรรมชาติและน�้ามันขนาดใหญ่	 และ
เป็นประเทศผู้ผลิตน�้ามัน	 ประเทศโมซัมบิกและนามิเบียมีแหล่ง
ก๊าซธรรมชาต	ิ แต่ ในนามเิบยีนัน้ยงัไม่ได้ท�าการขดุมาใช้	 ส่วนโมซมับกิ
ส่งก๊าซขายให้ประเทศแอฟรกิาใต้ผ่านทางท่อก๊าซ	 ในขณะทีป่ระเทศ
แองโกล่ามีก๊าซ	LNG	ที่ส่งออก	สร้างรายได้เข้าประเทศ
 

ดินแดนแห่งแหล่งพลังงานและโอกาสสำาหรับนักลงทุน
แอฟริกาตอนใต้
เรื่อง : น.ส. สุภร  เหลืองกำาจร
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เนื่องจากประเทศแอฟริกาใต้มีปัญหาในการเข้า
ถึงแหล่งไฟฟ้า	 ชีวมวลจึงเป็นหนึ่งในพลังงานที่ใช้
ในประเทศ	 โดยใช้พลังงานชีวมวลเป็นพลังงาน
ปฐมภูมิอยู่ร้อยละ	 ๑๐	 ขณะที่ประเทศอื่นๆ	 ใน
ภูมิภาคอาจมีถึงร้อยละ	 ๕๐	 หรืออาจจะสูง
ถึงร้อยละ	 ๘๐	 เนื่องจากประเทศในแถบนี้ท�า
เกษตรกรรมเป็นหลัก	ท�าให้มีขยะจากเกษตรกรรม
ปริมาณมากจึงสามารถน�ามาใช้ผลิตพลังงานได้

หนึ่งในแหล่งพลังงานที่ส�าคัญของแอฟริกาที่ยังไม่
ได้พัฒนาอย่างเต็มที่คือพลังน�้า		หลายๆ	ประเทศ
มีแหล่งน�้าอยู่มากที่มีศักยภาพในการผลิตไฟฟ้า	
แต่การจะพัฒนาต้องใช้เงินจ�านวนมาก	 และหลาย
ประเทศเองกไ็ม่มทีนุพอท่ีจะสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานน�า้	

มาดทูางตอนเหนอื	 แม่น�า้คองโกมศีกัยภาพเป็นแหล่ง
พลังงานน�้าผลิตไฟฟ้าให้ภูมิภาคได้	 นอกจากน้ัน
ยังมีแหล่งน�้าขนาดเล็กหลายๆ	 แหล่งที่จะสามารถ
ผลติเป็นพลงังานใช้ในท้องถิน่ได้เช่นกัน	 ยิง่ไปกว่าน้ัน

ยังมีพลังงานจากลมในบริเวณชายฝั ่งและที่สูง
และพลงังานจากแสงอาทติย์ทีม่อียูท่ัว่ไปในภมูภิาค
โดยมีองค์กรต่างๆ	 ให้ทุนพัฒนาเพื่อเป็นแหล่ง
พลังงานไฟฟ้าให้กับโรงพยาบาล	 โรงเรียน	อนามัย
ต่างๆ	ที่อยู่ห่างไกล	ทวีปแอฟริกาตอนใต้มีแหล่งที่
เหมาะสมในการพัฒนาแสงอาทิตย์คือ	 แถบทะเล
ทราย	Namib	ในประเทศนามิเบีย	หรือทะเลทราย	
Kalahari	 ที่ปกคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของบอสวานา
แอฟริกาใต้และนามิเบีย	เทือกเขา	African	Rift	ซึ่ง
พาดผ่านทวปีเป็นแหล่งพลงัความร้อนใต้พภิพ	แต่
ยังมีการส�ารวจน้อยมาก	 ในส่วนของพลังงานจาก
คลื่นทะเล	 ก็มีเช่นกัน	 แต่เทคโนโลยียังมีราคาแพง
เกินกว่าจะน�ามาพัฒนาได้

แหล่งพลังงานส�าคัญของทวีปแอฟริกาตอนใต้
มี	๓	แหล่งใหญ่	คือ	ถ่านหิน	พลังน�้าและเชื้อเพลิง
เหลว	 เช่น	 น�้ามันดีเซล	 มีการใช้ก๊าซธรรมชาติ
เล็กน้อยจะมีแค่ในประเทศแองโกล่าซ่ึงมีแหล่ง
ก๊าซธรรมชาตอิยูเ่ท่านัน้	 โดยส่วนใหญ่แล้ว	 โรงไฟฟ้า

พลงัน�า้และถ่านหนิจะผลติกระแสไฟฟ้าเข้าสูร่ะบบส่ง
SAPP	 ที่ส่งไฟฟ้าให้กับประเทศต่างๆ	 ในภูมิภาค
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ดีเซลผลิตจะไม่เข้าสู่ระบบส่งนี้	
แม้ว่าในบางประเทศในช่วงทีม่คีวามต้องการใช้ไฟสงู
จะมกีารน�าดเีซลมาช่วยผลติไฟฟ้าด้วย	อย่างไรกต็าม
พลังงานชนิดนี้ยังมีราคาแพง	

ในด้านก�าลงัผลติ	 ประเทศแอฟรกิาใต้มกี�าลงัผลติอยู่
๔๔,๑๗๐	 เมกะวัตต์	 หรือประมาณร้อยละ	 ๘๔
ของก�าลังผลิตทั้งหมดในภูมิภาคที่มีอยู่	 ๕๒,๕๘๒
เมกะวัตต์	รองลงมาคือ	ซิมบับเวย์	ซึ่งมีอยู่	๒,๐๔๕
เมกะวตัต์	 แต่ส่วนใหญ่เป็นก�าลงัผลติจากโรงไฟฟ้า
ทีเ่ก่าและมปีระสทิธภิาพต�า่	 แซมเบยีและแองโกล่า
มกี�าลงัผลติ	๑,๘๑๒	เมกะวตัต์	และ	๑,๕๑๕	เมกะวตัต์
ตามล�าดับ	 ซึ่งมีไม ่กี่ประเทศของภูมิภาคท่ีมี
ก�าลังผลิตมากกว่า	๑,๐๐๐	เมกะวัตต์	ประเทศที่มี
ก�าลังผลิตน้อยสุดคือ	 เลโซโทและสวาซิแลนด์	 ที่มี
ก�าลังผลิตประเทศละ	๗๒	เมกะวัตต์

๑๓
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ประเทศส่วนใหญ่ในทวปีแอฟรกิาตอนใต้เป็น
สมาชกิ	 SAPP	 ซึง่เป็นสายส่งเชื่อมโยงทั่วทั้ง
ภูมิภาค	ยกเว้น	๒	ประเทศคือ	มาดากัสการ์
และเมาริทิอุส	เพราะมีภูมิประเทศเป็นเกาะ	
ขณะที่มาลาวีก็ไม่ได้มีระบบส่งเชื่อมโยงกับ
ประเทศอื่นๆ	ในทวีปผ่านทาง	SAPP	ท�าให้
ประเทศมาลาวไีม่สามารถซือ้ขายไฟกบัประเทศ
เพื่อนบ้านได้	 จึงมีแค่การซื้อขายกันระหว่าง
ประเทศที่อยู่ติดกัน

ส�าหรบัภมูภิาคน้ี	ประเทศแอฟริกาใต้	มกีารใช้
ถ่านหนิผลิตไฟฟ้ามากทีสุ่ดถงึ	๔๐,๓๕๙	เมกะวตัต์
ทั้งนี้	 ประเทศอื่นมีการใช้ถ่านหินอยู่บ้าง	
อาทิ	 ซิมบับเวย์	 รองมาคือการใช้พลังน�้า
ผลิตไฟฟ้าคิดเป็น	๖,๗๐๑	เมกะวัตต์

ท่ัวท้ังทวีปมีความต้องการใช้ไฟสูงสุดอยู ่
ประมาณ	 ๔๕,๐๐๐	 เมกะวัตต์	 ทั้งนี้ทวีป
แอฟริกาควรมีก�าลังผลิตทั้งหมด	 ๕๓,๐๐๐

เมกะวัตต์	 โดยกันไว้เป็นก�าลังผลิตส�ารอง
ร้อยละ	 ๑๕	 แต่ประสทิธิภาพโรงไฟฟ้าในหลายๆ
ประเทศยังต�่า	 ในปี	 ๒๕๕๕	 ทวีปแอฟริกา
ผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ	 ๕๐,๐๐๐	 กิกะวัตต์
ชั่วโมง	 มากกว่าร้อยละ	 ๗๐	 เป็นการผลิต
ด้วยโรงไฟฟ้าถ่านหิน	 และประมาณร้อยละ
๑๕-๒๐	เป็นโรงไฟฟ้าพลังน�้า

ประเทศส่วนใหญ่ในทวีปแอฟริกาตอนใต้
มีเฉพาะในเขตเมืองและศูนย์กลางการผลิต
เท่านั้นที่มีระบบส่งครอบคลุมถึง	 การใช้ไฟ
ในชนบทค่อนข้างต�่า	 ชนบทในประเทศ
แอฟริกาใต้สามารถเข้าถึงไฟฟ้าได้มากที่สุด
ร้อยละ	 ๕๕	 ขณะที่ประเทศอื่นๆ	 ต�่ากว่า
ร้อยละ	๑๐	หรอืบางประเทศต�า่กว่าร้อยละ	๕
ทั้งนี้	 ในหลายๆ	 ชุมชนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้มี
ความยากจนมาก	 ขณะที่ภาคอุตสาหกรรม
มไีฟฟ้าใช้มากทีส่ดุเนือ่งจากเป็นภาคทีส่�าคญั
ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ	แต่ในบาง

ประเทศที่ภาคเกษตรกรรมมีความส�าคัญ
ต่อเศรษฐกิจของประเทศ	 การใช้ไฟในภาค
เกษตรก็จะสูงตามไปด้วย

ค่าไฟฟ้าในประเทศต่างๆ	 ของทวปีแอฟรกิา
ตอนใต้ค่อนข้างต�่า	 บางทีต�่ากว่าค่าต้นทุน
การผลิต	 ค่าไฟที่ต�่าที่สุดเป็นของประเทศ
แซมเบีย	 ราคา	 ๐.๐๕๗	 ดอลล่าร์สหรัฐ
ต่อกโิลวตัต์-ชัว่โมง	และเลโซโทราคา	๐.๐๕๙
ดอลล่าร์สหรัฐต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง	 แองโกล่า
มค่ีาไฟ	๐.๐๖๐	ดอลล่าร์สหรฐัต่อกโิลวตัต์-ชัว่โมง
ทั้งแซมเบียและเลโซโทมีโรงไฟฟ้าพลังน�้า
เป็นหลัก	 ท�าให้ต้นทุนการผลิตไฟราคาต�่า	
ทีแ่องโกล่า	มนี�า้เป็นพลงังานหลกัในการผลติไฟ
เช่นกัน	 และยังมีรายได้จากการขายน�้ามัน
ที่ช่วยให้รฐับาลมเีงนิมาช่วยรกัษาราคาค่าไฟ
ให้มรีาคาต�า่
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แต่ในประเทศอืน่ๆ	 โดยเฉพาะทีใ่ช้เชือ้เพลงิฟอสซลิ
เป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟมีราคาค่าไฟสูง
ประเทศที่มีราคาค่าไฟแพงที่สุดเป็นประเทศที่เป็น
เกาะ	คือ	มาดากัสการ์	๐.๑๔๐	ดอลล่าร์สหรัฐต่อ
กิโลวัตต์-ชั่วโมง	 และเมาริทิอุส	 ๐.๑๘๖	 ดอลล่าร์
สหรัฐต่อกิโลวัตต์-ช่ัวโมง	 ทั้ง	 ๒	 ประเทศต้อง
พึ่งพาเช้ือเพลิงฟอสซิลเป็นหลัก	 และต้องน�าเข้า
สวาซิแลนด์กม็ค่ีาไฟแพงเช่นกนั	คอื	๐.๑๑๕	ดอลล่าร์
สหรฐัต่อกโิลวัตต์-ช่ัวโมง	 เป็นประเทศทีต้่องน�าเข้า
ไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างแอฟริกาใต้และ
โมซัมบิค

ทกุประเทศในทวปีแอฟรกิาตอนใต้จ�าเป็นต้องมกี�าลัง
ผลิตไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น	 และต้องพัฒนาระบบส่ง
และการจ่ายไฟให้มีประสิทธิภาพ	 แต่ต้องเผชิญ
ปัญหาการขาดแคลนเงินลงทุน	 ในประเทศที่มี
การเมืองมั่นคงจะสามารถดึงดูดนักลงทุนต่างชาติ
เข้าไปลงทนุสร้างโครงสร้างพืน้ฐานได้	 แต่ในหลายๆ	

ประเทศมสีภาพการเมอืงทีอ่่อนแอ	ท�าให้ไม่มกีารเข้าไป
ลงทุนด้านพลังงานในปี	 ๒๕๕๕	 ความต้องการ
ไฟฟ้าสูงสุดของ	 SAPP	 คือประมาณ	 ๕๑,๐๐๐	
เมกะวัตต์	 และมีการคาดการณ์ว่าในปี	 ๒๕๕๘
ความต้องการไฟฟ้าสงูสดุจะเป็น	๕๕,๐๐๐	เมกะวตัต์
และเป็น	 ๖๑,๐๐๐	 เมกะวัตต์ในปี	 ๒๕๖๓	 และ
๖๗,๐๐๐	เมกะวัตต์ในปี	๒๕๖๘

จากการคาดการณ์ว่าจะมคีวามต้องการใช้ไฟมากขึน้
ร้อยละ	๓๐	 ในอีก	๑๕	ปี	 ท�าให้แอฟริกาต้องการ
ก�าลังผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเป็น	๒	เท่า

จะเหน็ได้ว่าหลายๆ	ประเทศในทวปีแอฟรกิาต้องการ
ปรบัปรงุโครงสร้างพ้ืนฐานไฟฟ้า	 เพ่ือพัฒนาความเป็นอยู่
ของประชาชนให้ดีข้ึนและช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ
ระบบสายส่งหลักและการเชื่อมโยงสายส่งระหว่าง
ประเทศจึงมีความจ�าเป็นเพ่ือช่วยในการซื้อขาย
ไฟฟ้าทั่วทั้งภูมิภาค	 และในทุกประเทศเองต้อง
พัฒนาระบบไฟฟ้าในชุมชนท้องถิ่น	 ทวีปแอฟริกา

ยังเป็นหนึ่งในทวีปล้าหลังที่สุด	แต่ขณะเดียวกัน
เป็นทวีปที่ผู้ลงทุนสนใจ	 ปัจจุบัน	 อเมริกาและจีน
ก�าลังแข่งขันแย่งตลาดกันในแอฟริกา	 ส�าหรับ
บริษัทและองค์กรต่างๆ	 ที่สนใจในอุตสาหกรรม
ไฟฟ้า	มีช่องทางอีกมากมายให้เข้าไปลงทุน

เป็นที่ทราบกันดีว่า	ประเทศต่างๆ	ในทวีปแอฟริกา
ตอนใต้นั้น	 เป็นประเทศที่ยากจนและประชากร
ส่วนใหญ่ล้วนมีความเป็นอยู่ที่ยากล�าบาก	 หาก
เป็นเช่นนั้นแล้ว	 ประเทศเหล่านั้นจะมีการพัฒนา
ด้านระบบไฟฟ้าอย่างไร

ที่มา : Power Engineering International วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗
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“บริษัท อีแกท ไอ อยู่ที่ไหนนะ” 
“บริษัทตั้งอยู่ที่ไหน ทำางานกันที่ไหน” 
..................................................................
เป็นคำาถามที่หลายคนสงสัยกับบริษัทแห่งนี้
ทำาให้ต้องขยายความว่า บริษัท อีแกท ไอ (EGATi)
หรือบริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด 
ตั้งมาร่วม ๖ ปีแล้ว ครบวันเกิดปีที่ ๖ 
ไปเมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ 
ที่ผ่านมานี้เอง 
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EGATi	เป็นหนึ่งในห้าบริษัทในเครือของ	
การไฟฟ้าฝ ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 (กฟผ.)
ด้วยทุนจดทะเบียนช�าระเต็มมูลค่า	 ๕๐	 ล้านบาท
ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนช�าระเต็มมูลค่า	
๓,๑๐๘	 ล้านบาท	 แบ่งเป็นหุ้นสามัญ	 จ�านวน
๓๑๐.๘	ล้านหุ้น	มูลค่าหุ้นละ	๑๐	บาท	โดย	กฟผ.
เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่	จ�านวน	๓๖,๙๙๙,๙๙๘	หุ้น	และ
ผู้ถือหุ้นรายย่อยอีก	 ๒	 ราย	 ถือหุ้นท่านละ	๑	หุ้น
คือ	ฝ่ายก�ากับและวิเคราะห์	และฝ่ายจัดการธุรกิจ
ในเครือของ	กฟผ.

EGATi	บริษัทมีสถานะเป็นบริษัทลงทุน	 (Holding
Company)	 ในโครงการต่างๆ	 ด้านพลังงานและ
กจิการท่ีเกีย่วข้องกบัพลังงานในต่างประเทศเท่านัน้
โดยร่วมกบัผู้ร่วมทุนในประเทศไทยและต่างประเทศ
อาท	ิบรษิทัจัดตัง้บรษิทัร่วมทนุ	กบั	Kansai	Electric
ประเทศญ่ีปุ่น	และรฐับาลสาธารณรฐัประชาธปิไตย
ประชาชนลาว	 (สปป.ลาว)	 เพื่อลงทุนในโครงการ
ไฟฟ้าพลังน�้าน�้าเงี้ยบ	๑	เป็นต้น

ปัจจุบันบริษัท	 EGATi	 ตั้งอยู่ที่อาคารเคมี	 ชั้นที่
๒-๓	ซึง่อยูภ่ายใน	กฟผ.	ส�านกังานกลาง	บางกรวย
นนทบุรี	 บริษัทมี	 Website	 ของตนเองแยกจาก
Website	 กฟผ.	 ที่	 www.egati.co.th	 บริษัทมี
พนักงานรวม	๔๑	คน	โดยมีพนักงาน	๓	ประเภท
คอื	พนกังานที	่กฟผ.	ส่งมาปฏิบตังิาน	(Secondment)	:
๒๐	คน	พนักงานบริษัท	 :	๒๑	คน	และลูกจ้างใน
วุฒิการศึกษาระดับต�่ากว่าปริญญาตรี

จุดเร่ิมต้น	 EGATi	 มาจากนโยบายด้านพลังงาน
ไฟฟ้าของประเทศไทยที่มีความจ�าเป็นต้องเพ่ิม
ความหลากหลายของเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า
เพ่ือความสมดุลและความม่ันคงในระบบพลังงาน
ไฟฟ้าของประเทศ	 และท�าให้ต้นทุนในการผลิต
กระแสไฟฟ้ามีเสถียรภาพ	 สอดคล้องกับนโยบาย
ความร่วมมือด้านพลังงานในระดับภูมิภาค	 ที่ให้
ความส�าคญักบัการจดัหาพลงังานอืน่ๆ	เช่น	ถ่านหนิ
และพลังงานหมุนเวียน	 ได้แก่	 ไฟฟ้าพลังน�้า
พลังงานชีวมวล	 และเชื้อเพลิงชีวภาพ	 รวมถึงการ
ส่งเสริมการซื้อขายไฟฟ้าในภูมิภาค

เพื่อร่วมกันพัฒนาแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าและ
ส่งเสริมการซ้ือขายไฟฟ้าระหว่างประเทศ	 โดยเฉพาะ
ประเทศเพื่อนบ้าน	ทั้งในและนอกทวีปเอเชียอย่าง
ต่อเนื่อง	 เพื่อเป็นการขยายภารกิจของ	 กฟผ.
ให้ก้าวสู่องค์กรระดับนานาชาติ	 เป็น	National
Champion	ของประเทศไทยต่อไป

ทัง้น้ีพระราชบญัญตัจิดัตัง้	กฟผ.	ไม่สามารถด�าเนนิงาน
ในต่างประเทศ	 ดังนั้นเพื่อรองรับการด�าเนินงาน
ในต่างประเทศ	 คณะกรรมการ	 กฟผ.	 จึงมีมติใน
คราวการประชุมคณะกรรมการ	 กฟผ.	 เม่ือวันที่
๑๗	พฤศจกิายน	๒๕๔๙	เหน็ชอบในหลกัการจดัตัง้
บริษัท	 กฟผ.	 อินเตอร์เนชั่นแนล	 จ�ากัด	 (บริษัท)
หรือ	EGAT	 International	Company	Limited	
(EGATi)	 เพื่อจ�ากัดความรับผิด	 และลดความเสี่ยง
ของ	กฟผ.	ในการลงทนุต่างประเทศ	และยงัส่งเสรมิ
ให้เกิดประสิทธิภาพในการด�าเนินธุุรกิจ	 และ

ไม่กระทบต่อการพิจารณาก�าหนดอัตราค่าไฟฟ้า
เพราะ	 EGATi	 จะมีการจัดท�าบัญชีและงบการเงิน
ของตนเอง	 มีการแยกรายรับ	 และต้นทุนออกจาก
กฟผ.	 ข้อสุดท้าย	 เพื่อให้เกิดความคล่องตัวใน
การลงทุน	 และการด�าเนินธุรกิจในอนาคต	 หาก
บริษัทได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามค�าสั่ง	 กฎ
ระเบียบ	 ข้อบังคับ	 และมติคณะรัฐมนตรี	 ท่ีใช้
บังคับกับรัฐวิสาหกิจทั่วไป

ต่อมา	 กฟผ.	 	 ได้น�าแผนการจัดตั้งบริษัทเสนอ
ขออนุมัติกระทรวงพลังงานและคณะรัฐมนตรี
พิจารณา	โดย	กฟผ.	ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งบริษัท
จากคณะรัฐมนตรี	 เม่ือวันที่	๓๐	ตุลาคม	๒๕๕๐
และบรษิทัได้จดทะเบยีนจดัตัง้เมือ่วนัที	่๑๘	ธนัวาคม	
๒๕๕๐	 ซึ่งมติของที่ประชุมคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแห่งชาติ	 ครั้งที่	 ๗/๒๕๕๐	 ในเรื่องการ
จัดตั้งบริษัท	 เป็นดังนี้	 “เพื่อส่งเสริมนโยบายรัฐ
ในการกระจายแหล่งเชื้อเพลิงที่ใช ้ในการผลิต
ไฟฟ้า	 	 ช่วยให้ต้นทุนราคาค่าไฟฟ้าในประเทศมี
เสถียรภาพ		รวมถึงเป็นการส่งเสริมนโยบายและ
ความร่วมมือในการพัฒนาระบบพลังงานไฟฟ้า
เศรษฐกิจ	 	 และสังคมอย่างยั่งยืนของภูมิภาค
อาเซียนต่อไป”

ดังนั้น EGATi เป็นบริษัทนิติบุคคล จดทะเบียน
กับกระทรวงพาณิชย์ มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ
ที่ด�าเนินการตามกฎ ระเบียบ และมติคณะ
รัฐมนตรีที่ใช้บังคับกับรัฐวิสาหกิจ และต้อง
ด�าเนินการในต่างประเทศเท่านั้น

บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด ดีแค่ไหน
คุณรู้จัก?
เรื่อง : ปรารถนา โกยทอง ภาพ : กองผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
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จุดเร่ิมต้นของการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าไทยเกิดขึ้นเมื่อ
หลังสงครามโลก	 ครั้งที่	 ๒	 ยุติลง	 โรงไฟฟ้าในยุคนั้นได้รับ
ผลกระทบจากภัยสงครามจนเสียหายอย่างมาก	 พระนคร	
ธนบุรี	 และจังหวัดอื่นๆ	 มีความต้องการใช้ไฟฟ้ามากขึ้น
ร้อยละ	๑๕	ต่อปี	แม้มีการซ่อมแซมโรงไฟฟ้าที่เสียหายแล้ว
ก็ตาม	 ก็ยังไม่อาจตอบสนองความต้องการการใช้ไฟฟ้าได้	
และน�ามาสู่ต�านานของการก่อสร้างเขื่อนภูมิพล	

การเริม่ต้นของโครงการก่อสร้างเขือ่นภมูพิล	 คอื	 งานส�ารวจภมูปิระเทศ
ส�ารวจอุทกวิทยา	 และส�ารวจธรณีวิทยาเพิ่มเติม	 งานตัดถนนเข้า
หวังาน	สร้างทีท่�าการ	บ้านพัก	ฯลฯ	ต้ังแต่ปี	๒๔๙๕	เป็นงานพืน้ฐาน
เตรียมไว้รับการประกวดราคานานาชาติที่จะด�าเนินงานต่อไป
เมื่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว	งานก่อสร้างโครงการยันฮี	เป็นงานใหญ่
และมีความสลับซับซ้อนมาก	 กรมชลประทานจึงวางแผน
การด�าเนินงานด้วยมติความเห็นชอบจากรัฐบาล	 นอกจากจะ
มีการตั้งคณะกรรมการค้นคว้าและศึกษาสภาวะธรรมชาติและ
โบราณคดีในอ่างเก็บน�้าแล้ว	 ยังต้องด�าเนินการหาแหล่งเงินทุน
จากธนาคารโลกเพื่อน�ามาท�าการก่อสร้าง	จ�านวน	๖๖	ล้านเหรียญ

สหรัฐ	 จนเป็นผลส�าเร็จ	 และได้ลงนามในสัญญากู้เงินท่ี	 ๑๗๕	
เมื่อวันที่	 ๑๒	 กันยายน	 ๒๕๐๐	 โดยมีนายเสวต	 เปี่ยมพงศานต์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง	 ผู้แทนรัฐบาลไทย	 นายยูจีน
อาร์	 แบลค	 ประธานธนาคารโลก	 และ	 ม.ล.ชูชาติ	 ก�าภู	 อธิบดี
กรมชลประทาน	ในฐานะผู้แทนการไฟฟ้ายันฮี

ต่อมา	 เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า	 การก่อสร้างโครงการดังกล่าวนี้
จะสามารถด�าเนนิการไปได้โดยราบรืน่	 ไม่หยดุชะงกั	จงึได้ด�าเนนิการ
จัดตั้งโรงผลิตปูนซีเมนต์ขึ้นเพื่อรองรับการใช้ปูนซีเมนต์เป็น
จ�านวนมาก	 และเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมสืบต่อไป	 เมื่อเดือน
กุมภาพันธ์	๒๔๙๗	ในนาม	“บริษัท	ชลประทานซีเมนต์	จ�ากัด”	

ยิ่งไปกว่านั้น	 ยังมีการผลิตพลังงานไฟฟ้า	 ป้อนให้กับงานก่อสร้าง
เขื่อนภูมิพล	 จากโรงไฟฟ้าพลังไอน�้าแม่เมาะ	 มีก�าลังผลิตติดตั้ง
๑๒,๕๐๐	 กิโลวัตต์	 โดยใช้ลิกไนต์บริเวณเหมืองแม่เมาะ	 จังหวัด
ล�าปาง	 เป็นเชื้อเพลิง	ซึ่งส่วนที่เหลือส่งไปจ�าหน่ายแก่ประชาชนใน
จังหวัดล�าปาง	ล�าพูน	และเชียงใหม่อีกด้วย

เขื่อนภูมิพล ยืนหยัดสร้างความสุขให้กับคนไทย
ย้อนตำานาน ๕๐ ปี
เรียบเรียงโดย : กฤษณ์ สุนทรชาติ ภาพ : กองผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
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นอกจากนี	้เพือ่อนวุตัติามพนัธะทีม่อียูต่่อธนาคารโลก
การกู้เงินมาก่อสร้างเขื่อนภูมิพลในระยะแรก	 ๖๖
ล้านเหรียญสหรัฐ	 รัฐบาลจึงตราพระราชบัญญัติ
จัดตั้งการไฟฟ้ายันฮี	 พ.ศ.	 ๒๕๐๐	 ขึ้น	 มีสาระ
ส�าคัญ	 เพื่อให้การไฟฟ้ายันฮี	 มีหน้าที่รับผิดชอบ
ในการผลิต	 ให้ได้มา	 จัดส่ง	 และจัดจ�าหน่าย
พลังงานไฟฟ้า	และด�าเนินงานต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับ
พลังงานไฟฟ้าและงานอื่นซึ่งส ่งเสริมกิจการ
ของการไฟฟ้ายันฮี		โดยมีผู้ว่าการเป็นผู้ด�าเนินงาน
และมีคณะกรรมการบริหารคณะหนึ่ง	 เรียกว่า
“คณะกรรมการการไฟฟ้ายันฮี”	ประกอบด้วย
ประธานกรรมการหนึ่งคน	 และกรรมการอื่นอีกไม่
เกิน	๖	คน	ไม่รวมผู้ว่าการ
 
ในระยะแรกของการรับผิดชอบโครงการเขื่อน
ยันฮีก็คือ	 กรมชลประทาน	 ซึ่งท�าหน้าที่สร้าง
ตัวเขื่อน	โรงไฟฟ้า	สายส่ง	และติดตั้งเครื่องก�าเนิด
ไฟฟ้าขนาด	 ๗๐,๐๐๐	 กิโลวัตต์	 ๒	 เครื่อง	 จากที่
ก�าหนดไว้	๘	 เครือ่ง	 ต่อจากน้ันมอบความรับผิดชอบ

ให้การไฟฟ้ายันฮีด�าเนินการต่อไป	 เริ่มตั้งแต่
ปี	๒๕๐๑	แล้วเสรจ็ในปี	พ.ศ.	๒๕๐๗	 ใช้งบประมาณ
ในการก่อสร้างทั้งสิ้น	 ๒,๒๕๐	 ล้านบาท	 เเบ่งเป็น
เงินกู้จากธนาคารโลกจ�านวน	 ๖๖	 ล้านเหรยีญสหรฐั
ทีเ่หลอืเป็นเงนิงบประมาณประจ�าปีในแต่ละปีทัง้สิน้
ในขณะน้ันสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าจ�าหน่าย
ให้แก่ประชาชนตั้งแต่ภาคเหนือและภาคกลาง
ลงไปถงึจงัหวดัเพชรบรุ	ี รวม	 ๓๖	 จงัหวดั	 แต่
กรมชลประทานกับการไฟฟ้ายันฮี	 ยังคงมีความ
รบัผดิชอบร่วมกนัอยูใ่นการควบคมุปรมิาณน�า้ทีจ่ะ
เกบ็กกั	 หรอืการระบายน�า้จากอ่างเกบ็น�า้เพือ่ให้ได้
รับประโยชน์มากทีส่ดุทัง้ด้านการชลประทาน	ตามมา
ด้วยการผลิตไฟฟ้า	จนเมือ่วนัที	่๑	พฤษภาคม	๒๕๑๒
รัฐบาลได้ตราพระราชบัญญัติจัดตั้งการไฟฟ้า
ขึน้ใหม่	 โดยรวมเอาหน่วยงานทีท่�าหน้าทีผ่ลติกระแส
ไฟฟ้าเช่นเดียวกันทั้ง	 ๓	 หน่วยงานเข้าด้วยกัน
คือ	 การไฟฟ้าตะวันออกเฉียงเหนือ	 การลิกไนต์
และการไฟฟ้ายนัฮ	ี ภายใต้ชื่อใหม่ว่า	 “การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย”	หรือ	กฟผ.๑ 

การเร่ิมต้นที่ดี	 น�ามาสู่โครงการที่ดี	 นายสฤษฏ์	
อภยัภมูนิารถ	อดตีรองผูว่้าการฝ่ายพฒันาพลงัน�า้
และระบบส่ง	กฟผ.		ในยคุของการก่อร่างสร้างองค์กร
คนหนึ่งได้กล่าวและได้เล่าประสบการณ์ในอดีต
ให้ฟังว่า	 เม่ือเข้ามาท�างานในกรมชลประทาน	
เคยตัง้ถามว่า	ท�าไมต้องเลอืกสร้างเขือ่นบนล�าน�า้ปิง
ซึ่ง	 มล.ชูชาติ	 ก�าภู	 อดีตอธิบดีกรมชลประทาน
เคยให้เหตุผลว่า	 แม่น�้าปิงมีปริมาณน�้ามากกว่า
ล�าน�า้อืน่ๆ	และข้อเทจ็จรงิของการผลติไฟฟ้าพลงัน�า้
หวัใจส�าคญักค็อื	 ปรมิาณน�า้ทีไ่หลเข้าต้องมมีากนัน่เอง
นับได้ว่าหลักการของอุทกวิทยาเป็นหลักส�าคัญ
อกีอย่างหนึง่ของการพิจารณาทีต้ั่งของโครงการก่อสร้าง
 
จากการส�ารวจแม่น�้าปิง	 พบว่า	 ตั้งแต่จังหวัดตาก
ลงมาเป็นพืน้ทีร่าบ	 ขณะทีย้่อนไปต้นน�า้เป็นทวิเขา
สลบัซบัซ้อน	 และมคีวามแคบของล�าน�า้ทีบ้่านสามเงา
ชาวบ้านเรียกบริเวณนี้ว่า	“ย่านรี”	แต่พวกเราชาว
กรุงเทพฯ	 เรียกเพี้ยนไปว่า	 “ยันฮี”	 และนี่คือที่มา
ของชื่อโครงการก่อสร้างเขื่อนยันฮี	นั่นเอง

ในขั้นตอนการส�ารวจ	 มีความจ�าเป็นต้องหาข้อมูล
เพื่อประกอบหลายด้าน	 แผนที่ทางอากาศ	 จึงเป็น
ข้อมูลอีกอย่างหนึ่งที่พอจะบอกต�าแหน่งของ
‘

เขื่อนอย่างคร่าวๆ	 ว่าอยู่ตรงไหน	 แต่แผนที่ทาง
อากาศในเวลานั้น	 ถือเป็นความลับทางราชการ	
แต่ท้ายทีส่ดุ	พลโทพระยาศัลวธิานนเิทศ	ด�ารงต�าแหน่ง
เจ้ากรมแผนที่ทหาร	 ให้การสนับสนุนโครงการฯ	
พร้อมก�าชับว่า	 ภาพถ่ายเหล่านั้นถ่ายท�ามานาน
แล้ว	 ซึ่งอาจมีสภาพเปลี่ยนไป	 ส่งผลให้มีความสูง
จากเดิมไม่ต�่ากว่า	 ๒๐	 เมตร	 เพราะสภาพป่า
สมบูรณ์มาก	 ต่อมาภายหลังมีการจัดท�าแผนท่ี
ทางอากาศใหม่	โดยเฉพาะบรเิวณก่อสร้างอ่างเกบ็น�า้
ซึ่งต ้องรอเวลาให้ท้องฟ้าปลอดโปร่งไม่มีเมฆ	
ซึ่งปีหนึ่งถ่ายท�าได้เพียง	 ๑-๒	 ครั้งเท่านั้น	 เพื่อ
ให้สามารถก�าหนดคร่าวๆ	 ว่าอ่างเก็บน�้าตาม
โครงการฯ	 กินอาณาเขตไปถึงอ�าเภอฮอด	 จังหวัด
เชียงใหม่

๑
 ข้อมูลจากกรมชลประทาน http://web.rid.go.th/lproject/const/project/completed%20project/phumepon/ phumepn.html
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ช่วงแรกของการก่อสร้าง	 ไม่มีเครื่องจักรเหมือนสมัยนี้	 ใช้แรงงาน
คนล้วนๆ	 เครื่องมือเจาะหินแกรนิตประจ�าตัวของแรงงานสมัยนั้น
คือ	 แชลง	 ลูกจ้างทุกคนที่เจาะหิน	 จะได้ค่าแรงฟุตละ	 ๑	 บาท
เวลาเฉลี่ยต่อคนจะขุดได้ชั่วโมงละ	๑	ฟุต	และยังไม่รวมการระเบิด
หินที่มีความอันตรายมากในเวลานั้น	 	

ในระหว่างที่กรมชลประทานด�าเนินโครงการก่อสร้าง	 ตัวแทนของ
World	Bank	ได้แนะน�า	ม.ล.ชูชาติ	ก�าภู	ให้จัดหาบริษัทที่ปรึกษา
และผูเ้ช่ียวชาญ	ท�าให้	U.S.	Bureau	Reclamation	ซึง่มคีวามช�านาญ
และท�างานด้านพลังน�า้ทางภาคตะวนัตกของสหรฐัอเมรกิา	 ก้าวเข้ามา
เป็นที่ปรึกษาและส่งนายช่างใหญ่ด้านต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องมาดูงาน
ในระยะแรก	 จึงสรุปว่าไม่มีโครงการใดเหมาะสมเท่าโครงการยันฮี
อีกแล้ว	 	 โดยประมาณการว่าโครงการนี้จะผลิตพลังงานไฟฟ้าได้
๕๖๐,๐๐๐	กโิลวตัต์	ส่งพลงังานไฟฟ้าไปยงัจงัหวดัต่างๆ	๓๖	จงัหวดั

ด้านการระดมเงินทุน	 ต้องมีการขออนุมัติเงินกู้ต่อรัฐบาล	 ท�าให้
คณุเกษม		จาตกิวณชิ	อดตีผูว่้าการ	คนแรกของ	กฟฝ.	ต้องเตรยีม
เอกสารเกีย่วกบัโครงการยนัฮจี�านวนมาก	 ทีท่�าขึน้ขณะไปฝึกอบรม
เพิม่เตมิที	่ U.S.	 Bureau	 Reclamation	 สหรฐัอเมรกิา	 เพือ่ใช้
สนับสนุนการพิจารณาในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร	 เวลานั้น
ฝ่ายค้านไม่เห็นด้วยกับโครงการฯ	 ดังกล่าวเนื่องจากเป็นการกู้เงิน
จากต่างประเทศจ�านวนมาก	 แต่ท้ายที่สุดแล้วก็ได้รับการอนุมัติ
จากรัฐบาลในที่สุด

นายเกษม	 จาติกวณิช	 เป็นผู้หนึ่งที่เห็นเขื่อนนี้จากไม่มีอะไรเลย
บนลุ่มน�้าจนกลายเป็นเขื่อนขนาดใหญ่เท่าทุกวันนี้	 เคยกล่าว	
ความรู ้สึกที่มีต ่อเขื่อนภูมิพลว่าเป ็นเขื่อนที่ เริ่มสร ้างในสมัย
จอมพล	ป.	พิบูลสงคราม	ต่อมาถึงจอมพลสฤษดิ์ 	ธนะรัชต ์	
แล้วเสร็จในสมัยจอมพลถนอม	 กิตติขจร	 ใช้เงินกู้จากธนาคารโลก
๖๖	ล้านเหรียญสหรัฐฯ	เป็นเงินก้อนใหญ่ที่สุดที่ธนาคารโลกปล่อย
ให้กู้	 คิดเป็นเงินไทย	 ๑,๐๐๐	 ล้านบาท	 ใช้เงินไทยอีก	 ๗๐๐	 ล้าน
บาท	 ซึ่งมีค่าใช้จ่ายโดยรวมประมาณ	 ๒,๐๐๐	 ล้านบาท	 ถูกโจมตี
ว่าสร้างหนี้ให้กับลูกหลาน	 แต่ด้วยความสุจริตในหน้าที่ท�าให้เรา
ช�าระเงินเต็มจ�านวนตามงวดที่ก�าหนดไม่เคยบกพร่อง	 โดยใช้เงิน
ที่ได้จากการจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าอย่างเดียวเท่านั้น	 ลูกหลาน
ไม่ต้องเดือดร้อนแต่ประการใด	 ท�าให้โครงการฯ	 นีก้ลายเป็นต้นแบบ
ของธนาคารโลกแก่โครงการอ่ืนๆ	 ในการศกึษาด�าเนนิการจาก	 กฟผ.	

 
ความประทับใจอีกประการ	 คือ	 การสร้างเขื่อนภูมิพลในตอนนั้น
เป็นการสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ให้แก่ประเทศไทยด้วยการใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการสร้าง	 รวมทั้งการน�าพลังน�้ามาใช้ในการ
ผลิตกระแสไฟฟ้า	 ก่อให้เกิดรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่อย่าง	 กฟผ.	
จากองค์กรขนาดเล็ก	 มีการออกกฎหมายใช้เฉพาะ	 ก็เป็นครั้งแรก
ที่มีขึ้น	 และท�าให้กิจการรุ่งเรือง	 เพราะไม่มีการเมืองเข้ามายุ่ง
กรรมการจะถูกไล่ออกไม่ได้	 นอกจากเขาจะโกงกิน	หรือหมดวาระ	
การประมูลทุกครั้งมีความโปร่งใส	 จะกี่พันกี่หมื่นล้านไม่ต้องผ่าน
รัฐมนตรี	ท�ากันเอง	เสนอรัฐมนตรีเพียงว่า	ปีนี้ใช้ไปเท่าไร

ดังนั้น	 ประโยชน์ของเขื่อนที่ส�าคัญ	 คือ	 เพื่อกักเก็บน�้าจากช่วงฤดู
น�้าหลากและปล่อยน�้าใช้ในการเกษตรกรรม	 อุปโภคบริโภคในช่วง
ขาดแคลนน�้า	เขื่อนยังช่วยป้องกันอุทกภัย	และชะลอความเร็วของ
น�้าให้ไหลผ่านไปในปริมาณที่เหมาะสม	 ทั้งยังเป็นแหล่งประมง
พืน้บ้าน	 สร้างรายได้ให้กบัราษฎรได้	 และเป็นสถานทีท่่องเทีย่ว	 ส่วน
การผลิตไฟฟ้าจากเขื่อนนั้นเป็นเพียงผลพลอยได้ท่ีเกิดจากการ
ปล่อยน�้าเท่านั้น

โครงการฯ	 ทีเ่กดิขึน้	 เปรยีบได้กบั	 “น�า้คอืชวีติ”	 ซึง่ไม่เกนิเลยไปแน่
เนื่องจากโครงการพัฒนาฯ	 แหล่งน�้าอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
เกดิขึน้กระจายอยูท่ัว่ทกุภมูภิาค	ต้องการให้ความส�าคญัของแหล่งน�า้
ดังพระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทาน
แก่คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนือ่งจากพระราชด�าริ	
ณ	 พระต�าหนักจิตรลดารโหฐาน	 เมื่อวันที่	 ๑๗	 มีนาคม	 ๒๕๒๙
มีความตอนหนึ่งว่า	 “หลักส�าคัญว่าต้องมีน�้าบริโภค	 น�้าใช้
น�้าเพื่อการเพาะปลูก	 เพราะว่าชีวิตอยู่ที่นั่น	 ถ้ามีน�้าคนอยู่ได้
ถ้าไม่มีน�้า	 คนอยู่ไม่ได้	 ไม่มีไฟฟ้าคนอยู่ได้	 แต่ถ้ามีไฟฟ้าไม่มีน�้า	
คนอยู่ไมได้”	๒

โครงการพระราชด�ารฯิ	ต่างๆ	ทีเ่กดิขึน้จากการเสดจ็พระราชด�าเนนิ
เยีย่มเยยีนราษฎรตามภมูภิาคต่างๆ	ของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั
ทรงทราบถึงปัญหาความเดือดร้อนนานาประการ	 ที่พสกนิกรส่วน
ใหญ่เป็นชาวไร่ชาวนา	 ซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนน�้าทางด้าน
การเกษตร	 และอุปโภคบริโภค	 หรืออาจได้รับความเดือดร้อน
เนื่องจากน�้าท่วมขังพื้นที่เพาะปลูก	 เป็นต้น	 ถึงแม้ว่าโครงการฯ	
ต่างๆ	ที	่กฟผ.	รบัมาด�าเนนิการจะเป็นโครงการชลประทานขนาดใหญ่
เพือ่อปุโภคบรโิภค	 แต่กม็วีตัถปุระสงค์ทีจ่ะยกระดบัความกนิดอียูด่ี
และช่วยเหลือตนเองได้อย่างยั่งยืน

๒
 จากหนังสือ “ภูมิพลังแผ่นดิน”

๒๐
มกราคม-กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗



จากทุกหยดหยาดเหงื่อแรงงานของคนรุ่นยุคบุกเบิก	ซึ่งล้วนมีหัวใจที่ใฝ่สัมฤทธิ์ต่อผลของงานสูงมาก
	ทั้งที่เครื่องทุ่นแรงก็ไม่ทันสมัยเหมือนปัจจุบัน	แต่ด้วยสติปัญญา	จึงสามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆ	มาได้		โดยมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อต้องการที่จะพัฒนาประเทศให้เจริญ	อย่างแท้จริง	เขื่อนภูมิพล	จึงเสมือนจุดเริ่มต้นและเป็นสัญลักษณ์แห่งการพัฒนา

แหล่งน�้าแผนใหม่	ซึ่งความส�าเร็จของเขื่อนนี้	จึงเป็นบทพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นของรัฐในการสร้างความอยู่ดีกินดีให้แก่
สังคมไทย	ด้วยการน�าเทคโนโลยีประสานกับการจัดการที่เหมาะสม	โดยค�านึงถึงประโยชน์สุขของราษฎรทุกหมู่เหล่า

	ดังพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	



รอยยิ้ม	 จากความสุขและความภูมิใจ
ของชาวบ้าน	 อ�าเภอเหนือคลอง
จังหวัดกระบี่ 	 ในพิธีเป ิดโรงงาน
วิสาหกิจชุมชนถ่านอัดแท่งอ�าเภอ
เหนือคลอง	 ท�าให้ผู้ร่วมงานพลอยมี
ความสุขไปด้วย	 เพราะสมาชิกกลุ่ม
ผลิตถ่านอัดแท่ง	 ได้สัมผัสและชื่นชม
กับความส�าเร็จขั้นแรกของการผลิต
ถ่านอัดแท่ง	 ที่ผ่านความเหนื่อยยาก
ในการคิดค้นพัฒนาและการบริหาร
จัดการเป็นระยะเวลาเกือบ	 ๔	 ปีเต็ม
จนวันนี้เป็นรูปเป็นร่างตั้งเป็นโรงงาน
ผลิตถ่านอัดแท่งได้ส�าเร็จ

โรงงานวิสาหกิจชุมชนถ่านอัดแท่ง	อ�าเภอ
เหนอืคลอง	ตัง้อยูท่ีห่มู	่๖	บ้านคลองหวายเลก็
ต�าบลคลองขนาน		อ�าเภอเหนอืคลอง	จงัหวดักระบี่
เป็นผลจากการด�าเนินงานโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและความม่ันคงด้านพลังงาน
ในพื้นที่ชุมชนใกล้เคียงโรงไฟฟ้ากระบี่	 โดย
ความร่วมมือระหว่างฝ่ายสื่อสารองค์การ	
การไฟฟ ้าฝ ่ ายผลิตแห ่ งประเทศไทย
(กฟผ.)	และคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร	์		
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	 มรีะยะเวลาในการ
ด�าเนินงานระหว่างปี	พ.ศ.	๒๕๕๓-๒๕๕๖

แรงผลกัดันนี	้ ส่งผลให้ชมุชนกลายเป็นศูนย์กลาง
แห่งการเรยีนรูด้้านพลงังาน	โดยมหีน่วยย่อย
ที่สุดของสังคม	 นั่นคือ	 ครอบครัวเป็นตัว
ขบัเคลือ่น	 โดยผ่านกระบวนการการมส่ีวนร่วม
เริม่ต้นจากการรวบรวมความต้องการทีแ่ท้จรงิ
ของประชาชนและแนวทางแก ้ป ัญหา

แสวงหาจุดร่วมของแต่ละครัวเรือนท่ีมี
ความต้องการเดียวกัน	 คือ	 การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและยกระดับเป็นการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของชุมชน	

ดงันั้น	 การแก้ปัญหาใดๆ	 ก็ตามจะประสบ
ความส�าเร็จได้	 จะต้องรู้สาเหตุของปัญหา
ที่แท้จริงเสียก่อน	 ซึ่งเริ่มจากการวิเคราะห์
ปัญหาในครวัเรอืน	มปัีญหาเรือ่งรายรบัรายจ่าย
จงึน�าระบบ	“บญัชคีรวัเรอืน”	เป็นเครือ่งมอื
ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน	
ที่ต�าบลตล่ิงชัน	 และพบค่าทุกครัวเรือน
ส่วนใหญ่มีรายจ่ายค่าก๊าซหุงต้มและถ่าน
สูงถึงเดือนละ	๓๐๐,๐๐๐	บาท	กลายเป็น
โจทย์ปัญหาที่ชุมชนต้องร่วมหาทางแก้ไข
และกลายเป็นทีม่าของการส�ารวจวสัดตุ่าง	ๆ
ภายในชุมชนที่จะน�ามาใช้ทดแทนเชื้อเพลิง
หงุต้มจากกะลามะพร้าว	และเศษกิง่ไม้	จ�านวนมาก

จากความสุขของชุมชน ที่โรงงานผลิตถ่านอัดแท่งเหนือคลอง
: ) รอยยิ้ม
เรื่องและภาพ : กรสกล กิตติอำาพน

๒๒
มกราคม-กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗



ชาวบ้านต�าบลตล่ิงชันได้หันกลบัมารือ้ฟ้ืนภมูปัิญญา
ท้องถิ่นในการเผาถ่านอีกครั้ง	 โดยโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ	 ได้เชิญ	 ผศ.ดร.สุเมธ	 ไชยประพัทธ์
จากคณะวศิวกรรมศาสตร์	มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์
มาให้ความรู้ด้านการผลิตถ่านอัดแท่งในปี	 ๒๕๕๔
ตามมาด้วยศกึษาดงูานทีโ่รงงานผลติถ่านอัดแท่งต่างๆ
ทั่วประเทศ	 เพื่อเป็นแรงผลักดันให้มีการผลิตถ่าน
อัดเเท่งส�าเร็จ	 และก้าวหน้าจนถึงขึ้นเป็นโรงงาน
ผลิตในระดับอ�าเภอเหนือคลองในที่สุด	 โดยจัดพิธี
เปิดโรงงานแห่งนี้ไปเมื่อวันที่	๑๐	มกราคม	๒๕๕๗	
ที่บ้านคลองหวายเล็ก	 ต�าบลคลองขนาน	 อ�าเภอ
เหนอืคลอง	จังหวัดกระบ่ี	ได้รบัเกยีรตจิาก	นายกฤช
รังสิเสนา	ณ	อยุธยา	รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่	
เป็นประธานในพิธีเปิด

ถ่านอดัแท่งมส่ีวนผสมประกอบด้วย	 ถ่านจากกะลา
มะพร้าว	แป้งมัน	และน�้า	ถ่านอัดแท่ง	๑	กิโลกรัม
ม	ี๑๒	ก้อน	ก้อนหนึง่สามารถจดุไฟได้นาน	๒	ชัว่โมง
๔๕	นาที	 ไร้กลิ่นไร้ควัน	ขายปลีกราคากิโลกรัมละ
๑๘	 บาท	 ขณะนี้เป็นที่สนใจของผู้ประกอบการ
ร้านอาหาร	 มียอดจ�าหน่ายวันละ	 ๘๐๐	 กิโลกรัม
ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการ	 	 ในขณะที่โรงงาน
ผลติถ่านอดัแท่งสามารถผลติได้วนัละ	๑,๕๐๐	กโิลกรมั	

นายก้อเฉ็ม	 แดงกุล	 ประธานคณะกรรมการถ่าน
อัดแท่งชุมชน	 กล่าวว่า	 โรงงานแห่งนี้ได้เริ่มผลิต
เพื่อทดลองใช้มาประมาณหลายเดือน	 เป็นการ
น�าวัตถุดิบในท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์	 เป็นการดูแล
รกัษาสิง่แวดล้อม	ไม่ตดัท�าลายไม้ป่าชายเลน	คาดว่า
จะสามารถจ�าหน่ายได้ไม่น้อยกว่าปีละ	๒	ล้านบาท

ก�าไรสทุธจิะน�ามาปันผลให้สมาชกิไม่ต�า่กว่าร้อยละ	๑๐
เป็นการสร้างรายได้และสร้างอาชีพให้แก่ชุมชน
สร้างความสมานฉนัท์	 ส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมระหว่าง
ชุมชนกับภาครัฐ	เอกชน	และภาคีเครือข่ายอีกด้วย	

รอยยิ้มและความสุขของชุมชนแห่งนี้	ล้วนเกิดจาก
ความบากบั่นพยายามของชุมชนเอง	กฟผ.	และ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 เป็นเพียงหน่วยงานที่
หนุนเสริมให้เกิดพื้นฐานที่แข็งแกร่งและเพิ่มระดับ
ความส�าเรจ็ไปทลีะขัน้	 ในทีส่ดุชมุชนสามารถยนืได้
อย่างแข็งแรงด้วยตัวของชุมชนเองในบริบทของ
การพฒันาอย่างยัง่ยนื	ซึง่หมายถงึการพึง่พาตนเองได้
พร้อม	 ๆ	 กับการเรียนรู้เรื่องของการสร้างพลังงาน
ควบคู่กับสิ่งแวดล้อมที่ใกล้ตัวของชุมชนเอง

๒๓
มกราคม-กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗



๒๔
มกราคม-กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗



กฟผ.ร่วมกับโครงการ	อพ.สธ.	

น้อมเกล้าอาสา	
ปกปักรักษาพืชพันธุ์รอบเขื่อนทั่วประเทศ

ด้วยพระราชภารกิจหลายด้านเพื่อบ�าบัดทุกข์	บ�ารุงสุขของราษฎรอันมากล้น	
และความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	ในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติพันธุกรรมพืชและความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย	
จึงเป็นจุดเริ่มทรงงานพัฒนาการอนุรักษ์สิ่งต่างๆ	มาตั้งแต่ปี	๒๕๐๓	
โดยมีพระราชด�าริให้ด�าเนินการรวบรวมรักษาพรรณพืชต่างๆ	
ที่หายากและก�าลังจะสูญพันธุ์จากผืนแผ่นดินไทย	

และต่อมา	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยาม
บรมราชกุมารี	 ทรงสืบสานพระราชปณิธานต่อ
ในงานอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรประเทศของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ภายใต้โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราช
ด�าริฯ	 (อพ.สธ.)	 ด้วยเล็งเห็นว่าการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชท�าให้เกิดผลประโยชน์ถึงมหาชน
ชาวไทยอย่างแท้จริง	 และมีหน่วยงานต่างๆ	 ร่วม
สนองพระราชด�ารจิ�านวนมาก	ซึง่	การไฟฟ้าฝ่ายผลติ
แห่งประเทศไทย	(กฟผ.)		เป็นหน่วยงานหนึ่ง
ทีต่ระหนกัถงึความจ�าเป็น	 และประโยชน์ทีจ่ะเกดิขึน้
จากการด�าเนินงานโครงการ	 อพ.สธ.	 จึงได้เข้า
ร่วมสนองพระราชด�าริฯ	 โดยได้รับพระราชทาน
พระราชานุญาตให้เข้าร่วมโครงการต้ังแต่เดือน
พฤษภาคม	 ๒๕๔๘	 เป็นต้นมา	 ภายใต้วิสัยทัศน์
“อนุรักษ์พันธุกรรมพืชป่ารอบเขื่อนอย่างเห็น
คุณและรู้ค่า”	ผ่าน	๓	กิจกรรมที่ส�าคัญ	คือ	

๑.	กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช	
โดยการจัดสรรพื้นที่ ในความรับผิดชอบดูแล
ของเขื่อนต่างๆ	 ๑๑	 แห่งทั่วประเทศ	 รวมเนื้อที่
๒๑,๐๘๔	 ไร่	 ให้เป็นพื้นที่ปกปักรักษาพันธุกรรม
พืชดั้งเดิม	 ส�าหรับท�าการศึกษาและน�ามาใช้
ประโยชน์ต่อไป	

๒.	กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช	
โดยจัดให้มีแปลงปลูกรักษาพันธุกรรมพืชตาม
เขื่อน	๑๑	แห่ง	และโรงไฟฟ้า	๑	แห่ง	 รวมเนื้อที่
๙๙๖	 ไร่	 เพื่อรวบรวมพืชสมุนไพรและพืชอาหาร
สายพันธุ์ด้ังเดิมของท้องถิ่นมาปลูกรักษาไว้เพื่อ
ประโยชน์ในการอนุรักษ์และพัฒนาต่อไป	

๓.	กิจกรรมพเิศษสนบัสนนุการอนรัุกษ์พนัธกุรรมพชื 
โดยด�าเนินงานที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนกิจกรรม
ต่างๆ	ของ	อพ.สธ.	เช่น	ถ่ายทอดความรู้และสร้าง
จิตส�านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรของประเทศ
เป็นต้น

ขณะที่นายสุนชัย	 ค�านูณเศรษฐ์	 ผู้ว่าการ	 กฟผ.
ในฐานะรองประธานคณะกรรมการอ�านวยการ
และประธานคณะกรรมการด�าเนินงานจัดการ
ประชุมฯ	 กล่าวถึงสาเหตุการร่วมจัดการประชุม
วชิาการและนทิรรศการ	ครัง้นีว่้า	เพือ่เทดิพระเกยีรติ
สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุารี
ที่ได้ทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ในการอนุรักษ์	 พัฒนาใช้
ประโยชน์ทรพัยากรของประเทศอย่างยัง่ยนื	 น�าไปสู่
เศรษฐกิจพอเพียง	 และเพ่ือให้มีการเผยแพร่
ผลการปฏิบัติงานของคณะปฏิบัติงานวิทยาการ	
อพ.สธ.	 ซ่ึงหน่วยงาน	 มหาวิทยาลัย	 สถาบัน
การศกึษาต่าง	ๆ	ทีร่่วมสนองพระราชด�าร	ิการประชมุ
วชิาการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรยีน	 รวมถงึความรู้
จากปราชญ์ชาวบ้าน	 และภูมิปัญญาท้องถิ่น	
ให้ประชาชนทั่วไปเกิดความรู้	 ความเข้าใจอย่าง
ถ่องแท้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และความหลากหลายทางชวีภาพ	 ซึง่ถอืว่าในพืน้ที่
เขื่อนศรีนครินทร์	 จังหวัดกาญจนบุรี	 ของ	 กฟผ.	
มีความพร้อมเป็นอย่างยิ่ง

เรื่อง : กองประสานสื่อสารระบบผลิตและส่งไฟฟ้า  เรื่อง : กองผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
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และนบัเป็นครัง้แรกของ	 กฟผ.	 ทีไ่ด้รับเกียรตใิห้เป็น
เจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ
“ทรพัยากรไทย	:	น�าสิง่ดงีามสูต่าโลก”	ช่วงปลายปี
ทีผ่่านมา	ณ	เขือ่นศรนีครนิทร์	อ�าเภอศรสีวสัดิ	์จงัหวดั
กาญจนบรุ	ีโดยเฉพาะเมือ่วนัที	่๒๐	ธนัวาคม	๒๕๕๖
สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกมุารี
ได้เสด็จพระราชด�าเนินเป็นองค์ประธานเปิดการ
ประชุมวิชาการและนิทรรศการฯ	 ดังกล่าว	 และ
ทรงเปิด	“อาคารราชานุรักษ์”	จัดสร้างขึ้นเพื่อเทิด
พระเกียรติในงานอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากร
ประเทศ	 รวมทั้งเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ที่น่าสนใจ
เกี่ยวกับการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงต่างๆ
การจ�าลองการเกิดแผ่นดินไหว	 และการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชตามเขตเข่ือนโรงไฟฟ้าต่างๆ	 ของ	
กฟผ.	เป็นต้น	

ภายในอาคารจะมีห้องบรรยายและมีการจัดแสดง
ภาพยนตร์สั้นที่จะพาผู ้ชมท่องไปในโลกอันน่า
อัศจรรย์ของระบบนิเวศป่าฝนแหล่งรวมสรรพชีวิต
สู่ความพิเศษของผนืป่าตะวนัตก	 มรดกทางธรรมชาติ
แห่งส�าคัญของปวงชนชาวไทย	 และอาคารยังมี
การจัดแสดงสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์และ
พฒันาทรพัยากรประเทศ	ซึง่แบ่งออกเป็น	๕	โซน	ดงันี้

โซนที่	๑	ส�ารวจผืนป่าตะวันตก	
จัดแสดงเป็นแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมขนาดใหญ่
ของผืนป่าตะวันตก	 ซึ่งสามารถหารายละเอียด
ของข้อมูลโดยใช้	 Tablet	หรือโทรศัพท์มือถือ	ที่มี
แอพพลิเคช่ัน	QR	Reader	ดขู้อมลูจาก	QR	Code	ได้		
และมีการศึกษาระบบนิเวศและทรัพยากร	 รวมทั้ง
ลักษณะภูมิประเทศของผืนป่าตะวันตก	 พื้นที่

ซ่ึงมีกลุ่มรอยเลื่อนพาดผ่านเป็นปัจจัยเสี่ยงของ
การเกิดแผ่นดินไหว

โซน	๒	ขุมพลังที่ไม่มีวันหมด
จดัแสดงเนือ้หาเกีย่วกบัการแสวงหาและใช้ประโยชน์
จากแหล่งพลังงานทดแทน	 ได้แก่	 พลังงานแสง
อาทติย์	 พลงังานลม	 พลงังานน�า้	 พลงังานความร้อน
ใต้พภิพ	และพลงังานชวีมวล	และเชือ้เพลงิพลงังาน
ของโลกทีน่บัวนัมแีต่จะหมดไป	

โซน	๓	แสงน�าทางแห่งการอนุรักษ์	
จัดแสดงเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องราวความเป็นมาของ
โครงการ	อพ.สธ.	และ	กฟผ.	แบ่งเป็น	๓	โซนย่อย
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•	 แสงน�าทาง	 จัดแสดงภาพทรงงานการอนรุกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 ซึ่งเป็น
จุดเริ่มต้นของโครงการ	อพ.สธ.

•	 สร้างฐานทรัพยากรไทย	 ด้วยใจ	 อพ.สธ.
แสดงเนื้ อหาเรื่ องราวพระกรณียกิจใน
สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา	สยามบรมราชกมุารี
ที่ทรงสานต่องานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร
จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

•	 ร่วมสร้างจติส�านกึ	สูป่ระโยชน์แท้แก่มหาชน
แสดงเนื้อหาการด�าเนินงานของ	 อพ.สธ.	
กับ	กฟผ.	 และความร่วมมอืจากหลายภาคส่วน
ในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากร	 โดยสามารถ
ใช้	Tablet	หรือ	Smart	Phone	ดูข้อมูล	QR
Code	ที่ฝาผนังห้องออกมาได้

โซน	๔	พระปณิธาน
ในส่วนนีผู้เ้ยีย่มชมจะได้รบัชมภาพยนตร์สัน้	 ความยาว
ประมาณ	๓-๔	นาท	ีในรปูแบบเทคนคิ	Hologram	แสดง
โดยท่านองคมนตร	ีพลอากาศเอกก�าธน	สนิธวานนท์
เล่าประสบการณ์ตรง	 ที่ได้มีโอกาสตามเสด็จฯ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชด�าเนิน
เพ่ือทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ		

โซน	๕	อีกหนึ่งการอนุรักษ์ที่ตัวคุณ	
น�าเสนอเพื่อให้ผู ้ชมงานได้เรียนรู้ถึงคุณค่าและ
ประโยชน ์จากทรัพยากรของประเทศที่มีอยู ่	
ตระหนักถึงหน้าที่ที่จะช่วยกันรักษาพืชพันธุ์	 โดย
โซนน้ีมีการแจกโปสการ์ดพรรณไม้	 ๑๐	 แบบ	
เพื่อส่งต่อหรือเก็บไว้เป็นที่ระลึก	 รวมทั้งเมล็ด
พันธุ์พืช	๒	ชนิด	คือ	ราชพฤกษ์	และกัลปพฤกษ	์
เพ่ือน�าไปขยายพันธุ์ต่อ

ขอเชิญชม	 ศูนย์การเรียนรู้	 “ราชานุรักษ์”	 กฟผ.
เขือ่นศรนีครนิทร์	 ซึง่เปิดให้เข้าชมโดยไม่เสยีค่าใช้จ่าย
ในเวลา	๐๘.๐๐	–	๑๖.๐๐	น.	ของทกุวนัสามารถตดิต่อ
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	โทร.	๐๓๔-๕๗๔๒๔๘		

ตลอดระยะเวลาของความมุ่งมั่นในการสนอง
พระราชด�าริที่ 	 กฟผ.	 เดินตามรอยพ่อกับ
โครงการ	อพ.สธ.	โดย	กฟผ.ได้มีส่วนในการ
อนุรักษ์ผืนป่าทั้งในกิจกรรมปกปักพันธุกรรม
พืช	และกิจกรรมปลูกรักษา	เป็นจ�านวนกว่า	
๒๐,๐๐๐	ไร่	ซึ่งช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้	
และพันธุกรรมพืชในแต่ละท้องถิ่นให้คงอยู่ไป
อีกตราบนานเท่านาน	
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สมยศ ตันติภัทรกุล
สุดยอดนักวิจัย

เจ้าของรางวัล “บทความวิชาการ
ยอดเยี่ยมของนักวิจัยรุ่นใหม่”
ความตั้งใจ	ความเพียรพยายาม	ความเสียสละ	
มุ่งสร้างผลงานชั้นเลิศเพื่อสาธารณประโยชน์	
ถือเป็นการกระท�าที่น่ายกย่องสรรเสริญ	ไม่ใช่ทุกคน
ที่จะอุทิศตน	ทั้งแรงกาย	แรงใจ	เวลาส่วนตน	
และมันสมอง	เพื่อการท�าประโยชน์แก่ผู้อื่น	
เพื่อเป็นแม่แบบให้ผู้อื่นได้น�าไปเป็นแนวทาง
ในการใช้ชีวิตอย่างมีค่า	และช่วยพัฒนา
องค์กรต่อไป

เรื่อง : อัครพล รักศรีรุ่งเรือง
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EGAT	 Magazine	 ฉบับนี้	 ขอแนะน�าพนักงาน	
การไฟฟ้าฝ ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 (กฟผ.)	
คณุสมยศ	ตนัตภิทัรกลุ	วิศวกรระดบั	๖	แผนกซ่อม
หม้อแปลง	 กองหม้อแปลงและโรงงานซ่อม
ฝ่ายบ�ารุงรักษาระบบส่ง	เจ้าของรางวัล	“บทความ
วิชาการยอดเยี่ยมของนักวิจัยรุ่นใหม่”	 ๑	 ใน	 ๒๐
บทความวิจัยยอดเยี่ยม	 จากงานประชุมวิชาการ
นานาชาตด้ิานวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสงู	ณ	 Hanyang
University	 กรงุโซล	 ประเทศเกาหลใีต้	 เมือ่เดอืน
สิงหาคมปีท่ีผ่านมา	ท่ีมีผู้เข้าร่วมส่งผลงานจ�านวน
๕๓๕	 คนจาก	 ๓๙	 ประเทศทั่วโลก	 ซึ่งเป็น
ผูเ้พยีรพยายามเป็นเวลา	๓	ปีเตม็	ในการสร้างสรรค์
บทความคณุภาพ	 จนได้รบัรางวลัแห่งความภาคภมูใิจ
มาครอบครอง	รวมถึงเป็นประโยชน์แก่องค์กร
 

คุณสมยศ	 ได้กล่าวถึงตัวบทความที่ได้รับรางวัลว่า
“เน้ือหาสาระของงานนีจ้ะเกีย่วข้องกบังานบ�ารงุ
รกัษาทีจ่ะช่วยยดือาย	ุและเพิม่คณุค่าให้กบัหม้อแปลง
ไฟฟ้าในระบบส่งทีก่�าลงัจะหมดอายุ	ทีมี่ผลท�าให้น�า
ไปสู่การลดค่าใช้จ่ายในงานบ�ารุงรักษา	และการ
จดัซ้ือหม้อแปลงใหม่ในราคาหลายสบิล้านบาทเข้ามา
ทดแทนของเก่าในระบบ	นอกจากนีย้งัลดการจ้างงาน
ท่ีจะต้องพึง่พาบรษิทัต่างชาตด้ิวย	 ท�าให้ระบบงาน
บ�ารุงรักษาอปุกรณ์ในระบบส่ง	 เกิดความคล่องตวั	
เกิดลักษณะการพึง่พาตนเอง	 และพัฒนาได้อย่าง
ยัง่ยนื”		

เมื่อถามถึงแรงบันดาลใจในการจัดท�าบทความนี้
ก็ได้ค�าตอบว่า	 “เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ปฏิบัติงาน
ใหม่เข้ามาปฏิบัติงานใน	 กฟผ.	 ซึ่งน�าไปสู่ยุค
เปลีย่นถ่ายงานจากรุน่หนึง่ไปอกีสูรุ่น่หนึง่	 ซึง่ท�าให้
มช่ีองว่างในการเปลีย่นถ่ายองค์ความรูม้ากพอสมควร
ดังน้ันเราซ่ึงเข้ามาในยุคเปลี่ยนถ่ายจึงต้องท�าการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากยุคก่อนๆ	 มาผนวกเข้ากับ
การปฏิบัติงานที่มีการน�าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ใน
การปฏิบัติงาน	 จึงเป็นที่มาของการท�างานบน
พืน้ฐานของการจดัท�า	 Database	 เพือ่เป็นพืน้ฐาน
ในการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต	 ซึ่ง
ผมตั้งใจเขียนบทความนี้ขึ้นเพื่อให้คนใน	 กฟผ.
ได้รับรู ้ถึงแนวคิด	 และวิธีการที่จะท�าอย่างไร
ให้	กฟผ.	สร้างสรรค์ผลงาน	และใช้ทรัพยากรที่
มีอยู่ในปัจจุบัน	ให้สามารถแก้ปัญหา	และน�าพา
องค์กรสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนได้	แม้ว่าการเขียน
บทความจะเป็นจุดเล็กๆ	 ของการท�าประโยชน์ให้
กับองค์กร	 และประเทศชาติ	 แต่ก็เป็นจุดเริ่มต้น
ที่ดีต่อการพัฒนาองค์กร	 และน�าไปสู่การเป็นผู้มี
ส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศชาติในฐานะวิศวกร
ไฟฟ้า	 ซึ่งผมก็เป็นประชาชนคนหนึ่งที่อยากจะ
เข้ามารับใช้ประเทศด้วยความจริงใจ	และต้ังใจ
ซ่ึงหวังว่าผู้ที่ได้อ่านบทความนี้	 จะได้รับความรู้
แนวทาง	และกระบวนการความคิด	ในการเริ่มต้น
ที่จะสร้างสรรค์เทคโนโลยี	 หรือวิธีการแก้ปัญหา
และน�าไปปรับใช้กับงานของตนเองไม่ว่าจะเป็นใน
เรื่องใดๆ	ก็ตาม”

การที่ได้รับรางวัล	“บทความวิชาการยอดเยี่ยม
ของนักวิจัยรุ่นใหม่”	 ซึ่งถือเป็น	 ๑	 ใน	 ๒๐
บทความวิจัยยอดเยี่ยม	จากงานประชุมวิชาการ
นานาชาติ	 ณ	 Hanyang	 University	 กรุงโซล	

ประเทศเกาหลีใต้	นับเป็นรางวัลชีวิตแก่คุณสมยศ	
เป็นน�้าหล่อเลี้ยงให้มีก�าลังสร้างผลงานดีๆ	 ต่อไป	
“ผมรู้สึกปลาบปลื้ม	 และยินดีมากที่ได้รับรางวัลนี้
เพราะเป็นงานที่ใช้ความอดทน	 และพากเพียร
พยายามเป็นอย่างมากตลอด	 ๓	 ปีที่ผ่านมา	 จน
ท�าให้งานนี้ประสบความส�าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
และยังรู้สึกว่าตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงานให้กับ
กฟผ.	 มาทั้งหมด	 ๗	 ปี	 ได้เห็นจุดเริ่มต้นที่ชัดเจน
มากขึ้นของการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ	 และ
พฒันาประเทศชาตใิห้ดขีึน้ด้วยการกระท�าทีเ่ริม่ต้น
จากตัวเราเอง	 เนื่องมาจากการที่เราได้ยึดหลัก
ของธรรมะเป็นหลกัใจในการปฏบิตังิาน	 และการ
ด�ารงชวีติประจ�าวนัมาตลอด”	คณุสมยศกล่าว
 
“สุดท้ายนี้ก็อยากจะเป็นก�าลังใจให้ผู้ปฏิบัติงาน
ทุกท่านที่ก�าลังปฏิบัติงานอย่างจริงจัง	 และตั้งมั่น
อยูใ่นความดแีต่ยงัไม่ประสบผลส�าเรจ็	 หรอืประสบ
ผลส�าเร็จแล้ว	 ให้อดทน	 และตั้งใจกระท�าความดี
ต่อไป	 เพื่อตนเอง	 เพื่อองค์กร	 และเพื่อประเทศ
ชาติ	 โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน	 นอกจากความ
ภาคภูมิใจในการกระท�าความดีในฐานะ	เจ้าหน้าที่
ของรัฐ”	คุณสมยศได้กล่าวทิ้งท้าย
 
คณุสมยศ	ตนัตภิทัรกลุ	ถอืเป็นคนรุน่ใหม่ทีม่คีวาม
มุง่มัน่ในการพฒันางานอย่างต่อเนือ่งและท�างาน
เป็นทีม	 มีความใฝ่รู้	 พัฒนาตนเอง	 และมองหา
โอกาสใหม่อยูเ่สมอดงัทีม่คีวามตัง้ใจเขยีนบทความ
วจิยัดีๆ 	ที่ช่วยพัฒนาการท�างานให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น	 อีกทั้งยังสามารถขยายผลสร้างประโยชน์
ให้แก่องค์กร	และประเทศได้เป็นอย่างดี

๒๙
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ทุกวันนี้ความจ�าเป็นในการตอบโจทย์การด�ารงชีวิต
ของมนุษย์ ท�าให้เราจ�าต้องใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่มีสิ่งหนึ่งที่เราท�าได้คือ การ
รู้จักตอบแทนคืนกลับให้ธรรมชาติเท่าที่จะท�าได้...
 
ค�าว่า นวัตกรรม ไม่ได้หมายถึงสิ่งประดิษฐ์คิดค้นที่
จับต้องได้เท่านั้น แต่ยังหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทาง
ความคิด กระบวนการ หรือการพัฒนาต่อยอดก็ได้ 
คอลัมน์ “นวัตกรรม” ในเล่มนี้ จึงขอพาคุณผู้อ่านไป
พบกับการเปลี่ยนแปลงทางความคิด กระบวนการ 
และการพัฒนาต่อยอด ในการฟื้นฟูที่ดินบริเวณเหมือง
ลิกไนต์แม่เมาะ ให้กลายเป็นป่าปลูกนานาพันธุ์ เพื่อ
พัฒนาเป็นป่าธรรมชาติในที่สุด

สู่ป่าปลูกนานาพันธุ์
จากเหมืองแม่เมาะ

เรื่อง : ธิดาเทพ ลือขุนทด

๓๐
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โครงการวิจัยเรื่อง “การประเมินความเหมาะสม
ของชนิดพันธุ์ไม้ที่ปลูก และการทดแทนของพืช
ในป่าปลูก เพื่อฟื้นฟูที่ดินบริเวณเหมืองลิกไนต์
แม่เมาะ” เกิดจากการสนับสนุนของการไฟฟ้า
ฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ต่อมหาวทิยาลยั
เชียงใหม่ โดยมี รศ.ดร.สุนทร ค�ายอง อาจารย์
ประจ�าภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
คณะเกษตรศาสตร์ เป็นหวัหน้าคณะวจิยั โดย กฟผ.
ให้การสนับสนุนโครงการวิจัยเรื่องนี้ เนื่องจาก
กรอบงานวิจัยตรงกับความต้องการของ กฟผ. 
นัน่คอื การป้องกนัและลดผลกระทบทางสงัคมและ
ส่ิงแวดล้อมจากการด�าเนนิงานทีเ่กีย่วข้องกบักจิการ
ไฟฟ้า 

โครงการวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมิน
ความเหมาะสมของชนิดพันธุ ์ ไม้ที่มีศักยภาพ
ในการปลกูฟ้ืนฟทูีด่นิบรเิวณเหมอืงลกิไนต์แม่เมาะ
ศึกษาแนวทางในการปรับปรุงวิธีการปลูกพันธุ์ไม้
ในป่าปลกูบรเิวณเหมอืงลกิไนต์แม่เมาะ และศกึษา
ระบบการบริหารจัดการที่เหมาะสมด�าเนินการ
ศกึษาต้ังแต่วนัที ่๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔  ถงึ ๓๑ ตลุาคม
๒๕๕๕ เป็นเวลา ๑ ปี ๖ เดอืน

สภาพเดิมของป่าปลูกบริเวณ
เหมืองลิกไนต์แม่เมาะ
--------------------------------------------
จากการศึกษาวิจัย พบว่า การปลูกป่าเพื่อฟื้นฟู
ที่ดินบริเวณเหมืองลิกไนต์แม่เมาะ ในระยะแรก 
(ระหว่างปี ๒๕๒๕-๒๕๓๕) ส่วนใหญ่เป็นการ
ปลกูพนัธุ์ไม้ชนดิเดยีวล้วน จากนัน้ป่าปลกูปี ๒๕๓๖
เป็นต้นมา มกีารปรบัเปลีย่นเป็นการปลกูป่าแบบผสม
ท�าให้ชนดิพันธ์ุไม้ทีป่ลกูมทีัง้หมดประมาณ ๖๔ ชนิด
โดยแบ่งออกเป็นพันธุ ์ ไม้ท้องถิ่น ๔๐ ชนิด 
พันธุ์ไม้ต่างถิ่น ๑๐ ชนิด และพันธุ์ไม้ต่างประเทศ 
๑๔ ชนดิ โดยแบ่งพ้ืนทีป่ลกูต้นไม้ออกเป็น ส่วนแรก
พื้นที่ส�านักงาน ริมถนนและพื้นที่เพื่อการพักผ่อน
หย่อนใจ พันธุ์ไม้เด่นที่พบมาก คือ สัก ขี้เหล็ก 
สนประดิพัทธ์ หางนกยูงฝรั่ง กระถินณรงค์ จามจุรี 
ทองกวาว อินทนิลบก ส่วนที่สอง พื้นที่ทิ้งดิน
และทิ้งขี้เถ้า พันธุ์ไม้เด่นที่ปลูก คือ สัก ขี้เหล็ก
มะขามเทศ สะแก หางนกยงูฝรัง่ มะขาม กระถนิณรงค์ 

กระถินยักษ์ และส่วนสุดท้าย คือ พื้นที่สีเขียว
โดยรอบเหมอืงเพือ่ลดมลภาวะทางเสยีง ฝุน่ละออง
และการมองเห็น พันธุ์ไม้ที่พบมาก คือ สัก ขี้เหล็ก
และสนประดิพัทธ์

อย่างไรกด็ ี ดชันคีวามหลากหลายของชนดิพนัธุ์ไม้
ในป่าปลูกมีค่าต�่าถึงต�่ามาก เมื่อเปรียบเทียบกับ
ป่าธรรมชาต ิกล่าวคอื ป่าปลกูบรเิวณเหมอืงลกิไนต์
แม่เมาะ มีดัชนีความหลากหลายของชนิดพันธุ์ไม้ 
ผันแปรระหว่าง ๐.๐๔-๓.๑๓ ขณะที่ป่าเต็งรังและ
เบญจพรรณบริเวณใกล้เคียงมีค่าเท่ากับ ๔.๒๙ 
และ ๕.๐๘ ตามล�าดับ ความหลากหลายของชนิด
พนัธุ์ไม้ในป่าปลกูน้อยกว่าในป่าธรรมชาต ิเนือ่งจาก
มีจ�านวนชนิดพันธุ์น้อยกว่า และสัดส่วนจ�านวน
ต้นไม้แต่ละชนิดไม่ลดหลั่นต่อเนื่องกันอย่างในป่า
ธรรมชาติ

ท�าไมต้องปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูดิน
--------------------------------------------
ป่าปลกูมอีทิธพิลต่อความชืน้ในดนิ จากการปกคลมุ
ของเรือนยอดและเพิ่มปริมาณอินทรีย ์วัตถุลง
ในดิน จากการย่อยสลายของซากใบไม้และกิ่งไม้ที่
ร่วงหล่น ช่วงฤดฝูน เมือ่ฝนตกหนกัความชืน้ในดนิพืน้
ที่โล่งจะสูงกว่าในป่าปลูก เนื่องจากน�้าฝนบางส่วน
ค้างอยูต่ามเรอืนยอดต้นไม้ แต่ถ้าฝนทิง้ช่วงหลายวนั
ความชื้นของดินในพ้ืนท่ีโล่งจะน้อยกว่า เน่ืองจาก
มกีารระเหยไปอย่างรวดเรว็ ช่วงฤดหูนาว ความชืน้
ในดินของป่าปลูกจะค่อยๆ ลดลง แต่พื้นที่โล่ง
จะลดลงมากอย่างรวดเรว็ อย่างไรกต็าม ช่วงฤดรู้อน
ความชื้นในดินของป่าปลูก พ้ืนท่ีโล่ง และในป่า
ธรรมชาติมีค่าลดลงมากไม่แตกต่างกัน แต่ป่าปลูก

และป่าธรรมชาติจะช่วยท�าให้ความชื้นในดิน
เปลี่ยนแปลงช้ากว่าพื้นที่ โล ่ง ซึ่งจะเป็นผลดี
ต่อการเจริญเติบโตของพนัธุ์ไม้ ความเป็นประโยชน์
ของธาตุอาหารในดินและกิจกรรมของสิ่งมีชีวิต
ต่างๆ ในดิน

ป่าปลูกช่วยลดความรุนแรงของการเปล่ียนแปลง
อุณหภูมิอากาศ ได้มากในช่วงฤดูฝน-ฤดูหนาว
เนื่องจากป่าปลูกท�าให้มกีารปกคลมุของเรอืนยอด
รังสีดวงอาทิตย์ส่องผ่านลงไปในป่าได ้น ้อยลง
ช่วยไม่ให้อุณหภูมิลดต�่าเกินไปเหมือนกับพื้นที่
โล่ง เนื่องจากต้นไม้มีการหายใจและปลดปล่อย
ความร้อนออกมา แต่ไม่มผีลมากนกัในช่วงหน้าแล้ง
โดยเฉพาะเดอืนเมษายน เมื่อต้นไม้ทิ้งใบหมดต้น

๓๑
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ปลูกป่าอย่างไรให้อยู่รอด
และพัฒนาเป็นป่าธรรมชาติได้
--------------------------------------------
การเกิดขึ้นใหม่ของต้นไม้ในป่าปลูกแสดงให้เห็น
ถึงความยัง่ยนืของสงัคมพืชป่าปลกู ทีจ่ะมกีารพฒันา
เป็นป่าธรรมชาติได้ต่อไปในอนาคต การทดแทน
ของกล้าไม้จะเริม่เกดิขึน้เมือ่ป่าปลกูมอีาย ุ๕ ปีขึน้ไป
ซึง่เป็นช่วงทีพั่นธ์ุไม้หลายชนดิเริม่ออกดอกและผล
เมล็ดพันธุ์ไม้จะกระจายพันธุ์ไปทั่วบริเวณ ต้นไม้
ที่เริ่มออกดอกผลเร็ว คือ ขี้เหล็ก สะแกนา กระถิน
ยักษ์ หางนกยูงฝรั่ง เป็นต้น ส่วนกล้าไม้ของไม้สัก
จะขึ้นทดแทนได้น้อยภายใต้ร่มเงา แต่จะขึ้นบ้าง
ในพื้นที่โล่ง หรือช่องระหว่างต้นไม้ ถ้าต้องการ
ให้มีกล้าไม้ของพันธุ์ไม้ท้องถ่ินขึ้นทดแทนมากขึ้น
ก็ควรน�ากล้าไม้มาปลูกเสริมในป่าปลูก เพื่อที่จะ
ท�าให้ป่าปลูกมีพัฒนาการไปเป็นป่าที่คล้ายคลึง
กบัป่าธรรมชาตบิรเิวณใกล้เคยีง จากข้อมลูเกีย่วกบั
การทดแทนของกล้าไม้ในป่าเบญจพรรณธรรมชาติ
พบว่า มีจ�านวนชนิดของกล้าไม้ ๑๐-๒๐ ชนิด/ไร่
และมคีวามหนาแน่นผนัแปรระหว่าง ๑,๖๗๕-๓,๗๐๐
กล้า/ไร่

ทฤษฎีการทดแทนของสังคมพืชป่าไม้
--------------------------------------------
สามารถน�ามาใช ้ประโยชน์ ในการปลูกป ่าให ้
ประสบผลส�าเร็จในระยะเวลาอันสั้น เพียงไม่กี่ปีก็
จะมีป่าไม้ปกคลุมพื้นที่ ตามแนวพระราชด�าริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ปลูกพันธุ์ไม้เบิก
น�าที่เป็นพันธุ์ไม้โตเร็วมาก เช่น ไม้ตะกู ไผ่รวก
เป็นต้น โดยปลูกพันธุ์ ไม้เนื้อแข็งแทรก ได้แก่ 

ไม้สกั ประดู ่มะค่า โมง เสลา สะเดา สเีสยีด ตนีเป็ด
เป็นต้น และปลูกพืชพื้นล่างต่างๆ เช่น ขมิ้น ไพล 
และข่าป่า เป็นพืชเสริม การปลูกป่าแบบนี้โดยใช้
พนัธุ์ไม้ท้องถิน่ทีข่ึน้อยู่ในป่าธรรมชาตบิรเิวณนัน้ๆ
จะท�าให้สงัคมพชืป่าปลกูพฒันาไปเป็นป่าธรรมชาติ
ในที่สุด

การคัดเลือกชนิดพันธุ ์ไม้และจ�านวนต้น
ส�าหรับปลูกเป็นป่าปลูกผสม
--------------------------------------------
ปัจจุบันการฟ้ืนฟู ท่ีดินบริเวณพื้นท่ี ท้ิงดินของ
เหมืองแม่เมาะ มีการปลูกป่าโดยการปลูกพันธุ์ไม้
ชนดิต่างๆ ผสมกนัหลายชนดิเป็นป่าผสม ซึง่จะเป็น
ผลดีท�าให้เกิดความหลากหลายของชนิดพันธุ์ไม้
และท�าให้ระบบนิเวศป่าปลูกมีความสมดุลมากข้ึน

ในการปลูกป่าเพื่อให้สังคมพืชพัฒนาไปเป็นป่า
ธรรมชาตินั้น พันธุ์ไม้ที่สามารถขึ้นได้ดี ควรปลูก
เป็นพันธุ์ไม้เด่น ได้แก่ ไม้สัก ขี้เหล็ก สีเสียด
สะแก ตนีเป็ด สะเดา เพกา มะกอก แสมสาร ขะจาว
ตะกู ไผ่รวก เป็นต้น แต่ไม่ควรปลูกพันธุ์ไม้ต่าง
ประเทศทีม่เีรอืนยอดกว้างมาก และปกคลมุพนัธุ์ไม้
ชนดิอืน่ เช่น จามจรุ ี และหางนกยงูฝรัง่ รวมทัง้
พันธุ์ไม้ต่างประเทศชนิดอื่น ได้แก่ มะขามเทศ
กระถินณรงค์ นุ่น กระถินยักษ์ เป็นต้น ยกเว้น
ต้นทรงบาดาล ซึ่งเป็นไม้พุ่ม แม้จะเป็นพันธุ์ไม้
ต่างประเทศ แต่มีอายุไม่ยืนยาว จึงควรปลูกให้
กระจายคลมุพืน้ท่ีเพือ่ให้ร่มเงาในระยะแรก และช่วย
เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน เนื่องจากเป็นพืช
ตระกูลถั่ว

ส่วนพันธุ์ไม้ท้องถิ่นที่ควรปลูกเพิ่มเป็นพันธุ์ไม้รอง
ได้แก่ สมอไทย สมอพิเภก มะขามป้อม มะแฟน
มะม่วงป่า ขางหัวหมู ปี ้ จ่ัน ชิงชัน เก็ดด�า
พยุง มะค่าโมง กางข้ีมอด ตุ ้มกวาง ไม้แดง
ประดู่ เปล้าหลวง เสลาใบเล็ก ยมหิน โมกมัน 
และอื่นๆ เมื่อรวมพันธุ์ไม้ทุกชนิดที่ใช้ปลูกควรให้
มีจ�านวน ๓๐-๔๐ ชนิด/ไร่ ส�าหรับกล้าไม้ที่จะปลูก
ต่อไร่ ควรมีจ�านวน ๒๐๐-๒๕๐ ต้น/ไร่ โดยให้พันธุ์
ไม้เด่นมีจ�านวนต้นมากกว่าพันธุ์ไม้รอง และควร
ปลูกไม้พุ่มและพืชพื้นล่างเสริม

การดูแลรักษาป่าปลูก
--------------------------------------------
ป่าปลูกในช่วงอายุ ๑-๕ ปี นั้นเป็นระยะที่ต้องดูแล
มาก เพื่อให้กล้าไม้สามารถตั้งตัวเป็นไม้วัยรุ่นได้
การปลูกซ่อมจึงเป็นงานท่ีจ�าเป็นมากที่จะท�าให้
เกิดสังคมพืชที่มีความหลากหลายของพันธุ ์ ไม้ 
การประเมินผลเกี่ยวกับอัตราการรอดตายและ
การเจรญิเตบิโตในช่วง ๑-๕ ปีแรกจงึมคีวามส�าคญั
วิธีการคือ ด�าเนินการวางแปลงขนาด ๔๐ x ๔๐ 
เมตร จ�านวนอย่างน้อย ๓ แปลง เพื่อเปรียบเทียบ
ให้ได้ข้อมลูทีจ่ะบ่งบอกได้ว่า ควรจะปลกูซ่อมพนัธุ์ไม้
ชนิดใด และจ�านวนต้นต่อไร่เท่าไร

๓๒
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ทฤษฎีการทดแทนของสังคมพืชป่าไม้นี้ สามารถน�ามาใช้
เป็นแนวทางในการปลูกป่าให้ประสบความส�าเร็จได้

ทุกที่ ไม่เฉพาะพื้นที่ฟื้นฟูดินบริเวณเหมืองลิกไนต์แม่เมาะ
เท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการปลูกป่าต่างๆ ที่หลาย
หน่วยงานต่างยื่นมือเข้ามาช่วยกันด�าเนินการ เพราะการ

ปลูกป่าไม่ใช่เพียงแค่ปลูกต้นไม้ แต่ต้องปลูกให้อยู่รอดด้วย 
เพียงปลูกป่าให้ถูกวิธี เมืองไทยก็จะมีป่าปลูกที่

กลายเป็นป่าธรรมชาติโดยสมบูรณ์



จาก กฟผ. ในปี ๒๕๕๗

อยากเห็นอะไรใหม่
ด้วยภารกิจของ	 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย	 (กฟผ.)	 ตลอดปี	 ๒๕๕๖	
ที่ผ่านมา	 ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์
สังคมมาโดยตลอดผ่านกจิกรรมและโครงการ
มากมาย	อาทิ	ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์	5
ส่งเสริมการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างรู้คุณค่า
และเ พ่ือเสนอทางเลือกผลิตภัณฑ ์ที่มี
ประสทิธภิาพให้แก่ประชาชน	โครงการโรงเรยีน
สีเขียว	สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง	ส่งเสริมให้
เยาวชนมอีปุนสิยัประหยดัพลงังานและรกัษา
สิง่แวดล้อม	 โครงการปลูกป่าซ่ึงได้ด�าเนินการ
มาอย่างต่อเนือ่งตัง้แต่ปี	 ๒๕๓๗	 เพือ่ร่วมกนั
ลดโลกร้อน	 เพิม่พืน้ทีส่เีขยีวด้วยตระหนกัถงึ
ความส�าคัญของทรัพยากรป่าไม้และแหล่ง
ต้นน�้าล�าธาร	 รวมทั้งเดินหน้าสนับสนุน
กิจกรรมต่างๆ	ของชุมชน	

และเนื่องด้วยในปี	๒๕๕๗	นี้	กฟผ.	ก้าวเข้า
สู่ปีที่	๔๕	ยังคงยืนหยัดพร้อมพัฒนาภารกิจ
หลักต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งสอดรับความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าของคนไทย	“นานาทัศนะ”	
ฉบบันีเ้รามาฟังเสยีงจากประชาชนหลากหลาย
อาชพีว่า	 ในปีทีผ่่านมามคีวามคดิเหน็อย่างไร
และในปี	 ๒๕๕๗	 นี้อยากเห็นอะไรใหม่ๆ	
จาก	กฟผ.	กันบ้าง	?

เรื่อง และภาพ : เพ็ญพิชชา จรัลวิกรัย

๓๔
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นายโสฬส	นิยมชาติ	
นิสิตคณะนิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	
จังหวัดเชียงราย																																											
บอกกับเราว่า	“ทีผ่่านมาได้เห็นกิจกรรมและโครงการ
ต่างๆ	 ที่	 กฟผ.	 จัดขึ้น	 ก็ถือเป็นเรื่องดีที่หลายๆ
ครั้ งได ้ ให ้ โอกาสเด็กนักเรียนและประชาชน
เข้าร่วมกิจกรรม	 ส่วนตัวเชื่อว่า	 กฟผ.	 ท�าได้ดี
มาโดยตลอด	
 
แต่ถ้าสิ่งที่อยากเห็นในปีนี้คือ	จากประสบการณ์
ที่ผมได้ไปเข้าค่ายบนดอยแม่สลอง	 มูลนิธิครูแดง	
เหน็ว่าทีน่ัน่ไฟฟ้ายงัเข้าไม่ถึง	 ต้องใช้แผงโซล่าเซลล์
และต้องใช้พลังงานทีม่อีย่างจ�ากดั	 บางวนัถ้าฝนตก
หรือไม่มีแดดไฟก็ไม่เพียงพอ	 ลองนึกภาพความ
ล�าบากตรงนีแ้ล้วกไ็ม่คดิว่าจะมอียูแ่ต่ยงัมอียูน่ะครบั
อยากให้	กฟผ.	มองเหน็จดุเลก็ๆ	ทีอ่าจเป็นจดุเร่ิมต้น
อนาคตของชาติตรงนี้ด้วยครับ	 เด็กๆ	 จะได้ใช้ไฟ
อ่านหนงัสือ	 ส่ือเทคโนโลยต่ีางๆ	ทีค่นเมอืงมกีจ็ะได้
ไปสูช่มุชนท่ีเขาด้อยโอกาสกว่าเรา	 อยากให้มไีฟฟ้า
ใช้ครอบคลมุมากยิง่ขึน้	 อยากให้มอีกีหน่ึงโครงการดีๆ
มาเยี่ยมเยือนน้องๆ	ด้วยครับ”

นางสาวณัชชา	เจตสุภาวงศ์	
นักธุรกิจทางออนไลน์	
จังหวัดปทุมธานี																																											

กล่าวว่า	 “ส่วนตัวไม่ค่อยได้ทราบข่าวสารข้อมูล
หรือกิจกรรมเท่าไหร่	 จริงๆ	 มีหลายโครงการที่ดี
แล้วก็น่าสนใจ	คิดว่าคนทั่วๆ	ไป	อาจไม่ได้รับทราบ
เหมอืนกนั	ปี	๒๕๕๗	นีอ้ยากให้มกีารประชาสมัพนัธ์
มากยิง่ขึน้	ไม่เพียงแค่สือ่หลกัอย่างโทรทศัน์	หนงัสอืพิมพ์
แต่อยากให้ลงในโซเชียลมีเดียเยอะๆ	 เพิ่มช่องทาง
เข้าถงึข้อมลู	 เพือ่ทีจ่ะได้ขยายกลุม่คนรบัรูก้นัมากขึน้
เพราะคนส่วนใหญ่ตอนนีก้ห็นัมานยิมใช้	Facebook	,
IG	,	Line	และสังเกตว่าบางทีก็เป็นกิจกรรมที่ยาก
ที่จะเราเข้าร่วมได้	 เลยอยากให้มีกิจกรรมส�าหรับ
คนในเมืองบ้าง	 เพราะกรุงเทพฯ	คงใช้ไฟมากที่สุด	
ทั้งห้างสรรพสินค้า	ตึกสูงต่างๆ	มากมาย	ควรที่จะ
ตระหนักถึงตรงนี้ให้มาก	เลยคิดว่าน่าจะมีกิจกรรม
ที่ได้รณรงค์ท�าร่วมกันอาทิตย์ละครั้งก็ยังดีค่ะ	และ
ส�าหรบัภารกจิทีผ่่านมาของ	กฟผ.	อยากจะขอขอบคณุ
กฟผ.	ที่มอบสิ่งดีๆ	และดูแลสังคมไทย”

นางปิยะฉัตร	สุพลจิตร์
แม่บ้าน	
กรุงเทพมหานคร																																											

กล่าวว่า	“คงเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายที่ต้องแบกรับภาระ
ค่าไฟเพิม่สงูขึน้ในแต่ละเดอืน	เนือ่งจากความต้องการ
ใช้ไฟที่เพิ่มขึ้น	 เพราะอากาศร้อนมาก	 เปิดแอร์
ช่วงกลางวันบ่อยขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้	 จากเดิม
ทีเ่ปิดเฉพาะกลางคนื	 อยากให้คงค่าไฟฟ้าไว้เท่าเดมิ
ไม่อยากให้เพิม่ไปกว่านีค่้ะ	 เพราะปัจจบุนัค่าครองชพี
อื่นๆ	ก็เพิ่มสูงขึ้นมากพอแล้ว”

สิง่ใดทีด่อียูแ่ล้ว กฟผ. จะรกัษาให้คงอยูแ่ละพฒันา
ต่อไป ส่ิงใดที่ควรแก้ไขก็พร้อมจะรับฟังและ
น�าไปปรบัปรงุ            เพือ่ประโยชน์ของส่วนรวมเพราะ
กฟผ. มุง่มัน่ “ผลติไฟฟ้าเพือ่ความสขุของคนไทย”

๓๕
มกราคม-กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗



นโยบาย	CSR	กฟผ.	ในปี	2557
นโยบายการท�างานด้าน	 CSR	 ในปีนี้	 จะด�าเนินการตามนโยบายของผู้ว่าการ
กฟผ.	 และแผนยุทธศาสตร์	 กฟผ.	 คือส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในทุก
กระบวนการท�างาน	 และแสดงออกถึงการเป็นองค์กรที่ห่วงใยสังคม	 ชุมชน
และสิ่งแวดล้อม	โดยมีโจทย์ว่าท�าอย่างไรจะท�าให้คนในสังคมรัก	กฟผ.	จนน�า
ไปสู่ความเชื่อมั่น	 และไว้วางใจ	 โดยมีผู้ปฏิบัติงาน	 กฟผ.	 ทุกหน่วยงาน
และทุกระดับชั้น	 เข้ามาช่วยสนับสนุนงาน	 CSR	 ของ	 กฟผ.	 ให้ประสบความ
ส�าเร็จ	 ซึ่งในมุมมองของรองผู้ว่าการกิจการสังคม	 ในฐานะผู้รับผิดชอบ	
ได้วางแนวทางไว้ว่าผู้ปฏิบัติงาน	กฟผ.	ทุกคน	ต้องท�างานอย่างมีความสุข	และ
ท�าให้ชุมชนที่อยู่โดยรอบโรงไฟฟ้า	 รวมถึงประชาชนคนไทยทั้งประเทศมี
ความสุขตามมาด้วย	ภายใต้จิตส�านึกในการท�างาน	

“ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย”
ส�าหรับแนวทางการด�าเนินงาน	 จะใช้การมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน
จากทุกหน่วยงาน	 ในการด�าเนินกิจกรรม	 และการบริหารความสัมพันธ์กับ
ผู้มีส่วนได้เสีย	ในระดับพื้นที่	 โดยจะสอบถามความเห็นจากหน่วยงานในพื้นที่	
พร้อมระบุเจ้าภาพหลักของแต่ละพื้นที่ในการท�างาน	 เพื่อความเป็นเอกภาพ

และป้องกันการท�างานที่ซ�้าซ้อน	 โดยสายงานรองผู้ว่าการกิจการสังคม	
จะเป็นเจ้าภาพในการบรูณาการความรบัผดิชอบต่อสงัคมของ	กฟผ.	ตาม	ISO	26000	

ISO	26000	จะเข้ามาสนับสนุนงาน	CSR	กฟผ.	อย่างไร	?
ISO	 26000	 คือแนวทางการด�าเนินงาน	 CSR	 ขององค์กรที่ครอบคลุม
ใน	 ๗	 ประเด็นหลัก	 คือ	 ธรรมาภิบาล	 การปฏิบัติที่เป็นธรรม	 สิทธิมนุษยชน	
การปฏิบัติด้านแรงงาน	ประเด็นด้านผู้บริโภค	สิ่งแวดล้อม	และการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาสังคม	 และชุมชน	 หาก	 กฟผ.	 ปฏิบัติได้ครบถ้วนทั้ง	 ๗	 ข้อ
ย่อมน�าไปสู่การเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม	 คือ	 เป็นองค์กรที่มี
ธรรมาภิบาล	 รับผิดชอบ	 ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรม	
ทั้งกลุ่มผู้ก�ากับดูแล	 พนักงาน	 ลูกจ้าง	 คู่ค้า	 ลูกค้า	 และที่ส�าคัญคือชุมชน
และสังคมโดยรอบ	 การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนให้มีความเป็นอยู่ท่ีดี
จะท�าให้ได้รับความเชื่อมั่น	 ไว้วางใจและการยอมรับจากชุมชน	 ทั้งนี้	 มีความ
เชื่อม่ันว่า	 ภายใต้วัฒนธรรมขององค์การในเรื่อง	 รักองค์การ	 มุ่งงานเลิศ
เทดิคณุธรรมของ	กฟผ.	และความมุง่มัน่ทีจ่ะ	“ผลติไฟฟ้าเพือ่ความสขุของคนไทย”
ที่มีอยู่ในผู้ปฏิบัติงานทุกคนจะท�าให้	กฟผ.	สามารถด�าเนินการในแนวทาง
ISO	26000	ได้อย่างสมบูรณ์

เรื่อง	:	อัครพล	รักศรีรุ่งเรือง	
ภาพ	:	กองผลิตสื่อประชาสัมพันธ์

๓๖
มกราคม-กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗



 ปี ๒๕๕๗
กลไกส�าคัญของความส�าเร็จในการท�างานด้านความรับผิดชอบ
ต่อสงัคม	 (CSR)	 อกีประการหนึง่	 คอืการก�าหนดนโยบาย	 และ
แนวทางปฏบิติัทีชั่ดเจน	นายประภาส	วชิากูล	รองผูว่้าการกิจการสงัคม
ได้เปิดเผยถงึแนวทางในการท�างานด้าน	 CSR	 และยทุธศาสตร์
ในการสร้างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	(กฟผ.)	ให้เป็น
ทีร่กัของสงัคม		จนน�าไปสูค่วามเชือ่มัน่และไว้วางใจ		พร้อมก้าวไปสู่
การเป็นองค์การแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศ

CSR กฟผ.
ถอดสมการแนวทาง 

โครงการ	CSR	ใดของ	กฟผ.	เป็นโครงการ	CSR	ที่โดดเด่น	?
จากการท�าวิจัยสอบถามความคิดเห็นพบว่า	 โครงการ	CSR	กฟผ.	ที่มีคนรู้จัก
มากที่สุด	คือ	 โครงการจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า	 (DSM)	ในการส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์ประหยัดไฟ	ฉลากเบอร์	5	และจากกลุ่ม	Stakeholders	ที่ให้ความ
เห็นว่า	CSR	ที่	 กฟผ.	ควรท�าเพื่อสะท้อนภารกิจองค์กรในด้านการผลิตไฟฟ้า
คือ	 โครงการด้านการประหยัดไฟฟ้า	 ดังนั้นในภาพใหญ่ก็จะยังคงชูโครงการ
จดัการด้านการใช้ไฟฟ้าและโครงการสร้างจติส�านึกอนุรักษ์พลังงาน	 เช่น	 โครงการ
ห ้องเรียนสีเขียวเป ็น	CSR	ของ	กฟผ.	โครงการส ่งสริมผลิตภัณฑ ์
ประหยัดไฟ	 ฉลากเบอร์	 5	 ต่อไป	 เพราะเป็นโครงการที่ค�านึงถึงผลประโยชน์
ของประเทศชาติเป็นหลัก	 ถึงแม้ว่าจะมีผลท�าให้การเจริญเติบโต	 (Growth)
และ/หรือ	 รายได้ของ	 กฟผ.	 ลดน้อยลงก็ตาม	 สะท้อนถึง	 CSR	 in	 Process
ของ	กฟผ.	ที่เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง

ในส่วนของ	CSR	ระดบัชุมชน	กลุม่	Stakeholder	ให้ความเหน็ว่า	การส่งเสรมิ
พัฒนาชุมชนทั้งด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 และสิ่งแวดล้อม	 ควรใช้แนวทางการ
พัฒนาโรงไฟฟ้าและชุมชนให ้ เป ็นแหล ่งเรียนรู ้และแหล ่งท ่องเที่ยว

เพื่อดึงดูดให้ประชาชน	 มาศึกษา	 ท่องเที่ยว	 ซื้อสินค้า	 และบริการจากชุมชน
และผลพลอยได้ของ	 กฟผ.	 ก็คือ	 มีคนมาเยี่ยมชมกิจการของ	 กฟผ.	 รับรู้
เข้าใจถึงกระบวนการท�างานของ	 กฟผ.	 เพ่ือสร้างความเช่ือมั่นไว้วางใจ
ในภารกิจด้านการผลิตไฟฟ้าด้วย	 ซึ่งในงาน	 CSR	 Day	 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่	
๒๘	 เมษายนนี้	 จะจัดให้มีการประกวด	 CSR	 กฟผ.	 โดยให้หน่วยงานต่างๆ	
ส่งโครงการเข้าประกวด	 เพื่อคัดเลือกโครงการดีเด่นส่งเข้าประกวด	 CSR	
Award	 ระดับประเทศและอาเซียนต่อไป	 โครงการโรงไฟฟ้าพลังน�้าชุมชน
บ้านคลองเรือของ	 กฟผ.	 เป็นตัวอย่างที่ดีที่	 กฟผ.	 พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ชุมชนบ้านคลองเรือ	 ให้มีไฟฟ้าใช้	 มีการบริหารจัดการพลังงานด้วยชุมชน
เอง	 ท�าให้มีคุณภาพชีวิตมั่นคงขึ้น	 ยั่งยืนขึ้น	 ซึ่งโครงการฯ	 นี้	 ได้รับรางวัล	
CSR	 Award	 ทั้งในระดับประเทศและอาเซียน	 ท�าให้สังคมได้รับรู้ในวงกว้าง

๓๗
มกราคม-กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗



๓๘
มกราคม-กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗



เป้าหมายด้าน	 CSR	 ขององค์กรเป็น
อย่างไร	?
เป้าหมาย	 CSR	 ขององค์กรที่วางไว้คือ	 กฟผ.
จะต้องได้รับการเช่ือม่ัน	 ไว้วางใจ	 และยอมรับ
จากประชาชน	 ว่าเป็นองค์กรทีม่คีวามรบัผดิชอบต่อ
สงัคม		โดยก้าวสูก่ารเป็นองค์การแห่งความภาคภมูใิจ
ของคนไทย	(National	Pride)	ในปี	พ.ศ.	๒๕๖๒

โดยการด�าเนินงาน	 CSR	 ทั้ง	 In	 Process	 และ
After	 Process	 ซึ่งบทพิสูจน์ว่า	 กฟผ.	 ได้รับการ
ยอมรับจากประชาชนหรือไม่	อยู่ที่	กฟผ.	สามารถ
พัฒนาโครงการแหล่งผลติไฟฟ้าใหม่ๆ	 ได้	 โดยเฉพาะ
โรงไฟฟ้าเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด	ที่อยากขอให้
ผู้ปฏิบัติงาน	 กฟผ.	 ทุกคนช่วยกันด�าเนินงานใน
ทกุๆ	 ส่วนขององค์กรด้วยความรบัผดิชอบต่อสงัคม
เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาช่วยเหลือสังคม
และชุมชน	 เพื่อเป็นที่รักและไว้วางใจของชุมชน
ตลอดไป

ภาพลักษณ์	 ด้าน	 CSR	 กฟผ.	 คือ	 เป็นองค์กรที่ดี
มธีรรมาภบิาล	ดแูลสงัคม	ชมุชน	สิง่แวดล้อม		ไม่ว่า
กฟผ.	จะไปอยูท่ีไ่หน	ชมุชนจะได้รบัการดแูลอย่างดี
มีความสุข	 ส่วนคุณลักษณะด้าน	 CSR	 ของ
ผู้ปฏิบัติงาน	กฟผ.	ก็คือ	ซื่อสัตย์	โปร่งใส	มีคุณธรรม
รับผิดชอบต่อหน้าที่	 มีความเอื้ออาทร	 เช่นเดียว
กับค่านิยม	 กฟผ.	 (FIRM-C)	 มุ่งมั่นปฏิบัติงาน
ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทยตลอดไป

อะไรคือปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้งานด้าน	
CSR	ของ	กฟผ.	ประสบความส�าเร็จ	?
ปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้งาน	CSR	กฟผ.ประสบความ
ส�าเรจ็	คอื	ผูป้ฏบิตังิาน	กฟผ.		เพราะ	CSR	ต้องเริม่จาก
ตัวบุคคล	 ต้องขับเคลื่อนจากภายในสู่ภายนอก
ผู ้ปฏิบัติงานต้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี	
ดูแลการท�างานทุกระบบ	 ทุกขั้นตอนอย่างดี	
โดยมีจิตส�านึกการท�างาน	“ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุข
ของคนไทย”	 ตลอดเวลา	 ซึ่งจิตส�านึกนี้จะท�าให้	
การด�าเนินงานของ	กฟผ.	เป็นไปได้ด้วยดี	สามารถ
ด�าเนินการภายใต้ระเบียบปฏิบัติต่างๆ	ขององค์กร
ทีม่อียู	่ เช่น	 การควบคมุภายในการบรหิารความเสีย่ง	
ระบบงานคุณภาพ	 การควบคุมดูแลสิ่งแวดล้อม	
ความปลอดภัย	 อาชีวอนามัยได้ครบถ้วนและจะ
ส่งผลให้การด�าเนินงานของ	กฟผ.	ไม่ส่งผลกระทบ
กับชุมชน	 สังคม	 สิ่งแวดล้อม	 นอกเหนือจากการ
ท�างานในหน้าทีแ่ล้ว	หากผูป้ฏบิตังิาน	กฟผ.	ทกุคน
มีจิตอาสา	 ในการช่วยเหลือสังคมที่อยู่รอบข้าง
ก็จะช่วยท�าให้การขับเคล่ือนงาน	 CSR	 ประสบ
ความส�าเรจ็มากขึน้	 ซึง่การช่วยเหลอืชมุชนทีเ่กดิขึน้
จากใจ	ย่อมได้รบัการยอมรบั	เชือ่ถอืไว้วางใจมากขึน้

การน�าพา	กฟผ.	 ไปสู่การเป็นองค์การที่สังคม
ให้การยอมรับและไว้วางใจ	 และเป็นองค์กรแห่ง
ความภาคภมูใิจของชาวไทย	(National	Pride)	ได้
แม้จะไม่สามารถสร้างได้ภายในระยะเวลาอนัสัน้	
ต้องใช้เวลาและความจริงใจ	 ผ่านกระบวนการท�างาน
ทีส่ม�า่เสมอ	แต่	กฟผ.	กพ็ร้อมและมคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะ
ท�าให้เกดิขึน้ให้ได้

๓๙
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“น�า้”	 ถอืเป็นทรพัยากรทีม่ค่ีาย่ิง	 ดงันัน้	 การบรหิาร
จัดการน�้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด	 ทั้งด้านการ
เกษตรกรรม	 การชลประทาน	 การอปุโภค	 -	 บรโิภค
การบรรเทาอทุกภยั	การขนส่งทางน�า้	 การท่องเทีย่ว
จึงเป็นสิ่งที่จ�าเป็นที่หน่วยงานที่เก่ียวข้องต้องให้
ความส�าคญั	เขือ่นอบุลรตัน์ของ	การไฟฟ้าฝ่ายผลติ
แห่งประเทศไทย	(กฟผ.)	เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่มี
การบริหารจัดการน�้าอย่างดี

ส�าหรบั	อ่างเกบ็น�า้เขือ่นอบุลรตัน์	กฟผ.	เป็นแหล่งการ
ประมงขนาดใหญ่และส�าคัญของภาคอีสาน	 มีการ
ปล่อยพันธุ์ปลาและพันธุ์สัตว์น�้าลงในอ่างเก็บน�้า
ปีละหลายล้านตัว	 เพื่อขยายพันธุ์และรองรับความ
ต้องการของประชาชนที่มีอาชีพประมง	 และเลี้ยง
ปลาในกระชัง	 ท�าให้สามารถสร้างผลผลิตได้เฉลี่ย
ปีละกว่า	 ๑,๕๐๐,๐๐๐	 กิโลกรัม	 ประชาชนรอบ
อ่างเก็บน�้ามีรายได้สูงถึงปีละ	 ๖๐	 ล้านบาท
ยกระดบัคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น	 ทั้งยังสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชนรอบอ่างเก็บน�้าเขื่อนอุบลรัตน์
จากโครงการส่งเสรมิและพฒันาอาชพีการแปรรูปปลา
ให้กับชุมชน	 บ้านห้วยบง	 อ�าเภอโนนสัง	 จังหวัด
หนองบวัล�าภ	ูโดยจดัอบรมการแปรรูปปลา	จนกระทัง่
ราษฎรได้จัดตั้งกลุ่มแปรรูปปลาขึ้น	 เมื่อวันที่	 ๒๑
กุมภาพันธ์	 ๒๕๔๖	 เริ่มจากสมาชิก	 ๑๔	 คน
และได้จดทะเบียนกลุ่มจากพัฒนาชุมชนอ�าเภอ
โนนสัง	 เมื่อวันที่	 ๔	 ตุลาคม	 ๒๕๔๗	 มีทุนจัดตั้ง

ครั้งแรกเพียง	 ๑,๙๐๐	 บาท	 และมีการลงหุ้นของ
สมาชิกอีกคนละ	๑๒๐	บาท

จากยอดขายในปีแรกไม่กระเตื้ิอง	 เพราะยังไม่เป็น
ที่รู้จัก	 และสินค้าไม่หลากหลาย	 คือ	 ส้มปลาดอง
ต่อมาได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการ
ท�าให้มีการพัฒนาสินค้าจนได้รับการจัดอันดับ
สินค้า	OTOP	ระดบั	๒	ระดบัจงัหวดั	ประจ�าปี	๒๕๔๘
และรางวลัระดบัประเทศ		กลุม่เกษตรแปรรปูสตัว์น�า้
ได้รบัพระราชทานโล่ประกาศเกยีรตคิณุ	รางวลัสถาบนั
เกษตรกรดเีด่นแห่งชาต	ิ ประเภทกลุม่แปรรปูสตัว์น�า้
ประจ�าปี	 ๒๕๕๖	 จากสมเดจ็พระบรมโอรสาธริาช
เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ	 สยามมกุฎราชกุมาร
ในวันพืชมงคล	ปี	๒๕๕๖

ปัจจบุนักลุม่มสีนิค้าเพิม่อกีหลายรายการ	และได้รบั
อย.	หลายรายการ	เช่น	ปลาส้มสายเดีย่ว	ส้มปลาตอง
ส้มแผ่น	 ส้มปลาตะเพียน	 ส้มไข่ปลา	 ส้มไส้ปลา	
ส้มปลาสวาย	 ปลาสวายแดดเดียว	 ปลาซิวแก้ว
แดดเดียว	 ผลประกอบการเติบโตอย่างต่อเน่ือง
ตั้งแต่ปี	 ๒๕๔๖	 โดยมีผลก�าไรสุทธิเฉลี่ยเดือนละ
๑๕๐,๐๐๐	 บาท	 สามารถสร้างรายได้ให้กบัสมาชกิ
ของชุมชนท�าให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่นคง

ขณะเดยีวกนั	 เมือ่ยอดจ�าหน่ายเพิม่ขึน้	 ความต้องการ
ปริมาณสัตว์น�้าในการแปรรูปปลาก็เพิ่มมากขึ้น
ส่งผลต่อปริมาณสัตว์น�้าลดลงอย่างรวดเร็ว	 ด้วย
ปัจจัยนี้เองทางกลุ่มแปรรูปปลาบ้านห้วยบงจึงได้
สั่งปลาจากตลาดไทเข้ามาท�าการแปรรูปแทนปลา
ที่จับได้ในเขื่อนอุบลรัตน์	กฟผ.	ด้วยเหตุผลน้ี
เขื่อนอุบลรัตน์	กฟผ.	ร่วมกับหน่วยงานของ
กรมประมงในจังหวัดขอนแก่น	และจังหวัด
หนองบวัล�าภ	ู ได้หาแนวทางในการแก้ไขปัญหา	โดย
จัดท�าเขตอนุรักษ์พันธุ์ประชามีสุข	ในพื้นท่ีรอบ
อ่างเก็บน�้าเขื่อนอุบลรัตน์	 จ�านวน	๓๓	หมู่บ้าน	
ปลูกฝังและสร้างจิตส�านึกที่ดีให้กับชุมชน	 ท่ีจะ
ช่วยกนัอนรุกัษ์ทรพัยากรประมง	 เพือ่เป็นการช่วยกนั
ดูแลรักษาที่อยู ่ของสัตว์น�้า	 และการแพร่พันธุ ์
ของสัตว์น�้า	เพื่อให้เกิดความยั่งยืนทางอาชีพ

๔๐
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นายวนิช	 แสงสวุรรณ	 ผูอ้�านวยการโรงไฟฟ้าพลงัน�า้
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กฟผ.	กล่าวว่า	โครงการ
เขตอนุรักษ์พันธุ ์ปลาประชามีสุข	 ได้ส่งเสริม
ให้ชาวบ้านเล้ียงปลาในกระชัง	 เป็นการอนุบาล
พนัธุล์กูปลาให้เจรญิเตบิโตก่อนปล่อยลงสูอ่่างเกบ็น�า้
รวมทัง้การสร้างคอนโดปลา	 ด้วยการน�ายางรถยนต์เก่า
ไปมัดเป็นคอนโดแล้วน�าไปวางไว้ในอ่างเก็บน�้า	
เพ่ือให้ลูกปลาขนาดเล็กได้เข้าไปพักอาศัยและ
หลบปลาขนาดใหญ่	 ท�าให้มีโอกาสรอดและเจริญ
เตบิโตมากขึน้	 ส่วนการส่งเสริมอาชีพการแปรรูปปลา
เขือ่นอบุลรตัน์	 รูสึ้กภูมใิจทีไ่ด้สนบัสนนุกลุม่แม่บ้าน
บ้านห้วยบง	 จนการแปรรปูปลาเป็นทีรู้่จกักันว่า	 “ปลาส้ม
สายเดีย่ว”	ซึง่เป็นสินค้าท่ีสร้างชือ่ให้กลุม่ฯ	เป็นอย่างมาก	

นางอมัพร	 เมฆวัน	 ประธานกลุม่แปรรปูปลาบ้าน
ห้วยบง	 กล่าวว่า	 เมือ่ได้เริม่ต้นกบัอาชพีการแปรรปู
ปลา	 ตอนแรกแม้ว่าจะยังไม่ดีนัก	 แต่ก็ยังอดทน
พยายามพฒันาผลิตภัณฑ์แปรรปู	 จนปัจจบุนัท�าให้
ผลติภัณฑ์ปลาเป็นทีรู่จ้กักว้างขวางมากขึน้	 มรีายได้
สทุธปิระมาณเดอืนละ	๑๐,๐๐๐	 -	๑๒,๐๐๐	บาท
เช่น	 ส้มปลาตอง	 ปลาสวายแดดเดยีว	 ส้มปลาแผ่น
ปลาสายเดีย่ว	 และหม�า่ไข่ปลา	 เป็นต้น	 ท�าให้วนันี้
มคีวามเป็นอยูท่ี่ดข้ึีน	มรีายได้แน่นอน

ทั้งหมด คือ ความมุ่งมั่นของเขื่อนอุบลรัตน์ 
กฟผ. ที่มีความห่วงใยในวิถีความเป็นอยู่ และ
คุณภาพชีวิตของชาวอีสาน ด้วยการเกื้อกูลซึ่ง
กันและกันอย่างยั่งยืนตลอดไป 

เขื่อนอุบลรัตน์ 
พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนรอบอ่างเก็บน�้าอย่างยั่งยืน

เรื่องและภาพ	:	ประชาสัมพันธ์	โรงไฟฟ้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๔๑
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เขายายเที่ยง
ที่ไม่ไกลเกินเที่ยง 
จากผลการวิจัย โครงการประเมินสัมพันธภาพระหว่างชุมชนรอบโรงไฟฟ้า
เมื่อปี ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๖ ซึ่งศึกษาโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สะท้อน
ให้เห็นว่า โรงไฟฟ้าล�าตะคองชลภาวัฒนา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.) มคีวามสมัพนัธ์กบัสือ่มวลชนไม่ต่อเนือ่ง ประกอบกบัในช่วงนี ้โรงไฟฟ้า
ล�าตะคองฯ ก�าลงัพฒันาโครงการใหม่ ๆ  คอื โครงการกงัหนัลมผลติไฟฟ้าล�าตะคอง
ระยะที่ ๒ ซึ่งจะมีการก่อสร้างกังหันลมเพิ่มขึ้นอีก ๑๒ ตัว แม้ว่าโครงการฯ 
ดังกล่าวได้ผ่านการประเมินผลกระทบโครงการด้านสุขภาพและความสมบูรณ์
ของสิ่งแวดล้อม (EIA) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แต่ขณะนี้อยู่ในขั้นตอน
การขออนุญาตจากกรมป่าไม้ และกรมโรงงานอุตสาหกรรม คาดว่าจะเริ่ม
ด�าเนินการก่อสร้างภายในปีนี้ โดยมีก�าหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบได้ประมาณ
ปลายปี ๒๕๕๘ โดยมีก�าลังผลิตเพิ่มขึ้นอีก ๑๘ เมกะวัตต์    

๔๒
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  เรื่องและภาพ : วิเชียร ฟองคำา
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ดังนั้น	 การสื่อสารต่างๆ	 เกี่ยวกับโครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้าล�าตะคอง
ระยะที่	 ๒	 ให้กับผู้มีส่วนได้เสีย	 จึงจ�าเป็นต้องด�าเนินการอย่างต่อเนื่องและ
ทั่วถึง	 รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการด�าเนินโครงการ
และใช้โอกาสเหล่านี้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์	 ให้ชุมชนได้ทราบความคืบหน้า
ของการด�าเนนิงาน	 ซึง่โรงไฟฟ้าล�าตะคองฯ	 และศนูย์ประสานงานก่อสร้างโครงการ
กังหันลมผลิตไฟฟ้าล�าตะคอง	 ระยะที่	 ๒	 ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมให้กับกลุ่ม
เป้าหมายซึ่งท�าหน้าที่เป็นสื่อกลางกับประชาชน	 ชื่อกิจกรรม	 “สานสัมพันธ์
สื่อมวลชนปลูกป่า	 หากาแฟ	 แลกังหันลม	 ชมเขายายเที่ยง	 ครั้งที่	 ๒”	
เมือ่ปลายปี	 ๒๕๕๖	 ท่ีผ่านมา	 โดยเน้นกจิกรรมให้มรีปูแบบการสือ่สารแบบสองทาง
เพราะจะท�าให้สื่อมวลชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเก่ียวกับภารกิจของ
กฟผ.	 รวมทั้งยังเป็นเวทีส�าหรับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันไปพร้อม
กับการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศบ้านเขายายเที่ยงอีกด้วย

ส�าหรับงานนี้	 นายภิญโญ	 ทองสิงห์	 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายโรงไฟฟ้าพลังน�้า
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ–บริหาร	 นายมนัส	 แสงเดช	 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ
ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์โครงการ-ปฏิบัติการ	 นายบุญเจือ	 แม่ทิพย์	 หัวหน้าศูนย์
ประสานงานก่อสร้างโครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้าล�าตะคอง	 ระยะที่	 ๒
ผูป้ฏิบตังิานโรงไฟฟ้าล�าตะคองฯ	 และชุมชนบ้านเขายายเทีย่ง	 ร่วมให้การต้อนรบั

สื่อมวลชนและร่วมวงเวทีสานเสวนา	 ในหัวข้อ	 “ความร่วมมือสื่อมวลชนกับ	
กฟผ.	เพื่อทบทวนอดีตสู่อนาคต”	เพื่อให้	กฟผ.	ได้ตอบข้อสงสัย	ชี้แจงผลงาน
และรื้อฟื้นความสัมพันธ์กับสื่อมวลชนพร้อมกัน

เมื่อนัดหมายรวมพลบนอ่างเก็บน�้าตอนบน	 กลุ่มเยาวชน	 “ด.เด็ก	 เฮ็ดดี”	
(ท�าดีนั่นแหละ)	จากบ้านเขายายเที่ยง	มาต้อนรับและบรรยายให้ความรู้	ชนิด
และประโยชน์ของพันธุ์ไม้ต่างๆ	 ในพื้นที่	 พร้อมกับเชื้อเชิญให้ผู้ร่วมงานได้
ปลูกต้นไม้	 บนหลังคาโคราช	 ท่ามกลางอากาศที่เย็นสบาย	 ชวนผู้ร่วมงาน
ซึ่งเป็นผู้ใหญ่อย่างเราๆ	ท่านๆ	ย้อนวันวาน	คืนสู่วัยเด็กอีกครั้ง	 ด้วยกิจกรรม
ปลูกป่าลอยฟ้า	 หนังสติ๊กกับเม็ดมะค่าโมง	 บนหน้าผาที่สูงชัน	 ทุกคนได้ใช้
หนังสติ๊กยิงเม็ดมะค่าโมง	 ให้ตกลงและด�าดิ่งสู่ด้านล่างของป่าเขายายเที่ยง
เพียงแค่นี้ก็ท�าให้ได้เหงื่อกันพอสมควร	 ปิดท้ายด้วยอาหารกลางวันแบบ
พื้นบ้านชุดใหญ่จัดหนักจัดเต็ม	 “จากใจคนเขายายเที่ยง”	 ที่บรรจุใส่ห่อผ้า
อย่างสวยงาม	 ดูดี	 มีศิลปะคล้ายกับการห่ออาหารแบบญี่ปุ่น	 ภายในกระจาด
ซึ่งสานด้วยไม้ไผ่	 มีข้าวเหนียว	 ปลาทอด	 น�้าพริกแจ่วแกล้มด้วยผักพื้นบ้าน	
รสชาติแบบสุดยอด	 ยิ่งเมื่อได้ทานอาหารร่วมกันบนเขายายเที่ยงท่ามกลาง
บรรยากาศดี	 ๆ	 แบบปราศจากมลพิษด้วยแล้ว	 อร่อยอย่าบอกใครเชียวหละ
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เชือ่ไหมว่า	 เขายายเทีย่งอยูไ่ม่ไกลจากกรงุเทพฯ	 กับมีอากาศเย็นสบายพร้อมๆ
กับลมเเรง	 ขนาดบางวันเที่ยงตรงแล้วไปแล้ว	 ยังไม่เห็นพระอาทิตย์เลย
หากท่านใดยังไม่ได้วางแผนว่าจะไปท่องเที่ยวที่ไหน	 ผู้เขียนขอแนะน�าแหล่ง
ท่องเท่ียวทีไ่ม่ไกลจากกรงุเทพฯ	 ใช้เวลาขบัรถไปประมาณ	 ๒	 ช่ัวโมง	 กถ็งึประตู
สู่ภาคอีสาน	นั่นคือ	แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศบ้านเขายายเที่ยง	ท่านใดสนใจ
ไปเทีย่ว	 ไปสัมผัสลมเยน็	 ไปชมิอาหารพืน้บ้าน	 ตดิต่อได้ทีส่หกรณ์การเกษตร
เขายายเที่ยง	จ�ากัด	โทร.	๐๘๘-๕๙๐-๕๐๗๙	หรือ	๐๘๘-๕๘๑-๙๒๙๕

จากนัน้กม็าถึงช่วง	ร่วมวงเวทเีสวนา	บนยอดเขายายเทีย่ง	สือ่มวลชน	ผูบ้รหิาร
กฟผ.	และชุมชนบ้านเขายายเที่ยง	ได้มานั่งล้อมวงร่วมกันถกปัญหาที่เกิดขึ้น
ในช่วงที่ผ่านมา	 และช่วยกันหาทางแก้ไขปัญหาวิธีต่างๆ	 เช่น	 ปัญหาระหว่าง
การก่อสร้าง	 ปัญหาเสียงดัง	 ความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างกังหันลม
ระยะที่	 ๒	 การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว	 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ชุมชน	 การหาตลาดจ�าหน่ายสินค้าให้กับชุมชน	 การปลูกกาแฟอะราบิก้า
และสิ่งที่สื่อมวลชนเป็นห่วงมากที่สุดคือปัญหาพลังงานไฟฟ้าไม่เพียงพอ
ในอนาคต

การพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว	และเป็นที่ยอมรับ	มีชื่อเสียง	ติดอยู่
ในรายชือ่แหล่งท่องเทีย่วชัน้น�าและน่าเทีย่วทีสุ่ดของประเทศไทย	จะไม่ใช่เรือ่งยาก
อีกต่อไป	 หากหลายๆ	 หน่วยงานมาร่วมกันผลักดัน	 สนับสนุน	 ซึ่ง	 กฟผ.
ก็พร้อมจะเป็นฟันเฟืองตัวหนึ่งในการขับเคล่ือนให้ชุมชนเขายายเที่ยง
พัฒนาไปข้างหน้า	

เฮ้อ...อีกไม่นานประมาณปลายปี	 ๒๕๕๘	 เราจะมองเห็นกังหันลมยักษ์แห่ง
เดยีวในประเทศไทย	เพิม่อกี	๑๒	ตวั	ทีพ่อจะเรยีกว่า	Wind	Farm	เมือ่นกึภาพนี้
ในอนาคตแล้ว	 ม่ันใจได้ว่าจะเป็นภาพที่สวยงามและอลังการน่าประทับใจ
อย่างแน่นอน
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สวัสดีครับทุกท่าน	 ผมนายพิพัฒน์	 ภูวัฒนเศรษฐ	 พนักงาน
บริษัทเอกชน	 ก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณ	 การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย	 (กฟผ.)	 และเฟสบุคเพจ	 “มั่นใจคนไทยเกิน
๑	 ล้านคนอยากให้สร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์”	 https://www.
facebook.com/thainpp	 ส�าหรบัประสบการณ์ทีผ่มจะไม่มวีนัลมื
กบัการเยีย่มชมโรงไฟฟ้าพลังงานนวิเคลยีร์	 โรงไฟฟ้าเทคโนโลยี
ถ่านหินสะอาด	 และอาคาร	 Zero	 Carbon	 Building
ซึ่ง	 กฟผ.	 เป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	 ในฐานะ	
๑	 ใน	 ๑๐	 ผู้ชนะจากการร่วมกิจกรรมตอบค�าถามในเพจ
ดงักล่าว	เราเดนิทางกนัตัง้แต่วนัที	่๑๐	-	๑๓	ธนัวาคม	๒๕๕๖	ครบั
ซึ่งวันนี้ผมขอเล่าถึงการไปศึกษาดูงานที่โรงไฟฟ้าพลังงาน
นิวเคลียร์	 Daya	 Bay	 สาธารณรัฐประชาชนจีน	 เพราะเป็นที่
ที่ผมรู้สึกประทับใจมากในการดูงานครั้งนี้	 เพราะได้รับความ
รู้มากมายจริงๆ	ครับ

ในชีวิตผมเดินทางไปเมืองจีนอยู่สามครั้งและเดินทางไปยัง
ฮ่องกงสิบกว่าครั้ง	 แต่ไม่เคยมีครั้งไหนที่ผมจะตื่นเต้นมาก
เท่าครัง้นีเ้นือ่งจากทรปิเดนิทางครัง้นี	้ ผมคงไม่สามารถเดนิทาง
ไปเป็นการส่วนตัวได้เลย	 เพราะต้องอาศัยการประสานงาน
จากทางหน่วยงานราชการเท่านั้น	ไม่ใช่ว่าใครก็สามารถไปได้

คณะศึกษาดูงานเดินทางออกจากกรุงเทพฯ	ในช่วงสายของวันที่	๑๐	ธันวาคม	๒๕๕๖	ไป
ถึงเมืองกวางเจาช่วงบ่ายๆ	 จากนั้นเดินทางโดยรถทัวร์จากสนามบินกวางเจาไบยุน	 ไปยัง
โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์	Daya	Bay	การเดินทางใช้ระยะเวลาประมาณ	๓	ชั่วโมง	หลัง
จากรบัประทานอาหารค�า่เรยีบร้อย	 ทางคณะฯ	 กไ็ด้เดนิทางเข้าพกัทีอ่ยูใ่นเขตของโรงไฟฟ้า
พลงังานนวิเคลยีร์ซึง่เป็นอาคารทีพ่กัส�าหรบัผูท้ีเ่ข้ามาเยีย่มชม	 หรอือบรมกบัทางโรงไฟฟ้า
เนือ่งจากถงึทีพ่กัเรว็และได้รบัค�าแนะน�าว่าลองไปเดนิเล่นในบรเิวณโรงไฟฟ้ากไ็ด้	 ในบรเิวณ
โรงไฟฟ้าก็เป็นชุมชนย่อยๆ	 ชุมชนหนึ่ง	 มีตลาด	 ร้านสะดวกซื้อ	 ธนาคาร	 ไปรษณีย์	 ร้าน
อาหาร	 และไฮไลท์ของกินที่นิยมมากๆ	 ตอนกลางคืน	 หลังจากเลิกงานแล้วส�าหรับผู้ที่
ปฏิบัติงานอยู่ในโรงไฟฟ้า	 คือ	 ผลไม้แกล้มกับเบียร์	 แต่เราไม่ได้ดื่มเบียร์กันครับ	 เราดื่ม
โยเกร์ิตแทน	 ซึง่บอกได้ว่า	 แตงโมหวานมาก	 สตรอเบอรีก่ห็วานมาก	 และเข้ากนักบัโยเกร์ิต
มากๆ	 พี่ๆ	 ที่	 กฟผ.	 บอกว่า	 บริเวณหน้าทางเข้าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์	 มีไร่สตรอเบอรี่ปลูก
อยู่ด้วย

เยือนจีนถึงฮ่องกง 
ชมโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์

เปิดประสบการณ์ 

เรื่องและภาพ : พิพัฒน์ ภูวัฒนเศรษฐ
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รุ่งขึ้น	 เราเริ่มกิจกรรมศึกษาดูงานกันตั้งแต่เช้า	 รับประทานอาหาร
เช้าเสรจ็กเ็ข้าห้องประชมุรบัฟังการบรรยายจากวทิยากรของโรงไฟฟ้า
โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์	Daya	Bay	ด�าเนินงานโดยบริษัท	China
General	Nuclear	Power	Group	(ช่ือเดมิ	China	Guangdong	Nuclear
Power	Group)	ซึ่งเป็นบริษัทภายใต้รัฐบาลจีน	ในปัจจุบันมีโรงไฟฟ้า
พลังงานนิวเคลียร์อยู่	๒	 โรง	ซึ่งได้แก่	Daya	Bay	Nuclear	Power	
Plant	และ	Ling	Ao	Nuclear	Power	Plant	และก�าลังก่อสร้างขึ้นอีก	
๕	 โรง	 และ	 มีโครงการที่จะสร้างเพิ่มอีก	 ๔	 โรง	 นอกจากนี้	 บริษัท
China	General	Nuclear	Power	Group	ยังมีโครงการอื่นๆ	ที่ด�าเนิน
การเกี่ยวกับไฟฟ้า	เช่น	การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	พลังงานลม
และพลังงานน�้าอีกด้วย
 

โรงไฟฟ้าพลงังานนวิเคลยีร์	Daya	Bay	ตัง้อยูท่ีบ่ริเวณอ่าว	Daya		(ดาย่า)
เขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้น	 มนฑลกวางตุ้ง	 สาธารณรัฐประชาชนจีน
อยู่ทางทิศเหนือของเกาะฮ่องกงประมาณ	 ๖๐	 กิโลเมตร	 ซึ่งมีเตา
ปฏิกรณ์อยู่จ�านวนสองเตา	 โดยแต่ละเตาสามารถผลิตไฟฟ้าได้มาก
ถึง	 ๙๔๔	 เมกะวัตต์	 และเป็นเตาปฏิกรณ์แบบ	 Pressurissed	
Water	 Reactor	 ซึ่งเตาปฏิกรณ์ได้อ้างอิงมาจากเตาปฏิกรณ์ของ
ประเทศฝรั่งเศส	

วิทยากรจากทางโรงไฟฟ้า	 ได้พาคณะเยี่ยมชมห้องนิทรรศการ	 แสดง
การท�างานของโรงไฟฟ้าพลังงานนวิเคลยีร์	 ซึง่เป็นส่วนทีน่่าสนใจมาก
เช่น	 แบบจ�าลองแสดงมัดแท่งเชื้อเพลิง	 แบบจ�าลองของระบบเตา
ปฏิกรณ์และที่เปลี่ยนความร้อน	 ซึ่งในที่นี้	 จะเป็นระบบเตาปฏิกรณ์
แบบ	 Pressuriesed	Water	 Reactor	 พอเสร็จจากห้องนิทรรศการ	
ทางคณะได้เดินทางไปจุดชมวิวครับ	 ซึ่งจะเป็นบริเวณรอบๆ	 ของ	
Daya	 Bay	 ระหว่างทาง	 ผ่านโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์	 Daya	
Bay	 ซึ่งวิทยากรจาก	 กฟผ.	 ได้น�าเครื่อง	 Geiger	 Counter	 มาวัด

ปริมาณของรังสีในสถานที่ต่างๆ	ตลอดการเดินทาง	รวมถึงบริเวณจุด
ต่างๆ	ของโรงไฟฟ้า	 ซึ่งค่าที่วัดได้บริเวณโรงไฟฟ้าอยู่ในระดับ	 0.131	
μSv/h	 หลายคนอาจจะไม่ทราบว่าอันตรายหรือไม่	 ดูอย่างไร	 ซึ่ง
ผมยกตัวอย่างง่ายๆ	ว่า	การ	X-ray	ปอด	๑	ครั้ง	จะท�าให้ได้รับรังสี
ประมาณ	20	μSv	หรือ	โดยปกติมนุษย์เราใน	๑	วัน	จะได้รับปริมาณ
รังสีประมาณ	 10	 μSv	 อยู่แล้วครับ	 ส่วนระดับที่ท�าให้มีอาการของ
การได้รับรังสีคืออยู่ที่	400	μSv	ในระยะเวลาอันสั้น	ซึ่งระดับนี้	ถือว่า
ปลอดภัยจากรังสีครับ	 การเดินทางโดยเครื่องบิน	 ในทริปนี้ก็ได้วัดค่า
ระหว่างอยู่บนเครื่อง	ค่าอยู่ที่ประมาณ	2	μSv/h	ครับ	สูงกว่าค่าที่ได้
จากบริเวณนี้เยอะ
 
จากนั้นก็เดินทางไปดูบริเวณที่จัดเก็บขยะที่ปนเปือนสารกัมมันตภาพ
รังสีครับ	 ซึ่งมีระดับต่างกันไป	 โดยตัวเชื้อเพลิงเอง	 เมื่อใช้งานเสร็จ
แล้ว	ก็จะต้องมีการเก็บไว้ภายในโรงไฟฟ้าอย่างน้อย	๕	ปี	แต่อย่างไร
ก็ตาม	 ในปัจจุบันโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ใหม่ๆ	 สามารถเก็บ
เชื้อเพลิงที่ถูกใช้งานแล้วได้ตลอดอายุการใช้งานของเครื่องปฏิกรณ์	
ซึ่งแต่ละเตาก็มีอายุการท�างานประมาณ	 ๔๐-๖๐	 ปี	 ขึ้นอยู่กับการ
ออกแบบครับ	 โดยเมื่อมีขยะออกมาจากโรงไฟฟ้า	 ก็จะถูกน�าไปพัก
ไว้ในโรงเก็บชั่วคราวก่อน	 จากนั้นก็จัดการแยกว่าอันไหนเป็นขยะ
ระดับไหน	 ซึ่งแน่นอน	 เราก็ท�าการวัดค่าปริมาณรังสีเช่นเคย	 เครื่อง
วัดได้แสดงค่ามากกว่าบริเวณโรงไฟฟ้าเล็กน้อย	 อยู่ในระดับ	 0.209	
μSv/h	ซึ่งไม่ได้อยู่ในระดับที่เป็นอันตรายแต่อย่างใด
 
ก่อนออกจากบริเวณโรงงานไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์	 มีเวลาอีกนิด
หน่อย	 ผมได้เดินเก็บบรรยากาศริมทะเล	 ลมพัดเย็นๆ	 แสงแดดร�าไร	
ก่อนที่จะต้องเดินทางต่อไปยังเกาะฮ่องกงเพื่อศึกษาดูงานโรงไฟฟ้า
เทคโนโลยีถ่านหินสะอาดกันต่อ	 นับว่าเป็นการเยือนประเทศจีนที่
น่าประทับใจมากๆ	 ครับ	 ได้เห็นในมุมที่ไม่เคยเห็น	 แถมได้ความรู้ไป
เต็มกระเป๋า	สุดท้ายนี้	ผมขอขอบคุณ	กฟผ.	และเฟสบุคเพจ	“มั่นใจ
คนไทยเกิน	 ๑	 ล้านคนอยากให้สร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์”	 ที่ได้มอบ
โอกาสดีๆ	แบบนี้ครับ
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	 .....การประยุกต์การใช้งานของน�้ามันปาล์ม	 กฟผ.	 ได้ท�าการศึกษาและ
ปรับปรุงอุปกรณ์ที่มีอยู่ให้สามารถรองรับการใช้น�้ามันปาล์มดิบเป็นเชื้อเพลิงร่วม
กับน�้ามันเตาเป็นเชื้อเพลิงกระแสผลิตไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด	 เริ่มจากการ
ติดตั้งถังน�้ามัน	๒	ถัง	มีปริมาตรรวม	๑๔๐,๐๐๐	ลิตร	ติดตั้งปั๊ม	๑	ชุด	 เครื่องแลก
เปลี่ยนความร้อน	๑	ชุด	 เพื่อเพิ่มอุณหภูมิของน�้ามันปาล์มให้ได้มากกว่า	๘๐	องศา
เซลเซียส	 ก่อนส่งเข้าเตาเผาของหม้อไอน�้า	 โดยป้อนน�้ามันปาล์มดิบเข้าระบบใน
อัตรา	๔,๐๐๐	ลิตรต่อชั่วโมง
 
จากการใช้น�้ามันปาล์มดิบร่วมกับน�้ามันเตาผลิตกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้ากระบ่ี	
ตั้งแต่เดือนสิงหาคม	๒๕๕๖	ที่ผ่านมา	จากการตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ	ในเบื้องต้น
ยังไม่พบปัญหาที่กระทบกับระบบการผลิตกระแสไฟฟ้า
 
แม้ว่าการใช้น�้ามันปาล์มดิบร่วมกับน�้ามันเตาเป็นเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้าจะ
ท�าให้มีต้นทุนเพิ่มขึ้น	ซึ่งน�้ามันเตาราคาประมาณลิตรละ	๒๑	บาท	 ในขณะที่น�้ามัน
ปาล์มดิบราคาประมาณลิตรละ	 ๒๕	 บาท	 แต่ถือเป็นการช่วยเหลือเกษตรกร	
ซึ่งในอนาคตคาดว่า	 กฟผ.	 จะหาแนวทางในการปรับปรุงอุปกรณ์ให้สามารถใช้
น�้ามันปาล์มดิบในปริมาณเพิ่มขึ้นจากเดิม	

เป็นเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้ากระบี่
กฟผ. ใช้น้ำามันปาล์มดิบร่วมกับน้ำามันเตา

ตามที่	 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 (กฟผ.)	 รับนโยบายจาก
รฐับาลให้น�าน�า้มนัปาล์มดบิ	 จ�านวน	 ๑๐,๐๐๐	 ตนั	 จากองค์กรการคลงั
สนิค้า	มาใช้เป็นเชือ้เพลงิร่วมกบัน�า้มนัเตาผลติกระแสไฟฟ้าท่ีโรงไฟฟ้า
กระบี่		จังหวัดกระบี่	ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้น�้ามันเตาเป็นเชื้อเพลิงหลัก
ขนาดก�าลงัผลติ	๓๔๐	เมกะวตัต์	เพือ่ช่วยเหลอืเกษตรกรทีก่�าลงัประสบ
ปัญหาน�้ามันปาล์มล้นตลาด	ราคาตกต�่า	และส่งเสริมการใช้พลังงาน
ทดแทนเป็นเชื้อเพลิงทางเลือกในการผลิตไฟฟ้าในอนาคต	

EGAT Magazine
จดัท�าโดย	ฝ่ายสือ่สารองค์การ	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	ทีป่รกึษา	ธาตร	ี	ริว้เจรญิ	เยาวลกัษณ์		โหตรภวานนท์
ยวุด	ี ธงสุวรรณ	 รชัดา	 ทองอยู	่ อนริจุน์	 เอีย่มกจิการ	 ศรดษิฐ	 ชืน่ชศูกัดิ	์ บรรณาธกิาร	 ยทุธชาต	ิ เพยีรมานะกจิ	
หวัหน้ากองบรรณาธกิาร	ณฐักา		ปีตะเสน	กองบรรณาธกิาร	กฤษณ์		สนุทรชาต	ิแพรวพสิาข์		เถาลดัดา	อคัรพล		รกัศรรีุง่เรอืง
นริตุต์	 	 หมัน่กจิ	 ชโลบล	 ธงปารนิ	 ภาพและศลิปกรรม	 กองผลติสือ่ประชาสมัพนัธ์	 ฝ่ายสือ่สารองค์การ	 สมาชกิและ
จัดส่ง	 แผนกบริการงานเผยแพร่	 โทร.	 ๐	 ๒๔๓๖	 ๔๘๒๑	 จัดพิมพ์โดย	 กองผลิตสื่อประชาสัมพันธ์	 ฝ่ายสื่อสาร
องค์การ	ส�านักกองบรรณาธิการ	 แผนกข่าวสารประชาสัมพันธ์ภายใน	อาคารประชาสัมพันธ์	 กฟผ.	 ส�านักงานใหญ่	
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	บางกรวย	นนทบุรี	๑๑๑๓๐	โทร.	๐	๒๔๓๖	๔๘๒๓	

EGAT Magazine	 เผยแพร่ความรู้ด้านพลังงานไฟฟ้าและการด�าเนินงานของ	 กฟผ.	 ทั้งนี้	 ความคิดเห็นเป็นของ
ผู้เขียนมิใช่ของ	กฟผ.	บรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือปรับปรุงต้นฉบับเพื่อความเหมาะสม
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