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๑๐	 พลังงานวันนี้	
	 Tachibana-wan	โรงไฟฟ้าถ่านหินในอุทยานแห่งชาติ													

๑๒	 โรงไฟฟ้าในอนาคต
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เผลอแค่แป๊ปเดียวก็จะเข้าสิ้นปีแล้ว	ด้วยความมุ่งมั่นในการท�าหน้าที่ผลิตและจัดหา
พลงังานไฟฟ้าของ	การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย	(กฟผ.)	ตลอดระยะเวลา	๔๕	ปี
ได้พฒันาระบบไฟฟ้าของประเทศอยูใ่นระดบัมาตรฐานสากล	 ขณะเดยีวกนักไ็ด้สร้าง
องค์ความรู	้และสะสมประสบการณ์	จนท�าให้เกดิการถ่ายทอดองค์ความรูจ้ากรุ่นสูรุ่น่
และพร้อมทีจ่ะถ่ายทอดองค์ความรูท้ีม่อียูใ่ห้แก่เยาวชนคนรุน่ใหม่	 เพือ่สร้างเยาวชน
คณุภาพในวนันีใ้ห้กลายเป็นผูใ้หญ่ทีม่คีณุภาพในอนาคตอนัใกล้ไปพฒันาประเทศต่อไป		

มาเริม่ด้วยการวางพืน้ฐานการศกึษาของเยาวชนไทย	 ด้วยการเรยีนการสอนทางไกล
ผ่านดาวเทยีม	 ซึง่ไม่เพยีงแต่เยาวชนเท่านัน้	 ประชาชนทัว่ไปกย็งัได้รบัชมทัว่ประเทศ
เสมือนความรู้ที่ไม่ถูกจ�ากัดอยู่ในห้องเรียน	 จากต้นทาง	 คือ	 โรงเรียนวังไกลกังวล	
ไปยงัปลายทางทีม่ผีูร้บัชมมากกว่า	๓๐,๐๐๐	 โรงเรยีน	ซึง่งานนี	้ คณุจริะศกัดิ	์ มณัฑางกรู
ผูอ้�านวยการฝ่ายบรหิารและแผนงานด้านการใช้ไฟฟ้า	 รบัอาสาเป็น	 “คร”ู	 สอนหนงัสอื
ด้วยตนเอง

ยิง่ไปกว่านัน้เยาวชนไทยยงัได้ไปสร้างชือ่เสยีงบนเวทโีลก	 ในการแข่งขนัฝีมอืแรงงาน
อาเซยีน	 สาขาเทคโนโลยงีานเชือ่ม	 คว้าเหรยีญทองด้านงานเชือ่มมาครองเป็นผลส�าเรจ็
โดยมเีบือ้งหลงัทีน่่าภาคภมูใิจอย่าง	 คณุสญัญา	 ธถุาวร	 หวัหน้าแผนกตรวจสอบคณุภาพ
อุปกรณ์เครื่องกล	กองเครื่องกล	ฝ่ายก่อสร้างพลังความร้อน	กฟผ.	ติวเข้ม
ให้น้องเยาวชนจนประสบผลส�าเร็จ

ในช่วงทีม่มีหกรรมกฬีาของชาวเอเซยีครัง้ล่าสดุ	 “อนิชอนเกมส์”	 ทีเ่ริม่ออกตวัตัง้แต่
วันที่	 ๑๘	 กันยายนที่ผ่านมา	 ดูเหมือนการล่าเหรียญรางวัลของทัพนักกีฬาไทย
ดูผืดๆ	ไป	จนกระทั่ง	“ปุ๊กลุก”	รัตติกาล	กุลน้อย	จอมพลังสาวไทยจากจังหวัด
สุรินทร์	วัย	๒๑	ปี	ลงแข่งยกน�้าหนักในรุ่น	๕๘	กิโลกรัม	หญิง	เข้ามาอันดับที่	๓	คว้า
เหรยีญทองแดงมาครอง	โดยในภาพรวมของกฬีาประเภทนี	้๓	เหรยีญทองแดง	ถอืว่า
พอใจระดบัหนึง่	 เพราะเยาวชนไทยต้องขบัเคีย่วกบัจอมพลงัจากทมีชาตจินี	 เกาหลเีหนอื
และคาซคัสถาน	 ทีส่่งชดุใหญ่มาร่วมชงิชยั	 นบัว่าเยาวชนไทยสูก้บัตวัเตง็จากชาตอิืน่
ได้อย่างสมศกัดิศ์ร	ีขอปรบมอืให้กบัการป้ันเยาวชนป้อนสูท่มีชาตอิย่างต่อเนือ่ง	เป็นผลพวง
มากจากการจดัการแข่งขนั	EGAT	ยกน�า้หนกัชงิชนะเลศิแห่งประเทศไทย	ซึง่ผ่านมา	๗	ปี
ท�าให้เราได้นักกีฬาเยาวชนไปกระทบไหล่ระดับโลกได้อย่างน่าดู	

ส�าหรับเรื่องที่น่าภาคภูมใจ	 คือ	 ผลงานสิ่งประดิษฐ์	 “กระติบนึ่งข้าวเหนียวไฟฟ้า”	
จากโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม	 จังหวัดขอนแก่น	 และ	 “เตาประหยัดพลังงาน”	
จากโรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรี	จังหวัดกาญจนบุรี	 เป็นตัวแทนเยาวชนในโครงการ	
Move	World	 Together	 กฟผ.	ที่เกิดจากความร่วมมือกับ	 คณะสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 และหน่วยงานภาคีเครือข่าย	 ร่วมกันผลักดัน
เยาวชนไทยทั้ง	 ๒	 โรงเรียน	 จนได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมประหยัด
พลังงาน	จากภูมิปัญญาไทยก้าวไกลจนคว้ารางวัลระดับสากล	ถึง	๙	รางวัล	จากการ
ประกวด	 2014	 Taipei	 International	 Invention	 Show	 &	 Technomart	
ณ	 ประเทศไต้หวัน	 เป็นผลงานที่	 พลเอกประยุทธ์	 จันทร์โอชา	 นายกรัฐมนตรี
ถึงกับเอ่ยปากชื่นชมในผลงานของทั้งสองโรงเรียนที่สามารถคว้ารางวัลระดับ
นานาชาติส�าเร็จ

ดังนั้น	 หากสังคมใดขาดการแบ่งปัน	 ย่อมยากที่จะด�ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน	 เช่นกัน	
กับการแบ่งปันให้กัน	 เป็นหน้าที่ส�าคัญอย่างหนึ่งของมนุษย์ที่พึงมี	 เฉกเช่น	 กฟผ.	
ที่มีองค์ความรู้อยู่หากแบ่งปันและถ่ายทอดย่อมส่งผลดีต่อเยาวชนที่เป็นผู้รับและ
น�าไปต่อยอดพัฒนาประเทศต่อไป
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เมื่อวันที่	๓๐	กันยายน	๒๕๕๗	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	(กฟผ.)
ได้จดัพธิลีงนามสญัญาการให้บรกิารงานบ�ารงุรกัษาโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม
ชุดที่	๑	และ	๒	ของบริษัท	ราชบุรีเพาเวอร์	จ�ากัด	ร่วมกับบริษัท	Mitsubishi
Corporation	 (MC)	 ต่อสัญญาใหม่	 ภายใต้ระยะเวลาสัญญา	 ๖	 ปี	 สิ้นสุด
สัญญาลงในปี	๒๕๖๓	โดยมีนายสุนชัย	ค�านูณเศรษฐ์	ผู้ว่าการ	กฟผ.	ลงนาม
ร่วมกับ	Mr.	Naoto	Yoshimura	General	Manager	for	Special	Task,	
MC	 มีนายกรศิษฏ์	 ภัคโชตานนท์	 รองผู้ว่าการพัฒนาธุรกิจ	 และ	Mr.	 Ken	
Kawai	Senior	Vice	President	Systems	Service	Headquarter,	MC	
ร่วมลงนามเป็นพยาน	 พร้อมด้วยผู้บริหาร	 กฟผ.	 ผู้บริหารจากโรงไฟฟ้า
ราชบุรีเพาเวอร์	จ�ากัด	(RPCL)	และผู้บริหารจาก	Mitsubishi	Corporation	
ร่วมงานในพิธี	 ณ	 ห้อง	 ๒๐๑	 อาคารส�านักผู้ว่าการ	 กฟผ.	 ส�านักงานกลาง	
นนทบุรี

เมื่อวันที่	 ๗	 ตุลาคม	 ๒๕๕๗	 นายชวลิต	 ตั้งตระกูล	 ผู้อ�านวยการฝ่ายบ�ารุง
รักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ	 เป็นประธาน	Kick	off	 โครงการพัฒนาต่อยอดการ
ด�าเนนิการจดัการพลงังานตามกฎหมายประเทศไทยสูร่ะบบการจดัการพลงังาน
ในระดับสากล	(ISO	50001)	ณ	ห้อง	๑๓๗	อาคารบริหารโรงไฟฟ้าแม่เมาะ	
จังหวัดล�าปาง	 พร้อมด้วย	 นายชณิกร	 เด่นแก้ว	 ผู้อ�านวยการฝ่ายการผลิต
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ	 คณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะ	 ร่วมเปิด
โครงการฯ	 โดยโรงไฟฟ้าแม่เมาะจะน�าระบบมาตรฐานการจัดการพลังงาน
ในระดับสากล	หรือ	 ISO	 50001	มาใช้ในการปรับปรุงการใช้พลังงานอย่าง
มีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม	 ซึ่งจะส่งผลให้สามารถลดและควบคุมการ
ใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	จะเป็นผลดีต่อโรงไฟฟ้าแม่เมาะให้มีการ
ควบคมุการใช้พลงังานอย่างคุม้ค่า	 และเตรยีมความพร้อมในการก้าวเข้าสูก่าร
เป็นโรงงานสเีขยีวทีมี่ระบบการดูแลสิง่แวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ค่า

โรงไฟฟ้าแม่เมาะ Kick off 

นำาระบบ ISO 50001 ใช้งาน

เดินหน้าสู่การเป็นองค์กรที่ใช้

พลังงานอย่างรู้คุณค่า

กฟผ. และ Mitsubishi Corporation

ลงนามต่อสัญญางาน O&M 

โรงไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร์ 
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ได้รับเงินกู้แล้ว พร้อมเดินหน้างานก่อสร้าง เพื่อสร้าง

ความมั่นคงระบบไฟฟ้าไทย – ลาว

วิสาหกิจแห่งความภูมิใจ และนวัตกรรมดีเด่น 

ประเภทชมเชย

เมือ่วนัที	่๑๗	พฤศจกิายน	๒๕๕๗	นายสธุน	บญุประสงค์	รองผูว่้าการระบบส่ง	
เป็นตวัแทน	การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศ	ไทย	(กฟผ.)	ร่วมงานรบัรองการ
บรรลุข้อตกลงทางด้านการเงินและการเริ่มก่อสร้างโครงการไฟฟ้าพลังน�้า	
น�้าเงี๊ยบ	๑	โดยมี	ท่านสมดี	ดวงดี	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแผนการและ
การลงทุน	 สปป.ลาว	 เป็นประธาน	 ร่วมด้วย	 นายพิษณุ	 จันทร์วิทัน	
เอกอคัรราชฑูตไทย	ประจ�า	สปป.ลาว	นายฮโิรยกู	ิคชิโิร	เอกอคัรราชทตูญีปุ่น่
ประจ�า	สปป.ลาว	ท่านสมบตั	ิเยยีร์	ร	ีเฮอ	เจ้าเเขวงไซสมบรูณ์	นายมาโกโตะ
ยากิ	ประธานบริษัท	คันไซ	อิเล็กทริก	 เพาเวอร์	นายธนา	พุฒรังษี	รักษา
การกรรมการผูจ้ดัการใหญ่	บรษิทั	กฟผ.	อินเตอร์เนช่ันแนล	จ�ากดั	(EGATi)
ดร.	สมบูรณ์	มโนรมย์	ผู้จัดการ	Lao	Holding	State	Enterprise	(LHSE)	
นายโยชฮิิโร	ยามาบาช	ิกรรมการผูจ้ดัการ	Nam	Ngiep	1	Power	Company
Limited	(NN1PC)	นายคริสโตเฟอร์	ธีม	ตัวแทน	Asian	Development
Bank	(ADB)	ดร.มาโกโตะ	คาไน	รองประธานกรรมการ	โอบายาช	ิคอร์ปอเรชัน่
และผู้มีส่วนร่วมพัฒนาโครงการฯ	 เข้าร่วมงานเพื่อฉลองความส�าเร็จ
ดงักล่าว	ณ	 ห้องคอนเวนชัน่ฮอลล์	 โรงเเรมดอนจนัทน์พาเลซ	 กรงุเวียงจนัทน์	
สปป.ลาว	 นับว่าเป็นโครงการฯ	 ที่สถาบันการเงินทั้งไทยและต่างประเทศ	
ต่างเชื่อมั่นในศักยภาพของโครงการฯ	 ที่จะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของทั้ง	 ๒	
ประเทศ	 คาดว่าจะสามารถจ่ายไฟฟ้าได้ในเชิงพาณิชย์เข้าสูร่ะบบ	 กฟผ.	
ได้ประมาณเดือนมกราคม	๒๕๖๒	เป็นต้นไป

เมื่อวันที่	๒๔	พฤศจิกายน	๒๕๕๗	นายสุนชัย	ค�านูณเศรษฐ์	ผู ้ว ่าการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 (กฟผ.)	 เป็นตัวแทน	 กฟผ.	 เข้ารับรางวัล
รัฐวิสาหกิจดีเด่น	 ประจ�าปี	 ๒๕๕๗	 จาก	 พลเอก	 ประยุทธ์	 จันทร์โอชา	
นายกรัฐมนตรี	 ถึง	 ๒	 รางวัล	 คือ	 รางวัลรัฐวิสาหกิจแห่งความภูมิใจ	
และ	 รางวัลนวัตกรรมดีเด่น	 ประเภทชมเชยระดับองค์กร	 จากผลงาน	
“อุปกรณ์รับส่งข้อมูลปลายทาง	Remote	Terminal	Unit	:	RTU”	โดย	
นายปิยะพันธ์	 จินดาลัทธ	 ช่างระดับ	 ๙	 	 นายชูชีพ	 แสงสุวรรณ์	 วิศวกร
ระดับ	 ๗	 และนายนิติ	 เลขาพันธ์	 วิศวกรระดับ	 ๖	 ผู้ปฏิบัติงานจากฝ่าย
ระบบควบคุมและป้องกัน	 ซึ่งจัดโดยส�านักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ	 (สคร.)	 เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้แก่รัฐวิสาหกิจท่ีมีผลการ
ด�าเนินงานดีเด่นในด้านต่างๆ	 โดยมีผู้บริหารจากกระทรวงการคลัง	 และ
รัฐวิสาหกิจต่างๆ	 ร่วมงานเป็นจ�านวนมาก	 ณ	 ห้องรอยัลจูบิลี่	 บอลลูม	
อาคารชาเลนเจอร์	อิมแพค	เมืองทองธานี

EGATi แจ้ง 

โครงการไฟฟ้าพลังน�้า น�้าเงี๊ยบ ๑

กฟผ. คว้า ๒ รางวัล

รัฐวิสาหกิจดีเด่น 

ประจ�าปี ๒๕๕๗

๓
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เมือ่วนัที	่๗	พฤศจิกายน	๒๕๕๗	พลอากาศเอก	ก�าธน	สนิธวานนท์	องคมนตรี
เป็นประธานเปิดงาน	“เรือ่งเล่าจากป่าย้อนรอย	๒๐	ปี	ปลูกป่า	เฉลิมพระเกยีรติ
กฟผ.”	 จดัข้ึนเพือ่ถ่ายทอดเรือ่งราวเกีย่วกบัผนืป่าของประเทศไทย	 ซึง่	 กฟผ.
ได้ด�าเนนิการเพิม่พืน้ทีส่เีขยีวให้กับผืนป่าไทย	 รวมถงึดูแลป่าให้สมบรูณ์	 มากว่า
๒๐	 ปี	 ผ่านนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆ	 โดยมีนายสุนชัย	 ค�านูณเศรษฐ์	
ผู้ว่าการ	 กฟผ.	 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน	 และได้รับเกียรติจาก
อดีตผู้บริหาร	 กฟผ.	 รวมถึงศิลปิน	 ดารา	 ผู้มีชื่อเสียง	 เข้าร่วมพิธีเปิดงาน	
ณ	สกายฮอลล์	ชั้น	๓	ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว	

ตลอดระยะเวลา	๒๐	ปี	ที่ผ่านมา	กฟผ.	ปลูกป่าแล้วกว่า	๔๐๐,๐๐๐	ไร่	หรือ	
๘๐	ล้านต้น	 ใน	๔๙	จังหวัด	สามารถลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง	๘๐	
ล้านตัน	 โดยต้นไม้มีอัตราการรอดตายถึงร้อยละ	 ๘๘	 และ	 กฟผ.	 ยังคง
ปลูกป่าอย่างต่อเนื่องอีกไม่ต�่ากว่า	 ๕,๐๐๐	 ไร่ต่อปี	 และในปี	 ๒๕๕๘	 นี้	
กฟผ.	 จะร่วมกับจังหวัดน่าน	ปลูกป่าเพิ่มอีก	๒.๒	ล้านต้น	 เนื่องในวโรกาส
เฉลมิพระชนมพรรษาครบ	๕	รอบ	(๖๐	พรรษา)	สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ
สยามบรมราชกุมารี	

เมื่อวันที่	 ๓	 ธันวาคม	 ๒๕๕๗	 นายประภาส	 วิชากูล	 รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง	
เป็นตวัแทน	ผูว่้าการ	การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย	(กฟผ.)	เป็นประธาน
ในการประกอบพิธีเปิดกรวยถวายพระพร	 น�าผู้บริหาร	 ผู้ปฏิบัติงาน	 และ
ชมุชนโดยรอบ	กฟผ.	ร่วมถวายสกัการะ	ถวายสตัย์ปฏญิาณ	และร่วมร้องเพลง
เฉลิมพระเกียรติ	เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	๘๗	พรรษา
วันที่	๕	ธันวาคม	๒๕๕๗	

นอกจากนี	้ ยงัได้มพีธิถีวายองค์ผ้าป่ามหากศุลเฉลมิพระเกยีรต	ิ เพือ่สนบัสนนุ
โครงการทุนเล่าเรียนหลวงส�าหรับพระสงฆ์ไทย	ประจ�าปี	๒๕๕๗	ถวายเป็น
พระราชกุศล	 แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 กฟผ.	 ได้รับเกียรติจาก
พลอากาศเอก	ก�าธน	สนิธวานนท์	องคมนตร	ีในฐานะประธานกรรมการบรหิาร
โครงการฯ	ฝ่ายฆราวาส	เป็นประธานในพธิ	ีและได้นมสัการพระคณุเจ้าพระเทพ
ปริยัติวิมล	 รองเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร	 เป็นประธานสงฆ์	 รับมอบเงิน
ผ้าป่ามหากุศลฯ	เป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น	๑,๐๖๕,๕๕๐	บาท	ซึ่งประกอบด้วย	
เงินบริจาคของ	กฟผ.	สมทบทุนโครงการ	จ�านวน	๕๐๐,๐๐๐	บาท	และเงิน
บริจาคของแต่ละสายงาน	 ร่วมกับบริษัทในเครือ	 กฟผ.	 และชุมชนโดยรอบ
ส�านกังานกลาง	กฟผ.	จดัเป็นกองผ้าป่ามหากศุลจ�านวน	๓๗	กอง	คดิเป็นเงนิ
๕๖๕,๕๕๐	บาท	ณ	ศูนย์กีฬา	ก�าธน	สินธวานนท์	ส�านักงานกลาง	กฟผ.

ชาว กฟผ. รวมใจ

ร่วมพิธีถวายสักการะ
และตั้งกองผ้าป่ามหากุศลเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคล 

๕ ธันวามหาราช

กฟผ. จัดงาน 

๒๐ ปี ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

ประกาศความสำาเร็จ เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ทั่วไทย

กว่า ๔ แสนไร่

๔
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รมว.พลังงาน ทึ่ง อากาศ กฟผ. แม่เมาะ บริสุทธิ์ 

เหมือนอยู่ในอุทยาน

เมื่อวันที่	๔-๕	ตุลาคม	๒๕๕๗	นายอดุลย์	 เป็งถา	หัวหน้าโครงการศึกษา
เพื่อพัฒนาขยายก�าลังผลิตโรงไฟฟ้ากระบี่	 โดยกระบวนการการมีส่วนร่วม
ของประชาชน	 เป็นผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 (กฟผ.)	
พร้อมด้วยผูบ้รหิาร	 กฟผ.	หน่วยงานต่างๆ	 ให้การต้อนรบัโครงการแว่นแก้ว
ของ	 กฟผ.	 ซึ่งน�าโดยนางสาวรุจิรา	 สมัครารักษ์สกุล	 พยาบาลวิชาชีพ
ช�านาญการ	 โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์	 (วัดไร่ขิง)	 และผู้แทน	 บริษัท	
หอแว่น	 กรุ๊ป	 จ�ากัด	 เดินทางเพื่อออกหน่วยการให้บริการตรวจวัดสายตา
ประกอบแว่น	โดยไม่คิดมูลค่าแก่ประชาชนรอบโรงไฟฟ้ากระบี่

ส�าหรับโครงการแว่นแก้ว	เป็นโครงการที่	กฟผ.	ร่วมกับ	โครงการธนาคาร
แว่นตา	โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์	(วัดไร่ขิง)	และบริษัท	หอแว่น	กรุ๊ป	
จ�ากัด	 ด�าเนินโครงการรณรงค์รับบริจาคแว่นตา	 เลนส์	 และทุนทรัพย์	
สมทบกองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ในการ
ออกหน่วยตรวจวัดสายตาประกอบแว่น	 โดยไม่คิดมูลค่า	 เพื่อร่วมเทิด
พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	 ในวโรกาส
ทรงเจริญพระชนมายุครบ	๔๘	พรรษา	 ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๖	 เป็นต้นมา	
จนถึงปีนี้นับเป็นปีที่	 ๑๑	 ปัจจุบันให้บริการประชาชนทั่วประเทศไทย
ไปแล้ว	กว่า	๓๐๐,๐๐๐	คน

เมื่อวันที่	 ๒๘	 พฤศจิกายน	 ๒๕๕๗	 นายณรงค์ชัย	 อัครเศรณี	 รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงพลังงาน	 นายสุนชัย	 ค�านูณเศรษฐ์	 ผู้ว่าการ	 กฟผ.	 และ
นายธานินทร์	 สุภาแสน	 ผู้ว่าราชการจังหวัดล�าปาง	 ร่วมเปิดงานเทศกาล
ท่องเที่ยวแม่เมาะ	 ครั้งที่	 ๑๒	 ประจ�าปี	 ๒๕๕๗	 (Mae	 Moh	 Festival	
2014)	 อย่างยิ่งใหญ่	 โดยมีประชาชนและนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาร่วม
งานอย่างคับคั่ง	 ซึ่งจังหวัดล�าปาง	 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	 (ททท.)	
และ	กฟผ.	ร่วมกันจัดงานขึ้น	โดยเนรมิตพื้นที่ใน	กฟผ.	แม่เมาะ	เป็นพื้นที่
จดักจิกรรมมอบความสขุให้ประชาชนทีม่าร่วมงาน	 และเชิญศิลปิน	 นกัแสดง
มากมาย	อาทิ	ณเดชน์	คูกิมิยะ	ญาญ่า	อุรัสยา	คริส	หอวัง	ขวัญ	อุษามณี	
ชมพู่	 อารยา	 เอ	 ฮาร์เก็ต	 เป็นต้น	 มาสร้างความสุข	 สนุกสนานตลอด	
๓	วัน	ระหว่างวันที่	๒๘-๓๐	พฤศจิกายน	๒๕๕๗	ณ	กฟผ.	แม่เมาะ	อ�าเภอ
แม่เมาะ	จังหวัดล�าปาง

นายณรงค์ชัย	อัครเศรณี	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน	ได้กล่าวในพิธี
เปิดงานว่า	เป็นครั้งแรกที่ได้มาที่อ�าเภอแม่เมาะ	และ	กฟผ.	แม่เมาะ	เป็น
สถานที่ที่สวยงามมาก	และรู้สึกได้ถึงอากาศบริสุทธิ์	น่าจะใช้ชื่อว่าอุทยาน
พลงังานแม่เมาะ	(Mae	Moh	Energy	Park)	เพือ่ให้รูส้กึถงึความภาคภมูใิจ
แทนชาวล�าปาง	ที่มีสภาพภูมิประเทศ	ภูมิอากาศ	และทรัพยากรธรรมชาติ	
ที่เอื้ออ�านวยต่อการเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยิ่ง	 ซึ่งผมได้ไปเยี่ยมชมสวน
เฉลิมพระเกียรติและบ่อเหมืองมาแล้วในวันนี้	รู้สึกประทับใจมาก

ประชาชนรอบโรงไฟฟ้ากระบี่ รับบริการตรวจวัดสายตา 

“โครงการแว่นแก้ว กฟผ.”

นักท่องเที่ยวหลั่งไหล

เที่ยวงานแม่เมาะ

เฟสติวัล ครั้งที่ ๑๒

๕
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ปัญหาของชาตบ้ิานเมอืง	 ทีเ่ข้าใจว่าเป็นภาระหน้าที่
ของผู้ใหญ่เพียงฝ่ายเดียวอาจไม่เพียงพอต่อการ
แก้ปัญหาทีมี่อยูม่ากมาย	 เพราะในปัจจบุนัเดก็และ
เยาวชนมีบทบาทและศกัยภาพมากขึน้และเพยีงพอ
ที่จะมาร่วมท�าหน้าที่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป	 เพียง
แต่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านความคิดและ
ปลูกฝังจิตส�านึกรับผิดชอบต่อส่วนรวมด้วย
กระบวนการทีถ่กูต้อง	ปัญหาต่างๆ	กจ็ะได้รบัการ
แก้ไขคลี่คลายลงไปได้	อย่างเช่น	กระบวนการ
ของโครงการ	Move	World	Together	:	เคลื่อน
โลกไปด้วยกัน	 ด้านพลังงานและส่ิงแวดล้อม	
ที่ก�าลังฝึกฝนเยาวชนอยู่ในขณะนี้

นายสหรัฐ	 บุญโพธิภักดี	 รองผู้ว่าการกิจการสังคม	
กฟผ.	กล่าวว่า	การเตรยีมพร้อมคนพนัธุใ์หม่ในแบบ
ของ	Move	World	Together	เกิดขึ้นจากมุมมอง
ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 (กฟผ.)	
ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลความม่ันคงด้านพลังงาน
และการจดัการด้านสิง่แวดล้อมของประเทศ	 ทีต้่อง
การสื่อสารและเผยแพร่ความรู้ด้านพลังงานและ
สิ่งแวดล้อมแก่คนทั้งประเทศ	 โดยกลุ่มเยาวชน
เป็นกลุม่หนึง่ที	่กฟผ.	ให้ความส�าคญั	จงึได้ประสาน
ความร่วมมือกับคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร	์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	และหน่วยงานภาคเีครอืข่าย
ซึง่มคีวามเชีย่วชาญด้านการพฒันาเยาวชน	ชมุชน	และ
สงัคม	ได้แก่	สมาคมพฒันาศกัยภาพและอจัฉรยิภาพ
มนุษย์	ส�านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก
เยาวชน	ผูด้้อยโอกาส	และผูส้งูอาย	ุ(สท.)	กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	 (พม.)	
ร่วมกันคิดค้นและออกแบบกระบวนการในการ
พฒันาศกัยภาพของเยาวชนในรปูแบบใหม่ทีแ่ตกต่าง
จากกระบวนการอื่นๆ	ที่เกิดขึ้นหรือท�ามาแล้ว

กระบวนการสร้างคนพันธุ์ใหม่

เพื่อเปลี่ยนแปลงโลก
เรื่อง	:	กรสกล	กิต

ติอ�าพน		ภาพ	:	แผนกสื่อสารงา
นเชื้อเพลิง

:::::MOVE::::: 
WORLD 
TOGETHER
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ผศ.ดร.จิตติ	 มงคลชัยอรัญญา	 ผู้อ�านวยการส�านัก
บัณฑิตอาสาสมัคร	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
ในฐานะผู ้อ�านวยการโครงการ	 Move	 World	
Together	 :	 เคลื่อนโลกไปด้วยกัน	 ด้านพลังงาน
และสิง่แวดล้อม	กล่าวว่า	Move	World	Together
เป็นนวัตกรรมที่ไม่ซ�้าแบบใคร	 มีความแตกต่างที่
ไม่ได้เน้นให้เยาวชนประกวดเรื่องนวัตกรรม	 ไม่ได้
สอนเรือ่งพลังงานและส่ิงแวดล้อมแบบตรงๆ	 แต่จะ
พัฒนาเยาวชนให้เป็นคนรุ ่นใหม่ที่เป็นที่พึ่งของ
ประเทศไทยได้ในอนาคต	และเยาวชนกลุม่นีจ้ะเป็น
แกนน�าในการสร้างชุมชนท่ีมคีวามยัง่ยนื	 (Sustainable
Community)	 ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม	 และ
เรือ่งของอดุมการณ์ท่ีเขาจะไปดแูลบ้านเมอืง	 ดงันัน้
กระบวนการท่ีจดัขึน้จงึเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชน
โดยแท้จรงิให้สมคัรเข้ามาโดยเสร	ี ไม่คดัเลอืกเดก็เก่ง
แต่คดัเลอืกเดก็ท่ีสนใจ	อยากทีจ่ะท�าอะไรเพือ่บ้านเมอืง
ได้เข้ามาสูก่ระบวนการของ	Move	World	Together

สงัคมไทยหรอืแม้แต่สงัคมโลก	 ยงัคงวนเวยีนอยูก่บั
ปัญหาเดิมๆ	 วิธีแก้ไขปัญหาแบบเก่า	 ท�าให้ไม่อาจ
แก้ไขปัญหาเหล่านัน้ให้ลดน้อยหรอืบรรเทาเบาบาง
ลงไปได้		สิง่เดยีวทีจ่ะเปลีย่นวธิกีารแก้ปัญหาให้ไปสู่
การค้นพบวิธีการใหม่ๆ	 จึงจ�าเป็นต้องเปลี่ยนที่
กระบวนการคิด	 ค้นหาศักยภาพที่มีอยู่ในตัวของ
เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นวัยที่ยังไม่ยึดติดกับกรอบ
ความคิดใดๆ	มากนัก	เพราะกรอบความคิดจะเป็น
สิ่งปิดกั้นไม่ให้คิดหรือค้นหาสิ่งใหม่ๆ	 ให้เกิดขึ้นได้

Move	 World	 Together	 จึงมีเป้าหมายในการ
พัฒนาศักยภาพเยาวชนด้านการคิดวิเคราะห์นอก
กรอบอย่างสร้างสรรค์	 เน้นการท�างานเป็นกลุม่ซึง่มี
ความส�าคัญมาก	เพราะปัญหาใหญ่ๆ	ของชาติบ้าน
เมอืงต้องอาศยัความร่วมมอืจากหลายฝ่าย	 เดก็และ
เยาวชนต้องมทีกัษะการท�างานร่วมกบัคนอืน่ทีอ่าจ
มีความคิดที่แตกต่างกัน	 ภารกิจที่รออยู่เบื้องหน้า
ของเยาวชนคนพันธุ์ใหม่	 คือ	 การรวมตัวกันเป็น
เครือข่ายในการสร้างความรู ้ความเข้าใจด้าน
พลังงานและสิ่งแวดล้อม	และปัญหาอื่นๆ	ของชาติ
บ้านเมือง

คณุค่าของเยาวชนคนพนัธุใ์หม่	 จงึเริม่ต้นทีก่ารรูจ้กั
ตัวเอง	 รู้จักหน้าที่ที่มีต่อตนเอง	 ครอบครัว	 ชุมชน	
และสงัคม	ปลกูฝังให้เป็นคนทีม่จีติใหญ่	ซึง่หมายถงึ
ส�านกึต่อประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลกั	 ซึง่เป็นเคลด็ลบั
การท�างานทีน่�าไปสูค่วามส�าเรจ็ทีย่ิง่ใหญ่	 การบ่มเพาะ
ด้วยกระบวนการ	 Move	 World	 Together	
ในระยะเวลา	 ๑	 ปี	 จึงถูกจัดแบ่งออกเป็นค่าย	
๓	หลักสูตร	ซึ่งประกอบด้วย	

ค่ายหลกัสตูรที	่๑	การคดินอกกรอบ	คดิรเิริม่สร้างสรรค์
คิดเชิงวิจารณญาณ	 คิดเชิงเหตุผล	 และการสร้าง
ส�านกึรบัผดิชอบต่อสงัคม	 รวมทัง้การคดิวเิคราะห์และ
พจิารณาด้วยเหตผุล	(Cause	and	Effect	Analysis)
ความรูใ้นการรูจ้กัตนเอง	การคดิ	วเิคราะห์สงัเกต	และ
ความรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม	 ทั้งนี้ภายหลัง
การอบรมจะมีการติดตามด้วย	 “คลินิกเคลื่อนที่”
เยี่ยมเยือนกลุ่มผู้น�าเยาวชนที่ส่งโครงงานทางด้าน
พลังงานและสิ่งแวดล้อมมาเพื่อพิจารณาขอรับทุน
โดยมีนักวิจัย	 ผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขาท่ีมีความรู้
ความสามารถเจ้าของผลงานวิจัยและสิทธิบัตรจาก
มหาวิทยาลัยชั้นน�าของไทย	 และผู้เชี่ยวชาญจาก	
กฟผ.	ร่วมติดตามให้ค�าแนะน�าแก่ผู้น�าเยาวชน

ผศ.ดร.จิตติ	มงคลชัยอรัญญา
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ค่ายหลกัสตูรที	่๒	เป็นเวทแีลกเปล่ียนเรียนรู้	ต่อยอด
นวัตกรรมของเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกว่าผลงาน
มคีวามก้าวหน้าในระดบัหนึง่	มาร่วมกนัแลกเปลีย่น
ระหว่างกลุ่มเยาวชน	 และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่
ตรงกับโครงงานที่พัฒนา

ค่ายหลกัสูตรท่ี	๓	 เป็นเวทีถอดบทเรยีนความส�าเรจ็
ของผลงานส่ิงประดษิฐ์และนวตักรรม	 และคดัเลอืก
เพื่อยื่นจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร

ตลอดระยะเวลาการด�าเนินโครงการฯ	 เข้าสู่ปีที่	 ๓
ในปี	พ.ศ.	๒๕๕๗	มเียาวชนและผูเ้กีย่วข้องเข้าร่วม
กิจกรรมของโครงการฯ	 จ�านวนกว่า	 ๒,๐๐๐	 คน	
มีโครงงานเยาวชนท่ีเน้นการแก้ไขปัญหาแบบ	
Problem-Based	 Solving	Method	 ด้วยวิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์มากกว่า	 ๑๐๐	
โครงงาน	 และในจ�านวนนี้มี	 ๒	 โครงงานยื่นขอจด
อนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตร	 ที่มีความโดดเด่นได้รับ
การพจิารณาจากคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต	ิ (วช.)
ว่าสามารถส่งประกวดและสามารถน�าเสนอผลงาน
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติได้	

โดยล่าสุด	๒	 โครงงานดังกล่าว	ประกอบด้วย	 เตา
ประหยดัพลงังานเชือ้เพลงิ	หรอื	Sustainable	Energy
Stove	เป็นส่ิงประดษิฐ์ของนกัเรยีนโรงเรยีนร่มเกล้า
กาญจนบรุ	ีจงัหวดักาญจนบรุ	ีและกระตบิไฟฟ้า	หรือ

Electric	Sticky	Rice	Cooker	เป็นผลงานสิง่ประดษิฐ์
ของโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม	 จังหวัดขอนแก่น	
กวาด	๙	รางวลั	ระดบันานาชาต	ิจากการส่งผลงาน
เข้าร่วมประกวดสิง่ประดษิฐ์และนวตักรรม	The	10th

Taipei	 International	 Invention	 Show	 &	
Technomart	2014	ณ	ประเทศไต้หวัน	เมื่อเดือน
กนัยายน	๒๕๕๗	ทีผ่่านมา	โดยผลงานทัง้	๒	โครงงานฯ
ดังกล่าวต้องเข้าร่วมประกวดกับโครงการจากต่าง
ประเทศ	 ๑๕	 ประเทศ	 มีผลงานมากกว่า	 ๑,๐๐๐	
โครงงาน	 และได้ร่วมจัดแสดงในบูธแสดงผลงาน
และสินค้ากว่า	 ๒,๐๐๐	 รายการ	 ที่ให้ความส�าคัญ
กับการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมระดับโลก

ผลงาน	 เตาประหยัดพลังงานเช้ือเพลิง	 หรือ	
Sustainable	 Energy	 Stove	 เป็นสิ่งประดิษฐ์
ของนักเรียนโรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรี		ในพื้นที่
รอบเขือ่นวชริาลงกรณ	ได้รบัรางวลัทัง้สิน้	๔	รางวลั
ประกอบด้วย	
๑.	รางวัลเหรียญเงิน	(Silver	Medal)
๒.	รางวัล	 Special	 Award	 จากประเทศไต้หวัน	
๓.	รางวัล	Special	Award	จากประเทศเกาหลีใต้	
๔.	รางวลั	Leading	Innovation	Award	มอบจาก
	 เครือข่ายทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศ
	 (Intellectual	Property	Network	Forum	–	IIPNF)

โดยมีคุณสมบัติพิเศษ	 คือ	 สามารถเก็บความร้อน	
ควบคุมความร้อนได้เป็นอย่างดี	และเป็นเตาที่ระอุ
ในตัว	 ออกแบบโดยอาศัยหลักการถ่ายเทพลังงาน
ความร้อน	(Heat	Transfer)	ท�าให้ได้ความร้อนสูง
กว่าและนานกว่าเตาปกติทั่วไป	 ส่งผลให้ประหยัด
ถ่านซึ่งเป็นเชื้อเพลิงในการหุงต้มได้ดีกว่าเตาทั่วไป
ถึง	 ๓	 เท่าตัว	 ทั้งยังสามารถประกอบอาหารได้
หลายประเภท	อาท	ิหงุ	อุน่	ตุน๋	ต้ม	นึง่	ป้ิง	และย่าง
ภายในเตาเดียว

ส่วนกระตบิไฟฟ้า	หรอื	Electric	Sticky	Rice	Cooker
เป็นผลงานสิง่ประดษิฐ์ของโรงเรยีนอบุลรตัน์พทิยาคม
จังหวัดขอนแก่น	ในพื้นที่รอบเขื่อนอุบลรัตน์	ได้รับ
รางวัลทั้งสิ้น	๕	รางวัลประกอบด้วย
๑.	รางวัลพิเศษเกียรติยศ	 Honorable	 Mention	
	 Awards	
๒.	รางวัล	Special	Award	จากประเทศเกาหลีใต้	
๓.	รางวัล	 Special	 Award	 จากประเทศการ์ต้า	
๔.	รางวัล	 Special	 Award	 จากประเทศไต้หวัน	
๕.	รางวัลนวัตกรรมที่ชาญฉลาด	TIIIA	Award	for
	 the	Excellent	Invention	จาก	TIIIA	Outstanding
	 Diploma	
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กระติบไฟฟ้าชนิดนี้มีความพิเศษ	คือ	ช่วยประหยัด
เวลาในการหุงนึง่ข้าวเหนยีว	ในปรมิาตร	๘๐๐	กรมั
ใช้เวลานึ่งเหลือเพียงแค่	๒๐	นาที	จากเมื่อก่อนใช้
เวลานึ่งประมาณ	๔๕	นาที	ท�าให้ลดการใช้พลังงาน
เชื้อเพลิง	 และเพิ่มคุณภาพให้กับข้าวเหนียวให้มี
ความเหนียวนุ่มน่ารับประทานมากกว่า	 โดยข้าว
ทุกเม็ดสุกเสมอกันไม่มีข้าวแฉะที่เกิดจากหยดน�้า	
เม่ือเปรียบเทียบกับการนึ่งข ้าวเหนียวในหม้อ

หุงข้าวไฟฟ้าทั่วไป	นอกจากการนึ่งข้าวเหนียวแล้ว	
กระติบไฟฟ้าชิ้นนี้	 ยังสามารถน�าไปนึ่งซาลาเปา	
หมั่นโถ	ขนมจีบ	ได้อีกด้วย

ยิ่งไปกว่านั้น	 พลเอกประยุทธ์	 จันทร์โอชา	 นายก
รฐัมนตร	ี ได้กล่าวชืน่ชมผลงานวจิยัและสิง่ประดษิฐ์
ของเยาวชนไทย	 ในรายการคนืความสขุให้คนในชาติ
เมื่อวันที่	๑๐	ตุลาคม	๒๕๕๗	ที่ผ่านมา	ที่สามารถ
สร้างชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทย	 โดยคว้ารางวัลจาก
การประกวดส่ิงประดิษฐ์นานาชาติ	 ที่กรุงไทเป	
ประเทศไต้หวัน	ซึ่งผลงานทั้ง	๒	 เป็นผลงานเทียบ
เท่ากับนักวิจัยระดับโลก	 โดยไม่ได้ใช้เทคโนโลยี
ไฮเทคแต่อย่างไร	 แต่ได้น�าวิถีชีวิตใกล้ตัวมาพัฒนา
ต่อยอด	 ซึ่งควรช่วยกันยกย่อง	 และให้ก�าลังใจต่อ
ความส�าเร็จที่น่าภาคภูมิใจ	

การกวาดรางวัลที่มากถึง	๙	รางวัล	ถือว่ามากที่สุด
ที่เคยมีมา	 จึงเป็นความส�าเร็จของเยาวชนไทยใน
เวทีการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับ
โลก	โดยผลงานทั้ง	๒	ยังได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงาน
แก่ผู้สนใจและนกัลงทนุจากประเทศต่างๆ	 ทีเ่ข้าเยีย่ม
ชมงานนับหมื่นคน	 ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมาก
เน่ืองจากเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิต
ประจ�าวนัในการประกอบอาหาร	ทีส่�าคญัช่วยประหยดั

พลงังานเชือ้เพลงิ	ท�าให้มผีูส้นใจตดิต่อขอซือ้ลขิสทิธิ์
และขอเป็นผูผ้ลติหรอืตวัแทนจ�าหน่ายเป็นจ�านวนมาก
ถงึแม้ว่าชิน้งานทีไ่ปจดัแสดงจะเป็นเพยีงสิง่ประดษิฐ์
ต้นแบบก็ตาม	 และสิ่งประดิษฐ์ทั้งสองชิ้นนี้ไม่ได้ใช้
เทคโนโลยซีบัซ้อน	 แต่หยบิปัญหาใกล้ตวัมาสร้างสรรค์
และใช้เงินทุนแค่เล็กน้อยเท่านั้น	 แม้อาจจะดูเป็น
สิง่เลก็ๆ	 แต่กเ็ป็นบนัไดขัน้แรกทีจ่ะช่วยจดุประกาย
ให้เยาวชนไทยอยากจะสร้างสรรค์นวตักรรมอยูเ่สมอ	

ความส�าเรจ็ของเยาวชน	Move	World	Together	
ในครัง้นี	้เป็นผลพลอยได้ของการสร้างเยาวชนคน
พันธุ์ใหม่	อาจมีผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
เกิดขึ้นอีกมากมายจากเยาวชนของโครงการ	แต่
ท้ายที่สุดปัญหาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมจะ
ได้รบัการแก้ไขด้วยศกัยภาพของเยาวชน	 ทัง้ทีเ่ป็น
นวตักรรมทางความคิดหรือนวตักรรมด้านสิง่ประดษิฐ์
รวมถึงปัญหาส�าคัญอ่ืน 	ๆ ซึง่เป็นปัญหาระดบัประเทศ
และระดบัโลก	 ด้วยการพฒันาศกัยภาพในทางความ
คดินอกกรอบสร้างสรรค์และเกดิผลลพัธ์ทีด่กีว่าเดมิ
ให้เกิดขึ้นตลอดเวลา	ซึ่งหมายถึงเป้าหมายสูงสุด
ของโครงการ	Move	World	Together	:	เคลือ่น
โลกไปด้วยกนั	ด้านพลงังานและสิง่แวดล้อม	ทีน่่า
ภาคภูมิใจอย่างยิ่ง
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โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินใหม่ในประเทศไทย	
ยังคงเป็นประเด็นถกเถียงกันต่อไป	 ทั้งในเรื่อง
ของสถานทีต่ัง้และเทคโนโลย	ีว่าจะสร้างผลกระทบ
ต่อประชาชนและระบบนิเวศ	 มากน้อยเพียงใด
แต่ส�าหรบัประเทศญีปุ่น่	ทีม่สีดัส่วนการใช้ถ่านหนิ
ผลิตไฟฟ้าถึง	๑	ใน	๔	มีประสบการณ์	เทคโนโลยี	
และพัฒนาการมาหลายสิบปี	 โรงไฟฟ้าถ่านหิน
จึงกลายเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนอย่างกลมกลืน

Tachibana-wan	 เป็นหนึ่งในโรงไฟฟ้าถ่านหินที่
ใหญ่ที่สุด	 และมีประสิทธิภาพที่สุดของประเทศ
ญี่ปุ่น	 เป็นของบริษัท	 Shikoku	 Electric	 Power	
ต้ังอยูท่ีจ่งัหวดัโทคชุมิะ	(Tokushima)	บนเกาะชโิกกุ	
อยูท่างตอนใต้ของประเทศ	 เป็นเกาะที่เล็กที่สุด
ใน	 ๔	 เกาะหลัก	 โรงไฟฟ้ามีก�าลังผลิตเครื่องละ	
๑,๐๕๐	 เมกะวัตต์	 จ�านวน	 ๒	 เครื่อง	 และ	 ๗๐๐	
เมกะวัตต์	 อีก	 ๑	 เครื่อง	 รวม	 ๒,๘๐๐	 เมกะวตัต์

จ ่ายไฟฟ้าให้กับพื้นที่ชุมชนและอุตสาหกรรม
ในภาคตะวนัตก	คอื	เขตคนัไซ	ชโูกก	ุชโิกก	ุและควิชู	

ที่น่าสนใจคือ	 สถานที่ตั้งของโรงไฟฟ้าแห่งนี้	 ตั้งใน
เขตพืน้ทีอ่ทุยานแห่งชาต	ิSeto	Naikai	ซึง่มลีกัษณะ
เป็นทะเลใน	 (Inland	 Sea)	 ขนาดใหญ่	ขั้นกลาง
ระหว่างสามเกาะหลักของประเทศ	คือ	เกาะฮอนชู
เกาะชโิกก	ุและเกาะควิช	ูใน	Seto	Naikai	มเีกาะเลก็
เกาะน้อยถึง	 ๓,๐๐๐	 เกาะ	 กินพื้นที่จากฝั่งตะวัน
ออกถึงตะวันตกของประเทศญี่ปุ่นรวมกว่า	 ๔๐๐	
ตารางกโิลเมตร	อทุยานแห่งชาต	ิSeto	Naikai	ยงัขึน้
ชื่อว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่นักท่องเท่ียว
ทั่วโลกรู้จักดี	 มีความหลากหลายของพันธ์ุพืชและ
สตัว์น�า้	ชายหาดสวย	น�า้ทะเลใสสะอาด	และชายฝ่ัง
ด้านแปซิฟิก	คลื่นลมแรงเหมาะแก่การโต้คลื่น

โรงไฟฟ้าถ่านหินในอุทยานแห่งชาติ 
TACHIBANA-WAN
เรียบเรียงโดย	:	สุภร	เหลืองก�าจร
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ชายฝ่ังของ	๓	เกาะหลกัทีร่ายล้อมทะเล	Seto	ยงัเป็น
ชุมชนขนาดใหญ่	ตลอดจนเป็นเส้นทางการเดินเรือ	
และเมืองท่าที่ส�าคัญของญี่ปุ่น	 เช่น	 เมืองโอซาก้า	
โกเบ	และ	ฮิโรชิมา	

การที่โรงไฟฟ้าตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติและ
เขตชมุชน	ท�าให้ข้ันตอนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าตลอด
จนการผลติไฟฟ้าต้องมมีาตรการการรักษาสิง่แวดล้อม
อย่างสูง	ซึ่งโรงไฟฟ้า	Tachibana-wan	 ได้รับการ
ยอมรับว่ามีมาตรการการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมที่
ดีเลิศ	 และสามารถจ่ายไฟฟ้าได้อย่างมีเสถียรภาพ	
อีกทั้งมีการออกแบบโรงไฟฟ้ามาให้ใช้พื้นที่น้อย
ที่สุด	 และสีของอาคารต่างๆ	 มีความกลมกลืนกับ
สภาพแวดล้อมของอุทยานแห่งชาติ	

เชื้อเพลิงถ่านหินในโรงไฟฟ้า	 Tachibana-wan	
ถูกขนส่งมาทางเรือ	 โดยมีอาคารเก็บถ่านหินที่
เป็นระบบปิดและเชื่อมต่อกันทั้งหมด	 ๘	 อาคาร	
สามารถบรรจุถ่านหินได้ทั้งหมด	 ๗๐,๐๐๐	 ตัน	
อาคารที่มีลักษณะปิดดังกล่าวนี้	 จะช่วยป้องกัน
ไม่ให้ลมพัดฝุ่นละอองของถ่านหินไปท�าลายสภาพ
แวดล้อมของอุทยานแห่งชาติ

การด�าเนนิงานโรงไฟฟ้า	Tachibana-wan	ค�านงึถงึ
ข้อกังวลใจของประชาชนในท้องถิน่ในเรือ่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือโรงไฟฟ้า
ตัง้อยูใ่นเขตอทุยานแห่งชาต	ิจงึมรีะบบดแูลสิง่แวดล้อม
อย่างครบวงจรเช่นเดียวกับโรงไฟฟ้าเทคโนโลยี
ถ่านหินสะอาดมาตรฐานทั่วโลก	 ทั้งระบบก�าจัด
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ด้วยหินปูน	 ซึ่งท�าให้เกิด
ผลิตภัณฑ์ยิปซั่มที่น�าไปใช้ประโยชน์ต่อได้	 มีระบบ
ก�าจัดไนโตรเจนออกไซด์	 และใช้เครื่องจ�ากัดฝุ่น
แบบไฟฟ้าสถิต

ก�าจัดฝุ่นจากเถ้าถ่าน	 เถ้าลอยและเถ้าเปียกจาก
ขบวนการผลิตไฟฟ้าถูกเก็บไว้ชั่วคราวในอาคาร
กักเก็บโดยเฉพาะ	 ไม่มีการทิ้งไว้ท่ีบริเวณของ
โรงไฟฟ้า	เนื่องจากไม่มีที่เพียงพอบนเกาะ	จึงมีการ
ขนส่งเถ้าทั้งหมดออกจากเกาะโดยทางเรือ	 ซึ่ง
ร้อยละ	๗๐	ของเถ้าดังกล่าวถูกน�าไปใช้ในการ
ผลิตซีเมนต์	 ส่วนที่เหลือถูกก�าจัดทิ้ง	 ในปี	 ๒๕๔๗	
โรงไฟฟ้ายังได้รับการรับรองตามมาตรฐาน	 ISO	
14001	 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าโรงไฟฟ้ามีระบบจัดการ
ดูแลสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล

ใกล้ๆ	กบัโรงไฟฟ้า	Tachibana-wan	ยงัมโีรงไฟฟ้า
ถ่านหิน	 Anan	 Thermal	 Power	 Station	 อีก
แห่งหนึ่งของบริษัทเดียวกัน	แต่ตั้งอยู่คนละฝั่งของ
ช่องแคบ	 Kii	 สร้างมาตั้งแต่ทศวรรษ	 ๑๙๖๐	 เพื่อ
จ่ายกระแสไฟฟ้าในยุคที่เศรษฐกิจเริ่มขยายตัว	
ปัจจุบันมีก�าลังผลิตรวม	๑,๒๔๕	เมกะวัตต์

โรงไฟฟ้า	Tachibana-wan	และ	Anan	Thermal
Power	 Station	 นับเป็นตัวอย่างที่ดีของโรงไฟฟ้า
เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด	 ที่ได้ช่วยสร้างความ
มัน่คงทางพลงังานไฟฟ้าให้แก่ชาวญีปุ่น่	 และสามารถ
อยู่ร่วมกับชุมชนอย่างเป็นมิตรต่อธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
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Asian Power Awards 2014
โรงไฟฟ้าจะนะ ชุดที่ ๒

เบื้องหลังความส�าเร็จรางวัล 

	เรื่อง	:	ธิดาเทพ	ลือขุนทด			ภาพ	:	กองผลิตสื่อประชาสัมพันธ์

ณ	 กรุงกัวลาลัมเปอร์	 ประเทศมาเลเซีย	 ของ
วันที่	 ๑๑	 กันยายน	 ที่ผ่านมา	 โรงไฟฟ้าจะนะ	
ชุดที่	 ๒	 ได้สร้างชื่อเสียงให้	 การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย	(กฟผ.)	บนเวทีนานาชาติ	ด้วย
การขึ้นรับรางวัล	Asian	Power	Awards	2014	
ระดับ	 Silver	 ในสาขา	 Gas	 Power	 Project	
of	 the	 Year	 ประหนึ่งว่าเป็นหนึ่งในโรงไฟฟ้า
ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมมากทีส่ดุในเอเชยี	 กว่าที่
จะได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้	 ชวนทุกท่านมา
ท�าความรูจ้กักบัสตูรความส�าเรจ็ในครัง้นีก้นัดกีว่า

::	ความพิถีพิถันคือหัวใจ	::
นายพล	คงเสอื	ผูช่้วยผูว่้าการผลติไฟฟ้า	๓	เปิดเผยว่า
กฟผ.	 ได้รบัรางวลันีเ้นือ่งมาจากความพถิพีถินัในการ
เลือกใช้เทคโนโลยี	 โรงไฟฟ้าจะนะ	 ชุดที่	 ๒	 ของ
กฟผ.	ทีส่ร้างโดยบรษิทัซเีมนส์	ได้เลอืกใช้เทคโนโลยี
โรงไฟฟ้าความร้อนร่วมแบบเพลาเดีย่ว	 (Single-shaft)
ซ่ึงเป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติแห่งแรกของ
ประเทศไทยทีใ่ช้เทคโนโลยนีี	้ ท�าให้ใช้เชือ้เพลงิน้อย
ในการผลติไฟฟ้าต่อหน่วย	 และเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม
จนได้รบัการยอมรบัให้เป็นหนึง่ในโรงไฟฟ้าทีเ่ป็นมติร
ต่อสิง่แวดล้อมมากทีส่ดุในเอเชยี	(One	of	the	Most
Ecofriendly	 Power	 Plant	 in	 Asia)	 จากการ
ประกวดในครั้งนี้
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ขณะเดยีวกนัแสดงถงึความพถิพิีถนัของ	กฟผ.	ในการ
เลอืกใช้เทคโนโลยภีายในโรงไฟฟ้า	 ทีค่�านงึถงึความ
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมเป็นส�าคัญ	 จึงเชื่อมั่นว่า
มาตรฐานทีไ่ดร้ับการรับรองด้วยรางวลัระดับนานา
ชาตมิาครอง	พร้อมกนันีย้งัได้สร้างความมัน่ใจให้กบั
ประชาชนและชุมชนได้เป็นอย่างดี	 และในอนาคต	
โรงไฟฟ้าจะนะ	 ชุดท่ี	 ๒	 จะเป็นต้นแบบให้กับ
โรงไฟฟ้าแห่งอื่นๆ	ในประเทศไทยต่อไป

::	ท�างานในพื้นที่ต้องเข้าใจชุมชน	::
“การได้รางวลัจากองค์กรภายนอกจะท�าให้ประชาชน
มั่นใจใน	กฟผ.	มากขึ้น	โดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม	
ที่ชุมชนมักมีความกังวลว่า	 โรงไฟฟ้าจะท�าให้วิถี
ชีวิตของเขาเปลี่ยนไปหรือไม่	 ประกอบกับปัจจุบัน
มคีวามตืน่ตวัด้านสทิธมินษุยชนและสทิธกิารปกป้อง
ทรพัยากรมากขึน้	ประชาชนมสีทิธริบัรูข้้อมลูทัง้ข้อเด่น
และข้อด้อย	 การท�างานชมุชนจงึต้องค�านงึถงึความ
รู้สึกของชาวบ้าน	 ศกึษาให้เข้าใจวธิคีดิและนวตักรรม
ทางความคิดของชุมชน	 เม่ือมีค�าถามจากชุมชน	
เราต้องให้ค�าตอบตามความจริง	 หากมีข้อกังวล
จะแก้ไขและป้องกันอย่างไร	 เราต้องเข้าใจด้วยว่า	
ชุมชนมีสิทธิปกป้องทรัพยากรในท้องถิ่นของเขา	
การท�างานชุมชนจึงต้องใจเย็นและมีความอดทน”	
นายพล	คงเสือ	กล่าว

::	 โรงไฟฟ้าจะนะไม่หยุดนิ่ง	 พร้อมมุ่งสู่การเป็น
โรงไฟฟ้าต้นแบบ	::
ด้าน	 นายสุนทร	 พันธุ์เมฆ	 ผู้อ�านวยการโรงไฟฟ้า
จะนะ	 เปิดเผยว่า	 การท�างานย่อมมีปัญหาเฉพาะ
หน้าให้ต้องรับมือ	 เช่น	 ความไม่คุ้นเคยกับการ
ท�างานของอุปกรณ์ใหม่ๆ	 ในฐานะคนท�างาน	 เรา
ต้องหาวิธีปิดจุดอ่อนทุกเรื่อง	 และหากเรื่องน้ัน
กระทบชุมชน	 เราต้องอธิบายให้เขาเข้าใจ	 การได้
รางวัลจากองค์กรภายนอกในครั้งนี้	 จึงยืนยันได้ว่า	
โรงไฟฟ้าจะนะใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย	 รวมถึงดูแล
ชุมชนและสิ่งแวดล้อมได้จริงๆ

นายพล		คงเสือ
ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า	๓

“โรงไฟฟ้าจะนะ	ชุดที่	๒	ได้รับการยอมรับให้เป็นหนึ่ง
ในโรงไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุดในเอเชีย”

นายพล	คงเสือ	ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า	๓	
และนายสุนทร	พันธุ์เมฆ	ผู้อ�านวยการโรงไฟฟ้าจะนะ	ร่วมกันรับรางวัล
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ด้วยประสิทธิภาพสูงของโรงไฟฟ้าจะนะ	 ชุดที่	 ๒
แห่งนี้	 ท�าให้ใช้เชื้อเพลิงได้น้อยในการผลิตไฟฟ้า
ต่อหน่วย	ทัง้ยงัสามารถควบคมุคณุภาพสิง่แวดล้อม
ให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีกว่ากฎหมายก�าหนดมาก	 และ
เนือ่งจากโรงไฟฟ้าจะนะ	ตัง้อยูใ่กล้กบัชมุชน	จงึต้อง
ให้ความส�าคัญกับสิ่งแวดล้อมมาก	 มีการสื่อสาร
ท�าความเข้าใจกบัคนในพืน้ทีอ่ย่างสม�า่เสมอ	 การได้รบั
รางวัลจากการตัดสินขององค์กรภายนอกในครั้งนี	้
ช่วยยนืยนัได้เป็นอย่างดว่ีาโรงไฟฟ้าจะนะ	เป็นโรงไฟฟ้า
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	แลดูแลคุณภาพชีวิตของ
คนในพื้นที่	 โรงไฟฟ้าจะนะ	 จะรักษามาตรฐาน
ทีด่น้ีีไว้	 รวมถงึพฒันาต่อไปสูก่ารเป็นโรงไฟฟ้าชัน้น�า
ระดบัโลก	(Top	Quartile)	ภายในปี	พ.ศ.	๒๕๖๐

“ดังนั้น	 การจะไปถึงจุดนั้น	 โรงไฟฟ้าจะนะต้อง
เป็นต้นแบบให้โรงไฟฟ้าอื่นๆ	มีการปรับพฤติกรรม
การท�างาน	 บุคลากรต้องเป็นคนเก่ง	 เป็นโค้ช
ให้ผู ้อื่นได้	 ปัจจุบันทางโรงไฟฟ้าจะนะได้เร่ิมปู

ความเข้าใจให้กับบุคลากร	ถึงทิศทางก้าวต่อไปของ
โรงไฟฟ้า	ส่วนการบริหารงานในปัจจุบัน	ได้ใช้หลัก
คณุภาพทัว่ทัง้องค์กร	(Total	Quality	Management)
รวมถึงตอบโจทย์การประเมินผลตามเกณฑ์	 SEPA	
เพ่ือให้แน่ใจว่า	 การบริหารงานเป็นระบบทีไ่ด้มาตรฐาน”

::	การันตีด้วยค�าชมจากภายนอก	::
Mr.Thomas	Hagedorn,	Head	of	ASP	Sales	&	
Proposals	 บรษิทัซเีมนส์	 เปิดเผยว่า	 จากทีไ่ด้ร่วม
งานกับ	 กฟผ.	 ในโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าจะนะ	
ชุดที่	 ๒	 ท�าให้ทราบว่า	 กฟผ.	 เป็นองค์กรหลักใน
การผลิตไฟฟ้าที่ใส่ใจสังคมและชุมชน	 สอดคล้อง
กับบริษัทซีเมนส์	 ที่มุ ่งจัดหาอุปกรณ์ประกอบ
โรงไฟฟ้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการ
เป็นโรงไฟฟ้าที่รองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจได้
โดยระหว่างก่อสร้างโรงไฟฟ้าจะนะ	 ชุดที่	 ๒	 นั้น
บริษัทซีเมนส์ทราบว่า	 ภาคใต้ของประเทศไทย

นายสุนทร		พันธ์ุเมฆ
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มีความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง	
จึงได้พยายามเร่งรัดโครงการจนแล้วเสร็จเร็ว
กว่าแผน	 ทนัต่อการตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้า

ในพืน้ที	่ ดงันัน้	 จดุร่วมที	่ กฟผ.	 และบรษิทัซเีมนส์
มีเหมือนกันคือ	ต้องการสร้างโรงไฟฟ้าที่มีคุณภาพ
และเป็นมิตรกับชุมชน

ส�าหรับการมอบรางวัล	 Asian	 Power	 Awards	
มีการพิจารณาจาก	๓	หลักเกณฑ์	ได้แก่	
๑.	 มนีวตักรรม	ยทุธศาสตร์	การบรกิาร	และผลติภณัฑ์
	 ที่แตกต่างจากผู้อื่น	
๒.		มีประสิทธิภาพที่ส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมไฟฟ้า
	 ในภาพรวม	
๓.	 มีศักยภาพในการปรับตัวให้พัฒนาไปพร้อมกับ
	 ความเปลี่ยนแปลงได้	

โดยในปีนีม้กีารมอบรางวลัทัง้สิน้	๑๘	ประเภท	และ
มีผู ้แทนองค์กรช้ันน�าในธุรกิจไฟฟ้าเข้าร่วมงาน
กว่า	๑๐๐	ท่าน

ส�าหรับ	โรงไฟฟ้าจะนะ	ชดุที	่๒	มกี�าลงัผลติประมาณ
๗๘๒	เมกะวตัต์	เริม่จ่ายไฟฟ้าเชงิพาณชิย์	เมือ่วนัที่

๑๕	กรกฎาคม	๒๕๕๗	ช่วยเพิ่มความมั่นคงให้กับ
ระบบไฟฟ้าในภาคใต้	 และตอบสนองความต้องการ
ใช้ไฟฟ้าในภาคใต้ที่มีเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ืองเฉลี่ย
ร้อยละ	 ๖	 ต่อปี	 พร้อมทั้งเสริมความมั่นคงในการ
ผลิตไฟฟ้าของประเทศโดยรวม	 ใช้ก๊าซธรรมชาติ
จากอ่าวไทยในบรเิวณพืน้ทีพ่ฒันาร่วมไทย-มาเลเซยี
เป็นเชือ้เพลงิในการผลติไฟฟ้า	 โดยมคีวามต้องการใช้
ก๊าซธรรมชาติในอัตราสูงสุดประมาณ	 ๑๔๘	 ล้าน
ลูกบาศก์ฟุตต่อวัน

...ความส�าเร็จในครั้งนี้	 ไม่ใช่เป็นสินค้าส�าเร็จรูป	
ไม่มขีายตามท้องตลาด	 จะได้มาต้องแลกด้วยการ
ลงมือท�า	 และโรงไฟฟ้าจะนะ	 ชุดที่	 ๒	 ได้พิสูจน์
แล้วว่า	 การลงมือท�าอย่างมุ่งมั่นตั้งใจจะน�าพา
ความส�าเร็จมาได้จริงๆ...Mr.Thomas		Hagedorn

โรงไฟฟ้าจะนะ	ชุดที่	๒	ใช้เชื้อเพลิงน้อยในการผลิตไฟฟ้าต่อหน่วย	
และควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีกว่ากฎหมายก�าหนดมาก
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เป็นเรือ่งน่ายนิดทีี	่หนึง่ในบรษิทัในเครอืของ	การ
ไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย	 ร่วมลงทนุในต่าง
ประเทศโดยเฉพาะในประเทศญีปุ่น่	นัน่คอื	“ราชบรุี
โฮลดิง้”	และ	“กลุม่เชาว์สตลี”	ซึง่บรรลขุ้อตกลง
เป็นพนัธมติรทางธรุกจิเพือ่ลงทนุในโครงการผลติ
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น	 โดย
กลุม่ราชบรุโีฮลดิง้	 ถอืหุน้ในสดัส่วนร้อยละ	 ๖๐	
และกลุ่มเชาว์สตีล	 ร้อยละ	 ๔๐	 ส�าหรับ	 บริษัท
ร่วมทนุทัง้	๒	แห่งจะเป็นกลไกการลงทนุในโครงการ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น	
โดยระยะแรกจะลงทุน	 ๒	 โครงการ	 ก�าลังการ
ผลิตตามสัญญารวม	๓๓	 เมกะวัตต์	 ก�าหนดเดิน
เครื่องเชิงพาณิชย์ในปี	๒๕๕๙

นายพงษ์ดิษฐ	พจนา	กรรมการผู้จัดการใหญ่	กลุ่ม
ราชบุรีโฮลดิ้ง	ได้เปิดเผยถึงการร่วมลงทุนนี้ว่า	การ
ลงนามในครั้งนี้ถือเป็นความส�าเร็จอีกก้าวในการ
สร้างองค์การให้เติบโตสู่บริษัทพลังงานชั้นน�าใน
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก	 ภายใต้กลยุทธ์ท่ีมุ่งเน้น
แสวงหาพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อเพิ่มศักยภาพและ
ความสามารถในการแข่งขนั	พร้อมทัง้ขยายการลงทนุ
เข้าสู่ตลาดใหม่ๆ	 ซึ่งประเทศญี่ปุ่นก็เป็นเป้าหมาย
หนึ่งในการลงทุนของบริษัทฯ	 โดยเฉพาะธุรกิจ
พลังงานทดแทน	ทั้งนี้	ณ	ปัจจุบัน	รัฐบาลญี่ปุ่นได้
ตอบรับการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
แล้วกว่า	๗,๐๐๐	เมกะวัตต์

เรื่องและภาพ	:	ประชาสัมพันธ์	โรงไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง

จับมือลงทุนโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ในญี่ปุ่น
ราชบุรีโฮลดิ้ง-เชาว์กรุ๊ป
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“การจับมือกับกลุ่มเชาว์สตีลที่มีประสบการณ์และ
เชี่ยวชาญการท�าธุรกิจในญี่ปุ่นมาก่อน	 ช่วยเสริม
ศักยภาพและความสามารถในการแข่งขนัของบริษทัฯ
ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น	 กอรปกับการมีเป้าหมายที่จะ
ขยายการลงทุนในธรุกจิพลงังานทดแทนเช่นเดยีวกนั
จึงท�าให้การร่วมทุนโครงการพลังงานแสงอาทิตย์
ในประเทศญ่ีปุ่นประสบความส�าเรจ็ด้วยด	ี โครงการ
แรกที่จะลงทุนร่วมกันมีก�าลังการผลิตตามสัญญา
รวม	 ๓๓	 เมกะวัตต์	 และคาดว่าจะสามารถเดิน
เครื่องผลิตไฟฟ้าได้ในปี	๒๕๕๙	บริษัทฯ	เชื่อมั่นว่า	
พันธมิตรทางธุรกิจของทั้งสองฝ่ายจะสานต่อและ
ขยายความร่วมมอืโครงการอืน่ๆ	 ในระยะทีส่องได้”
นายพงษ์ดิษฐ	พจนา	กล่าว

ขณะที่	นายอนาวิล	จิรธรรมศิริ	ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร	กลุ่มเชาว์สตีล	เปิดเผยว่า	ความร่วมมือ
ทางธุรกิจระหว่างกลุ่มเชาว์สตีล	 และกลุ่มราชบุรี
โฮลดิ้งในครั้งนี้	ถือเป็นอีกก้าวส�าคัญของการขยาย
ฐานธรุกิจพลังงานทดแทนเข้าสูป่ระเทศญีปุ่น่	 ซึง่เป็น
ตลาดทีม่ศีกัยภาพสงูและเอือ้ต่อการลงทนุ	สบืเนือ่ง
จากนโยบายสนับสนุนพลังงานทดแทนของรัฐบาล
ญี่ปุ่น	 ท�าให้ตลาดนี้กลายเป็นเป้าหมายส�าคัญของ
การลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทนของผู้ประกอบ
การจากทั่วโลก	 จึงเชื่อมั่นว่าความร่วมมือในครั้งนี้
จะน�าไปสู่การเสริมศักยภาพและความสามารถใน
การแข่งขันของทั้งสองฝ่ายให้สามารถก้าวสู ่
ความส�าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้

ทั้งนี้	 ทั้งสองฝ่ายจะลงทุนร่วมกันในโครงการผลิต
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อูเอดะ	 จังหวัดนากาโน่
และโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อิวากิ	
จังหวัดฟูกูชิมะ	 ซึ่งโครงการแรกมีก�าลังการผลิต
ตามสัญญา	๑๐.๘	เมกะวัตต์	และ	๒๒.๖	เมกะวัตต์	
ตามล�าดับ	 ทั้งสองโครงการมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
ระยะยาวอายุ	๒๐	ปี	กับผู้รับซื้อไฟฟ้ารายใหญ่ของ
ภูมิภาค	 พร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล
ญี่ปุ่น	ในการรับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ	FIT	(Feed-in	
Tariff)	ที่อัตรา	๔๐	เยน	ต่อหน่วย	(ไม่รวมภาษีการ
บริโภค)	 ซึ่งจะช่วยให้กระแสเงินสดของบริษัททั้ง
สองมั่นคงและแข็งแกร่งยิ่งขึ้น

การร่วมทนุครัง้นีม้กีารลงนามสญัญาระหว่างผูถ้อืหุน้
ของบริษัทย่อยของทั้งสองฝ่าย	 เพื่อจัดตั้งบริษัท
ร่วมทนุส�าหรบัเป็นกลไกการลงทนุในทัง้สองโครงการ
ดงักล่าวในประเทศญีปุ่น่	ได้แก่	การร่วมทนุระหว่าง
บริษัท	อาร์เอช	อินเตอร์เนชั่นแนล	(สิงคโปร์)	
คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	กับ	บริษัท	เชาว์	อินเตอร์
เนชั่นแนล	 จ�ากัด	 ในสัดส่วนร้อยละ	 ๖๐	 และ	
๔๐	ตามล�าดับ	 เพื่อลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ ่น	และการ
ร่วมทนุระหว่างบรษิทั	 ราชบรุพีลงังาน	 จ�ากดั	 กบั
บรษิทั	พรเีมยีร์	โซลชูัน่	จ�ากดั	ในสดัส่วนร้อยละ	๖๐
และ	๔๐	ตามล�าดับ	เพื่อให้บริการด้านการบริหาร
จดัการโครงการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ใน
ประเทศญี่ปุ่นต่อไป

นายพงษ์ดษิฐ		พจนา

นายอนาวลิ		จริธรรมศริิ
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หลังจากที่	 EGAT	Magazine	 ได้พาท่านไปรู้จัก
กับโครงการ	 “ห้องเรียนสีเขียว”	 ไปแล้ว	 ฉบับนี้
เราจะน�าท่านมารู้จักกิจกรรมหนึ่งในโครงการ
ห้องเรียนสีเขียว	 ซึ่งสามารถเข้าถึงและเป็น
ประโยชน์แก่เด็กๆ	 รวมถึงผู้ที่สนใจทั่วไป	นั่นคือ	
การเรียนการสอนผ่านดาวเทียมที่	 การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	(กฟผ.)	ร่วมกับมูลนิธิ
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม	 สอนวิชาใน
หลักสูตรวิชาพื้นฐาน	๘	สาระโดยได้บูรณาการ
ความรู้	 ความเข้าใจ	 ด้านการอนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม	 ตั้งแต่ระดับชั้นประถมถึงระดับ
มัธยม	 ผ่านระบบการเรียนการสอนทางไกลผ่าน
ดาวเทียม	 จากโรงเรียนต้นทางที่โรงเรียนวังไกล
กังวล	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	ถ่ายทอดสดไปยัง
โรงเรียนปลายทาง	 กว่า	 ๑๐,๐๐๐	 โรงเรียนทั่ว
ประเทศโดยเริม่ออกอากาศครัง้แรก	เมือ่	พ.ศ.	๒๕๔๙
เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

ถ้าท่านเปิดโทรทัศน์ช่องเคเบิลทีวีของทรูวิชั่นไปที่
ช่อง	๑๖๒	-	๒๐๐	จะพบการเรียนการสอนรูปแบบ
ใหม่ถ่ายทอดสดจากโรงเรยีนวงัไกลกงัวล	 ซึง่โครงการนี้
เกดิจากการที	่กฟผ.	จดัท�าโครงการห้องเรยีนสเีขยีว
ตัง้แต่	ปี		๒๕๔๐	–	๒๕๔๘	และได้รบัผลการตอบรบั
อย่างดีจากโรงเรียนต่างๆ	ทั่วประเทศ	หลังจากที่มี
พธิกีารเปิดและส่งมอบห้องเรยีนสเีขยีวห้องสดุท้าย
ในปีนั้น	คุณขวัญแก้ว	 วัชโรทัย	ประธานกรรมการ
บริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม	
ได้หารือกับทาง	กฟผ.	เพื่อจัดท�าหลักสูตรการเรียน
การสอนทางไกลผ่านดาวเทียม	 รณรงค์ให้เยาวชน
และประชาชนทัว่ไปใช้ไฟฟ้าอย่างมปีระสทิธภิาพและ
ปลกูฝังจติส�านกึให้ลดการใช้พลงังาน	 ผ่านการเรยีน
วิชาพ้ืนฐานทั้ง	 ๘	 กลุ่มสาระ	 คือ	 ภาษาไทย	
คณิตศาสตร์	วิทยาศาสตร์	สังคมศึกษา	ศาสนา
และวัฒนธรรม	สุขศึกษา	พลศึกษา	ศิลปะ	การงาน
อาชพีและเทคโนโลย	ีและภาษาต่างประเทศ

การศึกษาที่ไม่ได้จ�ากัดแต่เพียงในห้องเรียน
Borderless EDUCATION
เรื่อง	:	นฤชล	นุชประมูล	
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วิทยากรจาก	กฟผ.	และอาจารย์ผู้สอนจะวางแผน
การเรียนการสอนร่วมกันเป็นประจ�าทุกปี	 รวมถึง
ด้านบรหิารงานและเนือ้หาสาระด้านพลงังาน	คณาจารย์
ที่มาสอนนี้	 ก็เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาทั้งสิ้น
เช่น	ดร.จารณุย์ี	ทองผาสกุ	นักวทิยาศาสตร์นิวเคลียร์
อาวโุส	สถาบันเทคโนโลยนีวิเคลยีร์แห่งชาต	ิ(สทน.)
ส�านักปรมาณูเพื่อสันติ	 คุณจิระศักดิ์	 มัณฑางกูร										
ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารและแผนงานการใช้ไฟฟ้า		
กฟผ.

คณุจริะศกัดิ	์ มณัฑางกรู	 ผู้อ�านวยการฝ่ายบรหิาร
และแผนงานด้านการใช้ไฟฟ้า	 ผู้เปี่ยมไปด้วย
ความมุ่งมั่นและจิตอาสา	 ได้สอนวิชาวิทยาศาสตร์
และฟิสิกส์	 เรื่องพลังงานทดแทน	 ให้แก่นักเรียน
ระดับชั้นมัธยมตอนปลายปีที่	๔	และ	๕	ณ	โรงเรียน
วังไกลกังวล	 ตั้งแต่	 พ.ศ.	 ๒๕๕๔	 จนถึงปัจจุบัน
ได้เปิดเผยความรู้สึกว่า	 การเรียนการสอนผ่าน

ดาวเทียมน้ีเป็นการสานต่อนโยบายของผู้บริหาร
ท่านเดิม	 คือ	 การท�าข้อตกลงระหว่าง	 กฟผ.	 และ
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม	 โดยมีการ
แลกเปลี่ยนและส่งผู้ท�างานห้องเรียนสีเขียวท�างาน
ร่วมกบัสือ่ทางไกล	โดยทาง	กฟผ.	สามารถถ่ายทอด
ความรู้ด้านการจดัการพลงังาน	 และพลงังานทดแทน
ให้กับเยาวชนและผู้ที่สนใจทั่วประเทศ	 ซึ่งครั้งแรก
ที่ได้รับการติดต่อให้ไปสอน	 รู้สึกตื่นเต้นและยินดี
เป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสให้ความรู้แก่เด็กๆ	 จึงได้
ตอบตกลงโดยไม่มีความลังเลใดๆ	 จากการสอน
ครัง้ละ	๑	คาบ	กไ็ด้รบัการตดิต่อให้เพิม่เป็น	๒	คาบ
เพราะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักเรียน
ในห้องเรยีน	และโรงเรยีนปลายทาง	การเรยีนการสอน
ของ	คณุจริะศกัดิ	์มณัฑางกรู	ได้ฉกีรปูแบบการเรยีน
การสอนเดิมๆ	 ออกไป	 โดยเน้นการให้ความรู้ที่
สนุกสนานและการมีส่วนร่วม	 เช่น	 น�าคลิปวิดีโอ

คณุจริะศกัดิ	์	มณัฑางกรู
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ที่น่าสนใจเกี่ยวกับเนื้อหาเปิดให้นักเรียนชม	 เปิด
โอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น	 ถาม-ตอบ
แบบเป็นกันเอง	 ท�าให้ได้รับความสนใจและการ
ตอบรับเป็นอย่างดี		บทบาทการเป็นอาจารย์นับว่า
เป็นบทบาทหนึ่งที่น่าสนใจ	 และตนมีความพร้อม
เต็มที่และเต็มใจที่จะเป็นผู้ให้ความรู้	แม้ว่าในระยะ
แรกเริม่มบีางท่านไม่เห็นด้วย	แต่ด้วยความตัง้ใจจรงิ	
ยอมแม้กระท่ังจะลางานและขับรถไปหัวหินด้วย
ตวัเองเพือ่จะไปสอน	ท�าให้หลายๆ	คนเหน็ถงึมุง่มัน่
ปัจจุบันอยากปรับปรุงการเรียนการสอนวิชาอ่ืนๆ	
ให้มีความน่าสนใจมากขึ้น	 ถ้าให้สอนเพิ่มก็มีความ
ยินดเีป็นอย่างยิง่	 ตนไม่ได้คดิว่าการเป็นผู้อ�านวยการ
ฝ่ายฯ	แล้วยิ่งใหญ่จนเกินกว่าจะมาท�าหน้าที่นี	้
ในทางกลับกัน	การรับหน้าที่ตรงนี้	ได้รับรู้ถึงความ
รู้สึกของความเป็น	 “ครู”	 ซึ่งมันเป็นความรู้สึกที่
ยิ่งใหญ่มาก	 เป็นสิ่งประทับใจที่สุด	 สิ่งส�าคัญคือ
การได้ให้ความรู้แก่เด็กๆ	 ไม่ใช่เฉพาะแค่นักเรียน
ในห้องเรยีนจ�านวนหลักสิบเท่านัน้	แต่ประมาณการ
นกัเรียนทีผ่่านการเรยีนรูท้ีโ่รงเรียนปลายทาง	 คดิเป็น
จ�านวนประมาณ	๒๕,๒๐๐,๐๐๐	คน	(๒๐	คน	x	๑๒๖

ครัง้	x	๑๐,๐๐๐	โรงเรยีน)	เดก็ๆ	ทีอ่ยูต่่างถิน่ออกไป
ก็ได้รับความรู้เท่าเทียมกันกับเด็กในเมืองจากการ
ถ่ายทอดสด	นอกจากนี้	การเรียนการสอนทางไกล
ผ่านดาวเทยีม	นบัเป็นการท�า	CSR	ให้	กฟผ.	อกีทาง
หนึ่งซึ่งมีค่าใช้จ่ายน้อยมากหรือไม่มีเลย	แต่ผลที่ได้
รับกลับมามีความยิ่งใหญ่ระดับประเทศ

คณุกฤษดา	คงอยู	่หวัหน้าแผนกประสานงาน	กอง
เสรมิสร้างทศันคต	ิ ได้ให้สมัภาษณ์ว่า	 ความประทบัใจ
ส�าหรบัการได้ท�าโครงการนี	้ประการแรกคอื	การได้
รับโอกาสในการออกอากาศถ่ายทอดสดผ่าน
ดาวเทียมที่มีผู้ชมมากกว่า	 ๓๐,๐๐๐	 โรงเรียนที่
รับชมอยูป่ลายทาง	การได้น�าความรูต่้างๆ	ทีเ่กีย่วข้อง
กับกิจการของ	 กฟผ.	 ไปเผยแพร่ให้ความรู้ผ่าน
การบูรณาการวิชาการ	๘	กลุ่มสาระ	ซึ่งได้รับความ
อนเุคราะห์เป็นอย่างดจีากทางโรงเรยีนวงัไกลกงัวล
ประการทีส่อง	 การมสีมัพนัธภาพทีด่กีบัทางโรงเรยีน
วังไกลกังวล	 ตั้งแต่ระดับผู้บริหารลงมาถึงคุณครู
ทกุท่านมคีวามน่ารกัและให้การสนบัสนนุเป็นอย่างดี
กับทีมงาน	 กฟผ.	 ตลอดมา	 ท�าให้การด�าเนินงาน
ที่ผ่านมาเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ	

จากประสบการณ์พบว่า	น้องๆ	นักเรียนมีความ
กระตือรือร้นที่จะสอบถามความรู้เพิ่มเติม	 และได้
ร่วมตอบค�าถามชิงรางวัลเข้ามามากมาย	 หลงัจาก
รายการได้ออกอากาศไป	กจิกรรมสือ่ทางไกลสอนผ่าน
ดาวเทียมนับเป็นช่องทางในการท�า	 CSR	 ที่ดีที่สุด	

คณุกฤษดา		คงอยู่
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ของ	 กฟผ.	 เพราะการทีเ่ราเป็นผูใ้ห้ความรูก้บัเดก็ๆ
และคนในชุมชนครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ	
ก่อให้เกิดภาพลกัษณ์และสมัพนัธภาพอนัดรีะหว่าง	
กฟผ.	 และชุมชน	 เมื่อโรงเรียนหรือชุมชนมคีวาม
เดอืดร้อน	 กฟผ.	 ซึง่มคีวามพร้อมด้านบคุลากรและ
ได้รับการสนบัสนนุจากทกุหน่วยงานภายใน	 ก็พร้อม
ยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือได้ทันที	 เช่น	 การช่วยเหลอื
โรงเรยีนและชุมชนทีไ่ด้รบัความเดอืดร้อน	 เมื่อครั้ง
เกิดมหาอุทกภัย	 ปี	 ๒๕๕๔	 ท�าให้รู ้สึกผูกพัน
เหมอืนพี	่น้อง	ท่ีพร้อมช่วยเหลอืกนัและกนั	การท�า
โครงการนี้ตนไม่เคยรู้สึกเหน็ดเหนื่อยเลย	 แต่กลับ
ภูมิใจเป็นอย่างยิ่งและมีความสุขในการท�างาน
เพราะทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือ
ช่วยเหลือและสนับสนุนเป็นอย่างดี

คุณคชะพันธ์	แดงดีเลิศ	ได้กล่าวเสริมว่า	โดยปกติ
แม้ว่าคณะจาก	กฟผ.	 จะมีโอกาสได้พบกับน้องๆ	
ในโครงการตามระยะเวลาที่ก�าหนด	 เช่น	 การ
เยี่ยมเยียนช่วงเปิดเทอม	 ช่วงที่มีการซ่อมบ�ารุง
รักษาอปุกรณ์ภายในห้อง	 เช่น	 ชุดสาธติเคร่ืองก�าเนิด

ไฟฟ้า	เขือ่นจ�าลอง	ฯลฯ	แต่ทกุครัง้ทีช่มุชนได้รบัความ
เดือดร้อนพวกเราก็เข้าไปช่วยเหลือโดยทันทีเสมอมา
และทางโรงเรยีนกพ็ร้อมทีจ่ะให้ความร่วมมอืด้วย	เช่น	
การส่งตัวแทนนักเรียนร่วมแสดงในโอกาสต่างๆ	
ที่	กฟผ.	จัดงาน	ตลอดระยะเวลา	๑๐	ปี	ระหว่าง	
กฟผ.	และชุมชน	 เราช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	ด้วย
ความมีน�้าใจท�าให้เป็นเหมือนพี่น้องกัน	 และเกิด

ความผูกพัน	 ตนรู้สึกภูมิใจมากท่ีมีส่วนในการ
ท�างานโครงการ	“ห้องเรียนสีเขียว”

การเรยีนการสอนทางไกลผ่านดาวเทยีมเป็นทางเลอืก
ทางการศกึษาอกีช่องทางหนึง่	 ซึง่ไม่ได้จ�ากดัแต่เพยีง
นักเรียนเท่านั้น	 แต่ประชาชนทั่วไปสามารถรับชม
ได้ทั่วประเทศ	 เฉกเช่นเดียวกับความรู้ท่ีไม่ได้มี
เพียงแต่ในห้องเรียน	 ในขณะที่เทคโนโลยีก้าวไกล
เราสามารถใช้เทคโนโลยนีัน้ยงัประโยชน์ให้กบัเยาวชน
เพือ่เสรมิสร้างความรู	้แม้ยามนัง่พกัผ่อนอยูท่ีบ้่าน	
เราสามารถเปิดโลกทัศน์ได้กว้างกว่าเดิมแค่เพียง
เปิดทวี	ี แต่ใครเล่าจะเหน็ถงึประโยชน์ของมนัเท่านัน้
ขอบคณุโครงการดีๆ 	จาก	กฟผ.	และมลูนธิกิารศกึษา
ทางไกลผ่านดาวเทยีมทีท่�าให้คนไทยทกุคนได้รบัโอกาส
ทางการศึกษามากขึ้น	 ส�าหรับท่านที่สนใจต้องการ
เป็นส่วนหนึง่ของโครงการ	โดยการเป็นอาจารย์สอน
การเรยีนการสอนทางไกลผ่านดาวเทยีมนี	้ ท่าสามารถ
สมัครได้ที่	 กองเสริมสร้างทัศนคติ	 โดยติดต่อท่ี	
โทร.	๐๒	๔๓๖	๘๑๒๒

คณุคชะพนัธ์		แดงดเีลสิ
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หลงัจากญีปุ่น่ต้องเผชญิกบัโศกนาฏกรรมครัง้ใหญ่
จากเหตแุผ่นดนิไหวขนาด	๙.๐	รกิเตอร์	เมือ่วนัที่
๑๑	 มีนาคม	 ๒๕๕๔	 และถูกกระหน�่าซ�้าด้วย
คลื่นสึนามิความสูงกว่า	 ๒๕	 เมตร	 ส่งผลให้
เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ทั้งสามเตาในโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์ฟุกุชิมะ	 ไดอิจิ	 ได้รับความเสียหาย
อย่างหนัก	 ส่งแรงสะเทือนถึงสถานะความมั่นคง
ทางพลงังานของญีปุ่น่	 ประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่
ที่สุดเป็นอันดับสามของโลกที่พึ่งพาการผลิต
สินค้าส่งออกเป็นหลัก

ความเสยีหายทีเ่กดิขึน้กบัโรงไฟฟ้านวิเคลยีร์ภายใน
ประเทศและนโยบายการสร้างความม่ันคงด้าน
พลังงานเพ่ือสร้างความม่ันคงให้แก่เศรษฐกิจของ
ประเทศ	 เป็นแรงขับเคลื่อนส�าคัญที่ท�าให้ญ่ีปุ่น
ต้องเร่งค้นหาแหล่งพลงังานทีเ่ชือ่ถอืได้เพือ่ป้อนให้แก่
อตุสาหกรรม	 และกลุม่ธรุกจิบรกิารภายในประเทศ

แหล่งพลังงานหนึ่งที่ญ่ีปุ่นก�าลังค้นหาและพัฒนา
เทคโนโลยีเพ่ือใช้ประโยชน์จากแหล่งพลังงานน้ี
คอื	“มเีทนไฮเดรต”	หรอื	“น�า้แขง็ไฟ”	ก้อนมเีทนแขง็
ทีส่ามารถตดิไฟได้แม้จะมสีภาพแขง็และมอีณุหภมูิ
เย็นจัดคล้ายกับน�้าแข็งที่ก่อตัวขึ้นจากน�้า

“มีเทนไฮเดรต”	 มีชื่อเรียกกันหลายอย่าง	 บ้าง
เรยีกว่า	“น�า้แขง็ไฟ”	บางทกีใ็ช้ค�าว่า	“ไฮโดรมเีทน”
หรือ	“มีเทน	ไอซ์”	เป็นอีกรูปแบบหนึ่งท่ีปรากฏ
อยูต่ามธรรมชาตขิองก๊าซมเีทน	ก๊าซตดิไฟ	ไร้ส	ีไร้กลิน่
(สูตรทางเคมีคือ	 CH4)	 กระบวนการเกิดก็เป็นเช่น
เดียวกันกับพลังงานฟอสซิลทั้งหลาย	 คือ	 เริ่มต้น
จากการล้มตายของสัตว์และพืชในทะเลแล้วตก
ตะกอนทับถมกันบริเวณพื้นมหาสมุทร	ปิดทับด้วย
โคลนเลนและอื่นๆ	 ขณะเน่าเปื่อย	 ที่จะเพิ่มแรง
กดดันต่ออินทรียสารที่เน่าเปื่อยไปตามกาลเวลานี้
เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ	 เมื่อประกอบกับอุณหภูมิที่เพิ่ม
มากขึ้นท�าให้คาร์บอนที่เป็นองค์ประกอบส�าคัญ
ของส่ิงมีชีวิต	แตกตัวออก	กลายเป็นน�้ามันและ
ก๊าซธรรมชาติ

แหล่งพลังงานใหม่ไร้ขีดจ�ากัด
“น้ำ�แข็งไฟ”

เรียบเรียงโดย	:	สุภร	เหลืองก�าจร
ข้อมูล	:	http://www.unigang.com/Article/14500
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แต่	 “มีเทนไฮเดรต”	 จะเกิดขึ้นในสภาพที่ตะกอน
สะสมมีความหนาพอเหมาะ	 คือราว	 ๕๐๐	 เมตร	
วดัจากพืน้ผิวของมหาสมทุร	ซึง่นอกจากจะมแีรงดนั
สงูแล้วยงัมอีณุหภมูติ�า่ในระดบัใกล้ศนูย์องศาเซลเซียส
ตลอดเวลา	 ท�าให้โมเลกุลของมีเทนถูกกักอยู่ใน
โมเลกุลของน�้าที่จับตัวเป็นของแข็ง

การน�าเอา	 “มีเทนไฮเดรต”	 ขึ้นมาใช้งานจึงไม่ใช่
เรื่องง่าย	เพราะในทันทีที่แรงดันเปลี่ยนแปลง	หรือ
อุณหภูมิเปลี่ยนแปลง	 น�้าแข็งจะละลาย	 ก๊าซก็จะ
หลุดรอดออกมาหนีหายไปในทันที	 ผู้เชี่ยวชาญ
บางคนเคยเปรียบเทียบเอาไว้ว่า	 เหมือนกับการ
ตักน�้าจากบ่อด้วยถังรั่วนั่นเอง

ญี่ปุ่นก�าลังค้นหาแหล่งน�้าแข็งไฟในพ้ืนที่อ่าวทาง
ตอนใต้ของกรุงโตเกียว	 ระหว่างจังหวัดชิซุโอกะ	
กับวากายามะ	 โดยทุ่มงบลงทุนโครงการค้นหา
แหล่งพลังงานใหม่ถึง	 ๑	 หมื่นล้านเยน	 (ประมาณ	
๓,๘๐๐	ล้านบาท)	พืน้ทีด่งักล่าวเป็นแหล่งน�า้ลกึทีม่ี
แรงดนัจากมวลน�า้ทะเลในระดบัสงู	แต่มอีณุหภมูติ�า่
ซึ่งเหมาะกับการก่อตัวของก๊าซมีเทนเป็นก้อนแข็ง
ตามธรรมชาติ	 ที่มักจะพบก้อนมีเทนน�้าแข็งไฟใน
พื้นที่ไหล่ทวีปซึ่งอุณหภูมิต�่า

น�า้แขง็ไฟเป็นผลกึมเีทนเข้มข้นคล้ายน�า้แขง็	 ซึง่ก๊าซ
มีเทนเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนเช่นเดียวกับ
น�า้มนัปิโตรเลยีม	หรอืจะเรยีกง่ายๆ	กค็อืก๊าซเอน็จวีี
ทีอ่ยูใ่นรปูของแขง็	และพบได้เหนอืผวิดนิ	(ใต้น�า้ลกึ)
ไม่ต้องเจาะผิวดินลึกนับกิโลเมตรเพื่อน�าเอาก็าซ
ธรรมชาติออกมาใช้เป็นพลังงานให้แก่รถยนต์และ
โรงผลติไฟฟ้า	 โดยเมือ่น�าน�า้แขง็ไฟไปเผาไฟ	จะเกดิ
เปลวไฟสีอ่อนและเหลือแต่น�้าที่ปนอยู ่ในผลึก	
น�้าแข็งไฟ	๑	ลูกบาศก์เมตรมีก๊าซมีเทนสะสมอยู่
หลายเท่าตวัของน�า้หนกัผลกึ	 หรอืสามารถปล่อย
ก๊าซธรรมชาติเกือบ	 ๑๖๔	 ลูกบาศก์เมตร	 มีการ
ประมาณกนัว่า	 ปรมิาณทัง้หมดของน�า้แขง็ไฟของ
โลกนัน้	มมีากเป็น	๒	เท่าของปรมิาณแหล่งส�ารอง
ทีพิ่สจูน์แล้วของก๊าซธรรมชาต	ิน�า้มนั	และถ่านหนิ
ของโลกรวมกัน	 และแหล่งก๊าซธรรมชาติใหม่นี้	
มีศักยภาพที่จะสนองความต้องการของมนุษย์
ไปอกีนบัพนัปี	และทีก้่นทะเลนอกชายฝ่ังเกาะชโิกกุ
ทางตะวันตกของญี่ปุ่น	 มีน�้าแข็งไฟขนาดใหญ่ที่มี
ก๊าซมเีทนสะสมอยูป่ระมาณ	๑.๑	 ล้านลกูบาศก์เมตร
คิดเป็นก๊าซที่ใช้ในญี่ปุ่นได้นานถึง	 ๑๑	 ปี	 กลุ่ม
กิจการร่วมค้าตั้งเป้าว่า	 จะมีเทคโนโลยีที่สามารถ
ใช้ได้จริงภายในปีงบประมาณ	 ๒๕๖๑	 ที่จะสิ้นสุด
ในเดือนมีนาคม	๒๕๖๒

นอกจากญี่ปุ่นแล้ว	 ประเทศจีน	 และไต้หวัน	 ต่าง
กระหายที่จะใช ้พลังงานจากน�้ าแข็งติดไฟนี้
กันอย่างมาก	 ส�านักงานส�ารวจทางธรณีวิทยาจีน
ได้ด�าเนินโครงการส�ารวจวิจัยก๊าซธรรมชาติแหล่ง
ใหม่นี้	 ด้วยงบประมาณถึง	 ๕๐๐	 ล้านหยวน	 และ
เวลา	๙	ปีที่ผ่านมา	และพบว่าแหล่งส�ารองใต้ทะเล
บริเวณตอนเหนือของทะเลจีนใต้	 ท�าให้จีนมีแหล่ง
พลังงานมีเทนแข็งมากที่สุดเป็นอันดับ	 ๔	 ของโลก	
รองจากสหรัฐอเมริกา	ญี่ปุ่น	และอินเดีย

อย่างไรก็ตาม	 ปัญหาส�าคัญในการใช้น�้าแข็งไฟคือ
ต้นทุนการผลิตที่สูงกว่า	 ๑	 ดอลลาร์สหรัฐต่อ	
๑	 ลูกบาศก์เมตร	 ซึ่งสูงกว่าค่าใช้จ่ายในการผลิต
ก๊าซธรรมชาต	ิหรอืเอน็จวีทีีร่ะดบั	๐.๑๒๕	ดอลลาร์
สหรัฐต่อลูกบาศก์เมตร	หลายเท่าตัว	ยิ่งไปกว่านั้น
น�้าแข็งไฟยังมีส่วนประกอบของมีเทนซึ่งเป็นก๊าซ
เรอืนกระจกทีอ่นัตรายกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
มากนกั	 ซึง่ก๊าซมเีทนจะเลด็ลอดออกสูช่ัน้บรรยากาศ
หลงัจากถกูเผาไหม้	 หรอืเปลีย่นสถานะจากของแขง็
เป็นก๊าซ	เมือ่มไีด้	ย่อมต้องมเีสยี	ขึน้อยูก่บัว่ามนษุย์
จะสามารถพลิกวิกฤติเป็นโอกาสได้ดีเพียงใด
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กฟผ. กระบี่ร่วมกับชุมชน
ปล่อย “หอยชักตีน” สู่อันด�มัน
สร้างรายได้ให้ชาวประมงเพิ่มอาหารมีชื่อเสียงของกระบี่

“จังหวัดกระบี่”	 ได้ชื่อว่าเป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียง
ด้านการท่องเทีย่วมากทีส่ดุจงัหวดัหนึง่ในภาคใต้
ทางชายฝ่ังทะเลอนัดามนั	 เพราะมสีถานทีท่่องเทีย่ว
ทางธรรมชาตทิีส่วยงาม	ทัง้ยงัมคีวามอดุมสมบรูณ์
ของแหล่งอาหารและทรพัยากรธรรมชาตทิัง้บนบก
และในทะเล	และหนึง่ในจ�านวนอาหารทีห่ลากหลาย
ชนดิและมชีีอ่เสียงของจังหวดักระบี	่คือ	“หอยชกัตีน”
ซึง่นบัได้ว่าเป็นเมนอูาหารทะเลจานเด็ดทีโ่ดดเด่นมาก
จนใคร 	ๆทีเ่ดนิทางมาถึงจังหวดักระบี	่จะต้องมาล้ิมรส
กันให้ได้	

ในปัจจุบันเมื่อจ�านวนประชากรเพิ่มมากขึ้น	 ความ
ต้องการบริโภค	 “หอยชักตีน”	 ก็มีมากขึ้น	 ปัญหา
ทีต่ามมาคอืจ�านวน	“หอยชกัตนี”	เริม่ลดลง	ซึง่สร้าง
ความกังวลใจให้ชาวประมง	ชาวกระบี	่และนกัท่องเทีย่ว
ที่ต้องการลิ้มรสหอยชักตีน	ดังนั้นโครงการ	“กฟผ.	
ร่วมกับชุมชนปล่อยพันธุ์หอยชักตีนลงสู่อันดามัน”	
จงึเกดิขึน้	เพือ่เพิม่จ�านวนหอยชกัตนีให้มากขึน้	โดย
การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย	 (กฟผ.)	 จงัหวดั
กระบี่ร่วมกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้าน
การประมง	ร่วมกนัปล่อยพนัธุห์อยชกัตนี	ลงสูแ่หล่ง
เพาะพันธ์ุหอยชักตีนบริเวณบ้านหลังเกาะ	 หมู่	 ๗	
ต�าบลเกาะศรบีอยา	อ�าเภอเหนอืคลอง	จงัหวดักระบี่
มานานกว่า	๕	ปี

เรื่องและภาพ	:	ฐิติภัทร์	ภาณุไพศาล

บ่ออนบุาลของหอยชักตนี



นางสาวพชัร	ี ชุน่สัน้	 นกัวชิาการของศนูย์วจัิยและ
พฒันาประมงชายฝ่ัง	จงัหวัดกระบี	่กล่าวว่า	“หอย
ชักตีน”	หรือ	“หอยสังข์กระโดด”	เป็นหอยทะเล
ชนดิหนึง่	มช่ืีอสามญัว่า	Dog	Conch	,WING	SHELL
มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า	 Strombus	 canarium	
มักพบอาศัยอยู่ในบริเวณพื้นทรายปนโคลน	 และ
บริเวณหญ้าทะเลเขตน�้าขึ้น-ลง	 ไปจนถึงในระดับ
ความลกึประมาณ	 ๕๕	 เมตร	 ในประเทศไทยเราจะ
พบหอยชักตีนได้ทั่วไป	 ทั้งทะเลอ่าวไทยและทะเล
อันดามัน	เช่น	จังหวัดกระบี่	ภูเก็ต	พังงา	และตรัง	
สาเหตทุีเ่รยีกกนัว่า	“หอยชกัตนี”	กเ็พราะว่าตวัหอย
มลีกัษณะพเิศษตรงท่ีปากจะมต่ิีงคล้ายๆ	 เลบ็สนี�า้ตาล

ยื่นออกมา	ใช้ส�าหรับเดิน	ชาวบ้านเรียกกันว่า	“ตีน”
และในการกนิหอยนีจ้ะต้องดงึส่วนทีเ่รยีกว่า	“ตนี”
ออกมากเพ่ือให้ตัวหอยหลุดตามออกมาด้วย	 ซึ่ง
ชาวบ้านเรียกว่า	“ชักตีน”	จึงท�าให้เรียกหอยชนิดนี้
กันติดปากว่า	“หอยชกัตนี”	และก็น�ามาบริโภคเป็น
เมนูอาหารทะเลจานเด็ดกันอย่างแพร่หลาย	โดยใช้
วธิกีารน�าเอาหอยชกัตนีสดๆ	ทีเ่กบ็ได้จากทะเลกระบี่
มาแช่ทิง้ไว้ให้หอยคลายดนิคลายโคลนออกมาให้หมด
แล้วจึงน�ามาต้มให้หอยสุก	เสิร์ฟมาพร้อมกับน�้าจิ้ม
ซีฟู้ด	โดยมีเทคนิคการเปิบหอยชักตีนนิดหน่อย	คือ
จะมีไม้จิ้มฟันช่วยในการดึงหอยชักตีนออกมาจาก
เปลือก	และเมื่อดึงออกมาได้แล้ว	ก็จะไม่กินส่วนที่

เป็นตีนหรือเล็บแข็งๆ	 นั้น	 ให้ตัดส่วนตีนนั้นทิ้งไป
ไม่งัน้จะทิม่ปากเป็นแผล	ปัจจบุนัหอยชดัตนีมจี�านวน
น้อยลงมากและมีราคาแพงถึงกิโลกรัมละ	 ๒๕๐-
๓๐๐	 บาท	 หลายปีที่ผ่านมา	 กฟผ.	 จึงได้ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 จังหวัดกระบี่	 ชุมชน	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง	 จังหวัดกระบ่ี
และสื่อมวลชนร่วมกันปล่อยลูกหอยชักตีนลง
สู่ทะเลอันอามันอย่างต่อเนื่องมานานกว่า	 ๕	 ปี	
โดยปล่อยครั้งละ	 ๕๐,๐๐๐	 ตัว	 พร้อมทั้งช่วยกัน
รณรงค์ไม่ให้ชาวประมงจับหอยชักตีนท่ีมีขนาด
เล็กมาขาย

นางสาวพชัร	ี	ชุน่สัน้	



นายวิวัฒน์	สิริเกียรติกุล	ผู้อ�านวยการโรงไฟฟ้า
ภาคใต้	กล่าวว่า	ตลอดระยะเวลากว่า	๕	ปีที่ผ่านมา	
หน่วยงาน	 กฟผ.	 ภาคใต้	 ทั้งโรงไฟฟ้าภาคใต้	 ฝ่าย
ปฏบิติัการภาคใต้	กองเหมอืงกระบี	่และโครงการศกึษา
เพื่อพัฒนาขยายก�าลังผลิตโรงไฟฟ้ากระบี่	 โดย
กระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน	 ได้ร่วม
กับชุมชน	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 ประชาชน	 และ
สื่อมวลชน	ลงพื้นที่ปล่อยพันธุ์หอยชักตีน	ในบริเวณ
หลังเกาะศรีบอยา	 ต�าบลเกาะศรีบอยา	 อ�าเภอ
เหนือคลอง	 จังหวัดกระบี่	 ซึ่งเป็นแปลงเพาะพันธุ์
ของหอยชักตีน	 โดยมผีูน้�าชมุชนเข้าร่วมกจิกรรม	 เช่น
นายส�าราญ	 ระเด่น	 ก�านันต�าบลเกาะศรีบอยา	
นายสุริยะ	 บุษบง	 นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล
เกาะศรีบอยา	นายยงยทุธ์	 ฝ่ังขวา	ผูใ้หญ่บ้านหมูท่ี	่๗
ต�าบลเกาะศรีบอยา	 ผู้แทนศูนย์วิจัยและพัฒนา

ประมงชายฝั่ง	 จังหวัดกระบี่	 ร่วมปล่อยหอยชักตีน
ลงทะเลอันดามัน	 ๕	 ปีที่ผ่าน	 กฟผ.	 ได้ปล่อยพันธุ์
หอยชักตีนเพื่อการอนุรักษ์	 ฟื้นฟูและเพิ่มจ�านวน
หอยชักตีนในแหล่งน�้าธรรมชาติไปหลายแสนตัว	
เป็นการเพิม่รายได้ให้ชาวประมง	และเพิม่อาหารทีม่ี
ชื่อเสียงของชาวจังหวัดกระบี่	 พร้อมกันนี้มีแผนท่ี
จะด�าเนินการปล่อยหอยชักตีนต่อไปตลอด	 เพื่อ
สร้างความมั่นใจกับชุมชนว่า	 กฟผ.	 ให้ความส�าคัญ
อย่างยิง่กบัการดแูลชมุชนสงัคมรอบโรงไฟฟ้ากระบี่
อย่างต่อเนื่องตลอดมา	เพราะ	กฟผ.	 เป็นส่วนหนึ่ง
ของจังหวัดกระบี่	 และพร้อมที่จะมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาชุมชน	 ที่ส�าคัญ	 กฟผ.	 เป็นหน่วยงาน
ราชการก็ต้องค�านึงถึงผลกระทบต่อประชาชนให้
มากที่สุด

นายวิวัฒน์	สิริเกียรติกุล
ผู้อ�านวยการโรงไฟฟ้าภาคใต้

นายส�าราญ	ระเด่น นายสุริยะ	บุษบง นายยงยุทธ์	ฝั่งขวา



นายยงยุทธ์	ฝั่งขวา	ผู้ใหญ่บ้านหมู่	๗	ต�าบลเกาะ
ศรบีอยา	กล่าวว่า	การปล่อยพนัธุล์กูหอยชกัตนีลงสู่
ทะเลนั้นจะมีขนาดไม่เกิน	 ๒	 เซนติเมตร	 หอย
จะปรับตัวและมีชีวิตอยู ่ รอดได ้ ในธรรมชาติ	
หอยชักตีนจะมีช่วงวางไข่	๒	ช่วง	คือ	ระหว่างเดือน
กุมภาพันธ์	–	มีนาคม	และช่วงเดือนสิงหาคม	–
พฤศจิกายน	 และสามารถผสมพันธุ์ได้ตลอดทั้งปี	
หอยขนาด	๔	–	๕	ซม.	เป็นช่วงทีเ่ร่ิมมไีข่	การจบัหอย
ขนาดต�่ากว่านี้จะเป็นการท�าลายการกระจายพันธุ์
ของหอย	จงึได้มโีครงการรณรงค์	ไม่เก็บ	ไม่ซ้ือ	ไม่ขาย
ไม่กนิหอยชักตนีในขนาดท่ีไม่เหมาะสม	 หอยชกัตนี
เป็นหอยท่ีชอบอาศัยอยูใ่นบรเิวณพืน้ทรายปนโคลน
และบริเวณหญ้าทะเลและสาหร่าย	การเก็บมาบริโภค
โดยทั่วไปจะใช้วิธีการงม	หรือเดินเก็บในเวลาน�้าลง	

อาหารของหอยชักตีน	คือ	หญ้าทะเล	สาหร่ายและ
ซากอินทรียสารต่างๆ	 การสืบพันธุ์เป็นแบบผสม
ภายใน	โดยมเีพศผู	้เพศเมยีแยกกนั	จบัคูผ่สมพนัธุก์นั
หลังจากน้ันจะวางไข่มีวุ้นหุ้มลักษณะเป็นสายยาว
สีขาว	 ขดเป็นกระจุกคล้ายเส้นหมี่	 ไข่จะพัฒนาใช้
ระยะเวลาประมาณ	 ๔-๕	 วัน	 จึงฟักออกเป็นตัว
ลูกหอย	 ซ่ึงจะด�ารงชีวิตว่ายน�้า	 กินแพลงตอน
พืชเล็กๆ	 เป็นอาหารอยู่ประมาณ	 ๑๑-๑๔	 วัน	
จึงพัฒนาเข้าสู่ระยะลงพื้น	 เปลี่ยนการด�ารงชีวิต
เป็นขูดกินตะไคร่สาหร่ายหรืออินทรียสารต่างๆ	
ลูกหอยที่ได้จากการเพาะพันธุ์จะเติบโตได้ขนาด
ความยาวเปลือก	๐.๕-๑	 เซนติเมตร	ภายในระยะ
เวลาประมาณ	๑-๒	เดือน

“หอยชกัตนี”	 นบัได้ว่าเป็นทรพัยากรของท้องทะเล
ที่มีความส�าคัญยิ่ง	เป็นแหล่งรายได้ของชาวประมง	
เป็นอาหารทีม่ชีือ่เสยีงของจงัหวดักระบี	่ เป็นทรพัยากร
ธรรมชาตทิีท่กุฝ่ายได้ให้ความส�าคญัอย่างยิง่ในการ
อนุรักษ์และเพิ่มจ�านวนให้มากขึ้น	 เพื่อเป็นแหล่ง
อาหารและเป็นสนิค้าทีส่ร้างรายได้ให้แก่ชาวประมง
การปล่อยพันธุ์หอยชักตีนเพื่อการอนุรักษ์และเพิ่ม
จ�านวนหอยชักตีน	ของ	กฟผ.	กระบี่	ที่ด�าเนินการ
ร่วมกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 จึงเป็น
กิจกรรมที่ท�าแบบมีส่วนร่วมและสามารถสนอง
ตอบความต้องการของชมุชนและสงัคมอย่างแท้จรงิ
และยั่งยืน	



เพราะ	“คนเก่ง”	คอือนาคตของชาต	ิยิง่ประเทศใดทีม่ี
“คนเก่ง”	และ	“มีความสามารถ”	มากๆ	ประเทศ
นั้นก็ย่อมเจริญก้าวหน้าและมีการพัฒนามากขึ้น	
องค์การแห่งการเรียนรู้เช่นการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย	(กฟผ.)	ได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญในการ
สร้างคนเก่ง	 เพือ่เป็นก�าลงัส�าคญัในการพฒันาประเทศ
จึงได้ร่วมผลักดันเยาวชนไทยให้ไปสร้างชื่อเสียงบน
เวทีโลก	ในการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน	สาขา
เทคโนโลยีงานเชื่อม	 จนสามารถคว้าเหรียญทองด้าน
งานเชื่อมมาครองเป็นผลส�าเร็จ

เบือ้งหน้าเบือ้งหลงัความส�าเรจ็ของเยาวชนไทยตวัเลก็ๆ
ทีผ่งาดศกัดิศ์รไีด้อย่างภาคภมูใิจ	มาจากคนหลงัม่าน	คนนี้
ทีช่ือ่	นายสญัญา	ธถุาวร	หวัหน้าแผนกตรวจสอบคณุภาพ
อุปกรณ์เคร่ืองกล	กองเคร่ืองกล	ฝ่ายก่อสร้างพลงัความร้อน
กฟผ.	 ท�าหน้าทีเ่ป็นอาจารย์ผูอ้ยูเ่บือ้งหลงัความส�าเรจ็ของ
เยาวชนทมีชาตไิทย	 และยงัได้รบัการยกย่องจากสมาคม
การเชื่อมโลหะแห่งประเทศไทย	 ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน
การเชื่อมของสมาคมฯ	 เป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตร
ส�าคัญๆ	ให้กับภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของประเทศ
มากมาย	อาท	ิการออกแบบงานเชือ่มหม้อไอน�า้	 (Boilers)
ถังบรรจุแรงดัน	 (Pressure	 Vessel)	 โรงกลั่นน�้ามัน	
(Refineries	Plant)	ท่อแรงดนัสงู	(Power	Piping)	ฯลฯ
ตามมาตรฐาน	The	American	Society	of	Mechanical
Engineers	 (ASME)	 รวมทั้งได้รับการอบรมและผ่าน
การทดสอบเป็นนักเทคโนโลยีสากล	 (สังกัดประเทศ
ฝรั่งเศส)	 และผู้ตรวจงานเชื่อมสากล	 จากสถาบันการ
เชื่อมสากล	(IIW)	อีกด้วย	

เรื่อง	:	อัครพล	รักศรีรุ่งเรือง

เบือ้งหลงัป้ันเยาวชนไทย ก้าวสูแ่ชมป์ฝีมอืแรงงานในระดบัสากล
“สญัญา ธถุาวร”

พฤศจกิายน-ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗



“โครงการพฒันาฝีมอืแรงงานเยาวชนไทยสูเ่วทสีากล”
เป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือของ	กฟผ.	กับ
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน	ที่ต้องการปั้นเยาวชนให้มี
ความช�านาญด้านงานเชือ่มโลหะเป็นพเิศษ	 เพือ่เข้าไป
แข่งขันในเวทฝีีมอืแรงงานอาเซยีน	 โดยทางกรมพฒันา
ฝีมอืแรงงานจะค้นหาเยาวชนไทยผูม้คีวามสามารถ
ด้านงานเชื่อมโลหะจากทั่วประเทศมาพัฒนาฝีมือ
จากนัน้จะท�าการคัดกรองให้เหลอืเพยีง	๒	คน	ก่อน
จะส่งเยาวชนทัง้คูม่าเข้ารบัการฝึกสอนงานเช่ือมโลหะ
ด้วยเทคโนโลยท่ีีทันสมยั	ณ	ศนูย์ฝึกอบรมและทดสอบ
ช่างเชือ่ม	สถานไีฟฟ้าแรงสงูไทรน้อย	จงัหวดันนทบรีุ
โดยในขั้นตอนนี้	 ผมและทีมงานจะท�าหน้าที่เป็น
อาจารย์ผู ้ฝึกสอน	 ให้ค�าแนะน�า	 และถ่ายทอด
ประสบการณ์พร้อมชี้แนะถึงวิธีการใช้เทคโนโลยี
เครื่องเชื่อม	 รวมทั้งฝึกฝนทักษะงานเชื่อมและ
ประเมินผลชิน้งาน	 ให้กบัเยาวชนทมีชาติไทยก่อนไป
แข่งขนั”	อาจารย์สัญญา	กล่าว	พร้อมเผยถงึเทคนคิ
ในการสอนว่า

“ก่อนที่จะสอนน้องๆ	 ทุกครั้ง	 ผมจะเข้าไปศึกษา
กติกา	 และดูว่าในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการได้แบ่ง
การแข่งขนังานเชือ่มออกเป็นกีป่ระเภท	ประเทศไหน
มคีวามช�านาญในด้านใด	 ก่อนจะน�าความรูแ้ละเทคนคิ
พิเศษที่ผมสั่งสมมาด้วยตนเองจากประสบการณ์
ในการท�างานด้านงานเชื่อมในโรงไฟฟ้า	 ซึ่ง	 กฟผ.	
เป็นองค์กรชัน้แนวหน้าของประเทศไทยทีม่เีครือ่งเชือ่ม
ที่ทันสมัย	 ท�าให้เยาวชนไทยได้มีโอกาสฝึกฝีมือกับ
เครื่องมือจริงๆ”	

ด้วยความเพยีรพยายามในการทุม่เทฝึกสอน	 ส่งผล
ให้ในปีที่ผ่านมาเยาวชนทีมชาติไทย	 สามารถสร้าง
ชื่อเสียงให้กับประเทศ	 ด้วยการคว้าแชมป์ในการ
แข่งขันเทคโนโลยีงานเชื่อมมาครอง	ท�าให้อาจารย์
สญัญาได้รบัเชญิให้เป็นหนึง่ในคณะกรรมการตดัสนิ
การแข่งขนัฝีมอืแรงงานแห่งชาต	ิ โดยอาจารย์สญัญา
กล่าวว่า	 “ขอบคณุกรมพฒันาฝีมอืแรงงานทีเ่ชือ่มัน่
กฟผ.	 และได้มอบความไว้วางใจให้หน่วยงานของเรา
เป็นส่วนส�าคัญในการฝึกสอนให้กับน้องช่างเชื่อม
ทมีชาตไิทย	ซึง่ผมได้ใช้ความสามารถของผมทีไ่ด้รบั
การถ่ายทอดจากพนกังานรุน่พี่ๆ 	และความรูท้ีไ่ด้รบั
จากการที	่กฟผ.	 ส่งให้อบรมหลกัสตูรมาตรฐานการ
เชื่อมสากล	มาถ่ายทอดให้กับน้องๆ	ซึ่งทุกวันนี้ผม

ท�างานนี้ด้วยความสุข	 และเป็นความสุขที่เกิดจาก
การเป็น	“ผู้ให้”	อยู่ตลอดเวลา	ซึ่งเมื่อรู้ว่าน้องๆ
ทีผ่มสอนมากบัมอืสามารถคว้ารางวลัชนะเลศิมาครอง
กย็ิง่ดใีจ	 และมองว่าความส�าเรจ็ในครัง้นีเ้กดิจากการ
ที่ผู้บริหาร	กฟผ.	ให้โอกาสน้องๆ	เยาวชนโดยไม่มี
การปิดกั้น	ท�าให้	กฟผ.	ก้าวไปสู่การเป็น	“องค์การ
แห่งการเรียนรู้”	ที่สมบูรณ์แบบอย่างแท้จริง”

นายสญัญา	ธถุาวร	ถอืเป็นบคุคลต้นแบบ	ทีส่�านกึ
ในความรบัผดิชอบต่อหน้าที	่ และปฏบิตัหิน้าทีด้่วย
ความเสียสละ	อุทิศตนเป็นอาจารย์เพื่อให้ความรู้
กบัเยาวชนไทย	จนสามารถสร้างชือ่เสยีงให้นานา
ประเทศได้รบัรูว่้างานเชือ่มโลหะของไทยเหนอืกว่า
ทกุชาตใินโลก	 จงึถอืเป็นบคุคลต้นแบบทีน่่ายกย่อง
และสามารถน�ามาเป็นแบบอย่างในการท�างานได้

“สญัญา		ธถุาวร”
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กระติบไฟฟ้า และเตาประหยัดพลังงาน สุดไฮเทค 
นวัตกรรมจากเด็กไทยก้าวไกลระดับโลกเพื่อโลกสีเขียว
เรื่อง	:	นฤชล	นุชประมูล	ภาพ	:	กองผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
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“กระตบินึง่ข้าวเหนยีวไฟฟ้า”	และ	“เตาประหยดั
พลังงาน”	เป็นผลงานที่น่าภาคภูมิใจของคนไทย
ทุกคน	จากตวัแทนเยาวชนโครงการ	Move	World
Together	ซึ่งน้องๆ	ทั้งสองทีมเป็นนักเรียนจาก
รอบเขตพืน้ทีเ่ขือ่นวชริาลงกรณ	 และเขือ่นอบุลรตัน์
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 (กฟผ.)	 ได้
ประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมประหยัดพลังงาน	 จาก
ภูมิปัญญาไทยก้าวไกลจนคว้ารางวัลระดับสากล	
ถึง	 ๙	 รางวัล	 จากการประกวด	 2014	 Taipei	
International	Invention	Show	&	Technomart
ณ	ประเทศไต้หวัน

เป็นทีท่ราบกนัดว่ีา	ประชาชนส่วนใหญ่ในภาคตะวนัออก
เฉียงเหนือของประเทศไทยนั้น	 นิยมรับประทาน	
“ข้าวเหนียว”	 เป็นหลัก	 แต่การหุงข้าวเหนียวให้
หอมนุ่มน่ารับประทานนั้นไม่ได้ท�ากันได้โดยง่าย	
ต้องอาศัยทักษะและความช�านาญ	 อีกทั้งเวลาที่ใช้
ในการหุงนั้น	ใช้เวลาถึง	๔๐-๔๕	นาที	น้องๆ	จาก
โรงเรยีนอบุลรตัน์พทิยาคม	จงัหวดัขอนแก่น	ในพืน้ที่
รอบเขื่อนอุบลรัตน์	 ได้เล็งเห็นถึงปัญหา	 และได้
ร่วมกันคิดค้นพฒันาสิง่ประดษิฐ์ทีจ่ะท�าให้ชีวติง่ายขึน้
และช่วยประหยดัพลังงาน	จึงเป็นทีม่าของ	“กระตบิ
น่ึงข้าวเหนียวไฟฟ้า”	อุปกรณ์หุงข้าวเหนียวที่มี
รูปลักษณ์ทันสมัย	 มีความผสมผสานกลมกลืน

ระหว่างภูมิปัญญาชาวบ้านด้ังเดิมเข้ากับทฤษฎี
ทางวทิยาศาสตร์	 โดยอปุกรณ์นึง่ข้าวเหนยีวไฟฟ้านี้
ประกอบด้วย	 กระติบไม้ไผ่สานชั้นในและชั้นนอก	
ประกอบเข้ากับหม้อต้มน�้า	 หม้อส�าหรับนึ่ง	 และ
แผ่นวงจรแม่เหล็กไฟฟ้า	 การใช้งานก็ง่ายเพียง
เสียบปลั๊กเท่านั้น	ไม่ต้องคอยหมั่นกลับข้าวในหวด
เหมือนวิธีด้ังเดิม	 ไร้เขม่าควันรบกวน	 และสิ่งที่
ส�าคญัทีสุ่ดคอื	 กระตบินึง่ข้าวเหนยีวไฟฟ้านี	้ ใช้เวลา
หงุน่ึงประมาณ	 ๓๐-๓๕	 นาทเีท่านัน้	 ข้าวเหนยีว	 ที่
ได้ก็มีความหอมนุ่มอร่อย	 นอกจากจะท�าให้ชีวิต
ง่ายขึ้นแล้ว	 ยังเป็นการช่วยประหยัดพลังงานได้ดี
ผลงานน้ีจงึได้รบัรางวลัทัง้สิน้	๕	รางวลั	ประกอบด้วย

๑.		Honorable	Mention	Award	รางวลัเกยีรตยิศ
	 จากคณะกรรมการจัดการประกวด
๒.		Special	Award	จาก	Taiwan	Invention	
	 Association	ประเทศไต้หวัน
๓.	 Special	Award	จาก	Asia	Invention	Creativity
	 Association	กลุ่มประเทศในทวีปเอเชีย
๔.	 TIIIA	Outstanding	Diploma,	TIIIA	Award	
	 for	the	excellent	invention	จาก	Taiwan	
	 Invention	&	Innovation	Industry	Association
	 (TIIIA)	ประเทศไต้หวัน
๕.	 รางวลัพิเศษเหรยีญทอง	Gold	Medal	 Special
	 Award	จาก	Agri-Green	Invention	ประเทศ
	 กาตาร์	 จากกรรมการ	 International	 Judge	
	 ภายใต้องค์กร	World	Invention	Intellectual
	 Property	Association

น้องๆ	จากโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม	จังหวัด
ขอนแก่น	ผู้ประดิษฐ์	“กระติบข้าวเหนียวไฟฟ้า”	
เปิดเผยกับทีมข่าว	กฟผ.	ว่า	“แรงบันดาลใจในการ
ประดิษฐ์กระติบข้าวเหนียวไฟฟ้าเกิดจากปัญหา
การหุงข้าวเหนียวที่บ้าน	 เนื่องจากพื้นเพเป็นคน
ภาคอีสาน	 หุงข้าวเหนียวแต่ละครัง้	 เกดิเขม่าควนั

ฟุ้งเข้าบ้าน	 จงึได้คิดประดิษฐ์กระติบข้าวเหนยีวไฟฟ้าขึน้	
สามารถพกพาสะดวกไปได้ทุกที่	 ซึ่งอุปกรณ์ชิ้นนี้
สามารถลดการใช้พลงังานได้มาก	 คณุภาพของข้าวทีไ่ด้
จากการหงุจากกระตบิข้าวเหนียวไฟฟ้าก็มีคุณภาพ
ดีกว่าการหุงด้วยหม้อหุงข้าวเหนียวทั่วไป	 โดยได้
ทดสอบทางวทิยาศาสตร์และรบัรองผลจากห้องทดลอง
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 ซ่ึง	 กฟผ.	 และ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นส่วนส�าคัญในการ
ผลักดันให้กระติบข้าวเหนียวไฟฟ้าประสบความ
ส�าเร็จ	 เพราะจากการเข้าค่ายกับโครงการ	 Move	
World	 Together	 ซึ่งจัดโดย	 กฟผ.	 ในเดือน
มิถุนายน	 พ.ศ.	 ๒๕๕๗	 ต่อมาจึงได้พัฒนาต่อยอด
จนเป็นผลงานที่สามารถชนะใจกรรมการและ
สร้างความภูมิใจให้กับคนไทย	จาก	๒,๐๐๐	ชิ้น
งานในการประกวดครั้งนี้”

ส�าหรับอีกหนึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลเกียรติยศ	จาก
เวทีเดียวกัน	คือ	ผลงานสิ่งประดิษฐ์	“เตาประหยัด
พลงังานเชือ้เพลงิ	(Sustainable	Energy	Stove)”	
ของน้องๆ	 นักเรียนโรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรี	
จังหวัดกาญจนบุรี	 ในพื้นที่รอบเขื่อนวชิราลงกรณ	
เนื่องจากน้องๆ	อยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกล	ซึ่งประชาชน
ส่วนใหญ่ในพืน้ที	่ ใช้เตาถ่านในการประกอบอาหาร
และใช้ถ่านไม้เป็นเชื้อเพลิง	 เม่ือได้เรียนรู้ทฤษฎี
ในการโอนถ่ายความร้อน	(Heat	Transfer)	จึงเกิด
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แนวคิดที่จะพัฒนาเตาอั่งโล่แบบโบราณให้เป็นเตา
ประหยดัพลงังาน	เตาประหยดัพลงังานนีป้ระกอบด้วย
เตาหลักที่เป็น	 ๒	 ชั้น	 มีท่อส�าหรับแพร่กระจาย
ความร้อนฝังอยู่ในช้ันในของเตาท�าให้ความร้อน
เวียนอยู่ในเตาได้นานขึ้น	 อีกทั้งการออกแบบให้
เตามีลักษณะพิเศษ	 คือ	 มีช่องระบายความร้อน	
จ�านวน	๒	ช่อง	และการที่สามารถน�าหม้อใส่ลงไป
ในเตาเมื่อต้องการประกอบอาหาร	 เป็นการเพิ่ม
พ้ืนทีผ่วิสมัผสัความร้อนให้กบัตวัหม้อและด้านนอก
ของเตาท�าจากสเตนเลสเพื่อความสวยงามและ
ป้องกันการสูญเสียความร้อนของเตา	เตาประหยัด
พลังงานนี้	 สามารถให้ความร้อนอย่างรวดเร็ว
และประหยดัการใช้พลังงานจากถ่านไม้ได้ถงึ	 ๓๐๐	
เปอร์เซ็นต์	กล่าวคือ	ถ่านอัดแท่งขนาด	๑๐๐	กรัม
สามารถใช้ได้นานถึง	๔-๖	ชม.	นับว่าเป็นนวัตกรรม
สิง่ประดษิฐ์ท่ีสามารถช่วยแก้ไขปัญหาในชวีติประจ�าวนั
ของคนในพืน้ทีไ่ด้อย่างยอดเยีย่ม	ผลงานชิน้นี	้ได้รบั

รางวัลจากเวที	 2014	 Taipei	 International
Invention	 Show	&	Technomart	ณ	ประเทศ
ไต้หวัน	 จ�านวน	 ๔	 รางวัล	 ด้วยกัน	 ประกอบด้วย
๑.	 รางวัลเหรียญเงิน	(Silver	Medal	Awards)
๒.	 รางวัล	Special	Awards	จากประเทศไต้หวัน	
	 (Taiwan	Invention	Association)
๓.		รางวลั	Special	Awards	จากประเทศเกาหลใีต้
	 (Korea	Invention	Academy)	
๔.	 รางวลัผูน้�าด้านนวตักรรม	(Leading	 Intellectual
	 property	Network	Forum	–	(IIPNF)

ส่วนน้อง 	ๆนกัเรียนโรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบรีุ	จังหวดั
กาญจนบรุ	ี ผูป้ระดิษฐ์	 “เตาประหยัดพลังงาน”	 ได้ให้
สมัภาษณ์กบัทมีข่าว	กฟผ.	 ว่า	“ภมูใิจมากทีผ่ลงาน
“เตาประหยดัพลงังาน”	 ได้คว้ารางวลัในระดบัสากล
ในเวทน้ีี	ทางทมีได้ใช้ระยะเวลาเกอืบ	๒	ปีครึง่	ในการ
คิดค้นและพัฒนาจนกลายมาเป็นผลงานที่สร้าง
ความชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้กับคนไทย

เตาประหยัดพลังงานได้รับการทดสอบจากห้อง
ปฏิบัติการแล้วว่าสามารถประหยัดการใช้ถ่านไม้
ได้ถึง	๓๐๐	เปอร์เซ็นต์	เทียบจากเตาอั่งโล่ในขนาด
ใกล้เคียงกัน	 เมื่อถ่านหมดแล้วยังสามารถเก็บกัก
ความร้อนได้นานกว่าอีกด้วย	 สิ่งประดิษฐ์ชิ้นน้ี
ต้องการผลิตให้ชุมชนที่ยังใช้เตาประกอบอาหาร
อยู่ได้ใช้เตาประหยัดพลังงานนี้	 เพื่อประหยัดการ
ใช้ถ่าน	 และอนาคตคิดว่าจะพัฒนาให้ออกแบบให้
เหมาะกับเตาแก๊ส	และมีรูปแบบที่สวยงามมากขึ้น
เพื่อจุดประสงค์ในเชิงพาณิชย์”	

โครงการ	Move	World	Together	 :	 เคลื่อนโลก
ไปด้วยกนั	ด้านพลงังานและสิง่แวดล้อม	เป็นโครงการ
ที	่กฟผ.	ร่วมมอืกบัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดง
ความคิดสร้างสรรค์	 สร้างนวัตกรรม	 เพื่อการ
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มีส่วนร่วมอย่างส�าคัญในการสร้างความมั่นคงด้าน
พลังงานและสิ่งแวดล้อม	 รางวัลอันทรงเกียรติทั้ง	
๙		รางวลั	ทีเ่ยาวชนไทยจากโครงการ	Move	World
Together	 ได้รับจากเวทีระดับโลก	 เป็นโอกาส
อันยิ่งใหญ่ที่ได้แสดงถึงความคิดสร้างสรรค์การ
ประดิษฐ์ผลงาน	 การคิดนอกกรอบ	ทั้งอีกเป็นการ
แก้ปัญหาที่พบในชีวิตประจ�าวันได้ตรงประเด็น	
ตลอดระยะเวลาเกือบ	 ๓	 ปี	 ที่ได้ริเริ่มโครงการมา
มเียาวชนท่ัวประเทศกว่า	๒,๐๐๐	คน	สนใจเข้าร่วม
โครงการ	 ท้ังเข้าค่ายอบรมและกจิกรรมต่างๆ	โครงการ
ทีเ่ยาวชนจาก	Move	World	together	ได้สร้างสรรค์
จะเน้นที่การคิดวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาแบบ	
Problem-Based	 Solving	Method	 ด้วยวิธีการ

ทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์	 รวมแล้วกว่า	
๑๐๐	โครงการ	“กระตบินึง่ข้าวเหนยีวไฟฟ้า”	และ
“เตาประหยดัพลังงาน”	 เป็นสองโครงการทีม่คีวาม
โดดเด่นเรือ่งความคดิสร้างสรรค์	การแก้ไขปัญหาและ
การประหยัดพลังงาน	 แม้แต่ชาวต่างชาติซึ่งไม่คุ้น
เคยกบัวถีิชีวิตแบบไทย	เช่น	การหงุข้าวเหนยีว	หรอื
การใช้เตาอัง่โล่	 ต่างกม็คีวามสนใจและสามารถเข้าใจ
ถึงกระบวนการการท�างาน	 ตลอดจนประโยชน์ที่
ได้รับจากสิ่งประดิษฐ์ทั้งสองได้เป็นอย่างดี

โครงการ	Move	World	Together	นี	้จงึเป็นอกีหนึง่
โครงการที	่พวกเราชาว	กฟผ.	ภาคภมูใิจในความส�าเรจ็
ซึง่นอกเหนอืจากน้อง	ๆ 	ซึง่เป็นตวัแทนของโครงการ
ได้สร้างชือ่เสยีงให้แก่ประเทศชาตแิล้ว	 สิง่ประดษิฐ์
ทั้งสอง	 “กระติบนึ่งข้าวเหนียวไฟฟ้า”	 และ	 “เตา

ประหยดัพลงังาน”	 ต่างกอ็ยูใ่นระหว่างจดสทิธบิตัร
เพือ่ต่อยอดความส�าเรจ็	 ให้สามารถน�ามาใช้แก้ปัญหา
ในชวีติประจ�าวนัของคนในท้องถิน่ได้อกีด้วย	ขณะนี้
น้องๆ	จากโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม	ก�าลังคิดค้น
การท�ากระตบินึง่ข้าวเหนยีวไฟฟ้าให้มขีนาดใหญ่ขึน้
เพือ่ให้เหมาะสมกบัครอบครวัใหญ่	 หรอืวตัถปุระสงค์
เพื่อประกอบอาหารในปริมาณมากๆ	 ได้	 จากเดิม
ตัวกระติบมีขนาดเหมาะส�าหรับครอบครัวเล็ก	
๒-๓	ท่าน	ในส่วนของเตาประหยัดพลังงาน	น้อง	ๆ
จากโรงเรยีนร่มเกล้ากาญจนบรุ	ี กอ็ยูใ่นช่วงออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ให้มีความสวยงามทันสมัย	 เป็นไปในเชิง
พาณชิย์มากขึน้	 เพือ่เปิดตลาดสงัคมเมอืงและตลาด
ต่างประเทศ	เชือ่ได้ว่าหลงัจากจบกระบวนการพฒันา
ผลติภณัฑ์และจดสทิธบิตัรแล้ว		พวกเราจะมโีอกาส
ได้ใช้นวตักรรมนีเ้พือ่เป็นการช่วยประหยดัพลงังาน
และเพื่อโลกที่น่าอยู่ขึ้นของพวกเราทุกคน
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ในไลฟ์สไตล์ของคนเราทกุวนันี	้ มขีองหมดประโยชน์
หมดคณุภาพหรอืช�ารดุเสยีหายมากมาย	ไม่ว่าจะเป็น
เศษขยะ	เศษอาหาร	เศษผ้า	เศษแก้ว	หลอดไฟฟ้า
ที่หมดอายุ	ไม่เว้นแม้แต่วัสดุขนาดใหญ่	เช่น	โต็ะ
เก้าอ้ีท่ีช�ารดุเป็นต้น	สิง่เหล่านีมั้กถูกเรยีกว่า	“ขยะ”
แทบทัง้สิน้	ซึง่มแีหล่งทีม่าจากบ้านเรอืน	โรงเรยีน
ตลาด	หากไม่มีการจัดเก็บให้ดี	ขยะที่ไม่ต้องการ
เหล่าน้ีจะกระจดักระจายไม่เป็นระเบียบ	เป็นแเหล่ง
สะสมเชือ้โรค	 ท�าให้บ้านเมอืงไม่สะอาดเรยีบร้อย
อกีทัง้กลิ่นที่ไม่พึงประสงค์สร้างความรบกวนให้
ผู้อยู่บริเวณใกล้เคียงอีกด้วย	

จากข้อมูลของกรุงเทพมหานคร	 เรื่องขยะมูลฝอย
ที่เกิดข้ึน	 ในปี	๒๕๕๒	มีประมาณวันละ	๘,๗๐๐	
ตัน/วัน	 ดังนั้นในปริมาณที่เยอะขนาดน้ี	 จึงต้องมี
การบริหารจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพ	 เพราะ
นบัวนัสิง่ของท่ีไม่ต้องการเหล่านีจ้ะเพิม่อย่างทวคีณู
อีกท้ังยังมีแนวคิดท่ีจะน�าขยะไปใช้เป็นเชื้อเพลิง
ผลิตไฟฟ้ามากขึ้น	 ซึ่งเป็นเร่ืองใหม่ของบ้านเมือง	
ส�าหรับประชาชนทั่วไปมีแนวคิดอย่างไรต่อเรื่อง
ขยะ	กันบ้างไปติดตามกันครับ...	

“คุณน�้า”	นางสาว	ณัฏฐาริณี	ชัยมงคล	อายุ	๒๘	ปี	
ท�าธรุกจิส่วนตวั	ชาวแม่กลอง	กล่าวว่า	ส�าหรบัขยะ	
ที่เห็นเป็นเรื่องใกล้ตัวนั้นก็ต้องเอาไปรีไซเคิลค่ะ	
เพราะเราสามารถแยกประเภทของขยะแต่ละชนิด
ได้ตั้งแต่ตัวเราเอง	เพราะขยะบางประเภทสามารถ
น�ากลับไปใช้ใหม่ด้วยการแปรรูปเป็นสิ่งของใช้จาก
ขวดพลาสติก	ขวดแก้ว	กระป๋องน�้าอัดลม	หลอดน�้า
ท�าเป็นโคมไฟ	แจกันดอกไม้	มูลีแ่ขวนหน้าต่าง	กล่องนม
น�ามาท�าเป็นหมวก	 เป็นต้น	 เรื่องเหล่านี้เป็นการ
เพ่ิมมูลค่าให้กับขยะ	 รวมถึงเป็นการสร้างรายได้
ด้วยค่ะ

“น้องรัตน์”	นางสาวหทัยรัตน์	ยิ้มย่อง	อายุ	๓๐	ปี	
พนักงานบริษัทเอกชน	 ชาวอ�าเภออัมพวา	 จังหวัด
สมุทรสงคราม	กล่าวว่า	ปัจจุบันขยะเพิ่มขึ้นทุกวัน	
ชมุชนกใ็ห้ความส�าคญักบัการคดัแยกขยะ	 ส่วนหนึง่
เพื่อน�ากลับมาใช้ใหม่	เพื่อลดการใช้ทรัพยากรหรือ
ใช้ซ�า้	เช่น	ขวด	กระป๋อง	ส่วนขยะบางชนดิไม่สามารถ
น�ามาใช้ได้อกี	 กจ็�าเป็นต้องท�าลายตามกระบวนการ

ขยะไม่ใช่เรื่องไกลตัว เปลี่ยนเป็นพลังงานได้ 
เรื่อง	:	ทีมข่าวประชาสัมพันธ์	กฟผ.	
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“ครูอวน”	นางสาวพรฐิมา	 เกษมสุข	 อายุ	 ๒๓	ปี
อาชพีคณุครวิูทยาศาสตร์	 ชาวอ�าเภอด�าเนนิสะดวก
จังหวัดราชบุรี	กล่าวว่า	อันดับแรกขยะมันสามารถ
แบ่งออกเป็นหลายประเภท	 ขยะประเภทไหนที่
สามารถน�าไปรไีซเคลิได้กน็�าไปรีไซเคลิ	 ประเภทไหน
ทีน่�าไปรยีสูได้กน็�าไปรยีสู	 แต่จะมอีกีประเภททีเ่ป็น
ขยะเน่าเสยี	ส่วนใหญ่ขยะเหล่าน้ีจะพบมาก	และเป็น
ปัญหาทีห่ลกีเลีย่งไม่ได้	แต่ในขณะเดียวกนับางประเทศ
ที่รับซื้อขยะเพื่อน�าไปใช้ประโยชน์ก็มี	ส่วนหนึ่งเรา
อาจขายให้กบัประเทศทีต้่องการ	 ส่วนหน่ึงอาจน�าไป
หมกัเพือ่ท�าปุ๋ย	หรอืหมกัเป็นก๊าซชวีภาพเพือ่ท�าเป็น
เชื้อเพลิงพลังงาน	 หรืออาจจะน�าไปสร้างส่ิงหน่ึง
สิ่งใดให้เกิดประโยชน์ได้อีกค่ะ

จากทัศนคติเรื่องขยะ	 ยังหนีไม่พ้นการน�าขยะไป
รีไซเคิล	 รียูส	 และการน�าปรับเปลี่ยนเป็นพลังงาน
หมุนเวียนประเภทก๊าซชีวภาพ	 แต่กว่าจะถึงซึ่ง
เรื่องพลังงานที่ได้จากขยะที่ไม่ต้องการ	 ก�าลังเป็น
ที่จับตาอยู่ในเวลานี้	 ประชาชนทั่วไปยังขาดความ

เข้าใจในกระบวนการรวบรวมและขนส่งขยะ	 รวม
ถึงวิธีก�าจัดขยะมูลฝอยจากการเผาขยะ	 ฝังกลบ
การน�าไปท�าปุย๋	 การแปรสภาพขยะให้เป็นพลงังาน
ก็คือการก�าจัดขยะอีกวิธีหนึ่งที่น�าขยะมูลฝอยที่
ตดิไฟได้มาเป็นเชื้อเพลิงในการต้มน�้า	จนเกิดไอน�้า
เป็นแรงดันเพื่อไปหมุนเครื่องก�าเนิดไฟฟ้าได้

กองขยะมูลฝอยที่ถูกทิ้งไว้นานๆ	 จะส่งกลิ่นเหม็น
รบกวนผูท้ีอ่ยูบ่รเิวณข้างเคยีง	 เศษชิน้ส่วนของขยะ
มลูฝอยชนิดทีม่นี�า้หนกัเบา	 จะฟุง้กระจายไปในอากาศ
พร้อมกลิ่นไม่พึงประสงค์	ท�าให้คุณภาพอากาศเสีย
ไปด้วย	ดงันัน้ขยะซึง่เกดิจากน�า้มอืมนษุย์	เราทกุคน
จงึมส่ีวนช่วยกนัรกัษาความสะอาดก่อนเป็นอนัดบัเเรก
โดยการทิ้งขยะให้ถูกต้อง	 หรือคัดแยกขยะตั้งแต่
ตอนทิ้ง	 ใส่ขยะลงในถุงพลาสติกผูกปากถุงให้แน่น	
หรือใส่ภาชนะที่แข็งแรง	เป็นต้น	

ดังนั้นทางออกหนึ่งของปัญหาขยะก�าลังล้นเมือง
หรอืล้นเมอืงไปแล้วอย่างกรงุเทพฯ	 ด้วยการไปท�าอะไร
ทีม่ากกว่าการจดัการแบบเดมิ	 น่าจะเป็นแนวทางทีน่่า
สนใจในเวลานี	้เพราะล�าพงัการน�าขยะไปรไีซเคลิ	รยีสู
อาจไม่ทันต่อปริมาณที่เพ่ิมข้ึน	 บางพื้นท่ีก็เกิด
โรงไฟฟ้าขยะขึน้จรงิแล้ว	 เช่น	 จงัหวดัภเูกต็	 อ�าเภอ
หาดใหญ่	 จังหวัดสงขลา	 และก�าลังเป็นโมเดล	 คือ	
จงัหวดัระยอง	 หากมโีรงไฟฟ้าขยะเกดิใหม่	 เทคโนโลยี
ย่อมได้รับการพัฒนาจนมีคุณภาพท่ีดีตามไปด้วย	
อย่าปิดกัน้ครบั....	

คุณน�้า น้องรัตน์ ครูอวน
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จากเอเชียนเกมส์สู่โอลิมปิก 
เรื่อง	:	กฤษณ์	สุนทรชาติ

หลังจากมหกรรมกีฬาของชาติในเอเซีย	 Asian	
Games	 2014	 ครั้งที่	 ๑๗	 ระหว่างวันที่	 ๑๙	
กนัยายน	–	๔	ตลุาคม	พ.ศ.	๒๕๕๗	ทีเ่มอืงอนิชอน
ประเทศเกาหลใีต้	เสรจ็สิน้ลง	ประเทศไทยจบด้วย
ล�าดับที่	๖	ด้วย	๑๒	 เหรียญทอง	๗	 เหรียญเงิน	
และ	๒๘	เหรยีญทองเเดง	โดยหนึง่ในความส�าเรจ็
ของจ�านวนเหรยีญท่ีได้รบัส่วนหนึง่มาจากสมาคม
ยกน�้าหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย	 โดยมี
นางบษุบา	 ยอดบางเตย	 นายกสมาคมยกน�า้หนกัฯ	
น�าทมีและสร้างผลงาน	 ๓	 เหรยีญทองแดง	 ท�าให้
คนไทยทั้งชาติมีความสุข

ก่อนหน้าเดนิทางไปเมอืงอนิชอน	 ประเทศเกาหลใีต้
สมาคมยกน�้าหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย	 ได้
ประกาศรายชือ่นกักฬีายกน�า้หนกั	 เพือ่ร่วมทพันกักฬีา
ไทยไปสร้างชื่อเสียงประเทศ	 ซึ่ง	 ๑๓	 จอมพลัง
ทมีชาตไิทยทีเ่ข้าร่วมสูศ้กึอนิชอนเกมส์ประกอบด้วย	
นักกีฬาหญิง	 ๗	 คน	 ได้แก่	 นางสาวพนดิา	 ค�าศรี
รุ่น	 ๔๘	 กิโลกรมั,	 นางสาวโสภติา	 ธนสาร	 รุ่น	 ๕๓
กิโลกรัม,	 นางสาวกิตติมา	 สุธานันต์	 รุ ่น	 ๕๓
กิโลกรัม,	นางสาวรตัตกิาล	กลุน้อย	รุน่	๕๘	กโิลกรมั,
นางสาวพิมศิริ	 ศิริแก้ว	 รุ่น	 ๖๓	 กิโลกรัม	 เจ้าของ
เหรียญเงินโอลิมปิกเกมส์	๒๐๑๒,	นางสาวชิดชนก
พูลทรัพย์สกุล	 รุ่นมากกว่า	 ๗๕	 กิโลกรัม	 และ	
นางสาวแพรวนภา	เคนจนัทกึ	รุน่มากกว่า	๗๕	กโิลกรมั	

ส่วนนกักฬีาชาย	๖	คน	ประกอบไปด้วย	นายธวชัชยั
พลเชียงสา	รุ่น	๖๒	กิโลกรัม,	นายไตรรัตน์	บุญสุข
รุ่น	๖๙	กิโลกรมั,	นายจตภุมู	ิชนิวงค์	รุน่	๗๗	กโิลกรมั,
จ่าเอกพรชัย	ลบศรี	 รุ่น	๗๗	กิโลกรัม,	นายพิทยา	

ตบีนอก รุน่	๙๔	กโิลกรมั	และนายศรทั	สุม่ประดษิฐ
รุ่น	๙๔	กิโลกรัม

หลงัจากประกาศรายชือ่	 ส่วนใหญ่เป็นนกักฬีาดาวรุง่
เนื่องจากยังสามารถพัฒนาศักยภาพให้แข็งแกร่ง
ขึน้ไปได้อกีมาก	และมเีพยีงไม่กีค่นเท่านัน้ทีเ่คยผ่าน
สงัเวียนโอลมิปิค	๒๐๑๒	มาเเล้ว	เช่น	นางสาวพนดิา	ค�าศรี
นางสาวรัตติกาล	กุลน้อย	นางสาวพิมศิริ	ศิริแก้ว
นายจตุภูมิ	ชินวงค์	และนายพิทยา	ตีบนอก	เท่านั้น	
อย่างไรกต็ามยงัม	ีจนี	และเกาหลเีหนอื	ยงัเป็นชาติ
ที่มีนักกีฬาแข็งแกร่งและน่ากลัว

หากใครได้ติดตามกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งล่าสุด	
หลังจากพิธีเปิดได้เริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่	 ๑๙	 กันยายน	
เป็นต้นมา	 ทพักฬีาไทยยงัไม่มโีอกาสสมัผสัเหรยีญ
รางวลัใดๆ	จนเมือ่วนัที	่๒๒	กนัยายน	๒๕๕๗	ทีส่นาม
มูนไลท์เฟสติวัล	การ์เดน	อเวนิว	สนามการแข่งขัน
ยกน�า้หนกั	ทพัยกเหลก็ไทย	กไ็ม่ท�าให้คนไทยผดิหวงั	
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สามารถปลดความอดึอดัของทพันักกีฬาไทย	 ได้เป็น
ผลส�าเรจ็เมือ่	“ปุ๊กลุก”	รตัตกิาล	กลุน้อย	จอมพลงัสาวไทย
จากจงัหวัดสรุนิทร์	วัย	๒๑	ปี	ลงแข่งในรุน่	๕๘	กโิลกรมั
หญงิ	 ซึง่มดีกีรอีนัดบั	 ๔	 โอลมิปิกเกมส์	 ๒๐๑๒	
คว้าเหรียญทองแดง	ซึง่ไม่ใช่เรือ่งง่ายในรุ่นน้ี	 เพราะมี
นักกีฬาจาก	๑๐	ประเทศเข้าชิงชัย	ล้วนเต็มไปด้วย
ยอดฝีมือทัง้นัน้	อาท	ิจนี	เกาหลีเหนือ	ไต้หวนั	เป็นต้น

โดยผลการยกในท่าสแนทช์ท�าได้	๙๘	กโิลกรมั	รัง้อนัดบั	๓
ชัว่คราวก่อนมายกในท่าคลนีแอนด์เจอร์คจบที	่ ๑๒๔
กิโลกรัม	 รวมน�้าหนักทั้งหมด	๒๒๒	กิโลกรัม	 เป็น
ล�าดบัที	่๓	คว้าเหรยีญทองแดงมาครองได้เป็นผลส�าเรจ็
ขณะท่ีเหรยีญทอง	เป็นของ	ร	ีจงุวา	จากเกาหลีเหนือ
ยกน�้าหนักรวมได้	 ๒๓๖	 กิโลกรัม	 ส่วนเหรียญเงิน

เป็นของ	หวงั	ฉ่วย	จาก	จนี	น�า้หนกัรวม	๒๓๕	กโิลกรมั
เหรียญที่	๒	เป็นทีของ	“เจ้าก็อต”	จตุภูมิ	ชินวงศ์	
ทีส่ามารถหยบิเหรยีญทองแดงได้ส�าเรจ็	เมือ่เยน็วนัที่
๒๓	กันยายน	ที่ผ่านมา	ในรุ่นน�้าหนัก	๗๗	กิโลกรัม	
ชาย	ที	่มนูไลท์	เฟสตวิลั	การ์เดน	อเวนวิ	เมอืงอนิชอน
เกาหลีใต้

ผลการแข่งขนั	จตภุมู	ิปรากฏว่า	การยกในท่าสแนทช์
สูงสุด	๑๖๓	กโิลกรมั	ส่วนท่าคลนีแอนด์เจอร์ค	ยกได้
๑๙๖	กิโลกรัม	รวม	๒	ท่ามนี�า้หนกัรวม	๓๒๕	กโิลกรมั
คว้าเหรียญทองแดงไปครอง	 ส่วนเหรียญทองเป็น	
หลิว	เซียหยุน	จากจีน	น�้าหนักรวม	๓๗๕	กิโลกรัม	
และเหรียญเงินเป็น	คิม	กวางซง	จากเกาหลีเหนือ	
น�้าหนักรวม	๓๖๓	กิโลกรัม

ส�าหรับเหรียญสุดท้ายของกีฬายกน�้าหนักมาจาก	
“น้องนก”	ชิดชนก	พูลทรัพย์สกุล	ลงเเข่งขันในรุ่น
น�้าหนักไม่ต�่ากว่า	 ๗๕	 กิโลกรัม	 หญิง	 พร้อมด้วย	
“น้องแพรว”	แพรวนภา	เคนจันทึก	เพื่อนร่วมชาติ
เมือ่วนัที	่๒๖	กนัยายน	ซึง่เป็นการเเข่งขนัวนัสดุท้าย
ของกีฬาประเภทนี้

ผลปรากฏว่า	“น้องนก”	ชดิชนก	พลูทรพัย์สกลุ	ท่า
สแนทช์	 ยกได้	๑๓๑	 กิโลกรัม	 ส่วนท่าคลนีแอนด์เจอร์ค
ยกได้	๑๖๑	กโิลกรมั	ได้น�า้หนกัรวม	๒๙๒	กโิลกรมั
ดพีอทีจ่ะคว้าชยัในอนัดบัที	่๓	จงึคว้าเหรยีญทองแดง
มาได้อีก	 ๑	 เหรียญให้กับทัพนักกีฬาไทย	 ขณะท่ี	
“น้องแพรว”	แพรวนภา	เคนจนัทกึ	ท่าสแนทช์	ยกได้
๑๒๒	 กโิลกรมัส่วนท่าคลนีแอนด์เจอร์ค	 แพรวนภา
ยกได้	๑๖๐	กโิลกรมัน�า้หนกัรวม	๒๘๒	กโิลกรมั	คว้า
อนัดบัที	่๕	ปลอบใจ
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ส่วนผลในรุน่เดยีวกนันี	้เหรยีญทอง	ตกเป็นของ	จ	ูลูลู่
จากจีน	ยกน�้าหนักรวม	๓๒๕	กิโลกรัม	ท�าลายสถิติ												
เอเชียนเกมส์ได้ส�าเร็จทั้ง	๒	ท่า	ขณะที่เหรียญเงิน	
ตกเป็นของ	มารียา	กราโบตราบอฟ	เอสคายา	จาก
คาซัคสถาน	ยกน�้าหนักรวมได้	๓๐๒	กิโลกรัม

หลังการแข่งขันผ่านพ้นไป	นางบุษบา	ยอดบางเตย	
ผู้บริหารสมาคมกีฬายกน�้าหนักแห่งประเทศไทย	
ได้ให้สมัภาษณ์ต่อสือ่มวลชนว่า	 แม้จะไม่ได้เหรยีญทอง
แต่การหยิบ	๓	เหรียญทองแดง	ให้ประเทศไทยได้
คร้ังนี	้หากเทยีบกบัเอเชยีนเกมส์ทีก่ว่างโจว	ทีไ่ด้เพียง
๑	เหรยีญเงนิ	ถือว่าพอใจมาก	นกักฬีาทกุคนท�าได้ดี
และมีศักยภาพที่จะไปได้ไกลกว่าเดิม	จากนี้จะต้อง
กลับมาฝึกฝนกันต่อเพื่อเตรียมตัวไปคัดเลือก
โอลมิปิกเกมส์	พร้อมฝากขอบคณุคนไทยทีใ่ห้ก�าลังใจ
แก่ทัพนักกีฬาไทยครั้งนี้	

ด้านการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 (กฟผ.)	
ผู้สนับสนุนกีฬายกน�้าหนักอย่างเป็นทางการ	 ได้ให้
ความส�าคญัต่อกฬีาประเภทนีม้าอย่างยาวนาน	ตัง้แต่
ปี	๒๕๔๗	จนถึงปัจจุบันรวมเป็นระยะเวลา	๑๐	ปี
รวมงบประมาณการสนบัสนนุทัง้สิน้กว่า	๑๗๕	ล้านบาท
เพือ่สร้างความสขุให้กบัคนไทยทัง้ประเทศ	จนได้รบั
เหรียญรางวลัจากมหกรรมกฬีาโอลมิปิกมาโดยตลอด
และกลายเป็นกฬีาแห่งความหวงัของคนไทยทัง้ชาติ
ที่ท�าการแข่งขัน	 กลยุทธ์หนึ่งที่ท�าให้ประเทศไทย
เป็นที่จับตามองและไม่กล้าประมาท	คือ	การสร้าง
เยาวชนขึ้นสู่ทีมชาติอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้นเพื่อความส�าเร็จดังกล่าว	กฟผ.	และ	สมาคม
ยกน�า้หนักสมคัรเล่นแห่งประเทศไทย	 ร่วมกนัจดัการ
แข่งขนั	EGAT	ยกน�า้หนกัชงิชนะเลศิแห่งประเทศไทย
ประจ�าปี	๒๕๕๗	ประเภทเยาวชน	ชงิถ้วยพระราชทาน

สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ	 สยามมกฎุราชกมุาร
เป็นครั้งที่	๗	(7th	EGAT	PRINCE’S	CUP	JUNIOR	
INTERNATIONAL	WEIGHTLIFTING	CHAMPIONSHIPS)
ซึง่ทีผ่่านมาสามารถผลตินกัยกน�า้หนกัเข้าสูท่มีชาติ
ได้เป็นอย่างด	ีเเละเป็นการทดแทนรุน่พีท่ีก่�าลงัจะโรยรา
และการได้ระดับเยาวชนมาฝึกซ้อมด้วยโค้ชระดับ
นานาชาติ	 ท�าให้เยาวชนจะได้รับการฝึกฝนอย่าง
ถูกต้อง	และมีการยกที่ได้มาตรฐาน

ส�าหรบัปีนี	้การแข่งขนั	EGAT	ยกน�า้หนกัชงิชนะเลศิ
แห่งประเทศไทย	ประจ�าปี	๒๕๕๗	ประเภทเยาวชน
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	
สยามมกุฎราชกุมาร	เป็นครั้งที่	๗	นี้จัดขึ้นระหว่าง
วนัที	่๖	-	๑๐	ตลุาคม	๒๕๕๗	ณ	ศนูย์เยาวชนเทศบาล
เมืองกาญจนบุรี	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดกาญจนบุรี	
และยังคงเฟ้นหานักกีฬาหน้าใหม่มาเสริมก�าลังทีม
ชาติไทย

๓๘๓๘
พฤศจกิายน-ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗



นายสนุชยั	ค�านณูเศรษฐ์	ผูว่้าการ	กฟผ.	กล่าวว่า	กฟผ.	
ให้ความส�าคญัและมบีทบาทในการพฒันาสงัคมไทย
ในด้านต่างๆ	 รวมทั้งกีฬา	 เพื่อสร้างความสุขให้กับ
คนไทย	ซึ่งในอนาคตอันใกล้	ยังมีเป้าหมายที่จะส่ง
นักกีฬายกน�้าหนักของไทยเข้าร่วมการแข่งขันใน
กีฬาโอลิมปิกในปี	๒๕๕๙	ที่กรุงริโอ	เดอจาเนโร	
ประเทศบราซิล	ซึ่งการสนับสนุนดังกล่าว	นอกจาก
จะสนองตามแนวนโยบายของรฐัในการส่งเสรมิและ
สนบัสนนุการพฒันาศกัยภาพของนกักฬีายกน�า้หนกั
ไทยสูส่ากลแล้ว	กฟผ.	ยงัหวังจะได้เหน็นกักฬีาตวัแทน
ของประเทศไทยไปสร้างช่ือเสยีงเกยีรตยิศและความ
ภาคภูมิใจให้กับคนไทยทั้งประเทศอีกด้วย

“ต้องขอแสดงความชื่นชมที่สมาคมยกน�้าหนัก
สมัครเล่นแห่งประเทศไทยและนักกีฬาทุกท่านที่
ร่วมสร้างผลงานความส�าเร็จมาอย่างต่อเนื่อง	 โดย
จะเห็นได้จากเหรียญรางวัลที่ได้รับจากการเข้าร่วม
แข่งขันทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก	นับตั้งแต่
การแข่งขันเอเธนส์เกมส์ในปี	 ๒๐๐๔	 ปักกิ่งเกมส์
ในปี	 ๒๐๐๘	 ลอนดอนเกมส์	 เมื่อปี	 ๒๐๑๒	 และ
ผลงานล่าสุดกับ	 ๓	 เหรียญทองแดงเอเชี่ยนเกมส์	
ครั้งที่	๑๗	ที่เมืองอินชอน	ประเทศเกาหลีใต้	ซึ่งถือ
เป็นผลงานความส�าเรจ็ทีส่ร้างชือ่เสยีงให้กบัประเทศ
ชาติและสร้างความสขุให้กบัพีน้่องคนไทยทัง้ประเทศ”
ผู้ว่าการ	กฟผ.	กล่าว

ยิ่งไปกว่านั้น	 ส�าหรับการแข่งขันครั้งนี้	 นอกจะมี
นกัยกน�า้หนกัเยาวชนจากสโมสรต่างๆ	ภายในประเทศ
ที่เข้าร่วมแข่งขันแล้ว	ยังได้รับเกียรติจากประเทศ
เพ่ือนบ้านที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขันถึง	 ๓	 ประเทศ	
คอื	มาเลเซยี	สงิคโปร์	และอนิโดนเีซยี	รวมมสีโมสร

สมาชกิส่งทมีเข้าแข่งขนั	จ�านวน	๒๓	สโมสร	มนีกักฬีา
และเจ้าหน้าทีท่ัง้สิน้กว่า	๓๐๐	คน	จงึเป็นสิง่ยนืยนัได้ว่า
ระดับมาตรฐานการแข่งขันกีฬาประเภทนี้ของไทย
ได้ยกระดบัขึน้มาอกีขัน้	 เพราะกฬีาประเภทนีส้�าหรบั
ประเทศเพือ่นบ้าน	 มโีปรแกรมการแข่งขนัน้อยมาก
ต้องอาศยับ้านเราเพือ่ให้นกักฬีาเยาวชนของเพือ่นบ้าน
ได้หาประสบการณ์มากขึ้น			

การเดนิทางมายาวนานเช่นนี	้ ยงัไม่ใช่บทสรปุ	 เพราะ
กว่าทีรุ่น่พีน่กักฬีายกน�า้หนกัจะประสบผลส�าเรจ็ได้
ต้องผ่านการฝึกฝนและแข่งแล้วแข่งอกีนานนบัสบิปี
แต่ส�าหรับนักกีฬายกน�้าหนักเยาวชนรุ ่นใหม่
คงต้องรอเวลาอีกนิดในการสะสมประสบการณ์
เพ่ือจะกลบัมาผงาดในโอลมิปิกคร้ังต่อไป	กฟผ.	ขอเอาใจ
ช่วยให้นักกีฬาทีมชาติไทยประสบผลส�าเร็จ
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ความส�าเร็จไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไป	
ประโยคนี้คงใช้ได้กับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริม
อาชีพบ้านหาดไก่ต้อย	 แปรรูปผลผลิตทางการ
เกษตรเม็ดมะม่วงหิมพานต์พืชเศรษฐกิจของ
คนท่าปลา	 จังหวัดอุตรดิตถ์	 ที่อพยพมาจากการ
สร้างเขือ่นสริกิติิ	์ ซึง่ทางการจดัสรรให้มาอยูพ่ืน้ที่
บนเขา	ไม่สามารถปลูกพืชผลอื่นๆ	ได้	แต่มะม่วง
หิมพานต์	 กลับกลายเป็นไม้ผลที่ชอบพื้นที่เช่นนี้
จนกลายเป็นพชืหลกัท่ีสร้างรายได้ให้กบัเกษตรกร
และชาวบ้านในอ�าเภอท่าปลา

นางวนัทา	ผ่านค�า	หรอืทีรู่จ้กักนัในนาม	“สารวตัรแอ๊ด”
สารวัตรก�านัน	ต�าบลหาดล้า	ประธานกลุ่มวิสาหกิจ
ชมุชนกลุม่ส่งเสรมิอาชพีบ้านหาดไก่ต้อย	 ต�าบลหาดล้า
อ�าเภอท่าปลา	 จังหวัดอุตรดิตถ์	 เล่าให้ฟังว่า	 ในปี	
๒๕๑๒	มกีารก่อสร้างเขือ่นสริกิติิ	์การไฟฟ้าฝ่ายผลติ
แห่งประเทศไทย	(กฟผ.)	ราษฎรชาวอ�าเภอท่าปลา
ต้องย้ายถิ่นฐานมาสู ่พื้นที่ใหม่ที่รัฐบาลสมัยนั้น
จัดสรรให้	 โดยเป็นที่ท�ากินครอบครัวละ	 ๑๓	 ไร่
ที่อยู่อาศัย	๒	 ไร่	 แต่สภาพพื้นที่เป็นภูเขา	 เป็นดิน
ลกูรงั	จะปลกูอะไรจะท�าอะไรกย็าก	ต่อมาในปี	๒๕๒๐
นคิมสร้างตนเองล�าน�า้น่านได้น�าต้นมะม่วงหมิพานต์
พันธุ์	 ศก.	 ๖๐-๑	 และ	 ศก.	 ๖๐-๒	 มาส่งเสริมให้
เกษตรกรปลูก	ช่วงแรกราษฎรไม่มีความรู้เรื่องการ
ปอกเปลือก	เมือ่ไม่สามารถท�าอะไรได้ราษฎรบางส่วน
ก็ตัดต้นมะม่วงฯ	ทิ้งไปบ้าง	ต่อมามี	ตาบุญ	กับ
ยายบญุ	ปิสา	สองสามภีรรยา	ราษฎรบ้านหาดไก่ต้อย
หมู	่๓	ต�าบลหาดล้า	อ�าเภอท่าปลา	จงัหวดัอตุรดติถ์
ทดลองน�าเมด็มะม่วงฯ	ไปแช่น�า้	๑	คนื	กไ็ม่สามารถ

ปอกเปลือกได้	 จึงแช่น�้าต่อไปอีก	 ๓-๔	 คืน	 น�าไป
ตากแดดและน�ามาปอกเปลือก	 แล้วทดลองกิน
แถมยังอร่อยอีกด้วย	 ตาบุญจึงมีแนวคิดว่า	 ถ้าเรา
กินได้ก็ต้องขายได้	 ดังนั้น	 น�าไปขายคืนให้กับนิคม
สร้างตนเองล�าน�า้น่าน	และโรงพยาบาลท่าปลา	เมือ่
ราษฎรรายอ่ืนทราบข่าวก็กลับมาให้ความสนใจ	
เริ่มปลูกต้นมะม่วงฯ	 อีกครั้ง	 นอกจากสร้างรายได้
แล้ววิธีการดูแลรักษาก็ง่าย	 ปลูกประมาณ	 ๔	 ปี	
เกบ็ผลผลติได้	 ไม่ต้องปีนต้น	 คอยเกบ็ใต้ต้นเมือ่เมด็
ร่วงลงมา	จึงมีการรวมกลุ่มสมาชิกแก้ไขปัญหาการ
ว่างงานของคนในชุมชน	 เมื่อปี	 ๒๕๔๖	 โดยเริ่ม
จักสานหญ้าคาและการเลี้ยงโค	แต่ประสบปัญหา
จึงหยุดไว้ชั่วคราว	จากนั้น	ปี	๒๕๔๘	เปลี่ยนมาท�า
เม็ดมะม่วงฯ	 แปรรูปเพื่อสร้างรายได้	 เมื่อราษฎร
ในอ�าเภอท่าปลา	ปลกูเมด็มะม่วงฯ	มากขึน้	ผลผลติ
กม็ากตาม	 ปอกเปลอืกด้วยมอืไม่ไหว	 จงึเดนิทางไป
ศกึษาดงูาน	ณ	โรงงานผลติเมด็มะม่วงฯ	หลายจงัหวดั 
เช่น	จงัหวดัชลบรุ	ีจงัหวดัพษิณโุลก	และจงัหวดัน่าน

เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ของดีที่ท่าปลา
ต้นแบบวิสาหกิจชุมชนที่เข้มแข็ง

นางวนัทา	ผ่านค�า	หรอื	“สารวตัรแอ๊ด”	

เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ของดีที่ท่าปลา
ต้นแบบวิสาหกิจชุมชนที่เข้มแข็ง
เรื่องและภาพ	:	ประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์เขื่อนสิริกิติ์
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เมือ่ค�านวณแล้วการปอกเปลอืกด้วยเครือ่งจกัร	ผลผลติ
เสยีหายน้อยกว่าการปอกเปลอืกด้วยมอื	 และเปล่ียน
จากการแช่น�้าไว้เป็นการต้มเพียง	๑๕	นาที	เพื่อให้
เปลอืกข้างนอกอ่อนเท่านัน้	 ช่วยยดือายขุองเมด็มะม่วงฯ
ให้สามารถอยู่ได้นาน

ต่อมาได้เข้าอบรมโครงการสอนการแปรรูปอาหาร	
จัดโดยอ�าเภอท่าปลา	 มีวิทยากรจาก	 จังหวัดน่าน	
มาสอนการกะเทาะเมด็มะม่วงฯ	ณ	หมูบ้่านตนีดอย
ต�าบลหาดล้า	อ�าเภอท่าปลา	จังหวัดอุตรดิตถ์	ทาง
กลุม่ฯ	ซือ้เครือ่งกะเทาะเมด็มะม่วงฯ	จ�านวน	๒	เครือ่ง
น�าความรู้ที่ได้มาขยายผลให้สมาชิก	 เดิมมีสมาชิก	
๑๖	 คน	 มีเงินรวมหุ้น	 ๓,๑๐๐	บาท	พร้อมกับซื้อ
เครื่องกะเทาะเพิ่ม	 ปัจจุบันมีสมาชิก	 ๕๑	 คน
มีเคร่ืองกะเทาะจ�านวน	๒๑	เคร่ือง	โดยกลุ่มมเีงินออม
จ�านวน	 ๕๑๘,๗๗๐	 บาท	 ซึ่งรายได้ต่อปีประมาณ	
๑,๐๐๐,๐๐๐	บาท	หากปีไหนราคาผลผลิตตก	รายได้
ต่อปีประมาณ	๗๐๐,๐๐๐-๘๐๐,๐๐๐	บาท	มีการ
ปันผลปีละ	๑	ครั้ง	แยกตามหุ้นของสมาชิก	มีการ

จัดสวัสดิการให้กับสมาชิกกลุ่ม	 อาทิ	 การเยี่ยมไข้
พร้อมกับโบนัสประจ�าปี	ในส่วนของคณะกรรมการ
มกีารปรับเปลีย่นทกุๆ	๒	ปี	มหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบ
ที่แตกต่างกันออกไป	

นอกจากนี	้ กลุม่ได้น�ารายได้บางส่วนมาสร้างอาคาร
และต่อเติมในส่วนที่จ�าเป็น	 พร้อมกันนี้	 กฟผ.
เขื่อนสิริกิต์ิ	 ได้เข้ามาสนับสนุนหลอดไฟส่องแสง
สว่าง	 พัดลม	 จัดท�าป้ายกลุ่มฯ	 และยังช่วยในการ
ส่งเสริมด้านการตลาด	พัฒนาบรรจุภัณฑ์	และเพิ่ม
ช่องทางการจ�าหน่ายในช่องทางต่างๆ	อาท	ิน�าสมาชกิ
กลุ่มร่วมจ�าหน่ายสินค้า	 และช่วยกระจายสินค้า
ของกลุ่ม	 เพื่อสร้างรายได้	 พร้อมประชาสัมพันธ์
ให้นกัท่องเทีย่วให้การสนบัสนนุสนิค้าโอทอ็ปของดี
อ�าเภอท่าปลา	 รวมทัง้เป็นแหล่งศกึษาดงูานวสิาหกจิ
ชุมชนต้นแบบของอ�าเภอท่าปลาอีกด้วย

ปัจจุบัน	 เม็ดมะม่วงหิมพานต์	 สร้างรายได้ให้กับ
ราษฎรใน	อ�าเภอท่าปลา	 เกือบ	๑๐๐	 เปอร์เซ็นต์	
พลิกจากพื้นดินลูกรัง	 มาเป็นต้นไม้พุ่มทรงเต้ีย

สวยๆ	 เม็ดเล็กๆ	 จากต้นตกลงมา	 แล้วแปรสภาพ
เป็นเงินสร้างรายได้หล่อเล้ียงชีวิตเกือบทุกชีวิต
ในอ�าเภอท่าปลา	 ซึ่งทางกลุ่มค่อยๆ	 พัฒนาสินค้า
และแปรรปูผลติภณัฑ์	 เป็นประเภทต่างๆ	 หลายชนดิ
อาทิ	ทอดอบเกลือ	อบน�้าเกลือ	เคลือบเกสรดอกไม้
เคลอืบรสบาบคิวิ	รสโนรสิาหร่าย	รสต้มย�า	รสปาปรกิา
จนวนันีส้นิค้ามะม่วงหมิพานต์ได้รบัความนยิมมากขึน้
จนเป็นสินค้าผลิตภัณฑ์โอท็อป	๕	ดาว	ของจังหวัด
อุตรดิตถ์	

หากท่านใด	สนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อสินค้า	หรือ
เดินทางมาเยี่ยมชมได้ที่วิสาหกิจชุมชนกลุ ่ม
ส่งเสริมอาชีพบ้านหาดไก่ต้อย	เลขที่	๘๖	หมู่	๓	
ต�าบลหาดล้า	อ�าเภอท่าปลา	จงัหวดัอุตรดติถ์		๕๓๑๙๐
โทร.	 ๐๘๙-๙๖๐-๑๓๘-๘,	 ๐๘๑-๗๘๖-๓๒๘-๓	
E-mail	:	wanta	8613@gmail.com	
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ผ่านไปแล้วอย่างสวยงาม	กบังานเทศกาลท่องเทีย่ว
แม่เมาะ	ครั้งที่	๑๒	ประจ�าปี	๒๕๕๗	ณ	การไฟฟ้า
ฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย	(กฟผ.)	แม่เมาะ		จงัหวดัล�าปาง
จดัขึน้ระหว่างวนัที	่๒๘	–	๓๐	พฤศจิกายน	๒๕๕๗
ที่ผ่านมา	 ปีนี้มีนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกสารทิศ
เดินทางมาเก็บเกี่ยวความสุข	 ความสนุกสนาน
อากาศดีๆ 	 กนัอย่างล้นหลาม	 ส่วนใหญ่นกัท่องเทีย่ว
จะพากันมาเป็นครอบครัว	 เพื่อให้บุตรหลาน
มาชมนทิรรศการ	 และเล่นสไลเดอร์กจิกรรมยอดฮติ
และชมความสวยงามของทุ่งบัวตอง	 -	 จุดชมวิว	
พร้อมกบัเลอืกซือ้สนิค้าโอทอ็ปของจังหวัดล�าปาง
ส่วนช่วงกลางคืนก็จะได้สนุกสนานกับของเล่น
ต่างๆ		ที่เนรมิตรเหมือนงานวัดรวมถึงกองทัพ
ศลิปินดาราทีม่ามอบความสขุตลอด	๓	วนั	กม็ากนั
เยอะแยะมากมาย	 ไม่ว่าจะเป็นณเดชน์	 คูกิมิยะ,
ญาญ่า	 อุรัสยา,	 โฬม	 พัชฏะ,	 ขวัญ	 อุษามณี,
อาเล็ก	 ธีรเดช,	 เจมส์	 มาร์,	 ชมพู่	 อารยา,
เอกชัย	ศรีวิชัย,	บุดดาเบลส,	ศิริพร	อ�าไพพงษ์,
อ๊อฟ	 ปองศักด์ิ	 และศิลปินดาราอีกมากมายเรยีกได้ว่า
สนุกกันเสียจนอากาหนาวๆ	 กลายเป็นไม่หนาว
เพราะลกุขึน้เต้นกนัจนเหงือ่ตกเลยทเีดยีว	

เทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ

สุข สนุก ท้าลมหนาว ที่ กฟผ. แม่เมาะ
inter Love Festival

เรื่อง	:	แพรวพิสาข์		เถาลัดดา	 ภาพ	:	กองผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
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นอกจากนักท่องเที่ยวที่อยู่ในภาคเหนือแล้ว	 ยังมี
นกัท่องเทีย่วจากภาคอืน่ๆ	ด้วย	ทีเ่ดินทางมาเยีย่มเยยีน
กฟผ.	แม่เมาะ	โดยมนีกัท่องเท่ียว	๑	ท่าน	เดนิทางมาจาก
จงัหวดันนทบุร	ีซึง่ในช่วงท่ีคณุนุย้	สจุริา	อรณุพพิฒัน์
ทีรั่บหน้าทีพ่ธิกีรในพธิเีปิดงานวนัที	่๒๘	พฤศจกิายน
ได้เดนิลงมาสมัภาษณ์นกัท่องเทีย่วทีม่าจากภาคอืน่ๆ
นักท่องเที่ยวท่านนั้นได้บอกความรู้สึกที่ได้มาเยือน	
กฟผ.	แม่เมาะว่า	“ก่อนหน้านีก้ค็ดิว่าเหมอืง	จะเป็น
ที่ร้อนๆ	สกปรก	มีแต่ฝุ่นควันเต็มไปหมด	แต่พอได้
มาสัมผัสด้วยตัวเองแล้ว	 ไม่ใช่อย่างที่เคยคิดไว้เลย	
เพราะที	่กฟผ.	แม่เมาะ	นี	้ท้ังเขยีวชะอุม่	ร่มรืน่	สวยงาม
อากาศดีและบริสุทธิ์	 มีโอกาสก็อยากจะกลับมา
เที่ยวอีก”

กจิกรรมยอดฮติในงานเทศกาลท่องเทีย่วแม่เมาะนัน้
คงจะหนีไม่พ้น	 “การเล่นสไลเดอร์”	 บนลานหญ้า	
ทีท่าง	 กฟผ.	 แม่เมาะได้จดัพืน้ทีเ่ป็นลานหญ้าสงูชนั
ไว้ให้นกัท่องเทีย่วสไลด์ลงมาอย่างสนกุสนาน	 บ้างก็
พกลังกระดาษมาจากบ้าน	 บ้างก็ใช้แผ่นยางที่ทาง	
กฟผ.	 จัดเตรียมไว้ให้	 ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ต้องขอมา
ลองเล่นกนัสกัครัง้	ถงึจะเรยีกได้ว่ามาถงึ	กฟผ.	แม่เมาะ
แล้วจรงิ 	ๆนอกจากทีน่กัท่องเทีย่วจะมาลองเล่นสไลเดอร์
กันแล้ว	ยงัมกีารจดัการแข่งขนัสไลเดอร์	ซึง่สร้างสสีนั
ให้กับงานเป็นอย่างมาก

อีกกิจกรรมหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมากก็คือ	
“งานวัด”	 ที่มีเครื่องเล่นมากมายตามสไตล์งานวัด	
เช่น	ชิงช้าสวรรค์	ม้าหมุน	รถไฟเด็ก	ปาโป่ง	ยิงเป้า	
เรือถีบ	 ตักไข่	 เป็นต้น	 พร้อมทั้งมีอาหารย้อนยุค
แจกนักท่องเที่ยวอีกด้วย	 เช่น	 น�้าแข็งใส	 ไอศครีม
หวานเยน็	ปลาหมกึป้ิง	และทีส่ร้างความตืน่ตาตืน่ใจ
ได้มากทีส่ดุในโซนงานวดักค็อื	 “มอเตอร์ไซค์ไต่ถงั”
แสดงลลีาขีม่อเตอร์ไซค์ผาดโผน	เรยีกได้ว่าลุน้ระทกึ
กันทุกรอบการแสดง
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นัง่รถขึน้ไปจากบรเิวณงานวดัอกีนดิ	 เรากจ็ะพบกบั
“สวนเฉลิมพระเกียรติ	 ๘๔	 พรรษา”	 ที่มีทิวทัศน์
อันสวยงาม	 เป็นภูเขาเทียมที่เกิดจากการน�าดิน
ในบ่อเหมืองมากองเก็บไว้	และเนรมิตให้กลายเป็น
สวนสวย	 มีต้นไม้ใบหญ้า	 บ่อน�้ากว้างใหญ่	 ให้นัก
ท่องเทีย่วได้มาพกัผ่อนหย่อนใจ	 อกีทัง้เป็นจดุชมววิ
ทีส่ามารถมองเหน็ทศันยีภาพอนัร่มรืน่และทุง่บวัตอง
ซ่ึงบานในช่วงเดอืนพฤศจกิายนถงึกลางเดอืนธนัวาคม
และทีส่วนเฉลมิพระเกยีรตแิห่งนี	้ทาง	กฟผ.	แม่เมาะ
ได้จดัเตรียมเครือ่งเล่นพืน้บ้านของภาคเหนอืเอาไว้ให้
นกัท่องเทีย่วได้มาสมัผสั	อาท	ิชงิช้าพาม่วน	รถไม้ซ่า
ท้าลงหลิง่	เป็นต้น	ซึง่สร้างสสีนัและความสนกุสนาน
ให้กับผู้ที่มาเยี่ยมชมเป็นอย่างมาก

กลับมาที่บริเวณที่จัดงานหลักของงานเทศกาล
ท่องเทีย่วแม่เมาะ	 นัน่กค็อืบรเิวณพพิธิภณัฑ์เหมอืง
แม่เมาะที่นักท่องเที่ยวจะได้นั่งรถม้าชมวิวทิวทัศน์
ภายในบรเิวณเหมอืงแม่เมาะ	ชมการแสดงของนกัเรยีน
ในชมุชนแม่เมาะการนัตจีากเวทปีระกวดชงิช้าสวรรค์
สมัผสักบับรรยากาศล้านนาลิม้รสอาหารแบบล้านนา
ทางภาคเหนอื	หรอื	กาดมัว่	ดืม่ด�า่กบัการแสดงดนตรี
บนเวทีใหญ่	 ซึ่งดารา	 ศิลปิน	 มากมาย	 ตบเท้ามา
มอบความสุข	สนุกสนานกันอย่างคับคั่ง	ทีเด็ดก็คง
ไม่พ้นคู่ขวัญแห่งยุคนี้	 นั่นก็คือ	 ณเดชน์	 คูกิมิยะ	
และ	ญาญ่า	อุรัสยา	ซึ่งมาพบกับแฟนๆ	ในคืนแรก
ของการจัดงาน	 ท�าเอาพื้นที่กว้างใหญ่ดูแน่นขนัด
ทันตา	 ผู้คนหลั่งไหลมาชมการแสดงของทั้งคู่	 และ

๔๔
พฤศจกิายน-ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗



ศิลปินดาราท่านอื่นๆกันอย่างเนืองแน่น	 ซึ่งศิลปิน	
ดาราก็ไม่ท�าให้ผู้ชมผิดหวัง	 แสดงกันอย่างเต็มที่	
และลงจากเวทมีาพบปะกบัผูช้มอย่างใกล้ชิด	 ทีพิ่เศษ
มากข้ึนไปอีกคือ	 ศิลปินดารา	 ทุกท่านที่มาแสดง
ในงานเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะในครั้งนี้	 จะแจก
ลูกบอลสื่อรักให้กับผู้ชม	 เพื่อมาถ่ายรูปคู่กับดารา
ที่ชื่นชอบอย่างใกล้ชิด	 ชนิดไหล่ซ้อนไหล่กันเลย
ทีเดียว	ทั้งดาราทั้งผู้ชมต่างสนุกสนาน	รับความสุข
กนัไปเตม็ๆ	พร้อมสูดอากาศดีๆ 	ไปเตม็ปอด	ซึง่ดารา
ทกุคนพดูเป็นเสียงเดยีวกนัว่า	ต่างกบัทีเ่คยวาดภาพ
เอาไว้ว่าเหมอืงและโรงไฟฟ้าจะมแีต่ส่ิงสกปรก	 แต่พอ
มาได้สัมผัสด้วยตนเอง	 อากาศที่	 กฟผ.	 แม่เมาะนี้
ดีมาก	 หายใจได้เต็มปอด	 พื้นที่ร่มรื่น	 เหมาะแก่

การพกัผ่อน	ผูค้นกน่็ารกั	มโีอกาสกอ็ยากจะกลบัมา
เยีย่มเยอืนอกี	ท�าเอาชาวแม่เมาะ	ชาวจงัหวดัล�าปาง
ปลื้มอกปลื้มใจไปตามๆ	กัน

ส�าหรับการเปิดเทศกาลท่องเทีย่วแม่เมาะ	ได้ถกูบรรจุ
ไว้ในปฏิทินการท่องเที่ยว	ของ	ททท.	แล้ว	โดยจะ
จดังานช่วงเริม่ต้นเข้าสูฤ่ดหูนาว	 คอืประมาณปลาย
เดือนพฤศจิกายนของทุกปี	 เพื่อเป็นการเปิดประตู
รบันกัท่องเทีย่วเข้าสูจ่งัหวดัล�าปาง	และแต่ละปีจะมี
นักท่องเทีย่วเพิม่ขึน้ทกุปี	เนือ่งจากประชาชนต้องการ
เข้ามาสัมผัสความหนาวเย็น	ชมแหล่งท�าเหมืองแร่
ของ	กฟผ.	ชมทวิทศัน์อนัสวยงามภายในพืน้ทีต่่างๆ
ของ	กฟผ.	ท่านใดสนใจเปิดประสบการณ์ความสุข

สนุนสนาน	กับ	กฟผ.	แม่เมาะ	สามารถติดตาม
ความเคลื่อนไหวของการจัดกิจกรรมครั้งต่อไปได้ที	่
www.facebook.com/maemohfestival	 แล้วพบ
กันปีหน้านะคะ...
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เรื่องและภาพ	:	นายณัฐพรพรหม	แดดภู่

แม้ว่าร่องรอยประวตัศิาสตร์ดนิแดนแห่งนีจ้ะเตม็ไป
ด้วยความเจบ็ปวดจากสงครามการแบ่งแยกดนิแดน
เม่ือครัง้ในอดตี	ให้หลดุพ้นจากการยดึครองของโรมนั
ชนเผ่าเติร์ก	 อาณาจักรเวนิส	 ออสเตรียน-ฮังการี
นโปเลยีนแห่งฝรัง่เศล	กองทพันาซ	ีกองทพัยูโกสลาเวยี
ก่อเกดิเป็นแผลลกึในใจของชาวโครแอททีย่งัไม่เคยลมื
ต่างรอวนัเวลาช่วยเยยีวยาความรูส้กึให้จางหายไป
จนในทีส่ดุสนัตสิขุได้กลับคืนมาด้วยสนธสัิญญา	 Erdut
ในปี	ค.ศ.	๑๙๙๕	มาบดันีโ้บราณสถานหลายแห่งได้ถกู
บรูณะฟ้ืนฟใูห้กลบัมางดงามเฉกเช่นอดตีทีเ่รอืงรอง
....หลายแห่งได้ถกูขึน้ทะเบยีนจาก	Unesco	กลายเป็น
มรดกโลก	 จงึไม่แปลกใจเลยว่า	 ทีแ่ห่งนีจ้ะเป็นจุดหมาย
ปลายทางประเทศหนึง่ของหน้าบนัทกึชวีตินกัเดนิทาง
ที่ต่างใฝ่ฝันต้องไปให้ถึง	ที่มีชื่อว่า	“โครเอเชีย”

ขณะเมือ่รถโค้ชแล่นลดัเลาะเหลีย่มเขาจากเมอืง	 Split
ข้ามสะพานแขวน	Dubrovnik	Bridge	ก็เป็นเสมือน
สัญญาณเตือนให้รู ้ว่า	 เราก�าลังคืบคลานเข้าสู่เขต
เมอืงเก่าทีเ่รารอคอยในเรว็ๆ	นี	้ภาพทีป่รากฏเบือ้งหน้า
จากมุมสูงคือ	 บ้านเรือนหลังคาสีแดงอมส้มลดหลั่น
กนัไปมา	ตดักบัยอดหลงัคาโบสถ์	บางมมุเป็นหอระฆงั
สงูตระหง่านขึน้มา	 ตัง้เรยีงรายหนาแน่นเป็นระเบยีบ

THE GLITTERING 
ROOFTOP IN DUBROVNIK
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บนพ้ืนท่ีอนัจ�ากดั	ทีย่งัคงสภาพเมอืงสมยัเรเนสซองส์
ของช่วงคริสต์ศตวรรษที่	๑๕-๑๖	ได้อย่างลงตัวไม่
เคอะเขิน	 ตวัเมอืงแห่งนีถ้กูโอบล้อมด้วยก�าแพงป้อม
ปราการอนัแข็งแกร่ง	งามสง่า	และภายนอกก�าแพง
มุมหนึง่กถ็กูขนาบด้วยท้องทะเลสีเขยีวมรกต	 ตัดกับ
ท้องฟ้าสเีข้มจดัเป็นภาพทีส่ะกดตาให้นิง่ไปชัว่ขณะ	
เพือ่ดืม่ด�า่สวรรค์บนดนิแห่งนีท้ีม่นีามว่า	 Dubrovnik
เมืองที่ถูกขนานนามว่าเป็น	“ไข่มุกเม็ดงามทะเล
เอนเตรียติก”

จากทางเดินพื้นหินอันขรุขระ	 ทว่าเป็นระเบียบที่
ปลูาดยาวเข้าไปในเขตเมอืงเก่า	ภาพทีส่ะดดุตาแรกเหน็
คือถนนหลกัหรอืเรยีกว่า	Stradun	ซ่ึงเสมอืนเป็นเส้น
แบ่งอาณาเขตดนิแดนซ้าย-ขวา	 ระหว่างชาวพืน้เมอืงเดมิ
กับคนที่อพยพมาจากกรีก-โรมัน	ด้านขวาเป็นน�้าพุ
ประจ�าเมือง	(Onofrio	Fountain)	ที่ชาวโครแอท
ได้ผันน�้าผ่านท่อส่งน�้า	 (Aqua	Duct)	 มายังน�้าพุนี้
เพื่อหล่อเลี้ยงคนภายในเขตก�าแพงเมือง	ส่วนถนน	
Stradun	หรอื	Placa	แห่งนี	้ก็เคยเป็นร่องน�า้มาก่อน
จนกระทั่งศตวรรษที่	๑๒	จึงได้ถูกถมปรับเป็นถนน
หลักให้เห็นดั่งเฉกเช่นในปัจจุบัน

ขณะเดยีวกนั	 เมือ่เดนิไปสดุทางถนนจะพบ	หอระฆงั
(Bell	Tower)	ทีม่คีวามสูงถึง	๓๑	เมตร		ก่อสร้างขึน้
เม่ือปี	ค.ศ.	๑๔๔๔	ซึง่ถกูขนาบด้วยพระราชวงั	๒	แห่ง
คือ	พระราชวงั	สปอนซา	(Sponza	Palace)	สร้างขึน้
ในศตวรรษที่	๑๔	ด้วยศิลปะโกธิคผสมเรเนสซองค์
ซึง่แต่เดมิคอื	ท่ีท�าการศลุกากร	เกบ็ภาษจีากการค้าขาย
สินค้าทางเรือ	 สังเกตทุกวันนี้	 ยังมีค�าว่า	 Dogana	
ทีห่มายถงึ	Customs	ตดิท่ีหน้าประต	ู	และ	พระราชวงั
เรคเตอร์ส	(Rector’s	Palace)	ทีใ่นอดีต	คอื	ทีอ่าศยั
ของผูป้กครองเมอืง	แต่ปัจจุบันได้กลายเป็นพพิธิภณัฑ์
จัดแสดงของใช้ทั่วไปของ	 Dubrovnik	 ในช่วง
ศตวรรษที่	๑๖-๑๙		

การเทีย่วชมเมอืงเก่าแห่งนีม้หีลายรปูแบบเช่น	 เดนิชม
บรรยากาศของเมอืงแบบ	Top	View	บนป้อมปราการ
(City	Wall	Tour)	ด้วยระยะทาง	๒	กิโลเมตร	ป้อม
ปราการนี้มีความสูง	๒๕	เมตร	ประกอบด้วยหอรบ	
หอสงัเกตการณ์	ถกูสร้างขึน้ในศตวรรษที	่๑๓	จดัได้ว่า
เป็นก�าแพงเมอืงทีม่ัน่คงและแขง็แกร่งทีส่ดุในน่านน�า้
แอนเดรยีตกินี	้หรอืจะใช้เวลาละเมยีดละไมสามารถ
ชมพื้นราบใจกลางเมืองเก่าด่ืมด�่าสถาปัตยกรรม
บาโร๊ค	 คาเฟ่เก๋ๆ	 ๒	 ข้างทางถนน	 ก็ไม่ผิดกติกา	
ถ้าไม่มีเวลามากนักหรือไม่อยากเดินก็สามารถนั่ง	
Cable	 car	 ชมววิจากทีส่งูของตวัเมอืง	 Dubrovnik	
สลับกับจิบกาแฟช้าๆ	 ดื่มด�่าบรรยากาศแบบเก๋ไก๋

แนว	 Bird	 Eye	 View	 ถือได้ว่าเป็นทางเลือกหนึ่ง
ที่น่าสนใจ	

แม้ว่าเมืองแห่งนี้จะไม่หรูหราโออ่าหรือคราคร�่า
ไปด้วยนกัท่องเทีย่วแบบปารสี	โรม	มลิาน	หรอืปราก
ก็ตาม	แต่เสน่ห์อย่างหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือ	ความ
งดงามของสิ่งปลูกสร้างด้วยศิลปะยุคเรเนซองค์
บาโร๊ค	ทีผ่สมผสานกนัอย่างลงตวับนชยัภมูอินัโดดเด่น
ริมทะเลแอนเดรียติก	กลับสะท้อนความงามลุ่มลึก
ท�าให้		Dubrovnik	กลายเป็นสถานทีท่่องเทีย่วสดุวเิศษ
เราสามารถสมัผสัถงึร่องรอยของอดตีทีย่งัมลีมหายใจ
โดยทอดผ่านกาลเวลาจากอดตีมาสูปั่จจบุนัอย่างมริูล้มื
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ข่าวดี
หลอด LED เบอร์ 5 
ราคาประหยัด วางจ�าหน่ายแล้ว 

การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย	 (กฟผ.)	ชวน
คนไทยใช้หลอด	LED	เบอร์	5	ชนดิขัว้เกลยีว	E27
บรรจุภายในกล่องตราสัญลักษณ์	กฟผ.	ออกวาง
จ�าหน่ายตัง้แต่เดอืนตลุาคม	๒๕๕๗	ในราคาประหยดั
แต่ประสิทธภิาพสงู	ได้จากร้านค้าช้ันน�าทัว่ประเทศ
แล้ว	

	 นายสถติย์	สขุอนนัต์	ผู้อ�านวยการ
	 ฝ่ายปฏิบ้ติการด้านการใช้ไฟฟ้า	
	 กฟผ.	 เปิดเผยถึงผลตอบรับการ
	 เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการใช้
	 อุปกรณ์แสงสว่าง	 LED	 เบอร์	 5
	 ว่า	 ได้รับการตอบรับด้วยดีจาก
	 ผูผ้ลติ/น�าเข้า	และจดัจ�าหน่าย	โดย
	 ในส่วนของการเข้าร่วมโครงการ
	 ทดสอบหลอด	 LED	 เพือ่ติดฉลาก
	 ประหยดัไฟเบอร์	5	และการสนับสนุน
กจิกรรมส่งเสรมิการขายหลอด	 LED	 เบอร์	 5	 ราคา
ประหยัด	ที	่กฟผ.	พจิารณาเลอืกหลอด	LED	เบอร์	5
ชนิดขั้วเกลียว	 E27	 น�ามาบรรจุในกล่องที่มีตรา
สญัลกัษณ์	กฟผ.	ได้มกีารจ�าหน่ายอย่างเป็นทางการ
ตัง้แต่เดอืนตลุาคม	๒๕๕๗	 ท่ีผ่านมา	ซึง่มวีางจ�าหน่าย
ตามร้านค้าต่างๆ	กว่า	๒๐	แห่ง	ทัว่ประเทศ	ซึง่จะท�า
ให้ราคาหลอด	LED	เบอร์	5	ถกูลงจนผูบ้รโิภคสามารถ
เข้าถงึได้มากยิ่งขึ้น

ส�าหรบัหลอด	LED	เบอร์	5	ชนดิขัว้เกลยีว	E27	เป็น
รุ่นที่ผู้บริโภคนิยมใช้กันมากที่สุด	 เพราะนอกจาก
จะสามารถใช้เปลี่ยนแทนหลอดไส้และหลอด
ตะเกียบได้ทันทีแล้ว	ยังประหยัดการใช้ไฟฟ้าได้ถึง
ร้อยละ	๘๕	เมื่อเทียบกับหลอดไส้เดิมที่เคยใช้	และ
ยังมีอายุการใช้งานขั้นต�่าที่	 ๑๕,๐๐๐	 ชั่วโมง	 โดย
ขณะน้ีได้ออกวางจ�าหน่าย	๒	ขนาด	คอื	ขนาด	๕	วตัต์
ราคา	๑๑๕	บาท	และขนาด	๘	วตัต์	ราคา	๑๒๕	บาท
ซึง่ถูกกว่าหลอด	LED	เบอร์	5	ทัว่ไปทีม่ขีายอยู่ 

ส่วนสาเหตุของราคาที่ประหยัดลงนั้น	 นายสถิตย	์
สขุอนนัต์	กล่าวเพิม่เตมิว่า	ผูป้ระกอบการทีเ่ข้าร่วม
โครงการฯ	มคีวามเชือ่มัน่ในแนวทางการด�าเนนิงาน
ของ	กฟผ.	ทีส่่งเสรมิโครงการฉลากประหยดัไฟเบอร์	5
มาอย่างต่อเนื่อง	 จึงท�าให้ได้รับการสนับสนุนจาก
ผู้ประกอบการ	 และร้านค้าที่เป็นช่องทางจ�าหน่าย
หลอด	LED	เบอร์	5	กล่อง	กฟผ.	ด้วยดี

นบัจากวนัเปิดตวัโครงการส่งเสรมิการใช้หลอด	 LED
เมื่อปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๖	 ถึงปัจจุบัน	 มีผู้ประกอบการ
เข้าร่วมโครงการรวม	๑๙	บริษัท	ที่ส่งหลอด	LED	
รวม	๕	ชนิด	 ได้แก่	MR	16,	 PAR	30,	 PAR	38,	
Bulb	ขัว้เกลยีว	E27	และ	LED	Tube	T8		เข้าท�าการ
ทดสอบประสทิธภิาพแสงส่องสว่างและก�าลงัไฟฟ้า
ทีใ่ช้	 เพือ่ให้ได้ค่าประสทิธภิาพพลงังานลเูมนต์ต่อวตัต์
ตามเกณฑ์เบอร์	5	ที	่กฟผ.	ก�าหนด	ปัจจบุนัมหีลอด
LED	ทีไ่ด้รบัฉลากเบอร์	5	แล้ว	๑๑๑	รุน่	แจกฉลาก
ให้หลอด	LED	เบอร์	5	ไปแล้วมากกว่า	๑.๖	ล้านฉลาก

ทัง้หมดคอืความตัง้ใจทีจ่ะรณรงค์ให้ภาคประชาชน
ได้ใช้หลอด	LED	เบอร์	5	ในราคาย่อมเยาว์	และมี
ประสทิธภิาพสงูในการใช้งาน	ยิง่ไปกว่านัน้	ยงัประหยดั
ค่าไฟฟ้าในส่วนครัวเรือนอีกด้วย	 ซึ่ง	 กฟผ.	 และ
ผู้ผลิตได้ปรับปรุงให้สามารถใช้ทดแทนหลอดไส้	
และหลอดตะเกียบได้ทันที	 ดังนั้นจึงไม่จ�าเป็นต้อง
ลงทนุเปลีย่นอปุกรณ์อืน่ๆ	 นบัว่าประหยดัค่าใช้จ่าย
ในครัวเรือนได้มากเลยทีเดียว	อย่าลืมน่ะครับ	หาก
ต้องการหลอดไฟแสงสว่างนกึถงึหลอด	LED	เบอร์	5
ชนิดขั้วเกลียว	E27

เรื่องและภาพ	:	ทีมข่าวประชาสัมพันธ์

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

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