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พฤศจิกายน - ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ๑

ทักทาย
 EDITOR’S NOTE

	 ๒	 เปิดบ้าน	กฟผ.
	 ๖	 บทความพิเศษ
	 	 รางวัลนวัตกรรมดีเด่น	ความภาคภูมิใจของ	กฟผ.
๑๐	 พลังงานวันนี้
	 	 แจงเหตผุลทำาไมโปแลนดย์กเชื้อเพลิงถา่นหนิเปน็อันดบัหนึ่ง
๑๒	 โรงไฟฟ้าในอนาคต
	 	 คนไทยกลัวอะไร	ถ้ามีโรงไฟฟ้าถ่านหิน?
๑๖	 เส้นทางสู่ธุรกิจ
	 	 เอ็กโก	กรุ๊ป	ประสบความสำาเร็จ
	 	 ซื้อหุ้นเคซอน	ฟิลิปปินส์	เต็มร้อย
๑๘	 จับเข่าเล่าประสบการณ์
	 	 เปิดตำานาน	SUPER	K	ผู้ว่าการ	กฟผ.	คนแรก
	 	 ผู้เปิดสวิตช์ไฟฟ้าให้สว่างไสวทั่วไทย
๒๒	 อนุรักษ์พลังงาน
	 	 ดินเฟื่อง	พืชฟื้น	ด้วยยิปซัมของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ
๒๔ Infographic
	 	 ถ่านหิน	ฐานพลังงานที่มั่นคงของอาเซียน
๒๖	 นวัตกรรม
	 	 โปรเเกรม	Substation	e-logbook
	 	 แบบอย่างแห่งการบูรณาการ
๓๐	 คนต้นแบบ
	 	 ทวิวรรณ	ด่านวิไล	ต้นแบบความโปร่งใสขององค์การ
๓๒ CSR Infographic
	 	 วิกฤตินำ้าแล้ง	๒๕๕๙
๓๓	 ใจเขาใจเรา
	 	 กฟผ.	เขื่อนภูมิพล	เปิดรวมพลังชุมชนลุ่มนำ้าปิง-วัง
	 	 สู้วิกฤติภัยแล้ง
๓๖	 นานาทัศนะ
	 	 ความประทับใจของศิษย์เก่าต่อห้องเรียนสีเขียว
๓๘	 อ้อมกอดสีเขียว
	 	 ลดกา๊ซเรอืนกระจก	ความท้าทายใหม่ท่ีทุกคนตอ้งรว่มมอืกนั
๔๒	 ของดีรอบบ้านเรา
	 	 หมอดิน...แห่งบ้านเกาะกลางนำ้า	ผู้พลิกดินป่วย
	 	 จนเป็นแผ่นดินข้าวปลอดสารพิษที่ชื่อ	“สังข์หยด”
๔๔	 กฟผ.	ไม่ไปไม่รู้
	 	 เทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ	มาแล้วคุณจะรัก
๔๘	 ท้ายเล่ม	
	 	 ๑๒	ปี	ของโครงการพ่อ-แม่อุปถัมภ์ฯ
	 	 ช่วยสานฝันการศึกษาแก่เยาวชนผู้ด้อยโอกาส

ในแตล่ะปปีรมิาณความตอ้งการใชไ้ฟฟา้มแีตจ่ะเพิ่มสงูขึ้นอย่างตอ่เนื่อง	ดงันั้น 
หากกระทรวงพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่มีการวางแผนเพื่อรองรับ 
สถานการณ์ดังกล่าวก็จะส่งผลให้เกิดปัญหาตามมา	 นั่นก็คือ	 การขาดแคลน 
ไฟฟ้าในอนาคต	 หนทางหนึ ่งทีช่่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวนอกจากการลด 
ความต้องการใช้ไฟฟ้าแล้วคือ	การสร้างความมั่นคงทางพลังงานไฟฟ้า	โดยการ 
กระจายสัดส่วนการใช้เชื ้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าให้เกิดความสมดุลเพื ่อ 
ลดความเสี่ยงในการพึ่งพาเชื้อเพลิงชนิดใดชนิดหนึ่งมากเกินไป	 โดยเฉพาะ 
ก๊าซธรรมชาติที่มีสัดส่วนสูงถึงเกือบร้อยละ	๗๐

เชื้อเพลิงถ่านหินถือเป็นทางเลือกหนึ่งที่เหมาะสม	 เพราะปัจจุบันมีเทคโนโลยี 
ที่ทันสมัย	 สามารถดูแลและควบคุมคุณภาพการผลิตให้อยูใ่นเกณฑ์มาตรฐาน 
สากล	และถ่านหินยังมีปริมาณและราคาที่เหมาะสม

สว่นพลงังานหมนุเวยีนกยั็งมคีวามสำาคญั	แตค่งไมส่ามารถยึดเปน็พลังงานหลัก 
ท่ีจะนำามาสรา้งความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟา้	เนื่องจากมขีอ้จำากดัหลายประการ	 
ทัง้เรื ่องความเสถียรและราคาทีสู่งในปัจจุบัน	 ความสมดุลของพลังงาน 
จึงเป็นเรื ่องของการใช้เชื ้อเพลิงฟอสซิลและพลังงานหมุนเวียนในสัดส่วน 
ท่ีเหมาะสม	เพื่อใหเ้กดิประสทิธภิาพมากท่ีสดุ	นำามาซึ่งความมั่นคงดา้นพลงังาน 
ในราคาที ่เหมาะสม	 และเป็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อม	 ซึ ่งมีหลายประเทศ 
นำาหลักการนี้ไปใช้จนประสบความสำาเร็จ

หากพูดถึงการดูแลสิ่งแวดล้อม	 กฟผ.	 ถือเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ใส่ใจต่อเรื่องนี้	 
เพราะการผลิตไฟฟ้าย่อมมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	 ดังนั้น	 จึงเกิดความ 
ร่วมมือระหว่างองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก	 (องค์การมหาชน)	 
กับ	กฟผ.	ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

นับตั ้งแต่ปี	 ค.ศ.	 2007	 ถึงปัจจุบัน	 กฟผ.	 มีส่วนช่วยลดการปล่อยก๊าซ 
เรือนกระจก	ซึ่งการปรับปรุงประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่	๑๐	-	๑๑	 
เป็นตัวอย่างหนึ่งที่สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้รวม	๑.๕	ล้านตัน 
คารบ์อนไดออกไซด์	และขายเปน็คารบ์อนเครดิตได้	๒๔	ลา้นบาทในระยะเวลา	 
๔	ปี	ซึ่งนับเป็นโครงการ	CDM	ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย	และเป็นโครงการ	 
CDM	ขนาดใหญ่ที่สุดของโลกประเภทปรับปรุงประสิทธิภาพกังหันไอนำ้า

ท้ายนี้	 EGAT	Magazine	 ขอร่วมฉลองปีใหม่ปี	 ๒๕๕๙	 ด้วยความสนุกสนาน 
จากเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ	ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่	๑๓	กิจกรรมดังกล่าว	 
นอกจากจะสร้างความบันเทิงให้กับนักท่องเที ่ยวที ่แวะเวียนมาเที ่ยวชมที่	 
กฟผ.	 แม่เมาะ	 จังหวัดลำาปางแล้ว	 ยังนำามาซึ่งรายได้ที่สร้างความเข้มแข็ง 
ให้ชุมชน	 นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของ	 กฟผ.	 ที่ได้มีส่วนร่วมสนับสนุน 
ชุมชนและคืนความสุขแก่สังคม

กองบรรณาธิการ
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พฤศจิกายน - ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘๒

เปิดบ้าน กฟผ. EGAT Event

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี

เสด็จฯ ไปทรงเปิดโรงไฟฟ้าจะนะ
เม่ือวันท่ี	๙	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๕๕๘	สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดา	ฯ	 
สยามบรมราชกุมารี	 เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงเป็นประธาน 

เปิดโรงไฟฟ้าจะนะ	 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง 
ประเทศไทย	(กฟผ.)	โดยมีคุณอารีพงศ์	 

ภู่ ชอุ่ ม 	 ปล ัดกระทรวงพล ังงาน	 
กราบบ ังคมท ูลรายงานข้อม ูล 
เกี่ยวกับโรงไฟฟ้าจะนะ	 พร้อมด้วย 
คุณสุนชัย	 คำานูณเศรษฐ์	 ผูว้่าการ	 
กฟผ.	 คุณทรงพล	 สวาสดิ ์ธรรม	 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา	ข้าราชการ	 
หน่วยงานต่าง	ๆ	และประชาชนในจังหวัด 

สงขลา	เฝ้าฯ	รับเสด็จ	ท่ามกลางความปลื้มปีติของพสกนิกรอำาเภอจะนะ	จังหวัดสงขลา

หลังจากนั้น	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	ทรงกดปุ่มเปิดแพรคลุมป้ายโรงไฟฟ้าจะนะ	พร้อมทั้งเสด็จฯ	 
ไปยังหอ้งควบคมุกลางของโรงไฟฟา้จะนะ	เพื่อทอดพระเนตรและรบัฟงัการถวายรายงานการดำาเนนิงานของ	กฟผ.	และเสดจ็ฯ	 
ไปยังศูนย์การเรียนรู้	กฟผ.	ซึ่งเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ข้อมูลด้านพลังงานแห่งแรกของภาคใต้อีกด้วย

กฟผ. สรุปผลโครงการเฉลิมพระเกียรติ 
๖๐ พรรษาสมเด็จพระเทพฯ
สำาเร็จเกินเป้าหมาย
เม่ือวนัท่ี	๒๔	พฤศจกิายน	พ.ศ.	๒๕๕๘	คณุนคร	ศริปิรญิญานนัท์	นายอำาเภอสรินิธร	เปน็ประธานพธิแีถลงผลการ 
ดำาเนินโครงการเฉลิมพระเกยีรต	ิ๖๐	พรรษา	สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา	ฯ	สยามบรมราชกมุาร	ีโดยมคีณุธนรชัต	์ 
ภุมมะกสิกร	 ผูช้่วยผูว้่าการโรงไฟฟ้าพลังนำ้า	 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 (กฟผ.)	 ร่วมกับส่วนราชการ	 
และประชาชน	รว่มงาน	ณ	เขื่อนสริธิร	จงัหวดัอุบลราชธาน	ีโดยมกีารแถลงสรปุผลการจดั	๒	โครงการใหญ	่ไดแ้ก	่ 
โครงการแว่นแก้ว	และโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	๖๐	พรรษา	สมเด็จพระเทพ- 
รัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	ปี	๒๕๕๗	-	๒๕๕๘	ซึ่งประสบความสำาเร็จ 
เกนิเป้าหมาย	ทัง้นี	้โครงการแวน่แกว้ไดม้กีารออกหนว่ยวดัสายตาประกอบแวน่ 
ถึง	 ๓๙๐	 ครั้ง	 สามารถช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสรวมกว่า	 ๖๒,๐๐๐	 คน	 
ด้านโครงการปลูกป่าสามารถสนองพระราชดำาริฟื้นฟูและอนุรักษ์ผืนป่า 
กว่า	๒๖,๕๐๐	ไร่	และยังประโยชน์ให้คนไทยอย่างยั่งยืน

คุณนคร ศิริปริญญานันท์

คุณธนรัชต์ ภุมมะกสิกร
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พฤศจิกายน - ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ๓
นักหวดลูกหวายทีมไทยชาย-หญิง โชว์ฟอร์มแกร่ง
คว้าแชมป์เซปักตะกร้อสโมสรเอเชีย
EGAT CUP ครั้งที่ ๗
เม่ือวนัท่ี	๒๕	พฤศจกิายน	พ.ศ.	๒๕๕๘	พลตรี	จารึก	อารรีาชการณัย์	นายกสมาคม 
ตะกร้อแห่งประเทศไทย	 พร้อมด้วยคุณอรรถพร	 วัฒนวิสุทธิ์	 รองผู้ว่าการ 
พัฒนาธุรกิจ	 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 (กฟผ.)	 เป็นประธาน 
มอบรางวัลให้กับนักกีฬาเซปักตะกร้อ	 ทีช่นะการแข่งขันในรายการ 
เซปักตะกร้อ	 EGAT	 CUP	 ครั้งที่	 ๗	 ประจำาปี	 ๒๕๕๘	 (EGAT	 Invitation	 Sepaktakraw	 
Championship)	โดยมีคณุสมบูรณ์	มณีนาวา	อดตีผู้วา่การ	กฟผ.	คณุศานติ	นยิมาคม	ผูอ้ำานวยการ 
ฝ่ายกิจการสังคม	เข้าร่วมในพิธี	ณ	ศูนย์กีฬากำาธน	สินธวานนท์

สำาหรับผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในประเภททีมเดี่ยวชาย	 ทีม	 EGAT- 
Thailand	 เป็นฝ่ายชนะทีมมาเลเซียไปได้	 ๒-๐	 เกม	 ส่วนการแข่งขัน 
รอบชิงชนะเลิศประเภททีมเดี่ยวหญิง	ทีม	EGAT-Thailand	เอาชนะ 
ทีมเวียดนาม	 ๒-๐	 เกม	 ทำาให้ทีมเดี ่ยวชายและทีมเดี ่ยวหญิง 
ของไทยคว้าแชมป์	EGAT	CUP	ครั้งที่	๗	ประจำาปี	๒๕๕๘	พร้อม 
ถ้วยรางวัล	เหรียญรางวัล	และเงินรางวัล	๕๐,๐๐๐	บาท	ส่วนทีม 
รองชนะเลิศได้รับถ้วยรางวัล	 เหรียญรางวัล	 และเงินรางวัล	 
๒๕,๐๐๐	 บาท	 และทีมทีไ่ด้ทีส่ามได้รับถ้วยรางวัล	 เหรียญรางวัล	 
และเงินรางวัล	๑๕,๐๐๐	บาท	ตามลำาดับ

กฟผ. ร่วมสนับสนุน
ทัพยกลูกเหล็กไทย
ชิงชัยระดับโลก สะสมคะแนนคว้าสิทธิ ์ไปโอลิมปิก
คณุสหรฐั	บญุโพธภิกัด	ีรองผู้วา่การกจิการสงัคม	การไฟฟา้ฝา่ยผลติแหง่ประเทศไทย	 
(กฟผ.)  ในฐานะผู้จดัการทีมชาตไิทย	รว่มเดนิทางพรอ้มนกักฬีายกนำา้หนกัทีมชาตไิทย	 
ไปแข่งขันยกนำ้าหนักชิงชนะเลิศแห่งโลก	ประจำาปี	๒๕๕๘	ในรายการ	“82nd	Men’s	 
and	 25th	Women’s	World	Weightlifting	 Championships”	 ระหว่างวันที	่ 
๒๐	 -	 ๒๙	 พฤศจิกายน	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘ ณ	 เมืองฮิวสตัน	 ประเทศสหรัฐอเมริกา	 
เพื ่อสะสมคะแนนได้สิทธิ ์ไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์	 ค.ศ.	 ๒๐๑๖	 ทีเ่มือง 
รีโอเดจาเนโร	ประเทศบราซิล

ทั้งนี้	 นักกีฬาจอมพลังทีมชาติไทยสามารถคว้ารางวัลมาได้	 ๑	 เหรียญทองแดง	 
จากนอ้งสกุญัญา	ศรสีรุาช	รุน่	๕๘	กโิลกรมั	ยกในท่าสแนตชไ์ด	้๑๐๖	กโิลกรมั	เมื่อวนัท่ี	 
๒๔	 พฤศจิกายน	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 โดยจอมพลังทีมชาติไทยสามารถคว้าสิทธิ์ไปร่วม 
มหกรรมกีฬาโอลิมปิกที่เมืองรีโอเดจาเนโร	ประเทศบราซิล	จำานวน	๘	คน	แบ่งเป็น	 
ทีมหญิง	๔	คน	และทีมชาย	๔	คน

คุณสหรัฐ
บุญโพธิภักดี
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ชาว กฟผ. ร่วมสร้างประวัติศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม 
“ปั่นเพื่อพ่อ BikE for DAD”
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เมื่อวันที่	๑๑	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๕๘	คุณสุนชัย	คำานูณเศรษฐ์	ผู้ว่าการการไฟฟ้า 
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 (กฟผ.)	 เป็นประธานปล่อยขบวนจักรยาน	 กฟผ.	 
ที่เข้าร่วมในกิจกรรม	“ปั่นเพื่อพ่อ	BIKE	FoR	DAD”	ซึ่งเป็นกิจกรรมปั่นจักรยาน 
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว	 เนือ่งในโอกาสมหามงคล 
เฉลิมพระชนมพรรษา	 ๘๘	 พรรษา	 ๕	 ธันวาคม	 ๒๕๕๘	 โดยมีคณะผู้บริหาร	 
และชมรมจักรยาน	กฟผ.	 เข้าร่วมเป็นจำานวน	๑๐๐	คัน	ณ	บริเวณหน้าอาคาร 
สำานักผู้ว่าการ	สำานักงานใหญ่	กฟผ.	นนทบุรี

ตอ่จากน้ัน	คณุสหรฐั	บุญโพธภิกัด	ีรองผู้วา่การกจิการสังคม	พรอ้มดว้ยคณุภาวนา	 
อังคณานุวฒัน์	ผู้ชว่ยผู้วา่การทรพัยากรบคุคล	คณุไวบูลย์	ชาญเชี่ยว	ผู้ชว่ยผู้วา่การ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ	 และคุณวิวัฒน์	 ชาญเชิงพานิช	 ผูช้่วยผู้ว่าการก่อสร้าง 
โรงไฟฟา้	นำาคณะจักรยาน	กฟผ.	เขา้รว่มในกจิกรรม	“ป่ันเพื่อพอ่	BIKE	FoR	DAD”	 
โดยเริม่จากจุดสตารท์บริเวณพระลานพระราชวงัดสุิต	ผ่านประตนูำ้า	โรงพยาบาล 
จุฬาลงกรณ์	เข้าถนนพระรามที่	๔	หัวลำาโพง	เยาวราช	สะพานพุทธ	วงเวียนใหญ่	 
หอประชุมกองทัพเรอื	แยกศริริาช	สะพานสมเดจ็พระป่ินเกล้า	ถนนราชดำาเนนินอก	 
และกลับไปสิ้นสุดที่พระลานพระราชวังดุสิต	รวมระยะทางทั้งสิ้น	๒๙	กิโลเมตร

ชาว กฟผ.
รวมใจถวายสกัการะและต้ังกองผ้าป่ามหากศุล
เมื่อวันที่	๓	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๕๘	คุณสุนชัย	คำานูณเศรษฐ์	ผู้ว่าการ	 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 (กฟผ.)	 เป็นประธานในการ 
ประกอบพิธีเปิดกรวยถวายพระพร	นำาผู้บริหาร	ผู้ปฏิบัติงาน	และ 
ชุมชนโดยรอบ	 กฟผ.	 ถวายสักการะ	 ถวายสัตย์ปฏิญาณ	 และ 
ร่วมร้องเพลงเฉลิมพระเกียรติ 	 เนื ่องในโอกาสมหามงคล 
เฉลิมพระชนมพรรษา	๘๘	พรรษา	วันที่	๕	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๕๘	 
รวมถึงเปิดพิธีถวายองค์ผ้าป่ามหากุศลเฉลิมพระเกียรติ	 เพื่อ 

สนบัสนนุโครงการทุนเลา่เรยีนหลวงสำาหรบัพระสงฆไ์ทย	ประจำาป	ี๒๕๕๘	ถวายเปน็ 
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว	 โดยได้รับเกียรติจากพลอากาศเอก	 
กำาธน	 สินธวานนท	์ องคมนตรี	 ในฐานะประธานกรรมการบริหารโครงการฯ	 
ฝ่ายฆราวาส	 เป็นประธานในพิธี	 และได้นมัสการพระคุณเจ้า	 พระเทพปริยัติวิมล	 
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร	 เป็นประธานสงฆ์	 รับมอบเงินผ้าป่ามหากุศลฯ	 
จาก	 กฟผ.	 เพื่อมอบให้แด่องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารโครงการฯ	 
โดยในปี	๒๕๕๘	กฟผ.	ได้ถวายกองผ้าป่ามหากุศลเฉลิมพระเกียรติฯ	เป็นจำานวนเงิน 
ทั้งสิ้น	๑,๐๑๙,๗๐๐	บาท	ซึ่งประกอบด้วย	เงินบริจาคของ	กฟผ.	สมทบทุนโครงการ	 
จำานวน	๕๐๐,๐๐๐	บาท	 และเงินบริจาคของแต่ละสายงาน	 ร่วมกับบริษัทในเครือ	 
กฟผ.	 และชุมชนโดยรอบสำานักงานใหญ่	 กฟผ.	 จัดเป็นกองผ้าป่ามหากุศล	 จำานวน	 
๕๑๙,๗๐๐	บาท	ณ	ศูนย์กีฬากำาธน	สินธวานนท์	สำานักงานใหญ่	กฟผ.	นนทบุรี
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เหมืองแม่เมาะ
คว้ารางวัลเหมืองแร่สีเขียว ปี ๒๕๕๘
รักษามาตรฐานกิจการที่เป็นมิตรกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม
เหมืองแม่เมาะ	กฟผ.	เข้ารับรางวัลเหมืองแร่สีเขียว	ประเภทเหมืองแร่ถ่านหินและเหมืองแร่หินปูน	 
ประจำาปี	 ๒๕๕๘	 ยืนยันการเป็นสถานประกอบการทีเ่ป็นมิตรกับชุมชนและสิ ่งแวดล้อม	 
ตามหลักการจัดการดีเด่นทัง้	 ๖	 ด้าน	 ตามนโยบายเหมืองแร่สีเขียวของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน 
และการเหมืองแร่	 กระทรวงอุตสาหกรรม	 โดยมีคุณดิษพงศ์	 ชูจิตร	 ผู้อำานวยการฝ่ายการผลิต 
เหมืองแม่เมาะ	 และคุณอร่าม	หงส์โต	 ผู้ช่วยผู้อำานวยการฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ-บำารุงรักษา	 
เปน็ผู้แทนการไฟฟา้ฝา่ยผลติแหง่ประเทศไทย	(กฟผ.)	รบัรางวลัเหมอืงแรส่เีขยีว	หรอื	Green	Mining	 
Award	 ประจำาปี	 ๒๕๕๘	 ประเภทรักษามาตรฐานเหมืองแร่สีเขียวจากคุณอาทิตย	์ วุฒิคะโร	 
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม	 ซึ่งจัดขึ้นภายในงาน	 “อุตสาหกรรมเหมืองแร่รวมใจ	 ก้าวไกลสู ่
อุตสาหกรรมสเีขยีว”	เม่ือวนัท่ี	๒๙	ตลุาคม	พ.ศ.	๒๕๕๘	ณ	หอ้งแกรนดบ์อลรมู	โรงแรมดเิอมเมอรลัด	์ 
รัชดา	กรุงเทพฯ

กฟผ. แม่เมาะ คว้า ๔ รางวัลจาก 
ASEAN Coal

Award 2015
เมื่อวันที่	 ๕	 พฤศจิกายน	พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 คุณถาวร	 งามกนกวรรณ	 
รองผูว้่าการเชื้อเพลิง	 กฟผ.	 เปิดเผยว่า	 จากความมุง่มัน่พัฒนา 
การดำาเนนิงานของเหมืองและโรงไฟฟา้แม่เมาะ	สง่ผลใหก้ารไฟฟา้ 
ฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย	(กฟผ.)	ไดร้บัรางวลัในเวทีระดบัอาเซยีน	 
จากการประกวด	 ASEAN	 Coal	 Award	 2015	 ถึง	 ๔	 รางวัล	 
ได้แก่	๑.	รางวัลชนะเลิศ	(โรงไฟฟ้าแม่เมาะ)	ด้านโรงไฟฟ้าถ่านหิน 
เทคโนโลยีสะอาด	หรือ	Best	Practice	of	Clean	Coal	Use	and	 
Technology	 in	 Power	 Generation	 ๒.	 รางวัลชนะเลิศ	 
(โรงไฟฟา้แม่เมาะ)	ดา้นความรบัผิดชอบตอ่สังคม	หรอื	Corporate	 
Social	Responsibility	๓.	รางวัลชนะเลิศ	(เหมืองแม่เมาะ)	ด้าน	 
Special	 Submission	 (พลังงานสร้างสรรค์)	 และ	 ๔.	 รางวัล 
รองชนะเลิศอันดับ	๒	 (เหมืองแม่เมาะ)	 ด้าน	 Best	 Practice	 of	 
Surface	Coal	Mining

กฟผ. รับรางวัลดีเด่น 
“การประกวดรางวัลรายงานความยั่งยืน ๒๕๕๘” 
เป็นปีที่ ๒
เมื่อวนัท่ี	๑๖	ธนัวาคม	พ.ศ.	๒๕๕๘	คณุธาตร	ีริ้วเจรญิ	ผู้ชว่ยผู้วา่การกจิการสงัคม	 
เป็นผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 (กฟผ.)	 เข้ารับรางวัลดีเด่น	 
โครงการประกวดรายงานความยัง่ยืน	 ประจำาปี	 ๒๕๕๘	 (Sustainability	 
Report	Award	2015)	ซึ่งมอบโดย	ดร.ชยัวฒัน	์วบิลูย์สวสัดิ์	ประธานกรรมการ	 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 จัดขึ้นโดยความร่วมมือของสมาคมบริษัท 
จดทะเบียนไทย	 (CSR	 Club)	 สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์	 (ก.ล.ต.)	 และสถาบันไทยพัฒน์	 เพื่อช่วยยกระดับ 
การเปดิเผยขอ้มลูดา้น	CSR	พรอ้มท้ังสนบัสนนุใหเ้กดิการพฒันาท่ีย่ังยืนในเชงิ 
เศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อมในระดับภูมิภาค	โดยมีคุณศานิต	นิยมาคม	 
ผู้อำานวยการฝ่ายกิจการสังคม	 เข้าร่วมแสดงความยินดี	 ณ	 โถงนิทรรศการ	 
ชั้น	๑	อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	กรุงเทพฯ

คุณธาตรี ริ้วเจริญ

คุณถาวร
งามกนกวรรณ
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บทความพิเศษ Feature

เรื่อง: ทีมข่าวประชาสัมพันธ์

รางวัลนวัตกรรมดีเด่น
ความภาคภูมิใจของ กฟผ.

๑ ปีแห่งการรอคอยดอกผล
ท่ีงดงามจากผลงานความ

ทุม่เทของชาวรัฐวิสาหกิจ หลังได้
ทุม่เทแรงกายแรงใจในการทำางาน
เพือ่พัฒนาองค์กรมาตลอดทัง้ปี
เพือ่ลุน้รางวัลสูงสุดนี ้ “รางวัล
รัฐวิสาหกิจดีเด่น”

กระทรวงการคลังได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นเป็นประจำา 
ทุกปี ตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ เป็นต้นมา เพื่อเผยแพร่และประกาศให้สาธารณชน 
ได้ทราบถึงผลการดำาเนินงานทีด่ี เด่นของรัฐวิสาหกิจในด้านต่าง ๆ  
สร้างบรรทัดฐานทีด่ีในการพัฒนารัฐวิสาหกิจ และเป็นการสร้างแรงจูงใจ 
ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำาเนินงานของรัฐวิสาหกิจในการขับเคลื่อน 
ประเทศ

สำาหรับในปีนี้ สำานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้จัด 
งานประกาศผลรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE Awards) ประจำาปี ๒๕๕๘  
เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ภายใต้แนวคิด “Together for All,  
All for One : พลังรัฐวิสาหกิจไทย สร้างสรรค์มิติใหม่ ก้าวไกลเป็น 
หนึ่งเดียว” โดยมีนัยว่า การรวมพลังของรัฐวิสาหกิจไทยทุก ๆ องค์กร  
ที่ดำาเนินภารกิจต่าง ๆ จากการสร้างสรรค์ และนำานวัตกรรมมาใช้ในการ 
ดำาเนนิงาน เพื่อจดุมุ่งหมายเดยีวกนัคอื การทำางานเพื่อสรา้งชาตใิหเ้ปน็หนึ่ง  
และสร้างความผาสุกให้แก่ประชาชน
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ภายในตึกสันติไมตรี ทำาเนียบรัฐบาล ซึ่งเป็นสถานทีจ่ัดงาน คลาคลำ่าไปด้วย 
ผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ  ท่ีมาร่วมงาน และรับฟังการประกาศผลรางวัล  
โดยได้รับเกียรติจากนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน 
มอบรางวลัและใหน้โยบาย สำาหรบัผลการประกาศรางวลัรฐัวสิาหกจิดเีดน่ ประจำาป ี 
๒๕๕๘ ซึ ่งมีทัง้หมด ๘ ประเภทรางวัล ผลปรากฏว่า การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้รับรางวัลนวัตกรรมดีเด่น จากผลงาน “เครื่องปรับ 
แนวสายพานส่งถ่านลิกไนต์ เหมืองแม่เมาะ”

นวัตกรรมชิ้นนี้ได้รับการพัฒนาโดยผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. แม่เมาะ ซึ่งประกอบด้วย  
ฝ่ายการผลติเหมอืงแมเ่มาะ ฝา่ยการผลติโรงไฟฟ้าแมเ่มาะ และฝา่ยบำารงุรกัษา 
โรงไฟฟ้าแมเ่มาะ ท้ังน้ีมีจดุเริ่มตน้จากฝ่ายการผลติเหมืองแมเ่มาะ ซึ่งมีภารกจิหลกั 
ในการส่งถ่านลิกไนต์ไปให้โรงไฟฟ้าแม่เมาะตามแผนการผลิต แต่ในการส่ง 
ถ่านลิกไนต์ผ่านระบบสายพานลำาเลียงมักประสบปัญหาการเลื่อนออกจากแนว 
ที่เหมาะสมของสายพานบนเครื่องตักถ่าน (Reclaimer) ทำาให้สายพานเสียหาย 
และต้องหยุดซ่อมเป็นระยะ ๆ ซึ่งส่งผลต่อการผลิตไฟฟ้า

แรงต้านเคลื่อนที่ของผิวลูกกลิ้งจะตั้งฉากกับแรงเคลื่อนที่
ของผิวสัมผัสของสายพานและมีทิศขนานกัน

เมื่อสายพานเลื่อนหลุด แรงต้านเคลื่อนที่ของผิวลูกกลิ้งจะไม่เท่ากัน
เกิดการบิดตัวเปลี่ยนทิศทางของอุปกรณ์

การออกแบบเพิ่มจุดหมุนตรงกลางของอุปกรณ์ทำาให้มีการเปลี่ยนมุมและเพิ่มแรงฝืด
ในทิศทางเบี่ยงออกจากแรงการเคลื่อนที่ของแนวสายพาน ทำาให้สายพาน

เคลื่อนที่กลับมาแนวปกติโดยอัตโนมัติ

จากปัญหาดังกล่าวนำามาสู่แนวทางการแก้ไข โดยการบังคับให้สายพานทีเ่คลื่อนให้กลับมาอยูใ่น 
ตำาแหนง่เดมิ ฝา่ยการผลติเหมอืงแม่เมาะจงึไดค้ดิประดษิฐเ์ครื่องปรบัแนวสายพานสง่ถา่นลกิไนตข์ึ้น  
ด้วยการเพิ่มจุดหมุนตรงกลางลูกกลิ้ง (Flat Idler) ทำาให้เกิดแรงฝืด (Friction) ระหว่าง 
ลกูกลิ้งกบัสายพานในทิศทางตรงขา้ม เพื่อดงึสายพานกลบัเขา้แนวศนูย์กลาง (Center) โดยอตัโนมตัิ

ผลทีไ่ด้รับจากการปรับปรุงและติดตั้ง “เครื่องปรับแนวสายพานส่งถ่านลิกไนต์ เหมืองแม่เมาะ”  
สามารถป้องกันการชำารุดของขอบสายพานและจุดเชื่อมต่ออันเนื่องมาจากการเอียง (Slide)  
ของสายพาน ยืดอายุสายพาน ลดปัญหาการหยุดเครื่องจักร เพิ่มความเชื่อมั่นของผู้ใช้เครื่องจักร  
และสามารถหลีกเลี ่ยงต้นทุนการผลิตไฟฟ้าทีเ่พิ ่มขึ ้นจากการใช้นำ้ามันเตาทีโ่รงไฟฟ้าอื ่นได้  
ผลงานชิ้นนี้ได้รับอนุสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว และในปี ๒๕๕๗ ได้รับรางวัล  
เหรียญเงิน (Silver Prize) และเหรียญเกียรติยศ (Special Prize) ของประเทศโปแลนด์ จากการ 
ประกวดงาน “42nd International Exhibition of Inventions of Geneva” ณ กรุงเจนีวา  
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 
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นายสุนชัย คำานูณเศรษฐ์
ผู้ว่าการ กฟผ. 

“การเติบโตของ กฟผ. ในอนาคตอย่าง 
ยัง่ยืนนั้น ปัจจัยสำาคัญคือ การพัฒนานวัตกรรมขององค์การ  
ดังนั้นการที ่ กฟผ. ได้รับรางวัลนี้จึงเป็นเรื่องน่าภาคภูมิใจ 
และยิง่ใหญ่ แต่เหนืออืน่ใดเป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพ 
และความมุ่งมั่นของผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ที่มีความทุ่มเทในการ 
คิดค้นและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์หรือระบบการทำางาน เพื่อเพิ่ม 
ประสทิธภิาพและสรา้งประโยชนแ์ก ่กฟผ. และประเทศชาต”ิ

ต่อมาฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะและฝ่ายบำารุงรักษาโรงไฟฟ้า 
แม่เมาะได้นำาแนวคิดทีมงานเหมืองแม่เมาะไปต่อยอด โดยพัฒนา 
จากการปรบัสายพานอตัโนมตัดิา้นกลบั ทำาเปน็ปรบัสายพานอตัโนมตั ิ
ด้านรับวัสดุ ด้วยการสร้างชุดรับ-ส่งแรงฝืดจากขอบสายพาน  
เพื ่อการแก้ไขปัญหาการตกหล่นของเถ้าหนักและย ิปซัมจาก 
กระบวนการผลิตไฟฟ้าผ่านสายพานลำาเลียงไปทิง้ในบ่อกักเก็บ ซึ่งมี 
ความยาวของสายพาน ๓.๗๖ กิโลเมตร ความสามารถในการลำาเลียง  
๘๐๐ ตันต่อชั่วโมง ปัจจุบันอยูร่ะหว่างยืน่จดทะเบียนอนุสิทธิบัตร  
นวัตกรรมชิ้นใหม่นี้สามารถลดค่าเสียโอกาสจากการหยุดสายพาน 
เพื่อใช้รถบรรทุกขนไปทิ้งในบ่อกักเก็บ เป็นจำานวนเงินถึง ๔ ล้านบาท  
โดยในปี ๒๕๕๘ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง (Bronze Prize)  
จากการประกวดงาน “43rd International Exhibition of Inventions  
of Geneva” ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

นอกจากนี้ เครื่องปรับแนวสายพานยังสามารถนำาไปประยุกต์ใช้กับ 
ระบบสายพานลำาเลียงชนิดอื่น ๆ ได้ เช่น โรงสีข้าว ระบบลำาเลียงที่ใช้ 
สายพานขนส่ง เป็นต้น และที่สำาคัญคือ นวัตกรรมชิ้นนี้ยังเป็นชิ้นแรก 
ของโลกซึ่งผลิตโดย กฟผ. อีกด้วย

แมโ้ลกจะมกีารเปลี่ยนแปลงอยา่งรวดเรว็ โดยเฉพาะความกา้วหนา้ 
ทางด้านเทคโนโลยี แต่ กฟผ. ก็ไม่หยุดยั้งที่จะศึกษา ค้นคว้า วิจัย  
และทดลองสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ จนเกิดเป็นนวัตกรรมอันทรงค่า  
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำางาน เสริมส่ง กฟผ. ให้ก้าวสู่การเป็น 
องค์การชั ้นนำาในระดับสากล และที ่สำาคัญเป็นฐานรากสร้าง 
ความเข้มแข็งให้กับประเทศต่อไป

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์
รองนายกรัฐมนตรี

“รัฐวิสาหกิจควรมีการลงทุนด้านนวัตกรรมและยกย่องเชิดชู 
ผู้คดิคน้นวตักรรมมากขึ้น เพราะรฐัวสิาหกจิเปรยีบเสมือนกำาลงัหลกัในการพฒันา 
ประเทศ เนื่องจากมีผลประกอบการสูงถึง ๗.๙ หมืน่ล้านบาท และมีทรัพย์สิน 
เกือบ ๑ เท่าของ GDP ของประเทศ ปี ๒๕๕๘ หรือเทียบได้กับ ๒ เท่าของ 
งบประมาณแผ่นดิน
“ประเทศไทยกำาลังอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลง รัฐบาลมีการส่งเสริมการพัฒนา 
โครงสร้างพ้ืนฐานใหม่ให้แข็งแรง และปรับปรุงฐานการผลิต เน้นให้ใช้เทคโนโลยีใหม่ 
เพื ่อพัฒนาคุณภาพสินค้า และดึงดูดการลงทุนของต่างชาติ มุง่สู ่การเป็น 
ศูนย์กลางของ AEC ดังนั้นหากรัฐวิสาหกิจมีความเข้มแข็ง ก็จะเป็นการส่งเสริม 
ให้เราประสบผลสำาเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้”
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รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น
ที่ กฟผ. ได้รับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

 รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น
รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น

รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น
รางวัลการดำาเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น

รางวัลการดำาเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น

รางวัลนวัตกรรมดีเด่น จากผลงาน “เครื่องปรับ 
แนวสายพานส่งถ่านลิกไนต์ เหมืองแม่เมาะ”

รางวัลการดำาเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น
รางวัลนวัตกรรมดีเด่น ประเภทชมเชย จากผลงาน 

“เครื่องควบคุมการสื่อสารทางเสียงสำาหรับ
ศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้ากำาลัง” 

รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น
รางวัลนวัตกรรมดีเด่น จากผลงาน “ระบบติดตาม

ดวงอาทิตย์แบบถ่วงนำ้าหนัก (Solar Weighted 
Tracking System) ของโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์

เขื่อนสิรินธร” 

รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น
รางวัลการดำาเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น

รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น ประเภทเกียรติยศ
รางวัลการดำาเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น

รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น
รางวัลการดำาเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น

รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น ประเภทเกียรติยศ
รางวัลนวัตกรรมดีเด่น จากผลงาน “เครื่องมือเพิ่มแถวลูกถ้วย”

รางวัลรัฐวิสาหกิจแห่งความภูมิใจ
รางวัลนวัตกรรมดีเด่น ประเภทชมเชย จากผลงาน 
“อุปกรณ์รับส่งข้อมูลปลายทาง (Remote Terminal Unit: RTU)” 

๒๕๔๘

๒๕๕๐

๒๕๕๒

๒๕๕๘

๒๕๕๖

๒๕๕๔

๒๕๔๙

๒๕๕๑

๒๕๕๓

๒๕๕๕

๒๕๕๗
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พลังงานวันนี้ ENERGY Today

เรียบเรียง: สุภร เหลืองกำาจร

เป็นอันดับหนึ่ง

แจงเหตุผลแจงเหตุผลแจงเหตุผล
ทำาไมโปแลนด์
ยกเชื้อเพลิงถ่านห

ิน
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๑๑

ด้านผู้นำา Beata Szydlo นายกรัฐมนตรีหญิงโปแลนด์ 
คนปัจจุบันได้ประกาศว่า “ในความเห็นของดิฉัน เศรษฐกิจ 
ของโปแลนด์จะไม่มีอนาคต หากไร้การใช้เชื้อเพลิงถ่านหิน”  
สอดคล้องกันกับอดีตนายกรัฐมนตรีหญิง Ewa Kopacz  
ซึ ่งให้เหตุผลว่า ความมัน่คงทางพลังงานของโปแลนด์ 
ขึ้นอยู่กบัถา่นหนิเป็นหลัก เน่ืองจากถา่นหนิเปน็แหลง่เชื้อเพลงิ 
อย่างเดียวทีโ่ปแลนด์มีอยูเ่ป็นจำานวนมาก และมีการทำา 
เหมืองถ่านหินมาเป็นระยะเวลานาน

ทว่าโปแลนด์ก็ได้รับแรงกดดันจากสหภาพยุโรป ทีว่าง 
ข้อกำาหนดให้ต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงให้ได้ 
ร้อยละ ๔๐ ภายในปี 2030 เมื่อเทียบกับปริมาณทีป่ล่อย 
ในปี 1990 ข้อผูกมัดดังกล่าวส่งผลให้โปแลนด์ต้องเร่งพัฒนา 
ปรับปรุงโรงไฟฟ้าถ่านหินโรงเก่าให้มีความทันสมัย และสร้าง 
โรงไฟฟ้าถ่านหินแห่งใหม่ทีมี่ประสิทธิภาพและมีเทคโนโลย ี
ดีกว่าเดิม โดยจะมีโรงไฟฟ้าถ่านหินอย่างน้อยทีสุ่ด ๔ โรง  
พร้อมเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าในปี 2019

เม่ือวเิคราะหพ์ลงังานทางเลอืกดา้นอื่น ๆ  แมว้า่โปแลนดม์ศีกัยภาพ 
ในการผลติไฟฟา้จากพลงังานหมนุเวยีนไดจ้ำานวนมาก แตร่ะบบสง่ 
กลับไม่สามารถรองรับกับปริมาณไฟฟ้าที่ไม่คงที่จากการผลิต 
ไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียนในปริมาณมากได้ และการปรับปรุง 
ระบบส่งก็ต้องใช้ระยะเวลาและปริมาณเงินลงทุนที่สูงมาก

หากโปแลนด์เลือกลดบทบาทถ่านหินลง โดยนำาเข้าเชื ้อเพลิง 
ก๊าซธรรมชาติมากขึ้น จะส่งผลต่อความมั่นคงทางพลังงานของ 
ประเทศ เนื่องจากปัจจุบันปริมาณก๊าซธรรมชาติกว่าร้อยละ ๖๐  
และนำ้ามันร้อยละ ๙๐ ทีใ่ช้ในประเทศนำาเข้ามาจากรัสเซีย  
แม้ขณะนี้โปแลนด์กำาลังก่อสร้างสถานีรับจ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว  
หรือ LNG ทางฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ เพื่อช่วยให้ 
โปแลนด์สามารถนำาเข้าก๊าซธรรมชาติทางเรือจากประเทศทีอ่ยู ่
ไกลออกไป และจะช่วยลดการนำาเข้าก๊าซธรรมชาติจากรัสเซีย 
ได้ถึงร้อยละ ๘๐ ก็ตาม แต่การนำาเข้าก๊าซธรรมชาติก็ยังส่งผลให้ 
โปแลนด์มีค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงสูงตามไปด้วยเช่นกัน

จากเหตุผลข้างต้นทั้งหมด จึงคาดการณ์ได้ว่าโปแลนด์จะยังคง 
เดินหน้าพัฒนาปรับปรุงโรงไฟฟ้าถ่านหิน ด้วยเทคโนโลยีใหม่ ๆ  
ที่จะช่วยให้โรงไฟฟ้าสะอาดและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

ท่ามกลางสมรภูมิการเฟ้นหาพลังงาน 

ของแต่ละประเทศ ประเทศโปแลนด์ 

ผลิตไฟฟ้าด้วยถ่านหินในสัดส่วนถึงร้อยละ ๘๕  

และยังยืนหยัดเลือกใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงหลัก 

ต่อไปในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ 

และพลังงานของประเทศ

เรียบเรียงจาก 
http://www.politico.eu/article/why-poland-still-clings-to- 
coal-energy-union-security-eu-commission/Biomass Hydro Wine and

geothermal
Oil Gas Coal

3% 2% 2% 2% 3%

88%

Electricity Generation in Poland by Source

  Beata Szydlo
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พฤศจิกายน - ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

โรงไฟฟ้าในอนาคต Plant for Future

๑๒

คนไทย
กลัวอะไร
เรื่อง: ทีมสื่อสารองค์การ

วงเสวนา “คนไทยกลัวอะไร ถ้ามีโรงไฟฟ้า 
ถ่านหิน” ภาครัฐยอมรับว่าปัญหาในอดีต  
ทำา ให ้คนไทยกลัวถ่านหิน แต่ เทคโนโลย ี 
ปัจจุบันได้พัฒนาจนปัญหาหมดสิ ้นแล้ว  
นักวิชาการสิ ่งแวดล้อมยังห่วงอุบัติเหตุ 
การขนสง่ถา่นหิน และต้องการเห็นมาตรการ 
ที่เปน็รปูธรรม ดา้นผู้นำาชุมชนในพ้ืนที่เช่ือวา่  
การมีโรงไฟฟ้าจะทำาให้ท้องถิ่นมีการพัฒนา 
ดีขึ ้น ขณะที่ผูป้ระกอบการท่องเที ่ยวยัง 
เห็นต่าง ยกประเดน็โลกร้อนและนกัทอ่งเที่ยว 
ต่างชาติไม่ยอมรับ

ถ้ามีโรงไฟฟ้าถ่านหิน?

ดร.ทวารัฐ
สูตะบุตร

เมื ่อไม่นานมานี ้ สมาคมผู ้สื ่อข่าวเศรษฐกิจได้จัดเสวนาเรื ่อง  
“คนไทยกลัวอะไร ถ้ามีโรงไฟฟ้าถ่านหิน” ณ ห้องประชุมสมาคม 
ผู้สื่อขา่วเศรษฐกจิ ตกึชา้ง ผู้เขา้รว่มเสวนาประกอบดว้ย ดร.ทวารฐั  
สูตะบุตร ผู ้อ ำานวยการสำานักงานนโยบายและแผนพลังงาน  
กระทรวงพลังงาน คุณสุนชัย คำานูณเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) อาจารย์สวาสดิ์ เถาว์กลอย กรรมการ 
กลางอิสลามแห่งประเทศไทยและกรรมการอิสลาม จังหวัดกระบี่  
ผศ. ดร.ธรณ์ ธำารงนาวาสวัสดิ์ อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ 
และรองคณบดีคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ 
คุณธีรพจน์ กษิรวัฒน์ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวเกาะลันตา  
ดำาเนนิรายการโดย คณุสรอ้ยฟา้ โอสคุนธทิ์พย์ มสีื่อมวลชนเขา้รว่ม 
ฟังการเสวนาด้วยความสนใจ
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พฤศจิกายน - ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ๑๓
เส่ียงสูงพ่ึงก๊าซธรรมชาติมากเกนิไป

ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร กล่าวยอมรับว่า สังคมไทยอาจยัง 
รู้สึกกลัวภาพเก่า ๆ ของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ซึ่งขณะนี้  
แม ่เมาะในภาพทีท่ ุกคนกลัวได้กลายเป็นอดีต  
เทคโนโลยีปัจจบัุนมีวธิกีารจดัการท่ีทำาใหบ้ทเรยีนเดมิ 

ไม่หวนกลับมาอีก Ultimate goal หรือเป้าหมายสูง 
ในด้านพลังงานทีป่ระเทศไทยจะต้องไปให้ถึงคือ การมี 

ความม่ันคงด้านพลังงาน ซ่ึงความเส่ียงของสถานการณ์ 
พลังงานทีเ่รากำาลังเผชิญคือ เราใช้ก๊าซธรรมชาติผลิตไฟฟ้า 

มากเกินไป แหล่งก๊าซภายในประเทศจะเริ่มลดลงเรื่อย ๆ ภายใน ๕ ปี  
“เม่ือโรงไฟฟา้ถา่นหนิขึ้นไม่ได ้เรากเ็ปลี่ยนมาใชก้า๊ซแทน เราสะสมสิ่งเหลา่นี้ 
มาเป็นระยะเวลาร่วม ๑๐ ปีโดยที่ไม่รู้ตัว”

ทั่วโลกยังใช้ถ่านหินอยู่
นายสุนชยั คำานูณเศรษฐ ์กลา่ววา่ การรบัรู้ของคนไทยในเรื่องถา่นหนิ 

คือ แม่เมาะ แต่คนไทยยังมีความเข้าใจไม่ตรงกันในเรื่องของ 
ถ่านหิน เราควรทำาความรู ้จักถ่านหินก่อนว่าเกิดจากอะไร  
สำาหรับประเทศไทย เรามีถ่านหินลิกไนต์ ซึ่งเป็นถ่านหินที ่
คุณภาพไม่ดี มีองค์ประกอบของซัลเฟอร์ไดออกไซด์สูงถึง 
ร้อยละ ๓ แต่มีการพัฒนาเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลา จนกล้าพูด 

ได้ว่า เราสามารถควบคุมมาตรฐานได้ดีไม่แพ้ใครในโลก 

แต่สิ่งที่ทำาให้คนไทยยังคงกังวลกับโรงไฟฟ้าถ่านหินเกิดจากการรับ 
ข้อมูลข่าวสารทีบ่ ิดเบือนหรือคลาดเคลื ่อนจากความเป็นจริง เช่น  

การคำานวณผลกระทบทางสิง่แวดล้อมของ NGO ทีไ่ม่เป็นไปตามหลักการ 
ทีถู่กต้องทางวิทยาศาสตร์ และ กฟผ. ไม่เคยบอกกับสังคมว่า โรงไฟฟ้าถ่านหิน 
เป็นสิ่งสะอาดร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่เราบอกว่ามีเทคโนโลยีที่ช่วยควบคุมให้ดีกว่า 
มาตรฐานได้ถึง ๓ เท่าตัว เช่นเดียวกับข้อมูลที่บอกว่า โลกกำาลังเลิกใช้ถ่านหิน 
เป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง

ดร.ทวารัฐ
สูตะบุตร

คุณสุนชัย
คำานูณเศรษฐ์

โรงไฟฟ้าถ่านหิน Duisburg-Walsum 10
ประเทศเยอรมนี

เรือขนส่งถ่านหินในแม่นำ้าไรน์

ส่วนการผลิตพลังงานทดแทน แม้เราจะมีแผนเพิ่มปริมาณขึ้น 
จากรอ้ยละ ๙ เปน็รอ้ยละ ๒๑ แตก่ารมพีลงังานหมนุเวยีนมาก 
จำาเป็นต้องมีโรงไฟฟ้าหลักมาช่วยคำ้าระบบ ด้านการรุดหน้า 
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านอย่างเมียนมาก็ทำาให้ 
การเจรจาขอซื้อก๊าซเป็นไปได้ยากขึ้น ส่วนการนำาเข้า LNG  
ยังมีความเสี่ยงในเรื่องราคาที่มีความผันผวนสูง

“อยากให้คนไทยเปิดใจให้กว้างและมองย้อนไปถึงเหตุการณ์ 
ในอดีต เช่น เรื่องการสร้างท่อก๊าซไทย-เมียนมา หรือท่อก๊าซ 
ไทย-มาเลเซยี ถา้วนันั้นสรา้งไม่ได ้วนันี้เราจะไดร้บัผลกระทบ 
อะไรบา้ง กรณโีรงไฟฟา้ถา่นหนิกระบี่กเ็ชน่กนั ถา้เราดำาเนนิการ 
ตาม PDP ไมไ่ด ้กเ็ท่ากบัวา่อนัดามันจะขาดเสน้เลอืดหลอ่เลี้ยง 
เศรษฐกจิ ขอ้มูลในแผน PDP มกีารศกึษาและวเิคราะหม์าอย่าง 
ละเอยีดรอบดา้นแลว้ อยากใหค้นไทยศกึษาและนำามาวเิคราะห ์
ถึงความจำาเป็น”

“ต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื ่อนบ้าน  
เยอรมนี แคนาดา หรือญี ่ปุ ่น ก็มีแผนสร้าง 
โรงไฟฟ้าถ่านหินทั้งสิ้น เมื่อมีการนำาเสนอข้อมูลว่า  
ประเทศเหล่านี ้ยกเลิกการใช้โรงไฟฟ้าถ่านหิน 
ก็ถือเป็นข้อมูลทีไ่ม่ครบถ้วน เช่น แคนาดา มีการ 
ยกเลิกการใช้โรงไฟฟ้าถ่านหินทีอ่อนแทรีโอจริง  
เพราะเป็นโรงไฟฟ้าเก่าทีม่ีอายุ ๔๐ - ๖๐ ปีแล้ว  
แตว่า่ยังคงมีการใชแ้ละมีแผนสรา้งโรงไฟฟา้ถา่นหนิ 
ทีเ่มืองอืน่โดยใช้เทคโนโลยีใหม่อยู ่ หรือเยอรมนี 
ก็ไม่ได้ยกเลิกการใช้โรงไฟฟ้าถ่านหิน เพราะในปี  
๒๐๑๕ กม็กีารสรา้งโรงไฟฟา้ถา่นหนิแหง่ใหม ่รวมท้ัง 
มีการขนส่งถ่านหินในแม่นำ้าไรน์ ซึ่งถือเป็นสถานที ่
ท่องเท่ียวของเยอรมนดีว้ย ซึ่งจะเหน็ไดว้า่ โลกกยั็ง 
ไม่ได้มีการยกเลิกโรงไฟฟ้าถ่านหิน หรือไม่ได้มี 
ความหวาดกลัวโรงไฟฟ้าถ่านหินอย่างที่มีบางกลุ่ม 
พยายามนำาเสนอ”

ความจริง: ปริมาณการระบายโลหะหนักจากปล่องของโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่
เปรียบเทียบระหว่างข้อมูลกลุ่มคัดค้านกับปริมาณที่คำานวณได้หลังจากผ่านระบบดักจับ

องค์ประกอบ
ปริมาณโลหะหนักที่ระบาย
จากโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่

จากกลุ่มคัดค้าน

ปริมาณโลหะหนักที่ระบายจาก
โรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่เมื่อผ่านระบบ

ดักจับที่ กฟผ. ออกแบบ

ปริมาณโลหะหนัก

- ตะกั่ว (Lead, Pb) 48.0 กิโลกรัม/วัน 0.021 กิโลกรัม/วัน หรือ 7.7 กิโลกรัม/ปี

- ปรอท (Mercury, Hg) 0.24 กิโลกรัม/วัน 0.003 กิโลกรัม/วัน หรือ 1.1 กิโลกรัม/ปี

- แคดเมียม (Cadmium, Cd) 1.20 กิโลกรัม/วัน 0.024 กิโลกรัม/วัน หรือ 8.8 กิโลกรัม/ปี

- สารหนู (Arsenic, As) 12.0 กิโลกรัม/วัน 0.001 กิโลกรัม/วัน หรือ 3.65 กิโลกรัม/ปี
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พฤศจิกายน - ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘๑๔
ชุมชนต้องมีส่วนร่วมปกป้องสิ่งแวดล้อม

อาจารย์สวาสดิ์ เถาวก์ลอย กรรมการกลางอสิลามแหง่ประเทศไทยและกรรมการอสิลาม จงัหวดักระบี่  
กล่าวว่า ตนเองเติบโตและเห็นโรงไฟฟ้ากระบี่มาตั้งแต่ปี ๒๕๐๗ จนเปลี่ยนมาเป็นโรงไฟฟ้ากระบี่ 
และใชน้ำา้มนัเตาในป ี๒๕๔๗ ไดเ้หน็ความเปลี่ยนแปลงของจงัหวดักระบี่ ตั้งแตส่ภาพท่ีกนัดารท่ีสดุ  
จากทีไ่ม่มีไฟฟ้าใช้จนถึงปัจจุบันคนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตทีด่ีขึ้น ซึ่งตลอดระยะเวลาทีผ่่านมา  
โรงไฟฟ้ามีส่วนช่วยให้ชุมชนเกิดการพัฒนา และร่วมดูแลสิ่งแวดล้อม ทัง้การปลูกป่าชุมชน  
ปล่อยหอยชกัตนี และปลกูหญา้ทะเล โดยสว่นตวัแลว้ยังไมเ่หน็วา่หนว่ยงานไหนจะลงมาเปน็เจา้ภาพ 

ดแูลส่ิงแวดลอ้มอย่างจรงิจงัแบบ กฟผ. และเชื่อมั่นวา่ กฟผ. จะมีเทคโนโลยีท่ีชว่ยดแูลสิ่งแวดลอ้มได ้ 
ซึ่งชุมชนเองก็ตระหนักถึงความสำาคัญของสิง่แวดล้อมมากขึ้น จึงเห็นว่าจะเป็นการดีกว่าถ้าเราจะมา 

ช่วยกันเฝ้าระวังไม่ให้ กฟผ. ผลิตไฟฟ้าโดยไม่ดูแลสิ่งแวดล้อม และอยากให้ทัง้ กฟผ. กับผู้ทีค่ัดค้าน  
นำาข้อเท็จจริงมาคุยกัน เพราะประเทศชาติกำาลังต้องการความร่วมมือของคนในชาติ

นักสิ่งแวดล้อมห่วงเรื่องการขนส่งถ่านหิน
ผศ. ดร.ธรณ์ ธำารงนาวาสวสัดิ์ ใหค้วามเหน็วา่ ปญัหาความขดัแย้งเรื่องโรงไฟฟา้ถา่นหนิไม่ไดเ้กดิจาก 
คนไม่เชื่อมั่นในเทคโนโลยี แต่เกิดจากคนไม่เชื่อมั่นในคนมากกว่า จึงอยากเห็นความร่วมมือ 
ของทุกฝ่ายเพื่อลบปมคลางแคลงใจในอดีตและสร้างความมั่นคงต่อการพัฒนาประเทศ

“ส่วนตัวไม่ห่วงในเรื่องของโรงไฟฟ้า แต่ห่วงเรื่องการขนส่งถ่านหินทางทะเลว่าควรมีแผนรองรับ 
อุบัติเหตุจากการขนส่ง โดยเฉพาะนำ้ามันทีร่ั ่วไหลจากเรือ เพราะนำ้ามันสามารถสร้างมลพิษทาง 

ทะเลได้มากกว่าถ่านหิน 

“สำาหรับเรื ่องพื ้นทีช่ายฝั ่ง 
ก็มีสิง่ทีเ่ป็นห่วงอยู ่ ๒ ประเด็น คือ  

๑. การขดุดนิเพื่อกอ่สรา้งท่าเทียบเรอืจะม ี
ม่านกนัตะกอนหรอืไม่ แล้วดนิและตะกอน 
ท่ีเกดิขึ้นจะนำาไปไวท่ี้ไหน ๒. ระบบปอ้งกนั 
อุบัติเหตุระหว่างการขนส่งเป็นอย่างไร  
เพราะการรั ่วไหลของนำ้ามันจะทำาลาย 
ระบบนิเวศทางทะเล เน ือ่งจากพื ้นท ี ่
ตรงท ีส่ร้างท ่าเท ียบเรือเคยเป ็นพื ้นท ี ่
คุ ้มครองสิง่แวดล้อม ถ้าหากชี ้แจงใน 
ประเด็นเหล่านีไ้ด้ชัดเจนจะทำาให้เกิด 
ความเชื่อมั่น และเราจะต้องช่วยกันทำาให้ 
โรงไฟฟา้กระบ่ีกลายเป็นบทเรยีนท่ีชดัเจน 
ที่สุดว่า เรามีแผนการศึกษาผลกระทบต่าง ๆ มีความตั้งใจที่จะดูแลสิ่งแวดล้อม และมีความตั้งใจดูแลให้ดีมากกว่าที่เป็น”

ด้านข้อคำาถามทีว่่า เห็นด้วยกับการสร้างโรงไฟฟ้ากระบี่หรือไม่ ผศ. ดร.ธรณ์ กล่าวว่า “ผมไม่ได้ปฏิเสธโรงไฟฟ้าถ่านหิน  
ถ้าหากเป็นโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ หรือโรงไฟฟ้าชีวมวล หรืออะไรก็ตามทีด่ำาเนินการไม่ถูกต้องตาม EIA ผมก็ไม่ยอมรับ 
เหมือนกัน เพราะความจำาเป็นต้องมาพร้อมกับความถูกต้อง”

อาจารย์สวาสดิ์
เถาว์กลอย

ผศ. ดร.ธรณ์
ธำารงนาวาสวัสดิ์
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อย่างไรก็ตาม ผู้ว่าการ กฟผ. ได้กล่าวชี้แจงเพิ่มเติมว่า  
PDP 2015 มีแผนสนับสนุนการนำาพลังงานทดแทน 
และชีวมวลมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าอยูแ่ล้ว แต่พลังงาน 
ทดแทนยังมีความไม่แน่นอน แม้จะมีเงินแต่เราซื ้อ 
ไม่ได้ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ที่ไม่สามารถควบคุมหรือ 
กักเก็บแสงอาทิตย์ได้เป็นระยะเวลานาน แม้จะมีการ 
พัฒนาแบตเตอรี ่ให้สามารถกักเก็บพลังงานไว้ใช้ได้  
แตอ่ย่าลมืวา่ถา้หากฝนตกแดดไม่ออกตอ่เนื่องกนั เราจะ 
เอาไฟฟ้าจากที่ไหนมาใช้ ส่วนเรื่องปัญหาโลกร้อน จะมี 
การใช้เทคโนโลยีการผลิตทีมี่ประสิทธิภาพ ทำาให้ลด 
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการผลิตไฟฟ้าจากราว ๕๐๐  
กรัมต่อหน่วย เหลือราว ๓๐๐ กรัมต่อหน่วย เมื่อสิ้นสุด  
PDP 2015 ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๙

ผู้ประกอบการการท่องเที่ยวหนุนใช้ก๊าซชีวภาพ 
คณุธรีพจน์ กษริวฒัน ์นายกสมาคมธรุกจิการท่องเท่ียวเกาะลนัตา กลา่วแสดงความไม่เหน็ดว้ยกบัการกอ่สรา้ง 
โรงไฟฟา้ถา่นหนิท่ีกระบี่ โดยมองวา่ใหข้อ้มูลแกป่ระชาชนไม่ครบถว้น ขาดขอ้มูลดา้นสารโลหะหนกัในการ 
ใช้ถ่านหินผลติไฟฟา้ พรอ้มตั้งคำาถามวา่ หากถา่นหนิราคาถกูจรงิ เหตใุดหลายประเทศจงึใหม้าใชพ้ลงังาน 
ทดแทนซึ่งมีราคาแพงกว่า 

นอกจากนีย้ังได้กล่าวถึงโรงไฟฟ้ากระบี ่ในอดีตว่า ม ีปัญหาฝุ ่นผงถ่านหินตกตามบ้านเรือน  
ส่วนโรงไฟฟา้ปจัจบุนักมี็การทอดสมอในพื้นท่ีท่ีมีปะการงั ปญัหาท้ังหมด กฟผ. ยังไมไ่ดแ้กไ้ข และหาก 
มีโรงไฟฟ้าถ่านหินจะทำาให้เพิ่มปัญหาโลกร้อน ส่งผลให้นักท่องเที่ยวไม่อยากมาเที่ยว

“กระบีเ่ป็นจังหวัดเพื ่อการท่องเทีย่ว โดยมีวิสัยทัศน์จังหวัดคือ ‘กระบี่ Go Green’ หากกระบี่ 
มีโรงไฟฟ้าถ่านหินจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจท่องเทีย่วในจังหวัด และปัจจุบันกระบี่ก็ประสบปัญหาขยะ  
นำ้าเสียจากการท่องเที่ยวอยู่แล้ว”

คุณธีรพจน์ยังได้เสนอให้พัฒนาโรงไฟฟ้าโดยใช้เชื้อเพลิงจากเศษปาล์ม ทะลายปาล์ม และนำ้าเสียในระบบการผลิตปาล์ม 
ปัจจุบันกระบี่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าประมาณ ๑๒๐ เมกะวัตต์ คาดว่าโรงไฟฟ้าชีวมวลดังกล่าวจะสามารถตอบสนองความต้องการ 
ใช้ไฟฟ้าในจังหวัดได้อย่างเพียงพอ นอกจากนี้ หากโรงไฟฟ้ามีขนาดใหญ่ ถ้าเกิดปัญหาจะทำาให้ไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้าง ขณะที ่
โรงไฟฟ้าขนาดเล็กจะดับเป็นบางจุดเท่านั้น และเหตุผลทีจ่ังหวัดกระบี่ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลของปาล์มได้ เนื่องจากรัฐ 
ไม่ออกใบอนุญาตดำาเนินการให้ และไม่มีสายส่งไฟฟ้ารองรับ

กรอบประมาณการสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิง
PDP 2015 PDP 2010 rev3

ประเภทเชื้อเพลิง ก.ย. ปี ๒๕๕๗
(ร้อยละ)

ปี ๒๕๖๙
(ร้อยละ)

ปี ๒๕๗๙
(ร้อยละ)

ปี ๒๕๗๓
(ร้อยละ)

ซื้อไฟฟ้าพลังนำ้าต่างประเทศ ๗ ๑๐ - ๑๕ ๑๕ - ๒๐ ๑๐

ถ่านหินสะอาด (รวมลิกไนต์) ๒๐ ๒๐ - ๒๕ ๒๐ - ๒๕ ๑๙

พลังงานหมุนเวียน ๘ ๑๐ - ๒๐ ๑๕ - ๒๐ ๘

ก๊าซธรรมชาติ ๖๔ ๔๕ - ๕๐ ๓๐ - ๔๐ ๕๘

นิวเคลียร์ - - ๐ - ๕ ๕

ดีเซล / นำ้ามันเตา ๑ - - -

คุณธีรพจน์ 
กษิรวัฒน์

แผนที่แสดงที่ตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่กับระยะห่างของแหล่งท่องเที่ยวสำาคัญของจังหวัดกระบี่ (เส้นรัศมี ๕ กิโลเมตร)

สำาหรับข้อกังวลเรื่องการขนส่งถ่านหินที่จะส่งผลกระทบต่อแหล่งท่องเที่ยวนั้น  
ผู้ว่าการ กฟผ. กลา่ววา่ ระยะเสน้ทางเดนิเรอืหา่งจากเกาะลนัตาถงึ ๑๐ กโิลเมตร  
ตลอดจนความเร็วของเรือกำาหนดให้ไม่เกิน ๒๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง จึงไม่ส่ง 
ผลกระทบต่อทัศนียภาพของนักท่องเที ่ยวจากชายฝั่งอย่างแน่นอน รวมทั้ง  
เรื่องการทิ้งสมอของเรอืขนสง่นำา้มนัไดม้กีารพิสจูนโ์ดยสง่นกัประดานำา้ดำานำา้ลงไป 
ดูแล้วพบว่า บริเวณที่จอดเรือและบริเวณที่ทิ้งสมอไม่มีแหล่งปะการังแต่อย่างใด
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เส้นทางสู่ธุรกิจ Road to BUSINESS

ประสบความสำาเร็จซื้อหุ้นเคซอน ฟิลิปปินส์ เต็มร้อย
เอ็กโก กรุ๊ป 

58-01-066_012-017 EGAT_G-Coated.indd  16 2/5/59 BE  5:06 PM



๑๗

เอ็กโก กรุ๊ป ประกาศซื้อหุ้นเพิ่มในโรงไฟฟา้เคซอน ประเทศฟลิปิปนิส ์ 
ส่งผลให้เอ็กโก กรุ๊ป มีสัดส่วนการถือหุ้นในโรงไฟฟ้าเคซอนเพิ่มขึ้น 
ในสัดส่วนร้อยละ ๒ จากเดิมทีถ่ือหุ ้นในสัดส่วนร้อยละ ๙๘  
กลายเป็นผูถ้ือหุ้นเต็มจำานวน รวมทัง้เป็นเจ้าของบริษัทบริหาร 
จัดการโรงไฟฟ้าเคซอน ตลอดอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว

คณุชนินทร ์เชาวน์นิรตัศิยั กรรมการผู้จดัการใหญ ่บรษิทัผลติไฟฟา้  
จำากัด (มหาชน) หรือเอ็กโก กรุ๊ป เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ซื้อหุ้น 
ของบริษัทเคซอน เพาเวอร์ (ฟิลิปปินส์) จำากัด (คิวพีแอล) เพิ่ม 
โดยทางอ้อม ในสัดส่วนร้อยละ ๒ จาก PMR Holding Corp.  
โดยไดล้งนามในสัญญาซื้อขายหุ้นเมื่อวนัท่ี ๓๐ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๕๘  
และการซื้อขายหุ้นดงักลา่วเสรจ็สมบรูณ์และมีการโอนหุ้นเมื่อวนัท่ี  
๑ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยใชเ้งนิลงทุนท้ังสิ้น ๑๕.๐๒๗ ลา้นดอลลาร ์
สหรัฐ จึงส่งผลทำาให้ปัจจุบันเอ็กโก กรุ๊ป มีสัดส่วนการถือหุ้นใน 
คิวพีแอลทั้งสิ้นร้อยละ ๑๐๐

ทัง้นี้ คิวพีแอลเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าถ่านหินเคซอน  
ขนาดกำาลังการผลิตติดตั้ง ๕๐๓ เมกะวัตต์ และ 
สายส่งความยาว ๓๑ กิโลเมตร รวมทั้งอุปกรณ์ 
ท่ีเกี่ยวขอ้ง ตั้งอยู่ในจงัหวดัเคซอน ประเทศฟลิปิปนิส ์ 
เริ ่มเดินเครื ่องเชิงพาณิชย์ตั ้งแต่เดือนพฤษภาคม  
๒๕๔๓ และขายไฟฟา้ใหแ้กม่ะนลิา อเิลก็ทรกิ คมัปาน ี 
(เมอราลโค) ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว 
๒๕ ปี

โรงไฟฟ้าเคซอนเป็นโรงไฟฟ้าที ่ดีที ่สุดแห่งหนึ่ง 
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สามารถสร้าง 
ผลกำาไรอยา่งสมำา่เสมอใหแ้กเ่อก็โก กรุ๊ป และมสีถติ ิ
การเดินเครื ่องที ่ดี รวมทั ้งมีประวัติการบริหาร 
จัดการด้านสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี ดังนั้น การซื้อ 
หุ ้น เพ ิม่ ในครั ้งนี ้จึ ง เป็นการสร้างมูลค่า เพ ิม่ 
ในระยะยาว และยังเป็นการสร้างฐานการลงทุน 
ในฟิลิปปินส์

คุณชนินทร์ เชาวน์นิรัติศัย 

โรงไฟฟ้าเคซอน
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จับเข่าเล่าประสบการณ์ ROUND Table

“SUPER K” คือใคร? ทำาไมถึงเรียกขานกันเช่นนั้น “SUPER K” คือ ฉายา 
ที่สื่อมวลชนและคนไทยต่างกล่าวขวัญถึง “คุณเกษม จาติกวณิช” ในฐานะ 
บุรุษผู้มากความสามารถ มือสะอาด และเครดิตดีที่สุดคนหนึ่งที่มักปรากฏตัว 
ข ึน้ เพ ือ่ช่วยกอบก ูว้ ิกฤต ิในยามท ีบ่ ้าน เม ืองค ับข ัน เฉกเช่น เด ียวก ับ  
“SUPERMAN”
“SUPER K” คลุกคลีอยู่กับกิจการพลังงานไฟฟ้ามาทั้งชีวิต เขาเป็นผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) คนแรกและคนเดียวทีด่ำารงตำาแหน่งต่อเนื่องยาวนานถึง ๒๕ ปี  
(พ.ศ. ๒๕๐๔ - ๒๕๒๘) พัฒนา บุกเบิก บริหาร และกำากับดูแลกิจการไฟฟ้าให้สามารถสนอง 
ความต้องการของประชาชนได้อย่างเพียงพอ สร้างความมัน่คงทางพลังงานให้กับประเทศ  
เสริมสรา้งเศรษฐกจิและสังคมไทยใหเ้จรญิรดุหน้าอย่างกา้วกระโดด เปน็ท่ีประจกัษช์ดัในแวดวง 
พลังงานและเป็นท่ียอมรับท้ังในและต่างประเทศ จึงไม่แปลกทีจ่ะได้รับการทาบทามให้ดำารงตำาแหน่ง 
สำาคัญ ๆ มาแล้วมากมาย อาทิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม สมาชิกสภานิติบัญญัติ 
แห่งชาติ ประธานธนาคารสยาม ประธานกรรมการ บริษัทไทยออยล์ จำากัด (มหาชน) ประธาน 
กรรมการ บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)

เรื่อง: ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพ: กองผลิตสื่อประชาสัมพันธ์

เปิดตำานาน
SUPER K
ผู้ว่าการ กฟผ. คนแรก
ผู้เปิดสวิตช์ไฟฟ้า
ให้สว่างไสวทั่วไทย
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ย่ิงไปกว่าน้ัน คุณเกษม จาติกวณิช เป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับผู้ปฏิบัติงาน  
กฟผ. ในเรื่องความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหั่ว  
และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ โดยเรื ่องหนึ่งทีถ่ือเป็น 
ภูมิประวัติของนายเกษม จาติกวณิช ในชีวิตการเป็นผู้ว่าการ กฟผ.  
คือ การสนองพระราชดำาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหั่ว  
อย่างเต็มความสามารถ ในเรื่องการให้ความช่วยเหลือประชาชน 
ผู ้ด้อยโอกาสในพื้นทีห่่างไกลให้ได้มีนำ้าและแสงสว่างยกระดับ 
ความเป็นอยู่ ด้วยการสร้างโรงไฟฟ้าพลังนำ้าและเขื่อนขนาดเล็กขึ้น  
อาทิ โรงไฟฟ้าพลังนำ้าบ้านยาง จังหวัดเชียงใหม่ โรงไฟฟ้าพลังนำ้า 
บ้านสันติ จังหวัดยะลา และเขื่อนห้วยกุ่ม จังหวัดชัยภูมิ เป็นต้น  
นับเป็นความปลื้มปีติของคน กฟผ. ทีไ่ด้สนองพระราชดำาริ และ 
เป็นความภาคภูมิใจที่ได้ดูแลคนไทยให้มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน

ผลงานทีโ่ดดเด่นของคุณเกษม จาติกวณิช วิศวกร 
พลังนำ้าคนแรกของไทย คือ บุกเบิกสร้างเขื่อนยันฮี  
เขื่อนคอนกรตีโคง้ท่ีใหญ่และสูงท่ีสุดในเอเชยีอาคเนย์  
ผลิตไฟฟา้ไดถ้งึ ๑๐๐ เมกะวตัต ์ภายใตก้ารสนับสนนุ 
ให้กู้ยืมเงินจากธนาคารโลก ในวงเงินกู้ยืมทีสู่งทีสุ่ด 
ในประวัติศาสตร์ชาติไทย ๖๕ ล้านเหรียญสหรัฐ  
พร้อมกับวางเงื่อนไขให้ไทยจัดตั้งองค์การของรัฐทีม่ี 
ความเป็นอิสระขึ้น เพื่อรองรับโครงการขนาดใหญ่นี้  
จึงเป็นท่ีมาของการรา่งพระราชบญัญตักิารไฟฟา้ยันฮ ี 
โดยคุณเกษมและคณะ ถือเป็นพระราชบัญญัติที ่
ร่างขึ้นอย่างเร่งด่วนแบบหามรุ่งหามคำ่าท่ามกลาง 
ความมืด โดยมีเพียงแสงเทียนส่องสว่างเหมือนเป็น 
เครื่องจดุประกายความหวงัใหค้นไทยไดมี้ไฟฟา้ใชก้นั 
อย่างทัว่ถึง และเป็นปฐมบทของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. ในเวลาต่อมา
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หากมองย้อนเวลากลับไปพบว่า คุณเกษม จาติกวณิช มีวิสัยทัศน์ 
ที่ยาวไกล โดยวางรากฐานและพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าไทย ปรับปรุง 
ระบบส่งไฟฟ้าแรงสูงให้สามารถรับกำาลังไฟฟ้าจากเขื่อนภูมิพล 
และโรงไฟฟา้พระนครเหนือได ้และมีการพฒันาอย่างตอ่เน่ืองจนป ี 
๒๕๒๔ ไดพ้ฒันาระบบสง่ไฟฟา้ขนาด ๕๐๐ เคว ีเพื่อรองรบักระแส 
ไฟฟ้าทีเ่ข้าระบบเพิม่ขึ้นจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ในขณะนัน้ถือเป็น 
ช่วงทีม่ีการสร้างระบบส่งไฟฟ้าให้มัน่คงโดยเชื่อมโยงให้ครอบคลุม 
ทัว่ประเทศ และเชื่อมต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้าน คือ สปป.ลาว  
ในปี ๒๕๑๖ และมาเลเซีย ในปี ๒๕๒๔ ถือเป็นการสร้าง Power  
Grid System ที่ทันสมัย

ในยุควิกฤติราคานำ้ามันแพง ประมาณปี ๒๕๒๒  
คุณเกษม จาติกวณิช ได้รับแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่ง 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ควบคู่ไปกับ 
การเป็นผู้ว่าการ กฟผ. ประจวบกับได้มีการสำารวจ 
พบก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย คุณเกษม จาติกวณิช  
จึงเป็นผู้ผลักดันให้เริ ่มนำาก๊าซธรรมชาติมาใช้เพื ่อ 
การผลิตกระแสไฟฟ้า โดยรับรองว่า กฟผ. จะเป็นผู้รับซ้ือ 
ก๊าซธรรมชาติทัง้หมดทีผ่ลิตขึ ้นมา และวางแผน 
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าบางปะกงเพื่อใช้ก๊าซธรรมชาติเป็น 
เชื้อเพลิงในการผลิตเป็นครั้งแรก และพัฒนาระบบ 
ผลิตไฟฟ้าให้ทันสมัยย่ิงข้ึนโดยนำาระบบความร้อนร่วม 
มาใช้ และขยายไปยังโรงไฟฟ้าอื่น ๆ ตามลำาดับ
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ความรู้สึกจากใจของผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. 
ที่เคยได้ร่วมบุกเบิกพัฒนาระบบไฟฟ้าไทยในอดีต

คุณนิมิต สุจิรัตนวิมล
ผู้ปฏิบัติงานสายงาน
รองผู้ว่าการนโยบายและแผน
ผมโชคดีมากทีบ่รรจุเข้าทำางานเมือ่ปี  

พ.ศ. ๒๕๒๗ ซึ่งทันในยุคท่ีผู้วา่การเกษม 
เป็นผู้วา่การ กฟผ. ในสมยันั้นผู้วา่การเกษม 

โด่งดังมาก ๆ ท่านเป็นผู้ทีร่วม ๓ การไฟฟ้า 
เข้าด้วยกัน เป็นผูบุ้กเบิกสร้างเขื่อน เป็นผู้บุกเบิก 

นำาก๊าซธรรมชาติมาผล ิตไฟฟ้า และย ัง เป็นผู ้บุกเบิก 
ในอีกหลาย  ๆ  เรื ่อง ผูว้่าการเกษมเป็นผู ้นำาทีม่ีวิสัยทัศน์  
มีความรู ้ มีความสามารถ เป็นคนดีทีค่นไทยทัง้ประเทศ 
ให้การนับถือยกย่อง

คุณชมภูนุช อนันทปิน
ผู้ปฏิบัติงานสายงานรองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า
ดิฉันเข้ามาทำางานทันในยุคทีผู่ ้ว่าการเกษมเป็นผู ้ว่าการ  
กฟผ. เม ือ่ปี พ.ศ.  ๒๕๒๕ ผู ้ว่าการเกษมทำาให้ กฟผ.  
เป็นองค์การทีส่ังคมยอมรับ มุง่มัน่ทำางานเพื ่อประโยชน์ 
ของประเทศชาติ สังคม และประชาชนอย ่างแท ้จริง  
โดยไม่ได้มุ่งหวังที่ผลกำาไร รวมทั้งมีการวางรากฐานให้ กฟผ.  
เป็นองค์กรทีม่ีสมรรถนะสูงในเรื ่องการทำางาน อีกเรื ่อง 
ทีด่ิฉันภาคภูมิใจมาก  ๆ  คือ ผู้ว่าการเกษมได้ถวายงาน 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว และพระบรมวงศานุวงศ์ 
ทุกพระองค์ โดยได้รับพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญ 

พระนามาภไิธยของแตล่ะพระองคม์าเปน็ชื่อเขื่อน  
ซึ ่งแสดงออกถึงความจงรักภักดี และ 

เป็นแบบอย่างทีดี่ในเรื ่องการเทิดทูน 
สถาบันพระมหากษัตริย ์ มิ ่งขวัญ 
ของปวงชนชาวไทยให้กับคน กฟผ.  
รวมท้ังเร่ืองการทำางานเพ่ือประชาชน 
ชาวไทยมาจนถึงทุกวันนี้

อดีตถอืเปน็รากฐานที่สำาคัญของปจัจุบนั และปจัจบุนัจะกลายเปน็รากฐานที่สำาคญัของอนาคต “SUPER K” หรอืคณุเกษม จาตกิวณชิ เปน็บคุคล 
สำาคัญที่สร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติอย่างมากมาย ไม่เพียงได้วางแนวทางการดำาเนินงานด้านพลังงานเท่านั้น แต่ยังได้วางรากฐาน 
ความสามัคคี ความโปร่งใส และมีธรรมาภิบาลในองค์การ เพื่อสืบสานจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์การ อีกทั้งยังเป็นที่รักใคร่ของผู้ใต้บังคับบัญชา  
ที่สามารถหล่อหลอมพลังความคิด พลังการทำางานได้อย่างน่าอัศจรรย์ ทำาให้ภารกิจของ กฟผ. ในอดีตสำาเร็จลุล่วงจวบจนทุกวันนี้
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อนุรักษ์พลังงาน ENERGY Saving

ด้วยยิปซัมของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ

มหาว ิทยาล ัยแม ่โจ ้ ร ่วมก ับการ ไฟฟ ้าฝ ่ายผล ิต 
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) ใช้เวลาถึง ๓ ปี ในการวิจัย FGD  
(Flue Gas Desulfurization) ยิปซัมของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ  
กฟผ. ทำาให้ดินมีคุณภาพดีขึ้น โดยทำาการทดลองกับพืช  
๓ ชนิด คือ ข้าวโพด อ้อย และถั่วลิสง ซึ่งผลการวิจัย 
พบว่า พืชทัง้ ๓ ชนิดมีการเติบโตได้ดี และสามารถ 
ทนแล้งได้เพิ่มขึ้น

ดินเฟื่อง
พืชฟื้น
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ยิปซัม
ภายใต้  “โครงการใช้  FGD  
Gypsum เพื ่อ เ พิ ่มผลผล ิต 
การเกษตร” ซึ่ง กฟผ. แม่เมาะ  
ให้การสนับสนุนโครงการวิจัยแก่    
มหาวทิยาลัยแม่โจ ้นำาโดย ผศ. ดร.จรีาภรณ์  
อินทสาร หัวหน้าโครงการวิจัย ได้จัดสัมมนางานวิจัยเรื ่องนี ้  
ณ กองศูนย ์ฝ ึกอบรมแม ่เมาะ กฟผ. โดยมีนายอดิศักดิ ์  
กิจเจริญธนารักษ์ ผูอ้ ำานวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ  
เป็นประธานเปิดการสัมมนา “โครงการใช้ FGD Gypsum  
เพื่อเพิ่มผลผลิตการเกษตร” ให้กับผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. เกษตรกร 
ในเขตจังหวัดภาคเหนือ นักวิชาการเกษตร นักส่งเสริมการเกษตร  
และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ผศ. ดร.จรีาภรณ ์อนิทสาร หวัหนา้โครงการวจิยั กลา่ววา่  ไดท้ดลอง 
ใช ้FGD ยิปซมักบักระบวนการกำาจดักา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์(SO

2
)  

ของโรงไฟฟา้แม่เมาะในดนิท่ีมีปญัหา กบัพชื ๓ ชนดิ ไดแ้ก ่ขา้วโพด  
อ้อย และถั่วลิสง โดยในเบื้องต้นนั้น ฝ่ายวิจัยและพัฒนา กฟผ.  
ขอให้ทีมวิจัยเลือกทดลองในพื้นทีอ่ ำาเภอแม่เมาะ แต่หลังจาก 
สำารวจหาพื้นทีก่ลับพบว่า ดินในพื้นทีอ่ำาเภอแม่เมาะไม่มีปัญหา  
เนื่องจากสภาพพื้นทีอ่ยูใ่นหุบเขาทีล่้อมด้วยภูเขาหินปูน ภายหลัง 
ทีมวิจัยจึงได้ทดลองใช้งานกับอ้อยและข้าวโพดในแปลงเกษตร 
พื้นที่ตำาบลบ้านเอื้อม อำาเภอเมือง และถั่วลิสงในอำาเภอเสริมงาม  
จงัหวดัลำาปาง โดยพื้นท่ีทดลองท้ังสองแหง่ประสบปญัหาดนิเปน็กรด 
และธาตอุาหารบางชนดิมีระดบัสงูเกนิไป โดยปลกูในแปลงทดลอง 
๘ แปลง เป็นระยะเวลา ๓ ปี จากบทสรุปผลการวิจัยพบว่า  
FGD ยิปซัมทำาให้พืชทีใ่ช้ทดลองมีผลผลิตที่เพิ ่มขึ้นแตกต่างกัน 
ไปตามพื ้นทีท่ดลอง นอกจากนั ้นแล้ว FGD ยิปซัมยังช่วยให้ 
รากข้าวโพดและอ้อยเติบโตในดินชั้นล่างได้ดีกว่า ซึ่งจะทำาให้พืช 
ทนแล้งได้ดี รวมไปถึงสามารถนำา FGD ยิปซัมมาช่วยแก้ปัญหา 
ของดินและปรับปรุงดินให้มีคุณสมบัติที่ดีขึ้นอีกด้วย

นับเป็นอีกหนึ่งภารกิจทางสังคมที่ กฟผ. ได้ให้ความสำาคัญ  
นอกเหนอืจากภารกจิหลกัในการผลติและสง่ไฟฟ้า โดยมกีารดแูล 
ด้านสิ่งแวดลอ้มไปพรอ้ม ๆ  กนัด้วย ซ่ึงการนำายปิซมัที่เกดิขึ้นจาก 
กระบวนการผลิตมาเพิม่ประสิทธิภาพในดินให้ดีขึ ้นถือเป็น 
การส่งเสริมเกษตรกรอีกทางหนึ ่ง แม้ว่าวันนี ้จะเป็นเพียง 
การเริ่มต้นเท่านั้น แต่ต่อจากนี้ไปหากมีการต่อยอดนำาความรู้นี้ 
ออกไปใช้อย่างกว้างขวาง ก็จะยิ่งทำาให้ชุมชนได้รับประโยชน์
อย่างต่อเนื่อง

สำาหรับงานสัมมนานีไ้ด้จัดขึ้นเมือ่ปลายปี ๒๕๕๘ โดยเป็นการ 
สัมมนาปิดโครงการวิจัยการใช้ FGD ย ิปซัมในการเกษตร  
ซึ่งมหาวทิยาลัยแม่โจ ้จงัหวดัเชยีงใหม ่ไดน้ำาเสนอและสรปุภาพรวม 
ของโครงการวิจัยฯ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเกษตรกร 
ผูร่้วมทดลองใช้ FGD ยิปซัมกับโครงการ พร้อมทัง้ลงพื ้นที ่
แปลงทดลองของเกษตรกรในพื้นทีต่ำาบลบ้านเอื้อม อำาเภอเมือง  
จังหวัดล ำาปาง เพื ่อศึกษาการเติบโต ผลผลิต ลักษณะดิน 
และอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการทดลองอีกด้วย
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ASEAN
2035

ถ่านหิน

สัดส่วนการใช้ถ่านหิน 
ผลิตไฟฟ้าของประเทศ 
อาเซียนในปัจจุบันและ 
อนาคต

สัดส่วนการใช้ถ่านหินผลิตไฟฟ้า

         เวียดนาม                     มาเลเซีย                                  ไทย                      ฟิลิปปินส์                   อินโดนีเซีย

 ค.ศ. 2015 ค.ศ. 2030

 ค.ศ. 2011 ค.ศ. 2035

 ค.ศ. 2014 ค.ศ. 2030

36%

31% 49%

42%
56% 52%

เว็บไซต์: www.egat.co.th                 กฟผ. ฝ่ายสื่อสารองค์การ                     @EGAT_Offif ificial
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• 10 ประเทศอาเซียนมีประชากรราว 600 ล้านคน

• 130 ล้านคนยังเข้าไม่ถึงระบบไฟฟ้า

• ความต้องการไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 6 ต่อปี

• อีก 20 ปี ประชากรจะเพิ่มเป็น 750 ล้านคน

• ความต้องการไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นเกือบ 3 เท่าตัวจาก 179,000 MW เป็น 460,000 MW

• 3 ใน 4 ของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่กำาลังก่อสร้างใช้ ถ่านหิน

ฐานพลังงานที่มั่นคงของอาเซียน

ที่มาข้อมูล: International Energy Agency

         เวียดนาม                     มาเลเซีย                                  ไทย                      ฟิลิปปินส์                   อินโดนีเซีย

 ค.ศ. 2015 ค.ศ. 2036  ค.ศ. 2013 ค.ศ. 2035  ค.ศ. 2013 ค.ศ. 2022

42% 52%

18%

56%
66%

20 - 25%

เว็บไซต์: www.egat.co.th                 กฟผ. ฝ่ายสื่อสารองค์การ                     @EGAT_Offif ificial
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พฤศจิกายน - ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘๒๖

นวัตกรรม INNOVATION

จากเวทีรางวัลมูลนิธิกำาธน สินธวานนท์ ซึ่งเป็นอีกเวทีหนึ่งของ 
ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เพื่อสร้าง 
ขวัญและกำาลังใจจากการทุม่เททำางานอย่างเต็มความสามารถ  
ดงัเชน่ผลงาน “Substation e-logbook” พฒันาโดย คณุปณุณวฒัน ์ 
ธาดาภาคย์ วิศวกรระดับ ๖ แผนกพัฒนาระบบสารสนเทศ  
กองสารสนเทศสายงานระบบส่ง ฝ่ายระบบควบคุมและป้องกัน  
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยมีรางวัลชมเชย  
สาขาวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ประยุกต์ ประจำาปี ๒๕๕๖  
เปน็เครื่องการนัต ีผลงานท้ังหมดเกดิจากการใชค้วามรู้ความสามารถ 
ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชง้านใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุ เพื่อชว่ย 
แบง่เบาภาระงานของพนกังานประจำาสถานไีฟฟา้แรงสงูทั่วประเทศ

คุณปุณณวัฒน์ ธาดาภาคย์ ได้เล่าถึงการทำางานก่อนทีจ่ะมี  
Substation e-logbook ว่า เนื่องจากข้อมูลทีส่ำาคัญต่อระบบ 
ส่งไฟฟ้านั ้น มีแหล่งข้อมูลอยูท่ ีส่ถานีไฟฟ้าแรงสูง ซึ ่งในอดีต 
พนักงานประจำาสถานีจะบันทึกข้อมูลเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น 
ลงในสมดุบนัทึก เชน่ ขอ้มูลการปลดหรอืสบัอุปกรณ ์ขอ้มูลการบำารงุ 
รกัษาอุปกรณ ์ขอ้มลูหนว่ยงานท่ีเขา้มาทำางานภายในสถาน ีเปน็ตน้  
ซึ่งถ้าผู้เกี ่ยวข้องต้องการข้อมูลจากสถานีใดนั ้น ต้องโทรศัพท์ 
ไปสอบถามยังพนักงานประจำาสถานีต่าง ๆ ทำาให้ได้ข้อมูลล่าช้า  
และพนกังานสถานตีอ้งเสยีเวลาโดยไมจ่ำาเปน็เพื่อทำารายงานตา่ง ๆ   
ทำาให้ล่าช้าทั้งสองฝ่าย

เรื่อง: ชโลบล ธงปราริน

โปรเเกรม

Substation e-logbook
แบบอย่างแห่งการบูรณาการ

เราจะไมม่วีนัรูเ้ลยวา่ ความรูท้ีเ่รามนีัน้  

มีคุณค่าและมีประ โยชน์มากน้อย 

เพียงไร หากเราไม่เริ่มลงมือทำาอะไร 

เพื่อผู้อื่นบ้าง

คุณปุณณวัฒน์ ธาดาภาคย์
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ภายในสถานีไฟฟ้าแรงสูง
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พฤศจิกายน - ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘๒๘
ด้วยเหตุนี ้ นายธวัชชัย คำ้าไพโรจน์ หัวหน้ากองสารสนเทศ 
สายงานระบบส่ง ซึ่งเคยทำาหน้าท่ีอยู่ท่ีศนูย์ควบคมุระบบกำาลังไฟฟา้ 
ได้เล็งเห็นถึงปัญหาเหล่านี ้ จึงริเริ่มแนวคิดร่วมกับคุณปุณณวัฒน์  
นำาระบบเทคโนโลยีมาช่วยแบ่งเบาภาระงานของพนักงานสถานี 
ไฟฟ้า โดยปรับเปลี่ยนวิธีบันทึกข้อมูลจากการบันทึกข้อมูลในสมุด  
มาเป็นการบันทึกข้อมูลผ่านโปรแกรม Substation e-logbook  
เพื่อใหโ้ปรแกรมคอยใหบ้รกิารขอ้มูลตา่ง ๆ  ของสถานีแทนพนักงาน 
ประจำาสถานี

การดำาเนินงานพฒันาโปรแกรม Substation e-logbook เริ่มตน้ขึ้น 
จากการรวบรวมความต้องการผูใ้ช้โปรแกรม โดยรวบรวมข้อมูล 
เบือ้งต้นจากคณะทำางานบูรณาการระบบสารสนเทศเหตุการณ์ 
ระบบส่ง มาจดัทำาโครงรา่งโปรแกรม เพื่อใหผู้้ใชง้านไดเ้หน็แนวทาง 
การใช้งานของโปรแกรมเบือ้งต้น หลังจากพัฒนาโครงร่างสำาเร็จ 
ไดท้ดลองให้พนักงานสถานีไฟฟา้ตน้แบบทดลองใชง้าน ไดแ้ก ่สถาน ี
ไฟฟ้ากำาแพงแสน สถานีไฟฟ้าวังน้อย สถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร ๔  
และสถานีไฟฟ้าสามพราน ๑ หลังจากผู้ใช้งานได้ทดลองการใช้งาน 
เบ้ืองตน้แล้ว กไ็ดมี้การสอบถามถงึปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะ  
เพื่อนำามาปรับปรุงโปรแกรมและเพิ่มความสะดวกในการใช้งาน
มากขึ้น
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พฤศจิกายน - ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒๙
เมือ่ได้ข้อเสนอแนะ ก็ทำาให้เกิดแนวทางทีช่ัดเจนในการพัฒนา 
โปรแกรม โดยคัดเลือกเทคโนโลยีทีจ่ะนำามาพัฒนาและรองรับ 
การใช้งาน จึงเลือกภาษา Java ในการพัฒนาโปรแกรม ทั้งนี้ระบบ 
การใช้งานโปรแกรม Substation e-logbook เปิดให้ใช้ผ่านระบบ 
อินทราเน็ต กฟผ. เท่านั้น

แม้ว่า Substation e-logbook จะได้รับรางวัลแล้วก็ตาม แต่การ 
คิดค้นและพัฒนา ปรับปรุงโปรแกรม Substation e-logbook  
ยังคงดำาเนินไปอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ระบบมีความเสถียรมากขึ้น  
โดยเพิ่มการเชื่อมโยงขอ้มูลกบัระบบ SCADA เพือ่ใหผู้ใ้ชง้านมคีวาม 
สะดวกมากขึ้น และปรับปรุงวิธีการใช้งานระบบให้ทำางานง่ายขึ้น

“รางวัลทีไ่ด้รับนี้ถือเป็นแรงจูงใจและกำาลังใจในการทำางานของผม 
ต่อไป เพราะผมไม่เคยคิดมาก่อนว่างานทีท่ ำานั ้นจะสามารถ 
สร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่นได้มากมายเช่นนี้ เพียงแค่อยากทำาหน้าที่ 
ของตนเองใหด้ท่ีีสดุ โดยมหีลกัในการทำางานคอื เมื่อไดร้บัมอบหมาย 
งานใด จะต้องวางแผนอย่างเป็นขั้นตอน และทำาให้สำาเร็จลุล่วง 
ตามแผนท่ีวางแผน แตง่านของผมจะมคีวามพเิศษคอื ผมจะทำางาน 
เพิ่มเติมจากทีไ่ด้รับมอบหมายด้วย โดยใส่ความคิดสร้างสรรค์ 
หรือมุมมองของตนเองลงไปในงานเพื่อเป็นตัวเลือกให้กับผู้บังคับ- 
บัญชา เพื่อให้ผลงานออกมาดีที่สุด” คุณปุณณวัฒน์กล่าว

จนถึงวันนี้ระบบ Substation e-logbook ซึ่งเกิดจากการ 
บูรณาการระบบข้อมูลสามารถนำาไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว ไม่เป็น 
อุปสรรคในการทำางานอีกต่อไป ทุกหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้อง 
ต่างได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งหมด
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คนต้นแบบ The IDOL

อีกหนึง่ความภาคภูม ิใจของการไฟฟ้า 
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เม่ือสำานักงาน 

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
(ป.ป.ช.) จัดพิธีมอบรางวัลบุคคลต้นแบบ ด้านความโปร่งใส 
ในการปฏิบัติหน้าที่
คุณทวิวรรณ ด่านวิไล วิทยากรระดับ ๑๐ กองจัดหาต่างประเทศกลาง  
ฝ่ายพัสดุและจัดหาต่างประเทศ เป็นผู้แทน กฟผ. ขึ้นรับรางวัล “บุคคล 
ตน้แบบ” ซึ่งรางวลันี้มีผู้ไดร้บัรางวลัท้ังสิ้น ๒๔ คนจากหนว่ยงานรฐัวสิาหกจิ 
ทั่วประเทศ

สำาหรับรางวัลนี้ ป.ป.ช. ได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัว 
ในทกุหนว่ยงานท้ังเอกชนและภาครฐั ทำาใหเ้หน็วา่รฐับาลและประเทศจรงิจงั 
กับเรื่องนี้ คนทีท่ำาดีควรได้รับการเชิดชู โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา  
คือ ต้องมีการทำางานทีไ่ม่มีข้อร้องเรียนจากทัง้คู ่ค้าหรือภายในกันเอง  
ต้องเป็นบุคคลทีม่ีการทำางานสัมพันธ์กับบุคคลอื่นได้เป็นอย่างดี เป็นทีรู่้จัก 
ของทั้งภายในภายนอก และต้องสัมพันธ์อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน

เรื่อง: ชโลบล ธงปราริน

ต้นแบบความโปร่งใสขององค์การ
ทวิวรรณ ด่านวิไล

คุณทวิวรรณ ด่านวิไล  
เล่าว่า การมอบรางวัลน้ี 
ได้จัดขึ้นเป็นปีแรก  
เพื่อใหทุ้กคนเอาจรงิ- 
เอาจั ง ในเรื ่องการ 
ทำางานด้วยความโปร่งใส  
ซื ่อสัตย ์สุจริต และเป็นการเชิดชูผู ้กระทำาความดี 
เพื่อใหเ้ปน็แบบอย่างแกบ่คุคลอ่ืน ซึ่งนอกจากหนว่ยงาน 
หรือองค์การต่าง ๆ จะต้องเข้มงวดกวดขันปราบปราม 
ผู้กระทำาทุจริตแล้ว การยกย่องผู้กระทำาความดีถือเป็น 
สิ่งที่พึงกระทำาเช่นกัน โดยมหีลักเกณฑ์คัดเลือกผูท้ ี ่
ได้รับรางวัลคือ ตลอดการทำางานทีผ่่านมาต้องไม่มี 
ข้อร้องเรียนจากคู่ค้า ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภายในและ 
ภายนอกองค์การ
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๓๑

“ตลอดระยะเวลา ๒๕ ปีทีท่ำางานในฝ่ายพัสดุและ 
จัดหาต่างประเทศของ กฟผ. ไม่เคยเจอเหตุการณ์ 
ทีจ่ะส่อไปในทางทุจริตหรือคอร์รัปชั่นต่อองค์การ  
ส่ิงสำาคัญในการทำางานด้านน้ีคอื การวางตัวให้เหมาะสม  
เพราะหากเราวางตวัด ีย่อมไมใ่ชเ่รื่องงา่ยท่ีใครจะกลา้ 
มาเสนอเงนิหรอืขอ้เสนอตา่ง ๆ  แลกเปลี่ยน นอกจากนี้ 
การทีเ่ราเลือกแล้วว่าจะทำางานในหน่วยงานของรัฐ  
เราต้องพอใจในสิง่ทีเ่รามี ไม่โลภ จะหวังให้รำ่ารวย 
มหาศาลไม่ได้”

คุณทวิวรรณเล่าต่อไปอีกว่า ลักษณะงานทีท่ำาอยู่คือ  
กระบวนการจัดซื ้อจัดจ้างทีด่ำาเนินงานกับคู ่ค้า 
ต่างประเทศ เรื่องการบริหารอะไหล่และซื้ออะไหล่ 
ของโรงไฟฟ้า แต่เป็นการซื ้อพิเศษ ซึ ่งราชการ 
มักไม่ชอบวธิน้ีี เพราะตอ้งถกูจบัจอ้งเรื่องความโปรง่ใส  
แต่ความจริงแล้วมีระเบียบระบุไว้ ถ้าเข้าหลักเกณฑ์ 

ที่มาภาพ: หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ ๓ - ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

ก็สามารถซื้อพิเศษได้ และต้องมีเหตุผลรองรับทีห่นักแน่นและ 
เพียงพอ เราซื้ออะไหล่โรงไฟฟ้าทีต้่องซื้อจากผู้ผลิตทีน่่าเชื่อถือ  
เพราะหากเลือกสินค้าไม่ดีจะเกิดผลเสียต่อองค์การและประเทศชาติ 
มหาศาล อย่างไรก็ตาม การดำาเนินงานในส่วนของตนเองก็ไม่ได้ 
ปล่อยให้เป็นการซื ้อพิเศษไปตลอด ได้หาวิธีการเพื ่อให้เกิด 
ความโปร่งใสและประโยชน์สูงสุดต่อองค์การ โดยการหาราคา 
อะไหล่ของบริษัทอืน่มาแข่งขันราคา เรียกว่าวิธีพิเศษแบบแข่งขัน  
ทำาใหผู้้ผลติรายใหญย่อมลดราคาสิ่งของลงอย่างมากเพือ่สู้กบัคู่แขง่  
เป็นผลดีต่อ กฟผ. ทีจ่ะได้ของดีราคาไม่แพง และไม่ต้องผูกขาด 
กับรายใดรายหนึ่ง จึงต้องทำาด้วยประสบการณ์

“การท่ีเรามาทำางานราชการเราตอ้งพอใจท่ีจะมฐีานะประมาณหนึ่ง  
เราต้องพอใจในสิ่งทีเ่รามี อาจจะไม่รวยมากมายเท่ากับคนที่ทำา 
ธุรกิจ เราต้องพอใจกับเงินทีไ่ด้จากหลวงให้ การทำาอะไรต้องรู้ 
ดว้ยสามัญสำานกึ ไม่มีผลประโยชนทั์บซอ้น จรงิ ๆ  ไมต่อ้งมรีะเบยีบ 
กฎเกณฑ์มาบอก เราต้องแสดงความบริสุทธิ์ใจของตนเอง”

คณุทววิรรณทิ้งทา้ยวา่ ตนเองรู้สกึยนิดีเปน็อยา่งยิ่งที่ไดร้บัรางวลั 
ในครั้งนี้ ซึ่งความน่ายินดีนี้ไม่ได้เกิดกับตัวเราคนเดียว แต่ยังนำา 
ชื่อเสียงมาสู่องค์การและหน่วยงานจัดหาทั้งในและต่างประเทศ  
จึงเป็นส่ิงสะท้อนให้เห็นว่า งานจัดหาน้ันมีความสำาคัญ เปรียบเหมือน 
ดาบสองคม ถ้างานจัดหาทำาอย่างดี บริสุทธิ์โปร่งใส ได้สินค้าที่มี 
คุณภาพ จะส่งผลให้องค์การเจริญก้าวหน้า แต่หากคนจัดหา 
ทำาไม่ดีก็สามารถทำาลายองค์การได้เลย ฉะนั้นวันนี้หน่วยงาน 
จดัหาของ กฟผ. ได้รบัรางวัลดา้นความโปรง่ใสในการปฏบิตังิาน 
จัดซื้อจัดจ้างขององค์การ ก็นับเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับ 
ทั ้งองค์การและประเทศชาติว่า การผลิตไฟฟ้าของประเทศ 
จะพัฒนาไปอย่างบริสุทธิ์ มั่นคง และยั่งยืน

นอกจากหน่วยงานหรื
อองค์การต่าง ๆ   

จะต้องเข้มงวดกวดขันปราบปราม 

ผู้กระทำาทุจริตแล้ว การยกย่องผู้กระทำา 

ความดีถือเป็นสิ่งที่พึงกระทำาเช่นกัน
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เชื่อมั่นประเทศไทย     เราจะผ่านไปด้วยกัน

คุณรู้หรือไม่ ปริมาณนํ้าปีนี้น้อยที่สุดในรอบสองทศวรรษ

เกษตรกรควรงด
การเพาะปลูกข้าวนาปรัง

เกษตรกร
งดการสูบนํ้าและปิดกั้นลํานํ้า

ชุมชนเมือง
ใช้นํ้าอย่างประหยัด

ไม่ปล่อยนํ้าเสีย
ลงในแหล่งนํ้าต่าง ๆ

ลดการเพาะเลี้ยง
ปลาในกระชัง

แบ่งปันใช้นํ้าอย่างประหยัด
ในวิกฤติภัยแล้ง พ.ย. 2558 - ก.ค. 2559

ปริมาณนํ้าต้นทุนใน ลุ่มแม่นํ้าเจ้าพระยา
นำ�ม�ใช้ประโยชน์

คาดการณ์ปริมาณนํ้าต้นทุนใน ลุ่มนํ้าแม่กลอง
นำ�ม�ใช้ประโยชน์

4,647
ล้าน ลบ.ม.

4,700
ล้าน ลบ.ม.

อุปโภคบริโภค
1,100 ล้าน ลบ.ม.

อุปโภคบริโภค
300 ล้าน ลบ.ม.

การเกษตรและอื่น ๆ 
400 ล้าน ลบ.ม.

การเกษตรและอื่น ๆ 
950 ล้าน ลบ.ม.

รักษาระบบนิเวศ 
1,800 ล้าน ลบ.ม.

รักษาระบบนิเวศ 
1,700 ล้าน ลบ.ม.

สํารองไว้ต้นฤดูฝน 
1,347 ล้าน ลบ.ม.

สํารองไว้ต้นฤดูฝน 
1,750 ล้าน ลบ.ม.

ปริมาณนํ้าต้นทุน
ที่สามารถใช้งานได้

ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ปริมาณนํ้าต้นทุนในอ่างเก็บนํ้า

 ปกติ

 น้อย

การผลิตไฟฟ้าพลังนํ้า
มีสัดส่วน 3% 

ของการผลิตไฟฟ้าทั้งประเทศ
ในช่วงความต้องการไฟฟ้าสูง
กฟผ. มีมาตรการรองรับ

การผลิตไฟฟ้าด้วยเชื้อเพลิง
ประเภทอื่น

1,184 ล้าน ลบ.ม.

2,559 ล้าน ลบ.ม.

2,685 ล้าน ลบ.ม.

3,625 ล้าน ลบ.ม.

640 ล้าน ลบ.ม.

637 ล้าน ลบ.ม.

586 ล้าน ลบ.ม.

230 ล้าน ลบ.ม.

370 ล้าน ลบ.ม.

2,056 ล้าน ลบ.ม.

เขื่อนวชิราลงกรณ

เขื่อนภูมิพล

เขื่อนศรีนครินทร์

เขื่อนรัชชประภา

เขื่อนบางลาง

เขื่อนสิริกิติ์

เขื่อนแควน้อย

เขื่อนอุบลรัตน์

เขื่อนสิรินธร

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

12%

44%

36%

85%

54%

67%

51%

12%

39%

31%
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CSR ๓๓

ใจเขาใจเรา Keep in MIND

เรื่อง: กองประส�นสื่อส�รระบบผลิตและส่งไฟฟ้�เรื่อง: กองประส นสื่อส รระบบผลิตและส่งไฟฟ้

กฟผ. เขื่อนภูมิพล
เปิดรวมพลังชุมชนลุ่มนํ้าปิง-วัง
สู้วิกฤติภัยแล้ง

ชุมชนและประชาชนผูใ้ช้น ํา้ ในพืน้ที ่รอบอ่างเก็บนํ ้า 
เขือ่นภูมิพล ทัง้คนต้นนํ้า กลางนํ้า และปลายนํ้า จาก 
ทุกพ้ืนที่ที่รว่มกันใชป้ระโยชน์จากลุ่มนํ้าปิง-วงั สองแมน่ํ้า 
สายหลักทีห่ล ่อเลีย้งพื ้นทีภ่าคเหนือและภาคกลาง 
ของประเทศไทย ต่างพร้อมใจกันเข้าร่วมพบปะเสวนา 
ในเวทีผู ้ใช้นํา้เขือ่นภูมิพล ซึ ่งจัดขึน้เป็นประจําทุกปี 
ต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี ๒๕๔๔ จนก้าวสู่ปีที่ ๑๔ ในครั้งนี้
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พฤศจิกายน - ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘๓๔

เวทีผูใ้ช้นํา้ในปีนี ้ กฟผ. เขื่อนภูมิพล ได้เรียนเชิญนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญ 
ดา้นการบรหิารจัดการทรพัยากรน้ํามารว่มพดูคยุ พรอ้มนําเสนอขอ้มูลสถานการณ ์
นํ้าในปัจจุบัน และแนวทางในการรับมือวิกฤติภัยแล้งปี ๒๕๕๙ ซึ่งเสียงส่วนใหญ่ 
ล้วนเป็นไปในทิศทางเดียวกันว่า ปี ๒๕๕๙ นี ้ ประเทศไทยจะต้องเจอกับ 
เหตุการณ์ “เผาจริง” (ภัยแล้งวิกฤติขาดนํ้า) อย่างแน่นอน

ตลอดระยะเวลา ๒ วันของเวทีเสวนา เต็มไปด้วยการแบ่งปันข้อมูล แนวคิด  
ตลอดจนประสบการณ์ในการดาํเนินกจิกรรมอนุรกัษท์รพัยากรนํ้าและธรรมชาต ิ 
โดยมีหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกลุ่มผู้ใช้นํ้า 
ในพื้นที่ต่าง ๆ เข้าร่วม ได้แก่ กรมชลประทาน โครงการชลประทานของแต่ละ 
จังหวัดทีเ่กี ่ยวข้อง สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการลุม่นํา้ปิง (ตอนล่าง)  
การประปานครหลวง สํานักทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม กรมทรพัยากรนํ้า  
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ (เชียงใหม่) เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ และตัวแทน 
จากลุ่มนํ้าวัง ที่มาเข้าร่วมสังเกตการณ์และให้ข้อมูลเป็นครั้งแรก

ทัง้นี ้คุณสมจิต อำ�น�จศ�ล หวัหน้�ฝ�่ยจัดสรรนำ�้ที่ ๑ กรมชลประท�น กลา่ววา่  
สถานการณ์นํ้าของปีนี้สืบเนื่องจากปริมาณนํ้าฝนที่น้อยกว่าค่าเฉลี่ยปกติ ยกเว้น  
ภาคใตฝ่ั้งตะวันตกเพยีงภาคเดยีวท่ีมีปรมิาณน้ําฝนเท่ากบัคา่เฉล่ียปกต ิโดยเฉพาะ 
ภาคเหนือซึ่งถือว่าเป็นแหล่งต้นนํา้ รวมทัง้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง  
ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝัง่ตะวันออก มีปริมาณนํา้ฝนตํ่ากว่าค่าเฉลี่ยปกติ  
และตํ ่ากว่าปี ๒๕๕๗ เมือ่เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันทีต่ํ ่ากว่าค่าเฉลี่ยปกติ 
เพียงร้อยละ ๔ กอปรกับปรากฏการณ์ 
เอลนีโญ ทําให้ฝนตกน้อย ส่งผลให้ 
ปริมาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้ ๒๓ แห่ง 
ท ัว่ประเทศทีก่ักเก็บไว้เพื ่อระบาย 
ไปเสรมิกบัน้ําฝนน้ันไม่เพยีงพอ จงึตอ้ง 
ขอความร่วมมือเกษตรกรงดการปลูก 
ข้าวนาปรัง งดสูบนํา้และปิดกั้นลํานํ้า  
และมีระเบียบวินัยในการใช้นํ ้าอย่าง 

เคร่งครัดตามแผนการจัดสรรนํ้าของคณะอนุกรรมการติดตามและ 
วิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์นํ้า และคณะทํางานด้านอํานวยการ 
วางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง

สําหรับสถานการณ์นํ้าของอ่างเก็บนํ้าเขื่อนภูมิพล เขื่อนขนาดใหญ่ 
ทีก่ักเก็บและระบายนํ้าลงสู่พื้นทีลุ่่มนํ้าเจ้าพระยา แหล่งเกษตรกรรม 
ทีส่าํคญัของประเทศ คาดการณว์า่ ปรมิาณนํ้าท่ีใชง้านไดค้ดิเปน็รอ้ยละ  
๑๒.๖๗ ถือเป็นปริมาณนํ้าน้อยทีสุ่ดในรอบ ๕๑ ปี มีปริมาณนํ้าไหล 
เข้าอ่างเก็บนํ้าประมาณ ๑,๘๐๐ ล้าน ลบ.ม. ซึ่งใกล้เคียงกับปี ๒๕๓๕  
ซึ่งเป็นปีที่มีสถิติปริมาณนํ้าไหลเข้าอ่างเก็บนํ้าเขื่อนภูมิพลน้อยที่สุด

ปัจจุบันเขื่อนภูมิพลระบายนํ้าเป็นไปตามแผนของคณะทํางานด้าน 
อํานวยการวางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง เฉลี่ยวันละประมาณ  
๔ ล้าน ลบ.ม. โดยดําเนินการตามแผนอย่างเคร่งครัด เพื่อจัดสรรนํ้า 
ท่ีคงเหลอืสาํหรบัการอปุโภคบรโิภคเปน็ลาํดบัแรก เพื่อรกัษาระบบนเิวศ 
และอื่น ๆ ผลักดันนํ้าเค็ม สนับสนุนภาคเกษตรกรรม รวมทัง้สํารอง 
ไว้ใช้เพื ่อการอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศช่วงต้นฤดูฝน  
รองลงมาตามลําดับ

หลงัจากนั้น เปดิโอกาสใหม้กีารพดูคยุแลกเปลี่ยนประสบการณเ์กี่ยวกบั  
การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าภายในชุมชน โดยตัวแทนแต่ละพื้นที ่
ของภาคประชาชน เริ่มจากพื้นท่ีตน้นํ้า  
ได้แก่ พระครูวีรกิจสุนทร (อําเภอ 
แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่) พ่อหลวง 
จอนิ โอ่โดเชา (อําเภอแม่วาง จังหวัด 
เชียงใหม่) คุณวันชัย ประกัตฐโกมล  
(อําเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่)  
พื้นทีก่ลางนํ้า ได้แก่ กํานันสง่า มูลถี  
(อาํเภอสามเงา จงัหวดัตาก) คณุพงษศ์ริ ิ 
นนทชัย (ลุ ่มนํ ้าวัง) และกลุ ่มพื ้นที ่

คุณสมจิต อํานาจศาล
พ่อหลวงจอนิ โอ่โดเชา
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ปลายน้ํา ไดแ้ก ่คณุประสงค ์อินทรข์นุ (จงัหวดันครสวรรค)์ คณุประดษิฐ ์ทองนาค  
(จังหวัดกําแพงเพชร) ในส่วนพื้นทีต้่นนํา้ เน้นเรื่องของการดูแลรักษาป่า โดยมี 
กิจกรรมขอคืนพื้นทีจ่ากเกษตรกรผู้ทําไร่เลือ่นลอยให้หันมาปลูกป่าเพื่อสร้าง 
ความชุ่มชื้น และรณรงคง์ดปลูกขา้วโพด ซึ่งเป็นพชืท่ีสง่ผลกระทบตอ่สิ่งแวดลอ้ม 
หลายด้าน เช่น ทําให้สิง่แวดล้อมและป่าไม้ถูกทําลายจากการ “รุกคืบ” เข้าไป 
ของไร่ข้าวโพด แหล่งนํา้ปนเปือ้นสารเคมี เนือ่งจากการชะล้างสารเคมีจากทีสู่ง 
มาสูแ่หล่งนํา้ เป็นต้น คนต้นนํา้จึงเห็นพ้องต้องกันว่า ป่าคือสิ่งสําคัญที่ทําให้มี 
นํ้าใช้ได้ตลอดปี ดังนั้นจึงได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์ผืนป่าเดิม 
และเพิ่มเตมิพื้นท่ีป่าใหม่ เน้นการขบัเคล่ือนโดยภาคประชาชนและการพึ่งตนเอง 
เป็นหลัก ในส่วนของพื้นท่ีกลางน้ํา เน้นเรื่องการสรา้งฝายชะลอนํ้าและแนวปอ้งกนั 
ไฟป่า พร้อมกันนีไ้ด้มีการจัดตั้งธนาคารต้นไม้ โดยทํางานร่วมกันแบบเครือข่าย 
ระหว่างเขื่อนภูมิพลกับชุมชนต่าง ๆ รอบอ่างเก็บนํ้าเขื่อนภูมิพล ทัง้ในพื้นที ่
จังหวัดตากและจังหวัดใกล้เคียง และสุดท้ายในส่วนของพื้นทีป่ลายนํ้า ตัวแทน 
จากพื้นท่ีจงัหวดักาํแพงเพชรและจงัหวดันครสวรรค ์เนน้เรื่องการชว่ยเหลอืตวัเอง  
เสนอหลัก “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” (กระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จ- 
พระเจา้อยู่หวั) เพื่อการปรบัปรงุและเปล่ียนแปลงรปูแบบการทาํเกษตรกรรมใหม ่
ให้เหมาะสมกับพื้นที่มากยิ่งขึ้น

รศ. ดร.เสรี  ศุภร�ทิตย์  ผู้อำ�นวยก�รศูนย์ก�รเปล่ียนแปลง 
ภมูอิ�ก�ศและภยัพิบติั มห�วิทย�ลยัรงัสติ นาํเสนอเรื่อง  
“การเปลีย่นแปลงของภูมิอากาศโลกทีส่่งผลกระทบ 
ต่อปริมาณน้ําฝนของประเทศ” แนะนําเกษตรกรว่า 
ควรศึกษาและวางแผนการเพาะปลูกอย่างรัดกุมและ 
ครอบคลุม พร้อมติดตามสถานการณ์นํ้าอย่างใกล้ชิด

ดร.สมเกียรติ ประจำ�วงษ์ ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักบริห�ร 
โครงก�ร กรมชลประท�น ได้นําเสนอแผนยุทธศาสตร์ 
น ํา้ของประเทศท ีเ่น ้นเรื ่องการบริหารจัดการนํ ้า  
การแก้ปัญหาเรื ่องการขาดแคลนนํ ้าอุปโภคบริโภค  
นํา้ท่วม ดินโคลนถล่ม และคุณภาพนํ ้า ซึ ่งเป็นการ 
วางแผนยุทธศาสตรท้ั์งระยะสั้น กลาง และยาว เพื่อแกไ้ข 
ปัญหานํ้าโดยรวมของประเทศ และกล่าวว่า การจัดเวที 
เสวนาในครั้งนีน้ับเป็นประโยชน์สําหรับส่วนราชการ 
ท่ีจะไดนํ้าขอ้มูลท่ีถกูตอ้งไปพจิารณาในวาระการประชมุ 
ของคณะกรรมการต่าง ๆ ได้

คุณชูลิต วัชรสินธุ์ จ�กบริษัทปัญญ� คอนซัลแตนท์  
จำ�กัด ได้นําเสนอ “โครงการเพิ่มปริมาณนํ้าต้นทุน 
ให้เขื ่อนภูมิพล” ซึ ่งได้รับความสนใจจากผู ้ร่วมงาน 
เป็นอย่างมาก เนื่องจากการบริหารจัดการนํ้าอย่างเดียว 
อาจไม่เพยีงพอ จาํเป็นท่ีจะตอ้งหาแหลง่นํ้าหรอืตน้ทุนนํ้า 
จากแหล่งอืน่มาเสริมให้แก่อ ่างเก็บนํ ้าเขื ่อนภูมิพล  
โดยโครงการดังกล่าวนี้ได้ศึกษามาระยะหนึ่งแล้วคุณชูลิต วัชรสินธุ์

ดร.สมเกียรติ ประจําวงษ์

รศ. ดร.เสรี ศุภราทิตย์

ในช่วงท้ายของเวทีผู้ใช้นํ้า ได้เรียนเชิญนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ 
ตัวแทนภาคประชาชน และผู้บริหารของเขื่อนภูมิพลและเขื่อน 
สิริกิติ์ มาร่วมพูดคุยในหัวข้อ “รวมพลังฝ่าวิกฤตินํ้าแล้ง” โดยทาง 
หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจทีเ่กี่ยวข้องต่างพร้อมใจยืนยันว่า  
ผู้ใช้นํ้าทุกกลุ่มต้องใช้นํ้าอย่างมีวินัย เพราะปริมาณนํ้าทีม่ีอยูใ่น 
ขณะนี้จัดสรรเพื่อการอุปโภคบริโภคเป็นหลัก และต้องติดตาม 
ข้อมูลอย่างใกล้ชิด หากในช่วงต้นฤดูฝน เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙  
มีฝนล่าช้า จําเป็นต้องมีการเก็บนํ้าสํารองไว้ใช้ในช่วงนั้น เพราะ 
หากนํามาใช้หมด เมื ่อถึงเวลานั ้นเราก็จะไม่มีนํ ้าใช้ ส่วนภาค 
ประชาชนให้พร้อมใจกันเตรียมรับมือ วางแผน และปรับตัว 
ในการเพาะปลูกพืช

กฟผ. เขื่อนภูมิพล จัดเวทีพบปะเสวน�ผู้ใช้นำ้�ในครั้งนี้ นอกจ�ก 
ทำ�ให้ได้รับข้อมูลอันเป็นประโยชน์และสร้�งคว�มสัมพันธ์ 
อันดีระหว่�งผู้ใช้นำ้�กับหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำ�ไปสู่คว�ม 
เข้�ใจในสถ�นก�รณ์ปัญห�วิกฤติภัยแล้งในขณะนี้ จนก่อให้เกิด 
ก�รบรูณ�ก�รและก�รแกไ้ขปญัห�เรื่องก�รใชน้ำ�้รว่มกนั ยงัสง่ผล 
ให้เกิดก�รประช�สัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลดังกล่�วจ�กผู้เข้�ร่วม 
เวทีเสวน�ไปสู่ชุมชนของตนเอง เพือ่กระตุ้นให้แต่ละชุมชน 
เกิดคว�มเข้�ใจ ปรับตัว และเปลี่ยนพฤติกรรมก�รใช้นำ้� เพื่อให้ 
ส�ม�รถอยู่รอดและผ่�นพ้นวิกฤติภัยแล้งครั้งนี้ไปด้วยกัน
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พฤศจิกายน - ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘๓๖

นานาทัศนะ The OPINION

ห้องเรียนส
ีเขียว

อีกบทบาทหนึง่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย 
(กฟผ.) นอกจากจะทําหน้าที่ผลิต จัดหาพลังงานไฟฟ้า
ให้เพียงพอแล้ว ยังชักชวนประชาชนร่วมรณรงค์ลดการ 
ใชไ้ฟฟ้าผ่านการบริหารจัดการด้านการใชไ้ฟฟ้าในรูปแบบ 
กิจกรรม โครงการต่าง ๆ แต่สิง่หนึง่ที ่ กฟผ. มอง 
มากไปกว่าน้ันคือ การปลูกจิตสาํนึกให้กับเยาวชนท่ีพร้อม
จะเติบโตขึ้นมาเป็นคลื่นลูกใหม่

ความประทับใจของศิษย์เก่าต่อ

หลังจากเกิดโครงการประชาร่วมใจประหยัดไฟฟ้า โดยมี กฟผ.  
เป็นผู้ดําเนินการ พร้อมด้วยหน่วยงานต่าง ๆ ให้การสนับสนุน  
ด้วยการร่วมรณรงค์ในการประหยัดไฟฟ้าในภาคประชาชน ผลิต 
อุปกรณ์ไฟฟ้าทีม่ีประสิทธิภาพสูง รวมทัง้ยังมีการส่งเสริมให้ 
ใช้เทคโนโลยีเพื่อการประหยัดพลังงาน พร้อมกับปรับเปลี ่ยน 
พฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าด้วยการจัดตั้งโครงการห้องเรียนสีเขียว  
โดยมุ่งเน้นที่เยาวชนในสถานศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับ 
มัธยมศึกษา และ กฟผ. ได้จัดตั้งห้องเรียนสีเขียวจํานวน ๔๑๔  
โรงเรียน

จวบจนวันนี้ เยาวชนหลายคนทีเ่คยผ่านประสบการณ์ห้องเรียน 
สีเขียวในอดีตยังคงรู ้สึกประทับใจอยู ่ จนเมื ่อฝ่ายบริหารและ 
แผนงานดา้นการใชไ้ฟฟา้ กฟผ.  ไดป้ระชาสมัพนัธต์ามหาผู้ปฏบิตังิาน  
กฟผ. ทีเ่คยผ่านประสบการณ์การเรียนรู้จากห้องเรียนสีเขียว 
สมัยทีเ่ป็นนักเรียน ได้มีศิษย์เก่าห้องเรียนสีเขียวมารายงานตัว  
๕ คน ทีมงานโครงการห้องเรียนสีเขียวจึงขอสัมภาษณ์น้อง ๆ  
ถึงความคิดเห็นและความประทับใจทีม่ ีต่อห้องเรียนสีเขียว 
ในวัยเรียนตอนนั้นว่าเป็นอย่างไรบ้าง
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การดําเนินโครงการห้องเรียนสีเขียวได้สร้างชื ่อ 
ให้กับ กฟผ. ในการประกวดชิงรางวัลระดับโลก  
Energy Globe Award 2001 ซึ่งประกาศผลเมื่อ 
วันที ่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๔ ณ เมืองลินซ์  
ประเทศออสเตรีย ได้รับรางวัลที ่ ๒ ประเภท  
Learning for the Future นับเป็นความภาคภูมิใจ 
ท่ีองคก์รระดบัโลกไดใ้หก้ารยอมรบัวธิกีารดําเนนิงาน 
ด้านอนุรักษ์พลังงานของประเทศไทยจากโครงการ 
ห้องเรียนสีเขียวนี้

จ�กคว�มสำ�เร็จของโครงก�รห้องเรียนสีเขียว  
กฟผ. จงึได้ยกระดับโครงก�รก�้วสู่ก�รเปน็โรงเรยีน 
สีเขียว เพือ่สร้�งค่�นิยมในก�รประหยัดพลังง�น 
ให้กว�้งขว�งและมีประสิทธิภ�พม�กขึ้น โดยก�ร 
ต่อยอดและขย�ยผลก�รดำ�เนินง�นของโครงก�ร 
ห้องเรียนสีเขียวสู ่ก�รบริห�รจัดก�รโรงเรียน 
ทั้งระบบ ใหโ้รงเรยีนเกดิก�รอนรุกัษ์พลงัง�น ตั้งแต ่
ปี ๒๕๕๒ เพือ่นำ�คว�มรู้ด้�นก�รอนุรักษ์พลังง�น 
และสิ่งแวดล้อมไปใช้ควบคู่กับก�รดำ�เนินกิจก�ร 
ของโรงเรียน จนปัจจุบันมีโรงเรียนสีเขียวทั้งสิ้น  
๑๒๒ แห่ง

น.ส.วรรษพร โตสุขศรี
วิศวกร
ฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ได้เรียนรู ้ห้องเรียนสีเขียวจากโรงเรียนวัดอมริน- 
ทราราม กรงุเทพฯ ตอนน้ันสนุกดคีะ่ เพราะมีอุปกรณ์ 
ให้ทดลองเล่นจริง ๆ และปัจจุบันได้มีโอกาสเป็น 
วิทยากรหน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่องไฟฟ้ามีประโยชน์ 
มากมาย และทําให้ได้รู้จัก กฟผ. และฉลากเบอร์ ๕  
ก็จากห้องเรียนสีเขียวนี้ละค่ะ

น.ส.นันทวัน ธรรมวีระพงษ์
พนักงานบัญชี
ฝ่ายบัญชีและงบประมาณสายงานพัฒนา 

เรียนรู้ห้องเรียนสีเขียวจากโรงเรียนประชานิเวศน์  
กรุงเทพฯ ส่วนตัวชื่นชอบหน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง 
แหล่งกําเนิดไฟฟ้า โดยเฉพาะชุดสาธิตพลังงานนํ้า  
และพลังงานไอนํ้าค่ะ เพราะเวลานั้นทําให้นักเรียน 
เห็นภาพได้ชัดเจนว่าพลังงานไฟฟ้ามาจากไหน และ 
เข้าใจมากยิ่งขึ้นค่ะ

น.ส.นิชา สมบูรณ์
พนักงานบัญชี
ฝ่ายบัญชีและงบประมาณสายงานพัฒนา

ได้ เรียนรู ้ห้องเรียนสีเขียวจากโรงเรียนอนุบาล 
พษิณุโลก ทําใหเ้กดิความรู้และเขา้ใจในเรื่องพลงังาน 
จากสื่อการเรียนรู้ทีน่่าสนใจภายในห้องเรียนสีเขียว  
พร้อมด้วยวิธีประหยัดพลังงานต่าง ๆ ผ่านบทเพลง 
สําหรับเด็ก ยิ่งทําให้เราเข้าใจยิ่งขึ้น

น.ส.สุดารัตน์ เจริญพูนทรัพย์
วิทยากร
ฝ่ายพัสดุและจัดหาต่างประเทศ

ได้รับประสบการณ์ห้องเรียนสีเขียวจากโรงเรียน 
เบญจมราชาลัยฯ กรงุเทพฯ หลังจากไดเ้กดิการเรยีนรู้ 
ในห้องเรียนส ีเขียว ทําให้ตัวเราม ีความสนใจ 
เรื่องรอบ ๆ ตัวเรามากขึ้น จากเดิมทีไ่ม่เคยทราบ 
มาก่อน ทั้งเรื่องแหล่งกําเนิดไฟฟ้า และการประหยัด 
ไฟฟ้า

น.ส.อุบลวรรณ วิวัฒน์สุวรรณ
วิศวกร
ฝ่ายวิศวกรรมระบบส่ง

ได้เรียนรู้ห้องเรียนสีเขียวจากโรงเรียนอนุบาลตราด  
เวลานั้นรู้สกึสนกุท่ีไดเ้ขา้ไปเรยีนรู้คะ่ และไดมี้โอกาส 
เป็นวิทยากรประจําหน่วยการเรียนรู ้ท ี ่ ๔ เรื ่อง 
ผลกระทบจากการใช้ไฟฟ้าเปลือง เพื่อบรรยายให้ 
รุ่นน้อง ๆ ฟังว่าถ้าหากไม่มีไฟฟ้าแล้วจะเกิดอะไรขึ้น
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พฤศจิกายน - ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘๓๘

อ้อมกอดสีเขียว Care the EARTH

วันนี้ก๊าซเรือนกระจกกลายเป็นประเด็นที่ทั่วโลกต่างให้ความสำาคัญ 
อยา่งจริงจัง สำาหรบับ้านเรา หลายหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 
ได้กำาหนดเป็นนโยบาย และมีกิจกรรมรณรงค์เกิดขึ้นมากมาย 
ก๊าซเรือนกระจกเป็นองค์ประกอบหนึง่ทีท่ำาหน้าทีห่่อหุ้มโลกไว้เพื่อสร้างสมดุล 
อุณหภูมิในช้ันบรรยากาศของโลก มีคณุสมบตัใินการดดูซบัคลื่นรงัสคีวามรอ้นไดด้ ี
จึงทำาให้อุณหภูมิในบรรยากาศโลกไม่เปลีย่นแปลงอย่างฉับพลันระหว่างช่วง 
กลางวันกับกลางคืน ก๊าซเรือนกระจกนั้นมีทัง้ทีเ่กิดขึ ้นได้เองตามธรรมชาติ  
และเกิดขึ้นได้จากกิจกรรมต่าง ๆ ในภาคอุตสาหกรรม พลังงาน คมนาคม  
เกษตรกรรม รวมทัง้การใช้ชีวิตประจำาวันของคนธรรมดาอย่างเราก็เช่นกัน  
ตัวอย่างก๊าซเรือนกระจกที่สำาคัญ เช่น ไอนำ้า คาร์บอนไดออกไซด์ (CO

2
) มีเทน  

(CH
4
) ไนตรัสออกไซด์ (N

2
O) ซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์ (SF

6
) เป็นต้น หากมี 

เรื่อง: ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพ: กองผลิตสื่อประชาสัมพันธ์

ลดก๊าซเรือนกระจก ความท้าทายใหม่ที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน
มากเกินไปย่อมส่งผลกระทบทำาให้รังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์ถูกกักเก็บไว้ใน 
ชั้นบรรยากาศมากขึ้นเรื่อย ๆ จนนำาไปสู่ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ 
ที่ร้อนขึ้น ที่เราทุกคนคุ้นเคยกันดีกับคำาว่า ภาวะโลกร้อน (Global Warming) 

จากภาวะโลกร้อนนี้เองจึงเกิดจุดเริ่มต้นของความร่วมมือของประชาคมโลก  
เพื่อให้เกิดความตระหนักในการช่วยกันลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกทีเ่กิดจาก 
การกระทำาของมนุษย์ จากการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยเรื่องสิ่งแวดล้อม 
และการพัฒนา (UN Conference on Environment and Development  
หรือ UNCED) หรือที่รู้จักกันดีในนามของ Earth Summit ณ นครรีโอเดจาเนโร  
ประเทศบราซิล ในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงได้เกิดการร่วมลงนามในอนุสัญญา 
สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations  
Framework Convention on Climate Change หรือ UNFCCC)  
เพื่อเป็นการร่วมกันแก้ไขปัญหาก๊าซเรือนกระจกทีผ่ลิตขึ ้นมากเกินไปอย่าง 
เป็นรูปธรรม

ข้อตกลงปารีส (Paris Agreement – COP21)
รักษาระดับอุณหภูมิเฉลี่ยโลกให้สูงขึ้นไม่เกิน 2 องศาเซลเซียส
เมื่อเทียบกับยุคก่อนปฏิวัติอุตสาหกรรม

เพราะ...โลกนี้มีใบเดียว

กฟผ. พร้อมเป็นส่วนหนึ่ง
ที่ทำาให้โลกเย็นลง

1
พัฒนาโรงไฟฟ้าใหม่
ที่มีประสิทธิภาพสูง

2
เพิ่มประสิทธิภาพ
โรงไฟฟ้าปัจจุบัน

3
เพิ่มการผลิตไฟฟ้า

จากพลังงานหมุนเวียน

4
อนุรักษ์พลังงาน

และปลูกป่า

139
ล้านตัน

ประเทศไทย
แสดงเจตจำานงในการประชุม COP21
ลดก๊าซเรือนกระจกภายในปี 2573
ร้อยละ 20 - 25 เทียบกับปี 2554
หรือ 111 - 139 ล้านตัน CO

2

ภาคพลังงาน
มีสัดส่วนการปล่อย CO

2
 ร้อยละ 72

มีเป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจก
79.92 ล้านตัน

ภาคผลิตไฟฟ้า
มีสัดส่วนการปล่อย CO

2
ของภาคพลังงานร้อยละ 39
มีเป้าหมายลด CO

2
 31.17 ล้านตันต่อปี

ลดลงจาก 0.506 กิโลกรัม/หน่วยไฟฟ้า
เหลือ 0.319 กิโลกรัม/หน่วยไฟฟ้า

กฟผ.
มีสัดส่วนร้อยละ 40 ของภาคผลิตไฟฟ้า

มีเป้าหมายลด CO
2
 ร้อยละ 20

หรือ 12.47 ล้านตัน

ลดลง

ลดลง

ลดลง

ลดลง

79.92
ล้านตัน

31.17
ล้านตัน

12.47
ล้านตัน

COP21
การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติ
ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 21
ระหว่างวันท่ี 30 พฤศจิกายน - 11 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส
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CSR ๓๙
ตอมาไดมีการยกระดับการดําเนินการ โดยการประชุม UNFCCC ป พ.ศ. ๒๕๔๐ 
ไดรางขอตกลง “พิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol)” เพื่อเปนเครื่องมือสําคัญ
ในการยกระดับความเขมขนของอนุสัญญาใหบรรลุตามพันธกรณี มีกลไกทีช่วย
ลดกาซเรือนกระจกได ๓ รูปแบบ ไดแก

๑. กลไกการทําโครงการรวม (Joint Implementation หรือ JI)
๒. กลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism หรือ CDM)
๓. กลไกการซื้อขายสิทธิ์การปลอยกาซเรอืนกระจก (Emissions Trading หรอื ET)

กฟผ. รวมเสนทางสูสังคมคารบอนตํ่า
รับมอบ 2 ประกาศนียบัตรโครงการ “รอยดวงใจ รวมใจลดโลกรอน” ประจําป 2558

จากองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน)

ปจจุบันไดมีความตกลงใหมเกิดขึ้นแทนทีพิ่ธีสารเกียวโต ซึ่งจะหมดวาระลง
ในป ๒๐๒๐ โดยความตกลงใหมที่เกิดขึ้นเปนการดําเนินงานลดกาซเรือนกระจก
เชิงนโยบาย (Policy Based NAMAs) และในอนาคตหลังป พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เปนการลดกาซเรือนกระจกตามขอตกลงใหม Paris Agreement

สําหรบับทบาทของประเทศไทยกบัการลดกาซเรอืนกระจกนั้น ประเทศไทยอยูใน
กลุมประเทศกําลังพัฒนา หรือ Non-Annex I โดยประเทศไทยไดใหสัตยาบัน
ตอพิธีสารเกียวโต ในป พ.ศ. ๒๕๔๘ จากการเขารวมกับประชาคมโลก
ในการชวยลดกาซเรือนกระจก ในป พ.ศ. ๒๕๕๐ ประเทศไทยจึงไดจัดตั้ง
องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) หรือ อบก. [Thailand 
Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization) 
หรือ TGO] เพื ่อวางแนวทางการดําเนินกิจกรรมนําไปสู การบริหารจัดการ

การปลอยกาซเรือนกระจกทีมี่ประสิทธิภาพมากขึ้น และเพื่อสงเสริมพัฒนา
ศักยภาพของหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนเกี ่ยวกับการบริหารจัดการ
กาซเรอืนกระจกและการลดการปลอยกาซเรอืนกระจกตามกลไกพฒันาที่สะอาด 
แมวาประเทศไทยจะยังไมมีกฎหมายบงัคบัใช แตหลายภาคสวนเริ่มใหความสาํคญั
กับสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะประเด็นการลดกาซเรือนกระจกมากขึ้น ซึ่งในปจจุบัน
ไดมีการออกนโยบาย มาตรการ การดําเนินงาน หรือกิจกรรมทีเ่กี่ยวของกับ
การลดกาซเรือนกระจกโดยสมัครใจ

โครงการโรงเรียนคารบอนตํ่าและการรณรงคสงเสริมการใช
หลอดประหยัดไฟเบอร 5 ในโรงเรียน 92 แหง ป 2557 - 2558
ไดรับการประเมินวา ลดกาซเรือนกระจกได 148 tonCO

2
e

Supply Side

Demand Side

ประกาศนียบัตรการดําเนินโครงการคารบอนฟุตพริ้นท โรงไฟฟา 3 แหง

ประกาศนียบัตรรับรองการดําเนินโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดกาซเรือนกระจก

ปริมาณการปลดปลอยกาซเรือนกระจกการจดัทําคารบอนฟตุพริน้ทขององคกร (Carbon Footprint 
for Organization) เปนการแสดงขอมลูปริมาณกาซเรือนกระจก 
ที่ปลอยจากการดําเนินงานขององคกร อันจะนําไปสูการกําหนด
แนวทางในการบริหารจัดการเพือ่ลดการปลอยกาซเรือนกระจก
ไดอยางมีประสิทธิภาพ

โรงไฟฟากระบี่
966,594 tonCO

2
e

โรงไฟฟาจะนะ
1,432,025 tonCO

2
e

โรงไฟฟาวังนอย
4,181,747 tonCO

2
e
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คุณประเสริฐสุข จามรมาน ผู้อํานวยการองค์การบริหารจัดการ 
ก๊าซเรอืนกระจก (องค์การมหาชน) ได้กล่าวไว้ว่า “มองผิวเผิน 
จะมองวา่ขดัแย้งกนั แตใ่นความเป็นจรงิการพฒันาเศรษฐกจิจะเกดิ 
ประโยชน์อย่างย่ังยืนและคุ้มคา่ ถา้เราชว่ยลดการใชพ้ลังงาน ใชอ้ย่าง 
มีประสิทธิภาพมากขึ้น เท่ากบัเป็นการลดการปล่อยกา๊ซเรอืนกระจก 
ไปในตัว เพราะฉะนัน้สองอย่างนีเ้ป็นสิง่ทีส่่งเสริมซึ่งกันและกัน”  
ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นวา่ อบก. พรอ้มท่ีจะใหก้ารสนับสนุนองคก์าร 
ให้มีการเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อม

ด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ระบบไฟฟ้าถือเป็นปัจจัยสำาคัญ 
ในการช่วยขับเคลือ่นทุกภาคส่วน แต่คงต้องยอมรับว่าในภาค 
พลังงานอย่างการผลิตไฟฟ้าย่อมต้องมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
กระนั้น กฟผ. ซึ่งเป็นองค์การสำาคัญของประเทศที่เป็นผู้ผลิตไฟฟ้า 
ได้ตระหนักถึงผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมเป็นอย่างดี จึงทำาให้เกิด 
ความร่วมมือระหว่างองค์การ

ในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกตั ้งแต่ป ี พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
มีความคืบหน้าไปมาก เพราะ กฟผ. นำาเอาเทคโนโลยีท ีม่  ี
ประสิทธิภาพเข้ามาใช้เพื ่อช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
ส่วน อบก. เข้ามาร่วมวัดผลและประเมินว่าสิง่ที ่ กฟผ. ทำานั้น 
ช่วยลดการปล ่อยก๊าซเรือนกระจกไปได้ในปริมาณเท ่าใด  
มีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด ส่งผลให้เกิดการพัฒนาศักยภาพ 
ของบุคลากรท้ังสองฝ่าย เพื่อชว่ยกนัพฒันาระบบตรวจวดั รายงาน 
และทวนสอบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

คุณประเสริฐสุข จามรมาน

โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ถึงปัจจุบัน กฟผ. มีความพยายามอย่างต่อเนื่องในการดำาเนินการ 
โครงการต่าง ๆ ซึ ่งเป็นโครงการทีม่ีส่วนช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งสิ ้น เช่น  
การปรับปรุงประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที ่ ๑๐ - ๑๑ โดยสามารถลดการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจกได้รวม ๑.๕ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ และขายเป็นคาร์บอนเครดิตได้  
๒๔ ล้านบาทในระยะเวลา ๔ ปี ซึ่งนับเป็นโครงการ CDM ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในประเทศไทย 
และเป็นโครงการ CDM ขนาดใหญ่ทีสุ่ดของโลกประเภทปรับปรุงประสิทธิภาพกังหันไอนำ้า  
โครงการโรงไฟฟ้าพลังนำ้าลำารางชลประทานฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล โดยเป็น 
โครงการติดตั้งชุดกังหันนำ้าผลิตไฟฟ้าขนาด ๔๕๐ กิโลวัตต์ จำานวน ๒ เครื่อง ซึ่งช่วยลด 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง ๕,๐๐๐ ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี และยังมีอีก 
หลายโครงการทีแ่สดงให้เห็นได้ชัดว่า กฟผ. เป็นองค์การทีม่ีศักยภาพและพร้อมทีจ่ะช่วยโลก 
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้
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CSR ๔๑
ด้านคุณวราภรณ์ คุณาวนากิจ หัวหน้ากองบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ฝ่ายส่ิงแวดล้อม 
โครงการ กฟผ. ผู้แทน กฟผ. เข้าร่วมการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติ 
วา่ดว้ยการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ สมัยท่ี ๒๑ และการประชมุรฐัภาคพีธิสีารเกยีวโต  
สมัยที่ ๑๑ ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน - ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ กรุงปารีส  
ประเทศฝรั่งเศส กล่าวว่า “การประมาณการการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย 
ในอนาคตตามแผนการลดก๊าซเรือนกระจกทีเ่หมาะสมของประเทศ (Nationally  
Appropriate Mitigation Actions หรือ NAMAs) และแผน Intended Nationally  
Determined Contributions หรือ INDCs นัน้ ได้มีการคาดการณ์โดยรวมการพัฒนา 
โรงไฟฟ้าตามแผน PDP 2015 ไว้ด้วยแล้ว ซึ ่งตามแผนพัฒนากำาลังผลิตไฟฟ้า 
ของประเทศไทยจะประกอบดว้ยการพฒันาโรงไฟฟา้เทคโนโลยีสะอาด และการเพิ่มสดัสว่น 
การใช้พลังงานทดแทนในการผลิตไฟฟ้าให้มากขึ้น ในการสร้างความสมดุลด้านพลังงาน 
ตอ้งคอ่ยเป็นคอ่ยไป การจะใชพ้ลังงานทดแทนเป็นหลักในการผลติไฟฟา้ของประเทศไทย 
ปัจจุบ ันยังเป็นไปไม่ได้ เนือ่งจากศักยภาพของพลังงานทดแทนเพียงอย่างเดียว 
ยังไม่สามารถสร้างให้เกิดความมัน่คงทางพลังงานแก่ประเทศไทยได้มากเพียงพอ  
หากจะดำาเนินการเช่นนั้น ประเทศไทยจะต้องเพิ่มการผลิตไฟฟ้าโดยใช้โรงไฟฟ้าพลังงาน 
นิวเคลียร์เข้ามาเป็นโรงไฟฟ้าหลัก เนือ่งจากโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์นับเป็นโรงไฟฟ้า 
ที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ตามหลักสากล”

ในการประชุม COP21 ครั้งนี ้ นานาชาติมีเป้าหมายร่วมกันเพื่อจัดทำาความตกลงใหม่  
(Paris Agreement) เพื่อกำาหนดเป้าหมายร่วมกันระดับโลกในการรักษาการเพิ่มขึ้น 
ของอุณหภูมิเฉลีย่ของโลกให้ตำ่ากว่า ๒ องศาเซลเซียส เพื่อลดความเสี่ยงจากผลกระทบ 
รุนแรงเนือ่งจากการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ สำาหรับทิศทางของประเทศไทย 
มีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกันกับของนานาประเทศ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
นายกรัฐมนตรี ซึ่งได้เข้าร่วมพิธีการเปิดประชุม COP21 เมือ่วันที ่ ๓๐ พฤศจิกายน  
พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้แสดงวิสัยทัศน์ตอนหนึง่ว่า “ประเทศไทยมีการจัดทำาแอ๊คชั่นแพลนเพื่อ 
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกร้อยละ ๒๐ ถึง ๒๕ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๓ มุ่งลดการใช้ 
พลังงานจากฟอสซิล โดยใช้พลังงานทดแทนทีเ่ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้รถ 
เครื่องยนต์ไฮบริด เครื่องยนต์ไฟฟ้าให้มากยิง่ขึ้น การลดการขนส่งทางถนนโดยเพิ่มการ 
ขนส่งทางราง การเปลีย่นขยะเป็นพลังงาน เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนในแผน  
PDP ของไทยให้มากขึ้น ขจัดการบุกรุกป่า รณรงค์ปลูกป่าอาเซียน ทำาแผนการบริหาร 
จัดการนำ้าอย่างบูรณาการ จัดทำา Road Map การลดหมอกควันให้เหลือร้อยละ ๐

“ที่สำาคัญอย่างยิง่คือการพัฒนาอย่างยัง่ยืน โดยน้อมนำาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานมากว่า ๕๐ ปี ในรูปแบบ ‘ประชารัฐ’  
ด้วยความร่วมมือของภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม NGO และประชาชนอย่างจริงจัง  
ซึ่งเป็นหลักการสำาคัญของไทยทีเ่หมาะสมและสอดคล้องกับการดำาเนินการให้บรรลุวาระ 
การพัฒนาที่ยั่งยืนปี ๒๐๓๐ ของสหประชาชาติ”

ทัง้นี ้ ข้อตกลงฉบับนีจ้ะยังไม่มีการบังคับใช้จนกว่า ๕๕ ประเทศทัว่โลกจะลงนาม 
ให้สัตยาบัน และปริมาณก๊าซเรือนกระจกเกินกว่าร้อยละ ๕๕ ของทั้งหมด โดยจะเปิดให้ 
ลงนามระหว่างวันท่ี ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ สำาหรับประเทศไทย 
กฎหมายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศทีเ่ป็นลักษณะนีจ้ำาเป็นจะต้องผ่านการเห็นชอบ 
จากรัฐสภา ซึ ่งในปัจจุบันสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ทำาหน้าทีแ่ทน และในกรณีที ่
ผ่านสภาแล้ว ประเทศไทยจึงสามารถให้สัตยาบันต่อข้อตกลงปารีสได้ต่อไป

ความท้าทายของการเป็นองค์การหลักทางภาคพลังงานของประเทศ 
ที ่ต้องมีบทบาทสําคัญในการช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
เพื่อไม่ให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นเกิน ๒ องศาเซลเซียส ถือเป็นความ 
ท้าทายอีกระดับที่ต้องเผชิญ สิ่งสําคัญที่สุดที่จะทําให้ กฟผ. บรรลุ 
เป้าหมายตามที ่ได้ต ัง้ไว ้ก็คือ ความร่วมมืออย่างต่อเนื ่องและ 
เต็มความสามารถของบุคลากรทุกระดับที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในด้าน 
นโยบายและการลงมือทํา โดยเฉพาะเรื่องการจัดทําข้อมูลเพื่อรองรับ 
แผน NAMAs และ INDCs ที่สหประชาชาติให้ความสําคัญ เพราะ 
นอกจากข้อมูลจะเป็นประโยชน์อย่างมากในเรื่องสิ่งแวดล้อมและ 
การลดก๊าซเรือนกระจกแล้ว กฟผ. ยังสามารถนําข้อมูลดังกล่าว 
ไปใช้ในการลงทุนเพือ่พัฒนา กฟผ. ได้อีกดว้ย แต่เหนือสิ่งอื่นใดคือ 
จะทําอย่างไรให้ทุกคนได้ตระหนักถึงความสําคัญและร่วมมือกัน 
ในการช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ถ้าคุณทําได้ โลกก็ทําได้  
ถ้าคน กฟผ. ทําได้ องค์การก็ทําได้

คุณวราภรณ์ คุณาวนากิจ
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พฤศจิกายน - ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘๔๒

ของดีรอบบ้านเรา

คุณประวัติ คลองรั้ว ประธานโครงการข้าวสังข์หยด บ้านเกาะกลาง จังหวัด 
กระบี่ เล่าถึงความเป็นมาว่า “จากเดิมเคยทำางานรับจ้างทั่วไป ซึ่งตอนนั้น 
ก็มีทีน่าแต่ไม่ได้คุณภาพ จนกระทัง่ได้เจอกับคนของ กฟผ. ทีเ่ข้ามาดูแล 
เรื่องของชุมชนและสิ่งแวดล้อม เราขอไปอย่างเดียวคือ เรื่องของวิชาการ  
หลังจากนั้นทาง กฟผ. ก็ได้ส่งอาจารย์เข้ามาสอนตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ สอนตั้งแต่ 
เรื่องวิชาการ ทัง้เรื่องทำา EM สอนทำาเรื่องปุ๋ยหมัก โบกาฉิ ฮอร์โมนผลไม้  
วิเคราะห์ดิน การเลือกสายพันธุ์ข้าวที่เหมาะสม ไปจนถึงการทำาบ่อปลาดุก  
การทำาแปลงผัก สอนทำานำ้ายาซักผ้า นำ้ายาล้างจาน ยาสระผม สบู่ เพื่อให้ 

คนท่ีนี่ฝกึอาชพีไดอ้ย่างย่ังยืน เรยีนรู้การใชช้วีติท่ีพึ่งพาตวัเองได ้
และปลอดจากสารพิษ

หมอดิน...
แห่งบ้านเกาะกลางนำ้า
ผู้พลิกดินป่วย
จนเป็นแผ่นดินข้าวปลอดสารพิษที่ชื่อ

เราขอไปอย่างเดียวคือ วิชาการ  
ทาง กฟผ. ก็ส่งอาจารย์มาช่วย 
สอนชีววิถี พลิกผืนดินทองแห่งนี้ 
ให้มีคุณค่า

สังข์หยด
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CSR ๔๓
“ตอนที่เริ่มเข้ามาสอนชีววิถีนั้น ของที่นี่มีครบทุกอย่าง ขาดแค่เรื่องของวิชาการ  
เม่ือมีองคค์วามรู้เรากพ็รอ้มทุกอย่าง ปญัหาของแตก่อ่นนั้นกค็อื ดนิขาดการบำารงุ  
ชาวบ้านใช้ปุ๋ยเคมีเป็นหลัก พูดง่าย ๆ ว่า จากบ้านผมไปไม่เคยปลูกอะไรได้เลย  
เวลานอนกส็ะดุ้ง ถ้าฝนตกอากาศไม่ดจีะไม่ไดอ้อกทะเล ไม่รู้จะหาอะไรกนิ แตต่อนนี้ 
เรามีข้าว ปลา ผักต่าง ๆ ไว้กินเองได้ตลอด ทุกวันนี้ผมไม่ได้ซื้ออะไรสักอย่าง 
มาทำากับข้าว นอกจากซื้อแค่กระเทียม หัวหอมเท่านั้นเอง ตอนเราเริ่มทดลองทำา 
ปีแรกกับนาข้าว เนื่องจากดินที่นี่เป็นดินนำ้าเค็ม ไม่เหมือนที่อื่น อาจารย์ก็หาวิธี 
ทำาปุ๋ยท่ีเหมาะสมมาใหเ้ราทดลองใชร้ะหวา่งปุ๋ยเคมีกบัปุ๋ยธรรมชาตเิทียบกนัเลย  
ระบบรากทีไ่ด้จากปุ๋ยธรรมชาติทีอ่าจารย์สอนไม่มีสีคลำ้า จะมีสีขาวโพลนหมด  
การปลูกข้าวนั้น ปุ๋ยเคมีไม่ใช่ปัญหา ไม่ได้มีสารเคมี 
ตกค้าง แต่ปัญหาอยูท่ีส่ารพิษจากยากำาจัด 
วัชพืชต่าง ๆ ยาฆ่าแมลง ที่นาเราไม่ใช้ยา 
พวกนี้เลย พวกเพลี้ยจึงไม่มี เพราะไม่มี 
ทีพ่ักพิง เนือ่งจากเราทำาแค่ปีละครั้ง  
พอหมดแล้วก็หมดเลย ไม่มีต้นหญ้า 
ให้ฟักไข่

คุณประวัติ คลองรั้ว 

เกาะกลางนำ้า

ข้าวสังข์หยด

“สมัยก่อนเรามีข้าวสังข์หยดแต่เป็นแบบธรรมดา คุณภาพไม่ดี  
ขายกโิลกรมัละ ๓๐ - ๔๐ บาท หลงัจากท่ีอาจารย์ไดเ้ขา้มาสอนชวีวถิ ี 

ร่วมพัฒนาดินและวิจัยข้าวแบบทีเ่หมาะสม ข้าวสังข์หยดทีนี่ ่
ก็เริ่มขายได้ราคาดีขึ้นเรื่อย ๆ ตอนนี้กิโลกรัมละ ๑๐๐ บาท  

ทำาใหส้นิคา้มมีลูคา่เพิ่ม ไดป้รมิาณเทา่เดมิ แตข่ายไดร้าคา 
มากขึ้น ลูกค้าโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น  
อยากให้เราไปขาย แต่เราไม่มีโอกาสส่งไปให้ เราขายที่นี่ 
ก็มีคนเข้ามาซื้อข้าวจากเราไปตลอด ทำาขายครึ่งหนึ่ง  
อีกครึ่งหนึ่งไว้กินเอง เพราะที่นี่ทำานาได้ไม่เกิน ๘๐๐ ไร่  

เนื่องจากนำ้าเค็มเข้ามาทุกวันนี้ โดยข้าวสารสังข์หยดที่นี่ 
ขายได้ตันละ ๑ แสนบาท เราภูมิใจมาก และปลูกด้วย 

ปุ๋ยอินทรีย์ ลองเทียบกันดูกับข้าวทีป่ลูกด้วยปุ๋ยเคมี ข้าวเคมี
จะแข็งกว่ากันเยอะ”

ทุกว ันนี ้ที ่บ้ าน คุณประ วั ติมี บ่ อปลาดุ ก เต็ มทั ้ง  ๒  บ่ อ  
เหนือพลาสติกรองบ่อมีแปลงของฟักลูกอวบใหญ่รายรอบ  
มีแตง ถั่วฝักยาว มะนาว กระเจี๊ยบ ลําไย ส้มจี๊ด เลี้ยงไก่ และ 
สารพัดผักสวนครัวที่หมุนเวียนทําอาหารแต่ละเมนูได้ไม่รู ้จบ  
ที ่แปลงนามีหญ้าให้ควายกิน และไถกลบเป็นปุ ๋ย ทั ้งบ้าน 
และนารอบ ๆ ตัว สร้างความสุขที่สูดอากาศสดชื่นไร้สารพิษ 
ได้ทุกนาทีที ่อยู่บ้านเกาะกลาง นาของข้าวสังข์หยดที่อร่อย 
เป็นหนึ่งไม่แพ้ใคร อยู่กลางทะเลจังหวัดกระบี่
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กฟผ. ไม่ไปไม่รู้ Unseen EGAT

     เทศกาล

ทอ่งเทีย่ว
 แม่เมาะ
      มาแล้วคุณจะรัก

เรื่อง: ศิริลักษณ์ สุวรรณเกตุ

ผ่านไปแล้วอยา่งยิ่งใหญกั่บงานเทศกาลท่องเท่ียว 
แมเ่มาะ คร้ังท่ี ๑๓ ณ กฟผ. แม่เมาะ จังหวัดลำาปาง  
เมือ่วันที ่ ๒๗ - ๒๙ พฤศจิกายนทีผ่ ่านมา  
ทีเ่ปิดบ้านต้อนรับนักท่องเทีย่วจากทั ่วสารทิศ 
มาร่วมสัมผัสลมหนาว ท่ามกลางธรรมชาติ 
ทีส่วยงามและอากาศทีบ่ริสุทธิ ์ พร้อมทัง้ความ 
สนุกหรรษาในบรรยากาศรืน่เร ิงฉบับงานวัด  
ขนเคร ือ่งเล ่นนานาชน ิดและความบันเท ิงก ับ 
เหล่าศิลปิน ดารา รวมทัง้นักร้องชื่อดังมาให้ได้ 
แนบชิดติดขอบเวที

๔๔
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CSR ๔๕

โดยพิธเีปิดในวนัท่ี ๒๗ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ไดร้บัเกยีรตจิาก  
พลเอก สุรศักดิ์ ศรีศักดิ์ ทีป่รึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
พลังงาน คุณคุรุจิต นาครทรรพ ประธานกรรมการ กฟผ.  
พร้อมด้วยคุณสุนชัย คำานูณเศรษฐ์ ผู ้ว่าการการไฟฟ้า 
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และคุณสามารถ ลอยฟ้า  
ผูว้่าราชการจังหวัดลำาปาง ร่วมเปิดงาน “เทศกาลท่องเทีย่ว 
แม่เมาะ ครั้งที่ ๑๓” ประจำาปี ๒๕๕๘ (Mae Moh Festival  
2015) ท่ามกลางนักท่องเทีย่วทีต่่างมาเฝ้ารอชมบรรยากาศ 
ในงานอย่างคับคั่ง

พลเอก สุรศักดิ์ ศรีศักดิ์ ทีป่รึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
พลังงาน กล่าวว่า ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่าโรงไฟฟ้า 
แม่เมาะเป็นโรงไฟฟ้าลิกไนต์ที่สะอาด ใช้เทคโนโลยีที่อนุรักษ์ 
ส่ิงแวดล้อมและเป็นมิตรกบัชมุชน ดงัจะเหน็ไดจ้ากบรรยากาศ 
อนัสวยงามรื่นรมยน์ี ้ จึงอยากให้ทุกท่านมาสัมผัสด้วยตนเอง 
ว่าพื้นทีร่อบโรงไฟฟ้าน่าท่องเทีย่วและน่าอยูเ่พียงใด และ 
หวังว่าทุกท่านทีไ่ด้มาร่วมงานในครั ้งนี ้จะได้รับความสุข  
ความเบิกบานใจกลับไป

คุณสุนชัย คำานูณเศรษฐ์ ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวว่า งานเทศกาล 
ท่องเท่ียวแม่เมาะจดัตอ่เนื่องเปน็ปท่ีี ๑๓ ซึ่งไดร้บัการตอบรบั 
อย่างดีมากจากนักท่องเที่ยวทั่วทุกสารทิศ จนได้รับการบรรจุ 
ไว้ในปฏิทินการท่องเทีย่ว โดยทีผ่่านมา กฟผ. แม่เมาะ  
ไดมุ่้งม่ันใสใ่จ ดแูลคณุภาพสิ่งแวดลอ้มและคณุภาพชวีติชมุชน 
รอบ กฟผ. แม่เมาะอย่างดีมาตลอด โดยได้ติดตั้งระบบกำาจัด 
มลภาวะที่สมบูรณ์ และมีการติดตามตรวจสอบด้วยเครื่องมือ 
ตรวจวัดคุณภาพอากาศตลอด ๒๔ ชั่วโมง จากกรมควบคุม 
มลพิษ ซึ่งจากการติดตามข้อมูลที่ผ่านมา สามารถกล่าวได้ว่า 
บรเิวณโรงไฟฟา้และเหมอืงแม่เมาะ กฟผ. มีคา่คณุภาพอากาศ 
ดีกว่าทีม่าตรฐานกำาหนด นอกจากนั้นแล้ว กฟผ.แม่เมาะ  
ยังเป็นแหล่งท่องเทีย่วทางธรรมชาติ รวมถึงเป็นแหล่งศึกษา 
หาความรู้เกี่ยวกับการทำาเหมืองลิกไนต์และการผลิตไฟฟ้า 
จากถา่นหนิลกิไนตข์องประเทศไทย ซึ่งจะมนีกัเรยีน นกัศกึษา  
เข้ามาเยี่ยมชม ศึกษาดูงานต่อเนื่องตลอดปี

สำาหรับกิจกรรมบันเทิงบนเวทีในปีนี้มีการแสดงของศิลปิน  
ดาราชั้นนำาของประเทศ เช่น มาริโอ้ เมาเร่อ, ก้อง - สหรัถ,  
แพท - ณปภา เป็นต้น ทีม่ารวมตัวสร้างเสียงหัวเราะ ด้าน 
กิจกรรมแม่เมาะสไลเดอร์ชาเลนจ์ เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที ่
พลาดไม่ได้ และครั ้งแรกของการแสดงแสงสีเสียง ชุด 
แสงแหง่ชวีติ ท่ีจะทำาใหเ้หน็ถงึความจำาเปน็ของการผลติไฟฟา้ 
ด้วยถ่านหินลิกไนต์มากยิ่งขึ้น

พลเอก สุรศักดิ์ ศรีศักดิ์

คุณสุนชัย คำานูณเศรษฐ์
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นอกจากน้ียังมี “พพิธิภณัฑ์ศนูย์ถา่นหนิลิกไนตศ์กึษา (เหมืองแม่เมาะ) 
เฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจา้อยู่หวั” ซึ่งปรบัปรงุใหม่  
มีส่ือการเรยีนรู้ท่ีทันสมัยย่ิงขึ้น เชน่ ภาพยนตรส่ี์มิต ิมุมถา่ยภาพสามมิต ิ
เสมือนจริง รวมถึงกิจกรรมบันเทิงอื่น ๆ ภายในงาน เช่น การละเล่น 
มหาสนุกแบบงานวัด นัง่รถม้าชมวิว นัง่รถรางชมเหมืองแม่เมาะ  
รวมทัง้ถนนคนเดินแม่เมาะ ทีม่ีการจำาหน่ายสินค้าโอทอปมากมาย  
สร้างรายได้ให้กับชุมชน และเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจของจังหวัดลำาปาง 
ไปในคราวเดยีวกนั กฟผ. ในฐานะผู้จดังานหวงัเป็นอย่างย่ิงวา่ นอกจาก 
ความสุข ความสนุกสนานท่ีทุกท่านจะไดร้บักลับไปจากการมาเที่ยวชม 
งานเทศกาลท่องเทีย่วแม่เมาะ ครั้งที ่ ๑๓ ในปีนี ้ ทุกท่านคงจะได้รับ 
ความสุข ความประทับใจ กลับไปเป็นความทรงจำา บันทึกว่าครั้งหนึ่ง 
ได้มาเยือน กฟผ. แม่เมาะ ดินแดนที่มาแล้ว...คุณจะรัก

ลองมาฟังความรู้สึกของนักท่องเที่ยว

ที่มาเที่ยวชมงานเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ ครั้งที่ ๑๓ 

พร้อมบอกเล่าความรู้สึก ความประทับใจต่าง ๆ กันบ้าง

คุณอลิตา คำาวงษ์พา
อายุ ๒๖ ปี ชาวจังหวัดลำาปาง
อาชีพค้าขาย

“มาร่วมงานนีก้ับครอบครัว โดยฟังข่าวจากวิทยุ  
สำาหรับโรงไฟฟ้าหรือเหมืองแม่เมาะทีผ่ลิตไฟฟ้า 
จากถ่านหิน โดยส ่วนตัวคิดว่าน ่าจะก่อให้เกิด 
ฝุน่ละอองอยูบ่ ้างถึงจะมองไม่เห็น แต่ก็ไม่กังวล 
เพราะทราบมาวา่ท่ีน่ีมีเครื่องตรวจวดัคณุภาพอากาศ 
โดยกรมควบคุมมลพิษ และอากาศทีน่ีก็่ดี มีมลพิษ 
ตำ่ากว่าค่ามาตรฐาน ตำ่ากว่าทีก่รุงเทพฯ ด้วย สิง่ที ่
ประทับใจเป็นพิเศษภายในงานคือเครื่องเล่นต่าง ๆ  
เพราะได้พาเด็ก ๆ ไปเล่น และเด็ก ๆ ก็ชอบ ก็อยาก 
เชิญชวนคนต่างจังหวัดให้มาเทีย่วงานเทศกาล 
ท่องเที่ยวแม่เมาะค่ะ”

คุณอาทิมา ทองศิลา
อายุ ๒๒ ปี ชาวกรุงเทพฯ 
นักศึกษา

“มาร่วมงานนี ้พร้อมกับเพื่อน ๆ กฟผ. จัดงานได้ 
ยิง่ใหญ่และน่าประทับใจมาก ได้ลองเล่นเครือ่งเล่น 
ที่หลากหลาย เช่น รถบัมพ์ บ้านลม ฯลฯ ถ้าถามว่า 
โรงไฟฟ้าหรือเหมืองแม่เมาะสร้างมลพิษจริงหรือไม่  
โดยส่วนตวัอาจจะไมไ่ดรู้้ในเชงิลกึมาก แตค่ดิวา่อะไร 
ทีเ่ป็นข้อเสียก็มักจะมีข้อดีซ่อนอยู ่ แม้ว่าถ่านหิน 
จะสรา้งมลพษิ แตยั่งไงกส็รา้งไฟฟา้ใหเ้ราไดใ้ช ้แลว้ก็ 
ทราบมาว่าการผลิตกระแสไฟฟ้าจาก กฟผ. แม่เมาะ  
มีการใช้เทคโนโลยีสะอาดสำาหรับโรงไฟฟ้าถ่านหิน  
พอได้มาทีน่ี ่ก็พบว่าอากาศดีมาก สดชื่นมาก ก็ขอ 
เชิญชวนถึงคนทีย่ังไม่เคยมา ให้มาเทีย่วเทศกาล 
ท่องเที่ยวแม่เมาะกัน ถ้าปีนี้ไม่ได้มา ปีหน้าก็ยังมี”

คุณภาณุพงษ์ ผุรส 
อายุ ๒๖ ปี ชาวจังหวัดลำาพูน 
อาชีพค้าขาย

“มาเทีย่วงานเทศกาลท่องเทีย่วแม่เมาะพร้อมกับ 
ครอบครัว และเพิ ่งมาเป็นครั ้งแรก ทีนี่ ่อากาศ 
สดชื่นดี สิ ่งทีป่ระทับใจเป็นพิเศษคือ บรรยากาศ  
ธรรมชาติสวยงาม มีทุง่ดอกบัวตอง และกิจกรรม 
ต่าง ๆ ทีจ่ัดขึ้นภายในงานรองรับนักท่องเทีย่วได้ 
ทุกเพศทุกวัย ถ้ามีโอกาสก็จะกลับมาอีกครั้งครับ  
ก็ขอเชิญชวนคนท ีย่ ัง ไ ม่ เคยมาให้มาสนุกกัน  
เพราะงานนี้จัดแค่ปีละครั้ง แถมกิจกรรมภายในงาน 
ก็สร้างความบันเทิงเป็นอย่างมาก ทัง้ดารา ศิลปิน  
นักร้อง ทีส่ำาคัญมีของโอทอปของลำาปางวางขาย 
ในงานด้วย ซึ่งแม่ชอบมาก”
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เทศกาลท่องเทีย่วแม่เมาะ ครั้งที ่ ๑๓ ถือว่าประสบความสำาเร็จ และได้รับการตอบรับ 
อย่างดีจากนักท่องเทีย่วทัว่ประเทศ ทีม่าร่วมพิสูจน์ธรรมชาติทีส่วยงามและอากาศบริสุทธิ์  
ของ กฟผ. แม่เมาะ แต่ความสุข ความประทับใจต่าง ๆ จะยังไม่หยุดอยูเ่พียงครั ้งนี้  
เพราะในปีหน้างานเทศกาลท่องเทีย่วแม่เมาะ ครั้งที ่ ๑๔ จะกลับมาต้อนรับนักท่องเทีย่ว 
อีกครั้ง พร้อมกิจกรรมเด็ด ๆ อย่างแน่นอนในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙

อยากฉายเดี่ยว หรือควงคนอื่นมาเอี่ยว มาแอ่วกันเป็นหมู่คณะ ปลายปี ๒๕๕๙ เรารอคุณ 
อยู่ที่นี่ แล้วพบกัน!
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EGAT magazine
จัดทำาโดย 
ฝ่ายสื่อสารองค์การ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

ที่ปรึกษา 
ธาตรี ริ้วเจริญ 

เยาวลักษณ์ โหตรภวานนท์ 

ยุวดี ธงสุวรรณ 

รัชดา ทองอยู่ 

อนิรุจน์ เอี่ยมกิจการ 

บรรณาธิการ 
ยุทธชาติ เพียรมานะกิจ 

หัวหน้ากองบรรณาธิการ 
ณัฐกา ปีตะเสน 

กองบรรณาธิการ 
กฤษณ์ สุนทรชาติ 

แพรวพิสาข์ เถาลัดดา 

ชโลบล ธงปราริน 

ศิริลักษณ์ สุวรรณเกตุ

ภาพและศิลปกรรม 
กองผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 

ฝ่ายสื่อสารองค์การ 

สมาชิกและจัดส่ง 
แผนกบริการงานเผยแพร่ 

โทร. ๐-๒๔๓๖-๔๘๒๑ 

จัดพิมพ์โดย 
กองผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 

ฝ่ายสื่อสารองค์การ สำานักกองบรรณาธิการ 

แผนกข่าวสารประชาสัมพันธ์ภายใน 

อาคารประชาสัมพันธ์ กฟผ. สำานักงานใหญ่ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

อำาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๓๐ 

โทร. ๐-๒๔๓๖-๔๘๒๓

EGAT magazine เผยแพร่ความรู้ด้านพลังงาน 

ไฟฟ้าและการดำาเนินงานของ กฟผ. ท้ังน้ี ความคิดเห็น 

เป็นของผูเ้ขียน มิใช่ของ กฟผ. บรรณาธิการ 

ขอสงวนสิทธิ ์ในการแก้ไขหรือปรับปรุงต้นฉบับ 

เพื่อความเหมาะสม

“การศึกษา” ถือเป็นปัจจัยสำาคัญในการสร้างคนให้มีความรู้  
ความสามารถ มีทักษะพื้นฐานทีจ่ำาเป็น สร้างความพร้อม  
เพื่อให้สามารถประกอบการงานอาชพีได ้นอกจากน้ี การศกึษา 
ยังช่วยให้คนเจริญงอกงามทัง้ทางปัญญาและจิตใจ ดังนัน้ 
การศกึษาจงึเป็นส่ิงจำาเป็นของชวีติอีกประการหน่ึง นอกเหนือ 
จากปัจจัย ๔ 

การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาจึงถือเป็นอีกสิง่หนึง่ 
ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ให้ความสำาคัญ  
จงึไดจ้ดัตั้ง “โครงการพอ่-แมอ่ปุถมัภ ์ธารนํ้าใจเพ่ือเยาวชน 
คนชายขอบ กฟผ.” โดยเม่ือวนัท่ี ๒๖ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๕๘  
ได้มีพิธีมอบทุนการศึกษา ซึ่งนับเป็นครั้งที ่ ๒๓ ทีโ่รงเรียน 
เวียงแหงวิทยาคม อ ำาเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม ่  
โดยมีคุณยุทธนา งามพัตราพันธุ ์ หัวหน้าโครงการพัฒนา 
เหมืองเวียงแหง ผูแ้ทน กฟผ. เป็นประธานในพิธี ภายใต้ 
ชื่องาน “๑๒ ปี ธารจิตอาสาบริสุทธิ์จากใจพ่อ-แม่อุปถัมภ์  
กฟผ.” โดยมีคุณณรงค์ พรมโลกา รองผู้อำานวยการโรงเรียน 
เวียงแหงวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผูบ้ริหารสถานศึกษา  
อำาเภอเวียงแหง ร่วมให้การต้อนรับคณะพ่อ-แม่อุปถัมภ์ 
ทีเ่ดินทางมาร่วมพิธีในครั้งนี ้ สำาหรับในปีนีม้ีเยาวชนได้รับ 
ทุนการศึกษาจำานวนทัง้สิน้ ๑๖๕ ทุน เป็นจำานวนเงินทัง้สิน้  
๕๘๒,๕๐๐ บาท

คุณยุทธนา งามพัตราพันธุ์ หัวหน้าโครงการฯ กล่าวว่า “รู้สึก 
ยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิง่ทีไ่ด้มาเป็นประธานในการมอบ 
ทุนการศึกษาของโครงการฯ และขอชื่นชมต่อการดำาเนินงาน 
ของโครงการฯ ท่ีไดร้ว่มกนัดำาเนินงานในรปูของภาคเีครอืขา่ย 
ทั้ง ๕ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านนามน โรงเรียนบ้านปางป๋อ  
โรงเรียนบ้านเปียงหลวง โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ และโรงเรียน 

เวียงแหงวิทยาคม สำาเร็จเป็นรูปธรรม ถือเป็นความ 
ภาคภูมิใจของพวกเราทีเ่กี่ยวข้องทุกคน โดยเฉพาะ 
พ่อ-แม่อุปถัมภ์ทีมี่จิตอันเป็นกุศลและปรารถนาดี 
กับเยาวชนอย่างแท้จริง รวมทั้งผู้บริหารสถานศึกษา  
คณะครูทีป่รึกษา ผู้ปกครอง สำาหรับเยาวชนทุกคน 
ในโครงการกข็อใหม้คีวามมานะ มุ่งมั่น ขยันหม่ันเพยีร  
นำาพาตัวเองให้ประสบความสำาเร็จได้อย่างภาคภูมิใจ 
ตามกำาลังและความสามารถของแต่ละคน ซึ่งในการ 
ศกึษาเลา่เรยีนใหป้ระสบความสำาเรจ็นั้น ประกอบดว้ย 
พุทธศึกษา คือ ตั้งใจเรียนให้ได้ความรู้อย่างจริงจัง  
มีความประพฤตอิยู่ในศลีธรรมอันดงีาม สามารถเรยีนรู้  
ฝึกปฏิบัติ และไปประกอบอาชีพได้ตามทีตั่ ้งใจไว้  
เพื่อนำามาพัฒนาเวียงแหงต่อไป”

สําหรับ “โครงการพ่อ-แม่อุปถัมภ์ ธารนํ้าใจเพือ่ 
เยาวชนคนชายขอบ กฟผ.” เกดิขึ้นจากความหว่งใย 
ของผู้ปฏบิติังาน กฟผ. ที่มต่ีอสงัคมไทย โดยเฉพาะ 
เยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้ได้รับโอกาสทาง 
การศึกษาต่อจนจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี  
เพือ่ให้มีความรู้สามารถนําไปประกอบอาชีพและ 
พัฒนาประเทศชาติ

เรื่องและภาพ: ประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

๑๒ ป ีของโครงการพ่อ-แม่อุปถัมภ์ฯ 
ช่วยสานฝันการศึกษาแก่เยาวชนผู้ด้อยโอกาส

58-01-066_044-048 EGAT_G-Coated.indd  48 2/5/59 BE  5:41 PM



58-01-066_IN Cover EGAT_G-Coated

210 mm

27
0 

m
m

210 mmsan=3 mm size=21x27 cm

58-01-066_Cover EGAT_G-Coated.indd   2 2/5/59 BE   5:49 PM



58-01-066_Cover EGAT_G-Coated

www.egat.co.th

ปีท่ี ๘ ฉบับท่ี ๖ เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ISSN 1905-9892

     เทศกาล

ท่องเที่ยวแม่เมาะ
มาแล้วคุณจะรัก

san=3 mm size=21x27 cm210 mm
27

0 
m

m
210 mm

58-01-066_Cover EGAT_G-Coated.indd   1 2/5/59 BE   5:49 PM




