


 นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดล�าปาง และ
นายสทุศัน์ ปัทมสริวิฒัน์ ผูว่้าการการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.) ร่วมเป็นประธานเปิดงานวนั CSR Day ภายใต้แนวคดิ “เรือ่ง
เล่าชุมชน สร้างสานสัมพันธ์ แบ่งปันประสบการณ์” โดยมีผู้ปฏิบัติ
งาน กฟผ. และชาวแม่เมาะกว่า ๕,๐๐๐ คน ร่วมงาน ณ อาคาร
ประชาสัมพันธ์ กฟผ.แม่เมาะ จังหวัดล�าปาง เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม 
๒๕๕๕
 นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดล�าปาง  
กล่าวเปิดงานว่า CSR หรือ Corporate Social Responsibility เป็น
ความรบัผดิชอบต่อสงัคม ชมุชน และสิง่แวดล้อม ซึง่ กฟผ.แม่เมาะ      
ได้ด�าเนินงานด้านน้ีได้ตรงเป้าหมาย เห็นได้จากงาน CSR Day         
อนัเป็นดอกผลทีเ่จรญิงอกงามของโครงการมากมายที ่กฟผ.แม่เมาะ 
ร่วมกนัท�ากบัชมุชน จนท�าให้อ�าเภอแม่เมาะเป็นทีรู่จ้กัไปทัว่ประเทศ
ในฐานะแหล่งผลิตไฟฟ้าที่ส�าคัญและแหล่งท่องเที่ยวที่มีความ
สวยงาม
 นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวว่า กฟผ. 
ให้ความส�าคัญกับการอยู่ร่วมกับชุมชนเหมือนญาติมิตร ทุกหน่วย
งานของ กฟผ. ต้องมีส่วนท�าให้ชมุชนมคีวามเป็นอยูท่ีด่ ีมกีารพฒันา
อาชีพที่เข้มแข็ง บนพื้นฐานที่ว่าชุมชนต้องยืนได้ด้วยตนเอง กฟผ. 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้มีส่วนช่วยร้อยเรียงยุทธศาสตร์ที่ท�าให้    
โรงไฟฟ้า อ�าเภอแม่เมาะ และจังหวัดล�าปาง ผนึกเป็นหนึ่งเดียวกัน
 การจดังาน CSR Day ในคร้ังนี ้สอดคล้องกบันโยบายหลกั 
กฟผ. ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าให้เพียงพอต่อการใช้งานของ
ประชาชน ควบคู่ไปกับการเป็นองค์กรที่ห่วงใยชุมชน สังคม และ  
สิ่งแวดล้อม

 นายวิวัฒน์ สิริเกียรติกุล ผู้อ�านวยการโรงไฟฟ้าจะนะ      

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นผู้แทน กฟผ.       

ส่งมอบเงินจ�านวน ๕๕ ล้านบาท สนับสนุนการจัดสร้างห้องผ่าตัด

และหออภิบาลผู้ป่วยวิกฤต ในอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินครบวงจร 

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา โดยมี รศ.นพ.สุธรรม 

ปิ่นเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

และ ผศ.นพ.ชิต เพชรพิเชฐเชียร ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลสงขลา

นครินทร์ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ หลังจากเมื่อ

วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ กฟผ. ได้มอบเงินสนับสนุนงวดแรก   

ไปแล้วจ�านวน ๙๕ ล้านบาท รวมเป็นเงนิสนบัสนนุทัง้สิน้ ๑๕๐ ล้านบาท

 ทั้งน้ี การจัดสร้างห้องผ่าตัดและหออภิบาลผู้ป่วยวิกฤตนี้ 

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้รองรับผู้ป่วยในพื้นที่ภาคใต้ได้อย่างเพียงพอ

และทนัท่วงท ีเน่ืองจากโรงพยาบาลสงขลานครินทร์เป็นโรงพยาบาล

หลักในการรองรับผู้ป่วยที่มีอาการหนักเกินขีดความสามารถของ  

โรงพยาบาลอืน่ในพืน้ที ่จงึเป็นการยกระดบัมาตรฐานการเข้าถงึการ

บริการทางการแพทย์ของพีน้่องภาคใต้ ด้วยเคร่ืองมือทางการแพทย์

ที่ทันสมัย ทั้งน้ีหออภิบาลผู้ป่วยวิกฤต สามารถรองรับผู้ป่วยได้ถึง 

๑๘๐ เตียง พร้อมทั้งห้องพักพิเศษ ห้องแยกติดเชื้อ ตลอดจนห้อง

ปฏบิตักิารต่างๆ ท�าให้สามารถตรวจวนิจิฉยัและรกัษาผูป่้วยได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ

บนระเบียง
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กฟผ. มอบเงินงวดหลัง ๕๕ ล้านบาท
สร้างห้องผ่าตัด โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

CSR Day กฟผ.แม่เมาะ
ประมวลองค์ความรู้ สื่อความร่วมมือโรงไฟฟ้าและชุมชน



 H.E. U Khin Maung Soe รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไฟฟ้า
แห่งสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมาร์ เดนิทางมาเยอืนประเทศไทย
อย่างเป็นทางการ ตามค�าเชญิของกระทรวงพลงังาน เพือ่เจรจาความ
ร่วมมือและหาข้อตกลงเกีย่วกบัแนวปฏบิตักิารเคลือ่นย้ายเคร่ืองผลิต
ไฟฟ้ากังหันก๊าซจากโรงไฟฟ้าหนองจอกและโรงไฟฟ้าลานกระบือ
ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่เห็นชอบให้บริจาคเครื่องผลิตไฟฟ้า
กงัหนัก๊าซ ๒ เครือ่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 
ให้กับสหภาพเมียนมาร์ ทั้งนี้มีผู้บริหาร กฟผ. น�าโดย นายพิษณุ 
ทองวีระกุล รองผู้ว่าการพัฒนาธุรกิจ นายครรชิต ลักษณโกเศศ      
ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า ๑ และนายสุเทพ ฉิมคล้าย ผู้ช่วยผู้ว่าการ
แผนงาน พร้อมด้วยผูบ้รหิาร บรษิทั กฟผ. อนิเตอร์เนชัน่แนล จ�ากดั 
น�าโดย นายสมบูรณ์ อารยะสกุล รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
ให้การต้อนรับ ณ โรงไฟฟ้าหนอกจอก กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๒๙ 
ตุลาคม ๒๕๕๕
 ทั้งนี้ ที่ประชุม ครม. เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ ได้มี
มตเิหน็ชอบใหก้ระทรวงพลงังานบรจิาคเครือ่งผลติไฟฟ้ากงัหนัก๊าซ 
จากโรงไฟฟ้าหนองจอกและโรงไฟฟ้าลานกระบือของ กฟผ. ให้กับ
สหภาพเมียนมาร์ ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ เพื่อช่วยเหลือ

สหภาพเมียนมาร์แก้ปัญหาขาดแคลนไฟฟ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ปี ๒๕๕๖ ที่สหภาพเมียนมาร์จะเป็นเจ้าภาพจัดประชุม World 
Economic Forum on East Asia และการแข่งขันกีฬาซีเกมส์       
ครั้งที่ ๒๗ ซึ่งจะเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ ในฐานะเพื่อนบ้าน
ที่ดี อันเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศ 
และสอดคล้องกับนโยบายความร่วมมือในภาคพลังงานไฟฟ้าของ
รฐับาล ตามบนัทกึความเข้าใจระหว่างรฐับาลไทยกบัรฐับาลสหภาพ
เมียนมาร์ ว่าด้วยการพัฒนาในสหภาพเมียนมาร์

 เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ โรงไฟฟ้าวังน้อย การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดกิจกรรมตรวจวัดคุณภาพ      
น�้าคลอง โดยมี นายขจรชัย วัฒนาประยูร นายอ�าเภอวังน้อย           
เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการตรวจการสิ่งแวดล้อม     
โรงไฟฟ้าวังน้อย ซึ่งประกอบด้วย ผู้น�าชุมชน ผู้แทนภาคประชาชน
จากชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า และผู ้ปฏิบัติงานจากฝ่าย               
สิง่แวดล้อมโครงการ กฟผ. ซ่ึงกิจกรรมดงักล่าวเป็นไปตามมาตรการ
ป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ก�าหนดไว้ในรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ทั้งน้ี ได้มีการท�าความ
เข้าใจเรื่องการตรวจวัดคุณภาพน�้า จากนั้นจึงลงพื้นที่ร่วมเก็บ
ตัวอย่างน�้าบริเวณจุดปล่อยน�้าและข้างเคียง ณ คลอง ๒๖ บริเวณ
หน้าวดัไพฑรูย์ถนมิาราม จังหวดัพระนครศรอียธุยา ซ่ึงผลการตรวจ
วัดในเบื้องต้นพบว่า คุณภาพน�้าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
 นางนงนุช พวงมาลา ประชาชนหมู่ ๒ ต�าบลหนองโรง 
อ�าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี กล่าวว่า กิจกรรมนี้ท�าให้ชุมชนได้มี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบคณุภาพสิง่แวดล้อมอย่างแท้จรงิ ได้เหน็ผล

ด้วยตนเอง ท�าให้มั่นใจในการดูแลสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้า     
วังน้อยมากขึ้น สามารถกลับไปประชาสัมพันธ์ข้อมูลกับชุมชน                      
จึงอยากให้กิจกรรมแบบนี้ถูกจัดอย่างต่อเนื่องต่อไป
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กฟผ. เตรียมรื้อถอนเครื่องกังหันก๊าซหนองจอกและลานกระบือ 

ตามมติ ครม. ส่งช่วยสหภาพเมียนมาร์ บรรเทาความเดือดร้อนไฟฟ้าขาดแคลน

ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าวังน้อย ร่วมตรวจสอบคุณภาพน�้า
สร้างความมั่นใจ กฟผ. ดูแลสิ่งแวดล้อมดี
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ประกาศความส�าเร็จ โครงการปลูกป่าต้นน�้าเขื่อนสิริกิติ์ฯ
ป่า ๑๐,๐๐๐ ไร่ ที่ กฟผ. ปลูก ลดคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง ๓๔,๕๐๐ ตันต่อปี

  นายสืบพงษ์ บูรณศิรินทร์     
ผูช่้วยผูว่้าการทรพัยากรบุคคล การไฟฟ้า
ฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า 
ตามทีม่ข่ีาวทางหน้าหนงัสอืพมิพ์เกีย่วกบั
การจับกุมมิจฉาชีพ ท่ีอ้างว่าสามารถฝาก
เข้าท�างานที ่กฟผ. ได้ จนท�าให้ผูเ้สียหาย
หลงเชื่อ สูญเงินไปนับแสนบาทนั้น      
ขอชี้แจงว่า การคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานเข้า
ท�างานที่ กฟผ. มีกระบวนการรับสมัคร

และคัดเลือกบุคคลอย่างเป็นขั้นตอน รัดกุม และโปร่งใส โดยเริ่มต้น
จากการประกาศรับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.egat.co.th เท่านั้น 
ซึ่งรอบถัดไปที่จะรับผู้ปฏิบัติงานใหม่ จะอยู่ในช่วงประมาณเดือน
กุมภาพันธ์-มีนาคม ๒๕๕๖ โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตามที่ 
กฟผ. ก�าหนดไว้ในต�าแหน่งต่างๆ อาทิ คุณวุฒิ อายุ คะแนนเฉลี่ย
สะสม และคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC หลังจากการตรวจ
สอบคุณสมบัติเบื้องต้นผ่านแล้ว จะมีการสอบวัดปฏิภาณไหวพริบ 

(Aptitude Test) และการสอบวัดทัศนคติและคุณลักษณะนิสัย    
(Personality Test) ซึง่จดัสอบโดยสถาบนัทีเ่ป็นกลางและมมีาตรฐาน
 จากนั้นจะมีการเสนอรายชื่อผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนให้แต่ละ
สายงานพิจารณาคัดเลือก โดยมีคณะกรรมการสอบคัดเลือกของ
แต่ละสายงานเป็นผู้พิจารณา ซึ่งประกอบด้วย ผู้ช่วยผู้ว่าการแต่ละ
สายงานเป็นประธานกรรมการ ผู้แทนหน่วยงานเจ้าของอัตรา และ
ผู้แทนฝ่ายทรัพยากรบคุคลเป็นกรรมการ เม่ือผ่านการคดัเลอืกในขัน้
ตอนน้ีแล้ว จะมกีารตรวจสอบหลักฐานประกอบการจ้าง ตรวจร่างกาย 
และตรวจสอบพิมพ์ลายนิ้วมือจากส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ผู้ผ่าน
กระบวนการทัง้หมดนีเ้ท่านัน้ จงึจะได้รบัเรยีกเข้ามาท�างาน ซึง่แต่ละ
ขั้นตอนจะมีการประกาศผลอย่างชัดเจนบนเว็บไซต์ กฟผ. และ
โทรศัพท์แจ้งที่ผู้สมัครโดยตรงเท่านั้น ไม่มีการแจ้งผ่านคนกลางแต่
อย่างใด

 ดร.ครุจุติ นาครทรรพ รองปลดักระทรวงพลงังาน และนาย
สุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.) ร่วมแถลงข่าวผลการด�าเนินงาน “โครงการปลูกป่าต้นน�้า
เขื่อนสิริกิติ์ เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ” ที่ กฟผ. ด�าเนินการมาเป็นเวลา ๑ ปี เมื่อ     
วนัที ่๖ พฤศจกิายน ๒๕๕๕ ณ ศนูย์การค้าสยามพารากอน กรงุเทพฯ
 ดร.คุรุจิต นาครทรรพ ปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า 
โครงการปลูกป่าต้นน�้าเขื่อนสิริกิติ์ฯ เริ่มต้นมาจากการที่กระทรวง
พลังงานได้รับนโยบายจากรัฐบาล ให้ด�าเนินงานฟื้นฟูป่าต้นน�้าเพื่อ
ป้องกันอุทกภัย ในพื้นที่ ๒๕,๐๐๐ ไร่ โดยจัดสรรให้ กฟผ. ด�าเนิน
การจ�านวน ๑๐,๐๐๐ ไร่ ซึ่งในปีนี้ กฟผ. ปลูกป่าแล้วเสร็จไปแล้ว 
๕,๐๐๐ ไร่ ส่วนที่เหลืออีก ๕,๐๐๐ ไร่ คาดว่าจะด�าเนินการได้ตาม

เป้าหมายภายในปี ๒๕๕๖ เนื่องจาก กฟผ. มีประสบการณ์ด�าเนิน
โครงการปลูกป่ามานานกว่า ๒๐ ปี นอกจากการปลูกป่าแล้ว กฟผ. 
ยังได้เพิ่มการปลูกหญ้าแฝกและสร้างฝายชะลอน�้า ช่วยสร้างความ
สมบูรณ์ให้ผืนดินอีกทางหนึ่ง
 นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวว่า พื้นที่
ปลูกป่า ๑๐,๐๐๐ ไร่ ที่ กฟผ. รับมาด�าเนินการนั้น หากด�าเนินการ
จนครบจะดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ได้ถึง ๓๔,๕๐๐ ตันต่อปี 
ถือเป็นกิจกรรมที่ช่วยลดโลกร้อนได้มาก โดยความส�าเร็จนี้เกิดจาก
ความร่วมมือจากผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. สื่อมวลชน และประชาชน ที่มี
ส่วนเดินทางไปปลูกป่า ณ สถานที่จริงจ�านวน ๘ ทริป และจากผล
การส�ารวจพบว่า มีประชาชนกว่า ๔๐ ล้านคน รับทราบข้อมูล
โครงการปลูกป่าต้นน�้าเขื่อนสิริกิติ์ฯ และมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วม
กิจกรรมผ่านหน้าเว็บไซต์และ Social Media มากถึง ๒๐,๐๐๐ คน 
ซึ่งนับเป็นตัวเลขที่น่าพอใจ
 ภายหลังปลูกต้นไม้ได้ครบตามเป้าหมายแล้ว กฟผ.        
จะบ�ารุงรักษาต่ออีก ๒ ปี ซึง่ได้เตรียมจ้างแรงงานท้องถิน่ในการดแูล 
เพื่อสร้างรายได้เสริม ตลอดจนให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมเพื่อให้เกิด
ความหวงแหนป่า และประชาชนในพืน้ทีจ่ะได้ประโยชน์จากการเกบ็
ของป่าไปจ�าหน่ายและบริโภคต่อไป

ผู้บริหาร กฟผ. เตือน อย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพฝากเข้าท�างาน



๕

 นางสายลดา สิทธิวงศ์ ผู้อ�านวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้า
แม่เมาะ เป็นผู ้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)       
มอบเงินสนับสนุนจ�านวน ๒๕๓,๖๕๖ บาท ให้แก่ศูนย์เฝ้าระวัง
เวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมแม่เมาะ โดยมี นางสุภาวดี ก้านชมพู เป็น
ผู้รับมอบ เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ โดยปัจจุบัน กฟผ.       
ได้สนบัสนุนงบการด�าเนนิงานของศูนย์เฝ้าระวงัเวชศาสตร์สิง่แวดล้อม
แม่เมาะ ไปแล้ว กว่า ๒๐ ล้านบาท จากงบประมาณในการสนบัสนนุ
ทั้งสิ้น ๓๖.๔ ล้านบาท

ประธาน กบอ. ติดตามสถานการณ์น�้าภาคอีสาน

กฟผ. หนุนศูนย์เฝ้าระวังเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมแม่เมาะ
คลายความกังวลใจคนในพื้นที่

 การด�าเนินงานของศูนย์เฝ้าระวังเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
แม่เมาะ มีวัตถุประสงค์เพื่อด�าเนินงานวิเคราะห์เฝ้าระวังผลกระทบ
ต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ ที่อาจเกิดจากการด�าเนินงานของ 
กฟผ. หรือโรงงานอุตสาหกรรมอื่นๆ พร้อมทั้งใช้ข้อมูลไปวางแผน
บริหารจัดการป้องกันเชิงรุก เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ถูกต้องตาม 
ความเป็นจรงิ คลายความกังวลใจเก่ียวกับปัญหาด้านสขุภาพทีอ่าจเกดิขึน้ 
โดยจะมีการเก็บข้อมูลระยะยาวของค่าคุณภาพอากาศตลอดทั้งปี
ควบคูก่บัการจดัเกบ็สถติข้ิอมลูประชากรในอ�าเภอแม่เมาะอย่างต่อเนือ่ง 
เพื่อน�าข้อมูลดังกล่าวไปวิเคราะห์ว่ามีการเปล่ียนแปลงที่เป็น        
นัยส�าคัญที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพหรือไม่ นอกจากนี้ 
ศูนย์เฝ้าระวังเวชศาสตร์ส่ิงแวดล้อมแม่เมาะ ยังให้บริการด้าน
วชิาการ เพือ่สร้างความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัสุขภาพและสิง่แวดล้อม
ในอ�าเภอแม่เมาะ แก่ประชาชนทัว่ไปอกีด้วย ซึง่คาดว่าอาคารท�าการ
ของศูนย์เฝ้าระวังเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมแม่เมาะ จะแล้วเสร็จในปี 
๒๕๕๖ โดยจะตั้งอยู่บริเวณโรงพยาบาลแม่เมาะ จังหวัดล�าปาง

 เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี 
รองนายกรฐัมนตร ีในฐานะประธานคณะกรรมการการบรหิารจดัการ
น�้าและอุทกภัย (กบอ.) ได้เดินทางมาติดตามสถานการณ์น�้าในพื้นที่
ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ณ เขือ่นอุบลรตัน์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย (กฟผ.) จังหวัดขอนแก่น โดยมีผู้บริหาร กฟผ. น�าโดย 
นายทรงยศ เจิดนภาพันธ์ ผูอ้�านวยการโรงไฟฟ้าพลงัน�า้ภาคตะวนัออก
เฉียงเหนือ นายปรีชา ศรีน้อย ผู้ช่วยผู้อ�านวยการโรงไฟฟ้าพลังน�้า
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-ปฏิบัติการ นายภิญโญ ทองสิงห์ ผู้ช่วย 

ผูอ้�านวยการโรงไฟฟ้าพลงัน�า้ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื-บรหิาร ให้การ
ต้อนรับและให้ข้อมูลสถานการณ์น�้า พร้อมเสนอแนวทางในการ
ป้องกนัและแก้ปัญหาวกิฤตการณ์น�า้ทีอ่าจจะส่งผลกระทบต่อราษฎร 
ในโอกาสน้ี ประธาน กบอ. ได้เดนิทางไปยังศนูย์ควบคมุการเดนิเคร่ือง 
โรงไฟฟ้าพลงัน�า้ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื เพือ่ชมกระบวนการผลติ
กระแสไฟฟ้า และตรวจสอบข้อมลูปรมิาณน�า้ในเขือ่นต่างๆ ของ กฟผ. 
ผ่านระบบโทรมาตร
 นายทรงยศ เจิดนภาพันธ์ ผู้อ�านวยการโรงไฟฟ้าพลังน�้า
ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ เปิดเผยว่า หน้าทีรั่บผิดชอบของโรงไฟฟ้า
พลังน�้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต้องดูแลทั้งหมด ๗ เขื่อนในภาค
ตะวนัออกเฉยีงเหนอื ซึง่บางพืน้ทีม่ปัีญหาเนือ่งจากน�า้ค่อนข้างน้อย 
ซึง่ กฟผ. ไดร้ะบายน�้าจากเขือ่นจฬุาภรณ ์จงัหวดัชยัภมู ิไปบรรเทา
ความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว



รอบรั้วพลังงาน

เรื่อง : สุรินทร์ หล่อฤๅทัย  ภาพ : กองผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ กฟผ.

 รมว.พลังงานคนใหม่ ห่วงเรื่องความมั่นคงทาง

พลงังานของประเทศ เหตแุบกรบัความเสีย่งจากการพึง่พา

ก๊าซธรรมชาติถึงร้อยละ ๗๐ ควรต้องมีการกระจายความ

เสี่ยงและรักษาสมดุลด้านเชื้อเพลิง โดยให้เพิ่มการใช้        

โรงไฟฟ้าเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด และโรงไฟฟ้าพลังนำ้า       

ในประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อลดสัดส่วนก๊าซธรรมชาติลง

เหลือไม่เกินร้อยละ ๔๐ ส่วนพลังงานหมุนเวียน    

ให้เดินตามกระแสโลก แต่ต้องดู

สัดส่วนที่เหมาะสม ไม่ให้

กระทบประชาชน

และการแข่งขันของประเทศ พร้อมกันนี้ ได้มอบหมายให้ 

กฟผ. ร่วมกับ กฟน. และ กฟภ. ศึกษาการนำาหลอด LED 

ไปเปลี่ยนแทนหลอดไฟถนน

 นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

พลังงาน พร้อมคณะผู้บริหารจากกระทรวงพลังงาน เดนิทางมาตรวจ

เยี่ยมและมอบนโยบายแก่ผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

(กฟผ.) โดยมี นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ ผู้ว่าการ กฟผ. พร้อมด้วย

ผู้บริหารระดับสูง ร่วมให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปข้อมูลด้าน

ต่างๆ อาท ิโครงสร้างอตุสาหกรรมไฟฟ้าไทยในปัจจบุนั ภารกจิของ 

กฟผ. สถานภาพระบบไฟฟ้าปัจจุบัน ความก้าวหน้าการพัฒนา

โครงการต่างๆ ของ กฟผ. การด�าเนนิการตามนโยบายด้านพลงังาน

ของรัฐบาล และประเด็นที่ต้องการการสนับสนุนด้านนโยบายจาก

กระทรวงพลังงาน พร้อมทั้งได้ร่วมกันแถลงข่าวแก่สื่อมวลชน ณ 

ห้องประชุม ๒๐๓ อาคารส�านักผู้ว่าการ ส�านักงานกลาง กฟผ. 

เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา

รมว.พลังงานคนใหม่ 

หนุนเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด-พลังน�้าเพื่อนบ้าน

พร้อมมอบหมาย กฟผ. ผนึกก�าลัง กฟน. 

และ กฟภ. ใช้หลอด LED แทนไฟถนน

๖



 นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล รมว.พลังงาน เปิดเผยกับ

สื่อมวลชนว่า หลังได้ทราบว่าประเทศไทยพึ่งพาก๊าซธรรมชาติเพื่อ

การผลิตไฟฟ้าในสัดส่วนที่สูงถึงร้อยละ ๗๐ ก็รู้สึกกังวลใจมาโดย

ตลอด เพราะมีความเสี่ยงต่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้ามาก หาก

แหล่งก๊าซธรรมชาตหิยดุส่งจ่ายหรอืขาดแคลนในอนาคต ก�าลงัผลติ

ไฟฟ้าส�ารองทีเ่คยคิดว่ามเีพยีงพอ กอ็าจจะไม่เพยีงพอได้ จงึได้ฝาก

ให้ผูว่้าการ กฟผ. เร่งหาทางกระจายสดัส่วนพลงังานให้มคีวามสมดลุ 

โดยหันไปใช้โรงไฟฟ้าเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด และโรงไฟฟ้า     

พลงัน�า้ในประเทศเพือ่นบ้าน ซึง่หากท�าได้ส�าเรจ็น่าจะช่วยลดสัดส่วน  

โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติจนเหลือไม่เกินร้อยละ ๔๐ และช่วยให้

ประเทศมีความมั่นคงทางพลังงานเพิ่มขึ้น

 “การพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าเทคโนโลยถ่ีานหนิสะอาดอาจ

ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะมีประชาชนอีกมากที่ยังจดจ�าภาพปัญหาของ

โรงไฟฟ้าแม่เมาะในอดตี แม้ว่าปัจจบุนัได้มกีารพฒันาเทคโนโลยจีน

สามารถควบคุมผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดีแล้ว แต่

ประชาชนอาจยังไม่มีความรู้ความเข้าใจมากพอ และยังไม่เห็นภาพ

ของเทคโนโลยีถ่านหินสะอาดอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น กฟผ. ต้อง

พยายามท�าทุกวิถีทางเพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจ และ

เกิดความเชื่อมั่นในเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด โดยอาจต้องมีการพา

ประชาชนและสื่อมวลชนไปเยี่ยมชมและสัมผัสการด�าเนินงานของ

เทคโนโลยีถ่านหินสะอาดให้มากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นรากฐานของการ

พัฒนาไปสู่ความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ ซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่

ผ่านมา ได้มีโอกาสพาผู้แทนจากรัฐบาลสหภาพพม่าไปเยี่ยมชม   

โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าเทคโนโลยีถ่านหินสะอาดของ

ประเทศไทย ปรากฏว่าทกุคนต่างมคีวามเชือ่มัน่ในเทคโนโลยถ่ีานหนิ

สะอาด ถึงขนาดมีแนวคิดจะให้สร้างโรงไฟฟ้าเทคโนโลยีถ่านหิน

สะอาดขึน้ท่ีสหภาพพม่า ทัง้ทีก่่อนหน้านีค้ดัค้านไม่ให้มกีารก่อสร้าง

โรงไฟฟ้าถ่านหินในประเทศ ถือเป็นสัญญาณที่ดีในการสร้างการ

ยอมรับ เพื่อพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าเทคโนโลยีถ่านหินสะอาดทั้ง

ในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน”

 สัญญาณที่ดีอีกประการจากทาง

สหภาพพม่าก็คอื เรือ่งความร่วมมอืในการ

พฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงัน�า้ในสหภาพ

พม่า ๒ โครงการ คือ โครงการมายตง      

(ท่าซาง) ขนาด ๗,๐๐๐ เมกะวัตต์ และ       

โครงการฮจัยี ขนาด ๑,๑๙๐ เมกะวตัต์ ซ่ึงเป็น

โครงการที่มีศักยภาพมาก หากด�าเนินการได้

ส�าเร็จ นอกจากจะเป็นแหล่งพลังงานไฟฟ้าที่

ส�าคัญของไทยแล้ว ยังได้รับประโยชน์จากน�้าที่

เขื่อนดังกล่าวปล่อยลงผ่านแม่น�้าโขงอีกด้วย โดย

เหตุผลหลักที่สหภาพพม่ายินดีที่จะร่วมมือกับไทย

ในการพัฒนาโครงการดังกล่าว เป็นเพราะไทยสามารถ

สร้างความมั่นใจให้แก่รัฐบาลสหภาพพม่าได้ว่า จะมีงบประมาณใน

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนรอบพื้นที่โครงการ ซึ่งเป็น

ประเดน็ทีร่ฐับาลสหภาพพม่ารูส้กึกงัวลใจมากตลอดระยะเวลาที่  

ผ่านมาอย่างไรกต็าม ต้องมกีารเจรจาในรายละเอยีดทีช่ดัเจนระหว่าง

กันอีกหลังจากนี้ เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาโครงการอย่างเป็นรูปธรรม

ต่อไป

 ส�าหรับประเด็นเรื่องพลังงานหมุนเวียน รมว.พลังงาน ให้

นโยบายว่า เป็นส่ิงที่ต้องท�า เพื่อแสดงให้ประชาคมโลกยอมรับว่า 

ไทยให้ความส�าคัญกับเรื่องดังกล่าว และเดินไปในทิศทางเดียวกัน

กบักระแสโลก แต่เนือ่งจากการใช้พลังงานหมนุเวยีนมต้ีนทนุสงู ไทย

จงึต้องดศูกัยภาพของประเทศว่า ควรมไีฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวยีน

ในสัดส่วนที่เท่าไร จึงจะไม่กระทบต่อขีดความสามารถทางการ

แข่งขนัของประเทศในภาพรวม เพราะไทยเป็นประเทศก�าลงัพฒันา 

จงึไม่ควรท�าอะไรเกนิตวัจนประชาชนเดอืดร้อน ขณะทีก่ารประหยดั

พลังงานและใช้พลังงานอย่างมปีระสิทธภิาพ กเ็ป็นอกีเรือ่งทีต้่องให้

ความส�าคัญ จึงได้ฝากให้ กฟผ. ด�าเนินการศึกษาการน�าหลอดไฟ 

LED มาใช้กับไฟสาธารณะ (ไฟถนน) ร่วมกับการไฟฟ้านครหลวง 

(กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เนื่องจากปัจจุบัน

ประเทศไทยมีไฟสาธารณะเป็นจ�านวนมาก หากเปลี่ยนมาใช้หลอด 

LED ทดแทน จะช่วยประหยัดไฟฟ้าลงได้มาก

 ...และทั้งหมดนี้ คือทิศทางพลังงานที่ไทยก�าลังมุ่งไป      

ในอนาคต

๗



เยี่ยมบ้าน กฟผ.

เรื่อง : ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ กฟผ.  ภาพ : กองผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ กฟผ.

เยี่ยมบ้าน กฟผ.

นักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศกว่าสองแสนคน เดินทางไปร่วมพิสูจน์อากาศดีและ

ทัศนียภาพอันสวยงามที่ กฟผ. แม่เมาะ ในงานเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ ครั้งที่ 

๑๐ ท่ามกลางบรรยากาศทีส่ดชืน่ และกจิกรรมสร้างความสนกุมากมาย ตอกยำา้

ประสิทธิภาพการควบคุมดูแลสิ่งแวดล้อม และการใส่ใจต่อชุมชนของ กฟผ. ได้

เป็นอย่างดี

คลื่นนักท่องเทีย่วกว่า ๒ แสนคน 

แหเ่ทีย่วชม พสิจูนอ์ากาศดี

๘



๙

วงดุริยางค์จากโรงเรียนล�าปางกัลยาณี ซึ่งผู้

ว่าราชการจงัหวดัล�าปาง และ ผูว่้าการ กฟผ. 

ได้ขึ้นบนรถที่ตกแต่งด้วยดอกบัวตองและ

สญัลกัษณ์ช้างสีง่าร่วมในขบวนพาเหรดด้วย 

ก่อนที่จะขึ้นเวทีเพื่อร่วมกันท�าพิธีเปิดอย่าง

เป็นทางการ ซึง่บนเวทจีดัให้มกีารแสดงจนิต

ลลีาทีส่วยงามด้วยศลิปวฒันธรรมแบบล้านนา 

สร้างความประทับใจให้กับผู้ชมทุกคน

 นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย ผู้ว่า

ราชการจังหวัดล�าปาง กล่าวเปิดงานว่า ขอ

ขอบคุณ กฟผ. ที่ได้จัดงานและกิจกรรมดีๆ 

นี้ขึ้น เพื่อเป็นการเปิดฤดูกาลการท่องเที่ยว

แม่เมาะ จงัหวดัล�าปาง โดยกจิกรรมในครัง้นี้

เป็นการจัดงานครัง้ที ่๑๐ ซึง่การจดังานมกีาร

พัฒนาที่ดีขึ้นมาโดยตลอดทุกปี และในปีนี้

เป็นการจดังานในช่วงทีด่อกบวัตองก�าลงัเบ่งบาน 

ช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวให้สนใจมาร่วมงาน

เป็นจ�านวนมาก โดยผู้จัดงานได้มีการจัด

เตรียมการอ�านวยความสะดวก และพัฒนา 

กฟผ. แม่เมาะ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่

สมบูรณ์และครบวงจร ซึ่งหนึ่งในสิ่งที่ส�าคัญ

ที่สุดในการพัฒนาจังหวัดล�าปาง คือ การ

พฒันาแหลง่ท่องเที่ยว เพราะล�าปางมคีวาม

พร้อมในเรือ่งแหล่งท่องเทีย่วและบรรยากาศ

 นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย ผู้ว่า

ราชการจังหวัดล�าปาง และ

นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์   

ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วม

เป็นประธานในพิธีเปิด

งานเทศกาลท่องเที่ยว

แม่เมาะ ครั้งที่ ๑๐ ประจ�าปี 

๒๕๕๕  (Mae Moh Festival 

2012) ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง    

วันที่ ๑๖-๑๘ พฤศจิกายน 

๒๕๕๕ ณ กฟผ. แม่เมาะ อ�าเภอ

แม่เมาะ จังหวัดล�าปาง ท่ามกลาง

บรรยากาศครึกครื้นเมื่อประชาชนชาว

จังหวัดล�าปางและนักท่องเท่ียวให้ความ

สนใจเข้าร่วมในพิธีเปิดงานเป็นจ�านวนมาก 

การเปิดงานเริ่มต้นด้วยขบวนพาเหรดอันต

ระการตา จัดขบวนสอดคล้องกับค�าขวัญ

ประจ�าจังหวัดล�าปางที่ว่า “ถ่านหินลือชา   

รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุ   

ลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก” ประกอบด้วย 

ขบวนช้าง รถดอกบัวตอง ขบวนรถม้า

สัญลักษณ์จังหวัดล�าปาง มาสคอตช้างสี่งา 

สัญลักษณ์งานเทศกาล ท่องเที่ยวแม่เมาะ  

ที่ดี และชาวจังหวัดล�าปางทุกคนพร้อมเป็น

เจ้าภาพทีด่ ีให้การต้อนรบันกัท่องเท่ียวท่ีมา

ชมความงามของจังหวัดล�าปางเสมอ

 ด้าน นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์        

ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวว่า เทศกาลท่องเที่ยว

แม่เมาะได้จดัขึน้มาเป็นคร้ังที ่๑๐ แล้ว 

และ กฟผ. ได้ท�าตามสญัญาที่ให้ไว้

ในปีที่ผ่านมา ที่จะผลักดัน

ให้เทศกาลท่องเที่ยว

แม่เมาะ เป็นเทศกาล

ท่องเทีย่วระดบัประเทศ 

โดยในปีนี้เทศกาล

ท่องเที่ยวแม่เมาะ

ได้ถูกบรรจุอยู่ใน

ปฏทินิการท่องเทีย่ว

ของการท่องเทีย่วแห่ง

ประเทศไทยเป็นทีเ่รยีบร้อย

แล้ว

 กฟผ. แม่เมาะเป็น

แหล่งพลังงานขนาดใหญ่

ที่สุดของภาคเหนือ 

นอกจากจะป้อน

กระแสไฟฟ้าให้

ภาคเหนือแล้ว    



๑๐

ยั งส ่ งกระแสไฟฟ้าไปสู ่ภาคกลาง และ

กรุงเทพมหานครด้วย ซึ่ง กฟผ. แม่เมาะ มี

ความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะดูแลคุณภาพ  

สิ่งแวดล้อม และชุมชนให้อยู ่ ในระดับ

มาตรฐานสากล นอกจากน้ียังมุ่งมั่นที่จะ

ท�าให้พื้นที่ของแม่เมาะมีความอุดมสมบูรณ์ 

โดย กฟผ. ได้มีการปรับภูมิทัศน์ให้มีความ

งดงาม และเขียวชอุ่มมากยิ่งขึ้น

 “แม่เมาะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้

รับความสนใจเป็นอย่างมากในช่วงต้นฤดู

หนาว มนัีกท่องเทีย่วสนใจเข้ามาหาสถานที่ 

พักผ่อนหย่อนใจเป็นจ�านวนมาก ซึ่งต้อง

ขอบคุณความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้ง

จังหวัดล�าปาง ชุมชน ท้องที่ และหน่วย

ราชการ ที่ได้ร่วมกันจัดงานในครั้งน้ี 

ท�าให้สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ของ

อ�าเภอแม่เมาะและจังหวัดล�าปาง 

เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมาก 

ยิ่งขึ้น” ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าว

 ส�าหรับงาน

เทศกาลท่องเที่ยว

แม่เมาะ ครั้งที่ ๑๐ มี

กิจกรรมให้ผู้เที่ยวชม

งานได้ร่วมสนุกมากมาย 

ตลอดการจัดงาน ๓ วัน 

๓ คนื  ทัง้การแสดงบน

เวทีจากศิลปินนักร้อง

ชัน้น�าหลากหลายค่าย 

ดาราช่อง ๓ และ ช่อง 

๗ นกัแสดงตลกชือ่ดงั เพลดิเพลนิไปกบัการ

แสดงศลิปวฒันธรรมพืน้บ้านของชมุชน การ

แข่งขนัฟตุบอลทมีรวมดารา นัง่รถม้ารับลม

ชมบรรยากาศ การชื่นชมทัศนียภาพสวน

เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษาฯ  และลานทุ่ง

บัวตอง เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสความ

งดงามของทิวทัศน์ระหว่างทางอย่างใกล้ชิด 

และไฮไลท์ของงาน คอื การแข่งขนัสไลเดอร์

ชิงแชมป์ประเทศไทย ที่ไม่สามารถหาชม

ได้ที่ไหน รวมถึงได้จัดรถรางน�าชมภารกิจ

การท�าเหมอืงแม่เมาะไว้ให้บรกิารประชาชน

ด้วย

 นายนรินทร์ วรรณมหินทร์ นาย

อ�าเภอแม่เมาะ กล่าวว่า รู้สึกดีใจมาก และ

ขอขอบคุณ กฟผ. ที่ส่งเสริมให้แม่เมาะ

เป็นอ�าเภอที่มีการจัดงานได้ย่ิงใหญ่

ที่สุดในประเทศ หรือใหญ่กว่างาน

ระดับจังหวัดในหลายๆ จังหวัด และ

หวังว่า กฟผ. จะจัดงานต่อเนื่องไป 

ทุกปี

 นายพงษ์ดิษฐ พจนา รองผู้ว่าการ

กิจการสังคม กฟผ. กล่าวว่า การ

จดังานเทศการท่องเทีย่ว

แม่เมาะคร้ังนี้ ถือว่า

ประสบผลส�าเร็จ ทั้งด้าน

ยอดจ�านวนนกัท่องเทีย่ว

และด้านการประชาสัมพันธ์

แหล่งท่องเทีย่วในอ�าเภอแม่เมาะ 

และจังหวัดล�าปางให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น 

เป็นการมอบความสุขให้ประชาชนในช่วงเริม่

ต้นของฤดูกาลท่องเที่ยว โดยตลอดการจัด

งาน ๓ วัน มีนักท่องเที่ยวทั้งในจังหวัด

ล�าปาง และจากทั่วประเทศเข้าเที่ยวชมงาน

กว่าสองแสนคน โดยเฉพาะวนัทีส่องของการ

จัดงาน มีนักท่องเที่ยวมาร่วมงานกว่า 

๖๐,๐๐๐ คน ส่งผลให้การจราจรติดขัดยาว

กว่า ๕ กิโลเมตร ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก 

สภ.ล�าปาง ทีด่แูลจดัการจราจรให้เป็นอย่างดี 

และในปีนี้ กฟผ. และชุมชนมีความใกล้ชิด

กันมากยิ่งขึ้น ดูได้จากการมีส่วนร่วมในการ

แสดงออกของประชาชน ทั้งในขณะชม

คอนเสิร์ต และการร่วมกิจกรรมอื่นๆ ในงาน 

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมเทศกาลท่องเที่ยว

แม่เมาะจะช่วยสนับสนุนด้านการสื่อสารต่อ

คนจ�านวนมากที่มาร่วมงาน ให้ได้รับรู้ด้วย

ตนเองว่า การดแูลสภาพแวดล้อมของ กฟผ. 

แม่เมาะ ปัจจุบันนี้มีมาตรฐานที่ดีเยี่ยม ซึ่ง 

กฟผ. มีความมั่นใจและพร้อมเปิดบ้าน เพื่อ

ให้ผู้สนใจมาเยี่ยมดูงานได้ตลอดเวลา



๑๑

 มอรสิ เค นกัแสดงมากฝีมอื เปิดเผยว่า มาเทีย่วแม่เมาะเป็นครัง้ทีส่ามแล้ว เหตทุีม่าหลายคร้ังเพราะ

มีความประทับใจในสภาพอากาศ แม้จะเคยได้ยินข่าวมาบ้างเร่ืองปัญหาคุณภาพอากาศในอดีต แต่พอได้มา

พสูิจน์แล้วก็ตดิใจอากาศทีส่ดช่ืน ธรรมชาตทิีส่วยงาม ร่มรืน่ไปด้วยต้นไม้ น�้าใสมปีลาแหวกว่ายได้สบายมาก 

บรรยากาศภายในงานเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะปีนี้จัดได้ดีมาก ประทับใจผู้คนที่มาท่องเที่ยวอย่าง

ล้นหลาม มีการขายของให้เพลิดเพลินกับการจับจ่าย มีเวทีการแสดง เป็นกิจกรรมที่ท�าให้นักท่องเที่ยว

สนกุสนานรืน่เรงิ ต้อนรบัปีใหม่ทีก่�าลงัจะมาถงึ ในปีหน้าหากจดังานอกีครัง้กอ็ยากมาร่วมงานอกี อยาก

เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม ในเมื่อเราเป็นคนที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงอยู่แล้ว มีอะไรที่จะช่วยประชาสัมพันธ์

ให้กบัแม่เมาะได้กอ็ยากท�า เพราะเหมอืงและโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ท�าให้คนภาคเหนอืและคนไทยได้มไีฟฟ้าใช้ 

ถ้าโรงไฟฟ้าอยูไ่ด้ คนรอบๆ โรงไฟฟ้ากต้็องอยูไ่ด้ ดีใจที่ได้เหน็โรงไฟฟ้ากบัชมุชนอยูด้่วยกนัอย่างมคีวาม

สุข อยากให้คนที่ยังไม่เคยมาแม่เมาะลองมาเที่ยว โดยเฉพาะในช่วงหน้าหนาวอากาศเย็นๆ แล้วคุณจะได้

ประทับใจอะไรหลายๆ อย่าง ผู้คนที่นี่ก็น่ารักมาก

 รุ้งลาวัณย์ โทนะหงษา นักแสดงผู้โด่งดังจากบท “หนูห่ิน” กล่าวว่า ได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับเทศกาลท่องเที่ยว

แม่เมาะจากโฆษณาทางโทรทัศน์ เห็นว่าเป็นอีกสถานที่ที่น่ามาท่องเที่ยว เม่ือนึกถึงการท่องเที่ยวภาคเหนือ 

นอกจากนึกถึงเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอนแล้ว แม่เมาะที่ล�าปางก็ยังเป็นอีกที่หนึ่งที่น่าสนใจมาเที่ยว เพราะที่

นีส่วยงามจรงิๆ อย่างทีคิ่ดไว้ และหากใครอยากเล่นสไลเดอร์ให้นกึถงึแม่เมาะ เพราะทีน่ีม่ทีีส่ไลเดอร์ด้วย 

แม้ในวนัน้ีจะมาแม่เมาะเป็นคร้ังแรก แต่หากมโีอกาสในวนัข้างหน้าต้องกลับมาอกีแน่นอน เพราะครัง้นีรู้ส้กึ

ว่ายังเที่ยวไม่ครบเลย ส�าหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าจะไปเที่ยวที่ไหน ขอให้แม่เมาะเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งของคุณ 

นอกจากจะมาสัมผัสอากาศที่สดใสแล้ว ยังได้รับทราบเรื่องราวข้อมูลของกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า

ที่น่าตื่นเต้นอีกด้วย ส่วนภายในงานรู้สึกว่าสุดยอดมาก ทั้งคนทั้งบรรยากาศ มีซุ้มกิจกรรมซึ่งเป็นงานที่

ยิ่งใหญ่ มีดารานักแสดงมากันเยอะมาก ในครั้งนี้จัดมาเป็นปีที่ ๑๐ แล้ว คือของเค้าดีจริงๆ เพราะฉะนั้น

พลาดไม่ได้

 อมร ทรพัย์สนิ นกัท่องเทีย่วจากจงัหวดัก�าแพงเพชร กล่าวว่า มาแม่เมาะเป็นครัง้แรก หลงัได้ทราบ

ข่าวเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะจากป้ายประชาสัมพันธ์ เมื่อได้มาสัมผัสอากาศที่แม่เมาะแล้วมั่นใจว่าอากาศท่ี

แม่เมาะสดชื่นจริงเหมือนในโฆษณา อีกทั้งได้มาลองเล่นสไลเดอร์ที่เป็นไฮไลท์ของแม่เมาะแล้วสนุกมาก 

จึงขอฝากไปถึงนักท่องเที่ยวทุกคนว่า จังหวัดล�าปางมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย และแม่เมาะเป็นอีก    

ตัวเลือกหนึ่งที่น่ามาเที่ยว เพราะไม่ห่างจากตัวเมืองล�าปางมากนัก และไม่มีมลภาวะด้วย

 ลดาวัลย์ ยอดเมืองดี นักท่องเที่ยวจากอ�าเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ทราบข่าว

เทศกาลท่องเทีย่วแม่เมาะจากสือ่ทางโทรทศัน์ เลยตดัสินใจมาเทีย่ว เพราะอยากเหน็ว่าแม่เมาะนัน้เป็นอย่างไร 

น่าท่องเที่ยวอย่างที่ออกสื่อไหม พอได้มาแล้วถึงรู้ว่าแม่เมาะนั้นน่ามาท่องเที่ยวจริงๆ สถานที่จัดงานใหญ่

โตกว้างขวาง อากาศก็ดี ถ้าในปีหน้ามีการจัดงานเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะอีก รับรองว่าจะพาครอบครัว

มาเที่ยวแน่นอน

ความคิดเห็นจากผูม้าเยอืน เทศกาลท่องเที่ยวแมเ่มาะ ๒๕๕๕
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ความสามารถ

ในเชิงการแข่งขัน

พลังงานไทยยังตามหลังเพื่อนบ้าน

๑๒



 หลายคนอาจจ�ากันได้ว่า เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๒๔ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธาน

องคมนตรแีละรฐับุรษุ ซ่ึงขณะน้ันด�ารงต�าแหน่งนายกรฐัมนตรขีองประเทศไทย เป็นประธานในพธิเีปิดวาล์ว

เพือ่น�าก๊าซธรรมชาตจิากอ่าวไทยมาป้อนให้กบัโรงไฟฟ้าบางปะกง ของการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 

(กฟผ.) เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าส่งจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยได้ใช้กัน นับแต่นั้นเป็นต้นมา 

ประเทศไทยกเ็ข้าสูย่คุความรุง่เรอืงทางเศรษฐกจิ การส่งออกของไทยเตบิโตเป็นอย่างมาก แซงคูแ่ข่งเกอืบ

ทุกประเทศในทวปีเอเชยี นกัเศรษฐศาสตร์ทัว่โลกต่างตัง้ข้อสงัเกตว่า ประเทศไทยนีแ่หละทีก่�าลงักลายเป็น

เสือตัวที่ ๕ ของเอเชียถัดจาก ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ฮ่องกง และสิงคโปร์

 มีเพียงนักเศรษฐศาสตร์ที่ชื่อว่า พอล  ครุกแมน (Paul Krugman) ศาสตราจารย์จากสถาบัน

เทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (Massachusetts Institute of Technology: MIT) สหรัฐอเมริกา เจ้าของรางวัล

โนเบล สาขาเศรษฐศาสตร์ ที่แสดงความคิดเห็นแตกต่างจากคนอื่นๆ โดยครุกแมนกล่าวว่า

 “อัตราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิของประเทศไทยทีด่เูหมอืนจะสงูผดิแผกจากกลุม่ประเทศใดๆ 

นั้น โดยแท้จริงแล้วเป็น “ภาพลวงตา” ทั้งนี้เพราะการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่สูงลิ่วของไทยเป็นเพียงผล

พวงของการใช้ทรัพยากรอย่างเป็นกอบเป็นก�าโดยไม่มีการเพิ่มขึ้นของผลิตภาพ (Productivity) แต่อย่าง

ใด เศรษฐกิจที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วเพราะมีการใช้ทรัพยากรมากขึ้น จะจบสิ้นลงเมื่อทรัพยากรที่มีให้ใช้

เหล่านี้มาถึงจุดขาดแคลนเข้าขั้นวิกฤติ”

พอล  ครุกแมน

๑๓



๑๔

 ค�าท�านายของ พอล ครุกแมน ก�าลังใกล้

ความเป็นจริงเข้ามาทุกทีด้วยเหตุผล ๒ ประการ 

อย่างแรก แหล่งทรัพยากรเชื้อเพลิงพลังงานของ

ไทยก�าลังเข้าสู่ภาวะลดน้อยถอยลงเรื่อยๆ ทั้งนี้

เพราะส�ารองก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยมปีรมิาณรวมกนั

ล่าสุดอยู่ที่เพียง ๒๕ ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต หาก

ค�านวณจากปริมาณการใช้ในปัจจุบัน ปริมาณก๊าซ

ธรรมชาตสิ�ารองในอ่าวไทยอาจจะหมดไปภายใน ๑๘ ปี 

แต่ถ้าเศรษฐกิจไทยมีการขยายตัวดีขึ้น จะส่งผลให้

มีการใช้ก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้นเป็น ๕,๐๐๐ ล้าน

ลูกบาศก์ฟุตต่อวัน นั่นหมายความว่า ปริมาณก๊าซ

ธรรมชาตสิ�ารองในอ่าวไทยมสีทิธิห์มดภายใน เวลา 

๑๕ ปีเท่านั้น

 “อีก ๑๕ ปี ก๊าซธรรมชาติหมดอ่าวไทย” 

ฟังแค่นีก้น่็าเป็นห่วงแล้ว แต่เรือ่งมนัน่ากลวัยิง่กว่านัน้ 

เมือ่ผูบ้รหิารจากกระทรวงพลงังานท่านหนึง่ได้กล่าว

ในเวทสัีมมนาเม่ือเรว็ๆ น้ีว่า ท่ีคาดการณ์ว่าจะมก๊ีาซ

ธรรมชาติใช้ได้อีก ๑๕ ปีนั้น เป็นหลุมก๊าซที่ส�ารวจ

แล้วว่ามีความเป็นไปได้ที่จะน�าก๊าซธรรมชาติมาใช้ 

แต่หลมุทีท่�าการพสิจูน์ชดัแล้วว่ามก๊ีาซธรรมชาติ

แน่ๆ มีเหลือใช้ได้เพียง ๘ ปีเท่านั้น ค�าถามมีอยู่ว่า 

ช่องว่าง (Gap) ระหว่างส�ารองก๊าซธรรมชาตทิีพ่สูิจน์

แล้วว่ามอียูจ่รงิ กบัแหล่งทีม่คีวามเป็นไปได้ว่ามนีัน้ 

จากปีที่ ๘ ไปถึงปีที่ ๑๕ ภาครัฐได้มีการด�าเนินการ

อย่างไรบ้าง ก็หวังว่าคงจะตกลงกันได้ ไม่เช่นนั้น

ประเทศไทยวิกฤติแน่

 ท�าไมประเทศไทยถึงมีการบริหารการใช้

พลังงานที่สุ่มเสี่ยงและฉุกละหุกเช่นนี้ อย่างที่ พอล 

ครุกแมน ได้ระบุไว้ว่า ประเทศไทยใช้ทรัพยากร

อย่างขาดประสิทธิภาพ นับตั้งแต่เราค้นพบก๊าซ

ธรรมชาติในอ่าวไทยเมือ่ปี ๒๕๒๔ มาจนถงึปัจจบุนั 

(ปี ๒๕๕๕) เราน�าก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยมาใช้

เพือ่ผลิตพลงังานไฟฟ้าเสียเป็นส่วนใหญ่ และใช้เพิม่

ขึ้นเรื่อยๆ จนท�าให้ไทยใช้ก๊าซธรรมชาติผลิตไฟฟ้า

ถงึประมาณร้อยละ ๗๐ ของก�าลังผลติไฟฟ้าโดยรวม 

ทั้งที่ก๊าซธรรมชาตินั้น หากน�ามาใช้เป็นเชื้อเพลิง

ภายในครัวเรือน และเป็นเชื้อเพลิงในภาคขนส่งจะ

ได้มูลค่าเพิ่ม ๑.๘ เท่า หากน�ามาเป็นวัตถุดิบ

ปิโตรเคมีจะได้มูลค่าเพิ่มสูงถึง ๕.๓ เท่า แต่ถ้าน�า

มาใช้เป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าจะให้

มูลค่าเพิ่มเพียง ๑.๑ เท่า หมายความว่าตลอดระยะ

เวลา ๓๐ กว่าปี เราน�าก๊าซธรรมชาติมาใช้ใน

กิจกรรมที่ให้มูลค่าเพิ่มต�่าที่สุด เปรียบได้กับเราน�า

เอาไม้สักซึ่งมีมูลค่าสูงไปเผาเพื่อท�าเป็นถ่าน

 ในขณะทีเ่พือ่นบ้านอย่างมาเลเซยี กลับน�า

ไม้สกัไปท�าเฟอร์นเิจอร์เพือ่เพิม่มลูค่าให้สงูขึน้ แล้ว

จึงส่งออกไปต่างประเทศ มาเลเซียมีก๊าซธรรมชาติ

มากกว่าประเทศไทย แต่เขาใช้น้อยกว่าเราเยอะ 

แล้วมาเลเซียน�าก๊าซธรรมชาติไปท�าอะไร...ค�าตอบ

คือ “ขายครับ” เอาของที่แพงกว่า (ก๊าซธรรมชาติ) 

ไปขายให้กบัประเทศข้างเคยีงแล้วน�าเงนิเข้าประเทศ

เพือ่ไปซือ้เชือ้เพลิงทีม่ต้ีนทนุต�่ากว่าอย่างถ่านหนิมา



๑๕

ผลิตพลังงานไฟฟ้า เวลานี้มาเลเซียก�าลังก่อสร้าง

โรงไฟฟ้าถ่านหิน Manjung 4 เป็นโรงไฟฟ้าถ่านหิน

ที่ใช้เทคโนโลยทีีม่ปีระสทิธภิาพสงูสดุของโลกทีเ่รยีก

ว่า Ultra-supercritical แห่งแรกในเอเชียอาคเนย์ 

ซึ่งประเทศไทยก็ก�าลังไล่ตามมาติดๆ โรงไฟฟ้า

ทดแทนหน่วยที่ ๔-๗ ของโรงไฟฟ้าแม่เมาะก็ใช้

เทคโนโลยีใหม่เช่นกัน โดยโรงไฟฟ้าถ่านหินรุ่น

ใหม่ๆ จะใช้เชือ้เพลงิน้อยกว่า ประโยชน์ที่ได้รับกค็อื

จะได้ก�าลังผลิตมากกว่า และช่วยลดปริมาณการ

ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูบ่รรยากาศของโลก

อีกด้วย

 แล้วท�าไมถงึต้องน�าเรือ่งน้ีมาพูดกนั เพราะ

ถงึทีส่ดุแล้วทรพัยากรเชือ้เพลงิของประเทศไทย

คงจะหมดไป และเราคงต้องน�าเข้าเชือ้เพลงิอยูแ่ล้ว 

เราจะวางกลยทุธ์อย่างไรจงึจะไม่เสยีเปรยีบประเทศ

เพื่อนบ้าน เราต้องไปดูประเทศที่เขาไม่มีทรัพยากร

พลังงานเป็นของตัวเองอย่างเช่นญี่ปุ่น ที่ ๑ ใน ๔ 

ของการผลิตไฟฟ้าในประเทศใช้ก๊าซธรรมชาติ อีก 

๑ ใน ๔ ใช้ถ่านหิน หรืออย่างมาเลเซีย ภายในปี 

ค.ศ. ๒๐๒๐ เขาจะใช้ถ่านหนิมาผลติพลงังานไฟฟ้า

ถึงร้อยละ ๔๔ ของก�าลังผลิตไฟฟ้าโดยรวม ส่วน

อินโดนีเซีย ภายในปี ค.ศ. ๒๐๓๐ การใช้ถ่านหินจะ

ขยับขึ้นไปสูงถึงร้อยละ ๘๐ เห็นได้ชัดว่าความ

สามารถในเชิงการแข่งขันด้านต้นทุนของพลังงาน

ไทยยังตามหลังเพื่อนบ้านอยู่ ดังนั้น การบริหาร

สัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงพลังงานเป็นเรื่องที่มีความ

ส�าคญัมาก การใช้ก๊าซธรรมชาต ิ ถ่านหนิ และพลงังาน 

อืน่ๆ ต้องมคีวามสมดลุกนัเพือ่เป็นหลกัประกนัความ

มั่นคงทางพลังงานไฟฟ้าของประเทศ

 ขอเรียนให้ทราบว่า การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทย (กฟผ.) ไม่มีแรงจูงใจใดๆ ทั้งสิ้น

ต่อการผลักดันให้มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน 

การคิดค่าบริหาร ค่าการจัดการ ค่าเชื้อเพลิง แล้ว

ส่งผลต่อค่าไฟฟ้าเท่าไรนัน้ จะมคีณะบคุคลทีรั่ฐบาล

แต่งตั้งขึ้นมาคอยดูแลผลประโยชน์ให้กับประชาชน 

เพราะฉะนั้นการได้มาของต้นทุนเชื้อเพลิงที่มีราคา

ต�่า ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการด�าเนินงานของ 

กฟผ. แต่อย่างใด

         อนาคตของทิศทางพลังงานของไทยจะเป็น

เช่นไร ภาคประชาชนต้องรับทราบ เข้าใจ และควร

มีส่วนร่วมในการตัดสินใจด้วย

ณัฐกฤต ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา

จากค�าบรรยายให้กับข้าราชการท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์ 

ระหว่างวันที่ ๒-๓ ตุลาคม ๒๕๕๕



เปิดฟ้า...พลังงานโลก

เรื่อง : ธิดาเทพ   ภาพ : ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ กฟผ.

บารัก โอบามา

เปิดนโยบายพลังงาน รัฐบาล 

Barack Obama’s energy policy

สมัย ๒

 ในทีส่ดุ ประธานาธบิดบีารกั โอบามา จากพรรคเดโมแครต 

กช็นะการเลอืกต้ังได้เป็นผูน้�าสงูสดุของประเทศมหาอ�านาจอย่าง

สหรฐัอเมรกิาต่อไปอกีสีปี่ โดยชนะคูแ่ข่ง มติต์ รอมนย์ี อย่างท่วมท้น 

ไปด้วยคะแนนเสียงคณะผู้เลือกตั้ง (Electoral Vote) ที่ ๓๐๓ ต่อ 

๒๐๖ เสียง และคะแนนเสียงของประชาชน (Popular Vote) ที่ร้อยละ 

๕๐.๔๘  

 เป็นเวลากว่า ๔๐ 

ปี ที่นักการเมืองสหรัฐฯ 

วิพากษ์กันอย่างไม่จบ

สิ้นถึงความสุ่มเสี่ยงที่

สหรัฐฯ พึ่งพิงการน�า

เข้าน�้ามันจากต่าง

ประเทศมากจนเกิน

ไป และในที่สุดก็ถึง

เวลา “เปลี่ยน” เมื่อ    

บารัก โอบามา ก้าวมาเป็น

ประธานาธิบดี เขาประกาศ

กร้าวที่จะลดปริมาณ

การน�าเข้า

น�้ามันของเมืองลุงแซมลงหนึ่งในสาม ภายในปี ๒๐๒๐ จากรัฐบาล

โอบามา ๑ มาจนถึงโอบามา ๒ ในขณะนี้ ดูเหมือนว่าโอกาสที่

นโยบายด้านน�้ามันของโอบามาจะส�าเร็จยังดูเลือนราง

 นโยบายด้านน�้ามัน ของบารัก โอบามา มีด้วยกัน ๔ 

แนวทางด้วยกนั แนวทางแรก เพิม่ปรมิาณการผลติน�้ามนัดิบภายใน

ประเทศ แนวทางที่สอง เพิ่มปริมาณการใช้ไบโอดีเซลและก๊าซ

ธรรมชาต ิในฐานะทีเ่ป็นเชือ้เพลงิส�ารองของประเทศ แนวทางทีส่าม 

ส่งเสริมการใช้รถยนต์ที่ขับเคล่ือนด้วยพลังงานไฟฟ้า แนวทาง

สุดท้าย กระตุ้นอุตสาหกรรมยานยนต์ให้ออกแบบรถยนต์ที่สามารถ

ใช้น�้ามันได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 นอกจากนี้นโยบายของเขายังแตะไปที่เรื่องพลังงานสะอาด...

นโยบายมาตรฐานของรัฐบาลแทบทุกประเทศในยุคนี้สมัยนี้ เพื่อ

กระตุน้ให้กระบวนการผลิตไฟฟ้าปลดปล่อยมลภาวะน้อยลง โดยการ

ผลิตไฟฟ้าของสหรัฐฯ นั้นใช้ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ พลังงาน

นิวเคลียร์ และพลังงานหมุนเวียน ขณะที่น�้ามันใช้ในการขนส่งและ

ภาคอุตสาหกรรมเท่านั้น

 ในส่วนของไบโอดีเซล รัฐบาลสหรัฐฯ มีนโยบายอุดหนุน

เชื้อเพลิงชนิดนี้มาหลายทศวรรษแล้ว และก่อนหน้านี้

กระทรวงพลงังานได้อนมุตัวิงเงนิให้โรงไฟฟ้า

เอกชนหยิบยืม เพื่อน�าไปปรับปรุง

ประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าให้ดีขึ้น 

ใช้เทคโนโลยทีีท่นัสมยัขึน้ ทีว่่ามา

ทั้งหมดนี้เรียกได้ว่านโยบาย

พลังงานโอบามา ๒ แทบไม่มี

อะไรที่เป็นเรื่องใหม่จากสมัย

แรก เรียกว่าเป็นการรไีซเคลิ

นโยบายทีม่มีาแล้วหลายยคุ

สมัยเสียด้วยซ�้า

๑๖



 นักวิเคราะห์ลงความเห็นว ่า ในการด�ารงต�าแหน่ง

ประธานาธิบดีเป็นสมัยที่สองของบารัก โอบามา จะท�าให้บริษัทผู้

ประกอบการด้านพลังงานต้องเผชิญกับกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดและยุ่ง

ยากมากขึ้น ในการขอสัมปทานเข้าไปท�าการส�ารวจและขุดเจาะหา

แหล่งน�้ามันและก๊าซธรรมชาติในพื้นที่ของรัฐต่างๆ ถึงแม้โอบามา

จะมนีโยบายส่งเสรมิให้สหรฐัฯ พึง่พาตนเองด้านพลงังานให้มากขึน้

ก็ตาม และกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดมากขึ้น ยังจะท�าให้ผู้ประกอบการมี

ต้นทนุสงูขึน้หลายพนัล้านเหรยีญสหรฐัฯ เพือ่ปรบัวธิกีารท�าธรุกจิให้

สอดรับกับกฎเกณฑ์ใหม่ที่จะออกมาควบคุมวิธีการขุดเจาะ โดย

เทคโนโลยีใหม่ที่เรียกว่า “Hydraulic Fracturing” ซึ่งอาศัยหลักการ

ที่ว่า แรงดันน�้าสามารถทะลุทะลวงทุกสรรพสิ่งในจักรวาล วิธีการนี้

จะใช้น�า้ในการขดุเจาะเอาก๊าซธรรมชาตอิอกมาจากหนิดนิดานทีอ่ยู่

ลกึจากผิวโลกเป็นระยะทางหลายพนัเมตร แต่จะท�าให้หนิทีแ่ขง็ขนาด

นั้นร้าวได้ ก็ต้องรวมศูนย์และก�าหนดทิศทางของน�้าได้อย่าง     

เหมาะสม

 อย่างไรก็ดี นโยบายของท่านประธานาธิบดี ต้องผ่านการ

รับรองโดยสภาคองเกรสก่อนมีผลบังคับใช้ ทั้งเรื่องมาตรฐาน

พลงังานสะอาด การอดุหนุนเพิม่เตมิด้านพลงังาน งบอัดฉดีการวจิยั

และพัฒนาเทคโนโลยีพลงังาน เหล่านี้ไม่ใช่เรือ่งง่ายนกัทีจ่ะผ่านการ

รับรองได้ โดยเฉพาะนโยบายที่ต้องเพิ่มรายจ่ายของรัฐบาลในภาวะ

ที่ต้องการรัดเข็มขัดเช่นนี้ รวมไปถึงความคิดเห็นที่สวนทางของ

สมาชิกสภาคองเกรสจากพรรคคู่แข่งอย่างริพับลิกัน ที่ไม่ต้องแบก

รบัความกดดนัจากประชาชนเรือ่งค่าเชือ้เพลงิพลงังานทีแ่พงขึน้

อย่างที่โอบามาต้องแบกไว้บนบ่า

 ทั้งนี้ คุณมนูญ ศิริวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน ได้

วิเคราะห์ไว้อย่างน่าสนใจว่า สหรัฐฯ จะพึ่งพาตนเองได้ในด้าน

พลงังาน กต่็อเมือ่โอบามาสามารถดแูลธรุกจิพลงังานของสหรัฐฯ ให้

อยู่ในฐานะท่ีได้เปรยีบในการแสวงหาพลงังานต่อไป โดยอาศยัความ

เข้มแขง็ทางการทหารและความสมัพันธ์ทีด่ทีางการทตูเป็นตวัน�า ซึง่

ได้รับการพิสูจน์มาแล้วทุกยุคทุกสมัยว่าได้ผล !!!

๑๗

การขุดเจาะก๊าซธรรมชาติด้วยวิธี Hydraulic Fracturing



๑๘

เรื่องและภาพ : ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ กฟผ.

 ทราบกันหรือเปล่าคะว่า ประเทศไทยของเราติดอันดับ ๒ 

ประเทศที่ใช้พลังงานมากที่สุดในอาเซียนรองจากอินโดนีเซีย และมี

อัตราความต้องการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จากความต้องการใช้

พลังงานในครัวเรือนของคนไทย รวมถึงการใช้ไฟฟ้าของภาค

อุตสาหกรรมอันเน่ืองมาจากความเติบโตทางเศรษฐกิจ ในขณะที่

ความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้ามีมากขึ้น แต่แหล่งพลังงานที่เรามี

นัน้กลบัลดน้อยลงเรือ่ยๆ เมือ่ Demand สวนทางกบั Supply แน่นอน

ว่าผลกระทบที่ตามมาย่อมเป็นผลเสียมากกว่าผลดี

 การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในฐานะผูด้แูล

พลงังานไฟฟ้าของประเทศ ได้วางแผนทีจ่ะน�าถ่านหนิที่ใช้เทคโนโลยี

สะอาดมาใช้ในการผลิตพลังงาน เนื่องจากถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงที่มี

ปรมิาณส�ารองในโลกมาก ท�าให้ราคามคีวามผนัผวนน้อย เมือ่เปรยีบเทยีบ

กับเชื้อเพลิงชนิดอื่น แต่การน�าถ่านหินมาใช้ก็ยังประสบปัญหา 

เนือ่งจากประชาชนยงัติดภาพทีว่่าถ่านหนิมผีลกระทบต่อสิง่แวดล้อม 

แต่ที่ผ่านมา กฟผ. ได้ด�าเนินการแก้ไขอย่างจริงจัง โดยการติดตั้ง

ระบบก�าจัดและควบคุมมลสารที่มีประสิทธิภาพสูงมาก จนท�าให้ทุก

วันนี้ อ�าเภอแม่เมาะ จังหวัดล�าปาง ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงไฟฟ้าและ

เหมืองแม่เมาะ เป็นพื้นที่ที่น ่าอยู ่ และมีอากาศบริสุทธิ์กว ่า

กรงุเทพมหานครเสยีอกี ยนืยนัได้จากเครือ่งตรวจวดัคณุภาพอากาศ

ที่ติดตั้งอยู่ในสิบจุดโดยรอบบริเวณ ที่มีการติดตามผลตลอด ๒๔ 

ช่ัวโมงโดยกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ    

สิ่งแวดล้อม

                ทำ�คว�มรู้จัก 

“เทคโนโลยีถ่�นหินสะอ�ด”

ไฟฟ้าหัวใจใหม่

 ดังนั้น ไฟฟ้าหัวใจใหม่ จึงขอพาทุกท่านไปรับทราบราย

ละเอียดพื้นฐานของ “เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด” และพระเอกของ

เรื่อง คือ “ถ่านหิน” กันก่อน

ความสำาคัญของถ่านหิน

 ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงฟอสซิลที่มีปริมาณมากที่สุดบนโลก 

และมแีหล่งกระจ่ายอยูป่ระมาณ ๗๐ ประเทศทัว่โลก เช่น อนิโดนเีซยี 

ออสเตรเลยี แอฟรกิา เป็นต้น แตกต่างจากน�า้มนัและก๊าซธรรมชาติ 

ที่มีแหล่งส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในประเทศทางตะวันออกกลางและ

รัสเซีย หากต้องการทราบว่าถ่านหินจะมีใช้ได้อีกกี่ปี มีการค�านวณ

จากอตัราการผลิตและอตัราการใช้ถ่านหนิ ณ ปัจจบุนั พบว่า ถ่านหนิ

มีเพียงพอในการใช้ประโยชน์ต่อไปอีกอย่างน้อย ๑๙๒ ปี ขณะที่

น�้ามันและก๊าซธรรมชาติมีเพียงพอใช้ได้อีกประมาณ ๔๑ และ ๖๗ 

ปี ตามล�าดับ

ชนิดของถ่านหิน

 แอนทราไซต์ : เป็นถ่านหินที่มีการเกิดนานท่ีสุด มีสีด�า 

ลักษณะเนือ้แน่น แขง็ และเป็นมนั มปีริมาณออกซเิจนและความชืน้

ต�่า แต่มีปริมาณคาร์บอนสูงกว่าถ่านหินชนิดอื่น จุดไฟติดยาก เมื่อ

ติดไฟจะให้เปลวไฟสีน�้าเงินจางๆ มีควันน้อย ให้ความร้อนสูง และ

ไม่มีสารอินทรีย์ระเหยออกมาจากการเผาไหม้ มีปริมาณน้อยที่สุด

ในบรรดาถ่านหินชนิดต่างๆ



 พตี : เป็นถ่านหนิในขัน้เร่ิมต้นของกระบวนการเกดิถ่านหนิ 

ซากพืชบางส่วนยังสลายตัวไม่หมด มีลักษณะให้เห็นเป็นล�าต้น กิ่ง 

หรือใบ มีสีน�้าตาลจนถึงสีด�า มีความชื้นสูง สารประกอบที่เกิดขึ้นมี

ปรมิาณออกซเิจนสงูแต่มปีรมิาณคาร์บอนต�า่ เมือ่น�าพตีมาเป็นเช้ือเพลงิ

ต้องผ่านกระบวนการไล่ความชื้นหรือท�าให้แห้งก่อน ความร้อนที่ได้

จากพีตค่อนข้างต�่า จึงนิยมใช้เป็นเชื้อเพลิงเพื่อให้ความร้อนในบ้าน 

ข้อดขีองพตีคอื มร้ีอยละของก�ามะถนัต�า่กว่าน�า้มนัและถ่านหนิอืน่ๆ

 ลิกไนต์ : เป็นถ่านหนิทีม่ซีากพชืซากสัตว์เหลอือยูเ่ลก็น้อย 

ลักษณะเนื้อเหนียวและผิวด้าน มีปริมาณออกซิเจนและความชื้นต�่า 

มีปริมาณคาร์บอนสูงกว่าพีต เมื่อติดไฟมีควันและเถ้าถ่านมาก 

ลิกไนต์ใช้เป็นเชื้อเพลิงส�าหรับให้ความร้อนและใช้เพื่อผลิตกระแส

ไฟฟ้า

 ซับบิทูมินัส : เป็นถ่านหินที่มีสีน�้าตาลจนถึงด�า ลักษณะมี

ทั้งผิวด้านและผิวมัน มีทั้งลักษณะเนื้ออ่อนร่วนและเนื้อแข็ง มี

ปริมาณออกซิเจนและความชื้นต�่า แต่มีปริมาณคาร์บอนสูงกว่า

ลิกไนต์ ใช้เป็นพลังงานส�าหรับผลิตกระแสไฟฟ้าและอุตสาหกรรม

 บิทูมินัส : เป็นถ่านหินที่มีเนื้อแน่นและแข็ง มีทั้งสีน�้าตาล 

จนถงึสีด�า มปีริมาณออกซเิจนและความชืน้ต�า่ แต่มปีริมาณคาร์บอน

สูงกว่าซับบิทูมินัส ใช้เป็นเชื้อเพลิงในการถลุงโลหะ และน�ามาเป็น

วัตถุดิบเพื่อเปลี่ยนเป็นเชื้อเพลิงเคมีอื่นๆ ได้

๑๙



แหล่งถ่านหินในประเทศไทย

 ประเทศไทยมทีรพัยากรถ่านหนิลกิไนต์เป็นจ�านวนมาก ซึง่

ปริมาณส�ารองส่วนใหญ่อยู ่ที่ เหมืองแม่เมาะ จังหวัดล�าปาง           

ปัจจบุนัประเทศไทยใช้ถ่านหนิลกิไนต์และถ่านหนิน�าเข้าคณุภาพดี

เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าประมาณร้อยละ ๒๐ ของเชื้อเพลิงที่

ใช้ผลิตไฟฟ้าทั้งหมด โดยถ่านหินคุณภาพดีที่ใช้กับโรงไฟฟ้า

เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด เป็นถ่านหินชนิดซับบิทูมินัส น�าเข้าจาก

ต่างประเทศ มีปรมิาณก�ามะถนัต�า่ (น้อยกว่าร้อยละ ๑) ค่าความร้อน

สูงกว่าลิกไนต์ (ปริมาณ ๒ เท่า) ท�าให้มีการปล่อยมลสารน้อยกว่า 

และใช้ปริมาณน้อยกว่าในการผลิตไฟฟ้าต่อหน่วย

เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด

 เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด หรือ Clean Coal Technology 

เป็นการพัฒนากระบวนการก�าจัดหรือลดมลภาวะ เพ่ือน�าถ่านหิน

คณุภาพดีมาใช้เป็นเชือ้เพลงิในการผลติกระแสไฟฟ้า เพือ่ให้เกดิผล 

กระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ปัจจุบัน การพัฒนาเทคโนโลยี

ถ่านหินสะอาดได้รับการพัฒนาและปรับปรุง เพ่ือลดการระบาย

มลภาวะทีเ่กดิจากการใช้เชือ้เพลงิถ่านหนิอย่างมปีระสทิธภิาพ      

โดยเฉพาะมลสารที่เคยเป็นที่วิตกกังวลในอดีต ได้แก่ ฝุ่นละออง  

ก ๊าซซัลเฟอร ์ ไดออกไซด์ ก ๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ และ                

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

๒๐



หลักการทำางานของโรงไฟฟ้าเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด

 โรงไฟฟ้าเทคโนโลยีถ่านหินสะอาดจะใช้ถ่านหินคุณภาพดี 

ชนดิซบับทิมูนิสั จากประเทศอนิโดนเีซยี หรอืประเทศออสเตรเลยี เป็น

เชื้อเพลิง โดยน�าเข้าถ่านหินจากเรือขนส่งทางทะเล เข้าสู่ท่าเทียบ

เรือขนถ่ายถ่านหินของโรงไฟฟ้า จากนั้นถ่านหินซับบิทูมินัสจะถูก

ล�าเลยีงด้วยสายพานระบบปิด เพือ่ป้องกนัฝุน่ละอองฟุง้กระจาย เข้า

สู่โกดังเก็บถ่านหิน (ไซโล) หรือลานกองถ่านหินที่มีก�าแพงกันลม 

จากนั้นถ่านหินจะถูกล�าเลียงไปยังเครื่องบดถ่านหิน เพื่อบดจนเป็น

ผงละเอียดก่อนที่จะถูกพ่นเข้าไปเผายังหม้อผลิตไอน�้า เมื่อถ่านหิน

เกดิการเผาไหม้กจ็ะคายพลังงานความร้อนให้กบัน�า้ ทีอ่ยูภ่ายในท่อ

รอบๆ ผนงัของหม้อไอน�า้ เมือ่น�า้ได้รับความร้อนจนกลายเป็นไอน�า้ 

จะท�าให้ไอน�้ามีความดันสูง จึงสามารถขับเคล่ือนใบพัดของกังหัน 

ไอน�า้ ซึง่ต่ออยูก่บัเคร่ืองก�าเนิดไฟฟ้า (Generator) ท�าให้ผลติกระแส

ไฟฟ้าออกมาได้

 การเผาไหม้ของถ่านหินจะเกิดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ 

ฝุ่นละออง และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ซึ่งโรงไฟฟ้าถ่านหินท่ีใช้

เทคโนโลยถ่ีานหนิสะอาด จะใช้เครือ่งก�าจดัก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ 

ควบคมุมลภาวะทีเ่กดิขึน้จากการเผาไหม้ และการปล่อยมลภาวะให้

ดกีว่าค่าทีก่ฎหมายก�าหนด และควบคมุให้มผีลกระทบต่อสิง่แวดล้อม

น้อยทีสุ่ด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 

เรือ่ง ก�าหนดมาตรฐานควบคมุการปล่อยทิง้อากาศเสยีจากโรงไฟฟ้าใหม่ 

๑๕ มกราคม ๒๕๕๓

 คงจะพอเข้าใจความเป็นมาของ “เทคโนโลยถ่ีานหนิสะอาด” 

กันบ้างแล้ว เห็นไหมล่ะคะว่า โรงไฟฟ้าถ่านหิน ก็เป็นโรงไฟฟ้า

สะอาดได้

การท�างานของโรงไฟฟ้าเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด ประเภท Ultra-Supercritical

๒๑



Unseen EGAT

เรื่อง : กอบเกียรติ ป้อยแก้ว  ภาพ : กองผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ กฟผ.

๒๒

ผูพ้ชิติหมูเ่รอืพาย 

EGAT King’s Cup ๒๐๑๒

 กีฬาเรือพาย เป็นกีฬาเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ที่

สอดคล้องกบัแนวทางการด�าเนนิกจิการของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทย (กฟผ.) ซึง่เป็นองค์กรทีค่�านงึถงึสิง่แวดล้อมและชมุชน

เป็นส�าคัญ ประกอบกับ กฟผ. มีเขื่อนขนาดใหญ่กระจายอยู่หลาย

จงัหวดัของประเทศ นอกจากประโยชน์หลกัเพือ่การชลประธาน การ

บรรเทาอุทกภยั การเกษตร การประมง และการผลติกระแสไฟฟ้าแล้ว 

ทกุเขือ่นของ กฟผ. ยังเปิดต้อนรบัประชาชนให้เข้ามาท่องเทีย่วและ

สัมผัสทัศนียภาพอันสวยงามมาโดยตลอด อีกทั้งศักยภาพของอ่าง

เกบ็น�า้สามารถใช้เป็นแหล่งส่งเสรมิกฬีาเรอืพายได้เป็นอย่างด ีและ

ยังช่วยก่อให้เกิดการกระตุ้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น  

อีกด้วย

 กฟผ. จึงร่วมกับสมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย จัดการ

แข่งขันเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั หรือ The EGAT King’s Cup Thailand 

Championships โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนากีฬา   

เรือพาย ในพื้นที่อ่างเก็บน�้าเขื่อนในความรับผิดชอบของ กฟผ.      

สู่ความเป็นเลิศในระดับสากล สนับสนุนและส่งเสริมให้เยาวชน       

ในพื้นที่เล่นกีฬาเรือพายเพื่อสรรหานักกีฬาช้างเผือก การหยิบยื่น

โอกาสดีๆ นี้ จะสามารถสร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนา

คณุภาพชวีติทีด่ขีึน้ให้กบัเยาวชน และเป็นการสร้างการตระหนกัรูถ้งึ

คุณค่าของเขื่อนและแหล่งน�้า ตลอดจนความจ�าเป็นในการใช้และ

รักษาทรัพยากรธรรมชาติ

“...บึดจำ้าบึด จำ้าบึด จำ้าบึด...บึดจำ้าบึด จำ้าบึด จำ้าบึด...บึดจำ้าบึด จำ้าบึด จำ้าบึด...โฮ โฮ่ โฮ้...โหว้ โฮ...” นี่คือเสียงที่เปล่งออก

จนกลายเป็นเอกลกัษณ์ของกีฬาเรอืพาย กีฬาท่ีไม่ได้มุง่หวงัชัยชนะแต่เพยีงอย่างเดียว แต่เป็นกฬีาทีใ่ห้บทเรยีนเร่ืองความ

สามัคคี และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมที่มีมาช้านาน 



๒๓

 ส�าหรบัการแข่งขนักฬีาเรอืพายชงิชนะเลศิแห่งประเทศไทย 

ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจ�าปี ๒๕๕๕ 

มีจ�านวน ๓ สนามแข่งขัน ที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของ กฟผ. 

ประกอบด้วยสนามต่างๆ ดงันี ้สนามที ่๑ ณ เขือ่นรชัชประภา จงัหวดั

สรุาษฎร์ธานี จดัการแข่งขนัระหว่างวนัที ่๑๘-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 

มีนักกีฬาร่วมแข่งขันจ�านวน ๔๑๙ คน สนามที่ ๒ ณ เขื่อน

ศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ 

สิงหาคม ๒๕๕๕ มีนักกีฬาแข่งขันจ�านวน ๘๐๕ คน และสนามที่ ๓ 

ณ เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ 

ตุลาคม ๒๕๕๕ มีนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันจ�านวน ๖๗๕ คน โดยแบ่ง

การแข่งขันออกเป็น ๓ ประเภท ได้แก่ ๑. เรือกรรเชียงสากล หรือ 

Rowing ๒. เรือแคนู คยัค แบบ Canoe Sprint และ ๓. เรือยาว

ประเพณี (Traditional Boat) แต่ละประเภทแบ่งระยะทางเป็น ๓ 

ระยะ คือ ๒๐๐ เมตร ๕๐๐ เมตร และ ๑,๐๐๐ เมตร รวมทั้งสิ้น ๘๖ 

รายการ การแข่งขันรูปแบบ Tournament สนามที่ ๑ และสนามที่ 

๒ เป็นการแข่งขนัแบบเกบ็คะแนนสะสม เพือ่หาสดุยอดนกักฬีา ๑๒ 

ล�าดบัแรก เข้าชงิความเป็นเลศิในสนามสดุท้าย ณ เขือ่นภมูพิล โดย

ทีมที่สามารถครองเจ้าเหรียญทองได้ในแต่ละประเภท จะได้ครอง

ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเงินรางวัล

ประเภททีมละ ๕ หมื่นบาท

 ผู้พิชิตหมู่เรือพาย คว้ารางวัลชนะเลิศไปครองได้แก่ทีม 

ราชนาวี ที่สามารถครอง ๓ ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว ประจ�าปี ๒๕๕๕ ไว้ได้ พร้อมกับเงินรางวัลอีก 

๑๕๐,๐๐๐ บาท

 กฟผ. มุง่หวงัว่า การจดัการแข่งขนัเรอืพายชงิชนะเลศิแห่ง

ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ประจ�าปี ๒๕๕๕ จะเป็นกิจกรรมที่ดี มีประโยชน์ ยิ่งกว่านั้น สิ่งที่

เหนอืกว่ารางวลัและชยัชนะ กค็อืการมส่ีวนร่วมในกจิกรรม มติรภาพ 

และน�า้ใจนักกฬีาระหว่างทมี และผูร่้วมแข่งขัน ตลอดจนการเผยแพร่

เรือพายที่มีการแข่งขันอย่างเป็นมาตรฐานไปตามภูมิภาคต่างๆ ทั่ว

ประเทศ และพัฒนาเยาวชนสู่ความเป็นเลิศในระดับสากลต่อไป...

 นี่คืออีกหนึ่งบทบาทของ กฟผ. ที่อาจยังเป็น Unseen 

EGAT ของใครหลายคน



กอดโลกสีเขียว

เรื่อง : ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ กฟผ.  ภาพ : กองผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ กฟผ.

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ทรงเล่าถงึความสนพระราชหฤทยัเกีย่วกบัความสมัพนัธ์ระหว่าง 

ป่า นำ้า ดิน ตั้งแต่เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ว่า...

	 “...ก็อาจมีบางคนเข ้าใจวา่ท�าไมถึงสนใจ	และบางคนไมเ่ข ้าใจวา่ท�าไมฉันสนใจเรื่องชลประทานหรือ

เรือ่งปา่ไม	้จ�าไดว้า่เมือ่อาย	ุ๑๐	ขวบ	ทีโ่รงเรยีนมคีรคูนหนึง่ซึง่เดีย๋วนี้ตายไปแลว้	สอนเรือ่งวิทยาศาสตร ์	

เรื่องการอนุรักษด์ิน	แลว้ให ้เขียนวา่	ภเูขาตอ้งมีปาไมอ้ยา่งนั้น	เม็ดฝนลงมาแลว้จะชะดินให ้ไหลตามน�้าไป	

ท�าให ้เสียหาย	ดินหมดจากภเูขา	และเปนหลักของชลประทานที่วา่	ถ ้าเราไมร่ักษาปาไม ้ข ้างบน	จะท�าให ้เดือด

รอ้นตลอด	ตั้งแตด่ินบนภเูขาจะหมดไปกระทั่งการที่จะมีตะกอนลงมาในเขื่อน	มีตะกอนลงมาในแมน่�้า	ท�าให ้

น�้าทว่ม	นี่นะเรียนมาตั้งแตอ่ายุ	๑๐	ขวบ...”

พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่คณะกรรมการสโมสรไลออนสส์ากลภาค ๓๑๐ (ประเทศไทยและประเทศลาว)       

ณ พระต�าหนกัจติรลดารโหฐาน วนัที่ ๒๕ กนัยายน ๒๕๑๒

..ต ้นไม ้ทรงปลกู..

่

่็

๒๔



๒๕

 ตลอดระยะเวลาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครอง

สิริราชสมบัติ พระองค์ได้เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงงานในทั่วทุก

ภูมิภาคของประเทศ ทรงให้ความส�าคัญกับการปลูกป่า เพื่อรักษา

ความชุ่มชื้นให้กับแผ่นดิน จึงมีต้นไม้ที่ทรงปลูกด้วยพระองค์เองใน

ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ 

 การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นหน่วยงาน

หนึง่ที่ได้รบัพระมหากรณุาธคิณุจากพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั 

สมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ ตลอดจนพระบรมวงศา

นุวงศ์ ในการเสด็จพระราชด�าเนินทรงประกอบรัฐพิธีเปิดเขื่อน      

โรงไฟฟ้า และเสด็จประทับแรม ณ เขื่อนต่างๆ ของ กฟผ. และทรง

ปลูกต้นไม้ในพื้นที่ของหน่วยงาน กฟผ.

 ด้วยส�านกึในพระมหากรณุาธคิณุ กฟผ. จงึได้จดัท�าหนังสือ 

ต้นไม้ทรงปลูก ขึ้น โดยรวบรวมเรื่องราวการเสด็จพระราชด�าเนิน

เพือ่ทรงงานของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ในท้องทีต่่างๆ ถ่ายทอด

ผ่านค�าบอกเล่าของผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงชนิดของพันธุ์ไม้ที่ทรงปลูก 

เพือ่เป็นความรู ้และเป็นหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์อนัทรงคณุค่าให้

คนไทยรุ่นลูกรุ่นหลานได้ศึกษา

 EGAT Magazine จึงขอน�าพระบรมฉายาลักษณ์ขณะทรง

ปลูกต้นไม้ พร้อมรายละเอียดบางช่วงบางตอนมาน�าเสนอให้คุณ    

ผู้อ่านได้ชื่นชมพระบารมี

“ต้นสัก” ต้นไม้ทรงปลูก ณ เขื่อนภูมิพล 

 เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๑๓ เวลา ๑๐.๑๕ น. พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม

ราชินีนาถ เสด็จพระราชด�าเนินออก ณ บริเวณที่ประทับแรมเขื่อน

ภูมิพล จังหวัดตาก ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ฉายพระบรม

ฉายาลักษณ์ร่วมกับพนักงาน กฟผ. แล้วเสด็จไปทรงปลูกต้นไม้ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปลูกต้นสัก สมเด็จฯพระนางเจ้า    

สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถทรงปลูกต้นราชพฤกษ์ จากนั้นเสด็จ

พระราชด�าเนนิไปประทบัเฮลิคอปเตอร์ ณ สนามกอล์ฟเขือ่นภมูพิล 

นายเกษม จาติกวณิช ผู้ว่าการ กฟผ. (ในขณะนั้น) พร้อมด้วย

พนักงาน กฟผ. เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จฯ

 วันเวลาล่วงเลยไป ๔๒ ปี ต้นไม้ทั้งสองต้นได้เติบโตสร้าง

ร่มเงา และสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ราษฎรจังหวัดตาก และ

พนักงาน กฟผ. ณ เขื่อนภูมิพล รวมถึงพนักงาน กฟผ. ทุกคน 

ปัจจุบันต้นสักทรงปลูกได้เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว เนื่องจากพื้นที่

โดยรอบมีความสมบูรณ์ ต้นไม้สามารถเติบโตได้ตามธรรมชาติ โดย

มีการดูแลเป็นพิเศษในช่วงฤดูแล้ง เพื่อป้องกันไฟป่า



“ต้นสนฉัตร” ต้นไม้ทรงปลูก ณ เขื่อนอุบลรัตน ์

 วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๑๔ เวลา ๑๐.๕๕ น. พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม

ราชินีนาถ เสด็จพระราชด�าเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปทรงปลูก

ต้นสนฉัตร ณ บริเวณสันเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น แล้วเสด็จ

ทรงเยี่ยมราษฎรที่อาศัยอยู่ในบริเวณโดยรอบเขื่อนอุบลรัตน์ ท่ีมา

เฝ้าทลูละอองธลีุพระบาทรับเสดจ็ฯ ณ บริเวณลานจอดเฮลคิอปเตอร์ 

เป็นจ�านวนมาก และมีพระราชปฏิสันถารกับราษฎรเหล่านั้นโดย   

ทัว่กนั แล้วประทบัเฮลิคอปเตอร์พระทีน่ั่งไปยังท่าอากาศยานอดุรธานี

๒๖



นายสามารถ ภู่ไพบูลย์ ผู้อ�านวยการฝ่ายกิจการสังคม กฟผ. ในฐานะหน่วยงานที่

รับผิดชอบจัดท�าหนังสือต้นไม้ทรงปลูก เปิดเผยถึงลักษณะของหนังสือต้นไม้ทรงปลูก 

และรูปแบบในการจัดพิมพ์ว่า หนังสือต้นไม้ทรงปลูก มีขนาด ๙ x ๑๑ นิ้ว ลักษณะรูป

เล่ม พิมพ์ ๔ สี ปั๊มทองเค เนื้อในเป็นกระดาษอาร์ตด้าน ๑๓๐ แกรม มีเนื้อหา 

๑๘๐ หน้า บรรจุในกล่องแข็ง พร้อมซีดี E-Book และจัดพิมพ์จ�านวน ๓,๐๐๐ เล่ม 

เท่าน้ัน นับเป็นหนังสือที่ทรงคุณค่าเล่มหนึ่ง ที่ปวงชนชาวไทยจะได้ชื่มชมใน      

พระบารมี และทราบประวัติของต้นไม้ที่ทรงปลูกในพื้นที่ต่างๆ

“ต้นประดู่แดง” ต้นไม้ทรงปลูก ณ เขื่อนจุฬาภรณ์

 เมือ่วนัที ่๔ มิถุนายน ๒๕๑๖ พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั 

และสมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ ์พระบรมราชนีินาถ เสดจ็พระราชด�าเนนิ

พร้อมด้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 

โดยรถยนต์พระที่นั่งจากที่ประทับบริเวณเขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัด

ชัยภูมิ ไปทรงปลูกต้นประดู่แดง ต้นเสลา ต้นกัลปพฤกษ์ และต้น

พิกุล โดยล�าดับ ณ บริเวณแท่นศิลาจารึกเขื่อนจุฬาภรณ์ จากนั้น

เสด็จฯ โดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังลานเฮลิคอปเตอร์ในบริเวณเขื่อน

จุฬาภรณ์ ทรงมพีระราชปฏสินัถารกบัผูว่้าราชการจงัหวดัชยัภมู ิและ

ผู้ว่าการ กฟผ. รวมทั้งบรรดาข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และภริยาที่มารอ

เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จฯ โดยทั่วถึงกัน

 หากวันนี้เราทุกคนหันมาปลูกต้นไม้กันคนละต้น ตาม

แนวทางที่พระองค์ท่านได้วางไว้ เชื่อว่าในวันข้างหน้าประเทศไทย

ของเราจะมีพื้นที่สีเขียวมากขึ้นกว่าปัจจุบัน และการคืนต้นไม้สู่ป่า

นั้น ย่อมเป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระองค์ผู้เป็น “พ่อของ

แผ่นดิน” อย่างแน่นอน

ข้อมูล : หนังสือ ต้นไม้ทรงปลูก

๒๗



หรรษาวาไรตี้

เรื่อง : เรื่อง : กฤษณ์ สุนทรชาติ / อัครพล รักศรีรุ่งเรือง

ภาพ : ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ กฟผ.

 การถวายงาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่

สมัยที่ กฟผ. ยังเป็นการไฟฟ้ายันฮี ซึ่งคณะทำางานถวายการต้อนรับพระบรมวงศานุวงศ์ในเวลานั้น ยังไม่มีผู้ชำานาญการ 

เรียกได้ว่าไม่มีหลักสูตรหรือตำาราใดๆ ระบุไว้เลย เพียงแค่การถอนสายบัว พนักงานสาวๆ สมัยนั้นต้องฝึกฝนอย่าง

จริงจัง ซึ่งภายหลังได้กลายเป็นความภาคภูมิใจที่น้อยคนนักจะได้รับโอกาสสำาคัญเช่นนี้

 สาเหตุส�าคัญที่ กฟผ. ได้ถวายงานรับเสด็จฯ ก็เนื่องจาก

การก่อสร้างเขื่อนภูมิพลในเวลานั้น เป็นที่สนพระราชหฤทัยของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องด้วยท้ายที่สุดแล้วผู้ที่ได้รับ

ประโยชน์จากเขื่อนอเนกประสงค์แห่งนี้ก็คือ พสกนิกรของพระองค์ 

ด้วยพระมหากรณุาธคิณุในครัง้นัน้ ท�าให้เกษตรกรไทยวนันีท้�านาได้

ปีละ ๓ ครั้ง 

 คณุหญงิสรุพีนัธุ ์มณวัีต อดตีรองผูว่้าการบญัช ีกฟผ. ย้อน

อดีตให้ฟังว่า การถวายงานรับเสด็จฯ ของ กฟผ. เป็นที่ยอมรับจาก

ส่วนราชการด้วยกัน และอาจกล่าว

ได้ว่า พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั 

และสมเดจ็พระนางเจ้าสิริกติิ์ 

พระบรมราชนินีาถ ทรงวาง

พระราชหฤทยัในการเสดจ็

พระราชด�าเนินไปประทับ

แรม ณ เรือนรับรองของ 

กฟผ. ซึ่งในสมัยก่อนเราใช้

ครัง้หนึง่ในชีวติ...

กบัการถวายงานองคร์าชัน

ค�าว่า “พระต�าหนัก” การเสด็จพระราชด�าเนินไปประทับแรมแต่ละ

ครั้งของพระองค์ ล้วนเพื่อการทรงงานตรวจความก้าวหน้าของงาน

ก่อสร้างเขื่อนต่างๆ ในสมัยนั้น ไม่เพียงเท่านั้น บ้านพักรับรองของ 

กฟผ. ยังเป็นสถานที่ต้อนรับพระราชอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวหลายครั้งหลายครา อาทิ พระเจ้าชาห์ โมฮัมหมัด    

เรซา ปาห์ลาว ีแห่งอหิร่าน และสมเดจ็พระราชาธบิด ีและพระราชนิี

แห่งมาเลเซีย เป็นต้น

 “พระองค์ทรงวางพระราชหฤทยัให้ กฟผ. ด�าเนนิการถวาย

งานเองทั้งหมด รวมถึงการตั้งเครื่อง (โต๊ะอาหาร) ซึ่ง กฟผ. ได้มี

การฝึกฝนพนักงาน ทั้งการใช้ค�าราชาศัพท์ การถอนสายบัว การ

เสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่ม กฟผ. เน้นใช้งบประมาณให้คุ้มค่าที่สุด 

การจัดหาเครื่องตกแต่งต่างๆ ก็ใช้ของที่ผลิตขึ้นเองในประเทศ มี

เอกลักษณ์ของความเป็นไทย”

 คณุหญงิสุรีพนัธุ ์มณวีตั เล่าว่า มอียูค่ร้ังหนึง่ของการถวาย

งานรับเสด็จฯ ได้ท�าให้ประจักษ์ถึงพระบารมีของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว พระองค์เสด็จพระราชด�าเนินเยี่ยมเจ้าหน้าที่และ

ราษฎรทีเ่ขือ่นบางลาง จงัหวดัยะลา คณุหญงิได้รบัมอบหมายให้จดั

พระสุธารสชาถวาย โดยเลือกสถานที่บนเนินดินโล่งๆ ซึ่งในเวลาต่อ

มามีฝนตกหนักมาก แต่สิ่งที่ประจักษ์ คือ ฝนที่ก�าลังตกหนักนั้นไม่

ได้ท�าให้พื้นที่ดังกล่าวเปียกแม้แต่น้อย

 เท่าทีค่ณุหญงิสุรีพนัธุ ์มณวีตั ได้ถวายงานตลอดระยะเวลา

หลายปี ไม่เคยเห็นพระองค์ตรัสว่า ชอบสิ่งใดเป็นพิเศษ ไม่เคยเห็น

พระองค์ทรงกริว้ ไม่เคยเปรยีบเทยีบใครดีใครไม่ด ีพระองค์ทรงวาง

พระองค์เป็นกลางตลอด

๒๘



 คณุไพรชั ศภุววิรรธน์ อดตีหวัหน้ากองอพยพ ฝ่ายก่อสร้าง

พลงัน�า้ เข่ือนบางลางและเขือ่นรชัชประภา กฟผ. เป็นอกีผู้หนึง่ที่ได้

มโีอกาสถวายงานพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั เมือ่ครัง้ปฏบิตัหิน้าที่

เป็นหัวหน้าหน่วยก่อสร้างถนนภายในเขื่อนบางลาง เมื่อปี ๒๕๒๐ 

ในเวลานั้นพื้นที่ดังกล่าวมีผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ขบวนการแบ่ง

แยกดินแดน และโจรจีนมลายู จึงถือว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงอันตรายมาก 

แต่พระองค์ยงัทรงเสดจ็ฯ เพือ่เป็นขวญัและก�าลงัใจแก่เจ้าหน้าทีแ่ละ

ราษฎรของพระองค ์ พระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู ่หัว เสด็จ

พระราชด�าเนินเยี่ยมโครงการนี้ถึง ๔ ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

๕ ปี

 คุณไพรัช ศุภวิวรรธน์ เล่าว่า ตอนที่ท�าหน้าที่เป็นวิศวกร

ก่อสร้างถนน ได้รับมอบหมายให้ถวายงานเป็นสารถีแด่พระบาท

สมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั ด้วยเพราะเป็นคนก่อสร้างถนนในพืน้ที่โครงการ

ทั้งหมด และรู้เส้นทางดีกว่าใคร เมื่อรู้ว่าจะต้องรับผิดชอบหน้าที่นี้ 

รูส้กึตืน่เต้นมาก คอยดแูลเครือ่งยนต์ให้มสีภาพดอียูเ่สมอ คร้ันเวลา

นัน้มาถึง แม้จะรูส้กึประหม่า แต่พอตัง้สตไิด้ทกุอย่างกด็เูหมอืนปกติ 

กระทัง่ถวายงานพระองค์จนถงึสถานทีด่งูานในโครงการ พระองค์ทรง

ตรัสหลังเสด็จฯ ลงจากรถพระที่นั่งว่า “ขอบใจนะ ตัดผมทรงนี้แล้ว

หล่อดีนะ” จวบจนทุกวันน้ียังไม่เคยลืมเหตุการณ์ในวันนั้นเลย 

สุดท้ายมารู้ภายหลังว่า ท่านผู้ว่าการ เกษม จาติกวณิช และท่าน

องคมนตรี ก�าธน สินธวานนท์ ได้กราบบังคมทูลเรื่องที่ผมได้ไป

ตัดผมถึง ๒ ครั้ง เพื่อให้ถูกระเบียบตามส�านักพระราชวัง

 “พระองค์ทรงสนพระทัยแม้แต่เรื่องเล็กๆ ของราษฎร การ

มีโอกาสได้ถวายงานพระองค์ ถือเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุด และเป็นความ

ภาคภูมิใจของทุกคนในครอบครัว อีกทั้งยังเป็นเกียรติประวัติในการ

ท�างานจนถงึทกุวนันี ้ส�าหรับคนส่วนใหญ่แล้ว การได้ถวายงานดเูป็น

เรื่องไกลตัว แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่มีโอกาส เพราะการที่

เราด�ารงชีวิตด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นคนดีมีศีลธรรม ให้คนไทย

อยูร่่วมกนัอย่างผาสกุ กเ็ท่ากบัเป็นการถวายงานแด่พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวเหมือนกัน”

 เร่ืองราวทีน่�าเสนอในพืน้ทีเ่ล็กๆ นี ้เช่ือว่าคงท�าให้ใครหลาย

คนอิ่มในหัวใจ ในเมื่อพระองค์ท่านไม่เคยทอดทิ้งประชาชนของ

พระองค์ แล้วแบบนี้จะไม่ให้ “รักในหลวง” ได้อย่างไร

๒๙



สถานี CSR

เรื่อง : ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ กฟผ. ภาพ : กองผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ กฟผ.

โรงไฟฟ้าพลังน�้าคลองช่องกล�่า 

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

แสงสว่างพระราชทาน...

สู่ท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกล

 หากเดินทางไปทิศตะวันออกสุดของประเทศ ใกล้กับชายแดนไทย-กัมพูชา ในเขต

จังหวัดสระแก้ว จะพบกับโรงไฟฟ้าพลังน�้าคลองช่องกล�่า ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทย (กฟผ.) และกรมชลประทาน ร่วมกนัด�าเนนิการก่อสร้าง สนองแนวพระราชด�าริ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อประโยชน์สุขของราษฎรไทยในบริเวณพื้นที่ราบเชิงเขา

จงัหวดัสระแก้ว สายพระเนตรแห่งความห่วงใยของพระองค์สอดส่องไปถงึทัว่ทกุหวัระแหง 

แม้จะอยู่อาศัยในท้องถิ่นทุรกันดารก็ตาม

๓๐



 โรงไฟฟ้าพลังน�้าคลองช่องกล�่า หน่ึงในโครงการตามพระ

ราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก

ตัง้อยูท่ีต่�าบลหนองน�า้ใส อ�าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแก้ว ตวัโรงไฟฟ้า

ตัง้อยูท่างท้ายเขือ่นคลองช่องกล�า่ตอนบน ห่างออกไปประมาณ ๑.๕ 

กโิลเมตร ติดต้ังเครือ่งผลติไฟฟ้าขนาดก�าลงัผลติ ๒๔ กโิลวตัต์ ผลิต

กระแสไฟฟ้าได้ปีละประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ กิโลวัตต์ชั่วโมง มี

วตัถปุระสงค์เพือ่ผลติไฟฟ้าส�าหรบัอตุสาหกรรมขนาดเลก็ในครวัเรอืน 

อนัจะเป็นประโยชน์ในการเพิม่ผลผลติทางการเกษตรให้แก่ราษฎร 

ส่วนตัวเขื่อนคลองช่องกล�่าตอนบนนั้น เป็นเขื่อนดินสร้างปิดกั้น

ล�าน�า้คลองช่องกล�่า ตัวเขือ่นสงู ๑๗ เมตร สนัเขือ่นยาว ๒๒๒ เมตร 

อ่างเก็บน�้ามีความจุ ๐.๒๘๐ ล้านลูกบาศก์เมตร

ก่อนจะเป็นโรงไฟฟ้าเพื่อชุมชน

 บริเวณพื้นที่ป่าเชิงเขาบรรทัดแถบชายแดนไทย-กัมพูชา 

ในเขตจังหวัดสระแก้ว แต่เดิมมีสภาพเป็นป่าเสื่อมโทรม ขาดแคลน

น�้าในการเกษตร พื้นที่นี้นอกจากจะถูกราษฎรบุกรุกท�าลายป่าอย่าง

กว้างขวางแล้ว ในอดตียงัเป็นเขตแทรกซึมของผูก่้อการร้ายฝ่ายตรง

ข้าม เม่ือพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัทรงทราบปัญหาทีเ่กดิขึน้ ได้

ทรงมพีระราชด�าริให้มกีารพฒันาพืน้ทีน่ี ้กองทพัภาคที ่๑ และหน่วย

งานที่เกี่ยวข้อง จึงได้ร่วมกันจัดท�าโครงการขึ้น เรียกว่า “โครงการ

พัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาจังหวัดสระแก้ว ตามพระราชด�าริ” ประกอบ

ด้วยการพัฒนาในด้านต่างๆ คือ เขื่อนคลองช่องกล�่าตอนบน และ

เขือ่นคลองช่องกล�า่ตอนล่าง อ�าเภอวฒันานคร และเขือ่นท่ากระบาก 

อ�าเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว ซึ่งกรมชลประทานได้ด�าเนินการ

ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี ๒๕๒๔

 ต่อมา พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั ได้เสดจ็พระราชด�าเนนิ

เยี่ยมราษฎรในพื้นที่แห่งนี้ เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๒๔ และทรง

มพีระราชด�าริให้พจิารณาน�าน�า้ทีร่ะบายจากเขือ่นมาใช้ประโยชน์ใน

การผลิตพลังงานไฟฟ้า ก่อนที่จะระบายน�้าไปใช้ในการเกษตร เพื่อ

เป็นการพัฒนาแหล่งน�้าในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์เต็มที่ โดยทรง

มอบหมายให้ กฟผ. เป็นผู้ศึกษารายละเอียด

ก่อร่างสร้างโรงไฟฟ้าพลังน�้าคลองช่องกล�่า

 จากนั้น ในคราวเสด็จพระราชด�าเนินทอดพระเนตร

โครงการ เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๒๔ ได้ทรงมีพระราชด�าริให้

พิจารณาเพิ่มความสูงของเขื่อนคลองช่องกล�่าตอนบนอีก ๒ เมตร 

หรือตามความเหมาะสมเพื่อให้อ่างเก็บน�้ามีความจุมากขึ้น และ

สามารถเพิ่มก�าลังผลิตติดตั้งของโรงไฟฟ้าให้มากขึ้นด้วย ส�าหรับ

ระบบไฟฟ้าให้พจิารณาเดนิสายไฟฟ้าไปยงัหมูบ้่านในพ้ืนท่ีโครงการ 

คอื หมูบ้่านคลองทราย คลองคนัโท และท่ากระบาก เพือ่ใช้กบัเครือ่ง

สีข้าว ซึ่งเป็นพระราชประสงค์หลักของการสร้างโรงไฟฟ้าแห่งนี้

 สืบเนื่องจากพระราชด�าริข้างต้น กรมชลประทานเป็นผู้รับ

ผดิชอบเพิม่ความสงูของตวัเขือ่นขึน้ไปอกี ๒.๔๐ เมตร ซึง่เป็นความ

สงูทีเ่หมาะสมทีส่ดุตามผลการศกึษารายละเอยีดเพิม่เติมของ กฟผ. 

โดยเริ่มด�าเนินการก่อสร้างในเดือนธันวาคม ๒๕๒๕ แล้วเสร็จใน

เดือนมิถุนายน ๒๕๒๖ ส�าหรับ กฟผ. เป็นผู้รับผิดชอบงานระบบ

ไฟฟ้า ได้เริ่มด�าเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 

๒๕๕๖ และงานระบบส่งไฟฟ้า ด�าเนินการแล้วเสร็จเมื่อเดือน

กรกฎาคม ๒๕๒๖ เป็นต้นมา ก่อนที่ กฟผ. จะมอบโอนระบบส่ง

ไฟฟ้าให้การไฟฟ้าส่วนภมูภิาค (กฟภ.) รบัไปด�าเนนิการและบ�ารงุรกัษา 

๓๑



ตัง้แต่วนัที ่๑๗ กนัยายน ๒๕๒๗ ส่วนระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ

ภายในหมู่บ้าน จังหวัดสระแก้วเป็นผู้รับผิดชอบด�าเนินการ ตั้งแต่

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๒๗ และ กฟผ. เป็นผู้บ�ารุงรักษาโรงไฟฟ้าและ

เดินเครื่องผลิตไฟฟ้า

 ต่อมาในปี ๒๕๒๖ ถึง ๒๕๒๗ ได้เกิดฝนตกหนัก ท�าให้มี

น�า้หลากเข้าอ่างเกบ็น�า้เขือ่นคลองช่องกล�า่ตอนบนเป็นปรมิาณสงู

มากเกนิกว่าที่อ่างเกบ็น�้าจะรบัไว้ได ้จงึไหลล้นทางระบายน�้าลงท้าย

เขื่อนเข้าท่วมโรงไฟฟ้า ดังน้ัน เพ่ือเป็นการแก้ปัญหาอย่างถาวร 

กฟผ. จึงได้ท�าการปรับปรุงโรงไฟฟ้า แล้วย้ายไปตั้งอยู่ในที่สูง ห่าง

จากที่ตั้งเดิมประมาณ ๑๘ เมตร งานปรับปรุงได้ด�าเนินการตั้งแต่

เดือนมีนาคม ๒๕๒๘ แล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม ๒๕๒๘ รวมงบ

ประมาณท่ีใช้ในการด�าเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงัน�า้คลองช่องกล�า่

ในส่วนที่ กฟผ. รับผิดชอบทั้งสิ้น ๔.๕ ล้านบาท

งานสาธิตการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังน�้า

 เมื่อปี ๒๕๒๙ กฟผ. ได้ติดตั้งระบบเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด

ก�าลงัผลติ ๒๐.๑๖ กโิลวตัต์ ทีส่ถานพีลงังานแสงอาทติย์คลองช่องกล�า่ 

ซึ่งตั้งอยู่บริเวณโรงไฟฟ้าพลังน�้าคลองช่องกล�่า โดยพลังงานไฟฟ้า

ทีผ่ลติได้จะถกูจดัเกบ็ไว้ในแบตเตอรี ่ต่อมาเมือ่เดอืนมีนาคม ๒๕๓๑ 

ได้ด�าเนินการติดตั้งอุปกรณ์แปลงกระแสไฟฟ้าชนิดต่อเชื่อมกบั    

สายไฟฟ้า เพื่อจ่ายไฟฟ้าที่ผลิตได้เชื่อมเข้าระบบจ่ายไฟฟ้าของ         

การไฟฟ้าส่วนภมิูภาค นับเป็นสถานีผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทติย์

แบบต่อเข้าระบบแห่งแรกในประเทศไทย

 ต่อมาเมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๔๔ กฟผ. ได้ด�าเนินการ

ปรับปรุงระบบใหม่ เน่ืองจากระบบต่างๆ ของสถานีพลังงานแสง

อาทิตย์คลองช่องกล�่าเร่ิมช�ารุดภายหลังการใช้งานมากว่า ๑๐ ปี 

สถานพีลังงานแสงอาทติย์แห่งนี้ได้ใช้เทคโนโลยทีีท่นัสมยัขึน้ในการ

ออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ นอกจากนี้ยังได้ติดตั้งระบบเก็บ

และรวบรวมข้อมูลที่ทันสมัย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพิจารณา

ความเหมาะสมส�าหรับน�ามาใช้งานต่อไปในอนาคต

ประโยชน์ที่ส่งถึงราษฎรโดยตรง

 โครงการโรงไฟฟ้าพลังน�้าขนาดเล็กที่เขื่อนคลองช่องกล�่า

ตอนบนนี ้อ�านวยประโยชน์ด้านการจดัหาพลงังาน โดยอาศยัพลงัน�า้

จากเขือ่นมาใช้กบัโรงไฟฟ้าทดแทนการใช้น�า้มันเชือ้เพลิง เพือ่ใช้กบั

เคร่ืองสีข้าว และไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะในหมู่บ้านทัง้ ๓ แห่ง ของ

โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาจังหวัดสระแก้ว ตามพระราชด�าริ 

คอื หมูบ้่านท่ากะบาก ต�าบลท่าแยก อ�าเภอเมอืง หมูบ้่านคลองทราย 

ต�าบลโดนหมากเค็ง และหมู่บ้านคลองคันโท ต�าบลหนองน�้าใส 

อ�าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแก้ว ซึง่ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชพี

เกษตรกรรม มกีารท�านาเป็นหลกั แต่ละครอบครวัได้รบัจดัสรรทีท่�ากนิ

ให้ ๑๐-๒๐ ไร่ รวมเนื้อที่ทั้งหมดในโครงการประมาณ ๕,๑๐๐ ไร่

๓๒



 การพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน�้าขนาดเล็กในท้องถิ่นทุรกันดาร ถือเป็นภารกิจหนึ่งของ กฟผ. นอกเหนือจากภารกิจหลัก คือ การ

ก่อสร้างแหล่งผลติพลงังานไฟฟ้าขนาดใหญ่เพือ่เอือ้อ�านวยประโยชน์อย่างกว้างขวางแก่ส่วนรวม นอกจากจะเป็นการน�าทรัพยากรธรรมชาติ

มาใช้อย่างคุ้มค่าแล้ว ยังช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดีขึ้น สนองพระราชปณิธานอันมุ่งมั่นของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว    

ในการสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่าโดยเท่าเทียมกัน

๓๓



Live It...Love It

เรื่องและภาพ : ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ กฟผ.

๓๔

 เราทกุคนต้องหายใจน�าอากาศเข้าสูร่่างกายผ่าน

ระบบหายใจตลอดเวลา จึงจ�าเป็นอย่างยิ่งที่อากาศต้องมี

ความบริสุทธิ์ สะอาด หากอากาศที่เราหายใจเข้าไปนั้น

ปราศจากมลพษิ ย่อมท�าให้เรามีสุขภาพด ีสามารถประกอบ

กิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบปรับอากาศ ที่

ใช้ในบ้านเรือนจึงต้องได้รับการเลือกสรรอย่างพิถีพิถัน

 นอกจากเรื่องความสะอาดแล้ว การพิจารณา

เครื่องปรับอากาศที่เหมาะสมกับขนาดห้อง เพื่อลดการ  

สูญเสียพลังงานและไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางเสียง โดยเฉพาะ

อย่างยิง่เมือ่จ�านวนพลงังานทีใ่ช้ในระบบปรบัอากาศของอาคาร

อาจสูงถึงร้อยละ ๔๐-๖๐ ของค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ซึ่ง

ถอืว่าเป็นระบบทีใ่ช้พลงังานไฟฟ้าสงูสดุในบ้าน เจ้าของบ้าน 

สถาปนิก ต้องตระหนักถึงวัตถุประสงค์ของการประหยัด

พลังงานในการเลือกเครื่องปรับอากาศและออกแบบติดตั้ง

ให้เหมาะสมกับพื้นที่ เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์สูงสุด แต่การ

เลอืกเครือ่งปรบัอากาศไม่ใช่เรือ่งยุง่ยาก เมือ่การไฟฟ้าฝ่าย

ผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ท�าการติดฉลากประหยัด

ไฟเบอร์ 5 เพื่อรับรองการประหยัดพลังงานของเครื่องใช้

ไฟฟ้า ช่วยอ�านวยความสะดวกให้กับผู้บริโภคได้มากทีเดียว

คุยเฟื่องเรื่องระบบปรับอากาศ

Fresh Air...Fresh Stay 



๓๕                        

ประเภทของเครื่องปรับอากาศที่ใช้ทั่วไปในบ้านเรือน

 ๑. เครือ่งปรบัอากาศแบบตดิหน้าต่าง (Window Type Unit)

     มีขนาดตั้งแต่ ๑-๒ ตันความเย็น ระบายความร้อนด้วย

อากาศ มักใช้ท�าความเย็นแก่ห้องขนาดเล็กที่มีพื้นที่ไม่เกิน ๓๐ 

ตารางเมตร โดยติดตั้งเข้าที่ช่องหน้าต่างของอาคาร มีอุปกรณ์จ่าย

สารท�าความเย็นประกอบส�าเร็จรูปภายในตัวเดียวกัน

 ๒. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type Unit)

     แบ่งออกเป็น ๒ ส่วนแยกจากกัน คือ ส่วนที่อยู่ภายใน

ห้อง เรยีกว่า ชุดแฟนคอยล์ (Fan Coil Unit) ประกอบด้วยส่วนระเหย

สารท�าความเย็นและพัดลม และส่วนที่อยู ่นอกห้อง เรียกว่า        

คอนเดนซิ่งยูนิต (Condensing Unit) ประกอบด้วยคอมเพรสเซอร์ 

และอุปกรณ์ส�าหรับระบายความร้อนด้วยอากาศ

 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ 

ประเภทที่ใช้ในบ้านพักอาศัย มีขนาดตั้งแต่ ๑-๕ ตันความเย็น มีรูป

แบบสวยงาม เพือ่ใช้ตกแต่งเป็นเหมอืนอีกหน่ึงเฟอร์นิเจอร์ของบ้าน

 อีกประเภท คือ ประเภทที่ใช้ในอาคารพาณิชย์ มีขนาด

ระหว่าง ๕-๖๐ ตันความเย็น รูปร่างของตัวเครื่องไม่เน้นสวยงาม 

เพราะชุดแฟนคอยล์มักติดตั้งอยู่ภายในห้องเครื่อง

การตรวจสอบ

 สิ่งส�าคัญในการตรวจสอบระบบปรับอากาศ มีดังนี้

 - การรั่วซึม เป็นสิ่งส�าคัญที่ต้องหมั่นตรวจตราไม่ให้เกิด

การรัว่ซมึในระบบ รวมถงึป้องกันการเกิดการหยดของน�า้ และการช�ารดุ

ของฉนวนต่างๆ

 - ตรวจสอบการรั่วของท่อลมที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึง

ซ่อมแซมฉนวนท่อลมที่ฉีกขาด

 - ตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ จะต้องได้รบัการเปลีย่นเมือ่ครบ

อายุการใช้งาน

 - ตรวจสอบสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้น เช่น การจดบันทึกการใช้

กระแสไฟฟ้า ตรวจดูระดับเสียง และความสั่นสะเทือน

แบคทเีรยี เช้ือโรคต่างๆ และสารเคมทีีเ่กีย่วข้องกบัระบบปรบั

อากาศ

 การเป็นบ้านทีส่ร้างเสริมสุขภาพให้ผูอ้ยูอ่าศยั สิง่ส�าคญัคอื

ต้องท�าบ้านให้เป็นบ้าน Fresh Air...Fresh Stay

 Fresh Air มาจากการไม่สูบบุหรี่ในบ้าน หากชอบใช้สาร

ปรับอากาศให้บ้านมีกลิ่นหอม ให้เลือกใช้ชนิดที่เป็นมิตรกับ          

สิ่งแวดล้อม หรือไม่มีสาร CFCs (Chlorofluoro Carbons) ที่เมื่อแผ่

กระจายสู่ชั้นบรรยากาศจะท�าลายโอโซนที่ห่อหุ้มโลก

 ท�าความสะอาดเครือ่งปรบัอากาศอย่างสม�า่เสมอ ไม่ให้เป็น

แหล่งสะสมของแบคทีเรีย และเชื้อโรคต่างๆ รวมถึงไรฝุ่นตัวเล็กๆ 

ที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า เหล่านี้อาจเป็นสาเหตุของอาการไอ จาม 

แน่นหน้าอก ปวดหวัโดยหาต้นตอไม่ได้ เป็นอาการป่วยจากตัวอาคาร 

หรือที่เรียกว่า Building-related Illnesses

 กิจกรรมบางกิจกรรมที่ท�าในบ้าน มีความจ�าเป็นต้องให้

อากาศถ่ายเทอย่างสม�่าเสมอ เช่น กิจกรรมที่ออกก�าลังกายอย่าง

ท�างานบ้าน ซึง่ร่ายกายเกดิการเผาผลาญท�าให้ต้องการอากาศสดชืน่

เพียงพอต่อการหายใจ เพื่อป้องกันภาวะอากาศอุดตัน หรือ ภาวะ 

Air Lock คือภาวะที่อยู่ในห้องปรับอากาศแล้วไม่มีอากาศถ่ายเท 

กล่าวคอื ไม่มอีากาศหายใจได้นัน่เอง บางคนอาจเกดิภาวะชอ็คหรือ

หัวใจล้มเหลว จนท�าให้เสียชีวิตได้เนื่องจากการขาดอากาศหายใจ

 ดังนั้น การเป็นบ้าน Fresh Air...Fresh Stay ผู้อยู่อาศัย

ต้องมีการปรับตัวในหลายเรื่อง เพื่อให้บ้านเป็นบ้านท่ีสร้างเสริม 

สุขภาพอย่างแท้จริง

ข้อมูล : มูลนิธิใบไม้เขียว (ร่วมก่อตั้งโดย กฟผ.)



สุขกาย สบายใจ

เรื่อง : ฝ่ายแพทย์และอนามัย กฟผ.  ภาพ : ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ กฟผ.

  สภาพร่างกายของคนในปัจจุบันมักเสื่อมเร็วก่อนเวลา    

อนัควร สาเหตสุ่วนใหญ่มาจากความเครียดสะสม และร่างกายถกูใช้งาน

มากเกินก�าลัง เชื่อไหมคะว่าร่างกายเรานั้น พยายามเตือนเราด้วย

การส่งสัญญาณต่างๆ แล้ว แต่เราอาจไม่ได้หยุดรับฟังสัญญาณนั้น 

อวยัวะในร่างกายของเราจงึท�างานหนกักว่าเดมิ และทีร่บับทหนักสุด

ก็เห็นจะเป็น กระดูกสันหลัง ของเรานี่แหละค่ะ เนื่องจากกระดูก   

สนัหลงัเป็นโครงสร้างท่ีเป็นแกนกลางของล�าตวั และยงัเกีย่วข้องกบั

ระบบกล้ามเนือ้และระบบประสาท ความผดิปกตหิรอืโรคท่ีเกดิขึน้กบั

กระดูกสันหลังจึงมีความส�าคัญทางการแพทย์อย่างมาก

 ความผิดปกติที่กระดูกสันหลังนี้อาจเป็นมาแต่ก�าเนิด หรือ

อาจเกดิจากความผดิปกตขิองกล้ามเนือ้และกระดกู หรอือาจเกดิจาก

อุบัติเหตุ การเคลื่อนไหวร่างกายที่ผิดจังหวะหรือผิดท่า แน่นอนว่า

หากเกดิอะไรขึน้กบักระดกูสนัหลงัของเรา อวยัวะทีจ่ะได้รบัผลกระทบ

โดยตรงก็คือ เส้นประสาท ดังนั้นจึงส�าคัญอย่างยิ่งที่เราจะต้องดูแล

กระดูกสันหลังให้อยู่ในแนวความโค้งที่เหมาะสม กล้ามเนื้อต่างๆ 

ที่มาขึงอยู่โดยรอบกระดูกก็ต้องสมดุลและแข็งแรง หรือที่เรียกว่า 

“การปรับโครงสร้างร่างกายให้สมดุล” เพือ่ให้อวยัวะต่างๆ ในร่างกาย

ท�างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เรามาท�าความรู้จักกับโรคที่เกิด

จากความผิดปกติของกระดูกสันหลังกันดีกว่าค่ะ

 โรคหมอนรองกระดูกทบัเส้นประสาท เป็นอกีโรคหนึง่

ซึง่มีสาเหตมุาจากระบบกระดกูและกล้ามเน้ือไม่อยู่ในสภาวะทีส่มดลุ

และแข็งแรงเพียงพอ จึงท�าให้หมอนรองกระดูกเคล่ือนออกมา 

กระดูกสันหลังของคนเรามีทั้งหมด ๓๓ ชิ้น วางเรียงต่อกัน แต่ละ

ข้อจะมหีมอนรองกระดกูคัน่อยู ่การคัน่ของหมอนรองกระดกูจะท�าให้

เกิดช่องซึ่งเป็นทางออกของเส้นประสาทที่จะน�าเอาค�าส่ังต่างๆ ไป

ควบคมุการท�างานของอวยัวะทกุส่วนในร่างกาย ข้างๆ กระดกูสนัหลงั

จะมีกล้ามเนื้อชั้นลึกและมีเส้นเอ็นที่ขนาบอยู่ตลอดแนวของกระดูก

สันหลัง หากกล้ามเนื้อหรือเส้นเอ็นไม่แข็งแรง จะท�าให้แนวกระดูก

สญัญาณอนัตรายทีไ่มค่วรละเลย

ของโรคหมอนรองกระดูกทับเส ้นประสาท

ท่านั่งทำางานหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่ถูกต้อง
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สันหลังผิดรูป บวกกับการอยู่ในท่าทางต่างๆ ที่ไม่ถูกต้อง เป็นท่าที่

ท�าให้เกิดแรงอัดที่แนวกระดูกสันหลังมากเกินกว่าที่กล้ามเนื้อและ

เส้นเอ็นจะควบคุมไว้ได้ จะท�าให้หมอนรองกระดูกเคลื่อน

 ปัจจัยที่ส่งผลให้หมอนรองกระดูเคลื่อน คือ การ

เคลือ่นไหว อริยิาบถต่างๆ ของเรานีแ่หละค่ะ เช่น  การเอีย้วตวัหยบิ

ของ ยื้อหยิบของ การเล่นกีฬา การก้มยกของ นั่งรถกระชาก ล้ม

ก้นกระแทก แบกของหนักๆ ใส่รองเท้าส้นสูงมากๆ ฯลฯ ถ้าหากเรา

อยู่ในอริยิาบถที่ไม่เหมาะสม กจ็ะท�าให้หมอนรองกระดกูเคลือ่น หรือ

ถ้าหากปล่อยทิ้งไว้นานโดยไม่ได้รับการรักษา อาจท�าให้หมอนรอง

กระดูกฉีกขาดได้เมื่อสภาพร่างกายเริ่มเสื่อมลง

 อาการเบื้องต้นของโรค จะมีอาการปวดแปลบๆ ที่

บั้นเอว และอาจปวดมากขึ้นเมื่อเอี้ยวตัวหรือแอ่นหลัง ถ้ารุนแรงก็

จะปวดร้าวลงขาด้วย อาการเหล่านี้เป็นได้ทั้งในกรณีที่เกิดขึ้นทันที 

หรือกรณีท่ีเป็นการสะสมให้ค่อยๆ เกิด เช่น คนท้อง คนอ้วนมี       

พุงมากๆ เพราะการมีพุงมากจะดึงให้กระดูกสันหลังแอ่นมากกว่า

ปกติ ท�าให้เส้นเอ็นและกล้ามเนื้อที่อยู่รอบๆ กระดูกสันหลังอ่อนแอ 

และมช่ีองว่างให้หมอนรองกระดกูสามารถเคลือ่นออกมาได้ง่าย อาจ

เริ่มจากเคลื่อนออกมานิดเดียวจึงไม่มีอาการอะไร แต่หากไม่ดูแล

หรือดูแลไม่ถูกทางจะท�าให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนออกมาเรื่อยๆ 

จากที่ปวดเมื่อยธรรมดาก็เริ่มปวดมากขึ้น มีอาการชาปวดร้าว

ลงขา และอาจรนุแรงถงึขัน้ไม่มแีรง ขาเดนิไม่ได้ ควบคมุ

การขับถ่ายไม่ได้ หรือเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตครึ่ง

ท่อนได้

 การดแูลรกัษา ในทนัททีีม่อีาการให้

พยายามอยู่ในท่าที่สบายที่สุด พักสักครู่ใหญ่

แล้วค่อยเปลี่ยนท่าทาง หากเป็นอาการปวด

เรื้อรังควรใช้แผ่นความร้อนประคบ หลีกเลี่ยง

ท่าก้มตัวหรือท่าเอี้ยวตัว เพราะจะท�าให้หมอน

รองกระดกูเคลือ่นออกมามากขึน้ แต่ส่วนใหญ่ผูท้ีม่ี

อาการปวด มักจะไม่แน่ใจว่าอาการปวดเหล่านั้น    

เกิดจากหมอนรองกระดูกเคลื่อนหรือเปล่า จึงควรรีบ

ปรึกษาผู ้ เชี่ยวชาญระบบกระดูกกล ้ามเน้ือ เพ่ือตรวจ         

วนิจิฉยัโรค เพราะหากปล่อยไว้นานจะยิง่รกัษาได้ยากขึน้ การรกัษา

ส่วนมากมักเข้าใจว่าต้องผ่าตัดอย่างเดียวจึงจะหาย แต่จริงๆ       

แล้วการรักษาโรคหมอนรองกระดูกเคลื่อนด้วยการปรับโครงสร้าง

ร่างกายให้สมดลุและแขง็แรงน้ัน สามารถท�าให้โรคหมอนรองกระดกู

เคลื่อนหายได้ และที่ส�าคัญไม่มีความเสี่ยงใดๆ เพราะเป็นการปรับ

โดยวิถีธรรมชาติ ซึ่งการปรับจะค่อยเป็นค่อยไป ตามสภาพร่างกาย        

ของแต่ละคน โดยให้อยู่ในท่าทางอิริยาบถที่ถูกต้องในวิถีชีวิต การมี

สติเพื่อเรียนรู้กาย-ใจ การเปลี่ยนท่าทางบ่อยๆ ในการท�างาน แต่

ต้องบวกกบัการดแูลตวัเองทัง้อาหาร ออกก�าลังกาย พกัผ่อนให้เพยีง

พอ และปฏิบัติตามค�าแนะน�าของผู้เชี่ยวชาญ  เพราะหมอที่ดีที่สุด

อยู่ในตัวเราเอง

 การปรับวิธีการใช้ชีวิตข้างต้น นอกจากจะท�าให้หายจาก

โรคหมอนรองกระดูกเคล่ือนแล้ว การปรับโครงสร้างร่างกายยังถือ

เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันได้เป็นอย่างดี เพราะเมื่อโครงสร้างร่างกาย

ดี ระบบการไหลเวียนก็ดีด้วย เซลล์ในร่างกายก็แข็งแรง ระบบใน

ร่างกายดี อวัยวะต่างๆ ก็ท�างานได้เต็มประสิทธิภาพ ร่างกาย

คล่องแคล่วไม่ปวดเมื่อย สดชื่น อารมณ์ดี ที่ส�าคัญยังท�าให้รูปร่างดี 

เพราะโครงสร้างร่างกายทีด่หีมายถงึกล้ามเนือ้ทีแ่ขง็แรง ไม่มไีขมนั

ส่วนเกนิ นีแ่หละถอืเป็นการดแูลสขุภาพทีแ่ท้จรงิที่ได้ทัง้ร่างกายและ

จิตใจ

ข้อมูลจาก www.healthcorners.com
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นวัตกรรม
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เรื่องและภาพ : ข่าววิจัยและพัฒนา กฟผ.

 ฝ่ายบริหารงานวิจัยและพัฒนา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการ   

ส่งเสริมการเพิ่มสมรรถนะความสามารถทางเทคโนโลยีที่ใช้ในกิจการ กฟผ. รวมถึงสนับสนุนให้มีการน�าองค์ความรู้ที่ได้

จากผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้งานจริงทั้งภายในและภายนอก กฟผ. ให้เต็มศักยภาพ นับจนถึงปัจจุบัน กฟผ. ได้อนุมัติ

โครงการวิจัยไปแล้วทั้งสิ้น ๑๔๘ โครงการ เป็นงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยถึง ๙๖๔ ล้านบาท โดยมีการจัดประชุมทาง

วิชาการเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยให้กับหน่วยงานทั้งภายใน กฟผ. และหน่วยงานภายนอก เพื่อให้เกิดการน�าองค์ความรู้

ไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาประเทศให้มีศักยภาพที่สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล

 ถึงแม้ว่า กฟผ. จะมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการท�างานในกิจการไฟฟ้าอยู่

แล้วก็ตาม แต่งานด้านวิจัยและพัฒนาก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจที่ กฟผ. ไม่เคยละเลย เนื่องจาก

เทคโนโลยีในปัจจบุนัมกีารเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ จงึต้องอาศยัความร่วมมอืทางวชิาการ

จากสถาบันวิจัย หรือสถาบันการศึกษาต่างๆ ซึ่งที่ผ่านมา กฟผ. ได้ให้ทุนสนับสนุนการวิจัย

กับหน่วยงานข้างต้นอย่างต่อเนื่อง นับจากปี ๒๕๔๙ เป็นต้นมา พบว่าได้มีการน�าผลงาน

วิจัยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในหน่วยงานต่างๆ ของ กฟผ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๖ ของจ�านวน

โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ ส่วนที่เหลือเป็นโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐาน และ

โครงการวิจัยที่ก�าลังด�าเนินการในระยะที่ ๒ และในปี ๒๕๕๕ นี้ กฟผ. ก็ได้จัดการประชุม

ทางวิชาการอีกเช่นเคย เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย ภายใต้หัวข้อ “กฟผ. ก้าวไกล งานวิจัย

ก้าวหน้า” ซึ่งได้มีการน�าเสนอผลงานวิจัย ๖ เรื่อง ที่ถูกน�าไปประยุกต์ใช้จริงในกิจการของ 

กฟผ.

เปิด ๖ ผลงานวิจัย 

ที่น�าไปประยุกต์ใช้ในกิจการ กฟผ.
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โครงการการพฒันาฉนวนกนัความร้อนเซรามกิส�าหรบัห้องเผาไหม้ของเครือ่งกงัหนัก๊าซ  

น�าเสนอโดย ดร.สริิพรรณ นลิไพรชั จาก สถาบนัวจิยัโลหะและวสัด ุจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

 โครงการวจิยันีเ้ป็นการพฒันาสมบตัด้ิานการต้านทานความร้อนและความ

แข็งแรงทนทานของฉนวนกันความร้อนเซรามิก (Ceramic Heat Shield) โดยมี

เป้าหมายของงานวิจัยเพื่อให้แหล่งที่ให้บริการทดสอบทั้งในและต่างประเทศ 

ตลอดจนแหล่งจ�าหน่ายวัตถุดิบสามารถน�าข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง ตรวจสอบ 

หรือกิจกรรมอื่นๆ และสามารถน�าองค์ความรู้ที่ได้ไปดัดแปลงและพัฒนาชิ้นส่วน

อืน่ๆ ซึง่เป็นเนือ้เซรามกิได้ โดยเฉพาะเมือ่ต้องการเพิม่ความต้านทานความรอ้น

และความแขง็แรงของวตัถดุบิ โดยผลการวจิยัสามารถพฒันาชิน้งานทีม่คุีณสมบติั

ดีขึ้นในขนาดใกล้เคียงของจริงในระดับห้องปฏิบัติการ กล่าวคือ ชิ้นงานมีสมบัติ

ทางกายภาพเช่นเดยีวกบัฉนวนกนัความร้อนต้นแบบ แต่มสีมบตัทิางกลท่ีสงูและ

ทนการสึกหรอสูงกว่าฉนวนกันความร้อนต้นแบบ

โครงการการพัฒนาต้นแบบระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์แบบทุ่นลอยน�้าร่วมกับ

ระบบติดตามดวงอาทิตย์แบบถ่วงน�้าหนักด้วยน�้า

น�าเสนอโครงการโดย นายณัฐวัชต์ จิรวัชรคุณารักษ์ จาก ฝ่ายแผนงานพัฒนาโรงไฟฟ้า 

กฟผ.

 โครงการวจิยันีเ้ป็นการพฒันาต้นแบบของการตดิตัง้ระบบผลติไฟฟ้าจาก

เซลล์แสงอาทติย์ร่วมกบัระบบตดิตามดวงอาทติย์แบบถ่วงน�า้หนกัด้วยน�า้บนผวิน�า้ 

ขนาดก�าลังผลิต ๓๐.๒๔ กิโลวัตต์ ติดตั้งที่เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี 

ใช้เวลาท�าการวิจัย ๒ ปี ตั้งแต่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ถึง ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ 

โดยจัดท�าทุ่นลอยน�้าจากโฟมแท่งหุ้มด้วยแผ่นพลาสติก LDPE (Low Density 

Polyethylene) ใส่ในโครงเหลก็ชบุกลัวาไนซ์เพือ่ป้องกนัสนมิ จากนัน้น�ามาต่อกนั

เป็นทุ่นลอยน�้าขนาดใหญ่ เทคอนกรีตด้านบนเพื่อเป็นทางเดิน ติดตั้งแผงเซลล์

แสงอาทิตย์ชนิดผลึกซิลิคอนขนาด ๒๑๐ วัตต์ ใน ๒ รูปแบบ คือ รูปแบบที่ ๑ 

ติดตั้งบนโครงสร้างที่มีระบบติดตามดวงอาทิตย์จ�านวน ๘ ชุด ใช้เครื่องแปลง

กระแสไฟฟ้ากระแสสลับขนาด ๓๐ กิโลวัตต์ ๑ เครื่อง และรูปแบบที่ ๒ ติดตั้ง

แบบอยู่กับที่จ�านวน ๒ ชุด ใช้เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้ากระแสสลับขนาด ๓.๕ 

กโิลวตัต์ จ�านวน ๑ เคร่ือง มรีะบบเกบ็ข้อมลูและแสดงผลซึง่สามารถเรยีกดขู้อมลู

การผลิตไฟฟ้าแบบเวลาจริง (Real Time) ผ่านระบบอินทราเน็ตของ กฟผ. ส�าหรับค่า

พลังงานไฟฟ้าที่ระบบผลิตได้จะจ่ายให้กับร้านค้าบริเวณสันเขื่อนศรีนครินทร์

 โครงการนี้ได้เริ่มจ่ายพลังงานไฟฟ้าเข้าระบบอย่างเป็นทางการเมื่อวันท่ี ๑๒ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ท�าการเกบ็ข้อมลูอย่างเป็นทางการตัง้แต่เดอืนเมษายน-กนัยายน ๒๕๕๔ 

ท�าการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบกบัระบบผลติไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทติย์ทีต่ดิตัง้บนพืน้ดนิที่

เขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี โดยเปรียบเทียบค่าสมรรถนะของระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 

(Performance Ratio: PR) เท่านั้น เนื่องจากอุปกรณ์ที่ใช้ติดตั้งของทั้ง ๒ โครงการเป็น

คนละรุ่นกัน ทั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์และเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า โดยผลการวิเคราะห์ค่า

สมรรถนะของระบบเซลล์แสงอาทิตย์ทั้ง ๒ ระบบ มีดังนี้ ๑. แบบติดตั้งคงที่ ค่า PR ของ

ระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนทุ่นลอยน�้าของเขื่อนศรีนครินทร์ มีค่า

มากกว่าระบบตดิตัง้บนพืน้ดนิของเขือ่นสิรินธร ประมาณร้อยละ ๙.๐๑ และ ๒. ระบบตดิตาม

ดวงอาทติย์ของระบบผลติไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทติย์ทีต่ดิตัง้บนทุน่ลอยน�า้เขือ่นศรนีครนิทร์ 

มีค่ามากกว่าระบบที่ติดตั้งบนพื้นดินที่เขื่อนสิรินธร ประมาณร้อยละ ๑๖.๘๖



๔๐

โครงการการวิจัยใช้สารเติมแต่ง (Additive) ร่วมกับทะลายปาล์มสด

เป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า

น�าเสนอโครงการโดย รศ.ดร.ฐานิตย์ เมธิยานนท์ จาก ภาควิชา

วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

มหานคร

 โครงการวจิยันีเ้ป็นการศกึษาแนวทางในการน�าทะลายปาล์ม

สดมาใช้เป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า ตลอดจนหาแนวทาง

แก้ไขหรอืบรรเทาปัญหาทีเ่กดิขึน้จากการใช้สารเตมิแต่งเผาไหม้ร่วม

กับเชื้อเพลิง โดยมีเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาการจับตัวแข็งของกาก

เชือ้เพลงิทะลายปาล์มในห้องเผาไหม้ โดยจะศึกษาการใช้สารเตมิแต่ง

ทีห่าได้ภายในประเทศ ซึง่คาดว่าจะสามารถน�าผลการวจิยันี้ไปใช้กบั

เชือ้เพลงิชวีมวลชนิดอืน่เพือ่ผลติไฟฟ้าได้ด้วย ซึง่นบัเป็นทางหนึง่ที่

จะส่งเสรมิให้มกีารใช้พลงังานหมนุเวยีนในประเทศมากขึน้ อันจะช่วย

ลดมลพิษที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลได้บางส่วน

 ในการทดลองการเผาไหม้ ได้แบ่งการทดลองออกเป็นกรณี

การเผาไหม้ทะลายปาล์มเปล่า (Empty Friut Bunch: EFB) อย่าง

เดยีว และกรณกีารเผาไหม้ทะลายปาล์มเปล่าร่วมกบัดนิขาวเคโอลนิ 

(Kaolin) ผลการทดลองพบว่า ไม่ควรเผาไหม้ทะลายปาล์มเปล่าอย่าง

เดียว ไม่ว่าจะเป็นการเผาไหม้ที่อุณหภูมิต�่าหรือสูงเพราะจะเกิดทั้ง

ปัญหาการจับตัวแข็งของกากเชื้อเพลิง และมีขี้แร่จับที่ผนังท่อไอน�้า 

แต่ควรเผาไหม้ทะลายตาลเปล่าร่วมกับดินขาวเคโอลิน ในปริมาณ

ดินขาวเคโอลินร้อยละ ๗.๘ ต่อมวลแห้งของทะลายปาล์มเปล่า หรือ

ร้อยละ ๕.๖ ต่อมวลเปียกของทะลายปาล์มเปล่า ทั้งนี้ภายหลังการ

วิจัยได้มีการน�าไปขยายผลใช้งานจริงในภาคอุตสาหกรรมที่ บริษัท 

ไทยทาโลว์แอนด์ออยด์ จ�ากัด ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลการเดิน

ระบบพบว่าเชื้อเพลิงมีการเผาไหม้ดี เถ้าที่เกิดขึ้นไม่จับตัวแข็งและ

ก้อนทีเ่กดิจากการจบัตวักนัมขีนาดเล็กลง มขีีแ้ร่จับทีผิ่วผนงัท่อไอน�า้

น้อยมาก ท�าให้โรงงานสามารถเดนิระบบต่อเนือ่งได้มากกว่า ๑ เดอืน 

และระยะเวลาของการหยดุระบบเพือ่ท�าความสะอาดกส็ัน้ลงเนือ่งจาก

เถ้าที่เกิดจากการเผาไหม้ไม่จับตัวแข็งเหมือนในอดีต ใช้เวลาเพียง 

๒-๓ ชั่วโมงก็แล้วเสร็จ

โครงการการพัฒนาการตรวจสอบแบบไม่ท�าลายสภาพเพื่อประเมิน

การท�าหน้าที่การป้องกันความร้อนของ TBC

น�าเสนอโครงการโดย ศ.ดร.พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ และ ดร.ปิยะพงษ์  

อะสะนิธิ จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 โครงการวิจัยนี้เป็นการพัฒนาวิธีการตรวจสอบแบบไม ่   

ท�าลายสภาพเพือ่ประเมนิการท�าหน้าทีก่ารป้องกนัความร้อนของผิว

เคลือบ (Thermal Barrier Coating: TBC) โดยมีเป้าหมายของ

โครงการวิจัย คือ สามารถประเมินอายุการใช้งานที่เหลืออยู่ของชิ้น

งานและตรวจสอบการท�าหน้าที่ป้องกันความร้อนของผิว และมี

กระบวนการตรวจสอบแบบไม่ท�าลายสภาพโดยใช้ Thermographic 

Technique ส�าหรบัประเมนิคณุภาพและลกัษณะเฉพาะของผิวเคลอืบ 

TBC ทีผ่ลิตจากกระบวนการพ่นเคลือบด้วยเปลวความร้อน (Plasma 

Sprayed Coating)

   ผลการวจิยัสามารถน�าไปประยกุต์ใช้ตรวจสอบผวิเคลอืบ 

TBC ของชิน้งานอ่ืนๆ ทีเ่คลือบด้วยกระบวนการพ่นเคลือบด้วยเปลว

ความร้อนได้ นอกจากนี้ยังสามารถน�าไปประยุกต์เพื่อก�าหนดอายุที่

เหลือการใช้งานของชิน้งานได้ เช่น ชิน้งานถกูออกแบบให้ใช้งานได้ 

๘,๐๐๐ ชั่วโมง เมื่อค�านวณผ่านโมเดลที่สร้างขึ้นมาแล้วพบว่า       

ยังเหลือเวลาใช้งานได้อีก ๘๓๕ ชั่วโมง ท�าให้สามารถวางแผนการ 

บ�ารุงรักษา ซ่อมหรือเปลี่ยนทดแทนได้



๔๑

โครงการการพฒันาระบบการสร้างเส้นทางการเคลือ่นทีแ่ละชุดค�าส่ัง

ของระบบหุ่นยนต์พ่นเคลือบด้วยเปลวความร้อน

น�าเสนอโครงการโดย ดร.นิรุตต์ นาคสุข จาก ศูนย์เทคโนโลยีโลหะ

และวัสดุแห่งชาติ

 โครงการวิจัยนี้เป็นการเพิ่มศักยภาพของระบบพ่นเคลือบ

ด้วยหุ่นยนต์ของ กฟผ. และเป็นการสร้างองค์ความรู้ของประเทศ 

ในการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ช่วยในกระบวนการผลิต ดังนั้น ผู้วิจัย

จึงเน้นการสร้างซอฟต์แวร์ขึ้นมาเองตั้งแต่พื้นฐาน ด้วยภาษา C++ 

และ OpenGL Library และเนื่องจากค�าสั่งในการเขียนโปรแกรมถูก

พฒันาขึน้เองทัง้หมด ท�าให้ซอฟต์แวร์ที่ได้พฒันาขึน้ มศีกัยภาพสงู

ในการน�าไปต่อยอดต่อไป

 ชดุซอฟต์แวร์นีจ้ะสร้างแบบจ�าลองคอมพวิเตอร์ของพืน้ผิว

ของชิ้นงานที่ต้องการพ่นเคลือบขึ้นมา รวมถึงซอฟต์แวร์สร้างเส้น

ทางการเคลือ่นทีข่องหุน่ยนต์ในการพ่นพืน้ผวิภายในของชิน้งาน ซึง่

มีความสามารถในการสร้างเส้นทางการเดินปืนพ่น การปรับมุมปืน

เพื่อหลีกเลี่ยงการชนของปืนพ่นและชิ้นงาน และการจ�าลองการ

เคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ในการพ่น ท�าให้หุ่นยนต์สามารถพ่นพื้นผิว

ภายนอกของชิ้นงานที่ซับซ้อนได้

โครงการศกึษาและวจิยัเพือ่พฒันาเครือ่งผลติไฟฟ้าพลงัน�า้ขนาดเลก็

น�าเสนอโครงการโดย ดร.รัดเกล้า พันธุ์อร่าม จาก ฝ่ายสิ่งแวดล้อม

โครงการ กฟผ. และที่ปรึกษา ดร.ยอดชาย เตียเปิ ้น จาก 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 โครงการวจิยันีเ้ป็นการออกแบบและผลติเครือ่งผลติไฟฟ้า

พลังน�้า ให้ใช้งานได้อย่างเหมาะสมส�าหรับพื้นที่ของประเทศไทย   

ในราคาที่ต�่ากว่าน�าเข้าจากต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้

และพฒันาบคุลากรด้านเทคโนโลยกีารออกแบบและผลติเคร่ืองผลติ

ไฟฟ้าพลังน�้าในประเทศไทย โดยมีเป้าหมายในการออกแบบและ

ผลิตเครือ่งผลิตไฟฟ้าพลังน�า้ประเภทกงัหนัใบพัด (Propeller Turbine) 

เพือ่เป็นต้นแบบส�าหรับใช้งานทีค่วามสูงหวัน�า้ ๑๕-๒๐ เมตร ขนาด

ก�าลงัผลติ ๑๓๗ กโิลวตัต์ และต้นแบบส�าหรบัใช้งานทีค่วามสงูหัวน�า้ 

๕-๑๐ เมตร ขนาดก�าลังผลิต ๕๕ กิโลวัตต์

 ผลจากการทดสอบใช้งาน พบว่า เครื่องผลิตไฟฟ้าพลังน�้า

ส�าหรับความสูงหัวน�้า ๕-๑๐ เมตร มีสมรรถนะตามท่ีได้ท�าการ

ออกแบบไว้ ส่วนเคร่ืองผลิตไฟฟ้าพลังน�า้ส�าหรับความสงูหวัน�า้ ๑๕-

๒๐ เมตร มีสมรรถนะต�่ากว่าที่ออกแบบไว้ โดยจากการวิเคราะห์ผล

และศกึษาหาสาเหตทุีท่�าให้เคร่ืองผลิตไฟฟ้าพลังน�า้ส�าหรบัความสงู

หัวน�้า ๑๕-๒๐ เมตร ไม่สามารถท�างานได้ตามสมรรถนะที่ออกแบบไว้

พบว่า สาเหตุหลักเกิดจากระดับการเกิดพฤติกรรมเกิดโพรงอากาศ

ในของเหลว (Cavitation) สูงกว่าเครื่องผลิตไฟฟ้าพลังน�้าขนาดเล็ก 

ส�าหรับความสูงหัวน�้า ๕-๑๐ เมตร ดังนั้น ในการด�าเนินงานต่อไป

ในอนาคต ควรมีการศึกษาพฤติกรรม Cavitation ในการออกแบบ

กังหันน�้าด้วย

 ...การค้นคว้าวิจัยเป็นรากฐานส�าคัญที่จะผลักดันให้

ประเทศก้าวไปข้างหน้า กฟผ. จึงขอเป็นส่วนหนึ่งของการ

สนบัสนนุประเทศให้ถงึพร้อมด้วยองค์ความรูจ้ากการวจัิยท่ีเป็น

ประโยชน์ ด้วยมุ่งหวังว่าทุกโครงการวิจัยที่ กฟผ. สนับสนุน 

จะเป็นบันไดขั้นแรกของการต่อยอดน�าไปประยุกต์ใช้ และแตก

ยอดการวิจัยให้หลากหลายเพิ่มเติม...



นานาทัศนะ

๔๒

เรื่องและภาพ : ศรีประไพ พลรักษา

 “นานาทัศนะ” ฉบับนี้ ขอยก

ตัวอย่างเรื่องราวชีวิตของผู้ชายคนหนึ่งที ่ 

ผู้เขียนไปอ่านเจอในเว็บไซต์ www.edu-

zones.com ผู้ชายคนนี้อยู่กับพ่อและน้อง

ชาย โดยพ่อเปิดอูซ่่อมรถ ท�างานเลีย้งพวก

เขามาเพียงล�าพัง วันหนึ่งเขาบอกพ่อว่า 

“อยากเรียนต่อ อยากเป็นนักเขียน” แต่พ่อ

ไม่อนญุาตและจะให้เขามารบัช่วงต่อกิจการ 

ผู้ชายคนน้ีไม่ยอม เขาอยากเขียนหนังสือ

ให้คนอ่าน ไม่ใช่เป็นช่างซ่อมรถ เขายืนยัน

จะท�าตามความฝัน แม้นั่นหมายถึงการที่

เขาต้องออกจากบ้านไปใช้ชวีติตวัคนเดยีว

ก็ตาม ตอนนั้นเขาเกลียดพ่อ เกลียดความ

คดิของพ่อ ทีว่นัๆ เอาแต่ท�างาน เมือ่ออกมา

อยูข้่างนอก เขาใช้เงินเก็บทีม่เีป็นค่าใช้จ่าย 

และรับจ้างเป็นตัวประกอบภาพยนต์ แลก

กับเงินไม่กี่ร้อยบาท แม้จะล�าบากแต่เขาก็

ไม่ยอมทิ้งความฝัน เขาเฝ้าฝึกฝีมือและ

ลองส่งงานเขียนไปนิตยสารหลายแห่ง และ

ในที่สุดก็ท�าส�าเร็จ ตอนนี้เขามีหนังสือที่ได้

รับการตีพิมพ์แล้ว ๙ เล่ม เขาพิสูจน์ตัวเอง

ได้แล้ว ติดเพียงแต่ “ไม่กล้า” ไปบอกความ

ส�าเรจ็นีก้บัพ่อ ได้แต่หวงัว่าสกัวนัจะกล้าพอ

นางสาวลดัดาวลัย์ จนัทะชัย นกัศกึษา

 ช่วงปิดเทอมใหญ่ปีที่แล้ว พ่อมา

อยูท่ีห่อพกัเป็นเพือ่นก่อนรับกลับไปอยูบ้่าน

ที่ต่างจังหวัดด้วยกัน ในวันที่ก�าลังจะกลับ

ต่างจังหวัดน้ัน ฉันอารมณ์ไม่ค่อยดีเพราะ

ต้องตื่นเช้ามาก ต้องรีบไปขึ้นรถให้ทัน แต่

พ่อกลับหากระเป๋าสตางค์ไม่เจอ ฉนัหงดุหงดิ

เลยตวาดพ่อออกไป “เอาไว้ตรงไหน ท�าไม

ไม่หาดตูรงนัน้” พอขึน้รถ ฉนักเ็ข้าไปกอดพ่อ

และถามว่าโกรธฉันหรือเปล่า พ่อบอกไม่

เคยโกรธลูกเลย พ่อบอกว่าพ่อขี้หลงขี้ลืม 

ท�าให้เสียเวลา พ่อสัญญาว่าจะไม่เป็นตัว

ถ่วงให้ฉันอีก ฉันรู้สึกละอายใจมาก ทุกวัน

นี้ถ้านึกถึงเรื่องนี้ทีไรน�้าตาฉันจะไหลทุกท ี

ฉนัไม่น่าไปตวาดพ่อเลย ทัง้ๆ ทีพ่่อรกั และ

ท�าเพื่อฉันมาตลอด แต่ฉันกลับไปตวาดพ่อ 

วันนั้นฉันถามแค่ “พ่อโกรธฉันไหม” ฉันยัง

ไม่ได้ขอโทษพ่อเลย พอพ่อไม่โกรธ ฉันก็

เหมือนคนไม่มีความผิด ทัง้ทีจ่ริงๆ แล้ว ผดิ

มากที่สุด

ขอโทษพ่อ 

ทำ�ไมตอ้งรอใหถ้ ึง

 วนัหนึง่เขาได้รับข้อความจากน้อง

ชายว่า “พ่อถูกรถชน” ขาก้าวไปไวกว่า

ความคิด มารู ้ตัวอีกที เขาได ้ยืนอยู ่ที่         

โรงพยาบาลแล้ว สิ่งแรกที่เห็นคือ หมอกับ

พยาบาลก�าลังช่วยพ่ออยู่ในห้องไอซียู เขา

ภาวนาให้พ่อปลอดภัยพลางหันไปถาม

น้องชายถึงเรือ่งทีเ่กดิขึน้...“พ่อท�าหนงัสอื

หล่นกลางถนนก็เลยหยุดเก็บ ท�าให้พ่อ

โดนรถชน” น้องตอบเรียบๆ เขาเลยถาม

กลบัไปว่า พ่อบ้าหรือเปล่าทีเ่อาชวีติมาแลก

กบัหนงัสอืเล่มเดยีว “ถ้าไม่ใช่หนงัสอืของพี่ 

พ่อคงไม่เก็บหรอก” ค�าตอบของน้องท�าให้

เขาชาไปทั้งร่างกาย พ่อถูกรถชนเพราะ

หนังสือของเขา “พ่อซื้อหนังสือของพี่ทุก

เล่ม พ่อบอกว่ามนัเป็นผลงาน เป็นความฝัน

ของลูก จะไม่ซื้อได้ไง พี่ไม่รู้หรอกว่าพ่อ

คิดถึงพี่มากแค่ไหน พ่ออยากให้พี่กลับมา

อยู่กับเรา พ่อบอกว่าจะไม่บังคับอะไรลูกๆ 

อีก ชีวิตของลูก พ่ออยากให้ลูกเลือกเดิน

เอง แต่พ่อจะคอยอยู่ข้างหลังและคอยเป็น

ก�าลังใจในยามที่ลูกท้อ”

 น�า้ตาของของลกูผูช้ายไหลอาบ

แก้มอย่างไม่รู้ตวั ทีผ่่านมาเขาคดิได้อย่างไร

ว่าพ่อไม่รัก เพราะทิฐิที่มีท�าให้เขามองไม่

เห็นความรักของพ่อ น่าละอายใจจริงๆ ที่

ไม่กล้ามาขอโทษผู้มีพระคุณ จนเกือบเสีย

โอกาสนัน้ไปตลอดชวีติ แล้วคณุผู้อ่านล่ะคะ 

เคยท�าอะไรให้พ่อเสยีใจแล้วยงัไม่ได้ขอโทษ

พ่อบ้างไหมคะ

วันพ่อ???



๔๓

นายอาณัติ พ่วงพิทักษ์ นักศึกษา

 พ่อเป็นข้าราชการครูที่มีชื่อเสียง

ในพื้นที่บ้านเกิดของฉัน วันที่ฉันค้นพบ   

ตวัเองว่าแตกต่างไปจากคนอืน่ ฉนักลวัทีจ่ะ

บอกความจริงกับพ่อ กลัวว่าจะเป็นเหมือน

ครอบครวัอืน่ทีเ่กดิการทะเลาะกนัอย่างรนุแรง 

กลวัว่าพ่อจะรับไม่ได้ทีฉ่นัไม่ใช่ผูช้าย ฉนักลวัว่า

พ่อจะอับอาย แต่วันที่พ่อรู้ พ่อกลับไม่ว่า

อะไรเลย ไม่โกรธ พ่อยอมรับในตัวฉันได้ค�าพูด

ท่ีฉันเตรียมมาขอโทษ ฉันไม่ได้พูดเลย 

เพราะค�าพูดของพ่อที่ว่า “ไม่เป็นไร แค่ลูก

พ่อเป็นคนดีก็พอ” เพราะพ่อไม่ว่าฉันก็ไม่รู้

จะขอโทษอะไรพ่อ แต่ลึกๆ ในใจฉันอยาก

จะบอกกับพ่อเสมอว่า “ฉันดีใจที่ได้เป็นลูก

ของพ่อ ฉันขอโทษที่ไม่สามารถเป็นผู ้

สืบทอดวงศ์ตระกูลได้ ขอโทษที่ไม่ใช่ลูก

ผูช้ายอย่างทีพ่่อต้องการ ขอโทษทีเ่ป็นแบบนี ้

ขอโทษทีเ่หน็แก่ตวั และขอบคณุทีพ่่อเข้าใจ 

ขอบคณุทีท่�าให้ฉนัได้เกดิมาเป็นลกูของพ่อ”

นางสาวกลุตลกัษณ์ บญุกนั พนกังาน

บริษัท

 ฉนัไม่ค่อยสนิทกบัพ่อเท่าไหร่ พ่อ

พูดอะไรฉันจะไม่ค่อยฟัง แต่ไม่ใช่ว่าฉันไม่

รักพ่อ ฉันรักพ่อเสมอ อยากจะบอกพ่อว่า 

หลายครัง้ทีท่�าให้พ่อผดิหวงั ท�าให้พ่อเครยีด 

ฉันรู ้ว่าฉันผิดที่เอาแต่ใจ ไม่เคยเชื่อฟัง 

ท�าตัวไม่ดี และเป็นลูกที่ไม่น่ารัก ฉันอยาก

จะขอบคณุพ่อทีท่�าให้ฉนัได้เกดิมา ขอบคณุ

ทีท่�าทกุอย่างเพือ่ฉัน ขอบคณุทีท่�าให้มวีนันี้ 

รกัพ่อค่ะ แต่นัน่กแ็ค่ความในใจทีฉ่นัเกบ็มา

ตลอด ไม่เคยพูดออกไปเลยสักครั้ง ติดอยู่

ที่ไม่กล้า อายและเขินไปหมด หรืออาจจะ

เป็นเพราะความห่างเหิน หวังว่าจะมีสักวัน

ที่ฉันกล้าบอกความรู้สึกทั้งหมดนี้กับพ่อ

ใหม่ ตรียฉัตร (นามสมมติ) พนักงาน

ขาย

 เคยคดิว่า ไม่น่าเกดิมาเป็นลกูของ

ผู้ชายคนนี้เลย ตั้งแต่จ�าความได้ เขาท�าให้

ครอบครัวเดือดร้อนตลอด ท�าให้แม่เสียใจ 

บางครั้งก็สร้างเรื่องให้ปวดหัว ฉันโตมา

พร้อมกบัความล�าบาก พ่อท�าให้ชวีติฉนัเป็น

แบบนี้ ฉันไม่อยากมีพ่อแบบนี้เลย แต่พอ

โตขึน้ อะไรหลายๆ อย่างท�าให้ฉนัคดิได้ ฉนั

เป็นลูกทีแ่ย่มากๆ ฉนัลืมไปได้อย่างไรว่าพ่อ

ไม่ได้ตั้งใจให้เกิดเรื่องที่ไม่ดี พ่อพยายามที่

จะเลี้ยงลูกให้ดีที่สุดแล้ว ถึงพ่อล�าบากแต่

พ่อก็ไม่เคยทอดทิง้ลกู พ่ออาจจะไม่ใช่พ่อท่ี

สมบูรณ์แบบ แต่พ่อก็เป็นพ่อท่ีรักลูกท่ีสุด 

แค่พ่อรักฉันก็น่าจะเพียงพอแล้ว ฉันอยาก

จะบอกพ่อว่า “ขอโทษที่เคยไม่อยากเกิด

เป็นลูกพ่อ ฉันโชคดีที่สุดแล้วที่ได้เกิดเป็น

ลูกของพ่อ ฉันรักพ่อนะ” แต่ฉันก็ยังไม่กล้า

บอก กลัวพ่อจะเสียใจ ถ้ารู้ว่าฉันเคยคิดไม่

อยากจะเกิดเป็นลูกของเขา



โลกธุรกิจ

เรื่อง : ฝ่ายจัดการธุรกิจในเครือ กฟผ. ภาพ : กองผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ กฟผ.

๔๔

RATCH เดินหน้าโครงการ เซเปียน-เซน�้าน้อย

หลังลงนามสัมปทาน กับ สปป.ลาว

ราชบุรีโฮลดิ้ง เผยข่าวดี บริษัท ไฟฟ้าเซเปียน-เซน�้าน้อย จ�ากัด ลงนามสัญญาสัมปทานกับรัฐบาล สปป. ลาว อย่างเป็น

ทางการ อายุสัญญา ๒๗ ปี นับตั้งแต่เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ ปี ๒๕๖๑ ส่วนการเจรจาสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ 

กฟผ. คาดลงนามปลายปี ๒๕๕๕

การลงนามบันทึกความเข้าใจ Tariff MOU กับ กฟผ. เมื่อเดือน สิงหาคม ๒๕๕๓



 นายนพพล มิลินทางกูร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท 

ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) หรือ RATCH กล่าวว่า 

บริษัท ไฟฟ้าเซเปียน-เซน�้าน้อย จ�ากัด ซึ่ง RATCH ถือหุ้นร้อยละ 

๒๕ ได้ลงนามสัญญาสัมปทานกับรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว (สปป. ลาว) นบัเป็นความก้าวหน้าส�าคญัในการพฒันา

โครงการโรงไฟฟ้าพลงัน�า้เซเปียน-เซน�า้น้อย กล่าวคอื บรษิทั ไฟฟ้า

เซเปียน-เซน�า้น้อย จ�ากดั ได้รบัอนุญาตจากรฐับาล สปป. ลาว อย่าง

เป็นทางการให้ด�าเนินการพัฒนา ก่อสร้าง และด�าเนินงานโครงการ

โรงไฟฟ้าพลังงานน�้าเซเปียน-เซน�้าน้อย ขนาดก�าลังการผลิต ๔๑๐ 

เมกะวัตต์ ซึ่งสัญญาจะมีผลผูกพัน ๒๗ ปี ตั้งแต่ปี ๒๕๖๑-๒๕๘๘ 

โดยทั้งสองฝ่ายได้ลงนามสัญญา เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ และ

ต่อจากนี้ RATCH คาดว่า จะบรรลุข้อตกลงสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ

การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในช่วงปลายปีนี ้และจะ

ใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณ ๕ ปี

 “โครงการโรงไฟฟ้าพลังน�้าเซเปียน-เซน�้าน้อย มีมูลค่า

ประมาณ ๓๒,๐๐๐ ล้านบาท โดย RATCH ใช้เงินลงทุนจากกระแส

เงินสดของบริษัท ประมาณ ๒,๔๐๐ ล้านบาท โครงการนี้พัฒนาขึ้น

ภายใต้กรอบความร่วมมือการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าระหว่างไทยกับ 

สปป.ลาว ซึง่กระแสไฟฟ้าส่วนใหญ่ทีผ่ลติได้จะจ�าหน่ายให้กบั กฟผ. 

ผ่านระบบส่งไฟฟ้าของ กฟผ. ขนาด ๕๐๐ กิโลโวลต์ที่บ้านนาบง 

จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อส่งกลับมาใช้ในประเทศไทย ท้ังนี้ แผน

พัฒนาก�าลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยปี ๒๕๕๓-๒๕๗๓ ได้

ก�าหนดให้โครงการโรงไฟฟ้าพลังน�้าเซเปียน-เซน�้าน้อย เข้าระบบ

ผลิตกระแสไฟฟ้าของประเทศในปี ๒๕๖๑ ส�าหรับกระแสไฟฟ้าส่วน

ที่เหลือจะจ�าหน่ายให้กับการไฟฟ้าลาว เพื่อรองรับความต้องการ

ภายในประเทศทีเ่ตบิโตขึน้ตามความเจรญิทางเศรษฐกิจและสงัคม

ของ สปป.ลาว ทั้งนี้ทางบริษัทคาดว่าโครงการโรงไฟฟ้าพลังน�้า      

เซเปียน-เซน�้าน้อย จะเริ่มลงมือก่อสร้างได้ในปี ๒๕๕๖ ที่จะถึงนี้” 

นายนพพล มิลินทางกูร กล่าวในที่สุด

 ทัง้นี ้โครงการโรงไฟฟ้าพลงัน�า้เซเปียน-เซน�า้น้อย มกี�าลงั

ผลิต ๔๑๐ เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ในแขวงอัตตะปือ และแขวงจ�าปาสัก 

สปป.ลาว ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจโครงสร้างราคาซื้อขายไฟฟ้า 

(Tariff MOU) กับ กฟผ. เมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๕๓ ต่อมาในเดือน

มิถุนายน ๒๕๕๔ ผู้ร่วมทุนทั้ง ๔ ราย ได้แก่ บริษัท ผลิตไฟฟ้า

ราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) บริษัท SK Engineering and      

Construction บริษัท Korea Western Power และ บริษัท Lao Holding 

State Enterprise ได้ลงนามในสญัญาระหว่างผูถ้อืหุน้และสญัญาซือ้

ขายหุ้น จากนั้นในเดือนมีนาคม ๒๕๕๕ ได้ร่วมกันจัดต้ัง บริษัท 

ไฟฟ้าเซเปียน-เซน�้าน้อย จ�ากัด เพื่อด�าเนินการพัฒนาโครงการนี้

๔๕



เรื่องและภาพ : ศิริลักษณ์ ศรีมณฑล

เที่ยวตามอำาเภอใจ

เรื่อง : ธิดาเทพ  ภาพ : กองผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ กฟผ.

แมเ่มาะ...ที่นี่มดีี
Mae Moh: The Hidden Charm

หน้าหนาว คือช่วงที่มีเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะรอ

เราอยู่ ปีนี้ก็เช่นกัน Mae Moh Festival 2012 

ยังคงความสนุกสนาน เจือกลิ่นอายมนต์เมือง

เหนือได้อย่างจับตาจับใจ

๔๖



๔๗

วันแรก มุ่งสู่แม่เมาะ

 เราออกจากตวัเมอืงล�าปาง โดยเช่ารถสองแถวทีส่ี่แยกร้าน

ขายยาไทยโอสถ ถนนทพิวรรณ มุง่หน้าสูเ่หมอืงแม่เมาะ การไฟฟ้า

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ด้วยถนนสายล�าปาง-เด่นชัย ใช้

เวลาเดินทางเพียง ๓๐ นาทีก็ถึงที่หมาย วันน้ี (๑๖ พฤศจิกายน 

๒๕๕๕) เป็นวันแรกของเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ ๒๕๕๕ เรามี

เวลาพอสมควรในการเดนิชมพพิธิภณัฑ์ศนูย์ถ่านหนิลิกไนต์ศกึษา 

(เหมืองแม่เมาะ) ก่อนพิธีเปิดจะเริ่ม ที่นี่น�าเสนอความรู้ได้ทันสมัย

ไม่แพ้พิพิธภัณฑ์ดังๆ ในกรุงเทพฯ ที่ส�าคัญ ท�าให้เราได้รู ้ว่า 

กระบวนการให้ได้มาซึ่งกระแสไฟฟ้าน้ันไม่ง่ายเลย โดยเฉพาะ      

เชือ้เพลิงถ่านหนิจากแม่เมาะ ทีผ่ลติไฟฟ้าส่งจ่ายไปทัว่พืน้ทีภ่าคเหนอื

เรือ่ยไปถงึกรงุเทพฯ ความรูใ้หม่นีท้�าให้เรามัน่ใจว่า ถ่านหนิจะท�าให้

ประเทศไทยรอดพ้นจากปัญหาขาดแคลนพลงังานทีป่ระเทศอืน่ก�าลัง

เผชิญ เช่น สหภาพพม่า หรือ เวียดนาม ที่ต้องมีการเวียนดับไฟฟ้า

ในแต่ละส่วนของประเทศ หรือไฟฟ้าดับเป็นวงกว้าง (Blackout) ที่

เพิ่งได้ยินข่าวเกิดขึ้นในอินเดีย

 เต็มอิ่มกับความรู้แล้ว เราได้ลองเล่นสไลเดอร์ สัญลักษณ์

ของเหมืองแม่เมาะ ปล่อยตัวตามแรงโน้มถ่วงของโลกจากลาน     

พื้นหญ้าของจุดชมวิวลงสู่สนามกอล์ฟ สนุกพอแล้วก็มาแวะชิม   

ลาบเมอืงทีข่ึน้ชือ่ของแม่เมาะ และนัง่ชมขบวนพาเหรดและการแสดง

ในพิธีเปิด ได้ชมคอนเสิร์ตล้านนา สะล้อ ซอ ซึง ไพเราะจับใจ

 คนืน้ันเราจดัการเชก็อนิเข้าพกัทีบ้่านพกัรบัรองของ กฟผ. 

ตามที่ได้จองเอาไว้ ห้องพักที่นี่ราคาไม่แพง เพียง ๔๐๐-๖๐๐ บาท 

สามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่ ประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ 

โทร. ๐-๕๔๒๕-๒๗๓๐, ๐-๕๔๒๕-๒๗๓๕ ยามค�า่คนืทีน่ีอ่ากาศเยน็

สบายไม่ต้องง้อแอร์แต่อย่างใด

วันที่สอง ตะลุยเก็บภาพประทับใจ

 วันที่สองเราออกจากที่พักแต่เช้าสู่จุดชมวิวต่างๆ ภายใน

เหมืองแม่เมาะ ที่นี่เขาพิถีพิถันดีนะ จัดจุดชมวิวพร้อมสวนดอกไม้

สวยๆ ไว้หลายจดุอย่างใส่ใจทกุรายละเอียด บางจุดสามารถมองเหน็

การท�างานของเจ้ารถยกัษ์และรถขดุตกัลกิไนต์บรเิวณท้องเหมอืง ที่

อยู่ห่างออกไปเบื้องล่างได้เป็นมุมกว้าง และที่พลาดไม่ได้เลยก็คือ 

การไปชมทุ่งดอกบัวตอง 

ที่พร้อมใจกัน

บานอวดแสงเต็มพื้นที่สุดลูกหูลูกตา ทุ่งบัวตองใน กฟผ.แม่เมาะ นี่

สวยไม่แพ้ทีจ่งัหวดัแม่ฮ่องสอน เราถงึกบัต้องยกกล้องมารวัชตัเตอร์

นับคร้ังไม่ถ้วน แล้วยังได้ตื่นตาอีกคร้ังกับความสวยของสวน

เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษาฯ ซึ่ง กฟผ. ปรับปรุงพื้นที่ทิ้งดินของ

เหมืองแม่เมาะให้เป็นสวนสวย เห็นได้ชัดว่าได้มีการใช้พื้นที่ให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด

 วนันีก้ว่าจะได้เข้าทีพ่กักเ็ล่นเอาค�า่มดื กอ็ยูเ่มอืงกรงุไม่เคย

ได้เจอดารานักร้องกับเขาเสียที เลยไม่พลาดไปเกาะขอบเวที

คอนเสิร์ต กิจกรรมภาคกลางคืนของเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ โอ้

โห...คึกคักมาก ทุกพื้นที่หน้าเวทีถูกจับจองโดยนักท่องเที่ยวที่มา

แชร์ความสนุกด้วยกัน

วันที่สาม บนเส้นทางวัฒนธรรม

 เราตื่นแต่เช้าเช่นเคย ไม่ได้รีบร้อนไปไหนหรอก เพียงแต่

ออกมาเดนิช้าๆ รบัอากาศเยน็ๆ สดูความสดชืน่ให้เตม็ปอด น่าแปลก

จริง...ตั้งแต่มาที่ กฟผ.แม่เมาะ อาการภูมิแพ้ก็หายไปเลย คงจะ

เพราะทีน่ีอ่ากาศด ีไม่ต้องดมควนัท่อไอเสียเหมอืนในกรงุเทพฯ และ

พอสายหน่อยเราเร่ิมออกเทีย่วตามเส้นทางวฒันธรรมทีจ่ดัไว้ภายใน

เทศกาลท่องเทีย่วแม่เมาะ ได้ไปเชยีร์การแข่งขนัดนตรีพืน้บ้าน การ

แข่งขันกีฬาเด็กระหว่างหมู่บ้าน ชมการแสดงศิลปะท้องถิ่นที่เรียก

ว่า “แห่ช้างผ้า” และเป็นคร้ังแรกที่ได้ลองนวดตอกเส้น ตามแบบ

ฉบบัภาคเหนือ ให้บริการโดยเครือข่ายจติอาสา กฟผ.แม่เมาะ สบาย

ตัวมากๆ ปิดท้ายด้วยการซื้อหาของฝาก แน่นอนว่าต้องเป็นของ

ท้องถิ่นแม่เมาะ ข้อสังเกตอย่างหนึ่งของนักท่องเที่ยวอย่างเราคือ 

คนท้องถิ่นที่ได้พบเจอในงานมีความเป็นมิตรมาก ยิ้มแย้มแจ่มใส

ให้การต้อนรับเราอย่างดีเสียจนอดเกรงใจไม่ได้ แถมพวกเขายังน่า

อจิฉาด้วย ที่ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการมคีณุภาพชวีติทีด่เีช่นนี้

 ถ้าไม่ได้มาทริปนี้ เราคงไมรู่ ้ว่าแมเ่มาะมีอะไรดีๆ  ซอ่นอยู ่ ที่

ผ่านมาเมื่อมาเที่ยวเมืองเหนือก็มักจะมุ ่งหน ้าสู ่เชียงใหม่ หรือแวะมา

เที่ยวตวัเมืองล�าปาง ทัง้ทีอ่�าเภอแมเ่มาะหา่งจากตวัเมืองล�าปางนิดเดียว 

เรากลับไมค่อ่ยนึกถึงที่นี่ และที่เหลือเชื่ออีกอย่างคือ เราเที่ยวภายใน 

กฟผ.แมเ่มาะ ตลอด ๓ วัน ได้โดยไมรู่ ้สึกเบื่อเลย ความเปนมิตรของ

ผู ้คน และสภาพแวดล้อมที่ยังเปนธรรมชาติ

อยู ่มากของแมเ่มาะ จะติดอยู ่ในใจเรา

ไปอีกนาน

 

็

็



ท้ายเล่ม

 EGAT Magazine จัดท�าโดย ฝ่ายสื่อสารองค์การ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่ปรึกษา ธาตรี ริ้วเจริญ เยาวลักษณ์ โหตรภวานนท์ 
ยุวดี ธงสุวรรณ รัชดา ทองอยู่ อนิรุจน์ เอี่ยมกิจการ ศิริลักษณ์ ศรีมณฑล บรรณาธิการ ยุทธชาติ เพียรมานะกิจ หัวหน้ากองบรรณาธิการ ณัฐกา   
ปีตะเสน กองบรรณาธิการ กฤษณ์ สุนทรชาติ นิรุตต์ หมั่นกิจ สุรินทร์ หล่อฤาทัย พีรายุ พุดทัน อัครพล รักศรีรุ่งเรือง ธิดาเทพ ลือขุนทด ชลิศา 
แดงจ�ารูญ ภาพและศิลปกรรม กองผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์การ สมาชิกและจัดส่ง แผนกบริการงานเผยแพร่ โทร. ๐ ๒๔๓๖ ๔๘๒๑ 
จัดพมิพ์โดย กองผลติสือ่ประชาสมัพนัธ์ ฝ่ายสือ่สารองค์การ ส�านกักองบรรณาธกิาร แผนกข่าวสารประชาสมัพนัธ์ภายใน อาคารประชาสมัพนัธ์ กฟผ. 
ส�านักงานใหญ่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บางกรวย นนทบุรี ๑๑๑๓๐ โทร. ๐ ๒๔๓๖ ๔๘๒๓ 
 EGAT Magazine เผยแพร่ความรู้ด้านพลังงานไฟฟ้าและการด�าเนินงานของ กฟผ. ท้ังนี้ ความคิดเห็นเป็นของผู้เขียนมิใช่ของ กฟผ. 
บรรณาธิการ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือปรับปรุงต้นฉบับเพื่อความเหมาะสม

เรื่อง : ลือชัย โถสกุล  ภาพ : กองสื่อสารพัฒนาโครงการ กฟผ.

กวีวิศวกร 

“ก้องภพ รื่นศิริ”

 ก่อนจากกันไปในหน้าสุดท้าย EGAT Magazine ฉบับนี้จะ

พาไปท�าความรู้จักกับวิศวกรที่มีความประพฤติดีน่าเอาเยี่ยงอย่าง 

จนได้รบัเลอืกจากมูลนิธิก�าธน สนิธวานนท์ ให้เป็นวศิวกรดเีด่น สาขา

วิศวกรผู้อุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทย (กฟผ.) และรางวัลบุคลากรดีเด่น ของสายงานพัฒนา

โรงไฟฟ้า กฟผ.

 เป็นเรือ่งทีห่าได้ไม่ง่ายเลยทีค่นเราจะใช้สมองสองซกีทัง้

ศาสตร์และศิลป์ได้อย่างดีเท่าเทียมกัน แต่ทว่า พี่ก้องภพ รื่นศิริ 

วิศวกรระดับ ๑๐ ฝ่ายก่อสร้างพลังความร้อน ของ กฟผ. มีความ

เชี่ยวชาญในวิชาชีพวิศวกร ซ่ึงต้องใช้สมองด้านซ้าย คิดวิเคราะห์

เหตุผล ค�านวณตัวเลข ในขณะเดียวกันก็มีความสามารถพิเศษด้าน

การประพันธ์ ซึ่งต้องใช้สมองด้านขวา คือ ด้านจินตนาการ ศิลปะ

 พี่ก้องภพ เป็นคนรักการอ่านเขียนและสนใจวรรณกรรม

ตั้งแต่ยังเด็ก จึงใช้เวลาว่างแต่งโคลง กลอน และงานเขียนด้าน

วรรณศิลป์ไว้มากมาย อาทิ “นิราศแม่เมาะ” และ “บทกวีแห่งรักแท้” 

ที่ได้รบัรางวลักวนีพินธ์ดเีด่นและชมเชย ในงานสปัดาห์หนงัสอืแห่งชาติ 

ครั้งที่ ๓๕ ปี ๒๕๕๐ ทั้งสองผลงานถ่ายทอดเรื่องราวความรัก    

ความประทบัใจที่ได้รบัจากการเดนิทางไปปฏบิตังิานกบั กฟผ. ผสม

ผสานกับเรื่องราวความสวยงามของธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และ

ศิลปวัฒนธรรมที่ได้พบเห็น และในภายหลังผลงานทั้งสองได้ถูกน�า

ไปแสดงในงาน Taipei International Book Exhibition 2009 ณ กรุง

ไทเป ประเทศไต้หวัน นอกจากนี้ พี่ก้องภพ ยังมีหนังสือต่างๆ อาทิ 

แผ่นดนิเดอืดค�ากาพย์ บนัทกึแด่นางในฝัน ฝากแผ่นดนิ ลลิตินางในฝัน 

ซึ่งได้รับการตีพิมพ์โดยส�านักพิมพ์นัดพบ และวางจ�าหน่ายท่ี      

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ในเวลาว่าง พี่ก้องภพ ได้ขันอาสาไปสอนนักเรียนในพื้นที่

โดยรอบหน่วยงานของ กฟผ. ให้มีความรู้ด้านการเขียนบทกวี โคลง 

ฉันท์ กาพย์ และกลอนต่างๆ อย่างแข็งขัน ตามเจตนารมณ์ในการ

รักษาเอกลักษณ์การเขียนงานวรรณกรรมไทย

 ชวีติของ พีก้่องภพ ท�าให้เหน็มมุมองอย่างหนึง่ว่า หน้าต่าง

แห่งโอกาสในชีวิตคนเราสามารถเปิดพร้อมกันได้หลายบาน แม้

อาชีพการงานจะสวนทางกับความสนใจส่วนตัว ก็ไม่มีความจ�าเป็น

ที่เราต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ถ้าสามารถหา work-life balance 

สร้างจุดสมดุลระหว่างความสนใจที่แตกต่างได้ ความแตกต่างย่อม

จะเป็นความแตกต่างที่ลงตัว
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