


ผู้ว่าการ กฟผ. ผลงานโดดเด่นในวิชาชีพ 
 ได้รับเลือกเป็นวิศวจุฬาดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๔

บนระเบียง
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
พระราชทานโล่เกียรติยศให้กับ กฟผ. 

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธาน การประชุมวิชาการโลก
ด้านบรรพชีวินวิทยาและลำดับชั้นหิน ๒๐๑๑ และงานแสดง
ฟอสซิลเฟสติวัล ณ โรงแรมสีมาธานี อำเภอเมือง จังหวัด

นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน 
๒๕๕๔ ในการนี้ ได้พระราชทานโล่เกียรติยศ
ให้กับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.) ในฐานะที่สนับสนุนการจัดการ
ประชุม โดยนายประภาส วิชากูล ผู้ช่วย   
ผู้ว่าการบริหารเชื้อเพลิง เป็นผู้แทน กฟผ. 
เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศ 
 การประชุมวิชาการฯจัดขึ้นโดย

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ น ค ร ร า ช สี ม า
ส ถ า บั น วิ จั ย ไ ม้ ก ล า ย เ ป็ น หิ น แ ล ะ
ทรัพยากรธรณี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

กรมเชื้ อ เพลิงธรรมชาติ และจังหวัด
นครราชสีมา เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสทรงมี
พระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา และเป็นการ

สร้างเครือข่ายและเป็นเวทีระดับโลกของนักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษา
วิจัยเกี่ยวกับซากดึกดำบรรพ์และธรณีวิทยาจากทวีปต่างๆ ให้มี
โอกาสได้นำเสนอผลงานวิจัยการค้นพบองค์ความรู้ ใหม่ๆ 
ระหว่างวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน - ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ 

 สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มอบรางวัลวิศวจุฬาดีเด่น ครั้งที่ ๑๒ 
ประจำปี ๒๕๕๔ ให้แก่ นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ ผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต   
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในฐานะที่เป็นศิษย์เก่าที่มีผลงานโดดเด่นในสาขาวิชาชีพ 
รวมถึงอุทิศตนแก่สถาบัน สังคม และประเทศชาติ 
 ในโอกาสที่ได้รับเลือกให้เป็น ๑ ใน ๙ นิสิตเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มีคุณงามความดี มีจริยธรรมอันดีงาม มีความรับผิดชอบ
ต่อครอบครัว สร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ โดยทางสมาคมนิสิตเก่า
วิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ได้จัดพิธีมอบรางวัลอันทรงเกียรติดังกล่าวในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๕ ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ 
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ชาว กฟผ. รวมใจถวายสัตย์ฯ เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ดี  
ถวายผ้าป่า เฉลิมพระเกียรติฯ กองทุนเล่าเรียนหลวง 

บ้านคลองเรือ รับถ้วยพระราชทาน ชนะเลิศการจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ           

 เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ 
ผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็น
ประธานในพิธีถวายราชสักการะ และถวายสัตย์ปฏิญาณ และนำ
ผู้ปฏิบัติงานกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณ ในงานเฉลิมพระเกียรติ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ พร้อมร่วมร้อง
เพลงเทิดพระเกียรติ ร่วมกับผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. และ
ชุมชนโดยรอบสำนักงานกลาง กฟผ. ที่พร้อมใจกันแต่งกาย    
สีชมพูมาร่วมถวายความจงรักภักดีเป็นจำนวนมาก ณ ลานน้ำพุ 

ด้านข้างอาคารสำนักผู้ว่าการ สำนักงานกลาง กฟผ. ซึ่งในปีนี้ได้
มีการถ่ายทอดกระจายเสียงทางไกลไปยังหน่วยงาน กฟผ.     
ในส่วนภูมิภาค ให้ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณ และกล่าวคำว่า   
“ทรงพระเจริญ” อย่างกึกก้อง เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี
ต่อองค์พระมหากษัตริย์ โดยพร้อมเพรียงกัน 
 ในโอกาสเดียวกันนี้ พลอากาศเอกกำธน สินธวานนท์ 
องคมนตรี ในฐานะประธานกองทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับ    
พระสงฆ์ไทย ฝ่ายฆราวาส เป็นประธานในพิธีถวายองค์ผ้าป่า
มหากุศล เฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อสนับสนุนโครงการเล่าเรียน
หลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี ๒๕๕๔ ณ หอประชุมเกษม 
จาติกวณิช โดยมี นายวิรัช กาญจนพิบูลย์ รองผู้ว่าการบริหาร 
เป็นประธานมอบเงินสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงฯ ของ 
กฟผ. จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมกันนี้ผู้แทนแต่ละสายงาน 
และชุมชนโดยรอบ กฟผ. ได้นำกองผ้าป่ามหากุศล เฉลิมพระ
เกียรติฯ จำนวน ๓๒ กอง ร่วมกันถวายแด่ พระเทพสารเวที 
รองเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร รวมเป็นเงินที่ถวายทั้งสิ้น 
๙๕๒,๐๑๐ บาท จากนั้น พระเทพสารเวที ได้มอบเงินให้กับ  
พลอากาศเอกกำธน สินธวานนท์ องคมนตรี เพื่อนำไปสมทบ
กองทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย 

 เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ 
ผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เดินทางไป
ร่วมแสดงความยินดีกับชาวบ้านคลองเรือที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ

การประกวดการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ 
ครั้งที่ ๔ พร้อมรับถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเสด็จ
พระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวด 
ดังกล่าว ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา 
 นายมนัส คล้ายรุ่ง ผู้ ใหญ่บ้านบ้านคลองเรือ กล่าวถึง
ความรู้สึกหลังได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานฯ ว่า ดี ใจและภาค
ภูมิ ใจเป็นอย่างมาก ที่ได้รับถ้วยพระราชทานด้านการจัดการ
ทรัพยากรน้ำตามแนวพระราชดำริ และต้องขอบคุณ กฟผ. เป็น
อย่างมากที่ ให้การสนับสนุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ตนเองนั้นจะขอ
นำถ้วยพระราชทานที่ได้รับในครั้งนี้ไปตั้งไว้ภายในหมู่บ้านเพื่อให้
ชาวคลองเรือได้ภาคภูมิ ใจร่วมกัน และน้อมนำแนวทาง      
พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในเรื่องการดูแล
ทรัพยากรน้ำมาปรับใช้ให้เข้ากับบ้านคลองเรือต่อไป 
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พระราชทานของที่ระลึกให้กับ กฟผ.  กระทรวงพลังงาน และ กฟผ. จัดโครงการ 
พลังงานรวมใจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม 

 จากโครงการ “พลังงานรวมใจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม” 
ซึ่งเป็นนโยบายของกระทรวงพลังงาน โดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ร่วมโครงการเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ประสบ
อุทกภัยหลังสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ ๖ จังหวัด คือ จังหวัด
พิษณุโลก พิจิตร นครสวรรค์ พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี และ

ปทุมธานี เปิดโครงการครั้งนี้ โดยได้รับเกรียติจากนายพิชัย 
นริพทะพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานใน
พิธีปล่อยคาราวานรถช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ ศาลากลาง
จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔  

 นอกจากนี้ เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ ในโครงการ

เดียวกันนายพิชัย นริพทะพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พลังงาน เป็นประธานเปิดงาน ส่งมอบธนาคารจุลินทรีย์ ๕ แห่ง 
ประกอบด้วย วัดพุทไธศวรรย์ อำเภอเมือง อำเภอวังน้อย 
อำเภอภาชี โรงไฟฟ้าวังน้อย และสถานีไฟฟ้าแรงสูงบางปะอิน 
ให้กับนายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
พร้อมมอบถุงยังชีพให้กับผู้นำชุมชนฯ 
 ต่อจากนั้ น เดินทางไปตรวจเยี่ ยมความคืบหน้ า     

การฟื้นฟูนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
และนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี ซึ่ง กฟผ. ได้รับ
ภารกิจหลักในการออกแบบแพและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อนำไป
ใช้สูบระบายน้ำออกจากนิคมอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจาก
อุทกภัยที่เกิดขึ้น 
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กฟผ. เปิดบ้านจัดเทศกาล Mae Moh Festival 2011 
จัดเต็ม ๒ วัน ๒ คืน ชวนนักท่องเที่ยวสูดอากาศบริสุทธิ ์

 กฟผ.แม่เมาะ เปิดบ้านจัดเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ 
๒๕๕๔ (Mae Moh Festival 2011) มีกิจกรรมหลากหลาย 
พร้อมกับความอลังการแสงสีเสียงบนเวที ๒ วัน ๒ คืน ซึ่งได้
รับเกียรติจาก นายพิชัย นริพทะพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พลังงาน เป็นประธานในพิธีเปิดเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ   
ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๕๔ (Mae Moh Festival 2011) ซึ่ง   
จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ โดยมีนายสุวรรณ 
กล่าวสุนทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายคุรุจิต นาคร
ทรรพ รองปลัดกระทรวงพลังงาน นายไพโรจน์ โล่ห์สุนทร 
นายกสมาคมกีฬาจังหวัดลำปาง นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์     
ผู้ว่าการ กฟผ. และคณะผู้บริหาร กฟผ. ร่วมขบวนพาเหรด
ต้อนรับนักท่องเที่ยวในพิธีเปิด ณ บริเวณสวนพฤกษชาติ 
เหมืองแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ 
 นอกจากนี้ ในวันเปิดเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะปีนี้ 

นอกจากจะมีการแสดงพื้นบ้าน อาทิ ตีกลองปูจาชุดใหญ่      

รำมวยไทย การฟ้อนรำแบบชาวเหนือแล้ว ยังมีคอนเสิร์ตจาก
ศิลปินชื่อดัง นักร้องสาวเสียงพิณ จินตหรา พูนลาภ และ     
วงโปงลางสะออน ชุดใหญ่ เรียกเสียงหัวเราะจากผู้เข้าชม     
นับหมื่นคนได้ตลอดเวลา 



รอบรั้วพลังงาน

สภาพัฒน์ฯ  
พอใจการดำเนินงาน รฟ.พระนครเหนือ ชุดที่ ๒ 
เตรียมเสนอกระทรวงพลังงานเพื่อเข้าครม.ต่อไป
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 คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (บอร์ดสภาพัฒน์ฯ) 
พอใจกับกระบวนการมีส่วนร่วม และชุมชนสัมพันธ์ ของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย (กฟผ.) และเสนอให้ถ่ายทอดองค์ความรู้เป็นตัวอย่างแก่ โรงไฟฟ้าเอกชน 
พร้อมแนะนำทำ CSR ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเร่งสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่
ประชาชนต่อสถานการณ์และพลังงานทางเลือกในอนาคต 
 

 นายภาสกร ดังสมัคร ผู้อำนวยการฝ่ายแผนงาน
พัฒนาโรงไฟฟ้า กฟผ. กล่าวว่า คณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในคราวประชุม เมื่อวันที่ ๓ 
ตุลาคม ๒๕๕๔ มีมติเห็นชอบโครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 
ชุดที่ ๒ ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้ให้ความเห็น ๔ เรื่อง ได้แก่ 
 ๑. พิจารณาหามาตรการป้องกันและรองรับเหตุการณ์

อุทกภัย เพื่อให้ โรงไฟฟ้าสามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง 
ทั้ งนี้ กฟผ. จะสามารถดำเนินการโครงการโรงไฟฟ้า
พระนครเหนือ ชุดที่ ๒ ได้ เมื่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม  
แห่งชาติให้ความเห็นชอบรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้ว  

 ๒. ให้ความสำคัญในการดำเนินการด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) ในพื้นที่
โครงการอย่างต่อเนื่อง  
 ๓. มีการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องกระบวนการมี   

ส่วนร่วม และการดำเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ ให้กับผู้ผลิต
ไฟฟ้าเอกชน เนื่องจาก กฟผ. มีประสบการณ์และความ
เชี่ยวชาญในงานด้านการประชาสัมพันธ์  

เรื่อง:ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ กฟผ.ภาพ:กองผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ กฟผ.

นายภาสกร ดังสมัคร 

ผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานพัฒนา 

โรงไฟฟ้า กฟผ. 
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คณะรัฐมนตรี แต่งตั้งบอร์ด 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ชุดใหม่ 
 
 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้มีการอนุมัติแต่งตั้งประธาน

กรรมการ และกรรมการอื่นในคณะกรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทย (กฟผ.) ชุดใหม่ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ 
เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ 
 
 ๑. นายพรชัย รุจิประภา ประธานกรรมการ   
 ๒. นายคุรุจิต นาครทรรพ กรรมการ  
 ๓. นายตระกูล วินิจนัยภาค กรรมการ  
 ๔. นายสุกิจ เจริญรัตนกุล กรรมการ  
 ๕. นายปรเมธี วิมลศิริ กรรมการ  
 ๖. นายประวิช สารกิจปรีชา กรรมการ  
 ๗. นายกุลิศ สมบัติศิริ กรรมการ  
 ๘. รองศาสตราจารย์แล ดิลกวิทยรัตน์ กรรมการ 
 ๙. นายอริยวิชย เอกอุฬารพันธ์ กรรมการ 

 ๔. เร่งสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่เยาวชน 
ประชาชน และชุมชน ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจาก
แหล่งต่างๆ เช่น ถ่านหินนำเข้า โดยใช้เทคโนโลยี
สะอาด (Clean Coal Technology) และเทคโนโลยี
พลังงานนิวเคลียร์ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องกับ
ประชาชน  
 นายภาสกร ดังสมัคร กล่าวต่อไปว่า ภาย

หลังจากคณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบโครงการแล้ว 
จะนำเสนอกระทรวงพลังงานเพื่อขออนุมัติจากคณะ
รัฐมนตรีต่อไป ทั้งนี้ รายงานการ วิเคราะห์ผล
กระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของโครงการโรงไฟฟ้า
พระนครเหนือ ชุดที่ ๒ อยู่ระหว่างการพิจารณาของ
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 



พลังของพ่อ
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	 	 	 	 	 	 ศักราชใหม่แห่งการพัฒนาพลังงานไทย	

 ภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองยุติลงพร้อมกับการปิดฉากลงของกิจการไฟฟ้าในประเทศไทย 
ที่มีต้นกำเนิดมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๒๗ เนื่องจากโรงไฟฟ้าที่มีอยู่ถูกทำลายเสียหาย ส่งผลให้ประเทศไทย
ต้องประสบกับปัญหาการขาดแคลนพลังงานไฟฟ้าอย่างรุนแรง โดยทั้งพระนครและธนบุรีต้องตกอยู่
ในความมืดชั่วระยะหนึ่ง ทำให้เกิดความพยายามหาทางแก้วิกฤตการณ์ดังกล่าวด้วยการพัฒนา
โครงการโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ ทั้งโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนภูมิพล โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ โรงไฟฟ้า
กระบี่ และโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของกิจการไฟฟ้ายุคใหม่ ในเวลานั้นมี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนเป็นระบบที่มีความมั่นคงจนถึงปัจจุบัน 

เรื่อง:สุรินทร์ หล่อฤาทัยภาพ:กองผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ กฟผ. 

			พระบิดา	
แห่งพลังงานไฟฟ้าไทย
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			พระบิดา	
แห่งพลังงานไฟฟ้าไทย

เขื่อนภูมิพล...เขื่อนต้นแบบของประเทศ	
 เขื่อนภูมิพล นับเป็นจุดเริ่มต้นและเป็น
สัญลักษณ์ของการพัฒนาแหล่งน้ำแผนใหม่ ที่สนอง
แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   
ที่มุ่งเน้นเกี่ยวกับการจัดการ “น้ำ” เพื่อให้เกษตรกรมี
น้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ รวมถึงนำ “น้ำ” ที่
กักเก็บไว้มาใช้ประโยชน์ ในการผลิตพลังงานไฟฟ้า  
ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากรูปแบบของเขื่อนอเนกประสงค์
ขนาดใหญ่ที่ ให้ประโยชน์แก่ประชาชนอย่างรอบด้าน 
นอกจากที่กล่าวมาแล้วยังบรรเทาอุทกภัย ด้านการ
ประมง ส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นต้น  
 เขื่อนภูมิพลสามารถกักเก็บน้ำได้สูงสุดถึง 

๑๓,๔๖๒ ล้านลูกบาศก์เมตร เท่ากับว่ารองรับปริมาณ
น้ำฝนที่ตกในช่วงฤดูฝนได้เป็นจำนวนมาก ช่วยลด
ปริมาณน้ำที่ไหลบ่าลงสู่บริเวณลุ่มเจ้าพระยา ทั้งยัง
สามารถปล่อยน้ำช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่บริเวณลุ่ม
น้ำเจ้าพระยาทั้งสองข้างทาง รวมเนื้อที่ประมาณ ๗.๕ 
ล้านไร่ รวมถึงการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า รวมกำลัง
ผลิตติดตั้ง ๗๓๗.๕ เมกะวัตต์ ช่วยให้สามารถผลิต
ไฟฟ้าได้ปีละประมาณ ๑,๐๖๒ ล้านหน่วย โดยในช่วง
แรกของการเปิดใช้งาน สามารถส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า
ไปยัง ๓๖ จังหวัด ในภาคเหนือ ภาคกลาง รวมทั้ง
พระนครและธนบุรี ช่วยตอบสนองความต้องการไฟฟ้า
ของประชาชน แก้ปัญหาการขาดแคลนไฟฟ้าอย่าง
รุนแรง โดยรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า ช่วยให้
ประเทศไทยสามารถชำระคืนหนี้เงินกู้จากธนาคารโลก 
สำหรับค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างเขื่อนประมาณหนึ่งพัน

ล้านบาท รวมดอกเบี้ยอีกร้อยละ ๕ ต่อปีเป็นระยะ
เวลา ๒๐ ปี โดยไม่ต้องพึ่งพาเงินงบประมาณแผ่นดิน 
ขณะที่เกษตรกรสามารถใช้น้ำเพื่อการเกษตรโดย    

ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เขื่อนภูมิพล จึงถือเป็นต้นแบบของเขื่อนอเนกประสงค์
ขนาดใหญ่ในประเทศไทยที่ทยอยเกิดขึ้นในเวลาต่อมา 

 
พระมหากรุณาธิคุณ	
 กฟผ.ในฐานะหน่วยงานหนึ่งที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสมอมา อาทิ การได้รับพระมหากรุณาธิคุณ ให้อัญเชิญ
พระปรมาภิไธยมาเป็นชื่อเขื่อนพลังน้ำแห่งแรก ซึ่งก็คือ “เขื่อนภูมิพล” ตั้งแต่
เริ่มก่อสร้าง รวมทั้งยังได้เสด็จพระราชดำเนิน ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ 
เสด็จฯ เยี่ยมชมโครงการ เสด็จฯ ทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อนและโรงไฟฟ้า
ต่างๆ รวมถึงได้พระราชทานแนวพระราชดำริอันเกี่ยวกับการใช้พลังน้ำจาก   
โรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก สำหรับเก็บกักน้ำและผลิตกระแสไฟฟ้าไว้ ใช้ ใน
ชุมชน เพื่อเป็นการเสริมการทำงานของโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ และใช้
ทรัพยากรที่แต่ละชุมชนมีอยู่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถพึ่งพาตนเองได้
อย่างยั่งยืน 

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๐๗ 
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ไฟฟ้าพลังน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำร	ิ
 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและไฟฟ้าพลังน้ำอันเนื่องมา
จากพระราชดำริ เกิดขึ้นเป็นจำนวนมากและกระจายไปสู่ทั่วทุก
ภูมิภาคของประเทศ เอื้อประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไปอย่างแท้จริง 
ซึ่งมีหลายโครงการที่ กฟผ. ได้มีโอกาสดำเนินงานสนองตามแนว
พระราชดำริ อาทิ โรงไฟฟ้าพลังน้ำบ้านยาง จังหวัดเชียงใหม่  
โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนห้วยกุ่ม จังหวัดชัยภูมิ โรงไฟฟ้าพลังน้ำ
บ้านสันติ จังหวัดยะลา เขื่อนพรมธารา จังหวัดชัยภูมิ โรงไฟฟ้า
พลังน้ำคลองช่องกล่ำ จังหวัดสระแก้ว โรงไฟฟ้าพลังน้ำบ้านขุนกลาง 
จังหวัดเชียงใหม่ โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล จังหวัด
เชียงใหม่ 
 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ยกตัวอย่างมา

ล้วนเป็นโครงการที่จะยกระดับคุณภาพชีวิต จากการใช้ประโยชน์
จากน้ำ แก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง เพื่อให้ทำ
เกษตรกรรมได้ 

 
พลังงานทดแทน...พลังแห่งสายพระเนตร	
 ไม่ เพียงการพระราชทานแนวพระราชดำริ เท่านั้น 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ยังทรงพระราชทานโครงการ
ตัวอย่าง ผลการศึกษาวิจัยมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการ
ส่วนพระองค์สวนจิตรลดาที่ได้กลายเป็นรากฐานที่สำคัญอย่างยิ่ง
ของการพัฒนาพลังงานในปัจจุบัน การพัฒนาพลังงานทดแทน 
ทั้งพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม เชื้อเพลิงอัดแท่ง (แกลบอัด
แท่ง) ระบบผลิตน้ำเย็นโดยใช้พลังงานความร้อนจากแกลบ ล้วนมี

ตั วอย่ างกระจายอยู่ ใน โครงการส่ วน
พระองค์สวนจิตรลดา และศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ ใน

ภูมิภาคต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนที่
สนใจได้เข้ามาศึกษาและนำไปปรับใช้ ให้
เหมาะสมกับวิถีชีวิต ดังต่อไปนี้ 

พลังงานแสงอาทิตย ์ ภายในโครงการส่วน
พระองค์สวนจิตรลดา ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากแนว
พระราชดำริ ฯลฯ มีการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้หลากหลาย
รูปแบบ โดยสามารถแบ่งออกเป็น ๒ ประเภทหลักๆ ได้แก่ 
๑.การใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อน นำไปใช้ทั้งในรูป
แบบของการผลิตน้ำร้อนและการใช้ ในระบบอบแห้ง ๒.การใช้
พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า โดยแบ่งออกเป็น ๓ 
ระบบ คือ 
 เซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระ เป็นระบบผลิตไฟฟ้าที่ได้รับ

การออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ชนบทที่ไม่มีระบบสายส่งไฟฟ้า 
อุปกรณ์ระบบที่สำคัญ ประกอบด้วย แผงเซลล์แสงอาทิตย์ 
อุปกรณ์ควบคุมการประจุแบตเตอรี่ แบตเตอรี่ และอุปกรณ์เปลี่ยน
ระบบไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับแบบอิสระ 
 เซลล์แสงอาทิตย์แบบต่อกับระบบจำหน่าย เป็นระบบ

ผลิตไฟฟ้าที่ถูกออกแบบสำหรับผลิตไฟฟ้าผ่านอุปกรณ์เปลี่ยน
ระบบไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับเข้าสู่ระบบสายส่ง
ไฟฟ้าโดยตรง ใช้ผลิตไฟฟ้าในเขตเมือง หรือพื้นที่ที่มีระบบ
จำหน่ายไฟฟ้าเข้าถึงอุปกรณ์ระบบที่สำคัญ ประกอบด้วยแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ อุปกรณ์ เปลี่ ยนระบบไฟฟ้ากระแสตรงเป็น
ไฟฟ้ากระแสสลับชนิดต่อกับระบบจำหน่ายไฟฟ้า 
 เซลล์แสงอาทิตย์แบบผสมผสาน เป็นระบบผลิตไฟฟ้าที่

ถูกออกแบบสำหรับทำงานร่วมกับอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าอื่นๆ เช่น 
ระบบเซลล์แสงอาทิตย์กับพลังงานลมและเครื่องยนต์ดีเซล หรือ
ระบบเซลล์แสงอาทิตย์กับพลังงานลมและไฟฟ้าพลังน้ำ เป็นต้น 
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 พลังงานลม กังหันลมเป็นเครื่องจักรกลชนิดหนึ่ง 
ที่สามารถรับพลังงานจลน์จากการเคลื่อนที่ของลม
เปลี่ยนให้เป็นพลังงานกล จากนั้นนำพลังงานกลมาใช้
ประโยชน์ โดยตรง เช่น การบดสีเมล็ดพืชในสมัย
โบราณ การชักน้ำ การสูบน้ำ หรือการผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าในปัจจุบัน ซึ่งโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา 
มีการนำพลังงานลมมาใช้ประโยชน์เป็นระยะเวลา
ยาวนานกว่า ๒๐ ปี โดยมุ่งเน้นการใช้งานเพื่อการ  
วิดน้ำสำหรับถ่ายเทน้ำของบ่อเลี้ยงปลานิล เป็นต้น 

 เชื้อเพลิงอัดแท่งหรือแกลบอัดแท่ง ในปี พ.ศ. 
๒๕๑๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว ทรงมี      
พระราชดำริ ให้นำแกลบที่ได้จากการสีข้าวของโรงสี
ข้าวตัวอย่างสวนจิตรลดา มาใช้ประโยชน์ ในการ
ปรับปรุงดิน และนำมาทำเป็นเชื้อเพลิงแท่ง จึงมีการ
จัดสร้างโรงบดแกลบขึ้นภายในโครงการส่วนพระองค์

สวนจิตรลดา โดยการดำเนินงานในขั้นแรกเป็นการนำ
แกลบมาผสมกับปูนมาร์ลและปุ๋ยเคมี เพื่อใช้ ในการ
ปรับปรุงดิน ต่อมาใน พ.ศ. ๒๕๒๓ ได้จัดซื้อเครื่องอัด
แกลบให้เป็นแท่ง เพื่อใช้แทนเชื้อเพลิงชนิดอื่น รวม
ทั้งจำหน่ายแก่บุคคลภายนอก ทั้งนี้ โครงการแกลบอัด
แท่งได้มีการทดลองและพัฒนาตามพระราชดำริอยู่
ตลอดเวลา เช่น การทดลองอัดแกลบผสมผักตบชวา 
ในปี พ.ศ. ๒๕๒๘ รวมถึงการนำแกลบที่อัดแล้วไปเผา
ให้เป็นถ่าน แก้ปัญหาแกลบอัดแท่งที่ไม่สามารถรักษา
สภาพได้เมื่อถูกน้ำ และช่วยให้สามารถใช้งานได้สะดวก
ขึ้น เนื่องจากไม่มีควัน และได้ค่าความร้อนที่สูงกว่า 
 ระบบผลิตน้ำเย็นโดยใช้พลังงานความร้อน

จากแกลบ จากการที่โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา 
จัดตั้งโรงสีข้าวตัวอย่างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๔ ส่งผลให้
มีแกลบจากการสีข้าวเหลือเป็นจำนวนมาก แม้จะมี
การนำส่วนหนึ่งไปผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่งแล้วก็ตาม 
ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๘ กฟผ. จึงได้ศึกษา
การนำแกลบที่มีคุณสมบัติเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลมาทำ
ประโยชน์ด้วยการผลิตพลังงานความร้อนสำหรับนำไป
ใช้เป็นแหล่งพลังงานให้กับเครื่องทำความเย็นแบบ  
ดูดซึมชนิดใช้น้ำร้อน (Hot Water Fired Absorption 
Chiller) เพื่อผลิตน้ำเย็นสำหรับอาคารควบคุมสภาวะ
แวดล้อมเพื่อการเพาะเห็ดเขตหนาว และใช้กับเครื่อง
ปรับอากาศให้กับอาคารวิจัยเห็ด อาคารวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมทั้งศาลามหามงคลภายใน
โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา เพื่อเป็นโครงการ
ตัวอย่างให้แก่ผู้ที่สนใจนำไปประยุกต์ใช้ต่อไป 

 ด้วยพระอัจฉริยภาพอันล้ำยุคที่ ใช้หลักการของความ “มีเหตุมีผล” 
ควบคู่ ไปกับการใช้ปรัชญาแห่งธรรมชาติ ทำให้การพัฒนาพลังงานของ
ประเทศไทยได้รับการวางรากฐานอย่างมั่นคง ดังเช่นการพัฒนาพลังน้ำ     
ที่พระองค์ทรงให้ความสนพระทัยมากเป็นพิเศษ จนส่งผลให้การพัฒนาแหล่ง
น้ำเป็นโครงการที่มีการบูรณาการมิติแห่งการพัฒนาในด้านต่างๆ ทั้งการ

พัฒนาการเกษตร การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การป้องกันภัย
ธรรมชาติ และการพัฒนาพลังงาน เข้าไว้รวมกัน ขณะเดียวกัน ด้วยพระวิสัยทัศน์
อันกว้างไกล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงริเริ่มการศึกษาวิจัย ค้นคว้า
ทดลองด้านพลังงานในหลากหลายรูปแบบอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลายาวนาน
กว่า ๒๐ ปี นับเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถและสายพระเนตร
อันยาวไกลล้ำยุคสมัย ช่วยให้ประเทศไทยมีโครงการพลังงานที่สามารถนำมา
ใช้เป็นพลังงานทดแทนแบบ “พึ่งพาตนเอง” ได้อย่างทันท่วงที ในยามที่ต้อง
เผชิญกับวิกฤติพลังงานหลายต่อหลายครั้งตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ทั้งนี้ 

โครงการพัฒนาพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ ถือเป็นต้นแบบแห่งการ
พัฒนา เนื่องจากสามารถเป็นแบบอย่างให้ประชาชนสามารถนำไปดำเนินการ
ต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม 
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มาตรฐานมงกุฎไทย 

 หลายองค์กรในปัจจุบัน ให้ความสำคัญถึงปัญหา 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือ “สภาวะโลกร้อน”  
ดังจะเห็นได้จากการมอบรางวัลสำหรับผู้ประกอบการ 
ด้านสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงานที่เพิ่มมากขึ้น  
เพื่อเป็นกำลังใจหรือสนับสนุนให้ผู้ประกอบการต่างๆ  
ได้ตระหนักถึงมิติการพัฒนาที่ควบคู่ ไปกับมิติทางสังคม 
และสิ่งแวดล้อม ซึ่งหนึ่งในรางวัลที่ทรงคุณค่าเหล่านั้น  
คือ“รางวัลมาตรฐานมงกุฎไทย” ซึ่งพัฒนาจากมาตรฐาน 
การพัฒนาโครงการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO

2
)  

ของ Gold Standard Foundation  
ประเทศสหพันธรัฐสวิตเซอร์แลนด ์

 สำหรับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 
ได้ตระหนักถึงปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดย
เฉพาะการลดการปล่อย CO

2
 จากการผลิตพลังงานไฟฟ้า จึง

มุ่งมั่นดำเนินงานโครงการลดก๊าซ CO
2
 หลายรูปแบบและ

หลายช่องทาง เช่น โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 
โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต โครงการส่งเสริมการ
ใช้หลอดผอมเบอร์ 5 แต่ยังมีอีกช่องทางซึ่งเป็นที่รับรองกัน
ระหว่างประชาคมโลกระดับสหประชาชาติ คือ การดำเนินงาน
โครงการพัฒนากลไกที่สะอาด หรือ โครงการ Clean 
Development Mechanism (CDM) 
 อย่างไรก็ตาม โครงการลดก๊าซ CO

2
 ที่จะได้รับการ

ยอมรับเป็นโครงการ CDM ไม่ ใช่ความสำเร็จที่ ใช้เวลาเพียง
ข้ามคืน ในทางตรงกันข้ามเป็นความมุ่งมั่นและทุ่มเทอย่าง
จริงจังเพื่อผลักดันให้โครงการข้ามผ่านอุปสรรคและข้อจำกัดที่
ยุ่งยากซับซ้อนจำนวนมาก ภายใต้เงื่อนไขและกรอบระยะเวลา 
จนบรรลุผลเป็นโครงการ CDM ของอนุสัญญาสหประชาชาติ
ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพิธีสารเกียวโต 

อีกหนึ่งรางวัลแห่งความ
ภาคภูมิใจของ กฟผ. 
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พลังงานไฟฟ้าได้มากถึง ๘ ล้านหน่วยต่อปี โดยไม่สร้าง    
ผลกระทบต่อระบบคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค และ
การเกษตรกรรมในพื้นที่แม้แต่เพียงนิดเดียว อันเป็นการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างแท้จริง 
นอกจากนี้ยังช่วยบรรเทาปัญหาสภาวะโลกร้อนเนื่องจากการ
ปล่อยและสะสมของก๊าซ CO

2
 จากการเผาไหม้น้ำมันเตาที่ ใช้

เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ถึง ๒ ล้านลิตรต่อปี 
หรือกว่าปีละ ๔,๓๗๕ ตัน ตลอดจนพัฒนาเป็นแหล่งศึกษา
ข้อมูลด้านพลังงานทดแทนที่ดี ให้กับนักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนได้มีความรู้และความเข้าใจในหลักการทำงานของ
พลังงานทดแทน และตระหนักถึงปัญหาการเปลี่ยนแปลงด้าน
สภาพภูมิอากาศทางอ้อมได้อีกทางหนึ่งด้วย 

 
ผ่านการรับรองเป็นกลไกการพัฒนาที่สะอาดของประเทศ
 คณะกรรมการดำเนินงานโครงการลดก๊าซเรือน
กระจกของ กฟผ. ซึ่งมีนายธวัช วัจนะพรสิทธิ์ รองผู้ว่าการ
กิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน ได้อนุมัติ ให้การ  
ติดตั้งเครื่องผลิตไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กที่ระบบการระบายน้ำที่
เขื่อนชลประทานทั้งสองแห่งเป็นโครงการ CDM ของ กฟผ. 
ภายใต้ชื่อโครงการ “EGAT Irrigation Valve Base Micro 
Hydro Project” และให้เข้าสู่กระบวนการพิจารณาโครงการ 
CDM ตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของพิธีสารเกียวโต ซึ่ง
กำหนดให้องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เป็นองค์การ
มหาชนทำหน้าที่ตรวจและพิจารณาให้คำรับรองโครงการ 
CDM ของประเทศไทย 
 โครงการติดตั้งเครื่องผลิตไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กที่

ระบบระบายน้ำของเขื่อนชลประทาน ต้องผ่านการพิจารณา
ตามดัชนีวัดการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างเข้มข้นจากคณะผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเมื่อวันที่ ๑๗ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรืองกระจก จึง
มีมติอนุมัติหนังสือให้คำรับรองโครงการ CDM ของประเทศ
ไทยโดยสมบูรณ์ พร้อมมอบรางวัลมาตรฐานมงกุฎไทยให้เพิ่มเติม 
เนื่องจากความโดดเด่นด้านความตระหนักและรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อมของโครงการ 

 
เป็นหน่วยงานรัฐแห่งแรกที่รับรางวัลมาตรฐานมงกุฎไทย
 สำหรับโครงการ CDM ของประเทศไทยนั้น มีจำนวน
ทั้งหมด ๑๔๑ โครงการ แต่มีเพียง ๑๗ โครงการเท่านั้นที่ได้
รับรางวัลมาตรฐานมงกุฎไทย ถึงแม้ว่าทุกโครงการ CDM จะมี
คุณค่าร่วมกันในด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการบรรเทา
ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก แต่จะมีระดับ
ของความเข้มข้นของมาตรฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน และการมี

เริ่มต้นจากนวัตกรรมของพนักงาน กฟผ. 
 นายกิตติ ตันเจริญ ผู้ช่วยผู้ว่าการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ 
กฟผ. นายบุญอินทร์ ชื่นชวลิต ผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล และ
นายณรงค์ ไทยประยูร ผู้อำนวยการเขื่อนศรีนครินทร์ ในขณะ
นั้น ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานสร้างสรรค์นวัตกรรม
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก (Micro Turbine) และติดตั้ง
ใช้งานที่ระบบระบายน้ำเพื่อการชลประทานของเขื่อนแม่งัด
สมบูรณ์ชล จังหวัดเชียงใหม่ และเขื่อนแก่งกระจาน จังหวัด
เพชรบุรี ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เนื่องจากมองเห็นคุณค่าที่แฝง
อยู่ ในน้ำเพิ่มเติมจากประโยชน์ด้านการชลประทาน ควรเก็บ
สะสมพลังงานจลน์ และพลังงานศักย์ของมวลน้ำสำหรับการ
ชลประทานเหล่านั้น เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบอื่นๆ โดย
เฉพาะอย่างยิ่งการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 
รวมทั้งมีประโยชน์ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม ช่วยบรรเทาการปล่อย
และสะสมของก๊าซ CO

2
 ในชั้นบรรยากาศโลกได้อีกด้วย 

 
โครงการเล็กๆแต่ก่อเกิดประโยชน์นานัปการ
 การติดตั้งเครื่องผลิตไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กที่ระบบ
การระบายน้ำที่เขื่อนชลประทานทั้งสองแห่งสามารถตอบสนอง
ต่อนโยบายพลังงานหมุนเวียนของประเทศ ด้วยกำลังผลิต
พลังงานไฟฟ้ารวมขนาด ๒.๗๔ เมกะวัตต์ สามารถผลิต

เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล จังหวัดเชียงใหม่ 
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ส่วนร่วมของชุมชนที่แตกต่างออกไป โดยโครงการ CDM ที่จะ
ได้รับรางวัลมาตรฐานมงกุฎไทยนั้น จะต้องผ่านการตรวจ
ประเมินตามดัชนีชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืนในด้านต่างๆ อย่าง
เข้มแข็ง ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต้องได้
คะแนนรวมมากกว่าร้อยละ ๕๐ ด้านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนอย่างน้อยต้องเลือกใช้กระบวนการเปิดรับฟังความเห็น 
ด้านประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับจากการพัฒนาโครงการ ต้อง
แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมให้ชัดเจนและต้องแสดง
แนวทางสนับสนุนต่อการดำเนินกิจกรรมพัฒนาสังคม 
วัฒนธรรม และแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ในที่สุดโครงการติดตั้งเครื่องผลิตไฟฟ้าพลังน้ำขนาด

เล็กที่ระบบการระบายน้ำของเขื่อนชลประทานของ กฟผ. 
สามารถผ่านการตรวจพิจารณาตามดัชนีชี้วัดทุกหมวดหมู่ 
และเป็นเพียงหนึ่งเดียวจากโครงการ CDM ของภาครัฐที่
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก มีมติมอบรางวัล
มาตรฐานมงกุฎไทยให้ 

 

สอดรับมาตรฐานGoldStandardFoundation
 “โครงการติดตั้งเครื่องผลิตไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กที่
ระบบการระบายน้ำของเขื่อนชลประทานของ กฟผ. นับเป็น
โครงการ CDM ล่าสุดในลำดับที่ ๑๗ ของประเทศ ที่ได้รับ
รางวัลมาตรฐานมงกุฏไทย และถือว่าเป็นโครงการขนาดเล็ก 
ที่ เอื้อประโยชน์ ในทุกๆ ด้าน ที่สำคัญ กฟผ. ได้พัฒนา
เทคโนโลยีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขึ้นมาใหม่เพื่อใช้กับระบบระบาย
น้ำของเขื่อนชลประทาน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า กฟผ. มีความ
จริงจังและมุ่งมั่นในการพัฒนาโครงการตามมโนทัศน์โครงการ 
CDM และสอดรับกับมาตรฐาน Gold Standard Foundation 
ซึ่งเป็นมาตรฐานการพัฒนาโครงการลดการปล่อยก๊าซ CO

2
 

ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าของโครงการและเป็นที่ยอมรับกันในระดับ
สากล” 
 นายศิริธัญญ์ ไพโรจน์บริบูรณ์ ผู้อำนวยการองค์การ

บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก กล่าวภายในงานมอบหนังสือ
ให้คำรับรองโครงการ CDM ของประเทศไทย และรางวัล
มาตรฐานมงกุฎไทยให้แก่ กฟผ. เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม   
ที่ผ่านมา ท่ามกลางคณะผู้บริหาร กฟผ. และผู้เกี่ยวข้องที่ร่วม
เป็นสักขีพยาน 

โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 
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 แม้ว่าโครงการติดตั้งเครื่องผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ
ขนาดเล็กที่ระบบการระบายน้ำของเขื่อนชลประทาน 
จะได้รับรางวัลมาตรฐานมงกุฎไทย ซึ่งเป็นหนึ่งใน
ประจักษ์พยานความสำเร็จในการมุ่ งมั่นพัฒนา
โครงการลดก๊าซ CO

2
 ระดับประเทศ แต่ก็เป็นเพียง

ครึ่งทางแห่งความสำเร็จ เพราะเป้าหมายแท้จริงใน
การดำเนินงานโครงการลดก๊าซ CO

2
 ของ กฟผ. 

ไม่ ใช่เป็นเพียงยกระดับโครงการให้เป็นโครงการ 
CDM ระดับประเทศ ตามพิธีสารเกียวโตและ
อนุสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เท่านั้น แต่หมายถึงการยึดมั่นในค่านิยมการดำเนินกิจการของ 
กฟผ. โดยตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม 
ประเทศ และโลก ซึ่งจากนี้ ไปจะยังคงยึดมั่นในการพัฒนา
สังคมให้เจริญไปอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการพัฒนาองค์การ  
และให้ความสำคัญทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องตลอดไป 



เรื่อง: กฤษณ์ สุนทรชาติ ภาพ: กองผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ กฟผ. 
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เมื่อถึงวันเพ็ญ ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ สำหรับคนไทย จะกระตือรือร้นรักษาประเพณีเก่าแก่ 
ตั้งแต่สมัยสุโขทัย เพื่อขอขมาต่อพระแม่คงคา ด้วยการลอยกระทงแทบทุกภาคของประเทศ  

ต่างยึดประเพณีอันนี้มานาน โดยเฉพาะจังหวัดสุโขทัยนับว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ทุกปี สำหรับจังหวัดตาก 
ซึ่งอยู่ ไม่ ไกลกันมากนัก ก็มีประเพณีลอยกระทงที่ต่างไป จนเป็นที่ยึดถือมานานของชาวเมืองตาก  

นั่นคือ กระทงสายไหลประทีป ๑,๐๐๐ ดวง 
 

 กระทงสายไหลประทีป ๑,๐๐๐ ดวง ประเพณีการคารวะ
แม่น้ำปิงของคนจังหวัดตาก เป็นความภาคภูมิใจที่สุด เพราะเป็น
แห่งเดียวในโลกที่มีประเพณีนี้ ซึ่งเกิดจากการใช้กะลาเป็นกระทง
หรือประทีปลอยโดยพร้อมเพรียงกันและต่อเนื่องเป็นกลุ่ม     
หลังจากที่ลอยกระทงประธาน หรือกระทงทานที่มีธูป เทียน 
ดอกไม้ เครื่องเซ่นไหว้ แม่น้ำแล้ว 
 ประเพณีกระทงสายฯ ไม่ ใช่แค่เพื่อขอขมาต่อพระแม่

คงคาอย่างเดียวเท่านั้น การที่เห็นกระทงสายล่องลอยบนน้ำปิง
เป็นกลุ่มเป็นก้อนอย่างสวยงามนั้น แฝงไปด้วยความสามัคคีของ
กลุ่มคนและจังหวะการลอยที่คนลอยทำให้เกิดความสวยงาม    
ต่อมาภายหลังได้จัดให้มีการแข่งขันลอยกระทงสาย ที่มีการจำกัด
จำนวนคนลอย จำกัดจำนวนกะลาราว ๑,๐๐๐ ใบ ใช้เวลา ๓๐ นาที 

กระทงสายไหลประทีป
  ๑,๐๐๐ดวงของชาวตาก
        แห่งเดียวในโลก
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 ก่อนถึงวันประเพณีราว ๑ เดือน ชาวบ้านจะมีการ 
เตรียมกะลาประทีป เอากะลามาขัดถูจนสะอาด ตกแต่ง
ลวดลายสวยงามแล้วจะนำด้ายดิบ (ด้ายที่ปั่นมาจากฝ้าย)    
มาฟั่นให้เป็นรูปตีนกา มีจำนวนเท่ากับสมาชิกในครอบครัว 
หรือมากกว่านั้นก็ได้ ตามแต่ศรัทธา ต่อจากนั้นจึงนำด้ายทุก
เส้นและตีนกา มาแช่ในน้ำมันมะพร้าว 
 ไม่เพียงเท่านี้ หากพิจารณาตั้งแต่เริ่มเตรียมงาน   

พบว่า กระทงสาย ประเพณีของชาวเมืองตากได้นำวิถีชีวิตของ
บรรพชนมาผสมผสานเข้ากับความเชื่อและหลักศาสนา ผนวก
กับภูมิปัญญาชาวบ้าน ซึ่งแฝงด้วยกุศโลบายไว้ทุกขั้นตอน 
แม้แต่การฟั่นด้ายเพื่อสืบชะตาต่ออายุคนทำ หรือแม้แต่ด้ายที่
ฟั่นเป็นตีนกาก็ยังเป็นการระลึกถึงพระพุทธเจ้าทั้ง ๕ พระองค์
ด้วยซ้ำ เพราะเป็นความเชื่อสืบต่อกันมาว่า แสงไฟจากตีนกา 
เป็นการบูชาแม่กาเผือกของพระพุทธเจ้าทั้ง ๕ พระองค์ 
ทั้งหมดนี้ถูกนำมาหล่อหลอมรวมกันจนเกิดเป็นรูปแบบที่   
โดดเด่น เกิดการปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาเป็นเวลานานหลาย  
ชั่วอายุคน ซึ่งจะแตกต่างกับงานประเพณีลอยกระทงของ    
จังหวัดอื่นๆ 
 ปัจจุบันส่วนราชการ ได้มีการสนับสนุนให้ชุมชนร่วม

รักษาประเพณีกระทงสายไหลประทีป ๑,๐๐๐ ดวง จนมี     
ชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก และมีการประกวดการลอยกระทงสายขึ้น     
เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดตาก พร้อมกับเชิญชวนชาวบ้านจาก
ชุมชนต่างๆ จัดส่งกระทงสายเข้าประกวดตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๒ 
เป็นต้นมา จนกระทั่ง พ.ศ.๒๕๔๐ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ
จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ พระราชทาน
ถ้วยรางวัลสำหรับทีมชนะเลิศในการประกวดกระทงสาย และ 
ในปี พ.ศ.๒๕๔๑ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ 
พระราชทานพระประทีป สำหรับอัญเชิญลงลอยเป็นกระทงนำ 
ในวันเปิดงานลอยกระทงสายไหลประทีป ๑,๐๐๐ ดวง เพื่อเป็น
สิริมงคลแก่งาน และในปี พ.ศ.๒๕๔๔ ยังได้รับพระมหา 
กรุณาธิคุณ จากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระประทีปร่วมลอยด้วย 

 แม่น้ำปิงที่ไหลผ่านจังหวัดตากในช่วงวันเพ็ญ ๑๕ ค่ำ 
เดือน ๑๒ ของทุกปี สวยงามไปด้วยแสงประทีป ๑,๐๐๐ ดวง 
ล่องลอยกลางน้ำปิง จากหนึ่งเป็นสอง เป็นสาม จนเป็น ๑,๐๐๐ 
และเพิ่มเป็นทวีคูณ ต่อเนื่องจนสุดสายตา ระยิบระยับเต็มลำน้ำ 
สร้างสรรค์ความงดงามในลำน้ำผสมผสานกับเสียงร้องรำ    
ทำเพลงของชาวบ้าน สร้างบรรยากาศที่ครึกครื้น นำมาซึ่ง  
ความรัก ความสามัคคี และความศรัทธา ของชาวเมืองตาก 

 



พลังงานทางเลือก
เรื่อง: สุรินทร์ หล่อฤาทัย ภาพ: กองผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ กฟผ. 
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อนาคต
พลังงานไทย...
ใคร“มอง”อย่างไร?

เพิ่มประสิทธิภาพสู่อุตสาหกรรมยุคใหม่
 ในเวทีดั งกล่าว รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงพลังงาน นายพิชัย 
นริพทะพันธุ์ ได้แสดงวิสัยทัศน์ผ่าน
ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “นโยบายและ
ยุทธศาสตร์พลังงานเพื่อลดโลกร้อน” 
ว่า อุตสาหกรรมในยุคใหม่นับจากนี้ 
ต้ อง เป็นอุตสาหกรรมสะอาดที่ ใช้
พลังงานน้อย และสร้างมูลค่าเพิ่มได้สูง 
รั ฐ บ า ล จ ะ พ ย า ย า ม เ ป ลี่ ย น ผ่ า น
โครงสร้างอุตสาหกรรมไทยในปัจจุบัน
ไปสู่อุตสาหกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มสูงในอนาคต เนื่องจากการใช้
พลังงานในภาคอุตสาหกรรมที่ผ่านมายังไม่มีประสิทธิภาพ โดย 
GDP ของประเทศไทยที่เติบโตขึ้นทุกๆ ร้อยละ ๑ จะต้องใช้
พลังงานเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ ๑.๒-๑.๓ ขณะที่ประเทศชั้นนำใช้
พลังงานเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ ๐.๘ ประเทศไทยเองก็ควรมีความ 
มุ่งมั่นที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานให้มากขึ้นด้วยเช่นกัน 

 ไม่มีใครกล้าปฏิเสธว่า “พลังงาน” เป็นเรื่องสำคัญ เพราะเป็นหนึ่งในปัจจัย
สำคัญที่ช่วยหล่อเลี้ยงชีวิตของคนทุกระดับ จึงไม่ ใช่เรื่องแปลก หากพลังงานมักจะ
เกี่ยวพันกับเรื่องเศรษฐกิจและสังคมของไทยอยู่เสมอ ดังนั้นในแต่ละปีกระทรวง
พลังงาน จึงได้ร่วมมือกับสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย จัดงานสัมมนา “Energy Symposium” เพื่ออัพเดทให้ผู้ประกอบการ
ภาคอุตสาหกรรมและผู้ที่ เกี่ยวข้องด้านพลังงานได้รับความรู้ความเข้าใจถึง
สถานการณ์พลังงานไทยทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยในปี ๒๕๕๔ นี้ 
เป็นการระดมสมองภายใต้แนวคิดหลัก “Low Carbon Industries วิกฤติหรือ
โอกาสอุตสาหกรรมไทย” ซึ่งมีการพูดคุยถึงประเด็นเรื่องการนำเทคโนโลยีพลังงาน
สะอาดมาใช้ เพื่อลดต้นทุนพลังงานและช่วยลดภาวะโลกร้อน 
 

นายพิชัย นริพทะพันธุ์ 
รัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวงพลังงาน 

 อย่างไรก็ตาม จากทิศทางการขยายตัวทางเศรษฐกิจของ
โลกจากที่เคยกระจุกตัวอยู่ ในสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปได้
ย้ายเข้าสู่เอเชีย ไทยก็ได้รับอานิสงส์ด้วยเช่นกัน เนื่องจากทำเลที่
ตั้งและศักยภาพที่ดี ภายหลังการเกิดขึ้นของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนในปี ๒๕๕๖ ไทยควรจะมีความพร้อมในฐานะศูนย์กลาง
ทั้งการผลิต การจำหน่ายและการให้บริการของภูมิภาคนี้ สำหรับ
รองรับตลาดที่มีขนาดใหญ่กว่า ๖๐๐ ล้านคน (ทั้งอาเซียน) อันจะ
ช่วยให้ GDP ของประเทศไทยมีมูลค่าสูงถึง ๒๔ ล้านล้านบาท 
หรือเติบโตเฉลี่ยต่อปีประมาณร้อยละ ๖-๗ ทั้งนี้การจะเกิดภาพ 
ดังกล่าวได้ ไทยต้องมีพลังงานที่เพียงพอ จึงต้องพิจารณาเรื่อง
การจัดหาแหล่งพลังงานเพื่อรองรับอนาคตอย่างรอบคอบ และ

มองให้ไกล โดยเฉพาะเรื่องแหล่งพลังงานที่อยู่บนพื้นที่คาบเกี่ยว
ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น แหล่งก๊าซธรรมชาติไทย-
กัมพูชา เป็นแหล่งที่มีศักยภาพและมีความจำเป็นในการนำมาใช้
ประโยชน์ 
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๘ปัญหาพลังงานไทย
 นายชวลิต พิชาลัย    
รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน สรุปปัญหาด้าน
พลั งงานและกลยุทธ์ เพื่ อแก้ ไข
ปัญหาในอนาคตไว้อย่างน่าสนใจ ๘ 
ประการ คือ ๑.ปัญหาการใช้ก๊าซ
ธรรมชาติเพื่อการผลิตไฟฟ้ามาก
เกินไป ต้องกระจายสัดส่วนของ
แต่ละทางเลือกเชื้อเพลิงให้หลาก 
หลายยิ่งขึ้น ๒.ปัญหาการพึ่งพาการนำเข้าพลังงานจากต่าง

ประเทศ ต้องเร่งสำรวจแหล่งพลังงานภายในประเทศ รวมถึง
การสนับสนุนผู้ประกอบการไทยออกไปลงทุนในแหล่งพลังงาน
ต่างประเทศ  ๓.โครงสร้างราคาพลังงานที่ ไม่สะท้อนถึง
ประสิทธิภาพในการแข่งขัน ต้องปรับให้สะท้อนถึงต้นทุนที่ 
แท้จริง ๔.ปัญหาต้นทุนพลังงานทดแทนยังสูงกว่าฟอสซิล  

นายชวลิต พิชาลัย 
รองผู้อำนวยการสำนักงาน

นโยบายและแผนพลังงาน 

ยังต้องส่งเสริมการวิจัย/พัฒนา เพื่อลดต้นทุนและการใช้มาตรการ
จูงใจ เพื่อสร้างตลาดพลังงานทดแทน ๕.ปัญหาข้อจำกัดด้านการ
พึ่งพาได้น้อยของพลังงานหมุนเวียน ทำให้ยังคงต้องพึ่งพา
พลังงานหลักต่อไป 
 ๖.สาเหตุของปัญหาโลกร้อนอยู่ ในภาคพลังงาน จึงต้อง

เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และพัฒนาพลังงานสะอาด 
๗.ปัญหาราคาน้ำมันแพงและจะแพงขึ้นในอนาคตเนื่องจาก
พลังงานสำรองของโลกที่จำกัด การลดความผันผวนของราคา
น้ำมันและลดการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศด้วยการส่งเสริม
เอทานอล ไบโอดีเซล เทคโนโลยีไฮบริดจ์ รถไฟฟ้า และระบบ
ขนส่งสาธารณะ เป็นต้น ๘.ปัญหาการสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อ
สร้างการยอมรับในโครงการพลังงานขนาดใหญ่ยังไม่เพียงพอ 
ควรเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างต่อเนื่องด้วยการให้ข้อมูลที่
เป็นจริง โปร่งใส นำไปสู่การร่วมคิดร่วมทำ และร่วมตัดสินใจด้วย
ท่าทีที่เป็นมิตร ขณะเดียวกันควรร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ
ในการพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมที่เข้าถึงเด็กและเยาวชน 

โรงไฟฟ้าวังน้อย  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
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และภาคขนส่งลงประมาณร้อยละ ๒๐ ก็จะยังคงอยู่ที่ประมาณ
ร้อยละ ๒.๗ ต่อปี ซึ่ง บมจ.ปตท. ในฐานะบริษัทพลังงาน
แห่งชาติ มีภารกิจสำคัญในการจัดหาพลังงานให้เพียงพอใน
ราคาที่แข่งขันได้ ขณะนี้ได้สำรวจและผลิตปิโตรเลียม ๔๓ 
โครงการ ใน ๑๒ ประเทศ พร้อมทั้งขยายโครงข่ายท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติสำหรับจำหน่ายแก่อุตสาหกรรมและการใช้ก๊าซ
ธรรมชาติในรูปแบบไฟฟ้าและพลังความร้อนร่วม การส่งเสริม
การใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นทางเลือกในภาคขนส่ง รวมถึงการ
ลงทุนสร้างคลังรับก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) และการเตรียม
ความพร้อมในการจัดหา เพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้น 
อย่างไรก็ตาม อยากให้รัฐบาลดำเนินการจัดตั้งกองทุนเพื่อ
ความมั่งคั่งของประเทศ โดยนำเงินส่วนหนึ่งไปลงทุนในแหล่ง
พลังงานต่างประเทศเพื่อเป็นหลักประกันและเพิ่มความมั่นคง
ทางพลังงาน ซึ่งจะช่วยเพิ่มอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศ
ไทยในสายตาของนักลงทุนต่างชาติ” 

 
ถ่านหินสะอาด...ทางเลือกเหมาะที่สุด
 สำหรับภาคพลังงานไฟฟ้า นายมงคล สกุลแก้ว  
รองผู้ว่าการนโยบายและแผน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย (กฟผ.) คาดการณ์ถึงแนวโน้มการผลิตไฟฟ้าของประเทศ
ว่า ไทยยังต้องการกำลังผลิตไม่ต่ำ
กว่า ๕๐,๐๐๐ เมกะวัตต์ และ
จำเป็นต้องมีการกระจายการใช้
เชื้อเพลิงให้หลากหลายเพื่อลด
ความเสี่ยง เนื่องจากไทยพึ่งพา
ก๊าซธรรมชาติเพื่อการผลิตไฟฟ้า

สูงถึงร้อยละ ๗๒.๗ ของระบบ
ไฟฟ้า ปัจจุบันเกิดเหตุการณ์
ขั ด ข้ อ ง ใ น ก า ร ส่ ง จ่ า ย ก๊ า ซ
ธรรมชาติบ่อยครั้ ง ตั้ งแต่ปี 
๒๕๔๙ เป็นต้นมา ถือเป็นความเสี่ยงที่ค่อนข้างสูงและส่งผล
กระทบอย่างรุนแรงยามเกิดวิกฤติ ดังนั้นการจัดทำแผนพัฒนา
กำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย จึงคำนึงถึงปัจจัย ๓ 
ประการ คือ ความมั่นคงของระบบ สิ่งแวดล้อม และราคาค่า
ไฟฟ้าที่แข่งขันได้ เมื่อพิจารณาทั้ง ๓ ปัจจัย การซื้อไฟฟ้า
พลังน้ำจากต่างประเทศ และพลังงานนิวเคลียร์ เป็นทางเลือก
ที่ตอบโจทย์ ได้ดีที่สุด แต่เนื่องจากการซื้อไฟฟ้าจากต่าง
ประเทศถูกจำกัดด้วยสัดส่วนที่ เหมาะสม ส่วนพลังงาน
นิวเคลียร์ก็ยังมีปัญหาความเชื่อมั่นของประชาชน ถ่านหิน
สะอาดจึงกลายเป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดในขณะนี้ เพราะ
สามารถนำเทคโนโลยีเข้ามาจัดการเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ได้ดีขึ้นมาก ขณะที่พลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์      

นายมงคล สกุลแก้ว 
รองผู้ว่าการนโยบายและแผน 

กฟผ. 

ดีมานด์เพิ่ม-ราคาพุ่ง
 ด้ า น ก า ร จั ด ห า แ ห ล่ ง
พลังงาน นายโชติชัย สุวรรณาภรณ์ 
ผู้ ช่ ว ย ก ร ร ม ก า ร ผู้ จั ด ก า ร ใ หญ่ 
น โยบายและ เศรษฐกิ จพลั ง งาน 
บมจ.ปตท. เปิดเผยถึงปริมาณสำรอง
เชื้อเพลิงทั่วโลก (เมื่อสิ้นปี ๒๕๕๒) 
ว่า น้ำมันเหลือใช้ได้อีก ๔๖ ปี ก๊าซ
ธรรมชาติ ๖๓ ปี ถ่านหิน ๑๑๙ ปี 
ซึ่งการจัดหาพลังงานในระยะยาวจะ
ต้องมีการค้นหาแหล่งพลังงานใหม่ๆ 
ซึ่งค้นพบยากขึ้น และมีต้นทุนที่สูงขึ้น ดังนั้น ราคาพลังงานใน
อนาคตจึงมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน ปัจจัยระยะสั้น หาก
เศรษฐกิจฟื้นตัวความต้องการใช้น้ำมันของโลกจะเพิ่มขึ้น ส่งผล
กระทบต่อราคาน้ำมันให้ปรับสูงขึ้นเช่นกัน ในปัจจุบันเศรษฐกิจ
โลกและอุตสาหกรรมพลังงานกำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายจาก
ปัญหาภาวะโลกร้อนและความมั่นคงทางพลังงาน เนื่องจากมีส่วน
ร่วมในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ดังนั้นในการประชุม G-20 
Business Summit เรียกร้องให้สมาชิกมีการกระตุ้นการใช้
พลังงานหมุนเวียนอย่างจริงจัง เพื่อลดปัญหาโลกร้อน ซึ่งวิธีการ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ ได้ผลมากที่สุดคือ การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ช่วยได้ถึงร้อยละ ๕๒ รองลงมา
เป็นการใช้พลังงานหมุนเวียน ร้อยละ ๒๐ การใช้พลังงาน
นิวเคลียร์ ร้อยละ ๑๐ เทคโนโลยีการกักเก็บก๊าซคาร์บอนได- 
ออกไซด์ ร้อยละ ๑๐ การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต
ไฟฟ้า ร้อยละ ๕ และการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ ร้อยละ ๓ 

 “คาดการณ์กันว่า ทิศทางการใช้พลังงานในอนาคตจนถึง
ปี ๒๕๗๓ ยังคงเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณร้อยละ ๓.๙ ต่อปี ขณะที่
เป้าหมายของรัฐบาล คือ ลดการใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรม

นายโชติชัย สุวรรณาภรณ์ 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

นโยบายและเศรษฐกิจพลังงาน 
บมจ.ปตท. 

โรงไฟฟ้าแม่เมาะ  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
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ไม่สามารถนำมาทดแทนโรงไฟฟ้าฐานได้ จึงมีประโยชน์เพียงช่วย
ลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลเท่านั้น 
 นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม

นิวเคลียร์ กฟผ. อธิบายเพิ่มเติมถึงเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด 
(Clean Coal Technology) ว่า เป็นการดูแลผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ครอบคลุมถึงกระบวนการผลิตไฟฟ้า แบ่งเป็น ๓ ขั้นตอน ดังนี้ 
๑.ขั้นตอนก่อนการเผาไหม้เชื้อเพลิง โดยการคัดเลือกถ่านหิน
คุณภาพดีที่ ให้ค่าความร้อนสูง มลพิษน้อยมาใช้ และนำไปล้างให้
สะอาดก่อนนำมาใช้ ในโรงไฟฟ้า ๒.ขั้นตอนระหว่างการเผาไหม้
เชื้อเพลิง เลือกใช้เทคโนโลยีของเตาเผาเชื้อเพลิงที่มีประสิทธิภาพ
ในการเผาไหม้สูง ๓.ขั้นตอนหลังการเผาไหม้เชื้อเพลิง ด้วยการ
ติดตั้งเครื่องดักจับมลพิษต่างๆ อาทิ “Denox Plant” สามารถ
กำจัดก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ ได้มีประสิทธิภาพสูงร้อยละ ๘๐ 
“ESP” สามารถกำจัดเถ้าลอย/ฝุ่นละออง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ถึงร้อยละ ๙๕-๙๙ “FGD” สามารถกำจัดซัลเฟอร์ออกไซด์ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพสูงถึงร้อยละ ๙๕-๙๘ อาจรวมถึงการติดตั้ง 
“CCS” หรือ Carbon Capture and Storage เพื่อดักจับก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ได้อีกด้วย จึงถือเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้นำ
ถ่านหินมาใช้ได้อย่างสะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 
จนใกล้เคียงกับโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 

 
หนุนองค์กรคำนวณCarbonFootprint
 มุมมองด้านสิ่งแวดล้อม ดร.พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์    

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการลงทุนและพัฒนาการตลาด 
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ชี้ชัดว่า 
กระแสโลกด้านการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนมีความชัดเจนมากขึ้น 
สิ่งที่เริ่มเห็นชัดคือ การพยายามวัดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ถูก
ปล่อยจากกิจกรรมของมนุษย์ (Carbon Footprint) ทั้งในแง่มุม
ของปัจเจกบุคคล องค์กร ผลิตภัณฑ์ เป็นต้น เพื่อให้เกิดจิตสำนึก
และความตื่นตัวในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เนื่องจากมี
การพิจารณา Carbon Footprint ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดย
ทางตรง คือ การปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาผลาญ 
เชื้อเพลิงจากซากพืชซากสัตว์รวมถึงการใช้พลังงานไฟฟ้า และ

การใช้ยานพาหนะต่างๆ ส่วนทางอ้อม คือ การปล่อย
คาร์บอนไดออกไซด์ของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เราใช้ โดย
คำนวณได้ทั้งตลอดวงจรอายุของผลิตภัณฑ์นั้นๆ หรือคำนวณ
เฉพาะส่วน เช่น ช่วงเวลาของการนำผลิตภัณฑ์นั้นๆมาใช้งาน 
เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนทราบถึงพฤติกรรมที่ส่งผลต่อ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของตนเอง รวมถึงพฤติกรรมการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกของแต่ละองค์กรและแต่ละผลิตภัณฑ์
อีกด้วย ซึ่งสามารถนำมาประกอบการพิจารณาว่า จะเลือกใช้
สินค้าและบริการของผู้ประกอบการรายใด รวมถึงเลือกให้การ
สนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรใด เป็นต้น จึงจะมีส่วน
ร่วมในการแก้ปัญหาให้โลก 

 “เมื่อพฤติกรรมและความคาดหวังของผู้บริ โภค
เปลี่ยนแปลงไป องค์กรทางธุรกิจต่างๆ ก็ต้องปรับตัวตาม  
ซึ่งองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 
สนับสนุนการคำนวณ Carbon Footprint ทุกระดับ พร้อมทั้ง
มีโครงการฉลากคาร์บอน ซึ่งเป็นการใช้เครื่องหมาย Carbon 
Footprint บนผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้บริ โภค โดย
พิจารณาการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากทั้งวงจร
ชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Cradle to Grave) ตั้งแต่การได้มาซึ่ง
วัตถุดิบ การขนส่ง การผลิต การบรรจุหีบห่อ การใช้งาน 
ตลอดจนการกำจัดของเสียที่เกิดขึ้น ซึ่งปัจจุบันได้มีการมอบ
เครื่องหมายไปแล้ว ๑๙๗ ผลิตภัณฑ์จาก ๕๓ บริษัท ถือเป็น 
การเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคต โดยเฉพาะการส่งสินค้า
ไปจำหน่ายยังต่างประเทศ เนื่องจากหลายประเทศ อาทิ 
ฝรั่งเศส มีนโยบายบังคับให้ผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายในประเทศ 
ต้องแสดงข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีค่า Carbon Footprint 

รวมอยู่ด้วย ทั้งยังเป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
อีกด้วย ขณะที่ ในระดับองค์กรก็ควรมีการจัดทำรายงาน 
Carbon Footprint Organization ด้วยเช่นกัน ซึ่งในอนาคต
หากมี โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร     
ก็อาจนำส่วนที่ลดได้ไปคิดเป็นคาร์บอนเครดิตได้เช่นกัน” 

 รากฐานสำคัญของ เศรษฐกิ จ ไทยอย่ า งภาค
อุตสาหกรรม และภาคพลังงานนับวันจะยิ่งถูกกดดันมากยิ่งขึ้น 
โดยเฉพาะประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ที่ต้องพยายามลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงมลพิษอื่นๆ ขณะที่ทางเลือก
กลับดูเหมือนจะมีอยู่ไม่มากนัก ซึ่งทุกทางเลือกล้วนแล้วแต่มี
ข้อจำกัด ดังนั้น “ทางออก” ที่จะถูกเลือกเพื่อใช้เดินกันต่อไป
ในวันข้างหน้า จึงคงไม่ใช่ทางออกสมบูรณ์แบบที่โรยด้วยกลีบ
กุหลาบ หากแต่เป็นเส้นทางที่มีอุปสรรคบ้างประปราย ซึ่งผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนต้องร่วมกันตัดสินใจเลือกเส้นทาง
ที่ยอมรับได้ และช่วยกันแผ้วถางขวากหนามระหว่างทาง  
เพื่อให้ประเทศไทยสามารถก้าวไปต่อได้ในอนาคต 



UnseenEGAT
เรื่อง:ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ กฟผ.ภาพ:กองผลิตสื่อประชาสัมพันธ์์ กฟผ. 

��

วัดพระธาตุแสนไห 

 ปลาเรนโบว์ เทร้ าต์ (Rainbow Trout : 
Oncorhynchus mykiss) อยู่ ในตระกูลเดียวกับปลา
แซลมอน ที่มีถิ่นกำเนิดในทวีปอเมริกาเหนือ ซึ่งมีอากาศ
หนาวเย็นและอุณหภูมิน้ำต่ำใกล้เคียงกับภาคเหนือของ
ประเทศไทยที่มีอุณหภูมิน้ำราว ๑๘ องศาเซลเซียส ใน
ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางอย่างน้อย 
๑,๐๐๐ เมตรขึ้นไป และมีน้ำไหลผ่านเพียงพอเหมาะสมกับ
การเลี้ยงปลาเรนโบว์เทร้าต์ 
 ปลาเรนโบว์ เทร้าต์ เป็นปลาอีกชนิดหนึ่ งที่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสนพระทัยเป็นอย่างยิ่งที่
จะนำมาเลี้ยงบนพื้นที่สูง เพื่อเพิ่มรายได้ ให้กับราษฎร 
เนื่องจากบนพื้นที่สูงเป็นพื้นที่ที่มีอุณหภูมิต่ำ จะทำให้ปลา

เจริญเติบโตได้ดี จึงนำมาทดลองยังศูนย์พัฒนาประมง   
น้ำจืด จังหวัดเชียงใหม่ ดอยอินทนนท์ ได้ดำเนินการวิจัย
ต่อเนื่องจนเป็นที่น่าพอใจในปีตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๔๑ โดยใช้
เวลาอย่างน้อย ๑๓ ปี ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการเลี้ยง 
เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับสภาพอากาศเมืองไทย      
มีสถานที่เลี้ยงทั้งหมด ๓ แห่ง คือ ๑. บ่อเลี้ยงในศูนย์
พัฒนาประมงน้ำจืด ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่    
๒. บ่อเลี้ยงของชาวไทยภูเขา บ้านแม่กลางหลวง และ  

เ ร น โ บ ว์ เ ท ร้ า ต์ บ น เ ข า สู ง
เชื้อชาติอเมริกาสัญชาติไทย

ปลาเรนโบว์เทร้าต์ ที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศที่มี 
อากาศหนาวเย็นจากทวีปอเมริกาเหนือ  

ต้องนำเข้าเท่านั้น แต่เวลานี้เดี๋ยวนี้ประเทศไทย 
สามารถเลี้ยงปลาเรนโบว์เทร้าต์ ได้เอง  

เป็นเรื่องที่แปลกแต่จริงไปแล้ว 
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๓. บ่อทิ้งน้ำที่ผ่านการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้า
พลังน้ำบ้านขุนกลาง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.) โดยมีต้นน้ำมาจากน้ำตกสิริภูมิ ซึ่งบ่อนี้ ได้รับ
เกียรติจากศูนย์พัฒนาประมงน้ำจืดฯ ให้เป็นที่เพาะเลี้ยง
พ่อ-แม่พันธุ์ปลาเรนโบว์เทร้าต์เท่านั้น ทำให้ปลาที่นี่มี   
ตัวโตกว่าบ่อที่เลี้ยงเพื่อจำหน่าย  
 หลักสำคัญของการเลี้ยง นอกจากจะมีอุณหภูมิที่

หนาวเย็นแล้ว ยังต้องมีลักษณะน้ำไหล เพื่อให้ปลาได้ออก
กำลัง เป็นไปตามลักษณะทางธรรมชาติของปลาเรนโบว์เทร้าต์
ที่ต้องว่ายทวนน้ำเสมอ ประกอบกับมีการดูแลรักษาเป็น
อย่างดีจากเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จดบันทึกข้อมูลตลอดเวลา  
ตั้งแต่การวัดอุณหภูมิน้ำ ตักตะกอน ล้างตะไคร่ ในบ่อ 
เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นกระบวนการสำหรับงานวิจัยและ
เก็บข้อมูลเพื่อความถูกต้องชัดเจน 
 ปลาเรนโบว์เทร้าต์ ในอนาคตน่าจะเป็นปลา

เศรษฐกิจที่ ได้ รับความนิยมสูง เพราะมีราคาแพง 
เนื่องจากเป็นปลาที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ จึงมีความ
เหมาะสมที่จะสนับสนุนเกษตรกรบนที่สูงให้เลี้ยงปลาชนิดนี้
อย่างค่อยเป็นค่อยไป เพราะยังใหม่สำหรับบ้านเรา โดยใช้
เวลาเลี้ยงประมาณ ๗-๘ เดือน ก็เพียงพอที่จะนำไป
ประกอบเป็นอาหาร ขณะที่ต่างประเทศต้องใช้เวลาเลี้ยง
นานถึง ๑ ปีครึ่ง 

 นอกจากนี้ ปลาเรนโบว์เทร้าต์เป็นปลาน้ำจืดที่มีกรดไขมัน   

โอเมก้า ๓ สูงมากกว่าปลาน้ำจืดชนิดอื่นๆ และเป็นกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัว
ปกติจะพบในพืชและสัตว์บางชนิด ซึ่งคนเรา ไม่สามารถสังเคราะห์ขึ้น
มาเองได้ อีกทั้งเป็นปลาที่มีเนื้อแน่น สะอาด รสหวาน มีก้างไม่มาก 
ปรุงเป็นอาหารได้หลากหลายชนิด เช่น ปลาเรนโบว์เทร้าต์รมควัน 
ขนมจีนน้ำยาปลาเรนโบว์เทร้าต์ ปลาเรนโบว์เทร้าต์นึ่งซีอิ๊ว ปลาเรนโบว์

เทร้าต์นึ่งมะนาว ปลาเรนโบว์เทร้าต์ราดพริก และปลาเรนโบว์เทร้าต์
สามรส โดยที่ขนาดของปลาเรนโบว์เทร้าต์นำไปประกอบอาหารนั้น ขึ้น
อยู่กับความต้องการของผู้บริโภค คนไทยจะนิยมรับประทานปลาที่มี
ขนาดประมาณ ๓๐๐ กรัม ราคาจำหน่ายที่สถานีวิจัยโครงการหลวง  
อินทนนท์ อยู่ที่กิโลกรัมละประมาณ ๓๐๐ บาท เฉลี่ย ๓ ตัว ต่อ ๑ 
กิโลกรัม 
 นอกเหนือจากที่ โรงไฟฟ้าพลังน้ำบ้านขุนกลาง จะทำหน้าที่

ผลิตพลังงานไฟฟ้า ๗๐๐,๐๐๐ กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี ตามแนวทาง   
พระราชดำริเพื่อพัฒนาพลังน้ำอันเป็นทรัพยากรธรรมชาติ ให้เกิด
ประโยชน์อย่างคุ้มค่าแล้ว ยังช่วยพัฒนาชาวไทยภูเขาที่อาศัยในบริเวณ
ดังกล่าวให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้น ซึ่งจะส่งผลไปถึงระบบเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศโดยรวม ลดการสูญเสียเงินตราไปต่างประเทศ     
ลดการนำเข้าปลาเรนโบว์เทร้าต์ไปได้มาก สำหรับปลาเชื้อชาติอเมริกา
สัญชาติไทย เป็นปลาที่คนไทยไม่คุ้นสักเท่าไร แต่มีสีสันสดใสน่ารักดี 
หากไปเยือนดอยอินทนนท์ อย่าลืมแวะไปชมปลาเรนโบว์เทร้าต์        
ที่บ่อน้ำทิ้งโรงไฟฟ้าพลังน้ำบ้านขุนกลาง นะครับ รับรองไม่ผิดหวัง 

 



สิ่งแวดล้อม
เรื่อง : กฤษณ์ สุนทรชาต ิภาพ : กองผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ กฟผ. 
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 กฟผ.ชวนคนไทย 
ปลูกต้นไม้ถวายพ่อ 

“ป่าไม้” คือ ศูนย์รวมของสิ่งมีชีวิต 
เป็นแห่ลงกำเนิดสายน้ำ ช่วยรักษาสมดุลของ

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควบคุมสภาพ 
ดินฟ้าอากาศ ป้องกันลมพายุ บรรเทา

อุทกภัย ป้องกันการพังทลายของหน้าดิน 
เป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
(CO

2
) และเป็นโรงงานผลิตออกซิเจน 

ขนาดใหญ่ เป็นคลังอาหารและยาสมุนไพร 
จากคุณประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
หากป่าไม้ลดลงย่อมส่งผลให้เกิดความ 
ทุกข์ยากแก่ชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ 

และสัตว์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ ได้ 

 พื้นที่ป่าไม้ประเทศไทยในอดีตเคยมีอยู่ร้อยละ ๕๕.๓  
ในปี พ.ศ. ๒๕๐๔ แต่ปัจจุบันไทยมีป่าไม้เหลืออยู่ร้อยละ 
๓๓.๔ หรือ ๑๐๗ ล้านไร่ (ข้อมูลสารสนเทศ การจัดการป่าไม้ 
กรมป่าไม้ ปี พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๕๑ ณ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม 
๒๕๕๓) ลดลงร้อยละ ๑๑.๖ เป็นที่สังเกตว่า บ่อยครั้งที่ฝน
ตกหนัก มักตามมาด้วยอุทกภัย เช่น ภาคใต้จะพบกับการพัง
ทลายของหน้าดิน ขณะที่ภาคเหนือประสบกับน้ำป่าไหลหลาก
ท่วมพื้นที่บ้านเรือนและพื้นที่เกษตรกรรม และภาคกลางก็
ผจญกับอุทกภัยอย่างไม่เคยเกิดมาก่อน ทำให้สูญเสียทรัพย์สิน
และงบประมาณเป็นอันมาก 
 ถ้าจะให้อธิบายถึงปรากฏการณ์เหล่านี้ ส่วนหนึ่งมา

จากป่าไม้ถูกทำลายไปมาก ทำให้ความชื้นในดินระเหยไปใน
อากาศกลายเป็นเมฆ เมื่อมีเมฆมากทำให้เกิดฝนตกมากกว่า
ปกติ ส่งผลให้ความสามารถของดินอุ้มน้ำได้ไม่เหมือนเดิม  
จึงชะหน้าดินลงมาทับถมพื้นที่ด้านล่างพร้อมกับน้ำไหลบ่าจน
เกิดอุทกภัย 
 สำหรับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  

ได้ตระหนักคุณค่าของทรัพยากรป่าไม้ เข้าร่วมโครงการปลูก
ป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัว ครองราชย์ครบ ๕๐ ปี โดยรัฐบาลได้ระดมหน่วยงานที่
มีศักยภาพร่วมกันปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ในปี ๒๕๓๗ จนถึง
เวลานี้ก็ ๑๗ ปี แปลงป่าเหล่านั้นกลายเป็นทรัพย์ของประเทศ
ไปแล้ว 
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CSR สำหรับ กฟผ. เริ่มมานานแล้ว 
 นายสามารถ ภู่ไพบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสังคม 
กล่าวว่า กฟผ. มีความชัดเจนในการขับเคลื่อน CSR ให้ความ

สำคัญในการปลูกป่า และยังคงทำ
อย่างต่อเนื่อง เพื่อปลูกจิตสำนึกใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ 
ป่าที่ กฟผ. ปลูกไว้ทั่วทุกภูมิภาค
จ า ก โ ค ร ง ก า ร ป ลู ก ป่ า ถ า ว ร
เฉลิมพระเกียรติ เป็นพื้นที่รวม 
๔๙ จังหวัด คิดเป็น ๓๘๔,๐๐๐ ไร่ 
หรือต้นกล้าไม้ที่ลงปลูกไว้ราว ๕๐ 
ล้านต้น 
 เพื่อให้กล้าไม้ที่ปลูกด้วย

ความตั้งใจอยู่ ได้ตลอดไป มีการ
จ้างแรงงานในท้องถิ่นกว่า ๑๐,๐๐๐ ครัวเรือน ดูแลต้นกล้าทุกต้น
ในพื้นที่ปลูกป่ามาโดยตลอด พร้อมสร้างแนวกันไฟ สร้างรายได้
ให้ชุมชนต่อเนื่องอีก ๒ ปี หลังการปลูกในทุกๆ พื้นที่ที่ กฟผ. 
ดำเนินการ นั่นหมายถึงอัตราการเติบโตของต้นกล้ามีสูง 
 ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อมีป่า ก็ต้องมีการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ 

ในโครงการจัดสร้างฝายชะลอน้ำตามแนวทางพระราชดำริ ใช้วัสดุ
ธรรมชาติในท้องถิ่นและปรับเปลี่ยนไปตามธรรมชาติและภูมิประเทศ 
๑๕๔ แห่ง เพื่อสร้างความชุ่มชื้นในผืนดินและป่าในพื้นที่ ทั้งยัง
เป็นการทดน้ำไม่ให้ไหลเร็วจนเกินไป 

 สำหรับบางพื้นที่ ที่มีความลาดชัน กฟผ. ได้น้อมนำ 

พระราชดำริ ปลูกหญ้าแฝกเสริมเข้าไปเพื่อป้องกันหน้าดิน     
พังทลาย จากโครงการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกตามแนวทาง 
พระราชดำริ กว่า ๖ ล้านต้น กระจายไปตามพื้นที่ปลูกป่า และ
แหล่งผลิตไฟฟ้าของ กฟผ. 

 
๑๗ ปีผ่านไป ใครได้อะไรจากป่า... 
 รากน้อยๆ ที่ชอนไชกลายเป็นรากแก้วยึดหน้าดินของ
แปลงปลูกป่า กฟผ. วันนี้กลมกลืนไปกับป่าเดิมที่มีอยู่แล้ว พร้อม
กับทำหน้าที่อุ้มน้ำไว้ ในดิน ในหลายพื้นที่ของโครงการฯ อาทิ 
บ้านห้วยปลาหลด ดอยมูเซอร์ อำเภอเมือง จังหวัดตาก ได้
อาหารจากป่า มีน้ำใช้ตลอดปีไม่มีวันหมด ส่วนพื้นที่อำเภอ
พบพระ จังหวัดตาก เมื่อป่ากลับมาทำให้มีแหล่งสมุนไพรเพื่อ
รักษาโรคพร้อมกับแหล่งน้ำที่มีตลอดทั้งปีเพียงพอต่อการทำ
เกษตรกรรม เขาเชื่อว่าคนเราสามารถอยู่ร่วมกันกับป่าได้ เพราะ
ป่าคือแหล่งอาหารที่ไม่มีวันหมด 
 ด้านมูลนิธิสิ่ งแวดล้อมไทย ยืนยันจากงานวิจัยว่า 

ประโยชน์ที่ ได้รับจากการปลูกป่าตามโครงการปลูกป่าถาวร
เฉลิมพระเกียรติของ กฟผ. ช่วยดูดซับ CO

2
 ได้ ๑๐ ล้านตัน 

และสามารถดูดซับเพิ่มขึ้นอีกตามขนาดของต้นไม้ที่ปลูกไว้อีกปีละ 
๒.๗ ล้านตัน และอีก ๓๐ ปีข้างหน้าคาดว่าจะดูดซับ CO

2
 ได้อีก 

๕๐ ล้านตัน 

 

นายสามารถ ภู่ไพบูลย์ 
ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสังคม 
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จะลดโลกร้อน ต้องเพิ่ม O
2 

 จากโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ มาถึง
โครงการปลูกต้นไม้รอบบ้านพ่อ เนื่องในวโรกาสแห่งการ  
บรมราชาภิเษก ปีที่ ๖๐ และเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ 
พรรษา โดย กฟผ. และกระทรวงพลังงาน มี โอกาสร่วม
เฉลิมพระเกียรติ เพื่อสนองพระราชดำริที่ทรงห่วงใย
ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม โดยดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ป่า
เสื่อมโทรมและพื้นที่สาธารณประโยชน์ ปลูกต้นไม้และบำรุง
รักษาต้นไม้จำนวน ๘๔๐,๐๐๐ ต้น คิดเป็นพื้นที่ ๓,๖๐๐ ไร่ ใน
อำเภอหัวหิน กุยบุรี ปราณบุรี และอำเภอเมือง จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 
 นอกจากนี้ ยังให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วม

ปลูกต้นไม้เพื่อลดภาวะโลกร้อนถวายพ่อ เมื่อโครงการดำเนิน
มาเพียง ๒ เดือน จากพฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๓ ได้มีการ
รณรงค์ผ่านสื่อทุกช่องทาง โดยเฉพาะสื่อออนไลน์ที่สร้าง
เซอร์ไพรส์ให้กับคนรุ่นใหม่ด้วยการปลูกต้นไม้ผ่านระบบออนไลน์ 
ทำให้เกิดการตระหนักถึงเรื่องสิ่งแวดล้อม จนเกิดวลีฮิตขึ้นมา
ในระยะหนึ่งว่า “ประดู่ เอ็นเตอร์” ซึ่งติดปากมาจากโฆษณา
นั่นเอง 

 ผลการดำเนินโครงการฯ ได้รับการตอบรับจากประชาชน
ทั่วทุกสารทิศ ทำให้จำนวนต้นไม้ที่ตั้งเป้าไว้หมดลงอย่างรวดเร็ว 
จากผู้เข้าร่วมโครงการ ๑๕๕,๒๗๓ คน ทำให้มีการปลูกต้นไม้เพิ่ม
อีกในโครงการฯ จำนวน ๑๔๔,๐๐๐ ต้น รวมเป็น ๙๘๔,๐๐๐ ต้น 
มีผู้เข้าร่วมปลูกต้นไม้ทั้งสิ้น ๒๑๓,๑๒๗ คน 
 จากคนละไม้คนละมือของคนไทยในโครงการปลูกต้นไม้

รอบบ้านพ่อ ช่วยกันเลือกพันธุ์ไม้มงคล ๙ ชนิดเพื่อเพิ่ม O
2
 นั่นคือ 

ยางนา มะค่า เกด หว้า ราชพฤกษ์ ประดู่ ไผ่ พะยอม อินทนิล 

นอกจากนี้ ยั งมีพันธุ์ ไม้ที่ ใช้ เสริม อาทิ พยุง จันทร์หอม 
สุพรรณิการ์ ตะเคียนทอง เสลา สารภี มะขามป้อม ตะแบก     
ขี้เหล็ก และเหลียง นับได้ว่าเป็นการจุดประกายให้คนที่มีความ
หลากหลายในสาขาอาชีพ ได้ร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม 

 
“กล้ามั้ย?” สู่ความตระหนักของคนเมือง 
 ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา กฟผ. และกระทรวง
พลังงาน เริ่มต้นโครงการ “ปลูกต้นกล้า ป่าต้นน้ำ ถวายพ่อ” เพื่อ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส 
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม 

๒๕๕๔ เชิญชวนประชาชนทุกคนร่วมปลูกป่าต้นน้ำ ๙ เขื่อนและ
โรงไฟฟ้าที่ได้รับพระราชทานนาม ได้แก่ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ 
เขื่อนศรีนครินทร์ เขื่อนวชิราลงกรณ เขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนสิรินธร 
เขื่อนจุฬาภรณ์ เขื่อนรัชชประภา และโรงไฟฟ้าลำตะคอง       
ชลภาวัฒนา ซึ่งเป็นต้นน้ำของแม่น้ำทั้ง ๙ สายหลักที่หล่อเลี้ยง
คนไทยทั้ งประเทศ โดยตั้ ง เป้า เพิ่มพื้นที่สี เขียวไว้จำนวน 
๙๘๔,๐๐๐ ต้น คิดเป็นปริมาณ CO

2
 ที่ลดลง ๓๖,๙๐๐ ตัน 
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 นายสามารถ กล่าวต่อไปว่า หลังจากมีการรณรงค์ผ่าน
สื่อต่างๆ พบว่ามีกระแสการตอบรับจากประชาชนดีมาก มีการ
จองวันและสถานที่เพื่อร่วมโครงการผ่าน Call Center: ๐ ๒๔๓๖ 
๔๖๙๙ จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ยังไม่รวมถึงประชาชน
และหน่วยงานที่ลงพื้นที่ปลูกจริงทั้ง ๙ แห่ง เรียกได้ว่าคิวแน่นถึง
เดือนสิงหาคมในปีที่ผ่านมาเลยทีเดียว แต่ก็ยังเรียกความสนใจ
จากคนรุ่นใหม่ โดยเพิ่มทางเลือกปลูกต้นไม้ผ่านทางระบบ    
ออนไลน์จาก www.egat.co.th และ www.kapook.com ซึ่งมี
ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมผ่านระบบนี้นับหมื่นคน 
 สำหรับพันธุ์ไม้ที่ ใช้ปลูกในโครงการ ได้แก่ ต้นขานาง 

กัลปพฤกษ์ แดง สาธร เคี่ยม สัก ยางนา ขี้เหล็กบ้าน และ
ราชพฤกษ์ ซึ่งต่างเป็นไม้ท้องถิ่นทั้งสิ้น 

 
ปลูกป่าต้องใช้เวลาให้ธรรมชาติปรับตัวเอง 
 กว่าจะได้พื้นที่สีเขียวกลับมา ต้องยอมรับว่าใช้เวลา 
อย่างน้อย ๑๐ ปี กว่าจะเรียกได้อย่างเต็มปากว่า “ป่า” ที่ต้องดู
จากดัชนีชี้วัดทางธรรมชาติ คือ นกขนาดเล็ก นกขนาดใหญ่  
สัตว์กินพืช ตามมาด้วยสัตว์กินเนื้อ นั่นบ่งบอกว่าป่าที่ปลูกไว้
อย่างน้อย ๑๐ ปีนั้นมีแหล่งอาหารให้สัตว์ป่าดำรงชีวิตได้ เมื่อถึง

เวลานี้แล้วเราก็ เป่าปากด้วยความโล่งใจได้ เพราะป่าเป็นป่า 
อย่างแท้จริง 
 กฟผ.เชื่อเหลือเกินว่าการปลูกป่ามันคือการแก้ปัญหา

ระยะยาว เพียงปล่อยให้ธรรมชาติปรับตัวเองเท่านั้น เพราะ
นอกจากจะซับ CO

2
 แล้วยังเป็นการซับน้ำในดินไม่ให้ไหลเร็ว

จนเกิดความเสียหายต่อส่วนรวม การดำเนินงานของ กฟผ. 
วันนี้ต้องปรับตัวเองเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้นต่อ
กิจกรรมเพื่อสังคม และร่วมปลูกจิตสำนึกในเรื่องสิ่งแวดล้อม 
เพราะผลที่เกิดขึ้นปฏิเสธไม่ ได้ว่า “ผลกระทบจากต้นน้ำ   
ย่อมมีผลถึงคนปลายน้ำ” ด้วย 

 ถึงเวลานี้แล้ว กฟผ. อยากเห็นคนไทยร่วมกันปลูก
ต้นไม้มากขึ้น และหวงแหนป่าไม้เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
ไม่ว่าจะเป็นภาวะโลกร้อน หรืออุทกภัย ที่สำคัญมันต้องอาศัย
เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์การกระทำ 

 
 



ห้องสมุดสีส้ม
เรื่องและภาพ: ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์การ กฟผ. 
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 โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา เกิดจากการที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช เสด็จ
พระราชดำเนินทรงเยี่ยมพสกนิกรในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ   
ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขตามสมควรแก่
อัตภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบอาชีพด้านการเกษตร    
ซึ่งถือว่าเป็นอาชีพหลักของประเทศ จึงทำให้เกิดโครงการส่วน
พระองค์ เกี่ยวกับการเกษตรสวนจิตรลดา ภายในบริเวณ     
พระตำหนักจิตรลดารโหฐานอันเป็นเขตพระราชฐานที่ประทับ   
ในปี พ.ศ. ๒๕๐๔ 
 ภายในโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา มีการดำเนิน

งานโดยยึดหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว ซึ่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
เกษตรกรอย่างยั่งยืน เพื่อให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้
ควบคู่ ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
โดยผ่านการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
ภายในประเทศ เพื่อลดการนำเข้าจากต่างประเทศ และนำวัสดุ
เหลือใช้ทางการเกษตรมาประยุกต์ ใช้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด   
จากกระบวนการผลิตที่ง่ายแต่มีประสิทธิภาพ ประหยัดเวลาและ
ค่าใช้จ่าย ภายใต้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ผ่านการศึกษา 
ทดลอง บันทึกรวบรวมข้อมูลและผลการศึกษา เพื่อเผยแพร่องค์
ความรู้ ให้แก่เกษตรกร และผู้ที่สนใจทั่วไปนำไปใช้หรือต่อยอด
ทางความคิดได้ 

“โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา”
ห้องสมุดมีชีวิตอุดมไปด้วยปัญญา

 ฉบับปิดท้ ายปีนี้ ทีมงานขอนำเสนอ 
“โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา” ซึ่งตั้งอยู่
พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน กรุงเทพฯ สำหรับ
ใครที่เคยไปชมปัญญาสถานแห่งนี้แล้ว อาจเรียก
ได้ว่าเป็นสถานที่ “อุดมไปด้วยปัญญา” และ   
ทุกอณูของพื้นที่ถูกจัดวางไว้อย่างเรียบง่าย 
 สำหรับคนไทย ๖๐ ล้านคน เชื่อว่าเป็นส่วน
น้อยที่ได้ไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์และความทรงจำ
ดีๆ จากสถานที่แห่งนี้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าพระองค์
เป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงงานหนักที่สุดในโลกเลย  
ก็ว่าได้ 
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 การสาธิตโครงการต่างๆ ภายในโครงการส่วนพระองค์ 
สวนจิตรลดา มีวัตถุประสงค์หลักในการดำเนินงาน ๓ ประการ 
คือ 
 ๑. เป็นโครงการทดลองเพื่อหาวิธีแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ  
งานทางด้านเกษตรกรรมต่างๆ 
 ๒. เป็นโครงการตัวอย่าง ให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาทำ 
การศึกษา และสามารถนำไปดำเนินการเองได้ 
 ๓. เป็นโครงการที่ดำเนินงานโดยไม่หวังผลตอบแทน  
เชิงธุรกิจ 
 ทั้ งนี้ การดำเนินงานของโครงการส่วนพระองค์     
สวนจิตรลดา แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท 

 โครงการไม่ ใช่ธุรกิจ เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุน
จากหน่วยงานราชการ รวมทั้งหน่วยงานจากภาคเอกชนที่ปฏิบัติ
งานสนองพระราชดำริเกี่ยวกับการพัฒนาด้านการเกษตรควบคู่ไป
กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ นาข้าว
ทดลอง ป่าไม้สาธิต การเพาะเลี้ยงปลานิล กังหันลม ระบบผลิต
น้ำเย็นโดยใช้พลังงานความร้อนจากแกลบ บ้านพลังงานแสง
อาทิตย์ ระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบผลิตไฟฟ้าด้วย
พลังงานลม โรงกระดาษสา การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 

 โครงการกึ่งธุรกิจ เป็นโครงการที่มีกระบวนการ
แปรรูปวัตถุดิบทางการเกษตร รวมทั้งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในราคา
ที่ไม่หวังผลกำไร เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนบริโภคสินค้าที่ผลิต  
ได้เองภายในประเทศ โดยรายได้จะนำมาใช้บริหารจัดการภายใน
โครงการต่อไป อาทิ 
 กลุ่มงานเกี่ยวกับนม มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและ  

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงโคนมในประเทศไทย และการ

แปรรูปน้ำนมดิบเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ พร้อมทั้งส่งเสริมให้
ประชาชนบริ โภคนม และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ำนม ซึ่งมี
ประโยชน์ต่อสุขภาพ ได้แก่ โรงนมสวนจิตรลดา โรงนมผง
สวนดุสิต ศูนย์รวมนม โรงนมเม็ดสวนดุสิต โรงเนยแข็ง โรงนม  
ยูเอชที สวนจิตรลดา 
 กลุ่มงานเกี่ยวกับการแปรรูปผลไม้ เพื่อศึกษาและ    

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปผลผลิตผักและผลไม้ รวมทั้ง
ส่งเสริมให้ประชาชนบริโภคผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผักและผลไม้  
ซึ่งมีประโยชน์ต่อสุขภาพ ได้แก่ โรงน้ำผลไม้สวนจิตรลดา     
โรงน้ำผลไม้กระป๋อง โรงผลไม้อบแห้งและขนมอบ 
 กลุ่มงานทดลองผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิง เพื่อศึกษาและ   

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการผลิตเชื้อเพลิง ในการใช้พลังงาน
ทดแทนประเภทน้ำมัน รวมทั้งการผลิตผลิตภัณฑ์จากแอลกอฮอล์ 
ได้แก่ การผลิตแอลกอฮอล์ แก๊สโซฮอล์ ดีโซฮอล์ และไบโอดีเซล 
 กลุ่มงานอื่นๆ ซึ่งได้มีการศึกษา และเผยแพร่ความรู้ 
เกี่ยวกับการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร และการนำวัสดุเหลือ   
ใช้ทางการเกษตรมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ได้แก่ โรงปุ๋ยอินทรีย์ การ
เพาะเลี้ยงและแปรรูปสาหร่ายเกลียวทอง โรงเพาะเห็ด โรงน้ำดื่ม 
โรงน้ำผึ้ง โรงหล่อเทียนหลวง 

 หากนับเป็นรายโครงการ ในโครงการส่วนพระองค์  
สวนจิตรลดาจะมีทั้งสิ้น ๓๖ โครงการ ทุกอย่างเป็นเรื่องที่ ใกล้ตัว
คนไทยที่มีอาชีพเป็นเกษตรกร โดยสถานที่แห่งนี้ ได้บอกว่า
พระองค์ทรงทำอะไรได้เป็นอย่างดี เป็นเหตุผลว่าทำไมถึงเรียก
โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาว่า “ห้องสมุดมีชีวิต” อุดม   
ไปด้วยปัญญา 



ใส่ ใจสังคม
เรื่อง:ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ภาพ: กองผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์การ กฟผ. 
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 นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์   
ผู้ว่าการ กฟผ. ได้กำชับให้ทุกหน่วย
งานที่ตั้ งอยู่ ในพื้นที่ เสี่ยงภัย โดย
เฉพาะโรงไฟฟ้าวังน้อยและโรงไฟฟ้า
พระนครเหนือ เฝ้าระวังและวาง
แนวทางการป้องกันอุทกภัยเพื่อรักษา
ความมั่นคงระบบไฟฟ้า ขณะเดียวกัน
ชุมชนที่อยู่ ในพื้นที่ เสี่ ยงภัย โดย

เฉพาะรอบโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ
และสำนักงานกลาง บางกรวย นนทบุรี 
ก็ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเช่นกัน ในฐานะที่รั้วรอบขอบชิดติดกัน 
กฟผ. จะนิ่งอยู่ได้อย่างไร 

 เมื่อมวลน้ำมหาศาลไหลลงมาภาคกลางตอนล่าง 
กลายเป็นอุทกภัยที่ทุกคนไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิต ทำให้ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในฐานะองค์กร 
ผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้าเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ 
ต้องระดมสรรพกำลังระบบการผลิตให้มีความมั่นคง  
ขณะเดียวกันวิกฤติที่เกิดขึ้น ยังทำให้ต้องดูแลและเยียวยา
ชุมชนไปพร้อมกัน 

นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ 
ผู้ว่าการ กฟผ. 

กฟผ.จับมือชุมชน
ร่วมฝ่าวิกฤตมิหาอุทกภัย
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ภารกิจปกป้องโรงไฟฟ้า รักษาความมั่นคงในระบบ 
 เมื่อระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงขึ้นอย่าง    
ต่อเนื่อง แนวกระสอบทรายที่สูงราว ๓.๔๐ เมตร ที่ทำไว้
ก่อนหน้านี้อาจไม่พอซะแล้ว สร้างความกังวลต่อ กฟผ. 
การจ้างแรงงานในเวลากระชั้นชิดอาจไม่ทันต่อการสร้าง
แนวป้องกันโรงไฟฟ้า การสื่อสารผ่านอีเมล เพื่อระดม    
ผู้ปฏิบัติงานจิตอาสาจึงเกิดขึ้น  
 กองทรายสูงเทียมหัวกับพลังจิตอาสาพันกว่าคน 

กระสอบทรายราวครึ่งแสนลูกถูกกรอกเสร็จภายใน ๒ วัน 
ทุกคนแสดงให้ เห็นว่าความสามัคคีย่อมช่วยปกป้อง     
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือไม่ ให้ส่ งผลกระทบต่อการ
ขาดแคลนไฟฟ้าในภาพรวมได้ จึงเป็นบทพิสูจน์ครั้งสำคัญ
ของผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. และสะท้อนให้เห็นว่า กฟผ.      
มีบุคลากรที่พร้อมจะเสียสละเพื่อส่วนรวมอย่างเต็มที่  
สร้างความปลาบปลื้มใจแก่ผู้บริหาร 
 นายสุชา เหมือนแก้ว ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้า

พระนครเหนือ เล่าให้ฟังถึงการทำหน้าที่ป้องกันโรงไฟฟ้า
ไว้อย่างสุดชีวิตว่า โรงไฟฟ้าพระนครเหนือมีพื้นที่ ๑๒๕ ไร่ 
แต่ต้องไม่ลืมว่า โรงไฟฟ้าพระนครเหนือต้องอยู่ร่วมกับ
เพื่อนบ้านโดยรอบ ฉะนั้นจึงต้องสนับสนุนเพื่อนบ้านให้ 
เข้มแข็งด้วย  
 อุปสรรคใหญ่ๆ ที่ต้องเผชิญ คือระดับน้ำในแม่น้ำ

เจ้าพระยาที่มี โอกาสจะทะลักเข้ามาได้ ขณะเดียวกันต้อง
ป้องกันน้ำทุ่งที่อาจมาจากฝั่งสำนักงานกลางและชุมชน
บางกรวย รวมถึงการที่ งานเดินเครื่ องโรงไฟฟ้า

พระนครเหนือเป็นงานที่ไม่มีวันหยุด มีผู้ปฏิบัติงานทั้งหมด 
๘๐ คน ในจำนวนนี้เกือบครึ่งตกเป็นผู้ประสบภัย และอีก ๑ 
ใน ๔ จากจำนวนนี้มีอุปสรรคในการเดินทาง ทำให้ต้องคิด
หาทางว่า จะทำอย่างไรให้งานเดินเครื่องไม่สะดุด 
 โรงไฟฟ้าพระนครเหนือได้รับการออกแบบให้มี

ระบบระบายน้ำไม่ ให้มีน้ำท่วมขังเมื่อเกิดฝนตกหนัก      

แต่สิ่ งที่ มี อยู่ กลับกลายเป็นจุดอ่อน ในภาวะน้ ำท่วม 
เนื่องจากระบบนี้จะสูบน้ำกลับเข้ามาในตัวโรงไฟฟ้าก่อน
ระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ด้วยปริมาณน้ำที่มาก จึงต้อง
ขอกำลังเสริมจากฝ่ายบริการ กฟผ. และ กฟผ.แม่เมาะ 
ได้ส่งเครื่องสูบน้ำเข้ามาช่วยเสริม และฝ่ายบำรุงรักษา
ไฟฟ้า กฟผ. ได้ส่งทีมผู้ปฏิบัติงานเข้ามาร่วมเฝ้าระวัง
ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ในที่สุดสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ 
 เหตุการณ์นี้ ทำให้เราได้เห็นความผูกพันที่คน 
กฟผ. มีให้กัน เห็นได้ชัดเจนจากแนวกระสอบทรายจำนวน
มากแล้วเสร็จได้ด้วยพลังสามัคคีของจิตอาสา กฟผ. รวม
ถึงการให้กำลังใจจากผู้บังคับบัญชาทุกระดับ รวมทั้งยังได้

รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ ที่พร้อมจะ
เติมเต็มการทำงานซึ่งกันและกัน เหล่านี้คือสิ่งที่ทำให้ 
กฟผ. ยืนหยัดเป็นองค์กรชั้นนำของประเทศได้อย่างเต็ม
ภาคภูมิ 
 นอกจากนี้แล้ว การดูแลสำนักงานกลาง กฟผ. 

ฝ่ายบริการ กฟผ. เป็นอีกหน่วยงานที่สำคัญเช่นกัน โดย
นายปริญญา ชลิตตานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการ เป็น 
หัวเรือใหญ่ในทีมดูแลพื้นที่สำนักงานกลาง กฟผ. ทั้งหมด 
กล่าวว่า ปลายเดือนตุลาคมระดับน้ำมีปริมาณเพิ่มขึ้นจน 
น่าตกใจ ความต้องการทรายมีเพิ่มขึ้น แต่ไม่สามารถจัดส่ง
ได้ เพราะถนนหนทางถูกตัดขาด แต่เป็นเรื่องโชคดีที่ก่อน
หน้านี้ ทางฝ่ายบริการได้รับความร่วมมือจากจิตอาสา   
ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. มาช่วยกันกรอกกระสอบทราย
ทำเป็นแนวป้องกันไว้บ้างแล้ว สถานการณ์จึงค่อยๆ ดีขึ้น 

 สิ่งที่สร้างความกังวลให้กับฝ่ายบริการ คือโรงไฟฟ้า
พระนครเหนือฝั่งที่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา จึงจัดเรียง
กระสอบทรายกว่า ๖๐,๐๐๐ ลูก มาทำเป็นกำแพง แต่พอ
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เอาเข้าจริงแล้วกลับไม่ใช่จุดนี้ มวลน้ำกลับตลบหลังทะลัก
เข้ามาใน กฟผ. ทำให้ต้องเร่งวางกระสอบทรายกันอย่าง
เร่งด่วน จัดเวรยามเฝ้าระวังตลอด ๒๔ ชั่วโมง 
 วิกฤติครั้งนี้ ใช้ทรายกว่า ๔.๕ พันตัน จ้างรถ

บรรทุกสิบล้อและรถพ่วงขนทรายกว่า ๒๐๐ เที่ยว และถุง
บรรจุใส่ทราย รวมแล้วกว่า ๓๑๐,๘๐๐ ใบ ทรายที่ได้นำมา
ทำกระสอบทรายในครั้งนี้จัดอยู่ ในกลุ่มของทรายถม น่าจะ
แข็งตัวไม่สามารถนำกลับมาใช้งานได้อีกแล้ว ทางฝ่าย
บริการคิดว่าน่าจะนำทรายไปช่วยเหลือชุมชนที่ยังมีน้ำท่วม
ขังอยู่ บางส่วนเก็บสำรองไว้ใช้ฉุกเฉิน และบางส่วนนำไป
ใช้ถมที่ดินต่อไป 
 ด้านนายยงชัย จันทร์เลิศฟ้า ผู้อำนวยการฝ่าย

รักษาความปลอดภัย ซึ่งทำหน้าที่ดูแลและรักษาความ
ปลอดภัยในสำนักงานกลาง และโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 
กล่าวว่า ตั้งแต่น้ำเริ่มเข้าท่วมพื้นที่โดยรอบ กฟผ. ได้เปิด
พื้นที่ภายในสำนักงานกลาง ให้เป็นที่จอดรถสำหรับ      
ผู้ปฏิบัติงานและชุมชนโดยรอบ จนกว่าสถานการณ์จะ
คลี่คลาย รวมทั้งเปิดอาคารสำนักงานเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน
และครอบครัวได้เข้ามาพักพิงเป็นการชั่วคราว นอกจากนี้ 
ได้มีการผ่อนปรนเปิดประตูทางเข้าออกด้านหลัง ๒๔ 
ชั่วโมง เพื่อย่นระยะการเดินทางของชุมชนให้สะดวกขึ้น 
ยิ่งไปกว่านั้นหน่วยดับเพลิงสำนักงานกลางได้ทำหน้าที่ฉีด
พ่นน้ำล้างถนนเพื่อทำความสะอาดบริเวณชุมชนใกล้เคียง 
ซึ่งที่ผ่านมาพบว่าทุกคนช่วยกันปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี 
 ต้องขอยกย่องเจ้าหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัย    

นอกเหนือจากภารกิจหลักแล้วหลายคนยังต้องทำหน้าที่ 

ลำเลียงถุงยังชีพเพื่อแจกจ่ายชุมชน และร่วมกันกรอก
กระสอบทรายปกป้องโรงไฟฟ้าพระนครเหนือด้วย 

 
เปิดศูนย์เฉพาะกิจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
 “ศูนย์เฉพาะกิจ กฟผ. ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
บริเวณรอบสำนักงานกลาง กฟผ.” เปิดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๐ 
ตุลาคม ๒๕๕๔ เพื่อเตรียมช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานและ
ชุมชนบริเวณรอบสำนักงานกลาง กฟผ. โดยมีนายธวัช 
วัจนะพรสิทธิ์ รองผู้ว่าการกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม 
เป็นประธาน ร่วมด้วยผู้บริหารระดับสูงและหน่วยงาน
ภายใน กฟผ. 
 เบื้องต้นได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือชุมชนเป็นสถาน

ที่พักพิง ๔ แห่ง คือ โรงเรียนวัดลุ่มคงคาราม โรงเรียนวัด
เชิงกระบือ โรงเรียนวัดจันทร์ และโรงเรียนศึกษา 
สงเคราะห์บางกรวย เพื่อรองรับผู้ประสบภัยร่วม ๑,๒๐๐ 
คน พร้อมทำหน้าที่ประสานกับส่วนราชการ เทศบาล และ
องค์การบริหารส่วนตำบล เกี่ยวกับการช่วยเหลือ ยิ่งไป
กว่านั้น กฟผ. ให้การสนับสนุนถุงยังชีพ น้ำดื่ม อาหาร 
จัดตั้งโรงครัว เครื่องสูบน้ำ เรือ รถบรรทุก และสร้าง
สะพานทางเดินภายในหมู่บ้าน เป็นต้น ยังไม่รวมถึงการ
สนับสนุนเงินต่อรัฐบาลช่วยเหลือน้ำท่วม ๖ ล้านบาท มอบ
เงินสนับสนุนกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ช่วยเหลือน้ำท่วม ๓ 
ล้านบาท มอบเงินสนับสนุนกระทรวงพลังงานเพื่อช่วย
เหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ๒ ล้านบาท นอกจากนี้ยังได้
ปล่อยขบวนคาราวานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยใน
พื้นที่ประสบอุทกภัย ๑๙ จังหวัดอีกด้วย 
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ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ร่วมกู้วิกฤติ 
 ฝ่ายกิจการสังคม ถือได้ว่าเป็นหน่วยงานที่ถือธง
นำหน้าในการให้ความช่วยเหลือชุมชน ซึ่งนายสามารถ   
ภู่ไพบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสังคม กล่าวว่า วิกฤติที่
เกิดขึ้น กฟผ. ตระหนักดีว่า เรามีต้นทุนจากกำลังคน   
จิตอาสา และอุปกรณ์ที่จะให้การช่วยเหลือ หากนำสิ่งที่มี
อยู่เหล่านี้มาบูรณาการให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งสร้าง 
เครือข่ายร่วมกับหน่วยงานภายนอก จะทำให้ช่วยเหลือ
ประชาชนได้มากขึ้น 
 ดังนั้นด้วยความร่วมมือของฝ่ายกิจการสังคมร่วม

กับฝ่ายพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย จึงได้จัดทีมงาน
กู้ภัยชุดเฉพาะกิจ เพื่อรองรับการเข้าช่วยผู้ประสบภัย  
ออกจากพื้นที่น้ำท่วมสูงในจังหวัดนนทบุรีและปทุมธานี  
ซึ่งหัวเรือใหญ่ นายสมโภชน์ แพงบุปผา ผู้อำนวยการฝ่าย
พัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย กล่าวว่า หน้าที่หลักๆ 
คือเป็นผู้บัญชาการศูนย์กู้ภัยเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัย
สำนักงานกลาง กฟผ. ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งที่
เป็นผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. และชุมชนที่ได้รับผลกระทบ เน้น 
ผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ รวมทั้งผู้ที่ตกอยู่ ในภาวะฉุกเฉิน 
ซึ่งเรามีทีมปฏิบัติการที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่
พร้อมเครื่องมือช่วยชีวิต ได้ช่วยเหลือผู้ที่อยู่ ในภาวะ 
ฉุกเฉินประมาณ ๕๐ ราย และอพยพผู้ที่อยู่ ในภาวะปกติ
ประมาณ ๑,๒๐๐ คน  
 ในยามที่เดือดร้อนเมื่อมองไม่เห็นใคร คนใกล้

ตัวอย่าง กฟผ. นี่แหละพร้อมอาสาช่วยเหลือ เช่น กรณีนำ
ผู้ป่วยอาการโคม่า และหญิงมีครรภ์ ใกล้คลอดไปส่ง     
โรงพยาบาลในเวลากลางดึกท่ามกลางความยากลำบากใน
การเดินทาง ในที่สุดภารกิจก็ลุล่วงไปด้วยดี เป็นความ
ประทับใจที่ลืมไม่ลง ต้องขอชมเชยทีมงานกู้ภัยทุกคนที่ได้
ทำหน้าที่ด้วยความเสียสละสูงมาก 

รถส้ม กฟผ. พระเอกของชาวบางกรวย 
 มวลน้ ำจำนวนมากเข้ า โอบล้ อมโรง ไฟฟ้ า
พระนครเหนือและสำนักงานกลางไว้ทุกด้าน ผู้ที่เดือดร้อน
เป็นที่สุด คือ ชาวบางกรวยนั่นเอง ถึงเวลาที่พระเอกได้
ออกโรง “รถบรรทุกสีส้ม” ของฝ่ายขนส่ง กฟผ. ที่ทำ
หน้าที่รับส่งชาวชุมชนได้อย่างปลอดภัย 
 นายชูชาติ อิงคะสุวณิชย์ ผู้อำนวยการฝ่ายขนส่ง 

ให้สัมภาษณ์ว่า ก่อนที่น้ำจะท่วมพื้นที่รอบ กฟผ. รถส้ม
มีหน้าที่หลัก คือ การขนอุปกรณ์ ตู้คอนเทนเนอร์ หินคลุก 
และกระสอบทราย รวมถึงลำเลียงถุงยังชีพไปแจกจ่าย  
จนเมื่อน้ำท่วมบริเวณรอบสำนักงานกลาง กฟผ. ฝ่ายขนส่ง
จึงต้องเตรียมพร้อมตลอด ๒๔ ชั่วโมง ระดมผู้ปฏิบัติงาน
ร่วม ๔๙ ชีวิต กินนอนกันที่สำนักงาน ผลัดเปลี่ยนขับรถ
บรรทุกสีส้มคู่ ใจร่วม ๓๘ คัน รับ-ส่ง ผู้ประสบภัยกันตั้งแต่ 
๖ โมงเช้า ถึง ๖ โมงเย็น ในบางพื้นที่วิ่งกันจนเกือบ ๕ ทุ่ม
ก็มี  
 ยิ่งไปกว่านั้น กรณีของนายสุเทพ ธงชัย ผู้ปฏิบัติ
งานฝ่ายขนส่ง แผนกเคลื่อนย้ายของหนัก หรือ “พี่แก้ว” 
ได้เสียชีวิตขณะอุทิศตนช่วยเหลือชุมชน ซึ่งผู้ ใกล้ชิดเล่าให้
ฟังว่า พี่แก้ว ภูมิใจมากกับภารกิจนี้ แม้ว่าจะเหน็ดเหนื่อย
ก็ตาม แต่รู้สึกภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือผู้ที่กำลังลำบาก หากเรา
ช่วยเหลือได้ก็ควรทำ การอุทิศตนในหน้าที่ครั้งนี้คณะ    
ผู้บริหาร กฟผ. และเพื่อนผู้ปฏิบัติงานทุกคน ขอแสดง
ความเสียใจต่อครอบครัวนายสุเทพ ธงชัย ไว้ ณ ที่นี้ด้วย 
นายชูชาติ อิงคะสุวณิชย์ กล่าวทิ้งท้าย 



��

การให้ความช่วยเหลือไม่มีวันหยุด 
 อีกด้านหนึ่งฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ โครงการ เป็น  
อีกหน่วยงานที่ทำงานเชิงรุกในพื้นที่ประสบภัย โดยมีนาย
เผ่าพงษ์ เต็มสัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์
โครงการเป็นผู้นำ ให้สัมภาษณ์ว่า การให้การช่วยเหลือ
ชุมชนต่างๆนั้น แบ่งเป็น ๓ ช่วง โดยในช่วงแรกก่อนเกิด
อุทกภัย ได้ประสานให้ความช่วยเหลือชุมชนพื้นที่เสี่ยง 
อาทิ อำเภอบางกรวย นนทบุรี และเขตบางพลัด 
กรุงเทพมหานคร โดยการมอบกระสอบทราย ทำคันกั้นน้ำ
ให้แก่ วัด โรงเรียน และสร้างสะพานไม้ 
 ช่วงต่อมา เมื่อเกิดวิกฤติอุทกภัย มีการจัดตั้ง 

“ครัวข้าวกล้องไข่เจียว กฟผ.” ผลิตวันละประมาณ ๓,๐๐๐ 
กล่องแจกจ่ายไปตามชุมชน รวมถึงแจกถุงยังชีพ น้ำดื่ม 
และมอบเรือเพื่อให้ชุมชนแบ่งปันกันใช้งาน 
 ช่วงสุดท้าย เป็นการฟื้นฟูหลังน้ำลด มีการจัด

ขบวนรถคาราวานเข้าฉีดพ่นจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพใน
ชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหากลิ่นเหม็น พร้อมกับจัดตั้งสถานี
จุลินทรีย์ จำนวน ๑๐๐ สถานี ใน ๙ จังหวัดที่ถูกน้ำท่วม 
 นอกจากนี้ จากเสียงวิพากษ์ของชุมชนต่อระบบ

ประปาขุ่น มีสี และกลิ่นเปลี่ยนไป เกิดความไม่มั่นใจใน
คุณภาพของน้ำประปาในเวลานั้น ฝ่ายแพทย์และอนามัย 
กฟผ. จึงได้ผลิต “ชุดน้ำใสจากใจ กฟผ” เพื่อทำให้น้ำ
สะอาด ขจัดความขุ่น สี กลิ่น และสามารถฆ่าเชื้อโรคก่อน
นำน้ำประปามาใช้ โดยฝ่ายชุมชนสัมพันธ์โครงการร่วมกับ
ฝ่ายแพทย์และอนามัย ลงพื้นที่แจกจ่ายและสาธิตการใช้ชุด
น้ำใสจากใจ กฟผ ต่อชุมชน ที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ในอำเภอบางกรวย พร้อมทั้งมอบไม้เท้าตรวจสอบไฟฟ้ารั่ว 
ซึ่ งผลิต โดยมหาวิทยาลัย เทคโน โลยีพระจอมเกล้ า
พระนครเหนือ แก่ชุมชน 

 
ท้องอิ่ม ๓ มื้อกับโรงครัวที่ ไม่เคยหยุด  
 ด้านสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ กฟผ. มองว่า
กองทัพต้องเดินด้วยท้อง จึงตั้งโรงครัวเพื่อช่วยเหลือ     
ผู้ประสบภัย นายศิริชัย ไม้งาม ประธานสหภาพแรงงานฯ 
กฟผ. กล่าวถึงโรงครัวว่า เป็นความตระหนักถึงผู้ที่ประสบภัย
เกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ที่จะปรุงอาหารเองท่ามกลาง
อุทกภัยได้ยาก โรงครัวของเรามีการปรุงอาหารสดใหม่ทุกวัน 
ทำให้ผู้ประสบภัยสามารถรับประทานได้ทันที และยังเป็น

แหล่งเสบียงของพนักงาน กฟผ. ที่ทำหน้าที่ช่วยเหลือและ
ในฐานะผู้ประสบภัย สำหรับโรงครัวเปิดขึ้นครั้งแรกเมื่อ 
วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ ที่ โรงไฟฟ้าวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จากทุนทรัพย์ที่มีอยู่และจากการบริจาค
ของพนักงาน กฟผ. ผู้บริหารระดับสูงและประชาชนที่
ประสบภัย 
 ต่อมาได้ย้ าย โรงครั วไปเปิดที่ โ รงพยาบาล

ปทุมธานี เนื่องจากมีผู้ป่วยเข้า-ออกมากในช่วงมีอุทกภัย 
ทำให้เราได้เห็นน้ำใจที่หลั่งไหลมาอย่างต่อเนื่อง จากหมอ
และพยาบาลมาช่วยกันทำกับข้าว จนเมื่อน้ำจะเข้าท่วมที่
สำนักงานกลาง กฟผ. โรงครัวจึงย้ายกลับมาเปิดที่หน้า
สำนักงานสหภาพแรงงานฯ สำนักงานกลาง กฟผ. เพื่อทำ
กับข้าวให้กับผู้ประสบภัยในอำเภอบางกรวย และผู้ปฏิบัติงาน 
กฟผ. ทำให้เราได้เห็นความร่วมแรงร่วมใจของคน กฟผ. 
ในยามยากเช่นนี้ 
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การฟื้นฟูช่วยเหลือชุมชนหลังน้ำลด 
 เป็นที่แน่นอนว่าเมื่อน้ำลดย่อมทิ้งความเสียหายไว้ 
การเยียวยาผู้ประสบภัยนั้น ก็เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจต่อ
ชุมชนให้กลับมาเป็นปกติสุขจากปัญหาขยะและบางพื้นที่ 
ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ เช่น การฟื้นฟูการจ่ายไฟ ให้นิคม
อุตสาหกรรมโรจนะ และสหรัตนนคร พร้อมระดมเครื่องสูบ
น้ำกว่า ๑๔๐ เครื่อง เพื่อลดระดับน้ำ โดยนายสุทัศน์ ปัทม
สิริวัฒน์ ผู้ว่าการ กฟผ.  เปิดเผยว่า ภายหลังจากระดับน้ำ
เริ่มลดลง กฟผ. และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เตรียมแผน
ฟื้นฟูการจ่ายไฟฟ้าให้กับนิคมอุตสาหกรรม  ทั้ง ๗ แห่ง 
ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน โรจนะ บ้านหว้าไฮเทค 
สหรัตนนคร บางกระดี นวนคร และแฟคตอรี่แลนด์ เบื้องต้น
จะเริ่มแผนฟื้นฟูนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ สหรัตนนครและ
บ้านหว้าไฮเทค ก่อนเป็นอันดับแรก 
 นอกจากนี้ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔    

ที่ผ่านมา นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์       
ผู้ ว่ าการ กฟผ. พร้อมคณะ     
ผู้บริหาร เป็นประธานปล่อย
ขบ วนค า ร า ว า นร ถบ ร รทุ ก
จุ ลิ น ท รี ย์ ที่ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ 
จำนวน ๑๒ คัน รวม ๑๕,๐๐๐ 
ลิตร เพื่อนำไปใช้ในการบำบัดน้ำ
เสียให้กับผู้ประสบอุทกภัยใน
พื้นที่บางกรวย บางพลัด และ
บางซื่อ ภายใต้โครงการ EGAT 
GREEN พิชิตกลิ่นและปฏิกูล 

 นายสามารถ ภู่ไพบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการ
สังคม กล่าวเพิ่มเติมว่า แผนเยียวยาชุมชนในพื้นที่ประสบ
อุทกภัยที่อยู่บริเวณใกล้เคียง กฟผ. มีแผนจัดตั้งธนาคาร
จุลินทรีย์ ๑๐๐ สถานี ในพื้นที่ จั งหวัดพิษณุ โลก 
นครสวรรค์ อยุธยา ปทุมธานี และนนทบุรี พร้อม
สนับสนุนจุลินทรีย์ตลอดระยะเวลา ๓ เดือน คิดเป็น

ปริมาณกว่า ๓ ล้านลิตร เพื่ อ ให้
ประชาชนนำไปฉีดพ่นลงในน้ำที่เน่าเสีย
เพื่อลดกลิ่น และสิ่งปฏิกูล 

 จ า ก เ ห ตุ ก า ร ณ์ ดั ง ก ล่ า ว   
ทำให้เราทุกคนเรียนรู้ว่า การปรับตัวให้
เข้ากับธรรมชาติเท่านั้น เป็นหนทาง
เดียวที่จะดำรงชีวิตอยู่ ได้ ดีกว่าการ
พยายามเอาชนะธรรมชาติ เมื่อย้อนไป
เมื่อวันที่หันไปรอบตัวแล้วเจอแต่น้ำนั้น  
แม้จะมีเงินมีทองในกระเป๋าก็ตาม แต่
กลับซื้อหาอะไรไม่ได้ ขณะที่ชาวบ้าน
ธรรมดากลับทอดแหบนถนนเลี้ ยง
ครอบครัวให้อิ่มท้องได้ เป็นบทเรียน
หนึ่งที่ธรรมชาติสอนเราให้รู้ว่า คนที่อยู่

รอดได้นั้นต้องรู้จักปรับตัว และมีความเอื้ออาทรต่อเพื่อน
มนุษย์ ที่สำคัญจะต้องมีความสามัคคี 



ประหยัดพลังงาน
เรื่อง:DSMภาพ:ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ กฟผ.  
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 จากการสำรวจพฤติกรรมการใช้งาน
พบว่าเมื่อเลิกใช้งานผู้ ใช้จะปิดเฉพาะซีพียู หรือ
ปิดซีพียูและจอคอมพิวเตอร์แต่ไม่ได้ถอดปลั๊ก 
ซึ่งยังคงมีกำลังไฟฟ้าสูญเสียในจอคอมพิวเตอร์
ประมาณ ๐.๕-๘วัตต์ ขึ้นอยู่กับชนิดของจอ
คอมพิวเตอร์ เฉลี่ยประมาณ ๑๔ ชั่วโมงต่อวัน 
(ปิดใช้งาน ๑๘.๐๐-๐๘.๐๐น.) จะมีพลังงาน
ไฟฟ้าสูญเสียปีละ ๑๐ หน่วยต่อเครื่อง แม้จะ
เป็นจำนวนเพียงน้อยนิด แต่หากเทียบกับ
จำนวนจอคอมพิวเตอร์ที่มี ใช้ ในประเทศไทย
ประมาณ ๓.๔ ล้านเครื่อง จะมีพลังงานไฟฟ้า
สูญเสียปีละ ๓๔ ล้านหน่วย คิดเป็นปริมาณ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยสู่บรรยากาศ 
ปีละ ๑๘,๗๐๐ ตัน 
 ปลายปี ๒๕๕๓ กฟผ. ได้เชิญชวน  

ผู้ผลิตและผู้นำเข้าจอคอมพิวเตอร์เข้าร่วม
โครงการฉลากประสิทธิภาพอุปกรณ์ ไฟฟ้า 

การใช้พลังงานไฟฟ้า
ของจอคอมพิวเตอร์
ในสถานะรอใช้งาน
(StandbyMode)

 จอคอมพิวเตอร์ (Monitor) เป็นเครื่องใช้ ไฟฟ้าที่ ใช้
งานควบคู่กับคอมพิวเตอร์ (CPU) เพื่อแสดงผลการทำงาน
ผ่านหน้าจอแสดงผล จอคอมพิวเตอร์ที่ ใช้งานกันทั่วไปแบ่ง
ได้ ๓ ชนิด คือ ชนิดจอแก้ว (CRT) ชนิดแอลซีดี (LCD) และ
ชนิดแอลอีดี (LED) ซึ่งในปัจจุบัน ๒ ชนิดหลังเป็นที่นิยมใช้
งานกันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากมีขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา 
และใช้พลังงานไฟฟ้าน้อย อีกทั้งราคาอยู่ ในระดับที่เหมาะสม 
การใช้พลังงานไฟฟ้าของจอคอมพิวเตอร์แบ่งได้เป็น ๒ 
สถานะ คือ สถานะทำงานปกติหรือการแสดงผลทางหน้าจอ 
(On Mode) และในสถานะปิดการทำงานหรือไม่มีการแสดงผล
ทางหน้าจอ หรือเรียกอีกอย่างว่า สถานะรอใช้งาน (Off หรือ 
Standby Mode) ซึ่งในสถานะรอใช้งานนี้ มีการใช้กำลังไฟฟ้า
ของจอคอมพิวเตอร์ชนิดจอแก้วประมาณ ๒-๘ วัตต์ ชนิด
แอลซีดีและชนิดแอลอีดี ประมาณ ๐.๕-๒ วัตต์  
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เบอร์ 5 (สถานะรอใช้งาน) และเริ่มวาง
จำหน่ายในท้องตลาดตั้ งแต่ต้นปี ๒๕๕๔ 
เป็นต้นมา โดยกำหนดให้สถานะรอใช้งานมีค่า
กำลังไฟฟ้าไม่เกิน ๑.๐ วัตต์ และหากสามารถ
ทดแทนจอคอมพิวเตอร์ ที่มี ใช้งานในปัจจุบัน
ได้ทั้งหมด จะทำให้ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้
ปีละ ๑๗ ล้านหน่วย คิดเป็นปริมาณก๊าซ
ค า ร์ บ อ น ไ ด อ อ ก ไ ซ ด์ ที่ ล ด ก า ร ป ล่ อ ย สู่
บรรยากาศปีละ ๙,๓๕๐ ตัน 
 ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยกันลดการสูญ

เสียพลังงานไฟฟ้าโดยเปล่าประโยชน์และลด
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่บรรยากาศ 
ก่อนตัดสินใจซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้ง โปรด
พิจารณาและเลือกหาเครื่ อง ใช้ ไฟฟ้าที่ มี
เครื่องหมายฉลากประสิทธิภาพไฟฟ้าเบอร์ 5 
ทุกครั้ง 
 



นวัตกรรม
เรื่องทีมข่าวประชาสัมพันธ์ภาพ:กองผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์การ 
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จากเซลล์แสงอาทิตย์ตัวครู... 
สูเ่ซลล์แสงอาทิตยบ์นทุ่นลอยน้ำ 

แสงอาทิตย์ที่เกิดขึ้นบนโลกของเรา กลายเป็นแหล่งพลังงานที่นำไปใช้ ได้อย่างไม่มีวันหมด  
กว่าที่จะนำแสงอาทิตย์มาเปลี่ยนเป็นพลังงานมันไม่ ใช่เรื่องหมูๆ อย่างที่คิด แต่สำหรับความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ดูจะเป็นเรื่องสำคัญของ กฟผ. 



��

 จุดเริ่มต้นของพลังงานแสงอาทิตย์ของการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีความพยายามตั้งแต่ปี 
๒๕๒๑ ใช้เพื่องานสำรวจและเก็บข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยา 
วิทยุสื่อสาร สัญญาณไฟกระพริบ จนพัฒนามาใช้ ในการ
ผลิตไฟฟ้าสำหรับระบบแสงสว่างในบริเวณพื้นที่สำรวจ
แหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพ ก่อนยกระดับการทดลอง
ด้วยการผลิตไฟฟ้าเข้าระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค อาทิ สถานีพลังงานแสงอาทิตย์คลองช่องกล่ำ 
จังหวัดสระแก้ว มีกำลังผลิต ๒๐.๑๖๔ กิโลวัตต์ บ้านแสง
อาทิตย์สันกำแพง และสถานีพลังงานแสงอาทิตย์สันกำแพง 
จังหวัดเชียงใหม่ กำลังการผลิตติดตั้ง ๔.๕ และ ๑๔.๑๒๔ 
กิโลวัตต์ ตามลำดับ และโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ผาบ่อง 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน กำลังการผลิตติดตั้ง ๐.๕ เมกะวัตต์     
โรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์เขื่อนสิรินธร ๑ เมกะวัตต์ 

 
ผู้จุดประกายระบบเซลล์แสงอาทิตย์  
 เส้นทางการพัฒนาระบบเซลล์แสงอาทิตย์จาก
แบบยึดอยู่กับที่ที่ทำให้ได้รับพลังงานแสงอาทิตย์เพียงช่วง
เวลาหนึ่งเท่านั้น กลายเป็นที่มาในการออกแบบระบบเซลล์
แสงอาทิตย์ติดตามดวงอาทิตย์ ใครล่ะ คือ ผู้จุดประกาย  
 นายพินิจ ศิริพฤกษ์พงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

งานวิจัยและพัฒนา กฟผ. ผู้จุดประกายแนวคิดนี้ เล่าให้ฟัง
ว่า การพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์อย่างจริงจังเริ่มขึ้นเมื่อปี 
๒๕๔๕ ขณะที่ไปดูงานที่ศูนย์ทดสอบพลังงานแสงอาทิตย์

แห่งชาติ ประเทศญี่ปุ่น   
ได้ตั้งข้อสังเกตว่า เขาให้
ความสำคัญในเรื่องความ
เข้มของแสงอาทิตย์มากกว่า
สิ่งใด มีการติดตั้งระบบวัด
ค ว า ม เ ข้ ม แ ส ง อ า ทิ ต ย์
จำนวนมาก แต่มีคำถามว่า 

ทำไมไม่ทำเซลล์แสงอาทิตย์
ติ ด ต า ม ด ว ง อ า ทิ ต ย์ ?     
คำตอบจากวิศวกรชาวญี่ปุ่น 
คือ ไม่คุ้มค่ากับการลงทุน 
เพราะการขับเคลื่อนของ

แผงเซลล์แสงอาทิตย์ผ่านระบบมอเตอร์ ทำให้ ใช้พลังงาน
ไฟฟ้ามาก พลังงานที่เหลือไม่ต่างจากระบบแผงเซลล์แสง
อาทิตย์แบบอยู่กับที่ จึงไม่คุ้มค่าที่จะพัฒนาต่อไป 

 

นายพินิจ ศิริพฤกษ์พงษ์ 
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิจัย 

และพัฒนา 

ความรู้ คู่จินตนาการ เกิดไอเดียที่คาดไม่ถึง   
 สิ่งที่ค้างอยู่ ในใจของคุณพินิจ หลังกลับประเทศ
ไทย ทำให้เกิดแรงผลักดันไอเดียที่คาดไม่ถึง นั่นคือ ปั๊ม
น้ำพุขนาดเล็กราคาไม่แพง ใช้พลังงานไฟฟ้าน้อยมาก จึง
ขยายผลไอเดียนี้ไปประยุกต์ติดตั้งกับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 

ใช้ระบบเซ็นเซอร์สแกนความเข้มของแสงอาทิตย์ประมวล
ผลแล้วส่งค่าไปยังชุดควบคุม แล้วสั่งให้ โซลินอยด์วาล์ว 
(Solenoid Valve) เติมน้ำหรือปล่อยน้ำ ทำหน้าที่เป็น
ตัวกลางในการถ่วงน้ำหนัก ถือว่าเป็นระบบที่ ใช้ต้นทุนต่ำ 
และประหยัดพลังงานได้ดี 
 ผลการทดลองเป็นที่น่าพอใจ การเคลื่อนที่ของ

แผงเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อติดตามดวงอาทิตย์เป็นไปตามที่
ระบบเซ็นเซอร์สั่งการ กลายเป็นนวัตกรรมต้นแบบที่ กฟผ. 
นำมาใช้ ในปัจจุบัน เรียกว่า การติดตามดวงอาทิตย์แบบ
ถ่วงน้ำหนัก (Solar Weight Tracking System) ส่งผลให้
สิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้สามารถคว้ารางวัลผลงานที่คิดค้นหรือ  
สิ่งประดิษฐ์ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ กฟผ. ประจำปี ๒๕๔๕ 
ประเภทรางวัลดีเยี่ยม และได้รับรางวัลอื่นๆอีกหลายรางวัล
ในระดับประเทศและภูมิภาค อาทิ รางวัลชนะเลิศจาก
กระทรวงพลังงาน และรางวัลชนะเลิศระดับอาเซียน 
พร้อมทั้งได้รับการจดอนุสิทธิบัตรเลขที่ ๓๔๖๑ ในนามของ 
กฟผ. เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๔๖ 
 ด้านนายณัฐวัชต์ จิรวัชรคุณารักษ์ วิศวกรระดับ 

๑๑ ฝ่ายพัฒนาและแผนงานโครงการ หัวหน้าคณะทำงาน
วิจัย ย้อนเวลาเมื่อครั้งเป็นทีมงานคนหนึ่งในเวลานั้นว่า 
การทดลองประสิทธิภาพของระบบครั้งแรกถูกติดตั้งบริเวณ 
ชั้น ๗ หรือดาดฟ้าของอาคาร ท.๑๐๐ ในสำนักงานกลาง 
กฟผ. จากนั้นจึงได้นำไปติดตั้งเพื่อทดสอบการใช้งานที่
สถานีพลังงานแสงอาทิตย์สันกำแพงในปี ๒๕๔๗ ด้วย
กำลังผลิตติดตั้งประมาณ ๒-๓ กิโลวัตต์ แต่สำหรับกำลัง
ผลิตติดตั้งขนาด ๑ เมกะวัตต์ พบว่าการถ่วงน้ำหนักด้วย
น้ำใช้พลังงานเพียง ๔ หน่วยต่อวัน 
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จากโมเดลตัวครู นำมาสู่โมเดลรุ่นต่อๆ ไป 
 อย่างที่ทราบปี ๒๕๒๑ การใช้งานพลังงานแสง
อาทิตย์มีน้อยมาก มาเริ่มพัฒนาจริงจังในปี ๒๕๔๑ ทำให้
เรามีโมเดลต้นแบบตัวครู จากการพัฒนาและขยายผลให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หัวใจของการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ คือ ข้อมูลการวัดความเข้มของแสง
อาทิตย์ต้องมาก่อน ตามมาด้วยการพิจารณาสถานที่ตั้งโดย
คำนึงถึงระบบสายส่ง นอกจากนี้ต้องดูสภาพแวดล้อมว่ามี
สภาพพื้นที่เอื้อต่อการทำงานของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 
หรือไม่ คือ ต้องไม่มีอะไรบดบังระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์
แสงอาทิตย์ 
 ความตั้งใจพยายามก่อสร้างโรงไฟฟ้าเซลล์แสง

อาทิตย์ เป็นจริงขึ้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เนื่องจากเป็น
จังหวัดเดียวที่ กฟผ. ไม่มีระบบส่งไฟฟ้าแรงสูงเข้าไป 
ประกอบกับความต้องการใช้ไฟฟ้ามีมากขึ้น ๖ เมกะวัตต์ 
แหล่งพลังงานในจังหวัดนี้มีเพียงโรงไฟฟ้าพลังน้ำ และโรง
ไฟฟ้าดีเซลแม่ฮ่องสอน ของ กฟผ. กำลังผลิต ๕,๔๐๐ 
กิโลวัตต์ รวมทั้งพลังงานไฟฟ้าจากจังหวัดเชียงใหม่ ผ่าน
ระบบจำหน่ายขนาด ๒๒,๐๐๐ โวลต์ ของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคเท่านั้น 

 ดังนั้น การเข้ามาเสริมระบบเพื่อรองรับความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าของประชาชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอนของ
โรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ผาบ่อง ขนาดกำลังผลิตติดตั้ง 
๐.๕ เมกะวัตต์ จึงเกิดขึ้น ด้วยงบประมาณทั้งสิ้น ๑๘๗ 
ล้านบาท โดยแบ่งเป็นความรับผิดชอบของ กฟผ. 
ประมาณ ๒๓.๗๕ ล้านบาท และสำนักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน รับผิดชอบอีก ๑๖๓.๓๖ 
ล้านบาท ถือเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แห่งแรก
ของประเทศ เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่ อวันที่ ๑๑ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ แล้วเสร็จสามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ
อย่างสมบูรณ์ เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๔๗ ทำพิธีเปิด
อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ถือเป็น
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แห่งเดียวของประเทศ     
ในเวลานั้น 
 เวลาต่อมา กฟผ. ได้เสนอโครงการโรงไฟฟ้า
เซลล์แสงอาทิตย์เขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี กำลัง
ผลิต ๑ เมกะวัตต์ ต่อคณะรัฐมนตรี และได้รับอนุมัติเมื่อ
วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๐ ภายใต้งบประมาณ ๒๒๒ ล้าน
บาท โดยฝ่ายพัฒนาและแผนงานโครงการ ได้ออกแบบ
ด้วยการนำระบบติดตามดวงอาทิตย์แบบถ่วงน้ำหนักใช้น้ำ
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เป็นตัวกลางมาเป็นจุดเด่นของโครงการ นับได้ว่าเป็นโรง
ไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์เชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่โรงแรกของ
ประเทศและของโลกที่นำระบบนี้มาใช้ แต่เพื่อเป็นการ
ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้า จึงได้มี
การติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ทั้งแบบคงที่ ๔ กิโลวัตต์ 
และแบบติดตามดวงอาทิตย์ ๑,๐๐๘ กิโลวัตต์ บนเนื้อที่ 
๒๕ ไร่ ทำให้แผงเซลล์แสงอาทิตย์จำนวนกว่า ๗,๐๐๐ 
แผง รวมกำลังผลิตประมาณ ๑,๐๑๒ กิ โลวัตต์ หรือ 
๑.๐๑๒ เมกะวัตต์ ถูกวางเรียงรายเต็มพื้นที่ ในบริเวณเขื่อน
สิรินธร 
 ประโยชน์จากโครงการทำให้วันนี้ผลิตไฟฟ้าได้

ประมาณ ๑.๗ ล้านหน่วยต่อปี ทดแทนการใช้น้ำมันเตาใน
การผลิตไฟฟ้าได้ ๓๔๘,๐๐๐ ลิตรต่อปี ลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ ๘๕๑.๑ ตันต่อปี กลายเป็นแหล่งท่อง
เที่ยวและเรียนรู้ด้านพลังงานไฟฟ้าแห่งใหม่ของจังหวัด
อุบลราชธานีและของประเทศ ที่พร้อมเปิดประสบการณ์
ใหม่ๆ ให้กับทุกคน ผ่านแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่เรียงราย
ยาวสุดสายตา และสามารถเคลื่อนที่ติดตามดวงอาทิตย์ 

 
คิดนอกกรอบจึงเกิดนวัตกรรมใหม ่
 จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ระบบติดตามดวง
อาทิตย์แบบถ่วงน้ำหนักที่ติดตั้งบนพื้นดิน บางครั้งถ้าเรา
คิดนอกกรอบบ้าง แต่ยังคงไว้ซึ่งระบบเดิมจะเป็นอย่างไร 
ถ้าสามารถติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ในอ่างเก็บน้ำของ 
กฟผ. จะดีกว่าหรือไม่ 
 นายณัฐวัชต์ จิรวัชรคุณารักษ์ กล่าวในฐานะ

หัวหน้าคณะทำงานวิจัย โครงการพัฒนาต้นแบบระบบผลิต
ไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์
แบบทุ่ น ลอยน้ ำ ร่ วมกั บ
ระบบติดตามดวงอาทิตย์
แบบถ่วงน้ ำหนักด้วยน้ ำ 
เผยว่า โครงการนี้ เป็นทุน
การวิจัยของฝ่ายบริหารงาน
วิจัยและพัฒนา โดย
โครงการนี้เริ่มมาได้   ๒ ปี 
ใช้งบประมาณ ๘.๐๔ ล้าน
บาท มีกำลังผลิต ๓๐.๒๔ 
กิโลวัตต์ ประกอบด้วยเซลล์
แสงอาทิตย์ชนิดมัลติคริสตัล

ไลน์ซิลิกอน ติดตั้งบนระบบติดตามดวงอาทิตย์ ๒๔.๘๘ 
กิโลวัตต์ และแบบติดตั้งคงที่ ๓.๓๖ กิโลวัตต์ มีระบบเก็บ
ข้อมูลและแสดงผล เรียกดูข้อมูลการผลิตไฟฟ้าแบบ  

Real Time ผ่านระบบออนไลน์ของ กฟผ. 
 จากนั้นเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ นายภาสกร 

ดังสมัคร ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาและแผนงานโครงการ  
ได้ส่งมอบผลงานวิจัยและพัฒนาต้นแบบระบบผลิตไฟฟ้า
จากเซลล์แสงอาทิตย์แบบทุ่นลอยน้ำขนาดกำลังผลิต 
๓๐.๒๔ กิโลวัตต์ ให้กับนายณรงค์ ไทยประยูร ผู้อำนวยการ
เขื่อนศรีนครินทร์ ในขณะนั้น รับมอบไปดำเนินการติดตั้ง
บนอ่างเก็บน้ำของเขื่อน 
 ด้วยความสามารถในผลิตไฟฟ้าต่อจำนวนแผง

เซลล์แสงอาทิตย์ที่สามารถผลิตไฟฟ้าได้มากกว่าแบบติดตั้ง
บนพื้นดิน โครงการนี้เป็นโครงการนำร่องที่ติดตั้งในบริเวณ
อ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี เป็นครั้งแรก 
และเป็นผลสืบเนื่องมาจากโครงการต้นแบบที่ โรงไฟฟ้า
เซลล์แสงอาทิตย์ผาบ่อง จังหวัดแม่ฮ่องสอน และโรงไฟฟ้า
เซลล์แสงอาทิตย์เขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ขนาด 
๑ เมกะวัตต์ ซึ่งทั้ง ๒ แห่ง เป็นระบบที่ติดตั้งบนพื้นดิน 
การประยุกต์ระบบให้เป็นแบบทุ่นลอยน้ำ ก็เนื่องจาก กฟผ. 
มีพื้นที่ว่างเปล่าในอ่างเก็บน้ำ ควรที่จะใช้ประโยชน์จาก
พื้นที่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งอุณหภูมิของน้ำต่ำกว่า
บนพื้นดิน ทำให้ประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ดีขึ้น 
 คาดการณ์ว่า ในอนาคตอาจมีการขยายผลต่อไป

โดยนำไปติดตั้งทุกเขื่อนของ กฟผ. ทั่วประเทศ สำหรับ
ช่วงระยะเวลาการศึกษานี้จะใช้เวลาอย่างน้อย ๑ ปี เป็น
โครงการนำร่องด้านพลังงานสะอาด เพื่อโลกของเราอย่าง
แท้จริง 

 

นายณัฐวัชต์ จิรวัชรคุณารักษ์ 
วิศวกรระดับ ๑๑ ฝ่ายพัฒนา 

และแผนงานโครงการ 
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 คุณฐนัชโชค ลิ่มทองขาว หัวหน้า
แผนกจัดหาและพัสดุ โรงไฟฟ้า
พระนครเหนือ ได้น้อมนำพระบรม
ราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่
หัว ที่พระองค์พระราชทานเนื่องในโอกาส     
วันปี ใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๓ ความว่า “บ้าน
เมืองของเรากำลังต้องการการปรับปรุง
และการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ ทางที่เรา

จะช่วยกันได้ก็คือ การทำความคิดให้ถูกและแน่วแน่ ในอันที่จะ
ยึดถือประโยชน์ของบ้านเมืองเป็นที่หมาย ต้องเพลาการคิดถึง
ประโยชน์เฉพาะตัว และความขัดแย้งในสิ่งที่มิใช่สาระลง” มาใช้
ทั้งในการทำงานและชีวิตส่วนตัว 

 “คำสอนนี้ของพระองค์ท่าน จะนำพาชาติ ให้ 

เจริญได้ เช่น ภาวะวิกฤติน้ำท่วมใหญ่ครั้งนี้ ประชาชน  
คนไทยต้องเห็นแก่ส่วนรวม ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เราจึง
จะฝ่าฟันวิกฤติและฟื้นฟูประเทศชาติได้ ในการทำงานก็ 
เช่นกัน มุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก เช่น ถึงแม้ว่า
น้ำจะท่วมบ้าน แต่หากมีงานสำคัญในการผลิตไฟฟ้าเพื่อ
ประชาชน ก็ต้องพยายามหาทางมาทำงานให้สำเร็จลุล่วง
ผ่านวิกฤติไปให้ได้” คุณฐนัชโชค กล่าว 

 คุณศิวัฒน์ อยู่ทอง วิศวกรระดับ ๔ โรงไฟฟ้า
พระนครเหนือ นำแนวพระราชดำริ
เศรษฐกิจแบบพอเพียงมาใช้ ด้วยการปลูก
พืชสวนครัวและไม้ผลไว้หลังบ้าน พอที่จะ
บริโภคในครัวเรือน และส่วนที่เหลือก็นำ
ไปขายเป็นรายได้เสริม การปลูกพืชผัก 
ผลไม้เหล่านี้ นอกจากจะทำให้บ้านร่มรื่น
น่าอยู่แล้ว ยังบริโภคได้อย่างสบายใจว่า
ปลอดสารเคมี ทำให้มีสุขภาพดี 
 คุณศิวัฒน์ บอกด้วยว่า “ผมสบายใจที่รู้จักพอ รู้จัก

ประมาณตน ไม่ขวนขวายอยากได้ เวลาว่างก็ปลูกผักผลไม้ มี
ความสุขเพราะแนวพระราชดำริเศรษฐกิจ พอเพียงจริงๆ ครับ 

คนกฟผ.เดินตาม
...รอยพ่อ...
สู่ความสุขที่ยั่งยืน

คุณฐนัชโชค ลิ่มทองขาว 
หัวหน้าแผนกจัดหาและพัสดุ 



เรื่อง:ธิดาเทพ ลือขุนทดและชลิศา แดงจำรูญ 
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ทางรอดของมนุษย์ จึงได้น้อมนำมาปฏิบัติ 
พร้อมทั้งเผยแพร่และแลกเปลี่ยนองค์
ความรู้กับคนในชุมชน สามารถทำงาน
ชุมชนสัมพันธ์ ในพื้นที่ภาคใต้ได้ด้วยดี แม้
ปัจจุบันจะไม่ได้ทำงานด้านชุมชนสัมพันธ์
แล้ว แต่ก็ยังคงสนับสนุนและช่วยเหลืองาน
ดังกล่าว เช่น ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
จัดทำ “ศูนย์เรียนรู้ชีววิถีชุมชนเกาะพะลวย” 

ตามโครงการเกาะพลังงานสะอาด ของกระทรวงพลังงาน เนื่องใน
วโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา 
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระอัจฉริยภาพ 

อันยิ่งใหญ่ ก่อนที่พระองค์จะพระราชทานแนวพระราชดำรินี้ 
พระองค์ได้เสด็จฯไปทั่วประเทศ ได้ทอดพระเนตรชีวิตความเป็นอยู่
ของประชาชน พบความทุกข์ยากของประชาชน จึงได้ทรง
พระราชทานแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ประชาชน
รู้จักพอประมาณ ผมเป็นเพียงคนธรรมดาคนหนึ่ง ได้มีโอกาสแบ่ง
เบาพระราชภารกิจด้วยการเผยแพร่พระราชดำริของพระองค์   
จึงเป็นความภาคภูมิ ใจในชีวิต จึงต้องขอขอบคุณผู้บังคับบัญชา 
ทุกท่านที่ได้มอบโอกาสให้ผมได้ทำงานนี้ คุณทศพล กล่าวในท้าย
ที่สุด 

 คุณวรวัฒน์ วิจิตรา นิติกรระดับ ๔ เขื่อนภูมิพล เป็น   
ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. อีกคนหนึ่ง ที่ดำเนินชีวิตตามรอยพระยุคลบาท 
มีพระบรมราโชวาทอยู่บทหนึ่งที่คุณวรวัฒน์เห็นว่าเหมาะกับ   
การทำงานของตนเองในองค์กรภาครัฐ  จึงได้นำมาติดไว้ที่ โต๊ะ
ทำงาน ความว่า  “ผู้ที่ทำงานให้เกิด
ประโยชน์แก่ส่วนรวมย่อมเป็นคุณแก่ตน
ด้วย ผู้ที่ทำงานโดยเห็นแก่ตัว เบียดเบียน
ประโยชน์ส่วนรวม ย่อมบ่อนทำลายความ
มั่นคงของชาติ และที่ สุดก็จะเอาตัว     
ไม่รอด” 
 “ตั้งแต่สมัยเด็กๆ เราคงเคยได้

ยินสุภาษิตที่ว่า “รู้รักษาตัวรอด เป็น
ยอดดี” หลายคนจึงทำทุกวิถีทางเพื่อให้ตัวเองได้อยู่อย่างสุขสบาย 
แต่ผมกลับคิดว่ามันเป็นการรู้รักษาตัวรอดแค่ ในระยะสั้นเท่านั้น 
ถ้าจะให้เป็นยอดดี เราต้องสามารถรักษาตัวรอดในระยะยาว   
ต่างหาก และพระบรมราโชวาทนี้ก็ยืนยันได้ว่า เป็นแนวทางที่ถูก
ต้อง การที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราโชวาท
ให้เราเสียสละ เราจะเห็นถึงผลของการให้ ว่าแท้จริงแล้วนำความ
สุขกลับมาสู่ผู้ ให้เสมอ ท้ายที่สุดเมื่อเราเห็นว่าการให้นี้ดี เป็นไป
เพื่อประโยชน์ส่วนรวม เราก็พร้อมทำ จากสละ  ก็กลายเป็น “ละ” 
ได้” คุณวรวัฒน์ กล่าว 

เราไม่ต้องกู้หนี้ยืมสิน เพราะการอยากได้ อยากมีทำให้เกิดทุกข์ 
ผมเองก็ไม่ ใช่ว่าจะต่อต้านเทคโนโลยีเสียทีเดียว ผมนำสองสิ่งนี้
ผสมผสานกัน ใช้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการ   
เกิดเป็นความพอดีด้านเศรษฐกิจ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ดำรง
ชีวิตอย่างพอควร พออยู่ พอกิน ตามอัตภาพของเราครับ” 
 หลักการเศรษฐกิจพอเพียง เป็นเศรษฐกิจที่เริ่มจาก
ตนเอง เป็นการสร้าง “คุณค่า” ทางใจ มากกว่า “มูลค่า” ซึ่งจะ
ช่วยลดค่าการทำลายทรัพยากรเพื่อให้เกิดรายได้มาจัดสรรสิ่งที่
เป็น “ความอยากที่ไม่มีที่สิ้นสุด” แม้จะไม่ร่ำรวย แต่ในยามทุกข์
ภัยก็ไม่ขาดแคลน และสามารถฟื้นตัวได้เร็ว 

 คุณอาสยา ช่างวิทยาการ วิทยากรระดับ ๔ ฝ่ายพัสดุ
และจัดหา เปิดเผยว่า ได้น้อมนำพระบรมราโชวาทในพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ ๑ 
สิงหาคม ๒๕๓๙ เรื่องการแก้ปัญหาด้วยปัญญา มาเป็นแนวทาง
ในการใช้ชีวิต ซึ่งพระองค์ท่านสอนว่า 
“ปัญหาทุกอย่างไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ มีทาง
แก้ไขได้ถ้ารู้จักคิดให้ดี ปฏิบัติให้ถูก การ
คิดได้ดีนั้น มิใช่การคิดได้ด้วยลูกคิดหรือ
ด้วยสมองกล เพราะโลกเราในปัจจุบันจะ
วิวัฒนาการไปมากเพียงใดก็ตาม ก็ยังไมมี
เครื่องมืออันวิเศษชนิดใด สามารถขบคิด
แก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างสมบูรณ์ การ
ขบคิดวินิจฉัยปัญหา จึงต้องใช้สติปัญญา คือ คิดด้วยสติรู้ตัวอยู่
เสมอเพื่อหยุดยั้งและป้องกันความประมาทผิดพลาดและอคติต่างๆ 
มิให้เกิดขึ้น ช่วยให้การใช้ปัญญาพิจารณาปัญหาต่างๆ เป็นไป
อย่างเที่ยงตรง ทำให้เห็นเหตุเห็นผลที่ เกี่ยวเนื่องกัน เป็น
กระบวนการได้กระจ่างชัด ทุกขั้นตอน” 
 พระบรมราโชวาทข้อนี้ ตรงกับหลักอริยสัจ ๔ ความจริง

อันประเสริฐ ๔ ประการในพระพุทธศาสนา คือ การหาสาเหตุ
แห่งทุกข์ และหาหนทางที่จะดับทุกข์นั้นๆ ปัญหาทุกอย่างที่เกิด
ขึ้นรอบตัวเรา ทั้งการทำงานและชีวิตส่วนตัว ย่อมสร้างความทุกข์
ให้แก่เราได้ทั้งนั้น ดังนั้น ดิฉันจึงยึดพระบรมราโชวาทข้อนี้ เมื่อ
เกิดปัญหาใดๆ ต้องมีสติ และใช้ปัญญาในการคิดทบทวน      
ทุกปัญหาย่อมมีทางออกแน่นอน 

 คุณทศพล กู้แร ่วิทยากรระดับ ๑๐ ส่วนกลางฝ่ายปฏิบัติ
การภาคใต้ ปัจจุบันรับผิดชอบงานเพิ่มผลผลิตให้กับฝ่ายปฏิบัติ
การภาคใต้ แต่ ในอดีตเคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนก
ประชาสัมพันธ์ ได้มีโอกาสสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนภาค
เกษตรครัวเรือนในชนบท ทำให้เกิดแรงบันดาลใจศึกษาแนว  
พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงพบว่า เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเรื่อง
ของจิตสำนึกที่ออกมาจากหัวใจ สะท้อนออกมาเป็นรูปการปฏิบัติ
ตน เป็นทั้งสัจธรรมของชีวิตและธรรมชาติ เป็นทางเลือกที่เป็น

คนกฟผ.เดินตาม
...รอยพ่อ...
สู่ความสุขที่ยั่งยืน

นานาทัศนะ



โลกธุรกิจ
เรื่อง:อนุชา เอี่ยมแท้ภาพ:กองประสานสื่อสารระบบผลิตและส่งไฟฟ้า  
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กฟผ.ลงนามร่วมกับIPT
สัญญา Power Plant Chemistry Services 

 เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ นายพิษณุ ทองวีระกุล 
รองผู้ว่าการพัฒนาธุรกิจ เป็นผู้แทน กฟผ. เป็นประธาน 
ในพิธีลงนามร่วมกับ นายไมตรี เรี่ยวเดชะ กรรมการ
อำนวยการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย) จำกัด 
(IPT) ในสัญญา Power Plant Chemistry Services โดย
มี นายไพศาล คัจฉสุวรรณมณี ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารธุรกิจ 
กฟผ. และ ดร.เอนก สิงหโกวินท์ ผู้อำนวยการโครงการ
และพัฒนาธุรกิจ IPT ร่วมเป็นสักขีพยาน พร้อมด้วยคณะ
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานจากทั้ง ๒ หน่วยงาน ณ ห้อง 

 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 
ร่วมลงนามกับ บริษัท ผลิตไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย) 
จำกัด ในสัญญา Power Plant Chemistry 
Services เพื่อให้บริการงานปรับปรุงคุณภาพน้ำ 
พร้อมจัดหาสารเคมีในระบบต่างๆ ของโรงไฟฟ้า เป็น
ระยะเวลา ๓ ปี มูลค่าประมาณ ๕๖ ล้านบาท 
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ลดความเสี่ยงต่อความเสียหายอันอาจจะเกิดขึ้นจากระบบ
การผลิตต่างๆ นอกจากนั้น ยังส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าอีกทางหนึ่งด้วย 
 ที่ผ่านมา กฟผ. ได้ ให้บริการงานด้านต่างๆ แก่ 

บริษัท ผลิตไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ IPT 
มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๔๓ อาทิ งานเดินเครื่อง งาน
บำรุงรักษาไฟฟ้า และงานบริการด้านโยธา (Total 
Maintenance Agreement : TMA) และงานบริการด้าน
งานเคมี เป็นต้น จึงนับได้ว่า กฟผ. และ IPT มีความ
สัมพันธ์อันดีต่อกันมาอย่างยาวนาน และถือเป็นพันธมิตร
ทางธุรกิจที่ช่วยเหลือสนับสนุนกันในด้านต่างๆ มาโดย
ตลอด สัญญาฉบับนี้จึงเป็นการตอกย้ำความไว้วางใจที่ IPT 
มีต่อ กฟผ. ในการให้บริการงานด้านเดินเครื่องและบำรุง
รักษา (O&M) ของ กฟผ. เสมอมา 

 

๒๐๑ อาคารสำนักผู้ว่าการ สำนักงานกลาง กฟผ. 
บางกรวย นนทบุรี  
 การลงนามในสัญญาดังกล่าว มีขอบเขตการให้

บริการ คือ งานบริหารจัดการปรับปรุงคุณภาพน้ำพร้อม
จัดหาสารเคมี ในระบบต่างๆ ของโรงไฟฟ้า และงานจัด
เตรียมเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการและทีมงานสนับสนุน
สำหรับดำเนินงานปรับปรุงคุณภาพน้ำ โดยมีระยะเวลา ๓ 
ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ จนถึงวันที่ ๓๐ 
กันยายน ๒๕๕๗ มีมูลค่าสัญญาประมาณ ๕๖ ล้านบาท 
 นายพิษณุ ทองวีระกุล กล่าวว่า กฟผ. ตระหนัก 

ดีว่า IPT ไม่ ใช่เป็นเพียงลูกค้าชั้นดีเท่านั้น แต่เราถือว่า 
IPT เสมือนเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่ ให้โอกาส กฟผ. ได้มี
ส่วนร่วมในการเดินทางสู่เป้าหมายและความสำเร็จร่วมกัน 
โดยสัญญาดังกล่าวถือเป็นงานที่มีความสำคัญยิ่งงานหนึ่ง 
ถ้าหากการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพแล้ว ก็ย่อมส่งผลดี
ต่อการดำเนินงานด้านการผลิตในภาพรวม และยังสามารถ



ท่องโลกกว้าง
เรื่อง:ธิดาเทพ ภาพ:กองผลิตสื่อประชาสัมพันธ์  
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 หากพูดถึงแหล่งท่องเที่ยวที่คนไทยฮิตไปเที่ยวกันคงหนีไม่พ้น “ทะเล” แต่ทำไมเรา
ต้องยึดติดกับอะไรเดิมๆ หน้าหนาวทั้งทีต้องขึ้นไปชิลๆ กับอากาศเย็นที่ภาคเหนือสิ ยิ่งได้
ชมโฆษณาของ กฟผ. ทางโทรทัศน์ ที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอากาศดีที่แม่เมาะ ได้เห็นภาพ
สวยๆ ในโฆษณา เป็นแรงกระตุ้นชั้นดีให้ผู้เขียนเก็บข้าวของใส่เป้ คว้าเสื้อกันหนาวขึ้นเหนือ
ไปเที่ยวงานเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ (Mae Moh Festival 2011) เมื่อวันที่ ๑๗-๑๘ 
ธันวาคม ๒๕๕๔ ที่ กฟผ.แม่เมาะ จังหวัดลำปาง 

แม่เมาะเฟสติวัลเทศกาลท่องเที่ยวระดับชาติ
 เทศกาลท่องเที่ ยวแม่ เมาะ หรือ แม่ เมาะ 
เฟสติวัล เป็นเทศกาลท่องเที่ยวที่ กฟผ. จัดขึ้นเป็นประจำ
ทุกปี และในปี ๒๕๕๔ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๙ แล้ว โดยในปีนี้
ได้มีการยกระดับงานให้ยิ่งใหญ่ขึ้น เพิ่มกิจกรรมให้หลาก
หลาย ไม่ว่าจะเป็นการออกร้านขายสินค้าพื้นเมือง การ
แข่งขันกีฬา การแสดงบนเวที ตลอดจนการละเล่นต่างๆ ที่
คนทุกเพศทุกวัย สามารถมีส่วนร่วมได้ และ กฟผ. ได้เพิ่ม
เวลาการจัดงานจากเดิม ๑ วัน เป็น ๒ วัน ทั้งนี้ก็เพื่อ
เตรียมยกระดับเป็นเทศกาลท่องเที่ยวระดับชาติ ที่จะได้
บรรจุในปฏิทินท่องเที่ยวประจำปีของการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทยต่อไป 

จุดโฟกัสมาแล้วต้อง“แชะ”
 กล้องถ่ายรูป คือสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยเมื่อไปท่อง
เที่ยว ซึ่ง กฟผ.แม่เมาะ ก็มีจุดโฟกัสที่ต้องไปเก็บภาพเป็น
ที่ระลึกให้ได้อยู่หลายแห่งด้วยกัน แต่ที่เด่นๆ ก็ได้แก่ 

 โรงไฟฟ้าแม่เมาะ พลาดไม่ได้เลยกับการถ่ายภาพ
โดยมีโรงไฟฟ้าแม่เมาะเป็นแบ็คกราวด์ ปล่องสีแดงสลับ
ขาว คือ อีกหนึ่งเอกลักษณ์ของโรงไฟฟ้าที่ ใช้ถ่านหิน
ลิกไนต์เป็นเชื้อเพลิงแห่งนี้ 

 รถบิ๊กฟุต รถบรรทุกเทท้ายที่ ใช้ขนถ่านหินใน
เหมืองแม่เมาะมาใช้ประโยชน์ หรือที่เรียกกันว่า “บิ๊กฟุต” 
คือเจ้ายักษ์ที่ห้ามพลาดไปถ่ายรูปวัดขนาดด้วยเด็ดขาด 
ด้วยความสูงเท่ากับบ้านเกือบสองชั้น ทำให้คนหุ่น
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มาตรฐานกลายเป็นมนุษย์จิ๋วไปเลย โดยผู้จัดได้นำเจ้าบิ๊ก
ฟุตมาจอดให้ถ่ายรูปกันที่ทางเข้างานเทศกาลท่องเที่ยว
แม่เมาะด้วย 

 ทุ่งบัวตอง น่าเสียดายที่เทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ 
ประจำปี ๒๕๕๔ ต้องเลื่อนการจัดงานเนื่องจากภาวะ    
น้ำท่วมที่ส่งผลกระทบต่อพี่น้องชาวไทยค่อนประเทศ ทำให้
ล่วงเลยช่วงที่ดอกบัวตองนัดกันเบ่งบาน แต่ปีหน้าฟ้าใหม่
เดือนพฤศจิกายนต้องมาถ่ายรูปกับทุ่งบัวตองที่แม่เมาะให้
ได้ ว่ากันว่าสวยไม่แพ้ที่แม่ฮ่องสอนเลยทีเดียว 

 
ไม่ ได้ทำถือว่ามาไม่ถึงแม่เมาะ
 ข้างต้นโม้ไปเสียเยอะเกี่ยวกับกิจกรรมที่แม่เมาะ 
แต่ไฮไลท์เด็ดๆ ที่จะพลาดไม่ได้เมื่อมาแม่เมาะ ก็คือ... 

 เล่นสไลเดอร์ ที่ทิ้งดินจากการทำเหมือง ได้ถูก
ปรับปรุงเป็นสถานที่พักผ่อนด้วยการปลูกหญ้าประดับด้วย
ไม้ดอกไม้ประดับ แล้วลานหญ้าที่เป็นเนินสูงนี่เองได้ถูกนำ
มาใช้เล่นสไลเดอร์กันอย่างสนุกสนาน ซึ่งในงานเทศกาล
ท่องเที่ยวแม่เมาะครั้งนี้ ก็ได้จัดแข่งขันสไลเดอร์ชิงแชมป์
ประเทศไทยด้วย การจะเล่นสไลเดอร์ที่นี่นั้น ต้องเตรียม 
กล่องกระดาษมารองสไลด์กันเอง ขอบอกว่าไม่ใช่เรื่องง่าย

เลย หากไม่เคยเล่นมาก่อนครั้งแรกๆ อาจมีติดขัดบ้าง  
แต่พอเข้าที่เข้าทางแล้ว รับรองว่าสนุกแน่นอน 

 ชมพิพิธภัณฑ์เหมืองแม่เมาะ มีชื่ออย่างเป็น

ทางการว่า พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษา (เหมือง
แม่เมาะ) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้า
อยู่หัว ไม่น่าเชื่อว่าที่แม่เมาะจะมีพิพิธภัณฑ์ที่ทันสมัยไม่แพ้
กรุงเทพฯ มีการฉายสารคดีสามมิติ รวมถึงโมเดลเหมือง
และโรงไฟฟ้าที่สมจริง มาที่นี่จะได้ความรู้ เรื่องราว
ประวัติการนำถ่านหินมาใช้ประโยชน์ในประเทศไทย ความรู้
ด้านธรณีวิทยาและชีววิทยา โดยมี “น้องถ่านน้อย” 
สัญลักษณ์ประจำพิพิธภัณฑ์ เป็นเพื่อนนำชมที่น่ารักของ
เด็กๆ อีกด้วย 
 ที่เล่ามาทั้งหมดนี้เป็นเพียงแค่น้ำจิ้มเท่านั้น การ

ท่องเที่ยวภายใน กฟผ.แม่เมาะ ยังมีอีกหลายจุดที่น่าสนใจ 
และไม่จำเป็นว่าต้องไปเฉพาะเมื่อมีงานเทศกาลท่องเที่ยว
แม่เมาะเท่านั้น เพราะ กฟผ. มีความมั่นใจในอากาศ
บริสุทธิ์และทัศนียภาพที่สวยงามของเหมืองและโรงไฟฟ้า
แม่เมาะ พร้อมเปิดพื้นที่ ให้ประชาชนเข้าไปเยี่ยมชมทุกวัน 
ว่างเว้นจากงานครั้งต่อไป คิดไม่ออกว่าจะไปเที่ยวไหน 
อย่าลืมนึกถึงแม่เมาะนะคะ 



ท้ายเล่ม

 EGAT Magazine จัดทำโดย ฝ่ายสื่อสารองค์การ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่ปรึกษา ธาตรี ริ้วเจริญ เยาวลักษณ์   
โหตรภวานนท์ ยุวดี ธงสุวรรณ รัชดา ทองอยู่ บรรณาธิการ ยุทธชาติ เพียรมานะกิจ หัวหน้ากองบรรณาธิการ ณัฐกา ปีตะเสน กองบรรณาธิการ 
กฤษณ์ สุนทรชาติ นิรุตต์ หมั่นกิจ สุรินทร์ หล่อฤาทัย นรากร ทับทิมดี อัครพล รักศรีรุ่งเรือง ธิดาเทพ ลือขุนทด ชลิศา แดงจำรูญ ภาพและ
ศิลปกรรม กองผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์การ สมาชิกและจัดส่ง แผนกบริการงานเผยแพร่ โทร. ๐ ๒๔๓๖ ๔๘๒๑ จัดพิมพ์โดย  
กองผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์การ สำนักกองบรรณาธิการ แผนกข่าวสารประชาสัมพันธ์ภายใน อาคารประชาสัมพันธ์ สำนักงานใหญ่ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บางกรวย นนทบุรี ๑๑๑๓๐ โทร. ๐ ๒๔๓๖ ๔๘๒๓  
 EGAT Magazine เผยแพร่ความรู้ด้านพลังงานไฟฟ้าและการดำเนินงานของ กฟผ. ทั้งนี้ ความคิดเห็นเป็นของผู้เขียนมิใช่ของ กฟผ. 
บรรณาธิการ ขอสงวนสิทธิ์ ในการแก้ไขหรือปรับปรุงต้นฉบับเพื่อความเหมาะสม 

��

คำพ่อ
สอน

พระราชดำรัส 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

พระราชทานแก่สามัคคีสมาคมฯ 
ในการเปิดประชุมประจำปี ๒๕๒๕ 

ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ เมษายน ๒๕๒๕ 

 วามสามัคคีพร้อมเพรียงกันเป็นพื้นฐานที่สำคัญ 
 ยิ่งในการปฏิบัติบริหารงานใหญ่ๆ เช่น งานของ 

แผ่นดิน และความสามัคคีนี้จะเกิดมีขึ้นมั่นคงได้ ก็ด้วย
บุคคลในหมู่ ในคณะมีคุณธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวผูกพัน
จิตใจของกันและกันไว้ คุณธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจนั้น 
 ประการหนึ่งได้แก่การให้ คือ ให้การสงเคราะห์

ช่วยเหลือกันให้อภัยไม่ถือโทษกัน ให้คำแนะนำตักเตือน  
ที่ดีต่อกัน  

 ประการที่สองได้แก่ การมีวาจาดี คือ พูดแต่คำสัตย์ 
คำจริงต่อกัน พูดให้กำลังใจกัน พูดแนะนำประโยชน์กัน 
และพูดให้รักใคร่ปรองดองกัน  
 ประการที่สาม ได้แก่ การทำประโยชน์ ให้กัน  

และกัน คือ ประพฤติปฏิบัติตน ให้เกิดประโยชน์เกื้อกูลทั้ง
แก่กันและกัน และแก่หมู่คณะโดยส่วนรวม  
 ประการที่สี่ ได้แก่ การวางตนได้สม่ำเสมออย่าง

เหมาะสม คือ ไม่ทำตัวให้ดีเด่นเกินกว่าผู้อื่น และไม่ด้อย 
ให้ต่ำทรามไปจากหมู่คณะ หมู่คณะใดมีคุณธรรมเป็นเครื่อง  
ยึดเหนี่ยวกันไว้ดังกล่าว หมู่คณะนั้นย่อมจะมีความเจริญ
มั่นคงขึ้นด้วยสามัคคีธรรม 
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