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	 ๒	 เปิดบ้าน	กฟผ.
	 ๖	 บทความพิเศษ
	 	 อนาคต	กฟผ.	ขึ้นอยู่กับพวกเราทุกคน
	 	 แม้มีอุปสรรคก็จะสำาเร็จได้	ด้วยความเป็นนำ้าหนึ่งใจเดียวกัน
๑๐	 พลังงานวันนี้
	 	 โรงไฟฟ้าถ่านหินเยอรมัน
	 	 ต้นแบบรักษ์สิ่งแวดล้อม-อยู่ร่วมชุมชน
๑๒	 โรงไฟฟ้าในอนาคต
	 	 โรงไฟฟ้าเทคโนโลยีถ่านหินสะอาดเทพา
	 	 มิติใหม่แห่งโครงการพัฒนาที่ริเริ่มจากชุมชนอย่างแท้จริง
๑๖	 เส้นทางสู่ธุรกิจ
	 	 เอ็กโกบุกตลาดใหม่ในอินโดนีเซีย
	 	 ลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนใต้พิภพ
๑๘	 จับเข่าเล่าประสบการณ์
	 	 CSR...ประสบการณ์จริงไม่ผ่านจอ
	 	 กับคุณหญิงหมอพรทิพย์	โรจนสุนันท์
๒๒	 อนุรักษ์พลังงาน
	 	 กฟผ.	ยกระดับโรงเรียนสีเขียว	สู่โรงเรียนคาร์บอนตำ่า
๒๔ Infographic
	 	 เราขอทำาความเข้าใจกับตัวเองนิดหนึ่ง
๒๖	 อ้อมกอดสีเขียว
	 	 ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม	ทางออกความมั่นคงพลังงานไทย
๓๐	 คนต้นแบบ
	 	 บรรจง	ศรีสอาด	
	 	 นักวิจัยลดผลกระทบจากการระบายนำ้าเขื่อนสิริกิติ์
๓๒	 นวัตกรรม
  EGAT	RTU	นวัตกรรมชิ้นเอกของ	กฟผ.
๓๖	 นานาทัศนะ
	 	 หนึ่งคำาพูด	หนึ่งการกระทำา
	 	 บอกต่อการเป็นองค์การที่สังคมไว้วางใจ
	 	 และเป็นความภูมิใจของชาติ
๓๘	 ใจเขาใจเรา
	 	 โครงการคนรักษ์ต้นนำ้า	กลางนำ้า	ปลายนำ้า
	 	 โครงการต้นแบบที่โดดเด่นในการปฏิบัติ
	 	 ตามหลักธรรมาภิบาล	ประจำาปี	๒๕๕๖	
	 	 การมีส่วนร่วมก่อให้เกิดความร่วมมือและความสามัคคี
๔๒	 ของดีรอบบ้านเรา
	 	 โรงไฟฟ้ากระบี่	สืบสานศิลปะพื้นบ้าน
	 	 รำามโนราห์และหนังตะลุง
๔๔	 กฟผ.	ไม่ไปไม่รู้
	 	 เที่ยวเชิงนิเวศ	พักโฮมสเตย์อบอุ๊น...อบอุ่น	ที่บ้านดง
๔๘	 ท้ายเล่ม
	 	 โลหะหนักจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน

๑

ทักทาย
 EDITOR’S NOTE

ปีที่ผ่านมาถือเป็นปีทองแห่งความสำาเร็จอีกปีหนึ่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย	 (กฟผ.)	 ก็ว่าได้	 โดยความสำาเร็จเหล่าน้ีล้วนเกิดจาก 
ความมุ่งมั่น	 ทุ่มเทในการทำางานของผู้ปฏิบัติงาน	 กฟผ.	 ทุกคน	 จนทำาให้	 
กฟผ.	 ได้รับรางวัลอันทรงคุณค่าหลายรางวัล	 ทำาเอาคนในองค์การ 
หายเหนื่อย	 มีรอยยิ้มอย่างภูมิใจ	 ยกตัวอย่างเช่น	 เม่ือปลายปีท่ีผ่านมา	 
นายสนุชยั	คำานณูเศรษฐ	์ผูว้า่การ	กฟผ.	ไดเ้ปน็ตวัแทน	กฟผ.	ขึน้รบัรางวลั 
อันทรงคุณค่าคือ	 รางวัลรัฐวิสาหกิจแห่งความภาคภูมิใจ	 และ	 รางวัล 
นวัตกรรมดีเด่น	 ประเภทชมเชยระดับองค์กร	 ซ่ึงจัดโดยสำานักงาน 
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	 ตามมาด้วย	 รางวัลองค์กรโปร่งใส	 
ครัง้ที	่๔	ประจำาป	ี๒๕๕๖	(NACC	Integrity	Awards	2013)	จากสำานกังาน 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	(ป.ป.ช.)

รางวัลดีเด่น	ในโครงการประกวดรายงานความยั่งยืน	ประจำาปี	๒๕๕๗	 
(Sustainability	 Report	 Award	 2014)	 โดยสมาคมบริษัทจดทะเบียน 
ไทย	 (CSR	 Club)	 สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์	(ก.ล.ต.)	และสถาบันไทยพัฒน์

รางวลัสถานประกอบการทีป่ฏบิตัติามมาตรการ	ในรายงานการวเิคราะห์ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	และมีการจัดการสภาพแวดล้อมดีเด่น	ประจำาปี	 
๒๕๕๗	 (EIA	 Monitoring	 Awards	 2014)	 ประเภทคมนาคม	 
จากโครงการท่าเทียบเรือขนถ่ายนำ้ามันเชื้อเพลิงสำาหรับโรงไฟฟ้า 
พลังความร้อนกระบี่	เป็นต้น

รางวัลอันทรงคุณค่าเหล่านี้คือส่ิงที่พิสูจน์ว่า	 ชาว	 กฟผ.	 ได้ร่วมแรง	 
ร่วมใจกันทำางานอย่างดีเยี่ยม	 ทั้งยังสะท้อนให้เห็นถึงการมีวัฒนธรรม	 
ค่านิยมองค์การที่ดี	 และมีการบริหารแบบมีธรรมาภิบาลของ	 กฟผ.	 
ในกระบวนการทำางาน

กา้วตอ่ไปของ	กฟผ.	นบัจากนีก้ส็ำาคญัไมแ่พก้นัคอื	การที	่กฟผ.	จะเดนิหนา้สู ่
การเป็นองค์การชั้นนำาในกิจการไฟฟ้าในระดับสากลที่มีความสามารถ 
ในการดำาเนนิงานทกุดา้นในระดบัโลก	(Global	Top	Quartile	Utility)	 
โดยจะมีการเปรียบเทียบกับองค์การที่ดำาเนินกิจการที่คล้ายคลึงกับ	กฟผ.	 
กว่า	๔๐๐	องค์การทั่วโลก	ซึ่งหาก	กฟผ.	สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของ 
องค์การจนได้รับการจัดอันดับอยู่	 ๑	 ในร้อยละ	 ๒๕	 นอกจากจะเป็น 
ความสำาเร็จของ	กฟผ.	แล้ว	ยังถือเป็นความสำาเร็จของคนไทยทุกคนด้วย

กองบรรณาธิการ
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เปิดบ้าน กฟผ. EGAT Event
กฟผ. รับ ๒ รางวัลดีเด่น
ด้านส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน
พร้อมรางวัลดีเด่นประเภทสื่อมวลชน
Thailand Energy Awards 2014
เมื่อวันที่	๒๑	พฤศจิกายน	๒๕๕๗	พลเอก	ประยุทธ์	จันทร์โอชา	นายกรัฐมนตรี	 
เปน็ประธานในพธีิมอบรางวัล	Thailand	Energy	Awards	2014	ใหก้บัหนว่ยงาน 
ที่มีผลงานดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน	 
โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 (กฟผ.)	 ได้รับ	 ๒	 รางวัล	 ได้แก่	 
รางวัลดีเด่นด้านส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน	 ในประเภท 
องค์การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	 และรางวัลดีเด่นประเภทสื่อมวลชน	 
จากเว็บไซต์	 www.egat.co.th	 โดยมีนายสหรัฐ	 บุญโพธิภักดี	 รองผู้ว่าการ 
กิจการสังคม	 และนายธาตรี	 ริ้วเจริญ	 ผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการสังคม	 เป็นผู้แทน	 
กฟผ.	ขึ้นรับรางวัล	ณ	ตึกสันติไมตรี	ทำาเนียบรัฐบาล

อาคาร ท.๑๐๒ กฟผ. สร้างชื่อบนเวทีระดับประเทศ
คว้ารางวัล Green O ffi f ice
จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ
เม่ือวันที่	 ๔	 ธันวาคม	 ๒๕๕๗	 นายสมภพ	 พวงจิตต์	 ผู้ช่วยผู้ว่าการบริการ	 เป็นผู้แทน	 
การไฟฟา้ฝา่ยผลติแหง่ประเทศไทย	(กฟผ.)	เขา้รบัรางวลัและใบประกาศเกยีรตคิณุสำานกังาน 
สีเขียว	 ระดับดีเยี่ยม	 (ระดับทอง)	 ในประเภทสำานักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 (Green	 
Off  ice)	 จากพลเอก	 ประยุทธ์	 จันทร์โอชา	 นายกรัฐมนตรี	 ในงานสิ่งแวดล้อมไทย	 
และวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ	 (ทสม.)	 
ประจำาปี	 ๒๕๕๗	 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 เน่ืองในโอกาส 
ทรงเจริญพระชนมพรรษา	 ๘๗	 พรรษา	 ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างกระทรวง 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม	 กับกระทรวงมหาดไทย	 ณ	 อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม	 
ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค	เมืองทองธานี	จังหวัดนนทบุรี
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ผลงานจากนักประดิษฐ์ กฟผ.
กวาดรางวัลเวทีประกวดสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ
เมื่อวันที่	 ๑๒	 ธันวาคม	 ๒๕๕๗	ณ	 ห้องประชุม	 ๒๐๑	 อาคาร	 ท.๑๐๐	 
สำานักงานกลาง	 กฟผ.	 จังหวัดนนทบุรี	 นายภัทรพงศ์	 เทพา	 ผู้อำานวยการ 
ฝ่ายบริหารงานวิจัยและพัฒนา	 นำาคณะนักประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลจาก 
งานประกวดสิง่ประดษิฐใ์นเวทรีะดบันานาชาต	ิ๒	งาน	ทีจ่ดัขึน้	ณ	สาธารณรฐั 
ประชาชนจีนและสาธารณรัฐเกาหลี	 เข้าพบนายสุนชัย	 คำานูณเศรษฐ์	 
ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 (กฟผ.)	 เพ่ือรายงานผล 
การประกวดและจัดแสดงส่ิงประดิษฐ์	 โดยการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ 
ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน	กฟผ.	ได้ส่งผลงานเข้าประกวด	จำานวน	๔	ผลงาน	 
ส่วนที่สาธารณรัฐเกาหลี	 กฟผ.	 ได้ส่งผลงานเข้าประกวดจำานวน	 ๗	 ผลงาน	 
ซึ่งทุกผลงานของ	กฟผ.	 ได้รับรางวัลจากทั้ง	๒	ประเทศ	และเป็นที่ยอมรับ 
ในระดับนานาชาติ

กฟผ. คว้า รางวัลองค์กรโปร่งใส จาก ป.ป.ช.
เมื่อวันที่	๘	ธันวาคม	๒๕๕๗	นายสุนชัย	คำานูณเศรษฐ์	ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 
(กฟผ.)	เป็นผู้แทนองค์การ	เข้ารับรางวัลองค์กรโปร่งใส	ครั้งที่	๔	ประจำาปี	๒๕๕๖	(NACC	Integrity	 
Awards	 2013)	 จากนายปานเทพ	 กล้าณรงค์ราญ	ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติ	(ป.ป.ช.)	ณ	ห้องนนทบุรี	๑	สำานักงาน	ป.ป.ช.	จังหวัดนนทบุรี

นายสุนชัย	 คำานูณเศรษฐ์	 กล่าวว่า	 รางวัลองค์กรโปร่งใส	 ครั้งที่	 ๔	 ประจำาปี	 ๒๕๕๖	นี้	 ชาว	 กฟผ.	 
ทกุคนถอืวา่มสีว่นสำาคญัอยา่งยิง่ทีท่ำาใหไ้ดร้บัรางวลัครัง้นี	้ถอืเปน็รางวลัเกยีรตยิศและความภาคภมูใิจ 
ของ	 กฟผ.	 และพนักงานทุกคน	 ที่ได้ทุ่มเทแรงกาย	 แรงใจ	 ทำางานอย่างหนักด้วยความโปร่งใส	 
และสามารถตรวจสอบได้	จนทำาให้	กฟผ.	เป็นองค์การที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานทั่วไป

ทั้งนี้	 ภายในงาน	 กฟผ.	 ได้ร่วมจัดนิทรรศการ	 “กฟผ.	 โปร่งใสทั่วทั้งองค์การ	 สง่างามเกียรติภูมิ”	 
โดยได้รับเกียรติจากพลเอก	ประยุทธ์	จันทร์โอชา	นายกรัฐมนตรี	เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ	กฟผ.	ด้วย

กฟผ. ได้รับรางวัลดีเด่น ในการประกวด
รางวัลรายงานความยั่งยืน ปี ๒๕๕๗
เม่ือวันที่	 ๑๒	 พฤศจิกายน	 ๒๕๕๗	 นายสหรัฐ	 บุญโพธิภักดี	 รองผู้ว่าการ 
กิจการสังคม	 เป็นผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 (กฟผ.)	 
เขา้รบัรางวลัดเีดน่	ในโครงการประกวดรายงานความยัง่ยนื	ประจำาป	ี๒๕๕๗	 
(Sustainability	 Report	 Award	 2014)	 จากนายวสันต์	 เทียนหอม	 
รองเลขาธกิารสำานกังานคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย	์ 
(ก.ล.ต. ) 	 ทั้ งนี้ รางวัลดังกล่าวเป็นความร่วมมือของสมาคมบริษัท 
จดทะเบียนไทย	(CSR	Club)	สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์	(ก.ล.ต.)	และสถาบันไทยพัฒน์

โครงการประกวดรางวัลรายงานความยั่งยืน	 (Sustainability	 Report	 
Award)	 เป็นกิจกรรมหนึ่งในงานสัมมนา	 CSR	 Thailand	 Conference	 
ซึง่เริม่ครัง้แรกในป	ี๒๕๕๖	โครงการฯ	นีม้สีว่นชว่ยในการยกระดบัการเปดิเผย 
ข้อมูลด้าน	ESG	(Environmental,	Social	and	Governance)	ซึ่งจะเป็น 
ประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพของตลาดทุนไทยให้เทียบเท่ากับตลาดทุน 
ชั้นนำา	 อันจะนำาไปสู่การยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในภูมิภาคและในระดับ 
สากลต่อไป
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กฟผ. รับรางวัล
EIA Monitoring Awards 2014
โครงการท่าเทียบเรือขนถ่ายนํ้ามันเชื้อเพลิง
สําหรับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบี่
นายวิวัฒน์	 สิริเกียรติกุล	 ผู้อำานวยการโรงไฟฟ้าภาคใต้	 เป็นผู้แทนการไฟฟ้า 
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 (กฟผ.)	 รับรางวัลสถานประกอบการที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	 จากโครงการ 
ท่าเทียบเรือขนถ่ายนำ้ามันเชื้อเพลิงสำาหรับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบี่	 
โดยมพีลเอก	ดาว์พงษ	์รตันสุวรรณ	รฐัมนตรวีา่การกระทรวงทรพัยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม	เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล	เมื่อวันที่	๑๗	ธันวาคม	๒๕๕๗	 
ณ	โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์	แจ้งวัฒนะ	กรุงเทพฯ

โครงการท่าเทียบเรือฯ	 ดังกล่าว	 เริ่มดำาเนินการอย่างเป็นทางการตั้งแต่ 
เดือนสิงหาคม	 ๒๕๔๗	 และต่อเน่ืองเป็นปีที่	 ๑๐	 จนถึงปัจจุบัน	 โดย	 กฟผ.	 
ไดต้ดิตามตรวจสอบคณุภาพสิง่แวดลอ้มโดยรอบทา่เทยีบเรอืรว่มกบัผูเ้ชีย่วชาญ	 
และสถาบันทางวิชาการเพื่อติดตามระบบนิเวศทางทะเลในจังหวัดกระบี่	 
พรอ้มยนืยนัดำาเนนิการตามมาตรการในรายงานวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
อยา่งตอ่เนือ่ง	เพือ่สรา้งความมัน่ใจใหก้บัประชาชนในการดำาเนนิงานของ	กฟผ.

กฟผ. รับรางวัล เหมืองแร่สีเขียว
ดําเนินงานเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เมื่อวันที่	 ๒	 ธันวาคม	 ๒๕๕๗	นายถาวร	 งามกนกวรรณ	 ผู้ช่วย 
ผู้ ว่ าการเหมืองแม่ เมาะ	 เป็นผู้ แทนการไฟฟ้าฝ่ ายผลิต 
แห่งประเทศไทย	 (กฟผ.)	 รับรางวัลเหมืองแร่สีเขียว	 ประจำาปี	 
๒๕๕๗	 จากนายปราโมทย์	 วิทยาสุข	 ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำา 
กระทรวงอตุสาหกรรม	ณ	ศนูยน์ทิรรศการและการประชมุไบเทค	 
ซึ่งรางวัลเหมืองแร่สีเขียวนี้	 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ 
การเหมืองแร่	 กระทรวงอุตสาหกรรม	 ได้พิจารณาคัดเลือก 
หน่วยงานที่มีการดำาเนินกิจการตามนโยบายเหมืองแร่สีเขียว	 
๖	 ด้าน	 ได้แก่	 ๑)	 การดำาเนินกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อ 
ส่ิงแวดล้อม	 ชุมชน	 และสังคม	 ๒)	 การลดการป้องกัน	 และ 
การแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	 ๓)	 การดูแลความปลอดภัย	 
และสุขภาพอนามัยของผู้ปฏิบัติงานและชุมชน	 ๔)	 สร้างพื้นท่ี 
สีเขียวและทัศนียภาพเรียบร้อย	 สะอาดตา	๕)	 ดำาเนินการอย่าง 
โปร่งใส	ตรวจสอบได้	และ	๖)	มีการใช้ทรัพยากรแร่อย่างคุ้มค่า

ทั้งนี้	 กฟผ.	 มีการดำาเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 และเปิด 
โอกาสให้ชุมชนและสังคมมีส่วนร่วมมากที่สุด
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กิจกรรมวันเด็ก กฟผ. ปี ๒๕๕๘ ครึกครื้น
ประชาชนพาบุตรหลานร่วมงานจํานวนมาก
เมื่อวันที่	๑๐	มกราคม	๒๕๕๘	นายสหรัฐ	บุญโพธิภักดี	รองผู้ว่าการกิจการสังคม	การไฟฟ้า 
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	(กฟผ.)	เป็นประธานกล่าวเปิดงานวันเด็ก	กฟผ.	ประจำาปี	๒๕๕๘	 
ภายใตแ้นวคดิ	"Wonderland	ดนิแดนแหง่เทพนยิาย"	เพือ่ใหเ้ดก็ๆ	เกดิจนิตนาการ	มคีวามคดิ 
สร้างสรรค์	 ผ่านตัวละครที่สะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างสิ่งดีกับสิ่งไม่ดี	 โดยในงาน 
วันเด็ก	กฟผ.	มีกิจกรรมมากมาย	อาทิ	วาดภาพระบายสี	ร้องเล่นเต้นฮา	บ้านบอลลูน	โบโซ่	
เค้กหรรษา	ปาเป้า	กีฬากลางแจ้ง	เปิดบ้านโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ	ตลอดจนกิจกรรมบันเทิง
บนเวทีกลาง	พร้อมอาหารและเครื่องดื่มไว้บริการเด็กๆ	ตลอดงาน	จัดขึ้น	ณ	บริเวณโดมขาว	
อาคารประชาสัมพันธ์	สำานักงานกลาง	กฟผ.	จังหวัดนนทบุรี

กฟผ. จับมืออําเภอเหนือคลองและกองทัพเรือ
ร่วมปล่อยเต่าทะเลคืนสู่หาดยาว จังหวัดกระบี่
เมื่อวันที่	 ๑๕	 -	 ๑๖	 ธันวาคม	 ๒๕๕๗	 นายสาธรวิศิษฏ์	 นราวิสุทธิ์	 รองผู้ว่าราชการ	 
จังหวัดกระบี่	 เป็นประธานกิจกรรมร่วมคืนความสุขให้กับประชาชน	 ภายใต้กิจกรรม	 
“ปล่อยเต่าทะเลคืนสู่หาดยาว”	จำานวน	๒๑๓	ตัว	ณ	บริเวณหาดยาว	ตำาบลตลิ่งชัน	อำาเภอ 
เหนือคลอง	 จังหวัดกระบี่	 โดยมีพลเรือโท	 วินัย	 กล่อมอินทร์	 ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการ 
สงครามพิเศษทางเรือ	 กองเรือยุทธการ	 กองทัพเรือ  ว่าที่ร้อยตรี	 วิกรม	 จากท่ี	 นายอำาเภอ 
เหนือคลอง	 นายวิวัฒน์	 สิริเกียรติกุล	 ผู้อำานวยการโรงไฟฟ้าภาคใต้	 การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย	(กฟผ.)	นายอดุลย์	เป็งถา	หัวหน้าโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาขยายกำาลังผลิต 
โรงไฟฟ้ากระบี่โดยกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน	 พร้อมผู้ปฏิบัติงาน	 กฟผ.	 
ส่วนราชการ	 รัฐวิสาหกิจ	 ภาคเอกชน	 และภาคประชาชน	 ร่วมออกร้านแสดงนิทรรศการ	 
โดยมีประชาชนร่วมงานเป็นจำานวนมาก
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บทความพิเศษ Feature

เริม่วนัแรกของการทำางานหลงัจากทีห่ยดุยาวในชว่งเทศกาลปใีหม ่ชาวการไฟฟา้ 
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ถือว่าเป็นวันฤกษ์งามยามดีที่ชาว กฟผ.  
ทั่วประเทศจะได้พบผู้ว่าการเพื่อรับพรปีใหม่ รวมถึงรับฟังผลการดำาเนินงาน 
ในปีที่ผ่านมา และทิศทางการนำาองค์การในปีใหม่จากหัวเรือใหญ่ขององค์การ  
ในปี ๒๕๕๘ นี้ นายสุนชัย คำานูณเศรษฐ์ ผู้ว่าการ กฟผ. ได้สรุปประเด็นสำาคัญ 
ของการดำาเนินงานปี ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา ที่มีทั้งความสำาเร็จและอุปสรรค แต่ด้วย 
ความร่วมมือร่วมใจของชาว กฟผ. ทุกคน จึงทำาให้ กฟผ. สามารถผ่านอุปสรรค 
ต่างๆ มาได้อย่างสวยงาม รวมถึงนโยบายและแนวทางการดำาเนินงานของปีน้ี  
ซึ่งคาดว่าจะเป็นอีกปีที่มีความยากลำาบาก แต่ก็ยังเชื่อมั่นว่า กฟผ. จะข้ามผ่าน 
ไปได้ด้วยดี ด้วยพลังของชาว กฟผ. ทุกคนเหมือนที่ผ่านมา

เรื่อง: แพรวพิสาข์ เถาลัดดา

อนาคต กฟผ.
ขึ้นอยู่กับพวกเราทุกคน
แม้มีอุปสรรคก็จะสำาเร็จได้ ด้วยความเป็นนำ้าหนึ่งใจเดียวกัน
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นายสนุชยั คำานณูเศรษฐ ์ผูว้า่การ กฟผ. ไดส้รปุผลการดำาเนนิงาน 
ในปีที่ผ่านมาว่า ตลอดปี ๒๕๕๗ ชาว กฟผ. ได้ทุ่มเทปฏิบัติ 
ภารกิจอย่างเต็มกำาลัง จนสามารถสร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์ 
แก่สายตาของสังคมและประชาชน เช่น การพัฒนาระบบพลังงาน 
ไฟฟ้าของประเทศให้มีความมั่นคง ภายใต้ระบบการบริหารจัดการ 
ด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล และได้รับรางวัลมากมาย  
อย่างไรก็ตาม แม้จะประสบความสำาเร็จ แต่ กฟผ. ยังต้องก้าวผ่าน 
อุปสรรคและความท้าทายอีกมาก

สิง่ทีพ่สิจูนว์า่ ชาว กฟผ. ไดร้ว่มแรงรว่มใจกนัทำางานอยา่งดเียีย่ม 
คือรางวัลต่างๆ ที่ได้รับในปีที่ผ่านมา เช่น รางวัลองค์กรโปร่งใส  
ทีจ่ดัขึน้เปน็ปทีี ่๔ โดย กฟผ. ไดร้บัรางวลันีเ้ปน็ครัง้แรก ถอืเปน็รางวลั 
แห่งความภาคภูมิใจของ กฟผ. ว่า ตลอด ๔๕ ปีของการดำาเนินงาน  
กฟผ. เปน็องคก์ารทีม่คีวามโปรง่ใส ปราศจากการทจุรติ ปฏบิตัติาม 
กฎระเบยีบมาโดยตลอดจนเปน็ทีย่อมรบั นอกจากนี ้รางวลัสำาคญั 
ที่ กฟผ. ได้รับในปีนี้ก็คือ รางวัลรัฐวิสาหกิจแห่งความภูมิใจ

“กฟผ. ได้ตั้งวิสัยทัศน์ว่าจะเป็นองค์การแห่งความภาคภูมิใจ 
ของชาติ หรือ National Pride รางวัลนี้ถือเป็นก้าวแรก  
และเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศ รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ 
ของพวกเราชาว กฟผ. ซึ่งได้มีโอกาสพบปะกับอดีตผู้ว่าการ 
หลายๆ ท่าน ทุกท่านชมเชยและยืนยันว่าเป็นสิ่งที่ กฟผ. จะต้อง 

รักษาไว้ เมื่อได้รับรางวัลนี้แล้ว ส่ิงที่สำาคัญคือจะต้องรักษา 
ให้คงไว้ รางวัลนี้เป็นรางวัลที่หน่วยงานภาครัฐได้มอบให้  
แต่จะทำาอย่างไรให้เป็นองค์การที่ประชาชนคนไทยทุกคน 
ภาคภูมิใจ เวลาพูดถึง กฟผ. จะพูดถึงด้วยความชื่นชมยินดี  
เป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องช่วยกัน”

ในระดับนานาชาติ กฟผ. ยังได้รับรางวัลด้านนวัตกรรมอีกมากมาย  
ซึง่เปน็การตอ่ยอดมาจากสิง่ทีเ่ราทำาเปน็พืน้ฐาน เชน่ QCC Kaizen  
และการคดิคน้สิง่ประดษิฐ ์ซึง่ผูว้า่การไดก้ลา่วดว้ยความภาคภมูใิจวา่  
สิ่งที่ผู้ปฏิบัติงานได้พัฒนาขึ้นนั้นสามารถสร้างประโยชน์ 
แก่องค์การอย่างมาก ช่วยลดค่าใช้จ่ายขององค์การได้อย่าง 
มหาศาล ดังนั้น ด้านนวัตกรรมจึงไม่เป็นสองรองใคร ในเรื่อง 
เหล่านี้ต้องขอบคุณผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. และผู้ที่มีส่วนผลักดัน 
ทุกท่านที่สร้างชื่อเสียงที่ดีให้กับ กฟผ. และอีกหนึ่งรางวัลที่ กฟผ.  
ได้รับอย่างถูกที่ถูกเวลาก็คือ การที่โครงการท่าเทียบเรือขนถ่าย 
นำ้ามันเชื้อเพลิงสำาหรับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบี่ได้รับ 
รางวัลสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการในรายงาน 
การวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมีการจัดการสภาพ 
แวดล้อมดีเด่น ประจำาปี ๒๕๕๗ (EIA Monitoring Awards  
2014) ซ่ึงเป็นการยืนยันว่า กฟผ. ดำาเนินงานด้วยความใส่ใจ 
สิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการ
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นอกจากนี้ภายใต้ยุทธศาสตร์ใหม่ของ กฟผ. ที่ชื่อว่า EGAT BEST 2015 - 2025 โดยกำาหนดวิสัยทัศน์ 
ที่สะท้อนเป้าหมายและทิศทางขององค์การคือ การเป็นองค์การชั้นนำาในกิจการไฟฟ้าในระดับสากลที่มี 
ความสามารถในการดำาเนนิงานทกุดา้นในระดบัโลก (Global Top Quartile Utility) คอื จะมกีารเปรยีบเทยีบ 
กับองค์การที่ดำาเนินกิจการที่คล้ายคลึงกับ กฟผ. กว่า ๔๐๐ องค์การทั่วโลก โดยการดำาเนินการเรื่อง 
แผนยุทธศาสตร์ใหม่จะประกอบด้วย ๓ ยุทธศาสตร์หลัก คือ

๑) การพัฒนาระดับความสามารถด้านการผลิต และส่งพลังงานไฟฟ้าให้ก้าวไปสู่ระดับโลก (Global  
Top Quartile Player) ซึ่งต้องอาศัยการปรับปรุงการดำาเนินงานให้รวดเร็ว ทันกับสถานการณ์มากขึ้น 
ในปี ๒๕๕๘ เนื่องจากมีการจัดทำาแผนพัฒนากำาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ (PDP) ฉบับใหม่ มีการคาดการณ์ 
การใช้ไฟฟ้าใหม่ โอกาสในการที่จะเดินเคร่ืองโรงไฟฟ้าของ กฟผ. และการดูแลระบบเชื่อมโยงทั้งหลาย  
ล้วนแต่เป็นเรื่องที่ท้าทาย ยกตัวอย่างระบบส่ง แต่เดิม กฟผ. พัฒนาระบบส่งได้ปีละประมาณ ๖๐๐ กิโลเมตร  
แต่จากนี้ไประบบส่งจะต้องพัฒนาให้ได้ปีละไม่ตำ่ากว่า ๑,๕๐๐ กิโลเมตร

๒) การใช้ความเชี่ยวชาญด้านกิจการไฟฟ้าเพ่ือสร้างการเติบโตในระดับภูมิภาค (Regional Power  
Specialist) โดยผลักดันทั้งการเจริญเติบโตของบริษัทในเครือ กฟผ. (EGAT Group) ซึ่งได้แก่ บริษัท  
ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำากัด (มหาชน), บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำากัด (มหาชน), บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล  
จำากัด, บริษัท ผลิตไฟฟ้าและนำ้าเย็น จำากัด, บริษัท อีแกท ไดมอนด์ เซอร์วิส จำากัด และ กฟผ. เจริญเติบโต 
ไปพร้อมๆ กัน

๓) การแบ่งปันองค์ความรู้และประสบการณ์ของ กฟผ. ออกสู่สังคม (Learning for Society) และ 
ผนวกกับแผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมที่ กฟผ. ดำาเนินการอยู่ (CSR Master Plan)



ทดแทนจะอยู่ที่ประมาณ ๑๖,๐๐๐ กว่าเมกะวัตต์  
จะเพิม่ในสว่นของพลงังานแสงอาทติย ์พลงังานลม  
และชีวมวล ซึ่งจะมีผลกระทบต่อ กฟผ. ค่อนข้าง
มากทีเดียว

“กฟผ. จะคงรักษาสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าได้ 
หรือไม่ และจะมีส่วนสนับสนุนเกื้อกูล หรือได้ 
ประโยชน์จากพลังงานทดแทนที่เพิ่มขึ้นได้อย่างไร  
จะมสีว่นทีท่ำาใหเ้กดิการประหยดัพลงังานไดอ้ยา่งไร  
ถึงแม้ว่า PDP ฉบับใหม่จะมีการลดการใช้พลังงาน
ลง ๑๐,๐๐๐ เมกะวตัต ์ในฐานะผูผ้ลติไฟฟา้จะเปน็ 
ผลเสีย แต่เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ กฟผ.  
จะดำาเนินการอย่างไร ซึ่งเป็นภาระหนักของ กฟผ.  
ที่จะดูแลการทำางานให้สอดคล้องกับภารกิจ 
และแผน PDP ใหม่ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือ 
ของทุกคนช่วยกันวางแผนให้ชัดเจนย่ิงข้ึน”  
ผู้ว่าการกล่าวทิ้งท้าย

แม้ปี ๒๕๕๘ จะเป็นอีกปีที่คาดว่าจะมีความ 
ยากลำาบากในการดำาเนินงาน และมีอุปสรรคให้  
กฟผ. ได้ฟันฝ่ากันอีกมาก แต่ด้วยความรัก  
ความสามคัค ีการรว่มแรงรว่มใจกนัของชาว กฟผ.  
เชือ่มัน่วา่ กฟผ. จะสามารถรบัมอืกบัทกุๆ อปุสรรค 
ที่ผ่านเข้ามาได้ และมุ่งมั่นที่จะ “ผลิตไฟฟ้า  
เพื่อความสุขของคนไทย” ต่อไป

นายสุนชัย คำานูณเศรษฐ์ ผู้ว่าการ กฟผ. ได้กล่าว 
เพิ่มเติมว่า การดำาเนินการโครงการต่างๆ สิ่งที่สำาคัญ 
คอื การสือ่สาร และส่ิงทีเ่ป็นอปุสรรคคอื การสรา้งการ 
ยอมรับของประชาชน เช่น เรื่องภาพลักษณ์องค์การ  
(Brand) ซึง่แบรนด ์กฟผ. เป็นเสมอืนตน้ทนุทางสงัคม 
ที่จะสร้างความไว้เนื้อเช่ือใจต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ลูกค้า และประชาชน ดังนั้น แบรนด์ กฟผ. จึงไม่ได้ 
เป็นเพียงโลโก้ เครื่องแบบ ชื่อ สี สัญลักษณ์ เขื่อน  
โรงไฟฟ้า สายส่งไฟฟ้าเท่านั้น แต่แบรนด์คือ ส่ิงที่ 
ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ทุกคนต้องยึดถือปฏิบัติและ 
แสดงออกในรูปแบบของความรับผิดชอบในบทบาท 
หน้าที่ ภารกิจ และกิจกรรมต่างๆ 

“ภาพของ กฟผ. จะเป็นอย่างไรนั้น ก็ขึ้นอยู่กับ 
ชาว กฟผ. ทุกคน ที่คนภายนอกจะเห็นการประพฤติ 
ปฏิบัติของชาว กฟผ. ไม่ว่าจะอยู่ในส่วนไหนของ 
ประเทศก็ตาม ดังนั้นสิ่งที่เราประพฤติต่อผู้รับบริการ  
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ถ้าเราทำาดี นอกจากจะได้รับ 
คำาชมเชยจากประชาชนที่ให้ส่วนบุคคลแล้ว ก็ยังจะ 
เปน็คำาชมเชยและการยอมรบัตอ่องคก์ารดว้ย ในขณะ 
เดยีวกัน ถ้าไปทำาอะไรเสยีหาย ผลเสยีนัน้กย็อ่มตกมา 
ถึงองค์การด้วยเช่นกัน ขอให้ทุกคนช่วยกันตระหนัก 
ว่าการกระทำาของตนนั้นจะมีส่วนทำาร้ายองค์การ 
หรือไม่” ผู้ว่าการกล่าว

เรื่องสุดท้ายที่สำาคัญไม่น้อยไปกว่าเรื่องอื่นๆ คือ  
การดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม  
(CSR) ของ กฟผ. ทั้ง CSR in PROCESS และ  
CSR after PROCESS ที่ กฟผ. ได้ดำาเนินการ 
มาอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนา 
อย่างยั่งยืน โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ  
โครงการแว่นแก้ว โครงการโรงไฟฟ้าพลังนำ้าชุมชน 
บ้านคลองเรือ โครงการพลังงานเพื่อชุมชน โครงการ 
สนับสนุนการกีฬา โครงการเก่ียวกับการส่งเสริม 
อาชีพ โครงการเพ่ือส่ิงแวดล้อม เป็นต้น และได้ 
เริ่มนำาระบบ ISO 26000 เข้ามาใช้อย่างเต็มรูปแบบ  
ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการแสดงออกถึงความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมที่พวกเราภาคภูมิใจ  
และมุ่งมั่นดำาเนินการมาอย่างยาวนานจากรุ่นสู่รุ่น  
ต้องขอช่ืนชมและขอขอบคุณจิตอาสาและ 
ผู้เกี่ยวข้องที่ทำาให้โครงการเหล่านี้ประสบความ 
สำาเร็จ และเป็นที่ยอมรับของประชาชน

สำาหรับอนาคต เร่ืองของแผนพัฒนากำาลังผลิต 
ไฟฟ้าของประเทศ (PDP) ฉบับใหม่ จะมีการเพิ่ม 
สดัสว่นโรงไฟฟา้พลงังานทดแทน และการประหยดั 
พลงังานมากขึน้ ซึง่ในแผน ๒๐ ป ีเมือ่เทยีบกบัแผน  
PDP ฉบับปัจจุบัน การใช้ไฟในช่วงปลายแผน 
จะลดลงประมาณ ๑๐,๐๐๐ เมกะวัตต์ พลังงาน 
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พลังงานวันนี้ ENERGY Today

“ในระยะ ๑๐ - ๒๐ ปนีีถ้า่นหนิยงัเปน็พลงังานหลกัในการผลติไฟฟา้ 
ที่ดีที่สุดของประเทศไทย”

ว่าที่พันตรี ดร.อนุชาต ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำานวยการฝ่ายสิ่งแวดล้อม 
โครงการ กฟผ. ระบุชัดเจนระหว่างนำาคณะส่ือมวลชนสายส่ิงแวดล้อม 
จากประเทศไทยไปศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ประเทศเยอรมนี ระหว่างวันที่  
๑๕ - ๒๐ พฤศจิกายน ปีที่ผ่านมา

มีวัตถุประสงค์เพื่อจะนำาความรู้ด้านเทคโนโลยีถ่านหินสะอาดมาปรับใช้กับ 
แผนก่อสร้างโรงไฟฟ้าในประเทศไทย ซ่ึง “ทีมข่าวส่ิงแวดล้อม” ได้ร่วมคณะ 
ติดตามไปเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าถ่านหิน ๒ แห่ง และโรงไฟฟ้าพลังงานลม ๑ แห่งด้วย

โรงไฟฟ้าถ่านหินเยอรมันต้นแบบรักษ์สิ่งแวดล้อม-อยู่ร่วมชุมชนแห่งแรก คือ  
โรงไฟฟ้าถ่านหิน Schwarze Pumpe เป็นของบริษัท Vattenfall ตั้งอยู่ที่เมือง  
Spremberg ทางตะวันออกของเยอรมนีติดกับประเทศโปแลนด์ โรงไฟฟ้า 
แห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินปลอดคาร์บอนไดออกไซด์ ใช้ถ่านลิกไนต์ 
เป็นเชื้อเพลิงหลัก ประกอบด้วยโรงไฟฟ้า ๒ เครื่อง กำาลังการผลิตรวม ๑,๖๐๐  
เมกะวตัต ์พลงังานความรอ้นจากกระบวนการผลติไดน้ำาไปใชใ้นเขตเมอืงขา้งเคยีง  
เริ่มเดินเครื่องมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๑ และโรงไฟฟ้าถ่านหิน Power Plant of  
Mainova ตั้งอยู่ริมแม่นำ้าไมน์ เมืองแฟรงก์เฟิร์ต โดยรอบโรงไฟฟ้าเต็มไปด้วย 
บ้านพักอาศัย ซึ่งแสดงให้เห็นว่าโรงไฟฟ้าถ่านหินกับชุมชนสามารถอยู่ร่วมกัน 
ได้อย่างปกติ แม้มีการลำาเลียงขนถ่ายถ่านหินแบบระบบเปิดสามารถมองเห็น 
ด้วยตาได้ก็ตาม

ส่วน โรงไฟฟ้าพลังงานลม Binselberg Wind Park เป็นของบริษัท HSE  
ตั้งอยู่ที่เมือง Binselberg เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนประเภทพลังงานลม  
ประกอบด้วย กังหันลม ๒ ต้น ต้นละ ๒,๐๐๐ เมกะวัตต์ สามารถผลิตไฟฟ้า 
ได้ ๙,๐๐๐ เมกะวัตต์ชั่วโมงต่อปี ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ ๕,๘๐๐ ตันต่อปี

โรงไฟฟ้าถ่านหินเยอรมัน
ต้นแบบรักษ์สิ่งแวดล้อม-อยู่ร่วมชุมชน
เรื่อง: ทีมข่าวสิ่งแวดล้อมหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

สิ่งที่ทีมข่าวสิ่งแวดล้อมสัมผัสได้จากการร่วมดูงานครั้งนี้คือ 
“คนเยอรมันไม่กลัวโรงไฟฟ้าถ่านหิน” เน่ืองจากม่ันใจในระบบ 
การเผาไหม้ซ่ึงมีประสิทธิภาพสูง เพราะโรงไฟฟ้าทั้ง ๒ แห่ง  
ใช้เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด อาทิ ซับบิทูมินัส (Sub-bituminus)  
บิทูมินัส (Bituminus) และแอนทราไซด์ (Anthracite) การปล่อย 
มลพิษจึงน้อยและสามารถควบคุมได้ทั้งก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  
(CO2) ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) และฝุ่นละอองต่างๆ ในระดับตำ่า 
กวา่เกณฑท์ีก่ำาหนดมาก และสามารถผลติไฟฟา้เพือ่การพาณชิยไ์ด ้ 
เพราะไฟฟ้าที่ใช้เป็นหลักอยู่ในประเทศเยอรมนีก็มาจากโรงไฟฟ้า 
ถ่านหิน

ว่าที่พันตรี ดร.อนุชาต ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
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หันกลับมาทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) บ้าง การไปดูงานครั้งนี้ 
ถือเป็นการเตรียมความพร้อมสำาหรับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในประเทศไทย 
ขนาด ๘๐๐ เมกะวัตต ์พรอ้มโครงการทา่เรอืถา่นหนิบา้นคลองรัว้ ทีอ่ำาเภอเหนอืคลอง  
จังหวัดกระบี่ ซึ่งกำาลังอยู่ในขั้นตอนของการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน 
ที่ได้รับผลกระทบ โดยโรงไฟฟ้าแห่งน้ีจะตั้งอยู่ในพื้นที่เดิมของ กฟผ. ที่มีโรงไฟฟ้า 
มาตั้งแต่ปี ๒๕๐๗ ผลิตไฟฟ้าขนาด ๖๐ เมกะวัตต์ ให้กับคนภาคใต้ ๘ จังหวัด  
ทั้งนี้ ตามแผนต้องส่งรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) ประมาณ 
เดือนธันวาคม ๒๕๕๗ จากน้ันจะใช้เวลาประมาณ ๑๒ - ๑๘ เดือน เพื่อเสนอ 
คณะรัฐมนตรีอนุมัติและจะเริ่มก่อสร้างในปี ๒๕๕๙ และแล้วเสร็จในปี ๒๕๖๒

นอกจากนี้ กฟผ. ยังเตรียมก่อสร้างโครงการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ตำาบลปากบาง  
อำาเภอเทพา จังหวัดสงขลา ขนาด ๒,๒๐๐ เมกะวัตต์ ในเนื้อที่ ๒,๐๐๐ ไร่ ซึ่งจะเข้า 
กระบวนการรับฟังความคิดเห็นประมาณต้นเดือนมกราคม ๒๕๕๘

“โรงไฟฟ้าถ่านหินทั้ง ๒ แห่งเป็นการสร้างเพื่อความมั่นคงด้านพลังงานของ 
ประเทศ ใชร้ะบบปิดทัง้หมดเพือ่ไมใ่หส้ง่ผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มและคณุภาพชวีติ 
ที่ผ่านมาเราอาจจะมีบทเรียนความผิดพลาดมาบ้าง แต่ปัจจุบันเทคโนโลยีมีการ 
พฒันาจนเรยีกไดว้า่เปน็โรงไฟฟา้ถา่นหนิสะอาด คอื มเีทคโนโลยชีัน้สงูทีส่ามารถ 
ดักจับมลพิษและของเสียที่เกิดข้ึนจนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในเวลาเดียวกัน 
ก็ยังสามารถควบคุมต้นทุนการผลิตให้อยู่ในเกณฑ์ตำ่าที่ประชาชนยอมรับได้”  
ว่าที่พันตรี ดร.อนุชาตกล่าวยืนยัน

“ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม” มองว่าการมีพลังงานทางเลือก โดยเฉพาะเป็นพลังงาน 
ทางเลอืกทีเ่ปน็มติรกบัสิง่แวดลอ้มและชมุชน ทีเ่ปน็การเพิม่ศกัยภาพของการพฒันา 
กำาลังการผลิตไฟฟ้าด้วย ย่อมเป็นสุดยอดปรารถนาของทุกประเทศในโลก

แต่สิ่งหนึ่งที่เราอดห่วงไม่ได้และคงต้องขอฝากไว้คือ ต้องไม่ลืมว่า 
ประเทศไทยกับเยอรมนีแตกต่างกัน เนื่องจากเยอรมนีมีความ 
โดดเด่นและมีชื่อเสียงเกี่ยวกับนวัตกรรมทางด้านพลังงานไฟฟ้า  
โดยเป็นประเทศผู้ส่งออกเทคโนโลยีและอุปกรณ์เกี่ยวกับพลังงาน 
หลายชนิด เช่น พลังงานจากลม พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงาน 
ไฟฟ้าจากถ่านหิน

การไปดงูานครัง้นีถ้อืเปน็การเตรยีมความพรอ้มสำาหรบัการกอ่สรา้ง 
โรงไฟฟ้าถ่านหินในประเทศไทย

ขณะที่ประเทศไทยเกือบจะเป็นในส่ิงที่ตรงกันข้าม โดยเฉพาะ 
ข้อเท็จจริงที่ต้องยอมรับคือ ถึงวันนี้การก่อสร้างโรงไฟฟ้า 
ถ่านหินของ กฟผ. ที่จังหวัดกระบี่ ยังมีการต่อต้านอย่างรุนแรง  
ดังนั้น ไม่ เพียง กฟผ. ต้องรับฟังข้อมูลจากคนในพื้นที่   
แต่หัวใจสำาคัญคือต้องสร้างความมั่นใจและเชื่อมั่นให้ประชาชน 
ทั้งประเทศ

เพราะคงไม่มีใครอยากเห็นโศกนาฏกรรมที่จะเกิดซำ้ารอยขึ้นอีก 
ในอนาคต...

ในระยะ ๑๐ - ๒๐ ปีนี้
ถ่านหินยังเป็น
พลังงานหลัก

ในการผลิตไฟฟ้าที่ดีที่สุด
ของประเทศไทย

ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
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โรงไฟฟ้าในอนาคต Plant for Future

ปัญหาสำาคัญประการหนึ่งทางด้านพลังงานไฟฟ้า 
ของประเทศไทยก็คือ ความเสี่ยงจากการพึ่งพา 
ก๊าซธรรมชาติมากเกินไป และกำาลังผลิตไฟฟ้า 
สำารองที่ลดน้อยลง จนกระทบถึงเรื่องความมั่นคง 
ของระบบไฟฟ้าโดยรวมของประเทศ ต้องแก้ไข 
ด้วยการปรับสัดส่วนเชื้ อ เพลิงให้ เหมาะสม  
โดยเฉพาะการเพิ่มสัดส่วนพลังงานประเภทอื่นๆ  
ขึ้นมาทดแทนสัดส่วนของก๊าซธรรมชาติ ซึ่งผล 
จากความพยายามตลอดหลายปีที่ผ่านมาของ  
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  
เริ่มมีสัญญาณการตอบรับที่ดีจากสังคมกับการ 
พฒันาโครงการโรงไฟฟา้เทคโนโลยถีา่นหนิสะอาด 
ขึ้นในประเทศไทย

มิติใหม่แห่งโครงการพัฒนา
ที่ริเริ่มจากชุมชนอย่างแท้จริง

เรื่อง: สุรินทร์ หล่อฤ ๅทัย

ก า รจั ดทำ า แผนพัฒนากำ า ลั ง ผลิ ต ไฟฟ้ า ขอ ง 
ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๗๓ (PDP 2010 ฉบบั 
ปรับปรุงครั้งที่ ๓) ได้มีความพยายามลดสัดส่วน 
การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติจาก 
เกือบร้อยละ ๗๐ ในปัจจุบัน ให้เหลือร้อยละ ๕๘  
เมื่อสิ้นแผนในปี ๒๕๗๓ โดยเพิ่มสัดส่วนการผลิต 
ไฟฟ้าจากถ่านหินนำาเข้าขึ้นมาอยู่ที่ประมาณร้อยละ  
๑๒.๖ ทั้งนี้ กฟผ. เลือกพัฒนาโรงไฟฟ้าถ่านหิน 
แห่งใหม่ด้วยเทคโนโลยีโรงไฟฟ้าถ่านหินสะอาด  
(Clean Coal Technology) รวมถึงเพิ่มสัดส่วน 
พลังงานทางเลือกอื่นๆ อาทิ พลังงานหมุนเวียน และ 
พลังงานนิวเคลียร์ เป็นต้น หากสามารถเพิ่มสัดส่วน 
การใช้ถ่านหินในการผลิตไฟฟ้าได้สำาเร็จ ไม่เพียง 

โรงไฟฟ้าเทคโนโลยีถ่านหินสะอาดเทพา

ตอบโจทย์ในเรื่องของการช่วยเพิ่มความม่ันคง 
ทางด้านพลังงานไฟฟ้าเท่านั้น แต่ยังช่วยในเรื่องของ 
การรักษาระดับราคาพลังงานไฟฟ้าให้มีความเหมาะสม 
และสนับสนุนการแข่งขันของประเทศไทยอีกด้วย

นายรัตนชัย นามวงศ์ รองผู้ ว่ าการพัฒนา 
โรงไฟฟ้า กฟผ. เปิดเผยว่า พื้นท่ีท่ีมีศักยภาพ 
ในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยี 
ถ่านหินสะอาดอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลภาคใต้ ท้ังนี้ 
เพื่อความสะดวกในการขนส่งถ่านหินคุณภาพดี 
ที่นำาเข้าจากประเทศอินโดนีเซีย ออสเตรเลีย หรือ 
แอฟริกาใต้ ซ่ึง กฟผ. ได้เร่ิมศึกษาศักยภาพและ 
ความเป็นไปได้ของพื้นที่เบื้องต้น ตั้งแต่ปี ๒๕๕๒  
รวมทั้งดำาเนินการสำารวจศึกษา รวมท้ังวิจัยถึง 
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นายรตันชยั นามวงศ ์

ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และด้านสุขภาพ 
อนามัยของชุมชนในพ้ืนที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
อย่างเคร่งครัดในทุกๆ ขั้นตอน และให้ชาวบ้านได้มี 
ส่วนร่วมในการดำาเนินงานต้ังแต่เริ่มต้นโครงการฯ  
ตามคำาเรียกร้องของประชาชน ซึ่งมีความคืบหน้า 
อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดอยู่ในข้ันตอนของการจัดทำา 
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ 
สุขภาพ (EHIA) ของโครงการขยายกำาลังผลิต 
โรงไฟฟ้ากระบี่ รวมถึงจัดทำารายงานการวิเคราะห์ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของโครงการขนส่ง 
ถ่านหินท่าเทียบเรือบ้านคลองรั้ว ฉบับสมบูรณ์ เพื่อ 
นำาไปเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (บอร์ดสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ)  
และประกอบการขออนมุตัโิครงการจากรฐับาลตอ่ไป

ไม่เพียงชุมชนในพื้นที่จังหวัดกระบี่เท่านั้นที่เล็งเห็น 
ประโยชน์ของการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้ า 
เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด แต่ชุมชนในอำาเภอเทพา  
จังหวัดสงขลา ยังเป็นอีกหนึ่งชุมชนที่ต้องการให้  
กฟผ. เขา้ไปศกึษาความเหมาะสมและความเปน็ไปได ้
ในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าเทคโนโลยีถ่านหิน 
สะอาดในพืน้ทีเ่ชน่กนั กฟผ. จงึไดเ้ริม่ดำาเนนิการตาม 
คำาเรียกร้องของประชาชน มาตั้งแต่ปี ๒๕๕๕  
ซ่ึงพบว่า มีศักยภาพและความเป็นไปได้ในการ 
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนาดกำาลังผลิตติดต้ังประมาณ  
๑,๑๐๐ เมกะวตัต ์จำานวน ๒ โรง รวม ๒,๒๐๐ เมกะวตัต ์ 
เพือ่เสรมิสรา้งความมัน่คงดา้นพลงังานไฟฟา้ในพืน้ที ่
ภาคใตอ้ยา่งยัง่ยนืในระยะยาว โดยคาดวา่จะสามารถ 
ทยอยจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ได้ประมาณปี  
๒๕๖๔ และ ๒๕๖๕ ตามลำาดับ

“ชาวอำาเภอเทพามีทัศนคติและประสบการณ์ท่ีดี 
ต่อการดำาเนินงานของ กฟผ. เนื่องจากสัมผัสได้ถึง 
ผลสำาเร็จในการดำาเนินโครงการโรงไฟฟ้าจะนะ  
อย่างเป็นรูปธรรม โดยหลังจากมีโรงไฟฟ้าจะนะ  
ชาวอำาเภอจะนะซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับอำาเภอเทพา  
ก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากเม็ดเงิน 
กองทนุพฒันาชมุชนในพืน้ทีร่อบโรงไฟฟา้ รวมถงึการ 
เอาใจใสใ่จดแูลคณุภาพชวีติของคนในชมุชน และการ 
ควบคุมดูแลผลกระทบทุกด้านท่ีเกิดจากการดำาเนินงาน 
ของโรงไฟฟ้า ส่งผลให้โรงไฟฟ้าจะนะได้รับการ 
ยอมรับจากชุมชนในพื้นที่โดยรอบเป็นอย่างดี จนนำา 
ไปสูก่ารยนิดใีหม้กีารพฒันาโรงไฟฟา้ชดุที ่๒ เพิม่เตมิ  
ดังนั้น ชาวอำาเภอเทพาคาดหวังว่า การมีโรงไฟฟ้า 
ในพืน้ทีอ่ำาเภอเทพาจะนำามาซึง่การยกระดบัคณุภาพ 
ชีวิตของคนในชุมชนเช่นกัน จึงได้ริเริ่มการคัดเลือก 
คนหนุ่มสาวในพื้นที่ประมาณ ๖๐ คน จัดตั้งเป็น 
กลุ่มมัคคุเทศก์ด้านพลังงาน เพื่อเป็นตัวแทนชุมชน 
เขา้มามสีว่นรว่มในกระบวนการศกึษาความเหมาะสม 
ด้านต่างๆ ตลอดจนรับทราบข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
กับการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าเทคโนโลยีถ่านหิน 
สะอาด และกลับไปสื่อสารต่อด้วยภาษาท้องถิ่น 
ให้ทุกคนในชุมชนเข้าใจง่ายๆ ไปในทิศทางเดียวกัน  
นำามาซ่ึงความเช่ือม่ันและความไว้วางใจ จนยินดี 
เปิดบ้านต้อนรับ กฟผ. พร้อมทั้งเตรียมจัดสรรพื้นที่ 
สำาหรับการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าเทคโนโลยี 
ถ่านหินสะอาดไว้ให้ กฟผ. ประมาณ ๒,๐๐๐ ไร่  
ในเขตตำาบลปากบาง อำาเภอเทพา จังหวัดสงขลา”
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สำาหรับการออกแบบด้านเทคนิคของโรงไฟฟ้า 
ดังกล่าว เบื้องต้นได้กำาหนดให้ใช้เตาเผาเชื้อเพลิง 
และหม้อไอนำ้าที่มีประสิทธิภาพสูงในการเผาไหม้ 
ถ่านหินและลดมลสารที่เกิดระหว่างการเผาไหม้  
ซึ่ ง เป็นเทคโนโลยี เดียวกับที่จะใช้ในโรงไฟฟ้า 
เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด จังหวัดกระบี่ โดยใช้ควบคู่ 
กับถ่านหินนำาเข้าคุณภาพดีอย่างซับบิทูมินัส (Sub- 
bituminous) ซึ่งมีค่าความร้อนสูง จะช่วยลดการใช้ 
เชื้อเพลิงให้น้อยลง ส่งผลให้มีการระบายมลสาร 
นอ้ย ยิง่เมือ่นำาอปุกรณค์วบคมุผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
ตา่งๆ อาทิ ระบบกำาจดักา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์(FGD)  
แบบใช้นำ้า หัวพ่นแบบลดออกไซด์ของไนโตรเจน 
ดว้ยการควบคุมอุณหภมูิ (Low NOx Burner) ระบบ 
กำาจัดก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนแบบ Selective  
Catalytic Reduction (SCR) เครื่องดักจับฝุ่น 
และเถ้าลอยด้วยไฟฟ้าสถิต (ESP) ยิ่งทำาให้ช่วยลด 
ผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดล้อมได้มากกว่าปกติ  
และดีกว่าค่ามาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศ 
เสียจากโรงไฟฟ้าใหม่ ซ่ึงกำาหนดให้ปล่อยก๊าซซัลเฟอร์- 
ไดออกไซด์ (SO2) ไม่เกิน ๑๘๐ ส่วนในล้านส่วน  
สำาหรับโรงไฟฟ้าใหม่ของ กฟผ. จะควบคุมให้มีการ 
ปล่อยไม่เกิน ๙๐ ส่วนในล้านส่วน ก๊าซออกไซด์ 
ของไนโตรเจน (NOx) ไม่เกิน ๒๐๐ ส่วนในล้านส่วน  
โรงไฟฟ้าใหม่ของ กฟผ. จะควบคุมให้มีการปล่อย 
ไม่เกิน ๙๐ ส่วนในล้านส่วน และฝุ่นละอองไม่เกิน  
๘๐ มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โรงไฟฟ้าใหม่ของ  
กฟผ. จะควบคุมให้มีการปล่อยไม่เกิน ๓๐ มิลลิกรัม 
ต่อลูกบาศก์เมตร

“ดังนั้น โรงไฟฟ้าแห่งใหม่ของ กฟผ. ได้ออกแบบ 
โรงไฟฟ้าให้สามารถควบคุมผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ได้ดีกว่าค่ามาตรฐานที่กฎหมายกำาหนดไว้ โดยค่า 

มาตรฐานของประเทศไทยจัดอยู่ในระดับเดียวกับ 
ประเทศชั้นนำา ซึ่งกำาหนดขึ้นโดยคำานึงถึงประเด็น 
สำาคัญคือ ต้องไม่เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของ 
ประชาชน ควบคูก่บัความสามารถทีป่ระเทศสามารถ 
ดำาเนินการได้ เพื่อให้ได้มาซึ่งค่ามาตรฐานที่สังคม 
และชุมชนให้การยอมรับ ได้มีการติดตั้งจุดตรวจวัด 
คุณภาพส่ิงแวดล้อมไว้ในพื้นที่ต่างๆ รอบโรงไฟฟ้า  
เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  
เสริมสร้างความเชื่อม่ันและความสบายใจแก่ชุมชน 
ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า”

อย่างไรก็ตาม แม้ชาวบ้านในพ้ืนที่อำาเภอเทพาจะ 
เห็นด้วยกับการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าเทคโนโลยี 
ถ่านหินสะอาด แต่ก็ยังมีความกังวลใจในเรื่องของ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดจากกระบวนการ 
ขนส่งและขนถ่ายถ่านหิน กฟผ. จึงพยายามสร้าง 

ความเชื่อมั่นให้แก่ชุมชนด้วยการยืนยันว่า จะดำาเนิน 
การศึกษาความเป็นไปได้ในแต่ละทางเลือกของ 
กระบวนการขนสง่และขนถา่ยถา่นหนิอยา่งรอบคอบ 
ที่สุด และให้ความสำาคัญกับความคิดเห็นของชุมชน 
ในพื้นที่โดยรอบ ที่สำาคัญ กฟผ. จะดำาเนินการ 
ตามกฎหมายโดยเครง่ครดัในเรือ่งของการศกึษาและ 
จัดทำารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และสขุภาพ (EHIA) ของโครงการโรงไฟฟา้เทคโนโลยี 
ถ่านหินสะอาดเทพา รวมถึงจัดทำารายงานการ 
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของโครงการ 
ท่าเทียบเรือสำาหรับโรงไฟฟ้าเทคโนโลยีถ่านหิน 
สะอาดเทพา ซึง่เปน็การศกึษาทีค่รอบคลมุใน ๔ ดา้น  
คือ ๑. ทรัพยากรกายภาพ ๒. ทรัพยากรชีวภาพ  
๓. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และ ๔.  
คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต
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ทั้งนี้ กฟผ. ยังเปิดโอกาสให้คนในท้องถิ่นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ทุกกลุ่มได้เข้ามามีส่วนร่วมตลอดทั้งกระบวนการ เพ่ือสร้าง 
ความมั่นใจและการยอมรับใน ๓ ช่วงใหญ่ๆ คือ

๑. การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ ๑ (ค.๑) เพื่อกำาหนด 
ขอบเขตและแนวทางการศึกษา EHIA ซึ่งเป็นการเปิดโอกาส 
ใหป้ระชาชนไดม้โีอกาสเสนอขอบเขตและแนวทางการศกึษา EHIA  
เพ่ิมเติมเพ่ือคลายความกังวลใจ โดยได้ดำาเนินการไปแล้วเมื่อวันที่  
๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ได้รับการตอบรับที่ดีจากประชาชน 
ในพื้นที่ ซึ่งให้ความสนใจเข้าร่วมมากเป็นประวัติการณ์กว่า  
๔,๐๐๐ คน

๒. การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ ๒ (ค.๒) เพื่อประเมิน 
การศึกษาผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อมและสุขภาพ รวมถึง 
การร่วมเสนอมาตรการป้องกัน/แก้ไข และติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

๓. การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ ๓ (ค.๓) เพื่อทบทวน 
ร่างรายงาน EHIA โดยประชาชนสามารถเสนอให้มีการแก้ไข 
หรือเพิ่มเติมในประเด็นต่างๆ ก่อนที่จะมีการปรับปรุงเป็นรายงาน 
ฉบับสมบูรณ์ ซึ่งคาดว่าจะดำาเนินการได้ภายในปี ๒๕๕๘ จากนั้น 
จึงเข้าสู่ข้ันตอนของการจัดทำารายงานฉบับสมบูรณ์ เพื่อนำาไป 
เสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
(บอร์ดสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ) และประกอบการขออนุมัติโครงการ 
จากรัฐบาลต่อไป เพื่อให้สามารถดำาเนินการก่อสร้างให้เสร็จ 
ทันกำาหนดการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบที่วางไว้

“ในที่สุดแล้ว โรงไฟฟ้าเทคโนโลยีถ่านหินสะอาดคืออนาคตของ 
ประเทศไทย ซึ่งถือเป็นโจทย์ใหญ่ของ กฟผ. ในการสื่อสารเพื่อ 
สรา้งความรูค้วามเขา้ใจแกค่นในชมุชนรอบพืน้ที ่รวมถงึคนในสงัคม 
ทั่วไป ซึ่งตลอดหลายปีที่ผ่านมา ผลจากการร่วมแรงร่วมใจ 
ของคน กฟผ. ทั้งองค์การ ที่มุ่งม่ันปฏิบัติภารกิจอย่างไม่ย่อท้อ 
ต่ออุปสรรคต่างๆ นานา ก็ปรากฏออกมาอย่างเป็นรูปธรรม ดังเช่น  
ที่ประสบความสำาเร็จในการเปิดรับฟังความคิดเห็นที่จังหวัดกระบี่  
และได้มีการนำาสูตรแห่งความสำาเร็จดังกล่าวมาพัฒนาต่อยอด 
เพื่อใช้ที่อำาเภอเทพา โดยเพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของชุมชน 
ในพื้นที่ให้มากยิ่งขึ้นไปอีก ซึ่งการตื่นตัวของชุมชนนี่เองที่จะ 
เป็นหัวใจของโครงการพัฒนาต่างๆ นับจากนี้ไป ขณะเดียวกัน  
ก็อยากให้บุคลากรของ กฟผ. ทุกคนมีการตื่นตัวอยู่ เสมอ 
เช่นกัน โดยเฉพาะเรื่องสถานการณ์ปัญหาทางด้านพลังงานไฟฟ้า 
ของประเทศ ตลอดจนภารกิจของ กฟผ. ในการแก้ไขปัญหาให้แก่ 
ประเทศชาติ เพื่อที่จะได้ช่วยกันสื่อสารให้คนในสังคมเกิดความ 
เข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดำาเนินงานของ กฟผ.” นายรัตนชัย  
นามวงศ์ กล่าวในท้ายที่สุด

นับเป็นนิมิตหมายอันดีที่สังคมเร่ิมต่ืนตัวเร่ืองปัญหาพลังงาน 
ไฟฟา้ของชาต ิและเริม่เปดิใจยอมรบัฟงัขอ้มลูเกีย่วกบัการพฒันา 
โครงการโรงไฟฟ้าเทคโนโลยีถ่านหินมากยิ่งขึ้น เพราะเล็งเห็น 
ถงึประโยชนข์องการนำาถา่นหนิมาใชใ้นการผลติไฟฟา้ เพือ่แกไ้ข 
ปัญหาให้แก่ประเทศชาติ รวมถึงพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน 
ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า นำามาซึ่งมิติใหม่ของการพัฒนาโครงการ 
โรงไฟฟ้าที่ชุมชนเป็นผู้ริเริ่มเสนอพื้นที่ให้ กฟผ. เข้าไปศึกษา 
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ที่จะมีโรงไฟฟ้าเข้าไปเป็น 
สมาชิกของชุมชน ซึ่งเป็นภาพที่ กฟผ. มุ่งหมายมาโดยตลอด
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เส้นทางธุรกิจ Road to BUSINESS

เอ็กโก
บุกตลาดใหม่ในอินโดนีเซีย
ลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนใต้พิภพ

เอ็กโกยกระดับการเติบโต ขยายธุรกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 
เข้าซื้อหุ้นโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนใต้พิภพ ประเทศอินโดนีเซีย
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ทั้ งนี้  การลงทุนครั้ งนี้ เป็นไปตามแผนกลยุทธ์  
การลงทุนของเอ็กโกในการขยายธุรกิจในภูมิภาค 
เอเชียแปซิฟิกและยกระดับการเติบโตของเอ็กโก 
ในระยะยาว  โดยใช้ เ งิ นลงทุนทั้ งสิ้ น  ๒๑๕  
ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยขนาดการลงทุนคิดเป็น 
ร้อยละ ๕.๓ ชองสินทรัพย์รวมของเอ็กโก

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการลงทุนในครั้งนี้เป็นไป 
ตามแผนกลยุทธ์การลงทุนของเอ็กโกในการขยาย 
ธุรกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และยกระดับ 
การเติบโตของเอ็กโกในระยะยาวนั่นเอง

๑๗

นายสหัส ประทักษ์นุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่  
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำากัด (มหาชน) หรือเอ็กโก  
เปิดเผยว่า เอ็กโกได้ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลัง 
ความรอ้นใตพ้ภิพ ประเทศอนิโดนเีซยี โดยการซือ้หุน้ 
ทางอ้อมร้อยละ ๒๐ ในบริษัท Star Energy  
Geothermal Pte Ltd. (SEG) จากบริษัท Star  
Energy Group Holdings Pte Ltd. ซึ่งได้มีการ 
โอนหุ้นเสร็จสมบูรณ์เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗

SEG เป็นบริษัทผู้ถือหุ้นในโรงไฟฟ้าพลังความร้อน 
ใ ต้ พิภพในสาธารณรัฐอินโดนี เซีย ซึ่ ง มีกำ าลั ง 
การผลิตติดตั้งรวม ๒๒๗ เมกะวัตต์ ประกอบด้วย  
๒ หน่วยคือ หน่วยที่ ๑ ขนาด ๑๑๐ เมกะวัตต์  
และหน่วยที่ ๒ ขนาด ๑๑๗ เมกะวัตต์ เริ่มเดินเครื่อง 
เชิงพาณิชย์ตั้งแต่ปี ๒๕๔๓ และ ๒๕๕๒ ตามลำาดับ  
โดยขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าอินโดนีเซีย หรือ  
PT PLN (Persero) ภายใต้สัญญาซ้ือขายไฟฟ้า 
ระยะยาว ซึ่งได้สิทธิในการขายไฟฟ้าได้ถึง ๔๐๐  
เมกะวัตต์ นอกจากนี้ SEG ยังอยู่ระหว่างการพัฒนา 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนใต้พิภพอีก ๒  
โครงการ ซึ่งคาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญา 
ซื้อขายไฟฟ้าได้ในอนาคตอันใกล้นี้ รวมถึงมีแผน 
ทีจ่ะขยายธรุกจิผลติไฟฟา้ในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออก 
เฉียงใต้ด้วย
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จับเข่าเล่าประสบการณ์ ROUND Table

เมื่อไม่นานมานี้ ฝ่ายกิจการสังคม การไฟฟ้า 
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้จัดการ 
บรรยายพิเศษเกี่ยวกับ CSR โดยได้รับเกียรติจาก 
แพทย์หญิง คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ หรือที่ 
เรารู้จักในนาม “คุณหมอพรทิพย์” เป็นวิทยากร 
บรรยายในหัวข้อ “CSR…ประสบการณ์จริง 
ไม่ผ่านจอกับคุณหญิงหมอพรทิพย์ โรจนสุนันท์”  
ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าท่านเป็นคุณหมอที่มีชื่อเสียง 
ทั้งในฐานะแพทย์นิติเวช-นักนิติวิทยาศาสตร์ 
ฝมีอืด ีและผู้มจีติอาสาชว่ยเหลอืสงัคม รบัรองไดว้า่ 
การบรรยายพเิศษในครัง้นี ้ทกุทา่นจะไดรู้จ้กัตวัตน 
และวธิคีดิของคณุหมอ ทีจ่ะชว่ยสรา้งแรงบนัดาลใจ 
ในการทำา CSR ได้ไม่มากก็น้อย

แพทย์หญิง คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ เปิดเผย 
ใหฟ้งัวา่ เมือ่ตอ้งเป็นผู้บรรยายหรอืทำาอะไร ธรรมชาต ิ
ของคนเปน็หมอคอื การเขา้ไปหาคยีเ์วริด์ (Keyword)  
เพื่อดูวัตถุประสงค์หรือคำาจำากัดความให้ชัดเจน  
ซึ่งคีย์เวิร์ดของการบรรยายครั้งน้ีคือ CSR หมายถึง  
๑. กิจกรรมในและนอกองค์กร ๒. กิจกรรมนั้น 
เป็นการใช้ทรัพยากรทั้งในและนอกองค์กร และ  
๓. จะทำาอยา่งไรให้อยูร่ว่มกนัในสงัคมไดอ้ยา่งปกตสิขุ  
สำาหรับประเด็นการพูดคุยกันในวันนี้คือ การ 
ทำาความดี อะไรที่หล่อหลอมให้หมอเป็นเช่นนี้   
และทำาอย่างไรท่ีจะไม่รู้สึกทรมานในการทำา CSR  
ซึ่ง CSR ไม่ใช่เรื่องที่กำาหนดว่าท่านต้องทำาอะไร  
ไมใ่ชเ่ร่ืองทีม่องวา่เปน็หนา้ทีข่องใคร ไมแ่คเ่รือ่งทีไ่กล 
หรือนอกองค์กร แต่แท้ที่จริงแล้วมันคือเรื่องของ 
การที่ทุกคนทำาดี

จากการเลีย้งดขูองคณุพอ่และคณุแม ่ทา่นไดส้อนหมอพรทพิย ์๓ ขอ้  
คอื ขอ้แรก ใหเ้ชือ่มัน่ในการทำาสิง่ทีด่ ีและอยูใ่หไ้กลจากสิง่ชัว่รา้ย  
ตัง้แตห่มออาย ุ๔ ขวบ คณุพอ่มคีำาสอนทีส่ำาคญัคอื เรือ่งเศษแกว้แตก  
“ถา้ลกูเดนิผา่นและเหน็เศษแกว้แตกตอ้งเกบ็และหอ่กอ่นนำาไปทิง้”  
คุณพ่อได้อธิบายว่า ถ้าลูกเดินผ่านเศษแก้วนั้นไปโดยที่ไม่เก็บ  
แลว้มใีครมาเหยยีบ หรอืแมล้กูจะเกบ็เศษแกว้แลว้ แตไ่มห่อ่ใหม้ดิชดิ  
หากคนเก็บขยะมารื้อ แล้วมือไปโดนได้รับบาดเจ็บ ยังไงบาปก็เกิด 
กับลูกอยู่ดี ทุกวันนี้หมอก็ยึดคำาสอนนี้มาโดยตลอด ปัจจุบัน 
มแีกว้แตกในสงัคมเยอะ เพราะมคีนทิง้เยอะ และคนรูส้กึวา่ไมใ่ชธ่รุะ 
ของเราจึงไม่เก็บ เปรียบได้กับการทำา CSR ต้องเริ่มจากจิตที่คิดถึง 
สิ่งเล็กๆ อย่างเรื่องแก้วแตก หากเรากังวลว่าแก้วที่แตกจะบาด 
คนอื่น เราจะไม่ทำาแก้วแตก และเราจะเก็บแก้วที่แตกนั้นเอง

เรื่อง: ชโลบล ธงปราริน

ประสบการณ์จริงไม่ผ่านจอ
กับคุณหญิงหมอพรทิพย์ โรจนสุนันท์

...
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แผ่นดินเกิด ทั้งโรงเรียนและพ่อแม่ทำาให้หมอเกิด 
กระบวนการคิดดี ทำาดี ถ้าเราสร้างคนจากเสาเข็ม 
ที่ดี เราจะไม่ต้องมาคอยสั่งสอนว่าจงคิดอย่างนั้น 
อย่างนี้ หรือจงทำาความดี แต่กิจกรรมที่ทำาตั้งแต่เด็ก 
จนโตจะหล่อหลอมให้คิดได้เอง

ข้อต่อมา ความกตัญญูต่อแผ่นดินเกิด คนไทยใน 
ระยะหลังไม่ได้ศึกษาประวัติศาสตร์ ถ้าศึกษา เราจะ 
รู้เลยว่าแผ่นดินที่เราอยู่ไม่อาจยั่งยืนมาได้ถึงทุกวันน้ี  
ถ้าขาดพระมหากษัตริย์ที่คอยปกปักรักษาแผ่นดิน 
ไทยไว้  เราต้องกตัญญูต่อแผ่นดิน เราควรจะ 
ภูมิใจที่ เกิดเป็นคนไทยและอยากจะดูแลรักษา 
แผ่นดินของเราให้มีความสุขตลอดไป

ข้อสุดท้าย กระบวนการคิดวิเคราะห์ที่เป็นระบบ  
สมัยก่อนตอนเด็กๆ คุณพ่อสั่งว่า ถ้าหมอไปดู 
ภาพยนตรก์ลบัมา หมอตอ้งเขยีนเรือ่งยอ่ ๑๐ บรรทดั  
และสรุปว่าภาพยนตร์เรื่องนี้สอนให้รู้อะไรบ้าง  
ซึ่งเป็นเทคนิคที่คุณพ่อสอนให้เราคิดอย่างเป็นระบบ

นอกจากครอบครัวแล้ว หมอยังได้แนวคิดในการ 
ดำารงชีวิตมาจากโรงเรียน ฉะน้ันถ้า กฟผ. จะสร้าง  
CSR อยากให้สร้างในโรงเรียน เพราะโรงเรียนเป็น 
พื้นฐานของชีวิตในอนาคต หมออยู่โรงเรียนวัฒนา- 
วิทยาลัย เราไม่ได้บอกว่าโรงเรียนนี้ดีเลิศ แต่จะ 
บอกว่าส่ิงท่ีโรงเรียนนี้สอนเป็นสิ่งสำาคัญที่สอน 
ให้หมอไม่ทำาลายสังคม และยังช่วยให้สังคมดีขึ้นได้  
คือ ๑. เป็นคนซื่อสัตย์ ๒. เป็นคนที่รับผิดชอบ 
ต่อตนเองและสังคม และ ๓. ความกตัญญูต่อ 

๑. ทรงถือกล้องถา่ยภาพคู่พระหตัถ์
เมื่อพระองค์ทรงเห็นสิ่งไม่ดี พระองค์จะทรงถ่ายรูปเก็บมา 
เพื่อรวบรวมข้อมูลและวางแผนในการแก้ไข
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๒. ทรงถือแผนที่
ในการริเร่ิมทำาสิ่งต่างๆ จะคิดทำาเลยไม่ได้ หากหวังผลสำาเร็จ 
ตอ้งมองใหค้รบองคร์วม การทีพ่ระองคท์รงถอืแผนทีเ่สมอ กเ็พราะ 
พระองค์ตอ้งทรงสำารวจภมูปิระเทศรอบๆ วา่ทำาอะไรแลว้จะสง่ผลด ี 
ทำาแล้วจะเกิดผลกระทบกับอย่างอ่ืนหรือไม่ และยังหมายถึง 
พระองค์ทรงรู้จักและทรงรักทุกพื้นที่บนผืนแผ่นดินนี้

๓. ทรงเรือใบ
กีฬาเรือใบเป็นกีฬาชนิดเดียวที่สะท้อนชีวิตอย่างแท้จริง เพราะชีวิต 
ต้องมีเป้าหมายและต้องไปให้ถึงเป้าหมาย เราจะนึกเบ่ือกลางทะเล 
แล้วเลิกเล่นกลางคันไม่ได้ ยังไงต้องไปให้ถึงฝั่ง

เมื่อโตขึ้น แนวคิดในการทำางานก็เป็นส่ิงสำาคัญ  
แนวคิดการทำา CSR ไม่ใช่เรื่องไกลตัว ไม่ใช่แค่การ 
ออกไปสร้างโรงเรียน ออกไปปลูกป่า แต่คือเร่ืองที่ 
เป็นพ้ืนฐานของการทำางานที่ทุกองค์กรควรมีคือ  
๑. การทำางานต้องทำาด้วยมาตรฐาน และใช้ความรู้ 
อย่างเต็มที่ ๒. ทำาในสิ่งที่ถูกต้อง ๓. ทำาในสิ่งที่มี 
จรรยาบรรณ เมือ่องคก์รยดึถอืหลกัการนีจ้ะสามารถ 
ลดการเกิดแก้วแตกในสังคมได้

คุณหมอพรทิพย์ยังกล่าวอีกว่า กฟผ. เป็นองค์การ 
กึ่งราชการ ซึ่งข้าราชการจะต้องเน้นคำาคำาน้ีคือ  
“กล้าที่จะทำาสิ่งที่ถูกต้อง (Stand up for the  

right things)” หากนึกไม่ออกว่าต้องทำาอย่างไร 
หรือบางคร้ังอาจจะรู้สึกว่าทำายากเหลือเกิน ขอให้ 
นึกถึงบุคคลท่านหนึ่งที่ เป็นต้นแบบของคนไทย 
ทั้งชาติคือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ 
มีพระราชดำารัสว่า “แม้เราจะไปในที่อันตรายที่สุด  
ถ้าเราทำากรรมดี เขาบอกว่าไม่ต้องกลัว ไม่ต้องมี 
ที่เรียกว่าของขลัง ความขลังดีที่สุดคือ กรรมที่ 
เราทำา” เมื่อเรายึดตามพระราชดำารัสดังกล่าว  
จะทำาให้เรามีแรงบันดาลใจในการทำาความดี เราจะ 
รูส้กึวา่การทำาดหีรอืการทำา CSR เปน็เรือ่งทีไ่มท่รมาน 
เพราะเป็นการทำาในสิ่งที่ถูกต้อง
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๔. ทรงหลั่งพระเสโท (เหงื่อ)
หมายถึง แม้พระองค์ทรงอยู่สูง พระองค์ยังทรงงาน 
อย่างหนัก ฉะนั้นคนไทยทุกคน ทุกหน่วยงาน ยิ่งสูง 
ยิ่งมีอำานาจ ยิ่งต้องทุ่มเทมากกว่าคนตำ่ากว่า

“มีคนเปรียบเทียบสังคมไทยกับแมลงสาบ เล่าว่านักวิจัยไทย 
จะนำาแมลงสาบจากไทยไปทดลองที่ญี่ปุ่น ใส่กระป๋องนม 
เปิดฝาแง้มไว้ โดยมีทฤษฎีว่า แมลงสาบอยู่ในประเทศไหน 
จะมพีฤตกิรรมคลา้ยคลึงกับคนประเทศน้ัน นักวจิยัอยากรูว้า่ ถา้ไปถงึ 
ญี่ปุ่นที่มีการจัดเมืองอย่างเป็นระเบียบ แมลงสาบจะทำาอย่างไร  
นักวิจัยก็อธิบายให้ตำารวจตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ที่ญ่ีปุ่นฟัง  
ก่อนผ่าน ตม. ญี่ปุ่นทักว่า ‘ไม่ปิดฝากระป๋องไม่เป็นไรรึ?’ นักวิจัย 
ก็ตอบว่า ‘ไม่ต้องห่วงครับ แมลงสาบเพิ่งมาจากประเทศไทย  
จึงยังมีนิสัยคนไทยอยู่ ไม่มีตัวไหนจะปีนออกมานอกกระป๋องได้  
เพราะหากตัวไหนปีนจะถูกดึงลงมา ถ้าฉันไม่รอด แกก็ต้อง 
ไม่รอด’ ...เพราะสังคมไทยเป็นแบบนี้ บางคนอยากทำาดีก็กลัวเด่น 
เกนิหนา้คนอืน่ กลวัคนอืน่จะหมัน่ไส ้แทนทีท่กุคนจะมุง่ทำาความด”ี

ตามแนวคิดของคุณหมอพรทิพย์ CSR คือกระบวนการสร้างราก 
ที่แข็งแรงของความดี หากต้นไม้แห่งความดีจะเติบโตแข็งแรงได้ 
ตอ้งรดนำา้พรวนดนิ จะทำาครัง้เดยีวจบกไ็มไ่ดต้อ้งคอยดแูลสมำา่เสมอ  
หากถามหมอว่า CSR มีลักษณะอย่างไร ขอให้นึกถึง 
พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้ง ๔ ภาพ  
คือ

๑. ทรงถือกล้องถ่ายภาพคู่พระหัตถ์

๒. ทรงถือแผนที่

๓. ทรงเรือใบ

๔. ทรงหลั่งพระเสโท (เหงื่อ)

“ท้ายที่สุดแล้ว วัตถุประสงค์ของการบรรยายในครั้งนี้คือ ต้องการให้ทุกคน 
มีความศรัทธาต่อการทำาในส่ิงที่เรียกว่า CSR จากประสบการณ์ของหมอ 
ขอเพยีงใหพ้วกเราทกุคนชว่ยกนัเกบ็เศษแกว้ ชว่ยกนัหา้มไมใ่หเ้ขาทิง้เศษแกว้  
เพียงเท่านี้ก็จะสามารถช่วยให้สังคมของเราและสังคมโดยรอบไม่มีอันตราย 
สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข” คุณหมอพรทิพย์กล่าวทิ้งท้าย
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อนุรักษ์พลังงาน ENERGY Saving

กฟผ.
ยกระดับโรงเรียนสีเขียว
สู่โรงเรียนคาร์บอนตํ่า

การไฟฟา้ฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มคีวาม 
ปรารถนาอย่างยิ่งในการยกระดับห้องเรียนสีเขียว  
มุง่สูโ่รงเรยีนสเีขยีว เพือ่สรา้งเครอืขา่ยรกัษพ์ลงังาน  
โดยไดด้ำาเนนิงานตอ่เนือ่งมาตัง้แตป่ ี๒๕๕๒ - ๒๕๕๖  
เป็นการต่อยอดและขยายผลการดำาเนินงานของ 
โครงการห้องเรียนสีเขียวสู่การบริหารจัดการ 
โรงเรียนทั้งระบบ โดยส่งเสริมให้โรงเรียนสามารถ 
นำาความรู้ดา้นการอนรุกัษพ์ลงังานและสิง่แวดลอ้ม 
ไปใช้ควบคู่กับการดำาเนินกิจการของโรงเรียน

เพื่อขยายผลดังกล่าว ฝ่ายบริหารและแผนงาน 
ด้านการใช้ไฟฟ้า กฟผ. ได้จัดประกวดการพัฒนา 
โรงเรียนคาร์บอนตำ่า ภายใต้หัวข้อ “EGAT Low  
Carbon School Award” เพื่อเฟ้นหาสุดยอด 
โรงเรียน Low Carbon และเพ่ือส่งเสริมกิจกรรม 
ด้านการพัฒนาสังคมคาร์บอนตำ่าในสถานศึกษา  
โดยมีโรงเรียนให้ความสนใจและสมัครจำานวนทั้งสิ้น  
๒๓๔ โรงเรียน

นายพิธาน ชัยจินดา ผู้อำานวยการฝ่ายบริหารและ 
แผนงานด้านการใช้ไฟฟ้า กล่าวว่า โครงการน้ี 
เปิดโอกาสให้โรงเรียนท้ังในโครงการห้องเรียน 

เรื่อง: ทีมข่าวประชาสัมพันธ์

สีเขียวและโรงเรียนทั่วไปที่มีความสนใจ เข้าร่วม 
กิจกรรมในโครงการ และเพ่ือให้เกิดความเข้าใจ 
ในแนวทางเดียวกัน กฟผ. จึงได้จัดการบรรยาย 
ในหัวข้อ “การพัฒนาโรงเรียนคาร์บอนตำ่า” เม่ือ
วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุม กฟผ.  
สำานักงานใหญ่ บางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดยได้รับ 
เกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรพล สินธุนาวา  
อุปนายกสมาคมพัฒนา คุณภาพสิ่ งแวดล้อม  
เป็นวิทยากรบรรยายความรู้

จนกระทั่งเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ครบกำาหนด 
ส่งผลงานของทุกโรงเรียน กฟผ. ได้เรียนเชิญผู้แทน 
จากหน่วยงานต้นสังกัดของโรงเรียนและหน่วยงาน 
ภายนอกที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสิน  
อาทิ สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
(สพฐ.) สำานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร องค์การ 
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)  
และสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นต้น  
โดยได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัล “โรงเรียนคาร์บอนตำ่า”  
ให้กับโรงเรียนที่ส่งผลงานประกวด ในฐานะที่มี 
การบริหารจัดการพลังงานและลดการปล่อยก๊าซ 
คาร์บอนไดออกไซด์ในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 
และเป็นรูปธรรม เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยมี 
นายสุนชัย คำานูณเศรษฐ์ ผู้ว่าการ กฟผ. และ  
ดร.พธิาน พืน้ทอง ผูอ้ำานวยการสำานกัพฒันานวตักรรม 
การจดัการศกึษา สำานกังานคณะกรรมการการศกึษา 
ขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ณ  
หอประชุมเกษม จาติกวณิช อาคาร ต.๐๔๐  
สำานักงานกลาง กฟผ.

สำาหรับโรงเรียนที่ได้รับ รางวัลชนะเลิศระดับ 
ประเทศดีเย่ียม ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  
จังหวัดขอนแก่น ได้รับเกียรติบัตร โล่รางวัล  
เงนิรางวลัจำานวน ๓๐,๐๐๐ บาท พรอ้มถว้ยเกยีรตยิศ 
ของทา่นองคมนตร ีพลอากาศเอก กำาธน สนิธวานนท ์ 
สว่น รางวลัระดบัประเทศดเียีย่ม จะไดร้บัเกยีรตบิตัร  
โล่รางวัล และเงินรางวัลจำานวน ๓๐,๐๐๐ บาท  
จำานวน ๔ โรงเรยีน ไดแ้ก ่๑. โรงเรยีนชมุชนบา้นฟอ่น 
วิทยา จังหวัดลำาปาง ๒. โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 
จังหวัดระยอง ๑ จังหวัดระยอง ๓. โรงเรียน 
พลวิทยา จังหวัดสงขลา และ ๔. โรงเรียนอนุบาล 
สตูล จังหวัดสตูล

นายสุนชัย คำานูณเศรษฐ์ ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวว่า  
การประกวดการพัฒนาโรงเรียนคาร์บอนตำ่า เป็นอีก
หนึ่งกิจกรรมที่เป็นความภาคภูมิใจของ กฟผ. ในการ 
ดำาเนินงานด้านการจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า ควบคู่ 
ไปกบัภารกจิหลกัในการจดัหาและผลติพลงังานไฟฟา้  
เพื่อสร้างความม่ันคงและความเชื่อมั่นด้านพลังงาน 
ให้แก่ประชาชน ขอขอบคุณผู้บริหารและบุคลากร 
ของโรงเรียนทุกท่านที่ได้ร่วมกิจกรรมด้วยความ 
สมัครใจ ซึ่งแสดงถึงความมุ่งม่ันที่จะบริหารจัดการ 
ดา้นพลงังานภายในสถานศกึษาอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
และรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยสำานึกรับผิดชอบต่อสังคม  
พร้อมปลูกฝังจิตสำานึกที่ดีแก่เยาวชนให้ตระหนักถึง 
คุณค่าของพลังงานและรู้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำาเป็นของโรงเรียน  
และเสรมิสรา้งความมัน่คงดา้นเศรษฐกจิของประเทศ 
อีกประการหนึ่งด้วย
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ภารกิจของ กฟผ. มิใช่เพียงแค่ผลิตหรือจัดหา 
พลังงานไฟฟ้าเท่านั้น แต่ยังมองถึงการส่งเสริม 
ลดการใช้ไฟฟ้าในภาคประชาชน และการใช้ไฟฟ้า 
อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นส่ิงที่สำาคัญที่สุดที่จะ 
ทำาให้เกิดสิ่งเหล่านี้ได้คือ อุปนิสัยที่ดีในการใช้ 
พลงังาน หากรูถ้งึคณุคา่แลว้ ยอ่มสง่ผลใหม้กีารใช ้
ทรัพยากรอย่างประหยัดและสร้างความยั่งยืน 
ต่อการใช้พลังงานในอนาคต

 1. โรงเรียนเชียงของวิทยาคม จังหวัดเชียงราย
 2. โรงเรียนเชียงคำาวิทยาคม จังหวัดพะเยา
 3. โรงเรยีนไทยรฐัวทิยา 93 (บา้นลาดตะเคยีน) จงัหวดัปราจนีบรุี
 4. โรงเรียนนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
 5. โรงเรียนบรบือวิทยาคาร จังหวัดมหาสารคาม
 6. โรงเรียนบ้านโกตาบารู จังหวัดยะลา
 7. โรงเรียนบ้านมาบตาพุด จังหวัดระยอง
 8. โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
 9. โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก จังหวัดเชียงราย
10. โรงเรียนบ้านอ่างกะป่อง จังหวัดตราด
11. โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ จังหวัดนนทบุรี
12. โรงเรียนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
13. โรงเรียนไผทอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
14. โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร จังหวัดมหาสารคาม
15. โรงเรียนพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
16. โรงเรียนพิชญศึกษา จังหวัดนนทบุรี
17. โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ จังหวัดแพร่
18. โรงเรียนเมืองเลย จังหวัดเลย
19. โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) จังหวัดลพบุรี
20. โรงเรียนเมืองอำานาจเจริญ จังหวัดอำานาจเจริญ
21. โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ด้านนายสหรัฐ บุญโพธิภักดี รองผู้ว่าการกิจการ 
สังคม กฟผ. กล่าวว่า โครงการยกระดับห้องเรียน 
สีเขียว มุ่งสู่โรงเรียนสีเขียว เพื่อสร้างเครือข่ายรักษ์ 
พลังงาน ได้ดำาเนินงานต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ -  
๒๕๕๖ ซึง่เป็นการตอ่ยอดและขยายผลการดำาเนนิงาน 
ของโครงการห้องเรียนสีเขียว สู่การบริหารจัดการ 
โรงเรียนทั้งระบบ โดยส่งเสริมให้โรงเรียนสามารถ 
นำาความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม 
ไปใช้ควบคู่กับการดำาเนินกิจการของโรงเรียน  
ทั้งทางด้านการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ 
โรงเรียนอย่างยั่งยืน โดยได้รับความร่วมมือจากคณะ 
สิง่แวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล  
ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในด้านดังกล่าว เป็นหน่วยงาน
ผู้ประเมิน โดยปัจจุบันมีโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์การ 
ประเมนิเปน็โรงเรยีนสเีขยีวแลว้ทัง้สิน้ ๑๑๒ โรงเรยีน

ดร.พิธาน พื้นทอง ผู้อำานวยการสำานักพัฒนา 
นวตักรรมการจดัการศกึษา กลา่ววา่ ความสำาเรจ็ของ 
โรงเรียนที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงความ 
ตัง้ใจจรงิในการดำาเนนิการประหยดัพลงังาน สะทอ้น 
ถึงการสร้างอุปนิสัยที่ดีในการประหยัดพลังงาน 
ใหก้บัเยาวชน ถอืวา่มคีวามสำาคญัอยา่งยิง่ เพราะเมือ่ 
เยาวชนมีอุปนิสัยในการประหยัดพลังงานติดตัวแล้ว  

ยอ่มสง่ผลดตีอ่ภาพรวมการใชไ้ฟฟา้ในภาพรวม และ 
รักษาสิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกันการลดการใช้ไฟฟ้า  
เท่ากับช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
ได้อีกทางหนึ่ง และอีกกิจกรรมที่น่าสนใจก็คือ  
การตามรอยคาร์บอน หรือ Carbon Footprint เพื่อ 
ให้เห็นว่ากระบวนการที่ทำาให้เกิดก๊าซคาร์บอนมี 
อะไรบา้ง กจิกรรมใดใชพ้ลงังานเกนิความจำาเปน็ และ 
สามารถปรับเปลี่ยนเพื่อลดการใช้ไฟฟ้า และลด 
ปริมาณก๊าซคาร์บอนตรงไหนได้บ้าง ทำาให้เยาวชน 
ได้รับรู้กระบวนการตั้งแต่เริ่มต้น และรู้จักประหยัด 
การใช้พลังงานอย่างมีความเข้าใจ ซึ่งต้องขอขอบคุณ  
กฟผ. ทีไ่ดจ้ดัโครงการดีๆ  เชน่นี ้และใหก้ารสนบัสนนุ 
เสมอมา

รางวัลระดับประเทศ ได้รับเกียรติบัตร โล่รางวัล
และเงินรางวัลจำานวน ๑๕,๐๐๐ บาท จำานวน ๔๐ โรงเรียน ได้แก่

22. โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ จังหวัดแพร่
23. โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี
24. โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จังหวัดราชบุรี
25. โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม
  รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
  จังหวัดสมุทรปราการ
26. โรงเรียนราชานุบาล จังหวัดน่าน
27. โรงเรียนราชินีบน กรุงเทพมหานคร
28. โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
29. โรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี
30. โรงเรียนสตรีราชินูทิศ จังหวัดอุดรธานี
31. โรงเรียนสายธรรมจันทร์ จังหวัดราชบุรี
32. โรงเรียนสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
33. โรงเรียนสุนทรวัฒนา จังหวัดชัยภูมิ
34. โรงเรียนแสงทวีปวิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
35. โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์
36. โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
37. โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม จังหวัดสมุทรปราการ
38. โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
39. โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
40. โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี
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เราขอทำาความเข้าใจ
กับตัวเองนิดหนึ่ง

เราไม่เอาโรงไฟฟ้า

เราไม่เอาค่าไฟแพง แต่เราก็ใช้ไฟฟ้าแบบว่า...

แต่เราอยากใช้ลม แดด

อีก 15 ปีข้างหน้า ความต้องการไฟฟ้า 
ของคนไทยจะเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าตัว

26,942 MW

ความต้องการไฟฟ้า

ปี

52,000 MW

2557 2573

แน่นอน... โลกเราร้อนขึ้นทุกวัน  
ประเทศไทยมีแผนใช้พลังงาน 
จากแสงอาทิตย์ ลม และชีวมวล 
มากถึงร้อยละ 25 ในอีก 10 ปี 
ข้างหน้า
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เราใช้ไฟฟ้าแค่นี้พอแล้ว

เราอยากให้ความเจริญมาถึงบ้าน

เราอาจไม่รู้

และบางที
เราก็อาจลืม

ประเทศไทยใช้ก๊าซธรรมชาติผลิต 
ไฟฟ้าร้อยละ 67 และแหล่งก๊าซ 
ธรรมชาติในประเทศกำาลังจะหมดลง 
ใน 8 ปี ถึงตอนนั้น เราต้องนำาเข้า 
ก๊าซธรรมชาติเหลวที่มีราคาแพงกว่า  
2 เท่าตัว

เราต้องการพลังงานที่มั่นคง

เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

และคุณภาพชีวิต

ลูกหลานของเรา

ในวันข้างหน้า



อ้อมกอดสีเขียว Care the EARTH



ความสำาคัญของหลักธรรมาภิบาล นอกเหนือจากการถูกนำาไปใช้ 

เป็นหลักในการกำากับดูแลกิจการท้ังภาครัฐและภาคเอกชนแล้ว  

ในภาคประชาชนหรือแวดวงวิชาการ หลักธรรมาภิบาลยังได้รับ 

ความสนใจจากผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นประชาชนทั่วไป นักวิชาการ  

นักวิจัย หรือแม้แต่นักศึกษาเช่นกัน พิจารณาได้จากมหกรรม 

งานวจิยัแหง่ชาต ิ๒๕๕๗ (Thailand Research Expo 2014) ซึง่จดัโดย 

สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม  

๒๕๕๗ ท่ีผา่นมา ไดจ้ดัใหม้กีารอภปิรายเรือ่ง “ธรรมาภบิาลส่ิงแวดล้อม 

...ทางออกความมั่นคงพลังงานไทย” ปรากฏว่ามีผู้สนใจเข้าร่วม 

การอภิปรายครั้งนี้เป็นจำานวนมาก จึงอยากนำาเสนอสาระสำาคัญของ 

การอภิปรายในวันนั้นมาฝากกัน ดังนี้

เรื่อง: กลุ่มงานธรรมภิบาล กฟผ.

ธรรมาภิบาล
สิ่งแวดล้อม
ทางออกความมั่นคงพลังงานไทย

๒๗
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พลังงานเป็นประเด็นท่ีสังคมไทยยังมีความสับสน  

หลายคนคิดว่าประเทศไทยมีแหล่งพลังงานใช้อย่าง 

เหลือเฟือ แต่จากการคาดการณ์พลังงานในอนาคต 

พบว่า ก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยจะหมดลงในอนาคต 

อันใกล้ ประเทศไทยจะกลายเป็นประเทศที่ต้องพึ่งพา 

การนำาเข้าพลังงานเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นยุทธศาสตร์ 

ด้านพลังงานของประเทศจึงต้องมีความเหมาะสม  

การกำาหนดยุทธศาสตร์ต้องมุ่ ง เน้นที่ประสิทธิภาพ  

ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำากัดให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด  

เช่น ก๊าซธรรมชาติไม่เพียงแต่นำามาเป็นเชื้อเพลิงเท่านั้น  

ยังสามารถนำามาสร้างมูลค่าเพิ่มได้ หากนำาไปใช้ใน 

อตุสาหกรรมปโิตรเคมเีพือ่ผลติเปน็วสัดุภณัฑท์ีม่ปีระโยชน์ 

ต่างๆ มากมาย

เป้าหมายในการพัฒนาพลังงานของชาตินั้น พลังงาน 

ในประเทศต้องมีความม่ันคงและมีราคาที่ เป็นธรรม 

ต่อทุกฝ่าย การดำาเนินงานในกิจการพลังงานต้องมี  

ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ โครงสร้างการบริหาร 

ควรประกอบด้วยบุคคลจากหลากหลายอาชีพท่ีมีความรู้ 

ความสามารถ การแต่งตั้งคณะกรรมการต้องปราศจาก 

ผลประโยชนทั์บซ้อน และควรมกีารตัง้หนว่ยงานดา้นข้อมลู 

เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ซึ่งจะทำาให้เกิดความน่าเชื่อถือ และ 

ประชาชนสามารถนำาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้

ความมั่นคงด้านพลังงานของไทยจะเกิดข้ึนได้จริง  

ต้องสร้างรากฐานของสังคมไทยให้ เกิดความใส่ใจ 

ด้านพลังงาน โดยสร้างการรับรู้ว่าพลังงานเป็นส่วนหนึ่ง 

ของระบบนิเวศทางธรรมชาติ การนำาพลังงานมาใช้ 

ประโยชน์ถือว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนต่อระบบนิเวศ 

และสิ่งแวดล้อม พลังงานมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิต 

ของมนุษย์ท้ังทางตรงและทางอ้อม นอกจากนี้ พลังงาน 

ยังเป็นปัจจัยสำาคัญของการอยู่รอด การเจริญเติบโต 

ทางเศรษฐกิจและเชื่อมโยงกับความมั่นคงของชาติด้วย
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ในการดำาเนินกิจการด้านพลังงาน คงไม่อาจปฏิเสธได้ว่า 

งานบางประเภทยงัคงมกีารผกูขาดอยูบ่า้ง ทัง้นีเ้พราะเหตผุล 

เกีย่วกบัความมัน่คงดา้นพลงังานของชาต ิแตส่ิง่ทีส่ำาคญัทีส่ดุ  

คอืการดำาเนนิงานต้องปราศจากผลประโยชน์ทบัซอ้น เนน้การ 

มีส่วนร่วมของภาคประชาชนให้เข้ามามีบทบาทในด้าน 

นโยบายมากขึน้ นอกจากน้ี การเผยแพรข่อ้มลูและการสือ่สาร 

ต้องมีความโปร่งใส หากสื่อสารข้อมูลไม่ถูกต้องและ 

ไม่ครบถ้วน ประชาชนจะเกิดความข้องใจ และการสื่อสาร 

กันเองอาจก่อให้เกิดการปลุกระดมเพื่อตอบสนองความเช่ือ 

ของกลุ่มตนเอง สร้างแรงกดดันกับภาครัฐหรือหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องจนกลายเป็นข้อพิพาท อีกทั้งยังอาจมีความ 

พยายามกล่าวหาฝ่ายที่มีความเห็นแตกต่างและลดความ 

น่าเชื่อถือโดยใช้ “วจีทุจริต” อีกด้วย

จากสาระสำาคัญของการอภิปรายในครั้งนี้อาจพอสรุปได้ว่า  

พลังงานเป็นสิ่งที่มีความสำาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 

ของประเทศ ทว่าการดำาเนินกิจการด้านพลังงานอาจก่อ 

ใหเ้กดิผลกระทบต่อระบบนิเวศและสภาพแวดลอ้ม รวมท้ังตอ่ 

มนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ด้วยเหตุนี้ หลักธรรมาภิบาล 

จึงมีความสำาคัญและควรสร้างให้เกิดเป็นรากฐานของ 

สงัคมไทย เพราะการดำาเนินงานทีย่ดึหลกัธรรมาภบิาลจะชว่ย 

ลดความขัดแย้งในสังคมไทยให้ลดน้อยลงได้

หากพิจารณาถึงปริมาณการใช้ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์มวลรวม 

ในประเทศ (Gross Domestic Product หรือ GDP) พบว่ามีความ 

สมัพนัธแ์บบแปรผนัตรง หมายความวา่เมือ่เศรษฐกจิเจรญิเตบิโตขึน้  

ปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าก็เพิ่มมากขึ้น ดังนั้น การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 

แห่งประเทศไทย (กฟผ.) ซึ่งประกอบกิจการด้านพลังงานไฟฟ้า  

โดยมีภารกิจในการผลิตและจัดหาพลังงานไฟฟ้าให้เพียงพอ 

ตอ่ความตอ้งการใช้งานในประเทศ จงึมคีวามเกีย่วข้องกบัการพฒันา 

เศรษฐกิจของประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แม้ว่าการดำาเนินงาน 

ของ กฟผ. จะช่วยสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ 

ประเทศ แต่การดำาเนินงานของ กฟผ. ต้องไม่สร้างผลกระทบ 

ต่อสิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยเช่นกัน ด้วยเหตุนี้ กฟผ.  

จงึมแีนวทางการดำาเนนิงานโดยใชแ้ผนแมบ่ทการกำากบัดแูลกจิการ 

ที่ดีเป็นกลไกในการขับเคลื่อน เพื่อให้การดำาเนินงานทุกขั้นตอน 

ของ กฟผ. สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล ซึ่งนอกจากจะช่วย 

ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพแล้ว ยังก่อให้เกิดความเป็นธรรม  

มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ส่งผลให้การ 

ดำาเนินงานของ กฟผ. เป็นไปอย่างราบรื่น ไม่มีอุปสรรค ถือว่า 

เป็นการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าให้กับประเทศได้ 

อีกทางหนึ่ง ดังนั้น คำาว่า “ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม...ทางออก 

ความมั่นคงพลังงานไทย” จึงเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับการดำาเนินงาน 

ของ กฟผ. ในปัจจุบันอย่างเห็นได้ชัด



มกราคม - กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘๓๐

คนต้นแบบ The IDOL

เรื่อง: ทีมข่าวประชาสัมพันธ์

บรรจง ศรีสอาด
นักวิจัยลดผลกระทบ

จากการระบายนํ้าเขื่อนสิริกิติ์

สำาหรบัพืน้ทีซ่ึง่อยูใ่นเขตชลประทานทีร่บันำา้จากเขือ่นฯ ตา่งมคีวาม 
ตอ้งการใชน้ำา้หลากหลายกจิกรรม ตัง้แตเ่กษตรกรรม ปศสุตัว ์การเลีย้ง 
ปลาในกระชงั และเพือ่การบรโิภค ดงันัน้ หลกัการของเขือ่นการไฟฟา้ 
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ซึ่งนอกจากทำาหน้าที่เป็นเขื่อน 
อเนกประสงคเ์พือ่เกบ็นำา้ไวใ้ชป้ระโยชนต์อ่สว่นรวมแลว้ ยงัทำาหนา้ที ่
บรรเทาอทุกภยั ส่วนการผลิตกระแสไฟฟ้านั้นเป็นเพียงผลพลอยได้ 
จากการปล่อยนำ้าผ่านเครื่องกำาเนิดไฟฟ้าตามความต้องการใช้ 
ประโยชน์ด้านต่างๆ เท่านั้น

การบริหารจัดการนำ้าในเขื่อนอเนกประสงค์ของ กฟผ. จึงพยายาม 
ควบคุมให้ระดับนำ้าเป็นไปตามแผนบริหารจัดการนำ้า เพื่อสนองความ 
ต้องการใช้นำ้าในภาพรวม และอาจมีบ้างในบางครั้งที่สร้างผลกระทบ 
ต่อเกษตรกรที่ใช้ลำานำ้าเพื่อสร้างอาชีพ ดังเช่นเขื่อนสิริกิติ์ของ กฟผ.  
ทีไ่ดใ้สใ่จในเรือ่งนี ้และไดส้รา้งโปรแกรม Simulator เพือ่ลดผลกระทบ 
การระบายนำ้าของเขื่อนสิริกิติ์ โดยมีคุณบรรจง ศรีสอาด และทีมงาน  
เป็นผู้คิดค้นและร่วมกันแก้ปัญหาดังกล่าว

จนเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗ กฟผ. ได้จัดพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติ  
แก่บุคคลผู้กระทำาคุณความดี ประจำาปี ๒๕๕๖ ซึ่งหน่ึงในน้ันก็คือ  
คุณบรรจง ศรีสอาด เพ่ือเป็นรางวัลตอบแทนคุณความดี รวมถึง 
คาดหวังให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. และสังคม 
โดยทั่วไป
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พี่บรรจงได้กล่าวทิ้ งท้ายไว้ว่า “การปรับปรุง 
พัฒนางานที่ปฏิบัติอยู่นั้นเป็นส่ิงจำาเป็นอย่างยิ่ง 
เพราะจะช่วยส่งเสริมให้องค์กรมีการดำาเนินงาน 
ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและยัง่ยนื การเริม่ตน้พฒันา 
อาจจะเริ่มจากจุดเล็กๆ ก่อน เมื่อได้ทำาแล้วก็จะเกิด 
แนวคิดมากขึ้น แล้วค่อยพัฒนาต่อยอดขึ้นไป  
การสร้างทีมงานนั้นก็เป็นส่ิงสำาคัญ เพราะจะช่วย 
ใหม้กีารรว่มคดิ รว่มทำา รว่มแกป้ญัหา งานกจ็ะสำาเรจ็ 
ไปไดด้ว้ยด ีทัง้นี ้ภารกจิของ กฟผ. อยูค่วบคูก่บัสงัคม 
โดยตลอด ‘สังคมอยู่ได้ กฟผ. ก็อยู่ได้’ ประชาชน 
ที่อยู่รอบๆ หน่วยงานของ กฟผ. ส่วนใหญ่จะมีความ 
ต้องการประกอบอาชีพเพื่อให้มีชีวิตดำารงอยู่ได้  
พอมี พอกิน ซ่ึงเม่ือเราเข้าไปอยู่ในสังคมร่วมกัน  
เราก็ควรที่จะช่วยดูแลความเป็นอยู่ของเขาบ้าง 
พอประมาณ สร้างความสัมพันธ์ที่ดี และที่สำาคัญคือ  
การสือ่สารขอ้มลูทีถ่กูตอ้งอยา่งตอ่เนือ่ง เพือ่ปอ้งกนั 
การเข้าใจผิดต่อองค์กรครับ”

นี่คือหนึ่งในหลายท่านที่เป็นต้นแบบของ กฟผ.  
อีกคนหนึ่ง ที่สำานึกในความรับผิดชอบและหน้าที่  
ใส่ใจสังคม ชุมชน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ  
และมีความมุ่งม่ันในการพัฒนางานอย่างต่อเน่ืองและ 
การทำางานเปน็ทมี ปรบัปรงุประสทิธภิาพการดำาเนนิ 
งานให้ดียิ่งขึ้น ขอปรบมือในความสำาเร็จครับ

EGAT magazine ฉบับนี้  ขอแนะนำาหนึ่ งใน 
ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. คุณบรรจง ศรีสอาด วิศวกร 
ระดับ ๑๐ กองเดินเครื่อง เขื่อนสิริกิติ์ ผู้ได้รับเข็ม 
เชิดชูเกียรติ ประเภทผู้มีผลงานดีเด่นที่ได้รับการ 
ยกย่อง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ กฟผ. หรือสังคม  
ด้วยผลงานในการดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากการ 
ระบายนำ้าของเขื่อนสิริกิติ์ โดยใช้เวลานอกเหนือจาก 
การปฏิบัติงานในหน้าที่หลัก เข้าตรวจสอบพื้นที่  
หาแนวทางการแก้ไขด้วยวิธีต่างๆ จนสร้างความเช่ือม่ัน 
ให้กับกลุ่มเกษตรกรได้เป็นอย่างดี

พีบ่รรจงเลา่ใหฟ้งัวา่ “เขือ่นสริกิติิท์ำาหนา้ทีกั่กเก็บนำา้ 
ในช่วงฤดูฝน และระบายออกเป็นจำานวนมาก 
ในช่วงฤดูแล้งเพื่อทำานาปรัง โดยปริมาณนำ้าที่ระบาย 
ออกนั้นจะมีคณะกรรมการด้านการบริหารจัดการ 
นำ้าของประเทศเป็นผู้กำาหนด ซึ่งประกอบด้วย 
หลายหน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมชลประทาน และ  
กฟผ. ร่วมพิจารณา จากนั้นเขื่อนฯ จะเปิดนำ้าระบาย 
โดยผ่านเครื่องผลิตไฟฟ้า ซึ่งผลกระทบจากการ 
ระบายนำ้าอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับเกษตรกร 
ผู้เลี้ยงปลากระชังท้ายนำ้าโดยเฉพาะเขตพ้ืนที่ตำาบล 
วงักะพี ้อำาเภอเมอืงอตุรดติถ ์ตัง้แตป่ ี๒๕๔๘ เปน็ตน้มา  
ทำาให้มีการร้องเรียนความเสียหายมายังเขื่อนฯ  
ทุกครั้ง ดังนั้น เขื่อนสิ ริกิติ์จึงต้องเข้าไปดูแล 
หาแนวทางการแก้ไขเพื่อลดผลกระทบ รวมทั้ง 
ไม่ให้เกิดอุปสรรคต่อการเดินเครื่องผลิตไฟฟ้า 
และป้องกันการร้องเรียนหรือเรียกร้องความเสียหาย 
กับ กฟผ. ด้วย”

พี่บรรจงเล่าต่อไปว่า “จุดเริ่มแรกในการเข้าร่วม 
แกไ้ขปญัหาคอื ใชเ้วลานอกจากการเขา้กะเดนิเครือ่ง  
ไปสำารวจพื้นที่ร่วมกับเพื่อนๆ พี่ๆ ผู้ปฏิบัติงาน และ 
นำาข้อมูลมาเสนอผู้บริหารรับทราบ รวมทั้งประสาน 
งานกับกองจัดการทรัพยากรนำ้าเพื่อประสานงาน 
คณะกรรมการฯ เพือ่ขอปรบัปรมิาณนำา้ระบาย ตอ่มา 

ในช่วงปี ๒๕๕๑ - ๒๕๕๒ ได้ ศึกษาวิจัยการนำา 
ทฤษฎีและหลักการในการหาค่า Optimization  
มาประยุกต์ใช้กับการหาค่าปริมาณนำ้าระบายออก 
จากเขื่อนฯ ให้เหมาะสมกับระดับนำ้าที่เพียงพอ 
ตอ่การเลีย้งปลากระชงั เรือ่ง ‘การบรหิารจดัการนำา้ 
เขือ่นสริกิติิ:์ กรณศีกึษาทีม่ผีลกระทบกบักระชงัปลา 
วงักะพี’้ จากนัน้ไดน้ำาผลจากการศกึษาวจิยัมาปฏบิตั ิ
ในช่วงฤดูฝนปี ๒๕๕๓ ซึ่งสามารถทำาให้ลดปริมาณ 
นำ้าระบายสำาหรับการเล้ียงปลากระชังลงได้ และ 
ส่งผลให้ปริมาณนำ้าในอ่างเก็บนำ้าเพ่ิมขึ้นประมาณ  
๕๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร หรือสามารถผลิตไฟฟ้า 
ได้เพิ่มขึ้นประมาณ ๓๒ ล้านหน่วยอีกด้วย และได้ 
สร้างโปรแกรม Simulator สำาหรับใช้คาดการณ์ 
ระดับนำ้าที่จะสูงเพิ่มขึ้นในเขตพื้นที่อำาเภอเมือง 
อุตรดิตถ์ รวมทั้งนำาข้อมูล Real time จากสถานี 
โทรมาตรมาประยุกต์ใช้กับโปรแกรม เพื่อให้มีข้อมูล 
ไว้ใช้ในการแจ้งประชาชนให้ทราบล่วงหน้าก่อนการ 
เพิม่นำา้ระบายจรงิ จะไดข้นยา้ยสิง่ของใหส้งูพน้เหนอื 
ระดับนำ้าได้ทันเวลาก่อนที่นำ้าจะไปถึง”

เมื่อถามถึงแรงบันดาลใจที่ทำาให้พ่ีบรรจงทำางานนี้ 
มาจนถงึปจัจบุนั พีบ่รรจงไดก้ลา่ววา่ “จากการลงพืน้ที ่
กระชังปลา ทำาให้ได้ทราบถึงความเสียหาย การขาดทุน  
การจะต้องเป็นหนี้เพิ่มขึ้น และผู้เลี้ยงปลาส่วนใหญ่ 
มีรายได้หลักจากการเลี้ยงปลาซึ่งใช้ในการดำารงชีพ  
ทำาให้เราคิดว่าจะต้องหาวิธีต่างๆ มาช่วยเพื่อไม่ให้ 
เกิดความเสียหายที่มีต้นเหตุมาจากการระบายนำ้า 
ของเขื่อนฯ ครับ”

จากผลงานของทีมงานและผู้บริหารที่ ได้ทุ่มเท 
ทำางานเพื่อดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากการระบายนำ้า 
ของเขื่อนฯ ทำาให้ผลงานการสร้างโปรแกรม  
Simulator ได้รับรางวัลระดับดีมาก จากการ 

ประกวดสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นประโยชน์ต่อ กฟผ. และ 
รางวัลชมเชยจากมูลนิธิกำาธน สินธวานนท์ ในการ 
ส่งประกวดในปี ๒๕๕๖ เช่นเดียวกัน ซึ่งรางวัล 
ทั้งสองที่ได้รับจากการสร้างโปรแกรมนี้ นับว่าเป็น 
ความสำาเร็จระดับหนึ่งของทีมงานในการพัฒนางาน 
ทีร่บัผดิชอบอยูใ่หด้ยีิง่ขึน้ และเปน็การดแูลชว่ยเหลอื 
สังคมและประชาชนที่อยู่ท้ายเขื่อนฯ มิให้ได้รับ 
ความเดอืดรอ้นจากการระบายนำา้ และลา่สดุ พีบ่รรจง  
ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติบุคคลผู้กระทำาคุณความดี  
ประจำาปี ๒๕๕๖ ซึ่งเป็น ๑ ใน ๓ ของผู้ปฏิบัติงาน  
กฟผ. ที่ได้รับรางวัลในปีนั้นอีกด้วย
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จากเวทีงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นเมื่อปลายปี 
ที่เเล้ว ที่สำานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  
(สคร.) จัดข้ึนมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อมอบรางวัล 
อันทรงเกียรติให้กับรัฐวิสาหกิจที่มีผลการดำาเนินงาน 
ทีด่เีดน่ในดา้นตา่งๆ เพือ่เปน็กำาลงัใจใหแ้กร่ฐัวสิาหกจิ 
ที่ตั้งใจพัฒนาผลงาน สำาหรับผู้รับแล้ว นี่คือเกียรติยศ 
ช่ือเสียง และเป็นก้าวต่อไปในการเป็นองค์กรชั้นนำา 
ในระดับสากล

สำาหรับปี  ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้รับถึง ๒ รางวัล ได้แก่  
๑. รางวัลรฐัวิสาหกจิแหง่ความภาคภมูใิจ และ ๒. รางวลั 
นวัตกรรมดเีดน่ ประเภทชมเชยระดบัองคก์ร จากผลงาน  
“อปุกรณร์บัสง่ขอ้มลูปลายทาง (Remote Terminal  
Unit: RTU)” โดยนายสุนชัย คำานูณเศรษฐ์ ผู้ว่าการ  
กฟผ. เข้ารับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำาปี ๒๕๕๗  
จากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ห้อง 
รอยัล จูบิ ล่ี บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค  
เมืองทองธานี เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  

อย่างไรก็ตาม รางวัลนวัตกรรมดีเด่น ประเภทชมเชย 
ระดับองค์กร ด้วยผลงาน อุปกรณ์รับส่งข้อมูล 
ปลายทาง (Remote Terminal Unit: RTU) หรือ  
อุปกรณ์รับ-ส่งข้อมูลปลายทาง เกิดจากเจ้าของ 
ความคิดซึ่งประกอบด้วย นายปิยะพันธ์ จินดาลัทธ  
ชา่งระดบั ๙  นายชชูพี แสงสวุรรณ ์วศิวกรระดบั ๗  
และนายนติ ิเลขาพนัธ ์วศิวกรระดบั ๖ จากฝา่ยระบบ 
ควบคุมและป้องกัน กฟผ. เมื่อทราบว่าผลงานที่ 
คิดค้นนั้นทำาให้องค์กรได้รับรางวัลระดับประเทศ  
ทำาเอาทุกคนในทีมปล้ืมใจและดีใจ ในโอกาสน้ี 
จึงขอนำาผลงานดังกล่าวมาเผยแพร่

Remote Terminal Unit: RTU คือ อุปกรณ์รับ-ส่ง 
ข้อมูลทางไกลระหว่างสถานีไฟฟ้าแรงสูงมายังศูนย์ 
ควบคุม ซึ่งประกอบด้วย ศูนย์ควบคุมไฟฟ้าแห่งชาติ  
(NCC) ศนูยค์วบคมุไฟฟา้ภาค (RCC) และศนูยค์วบคมุ 
ไฟฟ้ากลุ่ม (GCC) ซึ่งข้อมูลที่ RTU รับ-ส่งนั้นคือ  
ข้อมูลสถานะ (เปิด/ปิด) ของอุปกรณ์ เช่น สวิตช์ 
เบรกเกอร์ เป็นต้น และค่าวัดทางไฟฟ้า เช่น กระแส  
และแรงดันในสถานีไฟฟ้า เป็นต้น รวมถึงส่งข้อมูล 
ใหก้บัระบบคอมพวิเตอรค์วบคมุ หรอืรบัคำาสัง่ควบคมุ 
อุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้าแรงสูง เช่น การเปิดหรือปิด  
สวิตช์และเบรกเกอร์จากระบบคอมพิวเตอร์ควบคุม  
ซึ่งอุปกรณ์ RTU นี้มีผู้ผลิตเฉพาะเพียงไม่กี่ราย 
จากต่างประเทศ จึงส่งผลให้มีราคาแพง และ กฟผ.  
มีความจำาเป็นต้องติดต้ังเพ่ิมข้ึนทุกปี ตามการขยายตัว 
ของระบบส่งไฟฟ้าของประเทศ และน่ีจึงเป็นจุดเร่ิมต้น 
ของการพัฒนา “EGAT RTU”
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ในปี ๒๕๔๐ ฝ่ายระบบควบคุมและป้องกันได้มี 
แนวคิดในการพัฒนา EGAT RTU เพื่อทดแทน 
การนำาเข้าจากต่างประเทศ ซึ่ง EGAT RTU นี้ได้ผ่าน 
การพัฒนามาจากผู้ปฏิบัติงานในฝ่ายระบบควบคุม 
และป้องกันมาถึง ๓ รุ่นด้วยกัน โดยรุ่นล่าสุดคือ  
รุ่นท่ี ๔ นี ้ทัง้ ๓ ท่านไดเ้ขา้มาทำาการออกแบบปรบัปรงุ 
ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ใหม่ โดยใช้เทคโนโลยี 
ที่ทันสมัยกับปัจจุบัน โดยเพิ่มระบบ Redundant  
หรือระบบสำารองภายในตัวเอง ใช้กับสถานีไฟฟ้า 
แรงสูงใหม่ กฟผ. ที่ถูกออกแบบให้ไม่มีแผงควบคุม  
Control Board ซึ่งมีข้อดีคือ หาก RTU เกิดเหตุ 
ขัดข้อง ระบบ Redundant นี้จะสามารถทำางาน 
ทดแทนกันไดแ้บบทนัททีนัใด สง่ผลใหร้ะบบสง่ไฟฟา้ 
ของ กฟผ. มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ ลดปัญหา 
การเกิดไฟตกหรือดับได้เป็นอย่างดี

EGAT RTU นี้ ได้มีการนำาไปใช้งานจริงในสถานี 
ไฟฟ้าแรงสูง ตั้งแต่ปี ๒๕๔๖ จนถึงปัจจุบัน รวมกว่า  
๑๕๔ สถานี ส่งผลให้ กฟผ. สามารถประหยัด 

งบประมาณการนำาเข้า RTU จากต่างประเทศได้ถึง  
๘๔๓,๕๙๘,๘๓๕ บาท และยังสามารถสร้างรายได้ 
ให้กับ กฟผ. โดยจำาหน่ายแก่ภาคเอกชน เช่น  
โรงไฟฟ้าเอกชน และอุตสาหกรรมทั่วไปได้อีกด้วย  
อีกทั้งเป็นการพัฒนาความรู้ของบุคลากรและเพ่ิม 
เทคโนโลยีให้แก่ กฟผ. ให้สามารถดำาเนินการภารกิจ  
ผลิตและส่งไฟฟ้าได้อย่างมั่นคง มี เสถียรภาพ  
ภายใต้การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน
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นายชูชีพ แสงสุวรรณ์ เล่าว่า “การทำางานต่างๆ  
ย่อมมีอุปสรรคเป็นเรื่องธรรมดา หากเราไม่ย่อท้อ 
ตอ่อปุสรรค เราจะไปถงึเปา้หมายและความสำาเรจ็ได ้
ในที่สุด ในการทำา EGAT RTU นี้ก็เช่นกัน การพัฒนา 
ระยะแรก ทางฝ่ายระบบควบคุมและป้องกัน 
ไม่มีเงินทุนให้มากเพียงพอในการหาซ้ืออุปกรณ์ 
เพ่ือทำาการทดลอง จึงส่ง EGAT RTU เข้าประกวด 
ในการแข่งขันต่างๆ เพื่อหวังนำาเงินรางวัลที่ชนะ 
การประกวดมาต่อยอดพัฒนาอุปกรณ์ต่อไป ซ่ึงผม 
ในฐานะตัวแทนของกลุ่มรู้สึกดีใจอย่างมากที่ได้รับ 
รางวัล อันทรงเกียรตินี้  อีกทั้ งภาคภูมิ ใจที่ ได้  
สร้างประโยชน์และสร้างช่ือเสียงให้กับองค์กร  
ผมเชื่อว่าใน กฟผ. นั้น มีนักประดิษฐ์ที่มีฝีมือและ 
ผลงานอีกมากมาย อยากฝากให้ทุกคนช่วยกัน 
พัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ขึ้นมา เพื่อช่วยกันสร้าง 
ชื่อเสียงให้ กฟผ. ก้าวไกลท้ังในระดับประเทศ 
และระดับสากล”

ด้าน นายสุนชัย คำานูณเศรษฐ์ ผู้ว่าการ กฟผ.  
ไดก้ลา่วแสดงความยนิดใีนเรือ่งนีว้า่ การไดร้บัรางวลั 
อันทรงเกียรตินี้ ส่วนหนึ่งมาจาก กฟผ. มีวัฒนธรรม 
องค์กรที่เข้มแข็ง พนักงานมีความร่วมมือในการ 
ดำาเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร  
มีผลงานที่อยู่ ในเกณฑ์ที่คณะกรรมการเห็นว่า 
สามารถสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติได้   
ซึง่ถอืวา่เปน็รางวลัแหง่เกยีรตยิศและความภาคภมูใิจ 
ของ กฟผ. และพนักงาน กฟผ. ทุกคน ที่ได้ทุ่มเท 
แรงกายแรงใจทำางานอย่างหนักตลอดมา ส่งผลให้  
กฟผ. เป็นที่ยอมรับต่อหน่วยงานทั่วไป

EGAT RTU เป็นเพียงหน่ึงส่ิงประดิษฐ์จากหลายๆ ช้ิน  
ที่เกิดจากการที่คน กฟผ. ไม่หยุดคิด ไม่หยุดพัฒนา  
และทุ่มเทในการทำางาน นำามาซึ่งรางวัลและ 
ชื่อเสียงให้แก่ กฟผ. จนได้รับรางวัลนวัตกรรม 
ดีเด่นถึง ๔ ปีซ้อน

นายสุนชัย คำานูณเศรษฐ์

ผู้ว่าการ กฟผ.



มกราคม - กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘๓๖

นานาทัศนะ The OPINION

“กฟผ. จะเป็นองค์การชั้นนำาในกิจการไฟฟ้า 
ในระดับสากล” น่ีคือวิสัยทัศน์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) ซึง่การทีจ่ะนำาพาองคก์าร 
ไปสู่วิสัยทัศน์ดังกล่าวคงไม่ใช่สิ่งที่จะทำาได้ง่าย 
อยา่งทีค่าดหวงั การทีจ่ะกา้วไปสูจ่ดุหมายดงักลา่ว 
ได้น้ัน กฟผ. ต้องมีการปรับตัวเพื่อให้องค์การมี 
ความพรอ้ม ซึง่ความพรอ้มในทีน่ีต้อ้งมอีงคป์ระกอบ  
๕ ด้านด้วยกัน ได้แก่ ๑. การเป็นองค์การที่มี 
ธรรมาภิบาล ๒. การเปน็องคก์ารทีม่กีารบรหิารงาน 
ที่ดี มีประสิทธิภาพสูง ๓. การเป็นองค์การที่มี 
ประสิทธิภาพการดำาเนินงานเป็นเลิศ ๔. การเป็น 
องค์การที่สังคมไว้วางใจและเป็นความภูมิใจ 
ของชาติ และ ๕. การเป็นองค์การที่มีฐานะการเงิน
มั่นคงเพียงพอต่อการขยายงาน

หนึ่งคำาพูด หนึ่งการกระทำา 
บอกต่อการเป็นองค์การที่สังคมไว้วางใจและเป็นความภูมิใจของชาติ
เรื่อง: ชโลบล ธงปาริน

สิ่งที่ กฟผ. น่าเป็นกังวลมากที่สุดในตอนนี้ ไม่ใช่เรื่อง 
การบริหารงานของ กฟผ. ไม่มีประสิทธิภาพ หรือ  
กฟผ. มีฐานะการเงินที่ไม่มั่นคงเพียงพอ แต่กลับเป็น 
เรื่องของการ “จะทำาอย่างไรให้ กฟผ. เป็นองค์การ 
ที่สังคมไว้วางใจและเป็นความภูมิใจของชาติ”  
เพราะหากสังคมไม่เชื่อมั่นใน กฟผ. แล้ว การเติบโต 
ของ กฟผ. จะเป็นไปอย่างยากลำาบาก ไม่ว่า กฟผ.  
จะดำาเนินงานอะไร อาจได้รับการต่อต้านจากสังคม  
สิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้ กฟผ. สามารถฝ่าฟันโจทย์ที่ยาก 
ข้อน้ีไปได้ น่ันคือ “ผู้ปฏิบัติงาน” แต่ก่อนที่สังคม 
จะเช่ือถือและไว้วางใจใน กฟผ. ได้น้ัน ผู้ปฏิบัติงาน  
กฟผ. ต้องมีความเชื่อมั่นและศรัทธาในองค์การ 
ของตนก่อน และช่วยกันนำาเสนอข้อดีและจุดแข็ง 
ขององค์การให้สังคมได้รับทราบ

นานาทัศนะในเล่มนี้จึงขอเป็นสื่อกลางท่ีสะท้อน 
ถึงความภาคภูมิใจในองค์การจากความรู้สึกของ 
ผูป้ฏบิตังิาน กฟผ. ๓ รุน่ ๓ วยั มานำาเสนอ บางมมุมอง 
และความคิดเห็นจากทั้ง ๓ ท่าน อาจจุดประกาย 
ความคดิของใครหลายคนท่ีกำาลังหาคำาตอบได้ว่า  เพราะ 
เหตุใด กฟผ. จึงควรเป็นองค์การท่ีน่าภาคภูมิใจของชาติ 
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นี่เป็นความรู้สึกของคน ๓ วัยที่มีต่อองค์การอันเป็นที่รัก ที่อยากจะบอกต่อเรื่องราวอันน่าภาคภูมิใจของ กฟผ. ให้สังคมได้รับทราบ  
ไม่ว่าจะด้วยคำาพูดหรือการกระทำา เพื่อให้คนไทยได้ประจักษ์ว่าองค์การของเรามีดีไม่แพ้ที่ไหนๆ

๓๗
นายปณิธาน บริเวธานันท์ สังกัดกลุ่มงานสื่อสารสาธารณะ รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า

“บ่อยครั้งหลายคนที่รู้จักผม พอได้ทราบว่าทำางานที่ กฟผ. ประโยคแรกท่ีมักจะได้ยินคือ  
โชคดีมากที่ได้งานสบายรายได้ดี แต่เมื่อเข้ามาทำางานที่ กฟผ. จึงได้รับทราบถึงการทำางาน 
ที่เป็นอยู่จริง ครั้นเมื่อพบคำาถามเช่นนี้อีก ผมจะพยายามอธิบายว่า งาน กฟผ. ไม่ได้สบายอย่างที่ 
เข้าใจ อยากให้คนภายนอกได้ตระหนักและเข้าใจว่า การทำางานเพื่อผลิตไฟฟ้านั้น ต้องอาศัย 
ความรู ้ประสบการณ ์และความรบัผดิชอบทีส่งู พนกังาน กฟผ. ตอ้งทำางานอยา่งหนกัเพือ่ใหค้นไทย 
ได้มีไฟฟ้าใช้อย่างมั่นคงและเพียงพอ ดังจะเห็นได้จากภาพการทำางานในโรงไฟฟ้า ภาพการบำารุง 
รกัษาทัง้โรงไฟฟา้และสายสง่ และนอกจากภารกจิหลกัในการผลติไฟฟา้แลว้ ยงัมีภาพการทำางาน 
ร่วมกับชุมชนและเพื่อสังคมอีกเป็นจำานวนมาก ผ่านทางโครงการ CSR ต่างๆ ในพื้นที่เกือบ 
ทกุจงัหวดัของประเทศไทย เหลา่นีท้ำาใหผ้มรูส้กึภมูใิจทีไ่ดเ้ปน็สว่นหนึง่ขององคก์ารทีท่ำาประโยชน์ 
เพื่อสังคม ไม่ใช่องค์การที่แสวงหากำาไรเพื่อเจ้าของบริษัทหรือผู้ถือหุ้น”

นางสาวพิณสวัน ปัญญามาก สังกัดฝ่ายพัฒนาบุคลากร

“ดิฉันเป็นคนหนึ่งท่ีกล้าบอกทุกคนด้วยความภาคภูมิใจว่าเป็น ‘คน กฟผ.’ หรือเป็นผู้ปฏิบัติงาน  
กฟผ. เพราะองค์การของเราเป็นองค์การที่มีผลงานด้านวิชาการต่างๆ และได้รับรางวัล 
มากมายแทบทุกปี เรามีบุคลากรที่เชี่ยวชาญในงานเฉพาะด้าน เรามีการศึกษาวิจัย ค้นคว้า  
สิ่งประดิษฐ์อย่างต่อเนื่อง ทั้งยังเป็นองค์การที่มีคนดีเป็นที่ยกย่องในสังคม และด้วยหน้าที่ 
ของตนทีร่บัผดิชอบในงานดา้นบคุลากร ทำาใหม้โีอกาสไดพ้บเจอผูป้ฏบิตังิาน กฟผ. หลากหลายทา่น  
พบวา่คน กฟผ. สว่นใหญทุ่ม่เททำางานเพือ่องคก์ารอยา่งเตม็ที ่และบางทา่นสมควรไดร้บัการยกยอ่ง 
ว่าเป็น ‘คนดีศรี กฟผ.’ ท่ีดีมาจากภายในของตนเองและรักองค์การอย่างมาก ซึ่งมีทั้งคนที่ 
อาจไดร้บัการประกาศเชดิชเูกยีรตแิลว้ หรอืบางคนยงัคงทำางานปดิทองหลงัพระตอ่ไปอยา่งไมรู่ส้กึ 
เหน็ดเหนื่อยหรือท้อถอย สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า กฟผ. ยังมีฟันเฟืองเล็กๆ อีกมากมายที่พร้อม 
ขับเคลื่อนองค์การด้วยจิตใจที่มุ่งมั่นและทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่ ทำาให้ กฟผ. ยังคงเคลื่อนตัว 
ไปข้างหน้าด้วยวิชาการที่เด่นและคุณธรรมที่ปรากฏตราบเช่นทุกวันนี้”

นายหัฏฐจิตต์ นิวาศะบุตร สังกัดฝ่ายประสิทธิภาพการผลิต

“ผมคิดว่าการได้ทำางานในโรงไฟฟ้าถือเป็นสิ่งวิเศษ เพราะเป็นงานที่ยากและต้องอาศัยความเชี่ยวชาญ 
เฉพาะด้าน ดังนั้นการคลุกคลีกับโรงไฟฟ้าหรือเขื่อนนับว่าเป็นประสบการณ์อันลำ้าค่าที่สุดในชีวิต ท้ังยัง 
เป็นการสร้างประโยชน์ต่อประเทศในการขยายตัวทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญก้าวหน้า  
เพราะหากไม่มีการพัฒนาพลังงานไฟฟ้ามาตั้งแต่อดีต อุตสาหกรรมต่างๆ ก็จะไม่เติบโต ตลอดระยะเวลา 
ที่ทำางานในองค์การแห่งนี้ ผมกล้ายืนยันว่า ในการทำางานของพวกเรา ได้ให้ความสำาคัญต่อสังคมและ 
สิ่งแวดล้อม แต่เราไม่ได้บอกกับสังคมหรือชาวบ้านตรงๆ เพราะ กฟผ. เป็นองค์การที่ทำามากกว่าพูด

ดังนั้นการได้มาเป็นส่วนหนึ่งในองค์การที่สร้างประโยชน์เพ่ือสังคมแห่งนี้ นับเป็นสิ่งที่ดีท่ีสุดอย่างหน่ึง 
ในชีวิต ซ่ึงความรู้สำาหรับที่นี่หาเรียนรู้ที่ไหนไม่ได้ เพราะเราได้ความรู้จากการทำางานจริง จนเป็นต้นแบบ 
ของนวัตกรรมต่างๆ อยากฝากถึงรุ่นน้องทุกคนว่า ให้มอง กฟผ. เป็นเสมือนบ้าน อยากพัฒนาบ้านให้ดีขึ้น 
และสวยงาม เพื่อหวังให้ผู้ที่พบเห็นรู้สึกว่าบ้านของเราน่าอยู่ และอยากให้บ้านของเราดูเป็นมิตรกับทุกคน”



ใจเขาใจเรา Keep in MIND

โครงการคนรักษ์ต้นนํ้า 
กลางนํ้า ปลายนํ้า

เรื่อง: กลุ่มงานธรรมาภิบาล กฟผ.

โครงการต้นแบบที่โดดเด่นในการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล ประจำาปี ๒๕๕๖
การมีส่วนร่วมก่อให้เกิดความร่วมมือและความสามัคคี



มกราคม - กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๓๙

นํ้าเป็นปัจจัยสําคัญต่อการดําเนินชีวิตของมนุษย์เพื่อนํามาใช้ 
อุปโภคและบริโภคตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แหล่งนํ้าตาม 
ธรรมชาตทิีค่นไทยสว่นใหญน่าํนํา้มาใชป้ระโยชนค์อืแมน่ํา้ ดงันัน้  
ปริมาณนํ้าในแม่นํ้าจึงส่งผลต่อสภาพความเป็นอยู่ของคนที่ 
อาศัยอยู่ริมนํ้าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในฤดูแล้ง หากปริมาณนํ้า 
ในแม่นํ้ามีน้อย ไม่เพียงพอต่อความต้องการ ก็จะส่งผลให้เกิด 
การขาดแคลน นํา้จงึเปน็ทรพัยากรทีม่คีา่ทีท่กุคนตอ้งการ ขณะที ่
ในฤดนูํา้หลาก หากปรมิาณนํา้มมีากเกนิไปกจ็ะกอ่ใหเ้กดิอทุกภยั  
นํ้าก็จะกลายเป็นทรัพยากรที่ไม่มีใครต้องการ

จากปรากฏการณ์ดังกล่าวพบว่า บ่อยครั้งที่ปริมาณน้ําในแม่น้ํา 
กลายเป็นปัจจัยสําคัญที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งขึ้นระหว่างชุมชน 
ที่อาศัยอยู่ริมแม่นํ้า เนื่องจากในฤดูแล้ง ปริมาณนํ้าในแม่นํ้ามีน้อย  
ชุมชนที่อาศัยอยู่บริเวณต้นนํ้าก็ต้องการเก็บกักน้ําไว้ใช้ ทําให้ 
ชุมชนกลางนํ้าและปลายนํ้าเรียกร้องให้มีการปล่อยนํ้าให้มากขึ้น 
เนื่องจากนํ้าไม่พอใช้ ในฤดูฝน หากปริมาณนํ้ามีมากเกินไป ชุมชน 
ต้นนํ้าก็ต้องการให้ระบายนํ้าออกไปยังพื้นที่กลางนํ้าและปลายนํ้า  
เพราะเกรงวา่จะไดร้บัผลกระทบจากนํา้ทว่ม ขณะทีช่มุชนกลางนํา้ 
และปลายนํา้เองกไ็มต่อ้งการใหป้ลอ่ยนํา้ลงมา เพราะจะสรา้งความ 
เดือดร้อนให้แก่ชุมชนของตนเองด้วยเช่นกัน ความต้องการท่ี 
แตกต่างกันจากผลประโยชน์ส่วนตนเป็นสาเหตุให้เกิดข้อพิพาท 
ระหว่างชุมชนต้นนํ้า กลางนํ้า และปลายนํ้าอยู่เสมอ ดังน้ัน  
การบริหารจัดการนํ้าเพื่อให้ชุมชนต้นนํ้า กลางนํ้า และปลายนํ้า 
สามารถใชน้ํา้รว่มกนัดว้ยความถอ้ยทถีอ้ยอาศยั ไมเ่กดิความขดัแยง้ 
รุนแรง จึงเป็นภารกิจท่ีสําคัญของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเป็นอย่างย่ิง

แม่นํ้าปิงถือว่าเป็นแม่นํ้าสายหลักที่มีความสําคัญต่อประชาชน 
ในภาคเหนือ คุณประโยชน์ของแม่นํ้าปิงนอกเหนือจากการนํานํ้า 
มาใช้อุปโภคและบริโภคแล้ว ยังสามารถนํามาใช้ประโยชน์ 
ในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้อีกด้วย ซ่ึงการผลิตไฟฟ้าถือว่าเป็น 
อกีหนึง่ภารกจิของเขือ่นภมูพิล นอกเหนอืจากการปลอ่ยนํา้เพือ่การ 
ชลประทาน เขื่อนภูมิพลยังมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ํา 
ในอ่างเก็บนํ้าเขื่อนภูมิพลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกภาคส่วน  
ด้วยเหตุนี้จึงมีการริเริ่มโครงการคนรักษ์ต้นนํ้า กลางนํ้า ปลายนํ้า  
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสื่อสารสองทางระหว่าง 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้นํ้า เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง 
ผู้ใช้นํ้าด้วยกันเองกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง รวมท้ังทําให้ชุมชน 
ที่อาศัยอยู่ ในพื้นที่รอบเขื่อนภูมิพลและพื้นท่ี ท่ีเ ก่ียวข้องกับ 
อ่างเก็บนํ้าเขื่อนภูมิพลทราบแนวทางและตรวจสอบการบริหาร 
จัดการนํ้าผ่านตัวแทนของชุมชนได้

โครงการคนรักษ์ต้นนํ้า กลางนํ้า และปลายนํ้า  
ได้รับคัดเลือกเป็นโครงการต้นแบบที่มี

ความโดดเด่นในการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล 
ประจําปี ๒๕๕๖



ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา โครงการนี้มีการ 
ปฏิบัติสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลของ กฟผ.  
มาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังก่อให้ เกิดผลลัพธ์  
เชิงประจักษ์ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ 
โครงการ ดว้ยเหตผุลดงักลา่ว สายงานรองผูว้า่การ 
ผลิตไฟฟา้จงึเสนอโครงการนีใ้หเ้ขา้รบัการคดัเลอืก 
โครงการตน้แบบทีม่คีวามโดดเดน่ในการปฏบิตัติาม 
หลักธรรมาภิบาล ประจําปี ๒๕๕๖ และโครงการนี้ 
ก็ได้รับเลือกให้เป็นโครงการต้นแบบฯ จากคณะ 
กรรมการด้วยมติที่เป็นเอกฉันท์

โครงการนีไ้ดน้าํหลกัธรรมาภิบาลมาใชเ้ปน็แนวทาง 
การดําเนินงานอย่างครบถ้วน โดยเฉพาะ หลักการ 
มีส่วนร่วม นั้นมีความโดดเด่นเป็นพิเศษ เนื่องจาก 
ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ได้เชิญกลุ่มชุมชนที่อาศัย 
อยู่ในพื้นที่ต้นนํ้า จังหวัดเชียงใหม่ ชุมชนกลางนํ้า  

จงัหวดัตาก และชมุชนปลายนํา้ จงัหวดักําแพงเพชร 

และจังหวัดนครสวรรค์ เข้ามาบูรณาการการใช้นํ้า 

ร่วมกัน โดยมีจุดมุ่ งหมายเพื่อให้การใช้นํ้ า 

เกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกฝ่าย ส่วน หลักนิติธรรม  

โครงการฯ ได้กําหนดวธิปีฏบิตักิารจดัการนํา้ไวอ้ยา่ง 

ชัดเจน โดยได้จัดทําเป็นคู่มือและมีการปฏิบัติตาม 

อย่างเคร่งครัด ขณะที่ หลักคุณธรรม โครงการฯ  

ได้กําหนดช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียนจากเครือข่าย 

ผู้ใช้นํ้าไว้หลายช่องทาง เช่น โทรศัพท์ โทรสาร  

เว็บไซต์ รวมทั้งยังกําหนดแนวทางการพิจารณา 

ข้อร้องเรียนไว้อย่างชัดเจน หลักความโปร่งใส  

โครงการฯ มีช่องทางต่างๆ ในการเปิดเผยข้อมูล 

การดาํเนนิงาน ขอ้มลูปรมิาณนํา้ เพือ่ใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

ไดร้บัทราบขอ้มลูทีถ่กูตอ้ง นอกจากนี ้ยงัเปดิโอกาส 

ให้เข้ามาตรวจสอบการดําเนินงานได้ตลอดเวลา  

สว่น หลกัความรบัผดิชอบ นัน้ การดาํเนนิงานของ 

โครงการฯ ได้ถูกกําหนดอยู่ภายใต้แผนปฏิบัติการ  

รวมทั้งยังมีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงด้าน 

การสื่อสารรองรับไว้ด้วย และในเรื่อง หลักความ 

คุ้มค่า โครงการฯ ได้น้อมนําแนวทางการบริหาร 

จัดการนํ้าของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

มาเปน็แนวทางในการดําเนนิงาน โดยพืน้ทีบ่รเิวณ 

ยอดเขาได้ให้มีการสร้างฝายชะลอน้ํา ส่วนพื้นที่ 

กลางเขาให้มีการปลูกป่า และพื้นที่ปลายเขา 

ใหม้กีารสรา้งอา่งเกบ็นํา้ นอกจากนี ้กจิกรรมตา่งๆ  

ในโครงการฯ ยังดําเนินการโดยคนในชุมชนที่มี 

จิตอาสา รวมทั้งมีการนําวัสดุที่ มีอยู่ในพื้นที่ 

มาใช้งาน ทําให้ประหยัดค่าใช้จ่ายอีกด้วย

ธรรมาภิบาล
เปรียบเสมือน

ยาดีที่มีสรรพคุณ
หลายขนาน



สิ่ งที่ ทําใ ห้โครงการนี้มีความโดดเด่นจนคณะ 
กรรมการพจิารณาคดัเลอืกใหเ้ปน็โครงการตน้แบบฯ  
คือ โครงการนี้สามารถก่อให้เกิดความร่วมมือในการ 
บริหารจัดการนํ้าอย่างมีประสิทธิภาพจากชุมชน 
ต้นนํ้า กลางนํ้า และปลายนํ้า โดยชุมชนแต่ละพื้นที่ 
จะรับรู้บทบาทของตนเอง เช่น ชุมชนต้นน้ํามีการ 
อนุรักษ์ป่าไม้ ลดการตัดต้นไม้ และปลูกพืชชนิดอื่น 
เพื่อเป็นรายได้แทนการตัดไม้ ขณะที่ชุมชนกลางน้ํา 
มีการปลูกป่า สร้างฝายชะลอนํ้า ปลูกป่าเพื่อเป็น 
แนวกันไฟ ส่วนชุมชนปลายนํ้าก็จะใช้นํ้าอย่าง 
รูค้ณุคา่ มกีารบําบดันํา้เสยี ขดุลอกคคูลอง นอกเหนอื 
จากความรว่มมอืแลว้ ชมุชนทัง้สามพืน้ทีย่งัเกดิความ 
เอือ้อาทรตอ่กนั โดยชุมชนปลายนํา้ใหค้วามชว่ยเหลอื 
ชุมชนต้นนํ้าด้วยการจัดส่งข้าวสารและสิ่งของไปให้ 
ชุมชนต้นนํ้า เพื่อเป็นการตอบแทนชุมชนต้นน้ํา 
ที่ไม่ตัดไม้ทําลายป่าต้นนํ้า เป็นการสร้างความชุ่มชื้น 
ให้กับต้นน้ํา ความขัดแย้งที่ เคยเกิดขึ้นในอดีต 

แปรเปลี่ยนเป็นความร่วมมือและความสามัคคี 
ระหว่างชุมชน และประเด็นสําคัญที่ทําให้โครงการนี้ 
โดดเด่นกว่าโครงการอื่นคือ ผลของการนําหลัก 
ธรรมาภบิาลมาใชใ้นการดาํเนนิงานกอ่ใหเ้กดิผลลพัธ ์
ตอ่ชมุชนสามพืน้ทีท่ีห่า่งไกลกนั ไมใ่ชช่มุชนรอบพืน้ที ่
โรงไฟฟ้าแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น

จากการนําเสนอสาระสําคัญของโครงการต้นแบบฯ  
ที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่า กิจกรรมการคัดเลือก 
โครงการต้นแบบฯ เป็นตัวอย่างที่ดีที่นอกจาก 
จะช่วยเสริมสร้างจิตสํานึกด้านธรรมาภิบาลให้แก่ 
ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับแล้ว การดําเนินงานที่ยึดหลัก 
ธรรมาภิบาลยังสามารถก่อให้ เกิดผลลัพธ์ เชิง 
ประจักษ์ที่หลากหลาย ทั้งในระดับจุลภาคคือ  
องค์การ หรือชุมชนรอบพื้นที่โรงไฟฟ้า และในระดับ 
มหภาคคือ ชุมชนในวงกว้าง ดังนั้น หากจะกล่าวว่า  
ธรรมาภิบาล เปรียบเสมือน “ยาดีที่มีสรรพคุณ 

หลายขนาน” ทีท่กุคนควรมตีดิตวัไวก้ค็งจะไมผ่ดินกั  
และหากจะกลา่วตอ่ไปอกีวา่ สรรพคณุของยาดเีมด็นี ้
จะมสีว่นชว่ยทําให ้กฟผ. บรรลเุปา้หมายเชงิวสิยัทศัน ์
ในข้อแรกคือ การเป็นองค์การธรรมาภิบาล และ 
กลายเป็นองค์การชั้นนําในกิจการไฟฟ้าระดับสากล 
ได้จริงในที่สุด ก็คงจะไม่ถือว่าเป็นการกล่าวเกิน 
ความเป็นจริงด้วยเช่นกัน



มกราคม-กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘

รํามโนราห์และหนังตะลุง

๔๒

ของดีรอบบ้านเรา
โรงไฟฟ้ากระบี่
สืบสานศิลปะพื้นบ้าน

รํามโนราห์และหนังตะลุง
เรื่องและภาพ: ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาเพื่อขยายกําลังผลิตโรงไฟฟ้ากระบี่ฯ

"บวร" หรือ บ้าน วัด โรงเรียน นับว่าเป็นระบบความสัมพันธ์อันยอดเย่ียมของ 
ความเป็นชุมชนมาช้านาน แต่ในวันนี้ที่หมู่บ้านปกาสัย อําเภอเหนือคลอง จังหวัด 
กระบี่ บนพื้นที่บ้านเดิมของสองสุดยอดศิลปินพื้นบ้านแห่งปักษ์ใต้คือ หนังตะลุงและ 
มโนราห์ ได้ปรับเปลี่ยนมาเป็น "ศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมการแสดงหนังตะลุง 
และมโนราห์" ซึ่งตั้งอยู่ติดกับวัดและโรงเรียน และที่สําคัญคือ ตั้งอยู่ท่ามกลางชุมชน

แหล่งเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นโดย "หนังเคล้าน้อย โรจนเมธากุล" ซึ่งได้รับ 
การคัดเลือกเป็นครูผู้ได้รับทุนครูสอนดี จากสํานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และ 
พัฒนาคุณภาพเยาวชน (สสค.) และได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะ 
การแสดง (การแสดงพื้นบ้าน-หนังตะลุง) ปี ๒๕๕๕ อีกด้วย แม้วันนี้จะชราลงด้วยอายุ  
๗๑ ปี ไม่สามารถเดินสายเล่นหนังตะลุงเป็นอาชีพมากว่าสิบปีแล้ว แต่ก็ได้ผันตัวเอง 
มาเป็นครูผู้ทรงภูมิปัญญา เพื่อถ่ายทอดศิลปะ “หนังเงา” ให้คนรุ่นหลังได้สืบทอดต่อไป 
ตราบเท่าที่ยังมีกําลังทําได้

ก่อนหน้านั้นหนังเคล้าน้อย กับ "มโนราห์ฉลวย ประดิษฐ์ศิลป์" มโนราห์ชื่อดัง 
ของภาคใต้ผู้เป็นคู่ชีวิต (ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว) ได้ใช้สถานที่คือบ้านของตัวเอง 
เป็นที่ฝึกสอนหนังตะลุงและมโนราห์ให้แก่ผู้สนใจและคนในละแวกใกล้เคียง จนมี 
ลูกศิษย์ลูกหาจํานวนหนึ่ง ต่อมาจึงมีความคิดที่มุ่งเน้นถ่ายทอดศิลปะการแสดง 
พื้นบ้านทั้งสองแขนงให้แก่เยาวชนเป็นหลัก เพราะมองว่าศิลปะการแสดงพื้นบ้าน 
ควรฝึกหัดต้ังแต่เป็นเยาวชนจึงจะได้ผลดี สามารถสืบทอดต่อไปได้อีกยาวนาน  
อกีทัง้มองวา่ศลิปวฒันธรรมทอ้งถิน่จะสญูหายแน ่ถา้ คนรุน่ใหมไ่มส่นใจ คนรุน่เกา่ 
ไม่ถ่ายทอด และความมุ่งมั่นนี้ได้เป็นรูปธรรมมากขึ้นเมื่อปี ๒๕๕๕ หนังเคล้าน้อย 
ไดร้บัการสนบัสนนุจาก สสค. โดยไดร้บัทนุครสูอนดปีระจําจงัหวดักระบี ่จงึมโีอกาส 
ปรับปรุงบ้านให้กลายเป็นที่ตั้งโครงการ “แหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน 
ปักษ์ใต้” โดยเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมการแสดงหนังตะลุง 

และมโนราห์ เพื่อสอนศิลปะการแสดงให้เยาวชนได้เรียนรู้วัฒนธรรมภาคใต้ ทําให้ 
เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เป็นการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม ซ่ึงเด็ก 
สว่นใหญท่ีเ่ขา้เรยีนมาจากครอบครวัยากจน การเรยีนมโนราหแ์ละหนงัตะลงุจะชว่ยใหเ้ดก็ 
มีรายได้เสริม เพราะกระบี่เป็นจังหวัดท่องเที่ยว เมื่อนักท่องเที่ยวอยากชมศิลปะการแสดง 
ท้องถิ่น เด็กเหล่านี้ก็สามารถไปแสดงให้ชมตามงานหรือสถานที่ต่างๆ ได้ นอกจากนี้ศิลปะ 
การแสดงยงัชว่ยขดัเกลาจติใจทัง้ตวัเดก็เองและผูร้บัชม เพราะเนือ้หาจะสอดแทรกธรรมะ 
คติสอนใจในการดําเนินชีวิตด้วย
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“หนังเคล้าน้อย โรจนเมธากุล” หนังตะลุงชั้นครู 
แห่งภาคใต้ กับประสบการณ์ที่สะสมมาช่ัวชีวิต  
ไดถ้า่ยทอดภมูปิญัญาศลิปะ “หนงัเงา” ใหค้นรุน่หลงั 
ได้รักษ์และสืบทอดต่อไป เพื่อไม่ให้หนังตะลุง 
หายไปจากแผ่นดินไทย กฟผ. ขอเป็นส่วนหน่ึง 
ในการสนับสนุนเพื่อรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็น 
เอกลักษณ์ของปักษ์ใต้สืบไป

๔๓
ในด้านการแสดงมโนราห์ หลังจากมโนราห์ฉลวย 
ซึ่งเป็นผู้ถ่ายทอดวิชาให้แก่เด็กและเยาวชนเสียชีวิต 
มาวนันีไ้ดล้กูหลานของมโนราหฉ์ลวยอยา่ง "นางสาว 
พรปวีย์ ชนะกุล" หลานสาวครูเคล้า และครูอาสา 
ฝึกมโนราห์ประจําศูนย์การเรียนรู้ฯ มาช่วยสืบสาน 
หน้าที่น้ีต่อ เธอเล่าว่า "ศูนย์แห่งนี้ครูเคล้าจะสอน 
การแสดงหนังตะลุงด้วยตัวเอง และจะพาคณะศิษย์ 
ออกไปแสดงในงานต่างๆ ส่วนดิฉันจะทําหน้าที่สอน 
มโนราหใ์หแ้กเ่ดก็ๆ ตัง้แตเ่ดก็เลก็ระดบัอนบุาล จนถงึ 
ระดับมัธยม ปัจจุบันมีเด็กเล็กที่เข้ามาเรียน ๕๐  
กว่าคน ระดับชั้นมัธยม ๒๐ - ๓๐ คน และมีเด็กที่อยู่ 
นอกระบบการศึกษา ๑๐ กว่าคน"

โรงไฟฟ้ากระบี่ เล็งเห็นความ 
สํ า คั ญ ใ น ก า ร อ นุ รั ก ษ์ ไ ว้ ซึ่ ง 
วฒันธรรมไทย โดยใหค้วามสาํคญั 
กับการปลูกฝังเด็กและเยาวชน  
ซึ่ ง เป็นคนรุ่นหลั ง  เพื่ อจะได้  
สืบทอดภูมิปัญญาประจําท้องถิ่น 
ต่อไปในภายภาคหน้า จึงจัดทํา 
โครงการสืบสานศิลปะพื้นบ้าน 
รํามโนราห์และหนังตะลุง โดย 
ประชาสัมพันธ์ให้เยาวชนในชุมชน 
มาเรียนรํามโนราห์และหนังตะลุงฟรี  
ในทุกช่วงปิดภาคเรียน เพ่ือสนับสนุน 
การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย  

เปิดโอกาสให้เยาวชนในท้องถิ่นที่ด้อยโอกาสทาง 
การเงินสามารถมาเรียนหนังตะลุงและมโนราห์ได้  
อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญา 
พื้นบ้านมโนราห์และหนังตะลุงให้เป็นที่รู้จัก และ 
เป็นการสร้างขวัญกําลังใจให้กับครูผู้สอนหรือ 

ผู้ที่ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยในจังหวัดกระบ่ี  
โดยโครงการฯ เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน ปี ๒๕๕๖  
เป็นต้นมา หลังจากเยาวชนสามารถรํามโนราห์และ 
หนังตะลุงได้แล้ว จะได้รับการว่าจ้างให้ไปแสดง 
ในงานต่างๆ ในจังหวัดกระบี่และจังหวัดใกล้เคียง  
เช่น งานแก้บน งานเลี้ยงต้อนรับ งานเลี้ยงโรงแรม  
งานเลี้ยงโรงเรียน งานบวช งานศพ และงานรื่นเริง 
ต่างๆ ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจแก่เยาวชนและ 
ครอบครัว โดยในแต่ละงาน เยาวชนจะได้รับ 
ค่าตอบแทนคนละ ๓๐๐ - ๕๐๐ บาท และมีโอกาส 
ได้ไปแสดงเดือนละ ๓ - ๕ งาน สร้างรายได้ให้กับ 
เยาวชนได้เดือนละ ๑,๐๐๐ - ๒,๐๐๐ บาท

เด็กชายธนกร พูลเกลี้ยง หรือน้องต่อ อายุ ๑๒ ปี ที่มี 
ปัญหาเรื่องกระดูกขาและต้องเข้ารับการรักษา 
ทุกเดือน เล่าว่า ได้เริ่มเรียนมโนราห์ตั้งแต่อยู่ ป.๑  
ปัจจุบันอยู่ ป.๕ มักได้รับบทแสดงเป็นนายพราน 
ในเรื่องมโนราห์ แสดงมาแล้วหลายเวที เคยได้เงิน 
ตั้งแต่ ๓,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ บาท ในการแสดงใหญ่ๆ  
และ ๕๐๐ - ๑,๐๐๐ บาท ในการแสดงเล็กๆ  
ค่าตอบแทนที่ได้แต่ละครั้ง เขาจะนําไปให้แม่ใช้ 
จุนเจือครอบครัวและใช้รักษาตัว
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กฟผ. ไม่ไปไม่รู้ Unseen EGAT

จากคำาขวัญของตำาบลบ้านดง อำาเภอแม่เมาะ จังหวัดลำาปาง ทำาให้รู้ว่า  
“บ้านดง” ก็มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวไม่แพ้กัน ตำาบลบ้านดงซ่ึงอยู่ทาง 
ด้านเหนือของอำาเภอแม่เมาะ ประกอบไปด้วย ๘ หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหัวฝาย  
บ้านดง บ้านท่าสี บ้านจำาปุย บ้านกลาง บ้านแม่ส้าน บ้านสวนป่าแม่เมาะ และ 
บ้านหัวฝายหล่ายทุ่ง สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นภูเขาสูง มีพื้นที่ราบตามหุบเขา 
และเชิงเขา บางส่วนอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและเขตอุทยานแห่งชาติถำ้าผาไท  
ประชาชนในพื้นที่มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมและศาสนา ทั้งคนเมือง  
คนอีสาน และชนเผ่ากะเหรี่ยงที่นับถือศาสนาคริสต์ ซึ่งอาศัยอยู่ร่วมกันอย่าง 
กลมกลืนบนยอดดอยแม่ส้าน โดยจากสภาพภูมิประเทศและประวัติศาสตร์ 
อันยาวนาน ทำาให้ตำาบลบ้านดงมีแหล่งวัฒนธรรมด้านภาพเขียนสีโบราณปรากฏ 
อยู่หลายพื้นที่ โดยจุดสำาคัญพบที่บริเวณประตูผา และล่าสุดมีการค้นพบ 
โครงกระดูกมนุษย์โบราณและภาพเขียนสีในสภาพสมบูรณ์ที่หมู่บ้านท่าสี ซึ่งใน 
อนาคตจะเปิดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำาคัญอีกด้วย

ธรรมชาติตระการตา	 พระบาทนารองเด่นสง่า

เจ้าพ่อประตูผาคู่เมือง	 ลือเลื่องภาพเขียนสี

แหล่งวัฒนธรรมโบราณคดี	 คนเมืองนี้นํ้าใจงาม

เที่ยวเชิงนิเวศ
พักโฮมสเตย์อบอุ๊น...อบอุ่น ที่บ้านดง

เรื่อง: แผนกสื่อมวลชนสัมพันธ์ กองชุมชนสัมพันธ์ ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ



มกราคม - กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๔๕

จากที่เกริ่นนำาไป พวกเราจึงขออาสาพาผู้อ่านไปสัมผัสบรรยากาศตำาบล 
บ้านดงแบบเรียบง่ายสไตล์บ้านๆ ซึ่งอาจเป็นปลายทางของการพักผ่อนของคุณ 
หรือใครอีกหลายคนที่อยากไปสัมผัส เมื่อเป็นเช่นน้ีแล้ว ที่พักซึ่งถือเป็น 
เรื่องสำาคัญของการรองรับการท่องเที่ยวจะมีไหมหนอ ขอแนะนำาบ้านพักน่ารักๆ  
แบบพื้นเมืองคือ “บ้านกาแฟจ๋า” ที่ให้บริการโฮมสเตย์ โดยมีเจ้าของชื่อว่า  
“พีห่ม”ู อดตีสถาปนกิผูช้ืน่ชอบศลิปะการออกแบบและมแีนวคดิการทำาโฮมสเตย ์
แบบ "สวนทาง" ไดใ้หน้ยิามวา่ เปน็การใหค้า่ในสิง่ทีค่นอืน่ไมใ่หค้า่ โดยโครงสรา้ง 
ของบา้นนำามาจากไมเ้หลอืใช ้ทัง้จากโรงเลือ่ย ไมฟ้า้ผา่ ไมล้ม้หมอนนอนไพร ฯลฯ  
แต่คุณค่าและระยะเวลาในการเติบโตของแต่ละต้นใช้เวลายาวนาน ส่วนในการ 
ตกแต่งได้ใช้ “หวาย” ซึ่งเป็นไม้ที่หาได้ง่ายในชุมชนมาตกแต่งอย่างสวยงาม 
ทั้งหลัง นอกจาก “สวนทาง” แล้ว เมื่อมาพักในบ้านนี้จะพบกับความใส่ใจ 
ในรายละเอียดของการออกแบบ การถ่ายเทอากาศในห้องพักทำาให้เย็นสบาย 
ตลอดทุกฤดู และการใช้กากกาแฟมาตกแต่งฝาอาคารให้เป็นแนววินเทจ  
เฟอร์นิเจอร์ดีไซน์เอง ฯลฯ โฮมสเตย์แห่งนี้ตั้งอยู่ที่ซอย ๑ ทางเข้าวัดจำาปุย  
หมู่บ้านจำาปุย ตำาบลบ้านดง อำาเภอแม่เมาะ ริมถนนสายลำาปาง-งาว

สำาหรับบ้านกาแฟจ๋านั้น สามารถรองรับแขกได้สูงสุด ๑๒ ท่าน  
โดยราคาหอ้งเริม่ตน้ที ่๖๕๐ บาท ถา้มาเปน็ครอบครวัสามารถเพิม่ 
เตยีงเสรมิไดใ้นราคา ๑๕๐ บาท หรอืสามารถเขา้พกัพรอ้มแพค็เกจ 
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศในราคา ๑,๘๐๐ บาท โดยสามารถเข้าชม  
วิถีชีวิตชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการทำาสินค้า ตะกร้า เก้าอี้จากหวาย  
การปลูกกาแฟ วิถีชีวิตชนเผ่าในพื้นที่ อาทิ กะเหรี่ยง ละหู่  
อิ่วเมี่ยน และดื่มดำ่ากับธรรมชาติ ทั้งกล้วยไม้ป่า นำ้าตก ถำ้า  
และล่องแก่งชมธรรมชาติ นอกจากนี้ถ้าชื่นชอบกาแฟ ในโฮมสเตย์ 
ยงัมกีารสาธติกรรมวธิผีลติเมด็กาแฟสด และมอีปุกรณท์ำากาแฟสด 
ให้ชงดื่มด้วยตัวเองอีกด้วย สำาหรับผู้สนใจ ติดต่อจองล่วงหน้าได้ที่  
โทร. ๐๘-๑๗๙๖-๙๒๔๖ หรือสอบถามข้อมูลได้ท่ีร้านกาแฟ 
ดอยแมส่า้น บรเิวณศาลเจา้พอ่ประตผูา ถนนสายลำาปาง-งาว ไดอ้กี 
ช่องทางหนึ่ง หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ชอบด่ืมกาแฟ รักธรรมชาติ  
และสนกุกบัรายละเอยีดนา่รกัๆ บอกไดเ้ลยวา่ "บา้นกาแฟจา๋ Coffee  
Lodge" เลขที่ ๑๑๑ หมู่บ้านจำาปุย ตำาบลบ้านดง อำาเภอแม่เมาะ  
เป็นโฮมสเตย์เปิดใหม่ล่าสุดที่พลาดไม่ได้ในการพักผ่อนยามว่าง



เ มื่ อท่ านแวะตำ าบลบ้ านดง  อย่ าลื ม ไปสั กการะรอยพระพุทธบาท  
วัดพระบาทนารอง เพราะมีความเชื่อว่า รอยพระพุทธบาทเกิดขึ้นจากการ 
ประทบัรอยพระบาทขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ลงบนศลิาหรอืสถานที ่
ต่างๆ ตามคำาทูลขออาราธนาของผู้มีจิตศรัทธาเพื่อไว้เป็นที่เคารพสักการบูชา  
ลักษณะของรอยพระพุทธบาทจะมีลักษณะเหมือนรอยเท้า บ้างเป็นสี่เหลี่ยม 
ผืนผ้า บ้างเป็นวงรี มีลักษณะพิเศษคือ มีขนาดใหญ่กว่ารอยเท้ามนุษย์ท่ัวไป 
และอาจมีรอยกงจักรอยู่กลางพระบาทด้วย

องค์สถูปเจดีย์พระบาทนารองสร้างขึ้นเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๑  
โดยสร้างครอบรอยพระพุทธบาทเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติศาสนกิจ 
ของพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชน พระบาทจะหันไปยังทิศตะวันออก และใน 
ทุกๆ ช่วงเทศกาลปีใหม่เมือง เดือนเมษายน (เดือน ๗ เหนือ) ของทุกปี  
จะมีการทำาบุญสรงนำ้าตามประเพณี ซึ่งในอดีตแต่เดิมเม่ือยังไม่มีการสร้างวัด  
มผีูค้นเขา้มาปฏบิตัพิธิกีรรมโดยใชใ้บตองทำาเปน็รปูบาตร เพือ่นำาขา้วตม้ขา้วหนนุ 
ไปถวายรอยพระพุทธบาทเป็นประจำาทุกปี
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เรื่องปากเร่ืองท้องก็สำาคัญ ขอแนะนำา 
ก๋วยเตี๋ยวเจ๊หอย ก๋วยเตี๋ยวกันเอง หรือ 
ก๋วยเตี๋ยวหัวฝาย สุดแล้วแต่ลูกค้าอยาก 
จะเรียก “เจ๊หอย” หรือพี่วันดี มณีวรรณ  
เจ้าของร้านอัธยาศัยดีคนนี้เขาก็ไม่ว่า 
อะไร ร้านนี้ขายก๋วยเตี๋ยวมากว่า ๑๘ ปี 
แล้ว มีทั้งนำ้าใส นำ้าตก และเย็นตาโฟ  
ก็ดูธรรมด๊าธรรมดา ที่ไหนๆ ก็มี ลองมา 
ดคูวามไมธ่รรมดากนัดกีวา่ เริม่จากราคา  
ก๋วยเตี๋ยวเด็กขาย ๑๐ บาท ก๋วยเตี๋ยว 
ผู้ใหญ่ขาย ๒๐ บาท ถูกมากๆ ต่อด้วย 

บรรยากาศในร้านที่กันเองสมชื่อ เพราะเม่ือเข้าไปจะเห็นลูกค้า 
ลวกเส้น ลวกผักเอง เสิร์ฟเอง ถือชามก๋วยเต๋ียวมานั่งห้อยขา  
ขัดสมาธิรับประทานอย่างสบายอารมณ์ เจ๊หอยบอกว่า ยิ่งถ้าเป็น 
วันเสาร์-อาทิตย์ แทบไม่ได้จับตะกร้อลวกก๋วยเตี๋ยว เพราะเด็กๆ  
ในหมู่บ้านจะมาแย่งลวกก๋วยเตี๋ยวเองอย่างสนุกสนาน และต้อง 
ขอเตือนลูกค้าว่า ถ้าไปเวลาเที่ยงตรง ของจะเริ่มหมด โดยเฉพาะ 
หมูหมักท่ีท้ังนุ่มท้ังเป่ือยจะหมดก่อน เจ๊หอยบอกสูตรแบบไม่หวงวิชา 
ว่า การหมักหมูต้องใช้เครื่องเทศธรรมชาติคือ แป้งมัน นำ้ามันหอย  
ซีอิ๊วขาว เคล้าให้เข้ากัน หมักไว้ ๑ คืน จะอร่อยกว่าใช้ผงปรุงรส 
สำาเร็จรูป อีกอย่างที่ตั้งใจทำาให้ลูกค้าคือ ถั่วกับพริกป่นต้องทำาเอง

นอกจากจะอิ่มท้องในราคาเบาๆ แล้ว ลูกค้าจะอิ่มใจ 
กับบรรยากาศของร้านที่อยู่ ในศาลากว้างของ 
ศูนย์สาธิตการตลาดบ้านหัวฝาย ติดกับลานกีฬา 
ต้านยาเสพติด ดูๆ ไปเหมือนเป็นศูนย์อาหารหรือ 
ศูนย์กลางของชุมชนเสียมากกว่า การเดินทาง 
ไปไม่ยาก จากถนนเส้นหลักผาลาด-แม่เมาะ มาถึง 
สามแยกบ้านห้วยคิง เลี้ยวซ้ายเลาะคลองส่งนำ้า 
แม่ขามไปประมาณ ๙ กิโลเมตร ถึงแยกหนองบอม 
ที่มีศาลาขายปลา เลี้ยวขวาไปทางหมู่บ้านหัวฝาย  
จนถึงวัดหัวฝาย เลยไปอีกนิดประมาณ ๕๐ เมตร  
กจ็ะถงึรา้นกว๋ยเตีย๋วตดิถนนดา้นซา้ยมอื ไปชมิกนัได ้
ทุกวันไม่มีวันหยุด เริ่มขายกันตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.  
อย่าลืม! เที่ยงหมด อดนะจ๊ะ เจ๊หอยฝากบอก

นี่แค่สาธยายให้ฟังก็สนุกแล้ว ลองมาสัมผัส 
บรรยากาศแบบบ้านๆ ที่ตำาบลบ้านดงกันดู ไม่ไกล 
จากแม่เมาะ ยิ่งหน้าหนาว ก็หนาวสะเด็ด สนุก 
ฝุดฝุดคร้าบ

๔๗
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(๑) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง กำาหนดค่าปริมาณ 
ของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน  
พ.ศ. ๒๕๔๙

(๒) ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ 
สิ่งแวดล้อม ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๙) เร่ือง กำาหนด 
มาตรฐานควบคุมการระบายนำ้าทิ้งจากแหล่งกำาเนิด 
ประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม

(๓) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ืองการกำาจัดส่ิงปฏิกูล 
หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. ๒๕๔๘

เช่นเดยีวกบัโครงการพฒันาโรงไฟฟา้ถา่นหนิแหง่ใหม่ๆ   
ของ กฟผ. นอกจากตรวจวัดมลภาวะอืน่ๆ จากโรงไฟฟา้ 
แลว้ ยงัตอ้งมกีารตรวจวดัโลหะหนกัในธรรมชาต ิไดแ้ก่  
ดิน สัตว์ และพืช ผัก ผลไม้ ทั้งก่อนและหลังโครงการ 
อยู่เป็นประจำา ซึ่งถือเป็นสิ่งท่ีต้องปฏิบัติตามกฎหมาย  
เพราะระบุไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในรายงานการ 
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA)  
ผลการตรวจสอบจะต้องนำาเสนอหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
และเปิดเผยสู่สาธารณะ เพ่ือสร้างความม่ันใจให้ประชาชน 
ในพืน้ท่ีสามารถใช้ชีวติอยูก่บัโรงไฟฟา้ไดอ้ยา่งปลอดภยั  
โดยปราศจากความวิตกกังวล

๔๘

ท้ายเล่ม LAST Page
เรื่อง: กองสารสนเทศ ฝ่ายสื่อสารองค์การ

EGAT	magazine
จัดทำาโดย ฝ่ายสื่อสารองค์การ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่ปรึกษา ธาตรี ริ้วเจริญ เยาวลักษณ์ โหตรภวานนท์  
ยุวดี ธงสุวรรณ รัชดา ทองอยู่ อนิรุจน์ เอี่ยมกิจการ ศรดิษฐ ชื่นชูศักด์ิ บรรณาธิการ ยุทธชาติ เพียรมานะกิจ  
หัวหน้ากองบรรณาธิการ ณัฐกา ปีตะเสน กองบรรณาธิการ กฤษณ์ สุนทรชาติ แพรวพิสาข์ เถาลัดดา ชโลบล ธงปราริน  
อัครพล รักศรีรุ่งเรือง สุรินทร์ หล่อฤ ๅทัย ภาพและศิลปกรรม กองผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์การ  
สมาชิกและจัดส่ง แผนกบริการงานเผยแพร่ โทร. ๐-๒๔๓๖-๔๘๒๑ จัดพิมพ์โดย กองผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสาร 
องค์การ สำานักกองบรรณาธิการ แผนกข่าวสารประชาสัมพันธ์ภายใน อาคารประชาสัมพันธ์ กฟผ. สำานักงานใหญ่  
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อำาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๓๐ โทร. ๐-๒๔๓๖-๔๘๒๓
EGAT	magazine เผยแพร่ความรู้ด้านพลังงานไฟฟ้าและการดำาเนินงานของ กฟผ. ทั้งนี้ ความคิดเห็นเป็นของผู้เขียน 
มิใช่ของ กฟผ. บรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือปรับปรุงต้นฉบับเพื่อความเหมาะสม

ท่านทราบหรือไม่ว่า โลหะหนักที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์  
เชน่ ตะกัว่ ปรอท และสารหน ูเปน็สารท่ีมีอยูใ่นธรรมชาติ  
สารเหล่านี้สามารถเข้าสู่ร่างกายโดยไม่รู้ตัว จาก 
สิ่งแวดล้อม (ดิน นำ้า อากาศ) อาหาร เครื่องสำาอาง  
หรือจากข้าวของเครื่องใช้ในครัวเรือน สาเหตุของการ 
ปนเปื้อนจากธรรมชาติมาจากกระบวนการผลิตวัตถุดิบ 
และสารเคมีที่ถูกปล่อยเป็นของเสียออกมาจากโรงงาน 
อุตสาหกรรมประเภทต่างๆ รวมทั้งโรงไฟฟ้าถ่านหิน 
เนื่องจากถ่านหินมีโลหะหนักผสมอยู่ ไม่มากก็น้อย  
ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงอุตสาหกรรม  
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กระทรวง 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวง 
สาธารณสุข จึงได้กำาหนดมาตรฐานและปรับปรุงให้ 
ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา

ยกตัวอย่างเช่น โรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าท่ีใช้ลิกไนต์ 
เป็นเชื้อเพลิงดำาเนินงานมากว่า ๓๐ ปี ใช้เทคโนโลยี 
ประสิทธิภาพสูงที่ช่วยกำาจัด ฝุ่นและมลสารต่างๆ  
ขณะเดียวกันก็สามารถกำาจัดโลหะหนักไม่ให้ออกไปสู่ 
สิ่งแวดล้อมได้พร้อมๆ กัน เช่น ขี้เถ้าลอยที่ออกมากับ 
ไอเสียจะถูกดักจับโดยเครื่องดักจับฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิต  
ซ่ึงโลหะหนักส่วนมากมักจะถูกกำาจัดออกไปในขั้นตอนนี้  
สูงกว่าร้อยละ ๙๙ ระบบกำาจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์  
และระบบกำาจัดก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน และที่ 
สำาคัญไม่ต่างกันคือ โรงไฟฟ้ามีมาตรการในการตรวจวัด 
ปริมาณโลหะหนักเป็นประจำาทุกปี ทั้งมลสารที่ระบาย 

ออกจากโรงไฟฟ้าและปริมาณที่อยู่ในธรรมชาติจริง  
แล้วนำามาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานเพื่อดูว่าเกิด 
การสะสมหรือไม่ และจะต้องรายงานผลการตรวจวัด 
ดังกล่าวแก่สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม เป็นประจำาทุกปี

ผลการตรวจวัดค่าความเข้มข้นทั้งจากนำ้าทิ้งและปล่อง 
โรงไฟฟ้า ตลอดจนการตรวจวัดในธรรมชาติ ได้ผล 
เป็นที่น่าพอใจ เพราะดีกว่าค่ามาตรฐานหลายพันเท่าตัว  
โดยมีผลการตรวจวัดล่าสุด ดังนี้

โลหะหนัก
จากโรงไฟฟ้าถ่านหิน

ผลการตรวจวัดในบรรยากาศรอบโรงไฟฟ้า

โลหะหนัก

ค่าความเข้มข้น

(นาโนกรัม/ลูกบาศก์เมตร)

ค่ามาตรฐาน (3*)

(นาโนกรัม/ลูกบาศก์เมตร)

ปรอท <0.000888 500

สารหนู <0.278 300

ตะกั่ว <0.112 100

ผลการตรวจวัดจากปล่องโรงไฟฟ้าแม่เมาะ

โลหะหนัก

ค่าความเข้มข้น

(มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร)

ค่ามาตรฐาน (1*)

(มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร)

ปรอท 0.00083 2.4

สารหนู 0.001 16

ตะกั่ว 0.011 24

ผลการตรวจวัดนำ้าในธรรมชาติรอบโรงไฟฟ้า

โลหะหนัก

ค่าความเข้มข้น

(มิลลิกรัม/ลิตร)

ค่ามาตรฐาน (1*)

(มิลลิกรัม/ลิตร)

ปรอท <0.0005 0.002

สารหนู <0.0046 0.01

ตะกั่ว <0.005 0.05

ผลการตรวจวัดจากนำ้าทิ้งโรงไฟฟ้าแม่เมาะ

โลหะหนัก

ค่าความเข้มข้น

(มิลลิกรัม/ลิตร)

ค่ามาตรฐาน (2*)

(มิลลิกรัม/ลิตร)

ปรอท <0.0005 <0.005

สารหนู <0.0328 <0.25

ตะกั่ว <0.005 <0.5


