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โฉมใหมไฉไลกวาเดิม
 สวัสดีครับ...ทานผูอาน ตองขอขอบคุณทุกทานที่ติดตามอานสาระความรูจาก 
EGAT Magazine โดยในฉบับป 2559 มีการเปล่ียนโฉมไปพอสมควร ทั้งนี้เพื่อตองการให
วารสารเลมนี้มีความใกลชิดกับผูอานมากขึ้น และถูกอกถูกใจผูอานมากที่สุด ทั้งรูปลักษณ 
เเละเนื้อหา ซึ่งเปนสิ่งที่ทีมงานใหความสำคัญเสมอมา เพราะตองการใหหนังสือเลมนี้เปน
ส่ือกลาง สรางความรู ความเขาใจ และความผูกพันระหวาง การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ
ไทย (กฟผ.) กับผูมีสวนไดสวนเสีย ซ่ึงหวังวาหนังสือเลมน้ีจะไปอยูในใจผูอานไมมากก็นอย 
 สำหรับ EGAT Magazine ในป 2559 น้ี ไดมีการปรับเน้ือหาเพ่ือใหนาสนใจและ
ติดตามมากย่ิงข้ึน โดยสรรหาสาระท่ีนารูใกลตัวผูอานผานคอลัมนตาง ๆ อาทิ คุยนอกรอบ 
สุขภาพดี แบกกลองทองเที่ยวหองสมุดสัตวโลก ชิมชิลชอป DIY Idea งาย ๆ สไตลฉัน
และทำนายทายทัก ผสมผสานกับสาระนารูเก่ียวกับ กฟผ. และสถานการณไฟฟาในปจจุบัน
อาทิ ใกลชิดริมร้ัว เร่ืองพิเศษ รูทันพลังงาน เปดโลกนวัตกรรม ขณะเดียวกันทีมงานก็ยังไมลืม
ประเด็นทางสังคมและส่ิงแวดลอม เพ่ือใหสังคมทราบถึงบทบาทหนาท่ีในการรับผิดชอบตอ
สังคมและสิ่งแวดลอมของ กฟผ. จากเรื่องเพราะเราใสใจ และยิ่งไปกวานั้น เปนครั้งแรก
อีกเชนกันท่ีไดนำการตูนเร่ือง ถานนอยมีคำตอบ ซ่ึงเปนการสรางความรูในเร่ืองโรงไฟฟาถานหิน
เทคโนโลยีสะอาด ใหเขาใจแบบงาย ๆ
 ไมเพียงแตดานเน้ือหาแลว ทีมงานยังไดออกแบบรูปเลมใหเหมาะสมกับยุคสมัยให
มากที่สุด โดยมุงหมายให  EGAT Magazine อานแลวไดทั้งสาระความรูและผอนคลายใน
คราเดียวกัน จึงพยายามทำใหมีสไตลการออกแบบสบายตาไมแนนจนทำใหรูสึกอึดอัดครับ
 ทั้งนี้ทีมงาน EGAT Magazine หวังเปนอยางยิ่งวาการปรับสไตลใหมลาสุดนี้ 
จะไดรับความไววางใจจากผูอานเหมือนเดิม
 กอนท่ีจะพลิกไปสัมผัสกับสาระความรูในเลม ขอวอนทานผูอานทุกทานรวมแรงรวมใจ
ชวยกันลดการใชน้ำอยางประหยัด เพราะเปนวิกฤติที่คนไทยท้ังชาติกำลังเผชิญอยู นั่นคือ 
วิกฤติภัยแลง ท้ังน้ีหลายหนวยงานภาครัฐและเอกชน ไดรวมมือกันเพ่ือแกไขวิกฤติดังกลาว 
ซึ่งตองอาศัยความรวมมือจากประชาชนเชนกัน เพื่อใหทุกคนผานพนหนาแลงปนี้ไปใหได 
แตตองไมลืมวาในระยะยาวก็ตองหันมาอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมกันอยางจริงจัง 
และรวมกันปลูกจิตสำนึกใหทุกตระหนักมากย่ิงข้ึน  
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ของ กฟผ. บรรณาธิการ ขอสงวนสิทธิ์ในการแกไข
หรือปรับปรุงตนฉบับเพื่อความเหมาะสม





 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2559 สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปลูกตนยางนา ใน
โครงการปลูกปา กฟผ. เฉลิมพระเกียรติ 60 
พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ณ ศูนยภูฟาพัฒนา อ.บอเกลือ จ.นาน 
พรอมกันน้ีทรงทอดพระเนตรการแสดงนิทรรศการ
ของ กฟผ. ซึ่งบอกเลาถึงความเปนมารวมถึง
ผลการดำเนินงานของโครงการปลูกปา กฟผ. 
โดยมีนายสุนชัย คำนูณเศรษฐ ผูวาการ การไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) และนายสหรัฐ
บุญโพธิภักดี รองผูวาการกิจการสังคม กฟผ. 
กราบบังคมทูลรายงานขอมูลโครงการฯ พรอมดวย
ผูวาราชการจังหวัดนาน ขาราชการ หนวยงาน
ตาง ๆ ผูบริหารและผูปฏิบัติงาน กฟผ. พรอม
ประชาชน เฝารับเสด็จฯ

 โครงการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ 60 
พรรษาฯ กฟผ. ไดจัดขึ้นเนื่องในปมหามงคลใน
โอกาสท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม-
ราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา 
ในวันที่ 2 เมษายน 2558 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
และแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่
ทรงประกอบพระราชกรณียกิจตามแนวพระราช-
ดำริในดานอนุรักษทรัพยากรปาไมและพันธุกรรม
พืชพื้นถิ่นของไทย โดย กฟผ. ไดนอมนำแนว
พระราชดำริ “ปลูกไม 3 อยาง ประโยชน  4 อยาง” 
และ “สรางปา สรางรายได” มาผสมผสานกับวิถี
ภูมิปญญาทองถิ่นและสรางการมีสวนรวมของ
ชุมชน รวมถึงปลูกจิตสำนึกรักและหวงแหน
ทรัพยากรปาไมและส่ิงแวดลอม
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 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ 2559 พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจา
โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเปดงานเผยแผพระพุทธศาสนา
และทรงสดับพระธรรมเทศนา เนื่องในวันมาฆบูชาประจำปพุทธศักราช 
2559 ณ มณฑลพิธีทองสนามหลง กรุงเทพมหานคร ระหวางวันท่ี 16 - 22 
กุมภาพันธ 2559 ซ่ึงจัดโดยสมาคมสภาองคกรพระพุทธศาสนาแหงประเทศ
ไทย เพ่ือใหพุทธศาสนิกชนไดประกอบพิธีกรรมบำเพ็ญกุศลทางพุทธศาสนา 
และถวายเปนราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จ
พระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โอกาสนี้ไดเสด็จทอดพระเนตร
การแสดงนิทรรศการของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.)
โดยมีนายสุธน บุญประสงค รองผูวาการระบบสง กฟผ. เขาเฝาทูลเกลาฯ 
ถวายรายงานและหนังสือท่ีระลึก พรอมท้ังมอบเกียรติบัตรในฐานะหนวยงาน
ที่ใหการสนับสนุนการการจัดงาน
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 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2559 นายนิกูล ศิลาสุวรรณ ผูชวย
ผูวาการผลิตไฟฟา 2 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) พรอมดวย 
วาที่ ร.ต. ณรงคศักดิ์ คุณูปถัมภ ผูชวยผูอำนวยการฝายจัดการโรงไฟฟา
แมเมาะ-บริหาร กฟผ. และนายจรัญ คำเงิน ผูชวยผูอำนวยการฝาย
การผลิตโรงไฟฟาแมเมาะ 2 กฟผ. เขารวมงานแถลงขาวผลรางวัลคุณภาพ
แหงชาติ (Thailand Quality Award : TQA) และรางวัลการบริหารสู
ความเปนเลิศ (Thailand Quality Class : TQC) ประจำป 2558 จัดโดย
สำนักงานรางวัลคุณภาพแหงชาติ ณ หองกมลมาศ โรงแรม เดอะ สุโกศล 
กรุงเทพมหานคร

 สำหรับป 2558 มีองคกรสมัครขอรับรางวัลคุณภาพแหงชาติ 
จำนวน 39 องคกร ปน้ีถือเปนคร้ังท่ี 5 ท่ีโรงไฟฟาแมเมาะสมัครขอรับรางวัล 
และผานเกณฑการตรวจพิจารณาใหไดรับรางวัลการบริหารสูความเปนเลิศ
(TQC) ตอเน่ืองเปนคร้ังท่ี 2 พรอมดวยองคกรท่ีไดรับรางวัล TQC อีกจำนวน 
5 องคกร ไดแก 1) กลุมธุรกิจผลิตภัณฑโพลิเมอร บริษัท พีทีที โกลบอล 
เคมิคอล จำกัด (มหาชน) 2) บริษัท เซ็นทรัลพัฒนาขอนแกน จำกัด 
3) บริษัท บางจากปโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 4) โรงงานผลิตเม็ดพลาสติก
โพลีโพรพิลีน บริษัท ไออารพีซี จำกัด (มหาชน) และ 5) สายธุรกิจสุกร 
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยในปนี้ไมมีองคกรใด
ไดรับรางวัล TQA

âÃ§ä¿¿‡ÒáÁ‹àÁÒÐ 
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 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 นายสืบพงษ บูรณศิรินทร 
รองผูวาการบริหาร ในฐานะผูแทน การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ
ไทย (กฟผ.) และ นายวิเชียร งามจันทราทิพย ผูอำนวยการวิทยาลัย
เทคโนโลยี และจัดการ กฟผ. แมเมาะ รวมพิธีเปดงาน “อาชีวศึกษา
ทวิภาคีไทย” ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเปนประธานเปดงาน ณ อาคาร
ชาเลนเจอร 1 เมืองทองธานี จ.นนทบุรี 

 กฟผ. รวมมือกับวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. 
แมเมาะ จ.ลำปาง จัดนิทรรศการ แสดงถึงการดำเนินงานของ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แมเมาะ เพื่อสงเสริม
การพัฒนาดานอาชีวศึกษา ในการพัฒนากำลังคนในระดับชางเทคนิค
และระดับเทคโนโลยี ใหมีทักษะความชำนาญ และสอดคลองกับ
ความตองการของตลาดแรงงาน เพื่อนำไปประกอบอาชีพอิสระได 
ซึ่งเปนรากฐานสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของชาติ 
สำหรับการเรียนการสอนเปนแบบทวิภาคี คือ เนนการมีสวนรวม
จากภาคประกอบการ และ ภาคชุมชน โดย กฟผ. สนับสนุนบุคลากร 
อุปกรณ รวมถึงสถานท่ีฝกปฏิบัติ

 นายพันธศักด์ิ มุสิกเจริญ หัวหนากองพัฒนาระบบควบคุม
ระบบสง การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย เปดเผยถึงที่มาความ
สำเร็จของนวัตกรรมน้ีวา ในอนาคตประเทศไทยจะมีโครงขายไฟฟา
อัจฉริยะ หรือ Smart Grid เปนโครงขายไฟฟาที่ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ และสื่อสารมาบริหารจัดการ ควบคุมการผลิต สง และ
จายพลังงานไฟฟา ซึ่งสามารถรองรับการเชื่อมตอระบบไฟฟาจาก
แหลงพลังงานทางเลือก และสามารถบริหารการใชทรัพยากรให
เกิดประโยชนสูงสุด 

 กองพัฒนาระบบควบคุมระบบสง กฟผ. นำโดย ดร.ธรรมนูญ
พอคาทอง หัวหนากลุมงานพัฒนาดาน Software และนายชลอ 
นาคชาติ หัวหนากลุมงานพัฒนาดาน Hardware พรอมทีมงาน 
จึงไดรวมกันคิดคนพัฒนาอุปกรณ EGAT CCS Generation III, 
EGAT BCU และ EGAT Gatewa ขึ้นมาเพ่ือทำงานรวมกับอุปกรณ
อ่ืน ๆ ภายในสถานีไฟฟาแรงสูงตามมาตรฐาน Digital Substation 
(IEC61850) ใชเวลาศึกษาพัฒนาระบบ เปนเวลา 3 ป โดยสรางชุด
ตนแบบ EGAT CCS New Generation (IEC61850) และทำการ
ทดสอบชวงแรก โดยจำลองระบบเสมือนจริงที่หองทดสอบกอนจะ
นำไปติดต้ังทดสอบระบบการปฏิบัติงานจริงในสถานีไฟฟาแรงสูงตอไป

¡¿¼. ¤Ố ¤Œ¹¹ÇÑμ¡ÃÃÁÍØ»¡Ã³�
Œ́Ò¹ Digital Substation ÃÍ§ÃÑº

Smart Grid ã¹Í¹Ò¤μ 

¡¿¼. Ã‹ÇÁáÊ´§¹Ô·ÃÃÈ¡ÒÃ
ã¹§Ò¹ “ÍÒªÕÇÈÖ¡ÉÒ·ÇÔÀÒ¤Õä·Â”
ÁØ‹§ÊÃŒÒ§âÍ¡ÒÊ´ŒÒ¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
ÇÔªÒªÕ¾¢Í§à´ç¡ä·Â
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¡¿¼. áÁ‹àÁÒÐ¤ÇŒÒ44
รางวัลชนะเลิศ (โรงไฟฟาแมเมาะ) ดานโรงไฟฟาถานหิน
เทคโนโลยีสะอาด หรือ Best Practice of Clean Coal 
Use and Technology in Power Generation ในหัวขอ
“โรงไฟฟาพลังงานถานหินสะอาด โรงไฟฟาแมเมาะหนวยท่ี 
12 (Eco-Efficient Electricity of the Mae Moh  
lignite-Fired Power Generating Unit 12)”

รางวัลชนะเลิศ (โรงไฟฟาแมเมาะ) ดานความรับผิดชอบ
ตอสังคม หรือ Corporate Social Responsibility ในหัวขอ  
“โรงไฟฟาแมเมาะกับความเปนกัลยาณมิตรสูชุมชน (Mae
Moh Power Plant’s CSR : The Best Neighborhood
of Mae Moh Community)”

รางวัลชนะเลิศ (เหมืองแมเมาะ) ดาน Special Submission
(พลังงานสรางสรรค) ในหัวขอ ระบบสูบน้ำแบบอนุกรม
ตางระดับอัตโนมัติ (Protection and Control of Floods 
in Open-Pit Mine by Automatic 3-stage Differential  
Elevation Series-Flow Pumping System)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 (เหมืองแมเมาะ) ดาน Best  
Practice of Surface Coal Mining ในหัวขอกิจการทำ
เหมือง การเปดหนาเหมือง และการขนสงถานหิน โดยคำนึง
ถึงการจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ



  โรงไฟฟาและเหมืองแมเมาะ ไดรับรางวัล ASEAN Coal
Awards 2015 โดยควารางวัลชนะเลิศ 3 รางวัล ดานการใชเทคโนโลยี
สะอาดสำหรับถานหิน ดานความรับผิดชอบตอสังคม และระบบสูบน้ำ
ในบอเหมือง พรอมดวยรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2 ดานกระบวนการ
ทำเหมือง นับเปนความภาคภูมิใจท่ีประสิทธิภาพในการดำเนินงานของ
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย หรือ กฟผ. แมเมาะ อยูในระดับสูงสุด
ของอาเซียน แสดงถึงศักยภาพและประสิทธิภาพในระดับมาตรฐาน
สากล รางวัลดังกลาว ไดสะทอนภาพลักษณในเรื่องใดบาง ลองฟง
ความคิดเห็นจากผูเกี่ยวของหลายทาน 
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  โรงไฟฟาและเหมืองแมเมาะ ไดรับรางวัล ASEAN Coal
Awards 2015 โดยควารางวัลชนะเลิศ 3 รางวัล ดานการใชเทคโนโลยี
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 ในการประกวดครั้งนี้ โรงไฟฟาแมเมาะ
หนวยที ่ 12 สามารถควารางวัลชนะเลิศ
ประเภทโรงไฟฟา และ CSR หรือดาน
ความรับผิดชอบตอสังคม ในหัวขอ “The Best 
Neighborhood of Mae Moh Community” 
รวมถึงเหมืองแมเมาะรับรางวัลชนะเลิศ
โครงการพิเศษ (Special Submission) 
ดานประสิทธิภาพ จากนวัตกรรมการจัดการ
น้ำในบอเหมือง ในหัวขอ “Protection and 
Control of Floods in Open-pit Mine by 
Automatic 3 Stage Differential Elevation 
Series-flow Pumping System” ซ่ึงบงบอก
ถึงกิจการเหมืองถานหินแมเมาะและของ
โรงไฟฟาแมเมาะมีความรับผิดชอบตอสังคม
ดีท่ีสุดของอาเซียนและมีเทคนิคการดำเนินการ
น้ำในบอเหมืองที่ดีที่สุดอีกดวย นอกจากนี้ 
กฟผ. ยังไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
ประเภท Surface Coal Mining หรือการทำ
เหมืองเปดของ “กฟผ. แมเมาะ จ.ลำปาง”

จาก 3 องคกร สงผลงานเขาประกวด 7 ผลงาน  
และควารางวัลไดถึง 6 รางวัล สวน กฟผ. 
ไดรับถึง 4 รางวัล เรียกไดวา กฟผ. แมเมาะ
กวาดรางวัลเกินคร่ึงบนเวทีนานาชาติ นับเปน
เรื่องที่นาภูมิใจมากที่ไดสรางชื่อเสียงมาสู
ประเทศไทย

 เริ่มที่ ดร.ภูมี ศรีสุวรรณ ผูอำนวยการ
สำนักจัดการเช้ือเพลิงธรรมชาติ กรมเช้ือเพลิง
ธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน เปดเผยวา
การประกวด ASEAN Coal Awards 2015 
ท่ีกรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย ท่ีผานมา
วา มีองคกรดานถานหินของไทย

ดร.ภูมี ศรีสุวรรณ คุณอภิชาต จีนกูล คุณถาวร งามกนกวรรณ

โรงไฟฟาแมเมาะ



 ภาคอุตสาหกรรมของไทยก็มีประสิทธิภาพเชนกัน เชน 
บริษัท ทีพีไอโพลีน สามารถชนะเลิศดานโครงการพิเศษ (Special 
Submission) ในการผลิตปูนซีเมนตโดยใชถานหินคาความรอนต่ำ 
และบริษัท SCG สามารถควารางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งในดาน
การจัดการขนสงและเก็บกองถานหินในระบบปด “จะเห็นไดวา
โรงไฟฟาถานหินของไทย และ กฟผ. มีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
อยูในระดับสูงสุดของอาเซียน แสดงถึงศักยภาพและประสิทธิภาพ
ในระดับมาตรฐานสากล” ดร.ภูมี ศรีสุวรรณ กลาว
 
 ผูอำนวยการสำนักจัดการเชื้อเพลิงธรรมชาติ ยังไดเผยถึง
แผนระยะยาวในการจัดการดานเชื้อเพลิงถานหินในอนาคต กรม
เชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน จะจัดตั้งคณะทำงานรวมกับ 
กฟผ. และหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อเรงดำเนินการสรางการรับรู
และความเขาใจท่ีถูกตองแกประชาชนโดยอาศัยบุคคลท่ีสาม (Third 
Party) เปนผูสื่อสาร ซึ่งอาจเปนนักวิชาการ อาจารยมหาวิทยาลัย
เพ่ือเพ่ิมความนาเช่ือถือ และมีวิธีการในการส่ือสารเพ่ือสรางการรับรู
และความเขาใจครอบคลุมในระดับภูมิภาค

 ดาน คุณอภิชาต จีนกูล ผูอำนวยการกลุมงานกลุมแร
เชื้อเพลิงธรรมชาติทางเลือก กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวง
พลังงาน ในฐานะกรรมการถานหินอาเซียน และกรรมการ AFOC 
ฝายไทย (ASEAN Forum on Coal National Committee 
of Thailand) กลาววา บุคลากรของ กฟผ. มีความสามารถและ
มีประสิทธิภาพในการพัฒนาระบบการผลิตไดอยางเชี ่ยวชาญ 
ยกตัวอยางการใชถานหินลิกไนตท่ีนำมาเปนเช้ือเพลิงผลิตไฟฟาของ
ไทยซึ่งมีคาความรอนตอตันต่ำกวาชนิดซับบิทูมินัส หรือบิทูมินัส 
ซึ่งตองลงทุนสูง ใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีการบริหารจัดการที่ดี
เยี่ยม สามารถเทียบกับอินโดนีเซียที่ใชถานหินซับบิทูมินัสเปนหลัก
ซ่ึงไดมาโดยธรรมชาติ มีคาความรอนสูงกวา การลงทุนตอตันนอยกวา 
แตดวยศักยภาพของบุคลากร กฟผ. สามารถนำลิกไนตที่อยูลึกกวา
มาใชไดอยางมีประสิทธิภาพและเทียบเทากับถานหินของอินโดนีเซีย
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 นับเปนเวลานานเกือบ ๔๐ ปแลว ที่ กฟผ. แมเมาะ
ไดอยูรวมกับประชาชนในอำเภอแมเมาะ จังหวัดลำปาง ผานการ
เดินหนาพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไฟฟาที่ทันสมัย เพื่อสราง
ความมั่นคงทางดานพลังงาน พรอม ๆ กับการดูแลสิ่งแวดลอม 
และพัฒนาชุมชนชาวแมเมาะ ใหมีความเขมแข็งและเติบโตไป
พรอม ๆ กัน และรางวัล ASEAN Coal Awards 2015 ท่ีสะทอน
ถึงความมุงม่ัน ต้ังใจ และใสใจเทคโนโลยีการผลิตท่ีทันสมัยควบคู
กับการดูแลสังคมและสิ่งแวดลอม ไดเปนอยางดี

 คุณถาวร งามกนกวรรณ รองผูวาการเช้ือเพลิง การไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทย เปดเผยหลังจากไดรับรางวัล ASEAN 
Coal Awards 2015 วา กฟผ. แมเมาะ ผลิตพลังงานไฟฟาจาก
การดำเนินงานเหมืองและโรงไฟฟาแมเมาะใหดีข้ึนอยูเสมอ โดยเนน
เร่ืองการจัดการส่ิงแวดลอมท่ีแหลงกำเนิด การมีสวนรวมของชุมชน 
เพื่อใหชุมชนมีความรูความเขาใจและเกิดการยอมรับ รวมถึงผูที่มี
สวนไดสวนเสีย ทั้งหนวยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษาและ
องคการปกครองสวนทองถิ่น

 คุณถาวร กลาวตอไปวา การดำเนินงานและการจัดการ
สิ่งแวดลอม ใชแนวทางในเชิงปองกันตั้งแตแหลงกำเนิดในกระบวน
การผลิต หรือ CSR in Process เปนหลัก พรอมกับการใหความรู
สรางความเขาใจกับชุมชน ใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการตรวจ
ติดตาม โดยเฉพาะดานสิ่งแวดลอมรวมกับ กฟผ. อยางตอเนื่อง 
ผลของการตรวจวัดนำไปประกาศติดตั้งในชุมชนไดรับทราบซึ่ง
ขณะนี้มีสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ กฟผ. แมเมาะ รวม
ทั้งสิ้น 15 สถานี ซึ่งมากที่สุดในโลก ทำงานรวมกันระหวางสถานี
ตรวจวัดของ กฟผ. และสถานีตรวจวัดของกรมการควบคุมมลพิษ 
จึงมั่นใจวาคุณภาพสิ่งแวดลอมของ กฟผ.แมเมาะ ทั้งโรงไฟฟาและ
เหมือง เปนไปตามมาตรฐานหรือดีกวาที่มาตรฐานกำหนด

 การที่เราไดรางวัลมาเพราะเรามีการบริหารจัดการที่ดี 
สามารถผลิตถานหินในปริมาณและคุณภาพท่ีดีใหแกโรงไฟฟา ทำให
โรงไฟฟาสามารถผลิตกระแสไฟฟาไดอยางมั่นคง เราวางรากฐาน
ในเรื่องของการพัฒนาระบบการผลิตไฟฟารวมถึงคำนึงประสิทธิผล
ที่ไดมาตลอด การที่เราไดรับรางวัลในระดับอาเซียนมา ถือเปนสิ่ง
ชวยการันตีในการทำงานของเราในเร่ืองประสิทธิภาพท่ีมีการพัฒนา
และปรับปรุงอยูตลอด เพื่อชวยลดตนทุนคาไฟฟาของประชาชน 
อีกท้ังยังเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมดวย

 “จากการเดินเครื ่องมากวา 20 ปนี ้ โรงไฟฟาแมเมาะ 
Unit 12 มีคาความพรอมจาย (EAF) สูงติดอันดับ 1 ใน 10 ของ 
NERC ซ่ึงเปนโครงการรวมของเครือขายผูประกอบการถานหินในป 
2550 – 2554 และไดติดอันดับ Top Decile รวมท่ัวโลกในป 2556 
ดวยคาความพรอมจาย รอยละ 97.04 และดวยการรับรองจากองคกร
ดานสิ่งแวดลอม อาทิ CDM และ UNFCCC จึงสามารถกลาวไดวา 
โรงไฟฟาแมเมาะเปนโรงไฟฟาพลังงานถานหินท่ีสะอาดอยางแทจริง 
และต้ังม่ันในการผลิตไฟฟาอยางเปนกัลยาณมิตรตอชุมชนอยางม่ันคง
และยั่งยืน” คุณถาวร งามกนกวรรณ กลาวดวยความมั่นใจ
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 ในชวงที่ผานมา ความตองการไฟฟาของไทยเพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่อง ซึ่งลาสุด นิตยสาร U.S. News & World Report ที่เคย
จัดอันดับ Best Colleges and Best Hospitals เปนที่ยอมรับใน
ระดับโลกมาแลว ไดจัดอันดับ Best Countries 2016 โดยในป 
2559 ประเทศไทยรั้งอันดับที่ 21 จาก 60 อันดับประเทศที่ดีที่สุด
ในโลก โดยมีเยอรมนี แคนาดา สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา 
สวีเดน ครองอันดับที่ 1 – 5 ตามลำดับ สำหรับในกลุมประเทศ
อาเซียน ไทยเปนรองสิงคโปรเทานั้น ที่อยูในอันดับที่ 15

 จากขอมูลนี้ดูคราว ๆ อาจสรางความภูมิใจในฐานะเปน
คนไทยในระดับหน่ึง แตการไดมาซ่ึงลำดับดังกลาว ไมใชเร่ืองงายนัก
เพราะสวนหนึ่งที่ทำใหรั้งอันดับดังกลาวได มาจากการพิจารณา
คะแนนในหลายหมวดยอย อาทิ ไทยไดรับเลือกใหเปนประเทศที่ดี
ที่สุดในโลกสำหรับการเริ่มตนธุรกิจ และเปนประเทศที่เหมาะแก
การลงทุนมากที่สุดอยูในอันดับ 6 เหลานี้ลวนสอดคลองและสงผล
ใหเกิดความตองการใชไฟฟาเพิ่มขึ้น

 ธรรมชาติของการลงทุนยอมมองถึงผลตอบแทนที่คุมคา
และนาสนใจในมุมมองของนักลงทุนตางชาติน้ันพิจารณาหลายดาน 
หนึ่งในนั้น คือเรื่องความมั่นคงดานพลังงาน ไฟดับไฟตกหรือไม 
ราคาคาไฟเปนอยางไร เรื่องเหลานี้มันเปนตนทุนการผลิตทั้งสิ้น

 ดังนั้น การที่ประเทศไทยถูกจัดอันดับอยูในระดับดังกลาว 
เทากับวาไดรับการยอมรับจากนักลงทุนอยางนาพอใจ แตอยางไร
ก็ตาม ไทยเรายังมีความเสี่ยงจากความไมแนนอนในดานเชื้อเพลิง
พลังงาน จากปจจัยความตองการใชไฟฟาท่ีเพ่ิมข้ึนทุกป ทำใหตองมี
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การผลิตไฟฟาท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
การบริหารจัดการดานการใชไฟฟา ลดความเสี่ยงจากการพึ่งพา
เชื้อเพลิงชนิดใดชนิดหนึ่งมากเกินไป เชน กาซธรรมชาติ เพื่อให
ประเทศไทยมีพลังงานไฟฟาท่ีม่ันคงและเพียงพอ ในราคาท่ีเหมาะสม 
และมีความย่ังยืนในระยะยาว

 การพัฒนาประเทศใหรุดหนาไดตองอาศัยโครงสรางพ้ืนฐาน
ที่ดี และโครงสรางพื้นฐานที่สำคัญสวนใหญมีรัฐวิสาหกิจดูแล โดย
เฉพาะพลังงานไฟฟาซ่ึงอยูเบ้ืองหลังความสำคัญตอการเจริญเติบโต
ของประเทศในทุก ๆ ดาน ระบบไฟฟามีความสำคัญตอการดำเนิน
กิจกรรมต้ังแตการสรางผลผลิต ชวยสงเสริมใหเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมอยางตอเนื่อง ดังนั้นอัตราการใชไฟฟาของประเทศมี
ความสัมพันธโดยตรงกับปริมาณการขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวม
ในประเทศ รายไดประชาชาติ และขยายตัวทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ 
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 ขณะท่ีสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย เปนองคกรหน่ึง
ท่ีไมแสวงหาผลกำไร ซ่ึงตองการพัฒนาสถาบันธุรกิจภาคเอกชนของ
ไทยใหแข็งแกรง อันจะทำใหกลไกการพัฒนาในภาคอุตสาหกรรม
เปนไปอยางตอเนื่อง สามารถประสานกับการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ และพิทักษผลประโยชนของชาติในวงการเศรษฐกิจโลก 
ไดตระหนักถึงความสำคัญของความมั่นคงดานพลังงานไฟฟาและ
การเลือกใชเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟา ซึ่งมีผลตอราคาคาไฟ

 คุณวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล ประธานสถาบันพลังงาน
เพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ไดกลาววา 
สถาบันฯ ไดทำการศึกษาการใชพลังงานภายในประเทศ โดยฉพาะ
เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟา ซึ่งปจจุบันประมาณรอยละ 70 เปนการ
ใชกาซธรรมชาติเพื่อผลิตไฟฟา เปนสัดสวนที่สูงมาก และปริมาณ
กาซธรรมชาติท่ีใชน้ัน 1 ใน 4 ไดนำเขามาจากประเทศสหภาพเมียนมา 
ซึ่งนับวามีความเสี่ยงมาก ทางสถาบันฯ เล็งเห็นทางเลือก 2 ทาง
คือ พลังงานนิวเคลียร มีตนทุนในการผลิตไฟฟาต่ำ แตเนื่องดวย
อุปสรรคตาง ๆ ทั้งในดานระยะเวลาการดำเนินงาน ประกอบกับ
การขาดความรูความเขาใจของประชาชน และความกังวลในเรื่อง
ความปลอดภัย ทำใหไมสามารถดำเนินการได สวนอีกแนวทางเลือก 

คือ เชื้อเพลิงจากถานหินเทคโนโลยีสะอาด ทั้งนี้ ภาคอุตสาหกรรม
โดยเฉพาะผูประกอบการ SME ซ่ึงมีอยูเปนจำนวนมากในประเทศไทย 
ยังตองพึ่งพาโรงไฟฟาถานหินเทคโนโลยีสะอาดอยู เนื่องจากจะทำ
ใหตนทุนดานการผลิตต่ำ แตหากไปใชเชื้อเพลิงจาก Fossil เชน 
กาซธรรมชาติ หรือน้ำมัน อาจทำใหตนทุนการผลิตสูงขึ้น และ
ไมสามารถแขงขันดานราคาในตลาดโลกได อาจเกิดการยายฐาน
การผลิตไปยังประเทศเพ่ือนบาน รวมทั้งเปนเหตุใหเกิดการวางงาน
เปนจำนวนมาก ซึ่งก็จะทำใหเกิดปญหาสังคมตามมาได

 ดังน้ัน เจตนารมณ และจุดยืนของสภาอุตสาหกรรม ฯ คือ 
1. สนับสนุนใหเกิดการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน 
2. สนับสนุนใหมีการใชพลังงานทดแทนอยางมีศักยภาพ และ 3. 
สนับสนุนใหเกิดการสรางโรงไฟฟาถานหินเทคโนโลยีสะอาด

 อยางไรก็ตามที่ผานมาสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
โดยสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม มีโครงการความรวมมือกับ
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) เพื่อสงเสริมใหภาค
ธุรกิจและอุตสาหกรรมมีการใชไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพ เปนอีก
หนึ่งหนทางในการชวยสรางพลังงานไฟฟาไทยใหยั่งยืน  
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 จุดแข็งดานพลังงานของประเทศไทยที่ยังคงไดเปรียบ
เมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบาน นั่นคือ การมีระบบสายสงไฟฟา
แรงสูงที่เชื่อมโยงทั้งประเทศกอใหเกิดความมั่นคงในระดับหนึ่ง 
ยอมสงผลดีตอภาคอุตสาหกรรม แตถึงกระนั้น ผูประกอบการ
ยังคงตองการเติบโตทางธุรกิจ เพื่อใหสามารถไปแขงขันไดใน
ระดับภูมิภาค จึงเปนหนาท่ีฝายสนับสนุนสำคัญ อยางภาคพลังงาน
ที่ตองเรงสรางความเขาใจใหเกิดการยอมรับ การสรางโรงไฟฟา
ที่จะสงเสริมใหประเทศไทย มีไฟฟาใชอยางมั่นคง และในราคาที่
เหมาะสม เพื่อชูศักยภาพของอุตสาหกรรมไทยสูสายตาชาวโลก

 คุณสถิตย สุขอนันต ผูอำนวยการฝายปฏิบัติการดาน
การใชไฟฟา การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย เลาวาจากการท่ี 
กฟผ. ไดดำเนินโครงการ “สงเสริมการใชฉลากประหยัดไฟเบอร 5” 
โดยรณรงคใหหนวยงานตาง ๆ ท้ังภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม 
และภาคที่อยู อาศัยเห็นความสำคัญของการใชพลังงานอยางมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงตลอดระยะเวลาท่ีผานมา กฟผ. ไดรับความรวมมือ
เปนอยางดีจากสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย โดยสถาบัน
พลังงานเพื่ออุตสาหกรรม ซึ่งเปนหนวยงานที่สงเสริม สนับสนุน 
และใหบริการสมาชิก ผูประกอบการภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรม
ในดานการบริหารจัดการพลังงานและการอนุรักษพลังงานอยางมี
ประสิทธิภาพ ในการเผยแพรขอมูลขาวสาร และเชิญชวนใหสมาชิก
เขารวมโครงการฯ มาโดยตลอด ซ่ึงกิจกรรมความรวมมือกันระหวาง 
กฟผ. กับสถาบันฯ ที่ กฟผ. ไดใหการสนับสนุนมาโดยตลอด ไดแก 
การจัดสัมมนาวิชาการ “Energy Symposium” และ ESCO 
Matching เปนตน แมในชวงสถานการณหยุดจายกาซธรรมชาติ 
กฟผ. ดำเนินการขอความรวมมือจากภาคอุตสาหกรรมในการลดใช
พลังงานไฟฟาในชวงเวลาดังกลาว เพื่อเสริมสรางความมั่นคงของ
ระบบการจายกระแสไฟฟา
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คุณสถิตย สุขอนันต
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Hot End V-String Yoke



à¤Ã×èÍ§Á×Íà»ÅÕèÂ¹ÅÙ¡¶ŒÇÂÊÒÂÊ‹§ä¿¿‡ÒáÃ§ÊÙ§
â´ÂäÁ‹μŒÍ§ËÂØ´ ‹̈ÒÂ¡ÃÐáÊä¿¿‡Ò

                                   ในเร่ืองน้ี การไฟฟาฝายผลิต
                              แหงประเทศไทย (กฟผ.) ตระหนัก
                           ดีวาระบบสงไฟฟาแรงสูงซ่ึงเสมือนเปน
                       เสนเลือดใหญที่หลอเลี้ยงระบบไฟฟา
                   ทั้งประเทศ ทั้งการผลิตภาคอุตสาหกรรม 
                และชีวิตความเปนอยูของประชาชน ซึ่งเปน
             ภารกิจที่ละเลยไมได
          การซอมบำรุงรักษาของสายสงไฟฟาแรงสูง
         กฟผ. ใหความสำคัญดูแลรักษาต้ังแตฐานรากจนถึง
      ยอดเสาสูงทุกตนโดยเจาหนาที่เหลานี้ที่มีภารกิจเสี่ยง
ชีวิตบนที่สูงยังไมพอ ยังตองทำงานในขณะที่มีระบบไฟฟา
แรงสูงไหลเวียนอยู หากพลาดพลั้งก็ถึงชีวิตได จึงมีเพียง
ทีมงานเทานั้นที่ระแวดระวังใหกันและกัน จึงตางเรียก
เจาหนาที่เหลาน้ีวา “ชางสาย” 
           แตเรื่องที่กำลังเสนอนี้ เปนเรื่องของเครื่องมือ
เรียกวา “Hot End V-String Yoke” หรือ “เครื่องมือ
เปล่ียนลูกถวย V-String 60 องศา” ท่ีเกิดจากการคิดคน
และพัฒนาข้ึนในชวงสถานการณน้ำทวมครั้งยิ่งใหญ เมื่อป
2554 โดยทีมงาน “กลุม ห.4” สังกัดฝายปฏิบัติการภาคกลาง

กฟผ. ประกอบดวย 1. คุณวัชทพล ทานะกุล เปนหัวหนากลุม
2. คุณสัญญา จุติปญญา 3. คุณสุนทร แพรบำรุง 4. คุณธนเดช
บุญแหยม 5. คุณไพฑูรย จันทรผาสุข 6. คุณสมภูมิ จุติปญญา
และ 7. คุณนพรัตน ยมะสมิตร
     คุณวัชทพล ทานะกุล เปนผูแทนทีมงาน กลาววาการ
ปฏิบัติภารกิจบนสายสงไฟฟาแรงสูงที ่อยู เหนือพื้นดิน
ไมต่ำกวา 20 เมตร นับไดวามีความอันตรายอยางยิ่ง และ
การปฏิบัติภารกิจทั้งที่มีระบบไฟฟาแรงสูงไหลเวียนอยู
ยังไมรวมปจจัยตาง ๆ เชน ลมและแสงเเดด ท่ีเปนอุปสรรคตอ
การบำรุงรักษาสายสงไฟฟาแรงสูง หนาท่ีของเราไมเพียง
แตการปฏิบัติภารกิจเทาน้ัน หากรวมถึงการคิดคนเคร่ืองมือ
ใดก็ตามที่สามารถเปนประโยชนตอองคการ นั่นคือ ลด
คาใชจาย ลดเวลาการทำงาน เพ่ิมความปลอดภัย ซ่ึงการ
คิดคนพัฒนาส่ิงเหลาน้ีมีแตไดกับไดท้ังตอตนเองและองคกร
 ความเปนมาของเคร่ืองมือน้ี เกิดข้ึนเม่ือคร้ังท่ีไมสามารถ
ออกไปปฏิบัติงานได จึงใชโอกาสน้ีคิดคนเคร่ืองมือการเปล่ียน
ลูกถวย (ลูกถวยเปนอุปกรณท่ีใชรองรับสายไฟทำหนาท่ีเปน
ฉนวนและปองกันมิใหกระแสไฟฟาร่ัวลงดินหรือลัดวงจรลงดิน
เพราะถาปริมาณกระแสไฟฟาท่ีร่ัวไหลมีจำนวนมาก อุปกรณ
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 กวาที่ไฟฟาจะสงไปถึงบานเรือนไดอยางปกติ ชนิดที่วาเปดปุบติดปบ เสียบปลั๊ก
   เปดปุบ จากส่ิงอำนวยความสะดวกพวกเคร่ืองใชไฟฟาน้ัน ตองผานกระบวนการระบบสง
    ไฟฟาแรงสูงและลดระดับแรงดันไฟฟาจนถึงบานเรือน เพื่อใหเกิดความเหมาะสมที่สุด
     ตอการใชงานในบานเรือนประชาชน
 แตสำหรับประชาชนแลว เรื่องระบบไฟฟาอาจดูเปนเรื่องไกลตัว เพราะมีสายไฟ
      หลายสาย ตอ พวง เชื่อมกันดูวุนวายไปหมดจึงทำใหเกิดอาชีพ “ชางไฟฟา” เพราะ
      ตระหนักดีวาหากใชอยางเดียว โดยไมดูแลอาจไมปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินเปนแน
      แตหากพูดถึงเปนระบบไฟฟาแรงสูงบนเสาไฟสูงตนใหญหางไกลชุมชนออกไป เมื่อถึง
     เวลาที่ตองบำรุงรักษาตามแผนงานหรือเกิดภัยธรรมชาติเขาจะทำอยางไร จะหยุดจาย
    กระแสไฟฟาเหมือนการซอมระบบไฟฟาภายในบานหรือไม เม่ือยังมีอีกหลายชีวิตท่ีตอง
  พึ่งพากระแสไฟฟา



ปองกันที ่ติดตั ้ง ในระบบจำหนายก็จะตัดวงจรออก ทำให
การจายไฟหยุดชะงัก)  โดยไดแนวคิดมาจากตะขอหิ้วถังน้ำ 
เพื่อมาประยุกตเพื่อใชในการทำงาน คลองเขากับชุดลูกถวย
สายสงไฟฟาแรงสูงขึ้นมาใหม เพื่อใหเกิดความสะดวกในการ
ทำงาน ทีมงานจึงไดการออกแบบเครื ่องมือและชิ ้นสวน
ตาง ๆ ใหแข็งแรง กอนนำไปใชงานทีมงานไดนำเครื่องมือนี้
ไปทดสอบการรับแรงดึง 2,500 กิโลกรัม ตามมาตรฐาน
ของ JIS ตองไมนอยกวา 3 เทาของน้ำหนักที่รองรับ กอน
ที่จะนำเครื่องมือไปใชงานเปลี่ยนลูกถวยที่เสาสง 230 เควี 
บานโปง 2-นครชัยศรี เปนครั้งแรก พบวาสามารถลดเวลา
การเปล่ียนลูกถวยสายสงไฟฟาแรงสูงเหลือ 1 ข่ัวโมง 49 นาที
ตอการเปล่ียนชุดพวงลูกถวย 1 ชุด ซ่ึงเดิมทีมงานเคยเปล่ียน
ชุดพวงลูกถวยเหมือนกันทุกประการโดยไมใชเครื่องมือ Hot 
End V-String Yoke ใชเวลามากถึง 2 ขั ่วโมง 27 นาที 
เทากับลดเวลาได 38 นาทีตอการเปลี่ยนชุดลูกถวย 1 ชุด 
กอนหนาที ่จะมีเครื ่องมือชนิดนี ้ เมื ่อมองในภาพรวมของ
ภารกิจนั้นกวาที่จะเตรียมอุปกรณ ขึ้นเสาสายสง การปฏิบัติ
ภารกิจใน 1 วัน สามารถเปลี่ยนชุดพวงลูกถวยสายสงไฟฟา
แรงสูงได 2 ชุดเทานั้น

ผลที่ไดจากการลดเวลาการเปลี่ยนชุดพวงลูกถวย ดวยแรงงาน
ทั้งหมด 9 คน ทำใหมีเวลาเหลือเพิ่มขึ้นในการเปลี่ยนลูกถวย
ไฟฟาแรงสูง อีก 1 ชุด เทากับวาตั้งแตมีเครื่องมือ Hot End
V-String Yoke ทำใหภารกิจเปลี่ยนชุดพวงลูกถวยไดเปนวันละ 
3 ชุด ย่ิงไปกวาน้ันสามารถปฏิบัติภารกิจโดยท่ียังมีกระแสไฟฟา
ไหลเวียนอยูในระบบสายสงไฟฟา เปนความพยายามท่ีนาทึ่งใน
การปฏิบัติภารกิจเพื่อสนองความตองการใชไฟฟาของประเทศ
ประชาชน 
 นอกจากน้ี มูลคาของเคร่ืองมือช้ินน้ีหากไมมีแนวความคิด
ประยุกตใชงาน อาจตองส่ังซ้ืออุปกรณท่ีมาจากตางประเทศท่ีมี
การทำงานใกลเคียงกันประมาณราคา 120,000 บาท อีกทั้ง
ไมไดแบบตามที่ตองการ แตดวยความคิดที่อยากจะพัฒนาการ

ทำงาน ทำใหทีมงานสามารถผลิตเคร่ืองมือข้ึนเอง โดยใชวัสดุ
ในประเทศ ในราคา 20,000 บาท ปจจุบันมีอุปกรณช้ินน้ี 5 ชุด
เพื่อประจำการทั้งภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ และเขตปริมณฑล 
 ประโยชนอันอเนกอนันตน้ีสงผลใหเคร่ืองมือ Hot End
V-String Yoke ไดรับความสนใจ ทำใหคุณวัชทพล ทานะกุล
และทีมงานควารางวัลท้ังในและตางประเทศ สรางความรูสึกดีใจ
และความภาคภูมิใจทั้งตอทีมงานและองคกร
 ทั้งหมดนี้เปนความสำนึกในหนาที่ความรับผิดชอบที่
ตองเสียสละทุกอยางเพ่ือใหระบบไฟฟาของประเทศมีความม่ันคง
สามารถตอบสนองการใชไฟฟาของประชาขน แบบเปดปุบ
ติดปบ ซึ่งเจาหนาที่เหลานี้ในวงการมักเรียกวา “ชางสาย” 
ปฏิบัติภารกิจบนเสาสงไฟฟาและสายสงไฟฟาแรงสูงที่มีแรง
ดันตั้งแต 115 เควี จนถึง 500 เควี มีชีวิตที่แกวงไปมาตาม
แรงลมและแดดเผาอยูบนสายสงไฟฟาแรงสูงโดยที่ยังมีระบบ
ไฟฟาไหลเวียนอยู และบางครั้งก็ประสบกับความยุงยาก
ซับซอน เปนความรูความสามารถเฉพาะตัวท่ีนอยคนจะทำได 
ในขณะที่ปลายทาง คือ ผูใชไฟฟาสามารถใชไฟฟาไดอยางมี
ความสุข น่ีคือความภาคภูมิใจท่ีเปนเบ้ืองหลังความสุขของคนไทย 
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รางวัลอันทรงคุณคาเคร่ืองมือ “Hot End V-String Yoke”
หรือ “เคร่ืองมือเปล่ียนลูกถวย  V-String 60 องศา”
v รางวัล “Silver Prize” งาน QCC สายงานระบบสงป 2555
v รางวัล “Golden Prize” งาน QCC กฟผ. ป 2555
v รางวัล “Golden Award Thailand Quality Prize 2013” 
 สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุน
v รางวัล “Best Practice” วิธีการทำงานที่เปนเลิศดาน
 สายสงไฟฟาแรงสูง ป 2556
v รางวัลดีเยี่ยม ประกวดส่ิงประดิษฐที่เปนประโยชน กฟผ. 
 ป 2556
v รางวัล “Golden Award” งานประกวดสิ่งประดิษฐ Seoul 
 International Invention Fair 2014 ประเทศเกาหลีใต



ลดเวลาทํางานเหลือ 
   1 ขั่วโมง 49 นาที

ปฏิบัติภารกิจโดยท่ี
ยังมีกระแสไฟฟา
ไหลเวียนอยูในระบบสายสงไฟฟา
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“Hot End V-String Yoke”
“à¤Ã×èÍ§Á×Íà»ÅÕèÂ¹ÅÙ¡¶ŒÇÂ
V-String 60 Í§ÈÒ”



22 Comic
¡ÒÃ �μÙ¹



magazine
Á¡ÃÒ¤Á-¡ØÁÀÒ¾Ñ¹ �̧ ¾.È. 2559 23

¨Ñ´·Óâ´Â ½†ÒÂÊ×èÍÊÒÃÍ§¤�¡ÒÃ ¡¿¼.
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 ในวงการอุตสาหกรรมไฟฟาไทย นายสุนชัย คำนูณเศรษฐ ผูชายคนน้ี
ถือเปนเบอรหน่ึง เพราะเปนท่ีรูจักกันดีวาทานคือ ผูวาการการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย (ผูวาการ กฟผ.) แนนอนวาตองเกง! ตองมีความสามารถ! และตองดี! 
ถึงจะกาวมาสูตำแหนงนี้ได การไดมีโอกาสสัมภาษณ “คุณสุนชัย” อีกครั้ง ถือวา
เปนความโชคดีเพราะในเดือนมิถุนายนน้ี คุณสุนชัยจะครบวาระการดำรงตำแหนง
ผูวาการ กฟผ. และเกษียณอายุการทำงาน แมคร้ังนี้จะเปนการพูดคุยในเร่ืองราว
ที่เปนสวนตัว แตก็พบวาไมวาจะแงมุมไหน เรื่องราวของทานยังคงนาสนใจและ
ใหขอคิดดี ๆ แกผูอื่นไดเสมอ

“¤ÇÒÁÊØ¢¢Í§¼Á¤×Í¡ÒÃ·Ó§Ò¹”



 ผมไมคอยมีวันหยุดนะ เพราะในวันเสารอาทิตยสวนใหญ
จะตองเดินทางไปเข่ือน โรงไฟฟาหรือโครงการของ กฟผ. ตางจังหวัด 
แตถามีโอกาสไดหยุดในวันหยุด ผมอยากจะอยูกับลูก ทำกิจกรรม
รวมกัน เชน ทานอาหาร ดูภาพยนตร ซ่ึงปกติแลวในหน่ึงเดือนก็จะมี
เพียงครั้งหรือสองครั้งที่ไดมีโอกาสพักผอนกับครอบครัวในวันหยุด 
นอกจากนี้ถามีเวลาอยากออกกำลังกาย ผมชอบเลนกีฬาเกือบทุก
ประเภท แตไมถึงกับเลนเกง ซึ่งลาสุดนี้กำลังหัดเลนกอลฟ แตถา
วันหยุดเราเลือกไปตีกอลฟก็จะไมไดอยูกับลูก ตอนน้ีจึงยังเลนไมเกง
เทาไหรเพราะเลือกที่จะอยูกับครอบครัวมากกวา 

 อยางไรก็ตามการออกกำลังกายเปนส่ิงสำคัญ ตองยอมรับวา
ตอนนี้สุขภาพแยลง ทั้งเกิดจากความเครียดจากการทำงาน และ
ไมคอยมีเวลาพักผอน ก็ไดรับคำแนะนำใหออกกำลังกายมากขึ้น 
แตเน่ืองจากไมคอยมีเวลา จึงพยายามแทรกการออกกำลังกายเขาไป
ในกิจวัตรประจำวันของเรา วิธีที่ทำบอย ๆ คือ การเดิน พยายาม
เดินข้ึนลงบันได งดการใชลิฟต และตอนน้ีมีตัวชวยเปนนาิกาขอมือ 
Smart watches จะบอกแคลอรี่ และนับจำนวนกาวเดินของเรา 
ซึ่งมันจะรองเตือนเมื่อรางกายของเราเดินหรือขยับตัวนอย 

26 Secret Talk
¤ØÂ¹Í¡ÃÍº

äÅ¿ŠÊäμÅ �ã¹ÇÑ¹ËÂØ´à»š¹ÍÂ‹Ò§äÃ

äÁ‹à¤Â¤Ô´Ç‹ÒÊÔè§μ ‹Ò§ æ ·Õèà¡Ô´¢Öé¹à»š¹»˜ÞËÒ
ËÃ×ÍÍØ»ÊÃÃ¤ ¤Ô´à¾ÕÂ§Ç‹Ò·Õèà»š¹áºº¹Õéà¾ÃÒÐ
àÃÒÂÑ§·ÓäÁ‹¶Ö§·ÕèÊØ´à·‹Ò¹Ñé¹àÍ§



 จะใหบอกวาผมเปนคนอยางไร คงตองใหคนอ่ืนเปนคนบอก 
จากท่ีเคยไดยินคนอ่ืนมักบอกวาผมชอบคิดอะไรท่ีแปลกกวาคนอื่น 
ในท่ีประชุมผมเสนอมุมมองหรือความคิดท่ีแตกตางจากคนอ่ืน เพราะ
ตองการกระตุนใหคนอ่ืนแสดงความคิดเห็น ผมไมชอบพูดหรือโฆษณา
ตัวเองเยอะ แตชอบที่จะลงมือทำใหเห็นจริงเปนรูปธรรมเลยดีกวา 
ผมชอบใหความเปนกันเองกับผูอื่น มองทุกคนเปนเพื่อนรวมงาน 
ไมถือตัววาเราเปนเจานาย คนอ่ืนเปนลูกนอง แตหลายคนอาจมองวา
ผมคอนขางดุจริง ๆ แลวผมเปนคนโกรธคนยากนะ แตท่ีเห็นเหมือน
โกรธ เปนการแสดงทาทีเพื่อเตือนใหรูวาคนน้ันกำลังทำผิดนะ หรือ
เริ่มทำอะไรนอกลูนอกทางแลว 

 สำหรับตอนน้ีคือการไดเห็นผลสำเร็จจากการทำงาน กฟผ. 
มีหลายโครงการท่ีเปนประโยชนและกอใหเกิดความม่ันคงดานพลังงาน
ไฟฟาตอสังคม และประเทศชาติในระยะยาว ไมวาจะเปนโครงการ
กอสรางโรงไฟฟา หรือโครงการกอสรางและปรับปรุงระบบสง มี
ความสุขท่ีไดทำงานท่ีเรารัก ซ่ึงงานท่ีเราทุมเทและต้ังใจทำน้ี สามารถ
สรางความสุขใหกับคนไทยไดดวย เพราะคนไทยจะไดมีไฟฟาใช
อยางสะดวกสบาย แตถาถามถึงความสุขในมุมสวนตัวคือ การเห็น
ลูกมีความสุขเราก็มีความสุข

magazine
Á¡ÃÒ¤Á-¡ØÁÀÒ¾Ñ¹ �̧ ¾.È. 2559 27

¢Í¤Ó¨Ó¡Ñ´¤ÇÒÁ·Õèà»š¹μ ÑÇμ¹¢Í§¤Ø³

ÍÐäÃ¤×Í¤ÇÒÁÊØ¢¢Í§¤Ø³

 ผูบังคับบัญชาทุกคนท่ีเคยทำงานดวยถือเปนแบบอยางท่ีดี 
เพราะแตละทานจะมีขอดีขอเดนของตนเอง และเราเลือกท่ีจะหยิบ
ขอดีมาปรับใชในการทำงาน บางทานอาจเปนแบบอยางที่ดีในเรื่อง
การสั่งงาน มีการสั่งงานที่ชัดเจนเขาใจงาย บางทานเดนในเรื่อง
ความใกลชิด ดูแลเอาใจใสลูกนอง บางคนเปนคนรอบรู รูจักปฏิสัมพันธ
กับบุคคลภายนอกเยอะ บางคนเกงเทคนิคในการพูดจาโนมนาวใจคน 
เปนตน การทำงานในแตละยุคสมัยมีความแตกตางกัน เราไมสามารถ
จะไปลอกเลียนแบบอยางใคร แลวเจาะจงวาเราจะเปนแบบน้ันแบบน้ี 
ฉะนั้นผมจึงเลือกหยิบสิ่งที่ดีของแตละทานแลวนำมาปรับใชให
เหมาะสมกับตัวเองและการทำงานในปจจุบันดีกวา

 ไมเคยคิดวาสิ่งตาง ๆ ที่เกิดขึ้นเปนปญหาหรืออุปสรรค 
คิดเพียงวาที่เปนแบบนี้เพราะเรายังทำไมถึงที่สุดเทานั้นเอง ผมไม
เคยเจอปญหาแลวทอ หรือเลิกทำ ผมเชื่อวางานทุกงานมีแนวทาง
ของมัน ไมจำเปนวาตองราบรื่นไปทุกเรื่อง แตถาเราทำถึงที่สุดแลว
ไมสำเร็จแปลวาวิธีทำของเราไมถูกตอง เราก็มาทบทวน ตั้งตนใหม 
เริ่มหาแนวทางกันใหมเทานั้นเอง ผมไมมีคำพูดเท ๆ หรือคำพูด
สวยหรูอะไรในการสอนคนอื่นหรือเตือนตนเอง เพราะคำพูดเพียง
ประโยคเดียว มันไมสามารถครอบคลุมทุกอยางในชีวิตเราได ชีวิต
เราตองเจอเรื่องราวอะไรอีกมาก ขอเพียงแคเราทำดี ตั้งใจทำในสิ่ง
ที่เราทำอยูใหถึงท่ีสุด แลวทุกอยางจะดีเอง

¤Ø³ÂÖ´¶×Íã¤Ãà»š¹áººÍÂ‹Ò§ã¹¡ÒÃ·Ó§Ò¹

 ผมทำงานใน กฟผ. มา 38 ป คอนขางยาวนาน ความต้ังใจ
แตแรกท่ีเลือกทำงานท่ี กฟผ. เพราะอยากจะใชความรูดานวิศวกรรม
ไฟฟาท่ีเรียนมาใหเกิดประโยชน ไมใชเพ่ือตนเองอยางเดียว แต กฟผ. 
เปนองคกรที่ทำงานเพื่อสรางประโยชนใหแกประเทศชาติดวย 
ผมไดวางวิสัยทัศนของ กฟผ. ในการจะเปนองคการช้ันนำในกิจการ
ไฟฟาระดับสากล เพื่อพิสูจนวา กฟผ. มีความเปนมืออาชีพและมี
ประสิทธิภาพในการทำงานเทียบเทากับองคการช้ันนำของโลก เพ่ือ
ใหประชาชนภาคภูมิใจและไวเนื้อเชื่อใจให กฟผ. ดูแลความมั่นคง
ดานพลังงานของไทยตลอดไป นอกจากนี้ยังผลักดันใหมีโครงการ
การปรับปรุงและกอสราง ไมวาจะเปนโรงไฟฟาและระบบสงหลาย
โครงการ ขอเพียงผูปฏิบัติงานทุกคนรวมกันมุงมั่นและสานตอการ
ทำงานของ กฟผ. อยางมีประสิทธิภาพตอไป ผมหวังวาประชาชน
จะยอมรับและไววางใจ กฟผ. มากข้ึน อยากเห็นคนรัก กฟผ. มากข้ึน 
และขอใหเช่ือม่ันวาเราทำงานโดยคำนึงถึงผลประโยชนสวนรวมของ
ประเทศเปนสำคัญ ในวันน้ีสามารถยืนยันไดวาไมวาผมจะออกไปแลว 
หรือมีผูวาการคนใหมเขามาอีกก่ีคน กฟผ. จะเปนสวนหน่ึงของสังคม
ที่จะชวยพัฒนาประเทศไทยใหกาวหนาตอไป จะดูแลความมั่นคง
ระบบไฟฟา และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน อะไรก็ตามที่
จะทำใหประเทศพัฒนาไปไดอยางยั่งยืน กฟผ. พรอมที่จะทำ 

 แมวาอีกเพียงไมกี่เดือนจะเกษียณอายุการทำงาน แตดู
เหมือนวาในทุกลมหายใจของทานจะยังคงทุมเททำงานอยางเต็ม
ความสามารถและแนวแนท่ีจะสรางผลงานตอไป อยางท่ีคุณสุนชัย
บอกวา “ผมไมชอบพูดแตชอบที่จะลงมือทำใหเห็นจริง”

àÁ×èÍà¨Í»˜ÞËÒËÃ×ÍÍØ»ÊÃÃ¤ ÁÕËÅÑ¡ÍÐäÃã¹¡ÒÃ
¨Ñ´¡ÒÃ»˜ÞËÒ

»‚¹Õéà»š¹¡ÒÃ·Ó§Ò¹»‚ÊØ´·ŒÒÂä´ŒÇÒ§Í¹Ò¤μ ¡¿¼.
äÇŒÍÂ‹Ò§äÃ



àÊÕÂÇ¿˜¹      
(Tooth Hypersensitivity)

 อาการเสียวฟนเกิดจากการท่ีเนื้อฟนถูกเปดออก โดยปกติ
ฟนของเราจะถูกปกปองดวยเคลือบฟนและเหงือก เมื่อเคลือบฟน
สึกหรือหลุดออก หรือเหงือกรนจากปกติ เนื้อฟนจะถูกเปดออก 
บนชั้นเนื้อฟนจะมีทอเนื้อฟนเล็ก ๆ (Tubules) ที่มีปลายประสาท
และภายในมีของเหลวอยู การรับประทานอาหารหรือดื่มเครื่องดื่ม
ท่ีรอน เย็น เปร้ียว หรือหวาน จะทำใหของเหลวเหลาน้ีเคล่ือนท่ีเขาไป
ในทอเนื้อฟน และไปกระตุนปลายประสาทใหเกิดการตอบสนอง 
ซึ่งเปนการกระตุนอาการปวดเสียวฟนได ทำใหรูสึกไมสบาย หรือมี
ความเจ็บปวดแปลบ ๆ จี๊ด ๆ ในชวงเวลาสั้น ๆ 

28 Health Tips
ÊØ¢ÀÒ¾´Õ



 การเสียวฟนเน่ืองจากสาเหตุดังกลาว สามารถบรรเทา
และปองกันไดโดยการรักษาอนามัยชองปากใหสะอาด แปรงฟน
ถูกวิธีดวยเทคนิคขยับปด (Modified Bass Technique) 
รวมกับการใชยาสีฟนที่ลดอาการเสียวฟน
 ยาสีฟนท่ีสรรพคุณบรรเทาอาการเสียวฟนได แบงออก
เปน 2 กลุมใหญ คือ 
 1. ยาสีฟนที่ประกอบดวยสารลดการเสียวฟน ไดแก 
โปตัสเซียมไนเตรต (Potassium Nitrate) และสตรอนเตรียม
คลอไรด (Strontium Chloride) ซ่ึงสารเหลาน้ีจะลดความสามารถ
ในการรับรูความรูสึกของฟนลง
 2. ยาสีฟนท่ีประกอบดวยสารอุดปดทอเน้ือฟน ทำหนาท่ี
ขัดขวางการเคลื่อนที่ของเหลวในทอเนื้อฟน จึงบรรเทา
อาการเสียวฟนได เชน โนวามิน (Novamin)
 สารลดอาการเสียวฟนทั้ง 2 กลุม เปนสวนผสมของ
ยาสีฟนบางย่ีหอ ที่วางขายอยูตามทองตลาดทั่วไป

 อยางไรก็ดี อาการเสียวฟนอาจมีสาเหตุจากฟนผุ 
ฟนราว วัสดุอุดแตก หรือเนื้อเยื่อในโพรงประสาทฟนอักเสบ
ได ดังน้ันเม่ือมีอาการเสียวฟนหรือความผิดปกติใด ๆ เกิดข้ึน
ในชองปาก จึงควรไปพบทันตแพทยเพ่ือไดรับการตรวจวินิจฉัย
และรับการรักษาท่ีเหมาะสมตอไป

การแปรงฟนแรงเกินไป พฤติกรรมดาน
ทันตสุขลักษณะ เชน การแปรงฟนบอย
เกินไป รุนแรงเกินไป หรือใชแปรงที่แข็ง
เกินไป สามารถทำใหเคลือบฟนสึกได
ส่ิงเหลาน้ียังสามารถทำใหเกิดเหงือกรน ซ่ึง
ทำใหเนื ้อฟนถูกเปดออก และรับสัมผัส
จากสิ่งกระตุนภายนอก ทำใหเกิดอาการ
เสียวฟนได

โรคเหงือก (เหงือกอักเสบ) เมื่อเนื้อเยื่อ
ของเหงือกอักเสบและออนแอจากภาวะ
โรคเหงือก อาจทำใหคุณมีเหงือกที่มีความ
รู สึกไวและอาจรู สึกเสียวฟน เนื ่องจาก
ทอเนื้อฟนถูกเปดออกมาก

การนอนกัดฟน/ขบฟน หากคุณกัดฟน
ขณะที่คุณหลับ หรือหากคุณขบฟนตลอด
ฟนอาจทำใหเคลือบฟนสึกและเปดชั ้น
เนื้อฟนของคุณ

เหงือกรนเกิดจากภาวะตางๆ เชน โรคปริทันต 
ซึ่งจะทำใหเนื้อฟนถูกเปดออก และทำให
เกิดอาการเสียวฟนได การแปรงฟนอยาง
รุนแรงหรือแปรงฟนบอยเกินสามารถทำให
เกิดเหงือกรนได

magazine
Á¡ÃÒ¤Á-¡ØÁÀÒ¾Ñ¹ �̧ ¾.È. 2559 29



30 Follow Me
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เรื่อง จ.ศิริวงษ



“...ËÒ¡à»š¹¤¹ªÍº·‹Í§à·ÕèÂÇ áμ‹äÁ‹ªÍº¡ÒÃà´Ô¹·Ò§áººà ỐÁæ
ÇÑ¹¹ÕéàÃÒÁÕÇÔ¸Õ¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇÂØ¤àÃâ·Ã (Retro)

áμ‹¡ÅÑº¡ÅÒÂà»š¹à·Ã¹ �́ãËÁ‹¢Í§Ë¹Ø‹ÁÊÒÇã¹àÇÅÒ¹ÕéÁÒ½Ò¡
¹Ñè¹¡ç¤×Íáº¡à»‡ÅØÂä»¡Ñ¹ Œ́ÇÂÁŒÒàËÅç¡

ã¹ÂØ¤»¯ÔÇÑμÔÍØμÊÒË¡ÃÃÁ ËÃ×ÍÃ¶ä¿¹Ñè¹àÍ§...”
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    เราเปนคนหนึ่งที่ยังไมเคยขึ้นรถไฟเลย ฉะนั้นจึงอยาก
ลองไปเที่ยวใชบริการจากการรถไฟฯ ดูบาง เพราะไดยินมาวา
คาบริการถูกมากเมื่อเทียบกับการเดินทางดวยวิธีอื่น ๆ คิดได
ดังน้ันก็ใชอินเทอรเน็ตท่ีมีอยูใหเกิดประโยชน โดยการคนหาขอมูล 
และพบวามีการรีวิวการทองเที่ยว โดยใชรถไฟเปนยานพาหนะ
เปนจำนวนมากเลยทีเดียว และหน่ึงส่ิงท่ีนาสนใจก็คือ การบริการ
ทองเท่ียวของการรถไฟแหงประเทศไทยน่ันเอง และขอมูลยังบอก
อีกวาราคาไมแพงอีกดวย ดวยความท่ีมีงบนอยบวกกับความมัธยัสถ 
(งก) จึงคนหาขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการใหบริการน้ีของการรถไฟฯ 
และส่ิงท่ีนาสนใจท่ีสุดสำหรับคนงบนอยและไมคอยมีเวลาอยางเรา 
ก็คือการทองเท่ียวโดยรถไฟ แบบเชาไป-เย็นกลับ หรือ One day 
Trip นั่นเอง ซึ่งจะเปดใหบริการเฉพาะวันเสาร-อาทิตย และวัน
หยุดนักขัตฤกษ เทานั้น สถานที่ที่เราเลือกไปก็คือ น้ำตกไทรโยค
นอย จังหวัดกาญจนบุรี และเพื่อความมั่นใจในการเดินทาง 
สามารถสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดและขอมูลเพิ่มเติมจาก
Call Center โทร 1690 ของการรถไฟ ซึ่งใหบริการตลอด 24 
ชั่วโมงกันเลยทีเดียว
    

 การเดินทางเริ่มตนในตอนเชาวันเสาร ที่สถานีรถไฟ
หัวลำโพง โดยอัตราคาบริการในการทองเที่ยวครั้งนี้ ราคา 120 
บาท/คน และตามกำหนดการแลวขบวนรถไฟจะออกจากสถานี
เวลา 06.30 น. ซึ่งเวลาการเคลื่อนขบวนนั้นก็ตรงเวลามากคะ 
เรียกไดวาออกจากสถานีแรกต้ังแตฟายังมืดอยูเลย ดวยบรรยากาศ
ชิล ๆ แบบน้ีทำใหรูสึกผอนคลายมาก ๆ และเม่ือถึงสถานีนครปฐม
เจาหนาท่ีไดหยุดรถใหนักทองเท่ียวท้ังหลายไดลงไปกราบสักการะ
องคพระปฐมเจดีย ซึ่งเปนพระสถูปเจดียที่มีขนาดใหญที่สุดใน
ประเทศไทย และเท่ียวชมบรรยากาศโดยรอบ ซ่ึงตามกำหนดการ
แลว เราจะมาถึงท่ีน่ีกันในเวลาประมาณ 07.40 น. ท่ีสำคัญอากาศ
กำลังดีเลยคะ ไมรอน เหมาะกับการเดินเที่ยวชมเปนอยางมาก
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ตามกำหนดการทองเท่ียวจะหยุดรถใหนักทองเท่ียวไดชมธรรมชาติ 
ถายรูป ซื้อของที่ระลึก หรือพักผอนตามอัธยาศัย ที่นี่เนืองแนนไป
ดวยนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ สมกับเปนสถานที่
สำคัญและสัญลักษณของจังหวัดกาญจนบุรี คาดวาคงสามารถสราง
เศรษฐกิจของชุมชุมท่ีน่ีไดมากทีเดียว เดินช่ืนชมบรรยากาศไปเร่ือย ๆ 
มาเจอกับรานขายโปสการดพรอมบริการสงใหฟรี จึงไมรอชาขอเขียน
สงไปหาครอบครัว และเพื่อน ๆ  เพื่อใหคนรับไดรวมเปนสวนหนึ่ง
ของความทรงจำกับการทองเท่ียวในครั้งนี้ดวย 
 หลังจากท่ีออกเดินทางกันตอในเวลา 10.00 น. ทางเจาหนาท่ี
ก็มีบริการสั่งอาหาร และของฝากใหกับนักทองเที่ยวลวงหนา ซึ่ง
ของฝากมีใหเลือกมากมาย อาทิ ผัดไทย ขนมหมอแกง น้ำตาลสด 
ทอดมันปลากราย

 เจาหนาท่ีใหบรรดานักทองเท่ียวท้ังหลายเท่ียวกันตามอัธยาศัย 
คนอ่ืน ๆ เคาเดินตรงไปท่ีองคพระปฐมเจดียเลย แตเราขอเลือกเดินเลน
ท่ีตลาดนัดตรงทางเขากอน มองดูผูคนดำเนินชีวิตประจำวันของเขา
ไปก็เพลินดี ที่นี่ยังคงวิถีชีวิตแบบเดิมไว ยังมีสามลอรับจางคอยให
บริการอยู ซึ่งปจจุบันหาดูและหาใชบริการไดยากมากแลว นับวา
โชคดีมากท่ีไดเห็น จึงถือโอกาสแอบเก็บภาพเปนท่ีระลึก แตวาเดินชม
ตลาดไดเพียงไมนาน เพราะเกรงวาจะไมทันเวลา จึงตองรีบไปที่
ตัวองคพระปฐมเจดีย เพื่อนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เสริมความเปน
สิริมงคลใหแกตนเอง
 เวลาประมาณ 08.20 น. ถึงเวลาที่จะตองออกเดินทางกัน
ตอแลว ใชเวลาพอสมควรกวาจะไปถึงจุดหมายตอไป ซึ่งนั่นก็คือ 
สะพานขามแมน้ำแคว เราเดินทางมาถึงในเวลาประมาณ 09.35 น.



 การมาเที่ยวกาญจนบุรีโดยใชบริการของการรถไฟฯ 
ในคร้ังน้ีทำใหเราไดเปดประสบการณใหม ๆ และยังไดขอคิดจาก
การเดินทางในครั้งนี้ดวยวา “แมวาเราจะรูถึงจุดมุงหมายที่เรา
จะไป แตก็ไมไดหมายความวาระหวางทางที่ไปนั้น จะไมนาสนใจ 
เพราะจริง ๆ แลวความหมายของการเดินทางคือเร่ืองราวระหวาง
ทางตางหาก ไมใชจุดหมายปลายทางเพียงอยางเดียว...”

 ฉึกฉัก.. ฉึกฉัก.. ขบวนรถไฟมาถึงถ้ำกระแซ ในเวลา
ประมาณ 11.00 น. ถ้ำกระแซเปนสถานท่ีสำคัญทางประวัติศาสตร 
เพราะเปนถ้ำที่เคยเปนที่พักของเชลยศึกเมื่อครั้งสรางเสนทางรถไฟ
สายมรณะ จากไทยไปเมียนมา ตัวถ้ำติดกับเสนทางรถไฟสาย
กาญจนบุรี-น้ำตก ซ่ึงเปนทางรถไฟสายประวัติศาสตร เน่ืองจากทาง
สายน้ี สรางข้ึนในชวงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 โดยใชแรงงานเชลยศึกฝาย
สัมพันธมิตรและกรรมกรชาวเอเชียที่กองทัพญี่ปุนเกณฑมาสราง
เพื ่อใชเปนเสนทางยุทธศาสตรผานประเทศพมา และปจจุบัน
การรถไฟแหงประเทศไทยเปดเดินรถบนเสนทางน้ีทุกวัน เพราะเปน
เสนทางที่สวยและใกลชิดกับธรรมชาติมากอีกเสนทางหนึ่ง โดย
ขบวนรถไฟจะลัดเลาะไปตามเชิงผาเลียบไปกับลำน้ำแควนอย และ
วิ่งเลียบผานถ้ำกระแซ สถานที่แหงนี้ยังคงมีกลิ่นอายแหงความเปน
ประวัติศาสตรอยูมาก เราจึงไมรอชาที่จะเก็บภาพทิวทัศนสวยงาม
ไวเปนที่ระลึก ขบวนรถไฟเคลื่อนขบวนไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งเวลา
ประมาณ 11.30 น. ก็มาถึงยังที่หมายสุดทาย นั่นก็คือสถานีน้ำตก 
ซึ่งน้ำตกไทรโยคนอย อยูไมไกลจากนี้ ทางเจาหนาที่ปลอยใหนัก
ทองเท่ียวไดพักผอนตามอัธยาศัย โดยมีก็รานคาและรานอาหารคอย
ใหบริการอยูตรงทางเขาของน้ำตก

 เราใชเวลาทองเที่ยว และดื่มด่ำกับบรรยากาศธรรมชาติ
ใหไดมากที่สุด เพราะเวลาคอนขางจำกัด ในกำหนดการนั้น ขบวน
รถไฟจะออกเดินทางกลับกรุงเทพในเวลาประมาณ 14.30 น. เราใช
เวลาในการเดินเที่ยวชมน้ำตกและสิ่งสวยงามที่ธรรมชาติสรางขึ้น

อยางคุมคา เก็บภาพในมุมตาง ๆ ใหเปนการบันทึกความทรงจำ
ใหไดมากท่ีสุด นาเสียดายท่ีตอนไปเท่ียวน้ัน เปนชวงฤดูหนาว ทำให
น้ำตกมีสภาพไมตางจากน้ำหยด... แตถึงอยางไร บรรยากาศและ
ทัศนียภาพของท่ีนี่ก็ยังคงสวยงาม

 เมื่อถึงเวลาตามกำหนดการ ขบวนรถไฟก็เคลื่อนออกจาก
สถานีไทรโยคนอย และมุงตรงสูกรุงเทพมหานคร เม่ือถึงสถานีนครปฐม 
นักทองเท่ียวท่ีส่ังซ้ือของฝากไวจะไดรับของและอ่ิมอรอยกันถวนหนา 
และสำหรับการบริการทองเที่ยวของการรถไฟฯ ในวันหยุดและ
วันหยุดนักขัตฤกษน้ัน ยังมีสถานท่ีทองเท่ียวอ่ืนๆ ไวบริการอีกมากมาย
เชน เท่ียวตลาดน้ำอัมพวา เท่ียวเพชรบุรี หาดชะอำ  เท่ียวเดอะสวน
ไทรโยค แอดแวนเจอรปารค เที่ยวอุทยานประวัติศาสตรปราสาท
เมืองสิงห เที่ยวทะเลหัวหินและสวนสนประดิพัทธ ลองแพที่เมือง
กาญจนบุรี และเที่ยวน้ำตกเอราวัณ เขื่อนศรีนครินทร ในสวนของ
คาบริการน้ันก็จะมีความแตกตางกันไป
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ของสัตวหลายชนิด ถาปะการังสูญพันธุไป
ยอมสงผลกระทบตอระบบนิเวศอยางรุนแรง
แนนอนคิดดูสิวาจะมีสิ่งมีชีวิตกี่ชนิดที่ตอง
ไรบาน

ปะการังลดภาวะโลกรอน
 ถาปะการังสูญพันธุไปจะเกิดวิกฤติ
ดานอาหารสำหรับมนุษย เพราะปลาสวน
หนึ่งที่มนุษยบริโภคเจริญเติบโตในพืดหิน
ปะการังน้ี ปะการังมีบทบาทสำคัญตอระบบ
นิเวศมาก เพราะชวยอุมชูสิ่งมีชีวิตจำนวน
มาก การคุมครองปะการังจึงเปนเร่ืองจำเปน

เพื่อรักษาสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กอีกนับ 1,000
ลานตัว พืดหินปะการังยังชวยปองกันการ
กัดเซาะชายฝง ลดความแรงของคลื่นที่ซัด
เขาฝง รวมถึงสึนามิและยังชวยลดภาวะ
โลกรอนอีกดวย ปะการังและสัตวจำพวก
หอย จะใชกาซคารบอนไดออกไซดซึ่งเปน
สาเหตุหน่ึงของภาวะโลกรอนในช้ันบรรยากาศ

      รูไหมวาส่ิงกอสรางขนาดใหญท่ีสุด
ท่ีส่ิงมีชีวิตสรางข้ึนไมใชกำแพงเมืองจีน 
ซึ ่งเปนผลงานของมนุษย แตเปน 
“พืดหินปะการัง” ช่ือวา “เกรตแบรริ
เออรรีฟ” ที่เรียงตัวยาวในทะเลทวีป
ออสเตรเลียมีพื้นที่ถึง 344,000 ตาราง
กิโลเมตร ใหญกวากรุงเทพมหานครถึง 
219 เทา เกรตแบรริเออรรีฟเปนผลงาน
ของปะการังหรือพอลิปส่ิงมีชีวิตขนาดเล็ก
ตัวยาวไมก่ีมิลลิเมตรท่ีมาอยูรวมกันจำนวน
มาก พืดหินปะการังยังเปนที่อยูอาศัย
ของแมงกะพรุนและสัตวทะเลอีก
จำนวนมาก
 ปะการังจะสรางแคลเซียม
คารบอเนตหรือหินปูนข้ึนมาหุมตัว
เพื่อปองกันผูลาจนเกิดแนวหินปูน
ถึงแมจะทำเพื่อปองกันตัวเอง แต
กำแพงหินปูนนี ้ม ีประโยชนกับ
สิ่งมีชีวิตอื่นอีกหลายชนิด ทั้งฟองน้ำ 
ดอกไมทะเล เมนทะเล สัตวพวกหอย
กุง ปู และปลาที่มาหลบภัยหรือวางไข
อยูในพืดหินปะการัง
 ในเกรดแบริเออรรีฟมีลากูนหรือ
ทะเลสาบน้ำเค็มชายฝงทะเลท่ีเปนแหลง
อนุบาลของลูกปลาพันธุตาง ๆ เปนสถานท่ี
ปลอดภัยตางจากทะเลที่มีผูลาทั้งฉลาม
แมงกะพรุน เตา หมึก และปลาสาก มีงาน
วิจัยท่ีบอกวามีส่ิงมีชีวิตในทะเลอาศัยอยู
ในพืดหินปะการังถึง 25 เปอรเซ็นต ขณะ
ที่มีพืดหินกินพื้นที่แค 1 เปอรเซ็นตของ
มหาสมุทร เราเรียกปะการังวาเปนวิศวกร
เพราะถึงแมเปนสัตวขนาดเล็ก แตก็ชวย
เปลี่ยนสภาพแวดลอมใหกลายเปนบาน

ด ถาปะการังสูญพันธุไป
 

ขนาดาดเลกเล็ก
นัจำนวน
อยูอาศัย
ลอีก
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ปูน
แต
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รือวางไข
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พืดหินปะการังเปนท่ีอยูอาศัยของส่ิงมีชีวิต
ในทะเลถึง 25 เปอรเซ็นตแตถูกคุกคามมี
โอกาสสูญพันธถึง 60 เปอรเซ็นต ในป
ค.ศ. 2030
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มาสรางหินปูนหรือแคลเซียมคารบอเนต
ถาสัตวไมมีกระดูกสันหลังพวกนี้สูญพันธุ
มหาสมุทรจะมีกาซคารบอนไดออกไซดมาก
และยังไมชวยลดกาซคารบอนไดออกไซด
ในช้ันบรรยากาศอีกดวย ภาวะโลกรอนก็จะ
รุนแรงยิ่งขึ้น
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¡Ñ́ à«ÒÐªÒÂ½̃›§ Å´¤ÇÒÁáÃ§¢Í§¤Å×è¹
·Õè«Ñ́ à¢ŒÒ½̃›§ ÃÇÁ¶Ö§ÊÖ¹ÒÁÔáÅÐÂÑ§ª‹ÇÂ
Å´ÀÒÇÐâÅ¡ÃŒÍ¹

Ñ¹¡ÒÃ
§¤Å×è¹
Ñ§ª‹ÇÂ

magazine
Á¡ÃÒ¤Á-¡ØÁÀÒ¾Ñ¹ �̧ ¾.È. 2559 35

ºÕàÇÍÃ � ¾Ç¡ÁÑ¹ªÍºÊÃŒÒ§à¢×èÍ¹
¶Ö§¢¹Ò´¨ÐäÁ‹ãËÞ‹ áμ‹à¢×èÍ¹à·ÕÂÁ¹Õé
¡çà»š¹½ÒÂªÐÅÍ¹éÓ·ÕèÁÕÊÑμÇ �ËÅÒÂ
ª¹Ô´ÁÒÍÂÙ‹ÍÒÈÑÂ

â

à¢×èÍ¹
·ÕÂÁ¹Õé
ËÅÒÂ

ã¹à¡Ã´áºÃÔàÍÍÃ �ÃÕ¿ÁÕÅÒ¡Ù¹
ËÃ×Í·ÐàÅÊÒº¹éÓà¤çÁªÒÂ½˜›§
·ÐàÅ·Õèà»š¹áËÅ‹§Í¹ØºÒÅ¢Í§
ÅÙ¡»ÅÒ¾Ñ¹¸Ø�μ‹Ò§ æ

นอกจากปะการังแลว ยังมีสัตววิศวกรชนิดอ่ืนอีก
ที่เปนสิ่งมีชีวิตหลักในระบบนิเวศ เชน บีเวอร
พวกมันชอบสรางเขื่อน ถึงขนาดจะไมใหญเทา
พืดหินปะการัง แตเข่ือนเทียมน้ีก็เปนฝายชะลอ
น้ำท่ีมีสัตวหลายชนิดมาอยูอาศัย เชน ปลาเทราต
   กบซาลาแมนเดอร นกกระสา และนาก ยังมี
        สัตววิศวกรอีกชนิดท่ีไมตองยุงยากกับการ
           หาวัสดุกอสราง นั่นคือ อารมาดิลโล
               เมื ่อ 4 ปกอน สัตวเลี ้ยงลูกดวย
                น้ำนมที่หายากและกลมกลืนไป
                 กับธรรมชาติพวกนี้ยังไมเปนที่
     รูจักมากนัก เพราะอาศัยอยูแตใน
    ทุงหญาปนตานัล ปาบึงขนาดใหญ
              ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ
            บราซิลเทาน้ัน

     โชคดีของสัตวไรบาน
      อารโน เดสบี นักสัตววิทยาชาวฝรั่งเศส
       ตั้งกลองถายภาพอัตโนมัติ เพื ่อศึกษา
       พฤติกรรมของอารมาดิลโลยักษ ทำให
      เขารูวาสัตวชนิดนี้ขุดโพรงลงไปลึกมาก
     แถมยังเปลี่ยนโพรงทุก 2 วันอีกดวย สวน
  โพรงเดิมจะมีสัตวอื่นมากกวา 25 ชนิด เชน 
ก้ิงกา เตา หมูปา ตัวกินมด และสมเสร็จมาอาศัย 
ถาอารมาดิลโลสูญพันธุ สัตวพวกน้ีจะไปอยูท่ีไหน
แมการอยูรอดของพวกมัน จะไมไดข้ึนกับอารมา
ดิลโลทั้งหมด แตพอไดพึ่งพาอาศัย พวกมันก็
เคยชินกับการใชโพรงของอารมาดิลโลซะแลว
ถาไมมีท่ีหลบภัยใหอยูก็ตองปรับตัวและหาวิธีอ่ืน
ซึ่งก็ยังไมเห็นหนทางเพราะไมมีสัตวชนิดไหนท่ี
ขุดโพรงใหญเทากับอารมาดิลโลยักษ อาจจะมี
บาง แตก็ไมไดเปลี่ยนโพรงบอยอยางนี้ สัตวไร
บานก็ตองปรับตัวและหาที่อยูใหมเพื่อหลบภัย
จากผูลาจำนวนมากในปาดิบชื้น 

“ÃÙŒËÃ×ÍäÁ‹” ¾×´ËÔ¹»Ð¡ÒÃÑ§¤×Íá¹ÇËÔ¹»Ù¹·Õè
ÊÔè§ÁÕªÕÇÔμã¹·ÐàÅ àª‹¹ »Ð¡ÒÃÑ§ ÊÃŒÒ§à»š¹
·ÕèÍÂÙ‹áÅÐËÅºÀÑÂ ÅÒ¡Ù¹¤×Í ·ÐàÅÊÒº¹éÓà¤çÁ
ªÒÂ½̃›§·ÐàÅÁÕ¾×́ ËÔ¹»Ð¡ÒÃÑ§¡Ñé¹¨Ò¡ÁËÒÊÁØ·Ã

ที่มา หนังสือ Go Genius ฉบับท่ี 127
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 àÃÔèÁÊÑ§à¡μ¡Ñ¹ËÃ×ÍäÁ‹Ç‹Ò ã¹ª‹Ç§ËÅÒÂ»‚·Õè¼‹Ò¹ÁÒÊÀÒ¾ÍÒ¡ÒÈ
áÅÐÄ´Ù¡ÒÅ¢Í§ä·ÂÁÕ¤ÇÒÁá»Ã»ÃÇ¹ÍÂ‹Ò§ÁÒ¡ ºÒ§»‚½¹μ¡ÁÒ¡à¡Ô¹ä»
¨¹à¡Ô´¹éÓ·‹ÇÁ á¶ÁºÃÔàÇ³·Õè¹éÓ·‹ÇÁÂÑ§¡Ô¹ºÃÔàÇ³¡ÇŒÒ§ÁÒ¡¢Öé¹¡Ç‹Òà´ÔÁ 
ËÅÒÂ·ÕèäÁ‹à¤Â¹éÓ·‹ÇÁ¡ÅÑºμŒÍ§¡ÅÒÂà»š¹¾×é¹·Õè»ÃÐÊºÀÑÂ¹éÓ·‹ÇÁËÃ×Í¶Ö§áÁŒ
ºÒ§·Õè¹éÓ·‹ÇÁÍÂÙ‹àÊÁÍáμ‹»ÃÔÁÒ³¹éÓ¡ÅÑº·‹ÇÁÊÙ§¢Öé¹·Ø¡»‚ æ ซ่ึงตรงขามกัน
สุดขั้วกับหนาแลงแมน้ำหนองคลองบึงกลับแหงขอดจนแทบไมเหลือน้ำ
ไวใชอุปโภคบริโภค ภัยธรรมชาติท่ีทวีความรุนแรงเชนน้ี สาเหตุหน่ึงและ
คาดวาจะเปนสาเหตุสำคัญมาจากปาไมในประเทศไทยเหลือนอยลงเต็มที 

 ปาไมจะทำใหฝนตกมากและมีความชุมช้ืนในอากาศสม่ำเสมอ 
บรรเทาความรายแรงของพายุ เพราะปาจะเปนฉากกำบังและลดความเร็ว
ของลม ปองกันน้ำทวม เพราะปาจะทำใหน้ำไหลชาลงไมไหลหลากมาทวม
พ้ืนท่ีต่ำ ทำใหมีน้ำไหลตลอดป เพราะพ้ืนดินใตปาเปรียบเสมือนอางเก็บน้ำ
ในฤดูฝน ถาปาเกิดในท่ีสูง น้ำท่ีกักเก็บไวจะคอย ๆ ซึมมารวมกันตามหุบขา 
เกิดลำธารเล็ก ๆ มากมาย กำเนิดแมน้ำสายธารท่ีสามารถมีน้ำใชไดทุกฤดูกาล
นอกจากน้ียังเปนแหลงท่ีอยูอาศัยของสัตวปา รวมถึงแหลงอาหารของ
มนุษยอีกดวย เชื่อวาทุกคนทราบดีวาปาไมหรือตนไมนั้นมีประโยชน
มากมายเพียงใด แตนอยคนนักท่ีต้ังใจจะรักษาและฟนฟูปาไมใหกลับมา
อุดมสมบูรณเหมือนในอดีต 

 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยหรือ กฟผ. เปนหนวยงาน
ที่อยากจะเห็นประเทศไทยกลับมามีปาไมที่อุดมสมบูรณ และมุงหวังที่
จะสรางสรรคใหเกิดสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อคนไทย ตั้งแตป 2537 เปนตนมา
กฟผ. ไดดำเนินการปลูกปาครอบคลุมพื้นที่ 49 จังหวัด ทั่วประเทศ 
คิดเปนจำนวนพื้นที่ปลูกปารวมกวา 441,987 ไรหรือคิดเปนตนไม
ที่ปลูกจำนวน 80 ลานตน เปนผลใหปาตนน้ำ ปาเบญจพรรณ และปา
ชายเลนของประเทศ สามารถพลิกฟนคืนความอุดมสมบูรณสูธรรมชาติ 
ชวยเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ เปนผืนปาที่ประชาชนไดใช
สอยประโยชนและอำนวยประโยชนสุขนานัปการ 
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 ในป 2558 ที่ผานมา กฟผ. ไดจัดทำ “โครงการปลูกปา 
กฟผ. เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี” โดยมีระยะเวลาดำเนินโครงการระหวางป 
พ.ศ. 2557 – 2558 พรอมดำเนินการบำรุงรักษาตอเนื่องจนถึงป 
2560 ท้ังน้ีการดำเนินงานของโครงการฯ ประกอบดวย การปลูกปา
ตนน้ำ และปาชุมชน เพื่อฟนฟูปาเสื่อมโทรมบริเวณพื้นที่ตนน้ำ
ลำธารของจังหวัดนาน ซ่ึงจะสงผลดีตอระบบนิเวศวิทยาของแหลงน้ำ
และปาตนน้ำของลำน้ำนานที่จะไหลลงสูเขื่อนสิริกิติ์ อันจะชวย
เสริมสรางความมั่นคงของระบบ การบริหารจัดการน้ำของประเทศ
ใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น

  นอกจากนั้น กฟผ. ยังดำเนินการปลูกปาชายเลน บริเวณ
ชายฝงทะเลดานตะวันออกและทางภาคใตของประเทศควบคูกันไป
เพื่อฟนฟูทรัพยากรปาชายเลนของประเทศที่เสื่อมโทรมลงใหคืน
ความอุดมสมบูรณ อันจะชวยบรรเทาและปองกันปญหาการกัดเซาะ
ชายฝงของประเทศ สรางสมดุลของระบบนิเวศปาชายเลนเปนแหลง
เพาะพันธุสัตวน้ำวัยออน เพื่อเปนแหลงอาหารทางธรรมชาติและ
สามารถสรางรายไดเสริมใหกับชุมชนอีกดานหน่ึง

ÊÓàÃç¨à¡Ô¹à»‡ÒËÁÒÂ
 โครงการปลูกปา กฟผ. เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กำหนดเปาหมาย
ในการปลูกปาไวท่ี 13,000 ไร โดย กฟผ. สามารถดำเนินการปลูกปา
แลวเสร็จเกินเปาหมายกวาเทาตัว โดยมีจำนวนพื้นที่ปลูกปารวม 
26,500 ไร หรือ คิดเปนจำนวนตนไมที่ปลูกรวม 6,881,000 ตน 
พรอมทั้งดำเนินการบำรุงรักษาตอเนื่องถึงป พ.ศ.2560 โดย กฟผ. 
ขอรับการสนับสนุนพ้ืนท่ีปลูกปาตนน้ำและ ปาชุมชนในความรับผิดชอบ
ของกรมปาไม กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช และปา
ชายเลนในความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง

 กฟผ. ไดนอมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีคือ “ปลูกไม 3 อยาง ประโยชน 4 
อยาง” และ “สรางปา สรางรายได” มาผสมผสานกับวิถีภูมิปญญา
ทองถ่ินและสรางการมีสวนรวมของชุมชนมาใชในการดำเนินโครงการ 
รวมถึงมุงเนนการสื่อสารสรางความรูความเขาใจและสรางการมี
สวนรวมของชุมชนในการดำเนินโครงการ ตามศักยภาพ และปลูกฝง
จิตสำนึกใหราษฎรรูสึกรัก หวงแหน และเอาใจใสตอทรัพยากรปาไม
และสิ่งแวดลอม
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»†ÒªØÁª¹ »†ÒÊÃŒÒ§ÃÒÂä´Œ ¨.¹‹Ò¹
 “นาน” จังหวัดทางภาคเหนือของประเทศไทย ซึ่งในอดีต
เคยเปนจังหวัดท่ีมีผืนปาอุดมสมบูรณ เปนพ้ืนท่ีตนน้ำท่ีมีความสำคัญ
ของประเทศ และยังเปนแหลงน้ำตนทุนของเขื่อนสิริกิติ์ ซึ่งคอย
หลอเลี้ยงชีวิตและความเปนอยูของผูคนหลายจังหวัด แตในชวง
หลายปที่ผานมา ปาไมของจังหวัดไดถูกทำลายไปมาก กลายสภาพ
เปนปาเส่ือมโทรมท่ีไมสามารถฟนตัวไดเองตามธรรมชาติ ดวยสาเหตุ
การลักลอบตัดไมและอาชีพการทำไรเลื่อนลอยของชาวบานที่ตอง
มีการเผาทำลายปา

 โครงการปลูกปา กฟผ. เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นอกจากจะมุง
ฟนฟูสภาพปาตนน้ำจังหวัดนานแลวยังเปนการสรางรายไดใหกับชุมชน 
โดยการลดรายจายของครอบครัวและเพ่ิมรายไดจากการเก็บหาของปา 
นอกจากนี้ กฟผ. ยังสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อพันธุกลาไม
จากชุมชน อาทิ สัก ยางนา ง้ิว กฤษณา กระถินเทพา มะไฟ มะขาม
ปอม กาแฟ เม่ียง เปนตน สงตอใหชุมชนชวยกันปลูก ดูแลรักษาและ
สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตไดในระยะยาว เพื่อใหชุมชนเกิดความรัก
ความผูกพันและเห็นคุณคาของปา และรวมกันฟนฟู อนุรักษผืนปา
ของแผนดินใหคงอยูอยางย่ังยืนตลอดไป

แมจะผานมากวา 20 ปแลว แตวันนี้ กฟผ. ยังคงปลูกปาตอไป
ดวยปณิธานอันแนวแน โดยเนนการมีสวนรวมของประชาชน 
เพราะเราเชื่อวา “ปลูกที่ใจ...คือปลูก ที่ยั่งยืน”

 ตนยางนา เปนตนไมประจำหนวยงานท่ี กฟผ. ไดรับพระราชทานจาก
 สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ในคร้ังท่ีไดจัดต้ังโครงการ
 ปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ   
 ทรงครองราชย ครบปที่ 51 ณ ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิติ์เมื่อป พ.ศ.   
 2537 ตนยางนาเปนไมยืนตน ที่แพรพันธุงายดวยลูกยางที่มีปก
 สามารถลอยไปเจริญเติบโต มีตนสูงประมาณ 31-41 เมตร เรือนยอด
 เปนพุมกลม ทึบ ลำตนตรง เปลือกเรียบสีเทาปนขาว ใบเดี ่ยว
 เรียงเวียนสลับแผน ใบรูปไข ขอบขนานแกมรูปรี ปลายทูหรือแหลม
 โคนใบสอบเปนรูปลิ่ม ขอบใบเรียบหรือเปนคลื่นเล็กนอย ผิวใบดาน
 บนเกล้ียง ดานลางมีขนสั้นสีเหลือง ดอกสีชมพู ออกดอกเปนชองเดี่ยว
 ส้ันๆ ตามงามใบตอนปลายก่ิง ผลแหงทรงกลม มีครีบตามยาวตลอดผล 
 ตนยางนาพบในปาดิบและตามที่ราบชุมชื้นใกลแมน้ำลำธารทั่วไป   
 ลำตนใชในการกอสรางอาคารบานเรือน เมื่ออาบน้ำยาถูกตองจะ
 ทนทานข้ึน น้ำมันใชทา ไมยาแนวเรือ ใชเติมเคร่ืองยนตแทนน้ำมันข้ีโล 
 ทำน้ำมันใสแผล แกโรคเร้ือน

กาซคารบอนได
ออกไซดไดทั้งสิ้น
8,452,673.81
ตันคารบอนไดออกไซด

หรือเฉล่ีย 497,216.11

ตันคารบอนไดออกไซด/ ป

ชวยดูดซับปลดปลอย
ออกซิเจนคืนสู
บรรยากาศได
ประมาณ 
6,151,096.81
ตันออกซิเจน

รองรับการหายใจของมนุษย
ไดประมาณ 188,821 คน/วัน

โครงการปลูกปาในชวงระยะเวลากวา 20 ปที่ผานมาของ กฟผ.

หรือเฉล่ีย 361,829.22

ตันออกซิเจน/ป

(0.91 ตันออกซิเจน/ไร/ป) 

ลดคาใชจายในครัวเรือน
รอบพื้นที่ปลูกปา รวมกวา
20,087,570 บาท / ป



     ใครอยากไดตนไมดอกไมประดับสวยงาม
ในราคายอมเยา แถมพอคาแมคาเปนกัน
เองเชิญทางนี้... “บานลอเกวียน พระราม
5 การเดน” หลังหางแมคโคร พระราม 5 
หากนึกไมออกวาตลาดที่นี ่เขาอยู ตรงไหน 
ไมยากหรอก เริ่มตนจากถนนพิบูลสงคราม 
แลวขึ ้นสะพานพระราม 5 มุ งหนาไปทาง
ถนนกาญจนาภิเษก (วงแหวนตะวันตก)
 ในวันฟาใส ๆ ของบายวันหนึ่งของเดือน
มกราคมที่ผานมา เปนวันที่ผูเขียนไดใชชีวิต
แบบสโลไลฟ นึกอยากจะปลูกตนไมขึ ้นมา 
แลวไปท่ีไหนดีละที่รถไมติด คนไมพลุกพลาน
ทำใหนึกถึงเพ่ือนคนหน่ึงเคยบอกวา ถาจะหา
พรรณไมดอกไมประดับหรืออะไรก็ไดเก่ียวกับ
ตนไม ใหมาท่ีบานลอเกวียน พระราม 5 การเดน
มีของครบ  
 ย่ิงอากาศดี ๆ ขับรถกินลมมาจนถึงสะพาน
พระราม 5 มองเห็นโรงไฟฟาพระนครเหนือ
ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
อยู ไมไกล เหมือนเปนสัญลักษณวากำลัง
เขาเขตจังหวัดนนทบุรี เมื ่อลงสะพานแลว

กลับรถใตสะพานตางระดับบางสีทอง และ
ยอนกลับมาผานหนาหางแมคโคร พระราม 5
ชิดซายเลี้ยวเขาซอยไป 50 เมตร ก็พบตลาด
บานลอเกวียน พระราม 5 การเดน
 ที่นี ่เขามีพรรณไมจำหนายหลากหลาย
จนถึงดิน กระถาง ของตกแตงสวน ทำใหตอง
แบงตลาดออกเปน 2 โซน ไดแก โซนตนไม 
มีท้ังไมดอก ไมประดับ กลวยไม พืชผักสวนครัว
ไมยืนตน ไมมงคล หลากหลายชนิด บางราน
สามารถสั ่งจองไดวาตองการตนไมชนิดใด
เปนพิเศษ และโซนอุปกรณตกแตงและอุปกรณ
การปลูกตนไม ไมวาจะเปนกระถางหลากหลาย
ทรง อางบัว ตุกตารูปปนดินเผา ดิน แกลบ
ยาฆาแมลง ปุยชนิดตาง ๆ เปนตน เรียกไดวา
มาที่เดียวสามารถนำตนไมกลับไปปลูกเจริญ
เติบโตสวยงามอยางแนนอน
พ่ีออ เจาของรานเศรษฐกิจพอเพียง จำหนาย
อุปกรณตกแตงและอุปกรณการปลูกตนไม
เลาวาไดเปดใหบริการมาเกือบ 7 ปแลว

 ย่ิงอากาศดี ๆ ขับรถกินลมมาจนถึงสะพาน
พระราม 5 มองเห็นโรงไฟฟาพระนครเหนือ
ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
อยู ไมไกล เหมือนเปน
เขาเขตจังหวัดนนทบุรี 

ู ส ัญลักษณวากำลัง
เมื ่อลงสะพานแลว
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องรานเศรษฐกจพอเพยง จำหนาย
กแตงและอุปกรณการปลูกตนไม
เปดใหบริการมาเกือบ 7 ปแลว

กลับรถใตสะพานตางระดับบางสีทอง และ
ยอนกลับมาผานหนาหางแมคโคร พระราม 5
ชิดซายเลี้ยวเขาซอยไป 50 เมตร ก็พบตลาด
  ี 

     ใครอยากไดตนไมดอกไมประดับสวยงาม
ใ      ป  ั
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เนนราคายอมเยาตามช่ือรานเศรษฐกิจพอเพียง
อาทิ ตุกตาดินเผาหนาตานารัก ราคาคูละ 300
บาท ถาเปนที่อื่นพี่ออบอกวาอาจราคา 400 - 
500 บาท อีกท้ังมีกระถางใสตนไมหลากหลาย
แบบ ราคาตั ้งแตหลักสิบไปจนถึงหลักพัน 
หากแวะมาที่นี่สามารถมาพูดคุยและสอบถาม
ขอมูลเกี่ยวกับอุปกรณการเกษตรได 
 จุดเดนของรานคาตนไมที่บานลอเกวียน 
พระราม 5 การเดน คือ ความหลากหลาย
ของตนไม ที่คัดมาเฉพาะตนที่สวยงาม และ
ยินดีใหบริการพรอมกับแนะนำ เผยเกร็ด
ความรู เรื ่องการปลูกตนไมโดยไมหวงวิชา
พี่เปด เจาของรานกาญจนวิสุทธิ์ แตงสวน
ไดแนะนำใหรูจักตนไมหลายชนิดภายในราน 
อาทิ ตนพริกมวง ตนสนหอม

  

ซึ่งเม่ือเอามือรูดที่ใบสนจะเกิดกลิ่นหอม เรื่อง
ราคา เมื่อเทียบกับความมหัศจรรยเพียง 100
บาท ไมเเพงเลย อีกตนท่ีนาสนใจ คือ ตนลาน
ไพลิน พรรณไมน้ำที่ชูลำตนเล็ก ๆ จนเเนน
กระถาง หากเอามือตบเบา ๆ จะเกิดกล่ินหอม
เชนกัน ราคาเพียงกระถางละ 50 บาทเทาน้ัน 
 นอกจากนี้รานของพี่เปดยังมีบริการสง
ตนไม หรือหากตองการตนไมชนิดอ่ืนนอกเหนือ
จากท่ีรานมีจำหนาย สามารถส่ังพ่ีเปดเพ่ิมเติม
ไดอีกดวย
 ใครท่ีรักตนไมตองไมพลาดบานลอเกวียน
พระราม 5 การเดนแหงน้ี เปดใหบริการต้ังแต
08.00 – 18.00 น. อีกท้ังอยูไมไกลจากกรุงเทพฯ
รถราไมติด ท่ีจอดรถก็สะดวกดี รับรองวาหาก
ไดลองมาเดินเลนชิล ๆ จะไดตนไมสวยงาม
ราคายอมเยาวกลับไปประดับบานไมมากก็นอย
อยางแนนอน 

42 Chim-Chill-Shop
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1

ออกแบบการวางลายกระดาษ Napkins ใหเขากับช้ินงาน 
และใชวิธีฉีกหรือตัดตามลายท่ีตองการ
TIPS ถาใชวิธีฉีก (ไมใชกรรไกร) จะทำใหการตอลาย
แนบเนียนและไมสังเกตเห็นรอยตอ
    การเลือกลวดลายกระดาษ Napkins ที่นำมาใช 
ถาเลือกลายใหเขากับช้ินงานท่ีเตรียมไว จะทำใหช้ินงาน
ดูกลมกลืนสวยงาม แตอยางไรก็ตามขึ ้นอยู กับการ
ออกแบบ และความชอบของแตละคน

กระดาษ Napkins มี 3 ชั้น ลอกออกใชในสวนของลาย
เพียงชั้นเดียว

เทกาวลงบนภาชนะที่เตรียมไว ใชพูกันทากาวลงบน
กระเปาบาง ๆ ใหทั่วบริเวณที่ตองการติดลวดลาย
TIPS เม่ือหยุดใชพูกันช่ัวคราว ใหแชน้ำไวเสมอเพ่ือไมให
พูกันแหงแข็ง

นำลายของกระดาษ Napkins ที่เตรียมไว (จากการฉีก 
หรือตัด) แปะลงบนกระเปา ตามตำแหนงที่ตองการ 
ใชนิ้วมือคอย ๆ ไลกระดาษ Napkins จากสวนกลาง
ของลาย ออกไปสูดานนอกโดยรอบเพื่อไมใหเกิดฟอง
อากาศภายใน ซึ่งจะเปนสาเหตุใหเกิดรอยยน

นำฟองน้ำชุบน้ำหมาด ๆ กดเบา ๆ ลงบนกระดาษ Napkins   
ทีละจุด โดยเริ่มจากสวนกลาง และคอย ๆ ขยับออกสู
ดานนอกโดยรอบ  เพ่ือใหกระดาษแนบเนียนไปกับช้ินงาน 
และใชไดรเปา เพื่อใหแหงเร็วขึ้น

ทาน้ำยาเคลือบเงาลงบนชิ้นงาน 1-2 รอบ และเปา
ใหแหงหรือทิ้งไวจนแหง เปนอันเสร็จเรียบรอย
TIPS การทาน้ำยาเคลือบรอบที่ 2  ตองรอใหรอบที่ 1
แหงสนิทกอน

2

3

4
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1
2
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4(2)

5(2)

5(1)
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áËÅ‹§«×éÍ¡ÃÐ´ÒÉ Napkins
l ตลาดนัดจตุจักร
l เว็บไซต

à¡Ãç´¤ÇÒÁÃÙŒ
  กระดาษ Napkins นอกจากจะใชเช็ดปากบนโตะอาหารแลว ยังมีความสวยงามที่สามารถนำไปประดิษฐงานฝมือไดอีกดวย
งาน "เดคูพาจ" (Decoupage)  คือการนำกระดาษ Napkins กระดาษลายตาง ๆ แสตมป ภาพถาย หรือรูปภาพตาง ๆ มาติดบน
ชิ้นงาน ไมวาจะเปน ไม ขวดแกว กระเบื้อง กระถาง ตะกราพลาสติก ตะกราสาน หวาย ใบลาน ผักตบชวา หรือบนพื้นผิวตาง ๆ ได 
โดยไมจำเปนตองซ้ือช้ินงานใหมมามาทำ เราอาจจะนำตะกราสานเกา ๆ กระเปาสานเกา ๆ แกวน้ำ แกวเซรามิค รองเทา กระเปาผา
นำมาแปลงโฉมไดหมด และการออกแบบสามารถทำไดโดยไมมีขีดจำกัด

·ÓäÁμ ŒÍ§ãªŒ¡ÃÐ´ÒÉ Napkins
 กระดาษ Napkins มีลวดลายที่สวยงาม มีใหเลือกหลากหลาย และเนื้อ
กระดาษสามารถกลมกลืนแนบไปกับผิวงานดิบไดทุกรูปแบบ ท้ังผิวเรียบและผิวขรุขระ

 การทำกระเปา Decoupage ไมยากอยางที่คิด แตหากมีขอสงสัย หรือ
อยากไดกระเปาสวย ๆ สอบถามที่พี่ฐิตารียไดนะคะ 
 

ขอบคุณ
คุณฐิตารีย บารมีธรรมชัย
โทรศัพท 08 5045 3053

้อ
ระ

อ

l กระเปาหรือตะกราพลาสติกสาน
l กระดาษ Napkins
l กาว Velvet Glue สำหรับวัสดุพื้นผิวเรียบมัน
l Varnish Water Base  (น้ำยาเคลือบเงาสูตรน้ำ)
l กรรไกร
l ฟองน้ำ
l ภาชนะสำหรับแบงกาว และน้ำยาเคลือบ
l พูกัน
l ไดรเปาผม

Material

ÍØ»¡Ã³�



 บานเปรียบเสมือนวิมานของผูอยูอาศัย เพราะเราจะรูสึกผอนคลาย และสบายใจทุกครั้งเม่ืออยูที่บานของเรา 
ไมวาบานของเราจะเล็ก หรือใหญ หากผูอยูอาศัยใสใจในการดูแลรักษาบานใหนาอยู รวมถึงการเลือกทำเลท่ีต้ังของบาน
ท่ีดี ยอมนำมาซ่ึงความสุขกาย สุขใจ และความเจริญรุงเรืองแกผูอยูอาศัย 

บานที่อยูบนท่ีดินที่เปนรูปสามเหล่ียมชายธง 
ทานวาผูอยูอาศัยจะตายดวยคมหอกคมดาบอยูไมเปนสุข

บานตั้งอยูเชิงสะพาน  ไมดีเปนอัปมงคล 
มักเกิดเร่ืองอัปรียข้ึนในบาน ลาภผลไมบังเกิด บานอยูใตสะพาน  ผูคนในบานจะตกต่ำ ไมเจริญ

บานที่อยูหัวมุมฉากของถนน  ทานวาคนในบาน
จะมีเรื่องทะเลาะเบาะแวงกันเสมอและภูตผีปศาจแรง

ËÅÑ¡ÎÇ§ Ø̈ŒÂ¤Ù‹ºŒÒ¹
â´Â Í.ÈÑ¡´ÔìÊÔ·¸Ôì ÊÔ·¸Ô¹Ñ¹· �
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บานที่มีถนน หรือสายน้ำพุงแทงเขาสูบาน  ทานวาจะมีสิ่งรายๆ พุงเขาสูบาน จะเกิด
ความวิบัติ แกดวยการนำยันต 8 ทิศไปติดไวหนาบาน และนำรูปสิงโตคาบดาบไปต้ังไวหนาบาน

บันไดบาน ตองทำคี่ ถาทำคูจะเกิดอัปมงคล

บานที่ปลูกขวางตะวัน 
จะทำใหผูอยูอาศัยมีแตเรื่องเดือดรอน

บานท่ีมีวัดขนาบขางสองดาน จะเกิดโทษแกผูอยูอาศัยทำใหเสียจริต 
ทำการอันใดจะพบแตความลมเหลว

magazine
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48 Info Graphic
à¡Ãç´¤ÇÒÁÃÙŒ

“àÃÒ¨Ð½†Ò...
ÇÔ¡Äμ¹éÓáÅŒ§
  ...ä» Œ́ÇÂ¡Ñ¹”

»ÃÔÁÒ³¹éÓäËÅà¢ŒÒà¢×èÍ¹ÀÙÁÔ¾Å¹ŒÍÂ·ÕèÊØ´μÑé§áμ‹ÊÃŒÒ§à¢×èÍ¹ÁÒ 51 »‚
áÅÐäËÅà¢ŒÒà¢×èÍ¹ÊÔÃÔ¡ÔμÔì¹ŒÍÂ·ÕèÊØ´ã¹ÃÍº 22 »‚

»ÃÔÁÒ³¹éÓäËÅà¢ŒÒà¢×èÍ¹

Ê¶ÒºÑ¹ÊÒÃÊ¹à·È·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã¹éÓ
áÅÐ¡ÒÃà¡ÉμÃ

¡ÃÁÍØ·¡ÈÒÊμÃ �
¡Í§·Ñ¾àÃ×Í

¡ÃÁ»‡Í§¡Ñ¹áÅÐ
ºÃÃà·ÒÊÒ¸ÒÃ³ÀÑÂ

¡ÃÁâÂ¸Ò¸Ô¡ÒÃ

¡ÃÁªÅ»ÃÐ·Ò¹ÊÓ¹Ñ¡¡ÒÃÃÐºÒÂ¹éÓ
¡ÃØ§à·¾

¤³ÐÍ¹Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË �áÅÐμ Ô´μÒÁá¹Çâ¹ŒÁÊ¶Ò¹¡ÒÃ³ �
¡ÓË¹´á¼¹¡ÒÃ¨Ñ´ÊÃÃ¹éÓÅØ‹Á¹éÓà¨ŒÒ¾ÃÐÂÒ »‚× 2558/2559

ÃÇÁ 3,300 ÅŒÒ¹ Åº.Á.

l ¹éÓã¹Í‹Ò§à¡çº¹éÓ ¡¿¼. ·Ø¡áË‹§ÃÇÁ 34,557 ÅŒÒ¹ Åº.Á. ¤Ô´à»š¹ÃŒÍÂÅÐ 56 ¢Í§¤ÇÒÁ¨ØÍ‹Ò§Ï

l ãªŒ¡ÒÃä´Œ 11,514 ÅŒÒ¹ Åº.Á. ËÃ×Í ÃŒÍÂÅÐ 30

l ¹ŒÍÂ¡Ç‹Ò»‚·Õè¼‹Ò¹ÁÒ 3,765 ÅŒÒ¹ Åº.Á. ËÃ×Í ÃŒÍÂÅÐ 25 

ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ
¾ÔàÈÉÏ (ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹ ¡»Ã.)

¡ÃÁ·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã¹éÓ

¡ÃÁÍØμ Ø¹ÔÂÁÇÔ·ÂÒ

¡¿¼.

à¢×èÍ¹
ÀÙÁÔ¾Å

à¢×èÍ¹
ÊÔÃÔ¡ÔμÔì
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ÃÑ¡ÉÒÃÐºº¹ÔàÇÈ
áÅÐÍ×è¹æ

ÍØμÊÒË¡ÃÃÁ

ÍØ»âÀ¤-ºÃÔâÀ¤

¡ÒÃà¡ÉμÃ





à¾ÃÒÐªÕÇÔμÁÕ Œ́Ò¹Ë¹Öè§ ¡çμŒÍ§ÁÕÍÕ¡ Œ́Ò¹ãËŒ¤Ô´¶Ö§ ¤¹ ¡¿¼. ̈ Ö§μŒÍ§ÃÑ¡ÉÒÊÁ ǾÅ·Ñé§ 2 Œ́Ò¹
·Ñé§ÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁÁÑè¹¤§´ŒÒ¹¾ÅÑ§§Ò¹ä¿¿‡Ò áÅÐ´ÙáÅ¤ÇÒÁÃÙŒÊÖ¡¢Í§ªØÁª¹ ÊÑ§¤Á ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ
´ŒÇÂ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶áÅÐ¨ÔμÊÓ¹Ö¡·Õè´Õ¤Çº¤Ù‹¡Ñ¹ à¾×èÍÍ¹Ò¤μ·ÕèÊÇ‹Ò§äÊÇã¹·Ø¡´ŒÒ¹¢Í§·Ø¡ªÕÇÔμ

¤¹ ¡¿¼. ¾ÃŒÍÁ¨Ð Ù́áÅ´ŒÇÂ Ô̈μÊÓ¹Ö¡·Õè Ṍ
·Ñé§ 2 Œ́Ò¹¢Í§ªÕÇÔμ
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