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 EGAT Magazine ฉบับเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2559 มาพรอมกับสาย
ลมหนาวที่พัดเอาอากาศเย็นมาปกคลุมไปท่ัวทุกภาคของประเทศ ซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยา 
ไดคาดการณออกมาวาในปนี้ฤดูหนาวของประเทศไทย จะหนาวเย็นที่สุดในรอบ 2-3 
ปที่ผานมา

 ทั้งนี้ หากเราลองสังเกตกันดี ๆ จะพบวาระยะหลัง ๆ สภาพอากาศของโลกมี
ความเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว จะหาความสมดุลไดยาก บางปแลง บางปฝนตกเกินเกณฑ
มาตรฐาน ซึ่งสาเหตุสวนหนึ่งก็มาจากสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นหากเรา
มารวมกันคืนความสมดุลใหกับโลกที่เราอาศัย ปญหาตาง ๆ ก็จะเบาบางลง แมกระทั่ง
เรื่องของพลังงาน ก็ตองมีความสมดุล ซึ่งกระทรวงพลังงานไดมีการวางนโยบาย เพื่อ
สรางความสมดุลใหเกิดขึ้นกับพลังงานไทย
 
 สำหรับ กฟผ. ซ่ึงเปนหนวยงานท่ีมีภารกิจในการผลิตและจัดหาพลังงานไฟฟา
ใหเพียงพอตอความตองการใชของประเทศ ไดนำนโยบายดังกลาวของกระทรวงพลังงาน
มาสูภาคปฏิบัติ ดวยการกระจายสัดสวนการใชเชื้อเพลิงและพลังงานในการผลิตไฟฟา  
เพ่ือสรางความสมดุลดานพลังงานไฟฟา จากปจจุบันท่ีประเทศไทยพ่ึงพิงกาซธรรมชาติ
ในการผลิตไฟฟาสูงถึงรอยละ 70

 แหลงพลังงานจากฟอสซิล ทั้ง กาซธรรมชาติ ถานหินคุณภาพดี และพลังงาน
ทดแทน อาทิ พลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม พลังงานชีวมวล เปนตน ถูกนำมาปรับ
สัดสวนการใชโดยมีแผนพัฒนากำลังผลติไฟฟาของประเทศไทย ป พ.ศ. 2558 – 2579 
(PDP 2015) เปนตัวกำหนดทิศทางในการพัฒนาโรงไฟฟาแตละประเภท เพื่อสราง
ความสมดุล เสริมความมั่นคงใหกับระบบไฟฟาไทย ซึ่งเปนปจจัยสำคัญในการพัฒนา
ประเทศและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
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หรือปรับปรุงตนฉบับเพื่อความเหมาะสม
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 นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี รองผูวาการประจำสำนักผูวาการ 
เปนผูแทนการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) เขารับมอบ
โลรางวัลดีเดนจาก ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในงาน
มอบรางวัลโครงการสงเสริมผลงานจัดทำกิจกรรมรับผิดชอบตอ
สังคมและสิ ่งแวดลอมของรัฐวิสาหกิจและสถานประกอบการ 
(EIT-CSR Awards 2016) จากผลงานโครงการ Move World 
Together เพ่ือพลังงานและส่ิงแวดลอม ซ่ึงคณะกรรมการโครงการ
สงเสริมผลงานจัดทำกิจกรรมรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
ของรัฐวิสาหกิจและสถานประกอบการ ในคณะกรรมการสิทธิและ
จรรยาบรรณ วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 
(วสท.) จัดขึ้น ณ หองคอนเวนชั่นเอ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด แอท 
เซ็นทรัลเวิลด เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

 สำหรับโครงการ Move World Together เพื่อพลังงาน
และสิ่งแวดลอม เปนโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนใหมีความคิด
นอกกรอบสรางสรรค กลาคิดกลาทำคนหาแกปญหาดวยวิธีการ
ใหม ๆ อยางมีประสิทธิภาพ ใหเกิดประโยชนในดานประหยัด
พลังงาน รักษาสิ่งแวดลอม และสรางเศรษฐกิจชุมชน ปจจุบันได
ดำเนินการอยางตอเนื่องเปนปที่ 5 ซึ่งมีความโดดเดนตามเกณฑ
การพิจารณาในดานการบริหารจัดการและธรรมาภิบาลในองคกร
เพื่อประโยชนตอสาธารณะ 3 ดาน คือ การสงเสริมคุณภาพชีวิต 
สงเสริมการศึกษา เศรษฐกิจ และสังคม และการสงเสริมดาน
คุณธรรมจริยธรรม

 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ไดเชิญชวนผูบริหาร
และผูปฏิบัติงานรวมซ้ือขาวตามโครงการ “คน กฟผ. ซ้ือขาว 9 กิโล 
ชวยชาวนาไทย ถวายเปนพระราชกุศล” ต้ังแตวันท่ี 9-18 พฤศจิกายน 
2559 เพื่อชวยเหลือชาวนาไทยที่ประสบปญหาราคาขาวตกต่ำนั้น 
มีผลตอบรับเกินคาดสามารถจำหนายขาวไดทะลุเกินเปารวมกวา 12 ตัน 
โดยมียอดขายขาวรวม 8 วัน สามารถจำหนายขาวไดรวมทั้งสิ้น 
42,364 กิโลกรัม เกินกวาเปาหมายที่ตั้งไวถึง 12,365 กิโลกรัม 
คิดเปนเงินท่ีชาวนาไดรับจากการขายขาวในคร้ังน้ีรวม 1,500,290 บาท

 การชวยเหลือชาวนาในคร้ังน้ีเปน 1 ใน 9 ปณิธานตามรอยพอ ท่ี
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) มุงสานตอพระราชปณิธาน
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 9 ท่ีทรงหวงใยชาวนาไทย 
โดยนอกจากโครงการดังกลาวแลว กฟผ. อยูระหวางการหารือ
รวมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในการจัดหา
เครื่องสีขาวและปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องสีขาวใหกับชาวนา 
รวมทั้งจะสงเสริมการผลิต “ขาวชาวนา เบอร 5” ในระยะตอไป
อีกดวย
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 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) จัดคายเยาวชน 
EGAT ENVI CAMP : บานเรานาอยู คร้ังท่ี 1 ประจำป 2559 ข้ึนเม่ือ
ระหวางวันท่ี 17 - 18 สิงหาคม 2559 ณ ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือ
ภาคท่ี 2 อ.เมือง จ.สงขลา โดยงานน้ีเปนความรวมมือระหวางโรงไฟฟา
จะนะ โครงการเตรียมงานพัฒนาโรงไฟฟาเทพา ผูนำชุมชนในอำเภอ
เทพา ผูบริหารสถานศึกษา คณะครูและเยาวชนจาก 10 โรงเรียน
ในอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เพื่อใหความรู สรางความเขาใจแก
เยาวชนในดานพลังงานไฟฟาของประเทศ ปลูกฝงเยาวชนสำนึกรัก
บานเกิด รูคุณคาของพลังงานและการรักษาสิ่งแวดลอมในชุมชน
ของตน ผานกิจกรรมที่สรางสรรค สอดคลองกับโครงการเพ่ือสังคม
และสิ่งแวดลอมของ กฟผ.

 การจัดกิจกรรมคายเยาวชน EGAT ENVI CAMP บานเรานาอยู 
จะเนนการมีสวนรวมของเยาวชน การเรียนรูและการทดลอง ดวย
ความคิดสรางสรรคของเยาวชน รวมถึงการสงเสริมการทำงานเปนทีม 
และการแกปญหาเฉพาะหนา รวมถึงการนำเสนอผลงานของเยาวชน
ผานกิจกรรม “บานเรานาอยู” มีการบรรยายภารกิจ และการ
ดำเนินงานของ กฟผ. มีกิจกรรมฐาน (Walk Rally) 4 ฐาน คือ ฐาน
พลังงาน เร่ือง สถานการณพลังงานในภาคใต ระบบไฟฟา ระบบสง 
ฐานคุณภาพน้ำ เรื่อง การตรวจวัดคุณภาพน้ำ ฐานปราบขยะ เรื่อง 
การจัดการขยะ และฐานชีววิถี เรื่อง วิธีการทำน้ำยาอเนกประสงค 
นอกจากน้ันยังมกีิจกรรมทัศนศึกษาภายในฐานทัพเรือสงขลา
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 ในปลายป 2559 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 
จะดำเนินการรื้อถอนโรงไฟฟาเซลลแสงอาทิตยผาบอง จังหวัด
แมฮองสอน กำลังการผลิต 504 กิโลวัตต และมีโครงการสรางโรงไฟฟา
เซลลแสงอาทิตย (Solar Farm) ขนาดกำลังการผลิต 3,000 กิโลวัตต 
(3 เมกะวัตต) เขามาแทน โดยโรงไฟฟาเซลลแสงอาทิตย จะทำงาน
รวมกับระบบกักเก็บพลังงาน (แบตเตอร่ี) แบบลิเทียมไอออน ขนาด 
1 เมกะวัตต-ช่ัวโมง ซ่ึงสามารถจายไฟฟาไดถึง 4 เมกะวัตต ติดตอกัน
เปนเวลา 15 นาที โดยเฉพาะในชวงเวลาฉุกเฉิน หรือชวงที่เตรียม
เดินเครื่องโรงไฟฟาดีเซลเสริม เพื่อใหสามารถจายไฟฟาไดอยาง
ตอเนื่อง ปองกันปญหาไฟตกไฟดับในจังหวัดแมฮองสอน คาดวา
จะเริ่มกอสรางในเดือนกรกฎาคม 2560 และสามารถผลิตและจาย
ไฟฟาไดในเดือนธันวาคม 2561
 โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยผาบองที่ปรับปรุงใหมนี้ จะมี
การทำงานรวมกับ Smart Grid ซึ่งติดตั้งแลวเสร็จในชวงปลายป 
2561 เชนกัน โดยฝายระบบควบคุมและปองกัน กฟผ. จะไปติดตั้ง
ระบบสมองกลอัจฉริยะหรือ Micro EMS โครงการ Smart Grid 
แหงแรกของประเทศไทย ในการควบคุมและสั ่งจายไฟฟาของ
พลังงานหมุนเวียนในพื้นที่ รวมทั้งการจัดเก็บพลังงาน ผานการ
ประมวลขอมูลความตองการไฟฟา การพยากรณกำลังผลิตของ
แหลงผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน เชน ปริมาณน้ำ สภาพอากาศ 
เพ่ือใหสามารถส่ังเดินเคร่ืองไดอยางรวดเร็วและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 นายภัทรพงศ เทพา ผูอำนวยการฝายบริหารงานวิจัยและ
พัฒนา เปนผูแทนการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) รวม
งานแถลงขาวการแขงขัน “ออกแบบและสรางหุนยนตนานาชาติ: 
IDC ROBOCON 2016 คร้ังท่ี 27” เม่ือวันท่ี 8 สิงหาคม พ.ศ. 2559 
จัดโดย ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (เอ็มเทค) สำนักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) กระทรวง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมกับคณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย กฟผ. และ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ณ หอประชุม 
อาคาร 4 ชั้น 2 คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 นายภัทรพงศ เทพา อจพ. กลาววา กฟผ. มีความยินดีเปน
อยางยิ่งที่ไดรวมสนับสนุนการแขงขัน “ออกแบบและสรางหุนยนต
นานาชาติ: IDC ROBOCON 2016 ครั้งที่ 27” ซึ่งถือเปนการรวม
ระดมความคิดสรางสรรคและเทคนิคในทางทฤษฎีเชิงวิศวกรรมให
กับเยาวชนรุนใหมไดเปนอยางดี พรอมทั้งชวยผลักดันการผลิต
หุนยนตและระบบอัตโนมัติ ท่ีมีตอการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
ของประเทศ เพื่อรองรับความตองการอันจะกอใหเกิดประโยชนตอ
สังคมในอนาคต
 การแขงขันออกแบบและสรางหุ นยนตนานาชาติ : IDC 
ROBOCON 2016 จัดขึ้นเพื่อผลักดันเทคโนโลยีหุนยนตและระบบ
อัตโนมัติของประเทศใหกาวไกลภายใตคอนเซ็ปต “Robot Caregiver” 
โดยประเทศไทยรับเกียรติเปนเจาภาพจัดการแขงขันฯ ในปนี้ มี
ประเทศเขารวมการแขงขันฯ จำนวน ๗ ประเทศ ไดแก ญี่ปุน จีน 
เกาหลีใต อียิปต สิงคโปร โมร็อคโค และไทย รวมนักศึกษาทั้งหมด 
50 คน 

¡¿¼. ¹ÓÃ‹Í§ÊÁÒÃ �·¡ÃÔ´áË‹§áÃ¡
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 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) จัดการแขงขัน
จักรยาน “เข่ือนภูมิพลเสือภูเขานานาชาติ คร้ังท่ี 15” ประจำป 2559
ขึ ้นระหวางวันที ่ 27 - 28 สิงหาคม 2559 โดยมี นายธนรัชต 
ภุมมะกสิกร ผูชวยผูวาการโรงไฟฟาพลังน้ำ กฟผ. เปนประธานเปด
งาน ซึ่งการจัดการแขงขันจักรยานเสือภูเขานานาชาติ เปนกิจกรรม
ที่จัดตอเนื่องมาตั้งแตป 2545 โดย กฟผ. รวมกับ การทองเที่ยว
แหงประเทศไทย การกีฬาแหงประเทศไทย จังหวัดตาก ไดริเริ่มจัด
กิจกรรมสิงหาพาแมเที่ยว โดยนำกีฬาจักรยานเสือภูเขา มาเปน
กิจกรรมในการชักชวนนักกีฬาจักรยานเสือภูเขา รวมถึงประชาชน
ทั่วไป ทั้งชาวไทยและตางประเทศ มาทองเที่ยวในเขตภาคเหนือ
ของประเทศ โดยใชเสนทางเขื่อนภูมิพลของ กฟผ. ซึ่งเปนเขื่อน
อเนกประสงคแหงแรกในประเทศไทย และเปนเขื่อนคอนกรีตโคงท่ี
ใหญที่สุดในเอเชียอาคเนย และเสนทางจังหวัดตาก ที่มีทัศนียภาพ
สวยงามตลอดเสนทาง ในการแขงขันเพื่อสงเสริมดานการกีฬาและ
พัฒนาการแขงขันจักรยานเสือภูเขาสูระดับนานาชาติ  รวมถึงสงเสริม
นโยบายการทองเท่ียวในประเทศ ดวยการใชกิจกรรมกีฬาเปนส่ือกลาง

 สำหรับการแขงขัน แบงเปน 3 ประเภท คือ ประเภทเสือ
ภูเขาทางไกล “ใจเกินรอย” ระยะทาง 62 กิโลเมตร ลักษณะเสน
ทางเปนทางเรียบ จากจังหวัดตาก ถึงเข่ือนภูมิพล ประเภทเสือภูเขา
นานาชาติ Cross Country เปนการแขงขันจักรยานเสือภูเขาแบบ
วิบาก ใชเสนทางโดยรอบเขื่อนภูมิพล แบงเปน เสือภูเขานานาชาติ 
ระยะทาง 36 กิโลเมตร เสือภูเขาสมัครเลน ระยะทาง 20 กิโลเมตร 
และเสือภูเขาครอบครัว ระยะทาง 18 กิโลเมตร ประเภทเสือภูเขา
ทองเที่ยว แบงเปนเสือคูรักและเสือหมู 3 คน เปนการแขงขันแบบ
แรลลี่ ระยะทาง 10 กิโลเมตร โดยผูชนะจะไดรับเงินรางวัล พรอม
ถวยรางวัล

¡¿¼. ¨Ñ´á¢‹§¢Ñ¹ “à¢×èÍ¹ÀÙÁÔ¾Å
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 พอหลวงของปวงชนชาวไทย ผูทรงเปนตัวอยางของพระราชาท่ีทรงงานหนักตลอดรัชกาลกวา 70 ป นับต้ังแตพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จขึ้นครองราชสมบัติเปนประมุขแหงประเทศไทย พระองคไดทรงประกอบพระราชกรณียกิจในดานตาง ๆ อันเปน
ประโยชนแกชาวไทยตลอดพระชนมายุของพระองค โดยพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระองค คือการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประชาชน
ในทองถ่ินตาง ๆ และการเสด็จฯ แตละคร้ังน้ัน จะมีเรือนรับรองสำหรับประทับในสถานท่ีตาง ๆ ซ่ึงการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 
ไดมีโอกาสไดถวายงานในดานน้ีดวย

 กฟผ. ไดกอสรางเรือนรับรองพิเศษบริเวณเข่ือนตาง ๆ โดยฝายออกแบบและบริหารงานกอสราง กฟผ. เพ่ือใชสำหรับรับรองการเสด็จฯ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศทุกพระองค ในการ
เสด็จฯ เยือนและประทับ ณ เขื่อนตาง ๆ จำนวน 9 เขื่อน ไดแก 1.เรือนรับรองพิเศษ เขื่อนภูมิพล 2. เรือนรับรองพิเศษ เขื่อนรัชชประภา 
3. เรือนรับรองพิเศษ เข่ือนสิรินธร 4. เรือนรับรองพิเศษ เข่ือนสิริกิต์ิ 5. เรือนรับรองพิเศษ เข่ือนบางลาง 6. เรือนรับรองพิเศษ เข่ือนวชิราลงกรณ
7. เรือนรับรองพิเศษ เขื่อนศรีนครินทร 8. เรือนรับรองพิเศษ เขื่อนอุบลรัตน และ 9. เรือนรับรองพิเศษ เขื่อนจุฬาภรณ ซึ่งฝายออกแบบและ
บริหารงานกอสรางของ กฟผ. ไดมีการออกแบบและตกแตงเรือนรับรองพิเศษใหมีความสะดวก และมีความงดงามทางสถาปตยกรรมอันทรง
คุณคาอยางสมพระเกียรติตอการเปนสถานท่ีทรงงาน หรอืประทับพักผอนพระอิริยาบถ 

àÃ×Í¹ÃÑºÃÍ§¾ÔàÈÉ ¡¿¼. ·Õè»ÃÐ·Ñº·Ã§§Ò¹¢Í§ã¹ËÅÇ§

คุณคาอยางสมพระเกียรติตอการเปนสถานที่ทรงงาน หรือประทับพักผอนพระอิริยาบถ

อาคารจัดการน้ำอยางยั่งยืน

Special Story
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 คุณเรืองวรายุตก ประดิษฐทัศนีย ผูอำนวยการฝายออกแบบ
และบริหารงานกอสราง กฟผ. กลาววา การที่ฝายออกแบบและ
บริหารงานกอสราง ไดรับผิดชอบงานออกแบบและกอสรางพระตำหนัก
หรือท่ีเราเรียกวา “เรือนรับรองพิเศษ” หลายแหงท่ัวประเทศ สำหรับ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 สมเด็จพระนางเจาฯ 
พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศน้ัน เปนงานท่ีผูปฏิบัติงาน
ในฝายทุกคน มีความภาคภูมิใจรวมกันเปนอยางยิ่ง ขณะเสด็จฯ
ทรงงานและเยี่ยมเยือนประชาชนตามถิ่นทุรกันดารตางจังหวัด 
ซึ่งพื้นที่หลายแหงมีความยากลำบากและอุปสรรคในการเดินทาง 
อีกท้ังเร่ืองของความปลอดภัยยังเปนเร่ืองสำคัญ ถือไดวาพวกเราไดมี
สวนรวมในการดูแลประชาชนและรับใชประเทศชาติอันเปนแนวทาง
พระราชดำริของพระองค นับเปนภารกิจที่นาภาคภูมิใจมากคะ

 คุณกมลวรรณ สุริยะมณี พนักงานวิชาชีพระดับ 7 แผนก
ประชาสัมพันธและชุมชนสัมพันธ เขื่อนภูมิพล เลาวา เมื่อป 2501 
ในหลวง รัชกาลท่ี 9 และสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 
เสด็จฯ ประทับแรม ณ เข่ือนภูมิพล โดยพระองคเสด็จฯ ทอดพระเนตร
ตรวจเยี่ยมงาน การสรางเขื่อนภูมิพล และเสด็จฯ ประทับแรมที่
อาคารเรือนไม ปจจุบันคือ อาคารจัดการน้ำอยางย่ังยืน สวนบริเวณ 

ท่ีราษฎรมารอเขาเฝาฯ รับเสด็จฯ ในสมัยน้ัน ปจจุบัน คือ ศาลาสิริชล 
อยูริมแมน้ำปง ซ่ึงเปนอาคาร 2 ชั้น ชั้นบนเปนปกไม ยังคงเห็นวา
เปนสถานที่เดิมที่พระองคเคยเสด็จฯ ใหราษฎรเขาเฝาฯ 

 หลังจากนั้น ทั้งสองพระองคเสด็จฯ ไปยังพื้นที่กอสรางโดย
ทรงน่ังรถจ๊ีปของกรมชลประทานจัดถวายเพ่ือเสด็จฯ เขาไปในอุโมงค
ผันน้ำ และเสด็จฯ กลับที่ประทับแรมที่อาคารเรือนไม และไดทรง
ลงสรงในแมน้ำปง บริเวณใกลกับท่ีประทับแรม ซ่ึงปจจุบันอยูบริเวณ
หนาสวนน้ำพระทัยและอยูหนาเขตพระราชฐาน

 และอีกหนึ ่งเหตุการณมีความประทับใจมิเคยลืมเลือน 
คือเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2513 ในหลวง รัชกาลที่ 9 และ
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินออก 
ณ บริเวณที่ประทับแรมเขื่อนภูมิพลในปจจุบัน ซึ่งเรียกวา เรือน
รับรองพิเศษ มีปายเขียนวา เขตพระราชฐาน หรือชาวเข่ือนเรียกกัน
ติดปากวา พระตำหนัก ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ฉายพระบรม
ฉายาลักษณ รวมกับพนักงาน กฟผ. แลวเสด็จฯ ไปทรงปลูกตนไม 
ในหลวง รัชกาลท่ี 9 ทรงปลูกตนสัก สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรม
ราชินีนาถ ทรงปลูกตนราชพฤกษ เสร็จแลวเสด็จฯ ไปประทับ
เฮลิคอปเตอร ซึ่งสมัยนั้น คุณกมลวรรณยังเปนเด็กและไดมี
โอกาสมาสงเสด็จฯ กับคุณพอซึ่งเปนพนักงาน กฟผ. ภาพของ
ทั้งสองพระองคทรงโบกพระหัตถและแยมพระสรวลใหกับราษฎร 
จึงยังเปนภาพท่ีประทับใจมาจนถึงปจจุบันนี้

          การท่ี กฟผ. ไดเปนสวนหน่ึงในการถวายงานในดานออกแบบ
และบริหารงานกอสรางเรือนรับรองพิเศษในเขื่อนตาง ๆ สำหรับ
รับรองการเสด็จฯ ประทับของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช และพระบรมวงศานุวงศ เพื่อประกอบพระราชกรณียกิจ
และทรงงานเพ่ือประชาชนชาวไทยน้ัน นับเปนเกียรติประวัติอันสูงสุด 
และสรางความภาคภูมิใจใหกับชาว กฟผ. อยางมิรูลืม

คุณเรืองวรายุตก ประดิษฐทัศนีย คุณกมลวรรณ สุริยะมณ

อาคารศาลาสิริชล
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โรงไฟฟาเทพา
ตนแบบโรงไฟฟาชุมชน

 ¹ÑºÇÑ¹¤ÇÒÁμ ŒÍ§¡ÒÃãªŒ¾ÅÑ§§Ò¹ä¿¿‡ÒÁÕ·ÔÈ·Ò§à¾ÔèÁ¢Öé¹ã¹áμ ‹ÅÐ»‚ ´Ñ§¹Ñé¹ “âÃ§ä¿¿‡Ò” 
Ö̈§à»š¹ÊÔè§¨Óà»š¹ ¡ÒÃμÑ́ ÊÔ¹ã¨Ç‹ÒâÃ§ä¿¿‡Ò¤ÇÃãªŒàª×éÍà¾ÅÔ§ª¹Ố ã´ à»š¹àÃ×èÍ§·ÕèμŒÍ§¾Ô̈ ÒÃ³Ò¨Ò¡

ËÅÒÂ»˜¨¨ÑÂ «Öè§ËÒ¡¾Ô¨ÒÃ³Ò¨Ò¡»˜¨¨ÑÂ´ŒÒ¹¤ÇÒÁÁÑè¹¤§·Ò§¾ÅÑ§§Ò¹¢Í§»ÃÐà·È áÅÐÃÒ¤Ò
¤‹Òä¿·ÕèàËÁÒÐÊÁáÅŒÇ “àª×éÍà¾ÅÔ§¶‹Ò¹ËÔ¹” ¤§à»š¹¤ÓμÍº·ÕèμÃ§»ÃÐà´ç¹·ÕèÊØ´à¹×èÍ§¨Ò¡ã¹Í¹Ò¤μ
¡ �Ò«¸ÃÃÁªÒμ Ô «Öè§à»š¹àª×éÍà¾ÅÔ§·ÕèãªŒã¹¡ÒÃ¼ÅÔμä¿¿‡Òã¹ÊÑ´Ê‹Ç¹·ÕèÁÒ¡¶Ö§ÃŒÍÂÅÐ 70 ¡ÓÅÑ§¨Ð
ËÁ´Å§ áÅÐμ ŒÍ§¹Óà¢ŒÒ¨Ò¡μ ‹Ò§»ÃÐà·È Â‹ÍÁÊ‹§¼ÅãËŒÃÒ¤Ò¡ �Ò«Ï μ ŒÍ§»ÃÑºμ ÑÇÊÙ§¢Öé¹ÍÂ‹Ò§
á¹‹¹Í¹áÅÐËÒ¡¹Ö¡¶Ö§¾ÅÑ§§Ò¹·´á·¹ àª‹¹ ¾ÅÑ§§Ò¹áÊ§ÍÒ·ÔμÂ�áÅÐ¾ÅÑ§§Ò¹ÅÁ¹Ñé¹ äÁ‹ÊÒÁÒÃ¶
Ñ́̈ à»š¹¡ÓÅÑ§¡ÒÃ¼ÅÔμä¿¿‡Ò·Õè¾Öè§¾Òä Œ́ à¾ÃÒÐäÁ‹ÊÒÁÒÃ¶¼ÅÔμä¿¿‡Òä Œ́ÍÂ‹Ò§ÊÁèÓàÊÁÍμÅÍ´àÇÅÒ



 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) จึงไดริเริ ่ม
โครงการโรงไฟฟาถานหินเทพา จังหวัดสงขลา เพื่อรองรับการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และการเพ่ิมขึ้นของประชากร
ในภาพรวมของภาคใตและของประเทศ รวมถึงเปนการกระจาย
สัดสวนเชื ้อเพลิง ลดการพึ่งพากาซธรรมชาติในการผลิตไฟฟา 
เพื่อสรางความม่ันคงระบบไฟฟาของประเทศ

ลักษณะโครงการโรงไฟฟาถานหินเทพา
 โครงการโรงไฟฟาถานหินเทพา ขนาดกำลังผลิตติดต้ัง 1,100 
เมกะวัตต จำนวน 2 เคร่ือง ใชถานหินคุณภาพดี ประเภทซับบิทูมินัส 
และบิทูมินัส นำเขาจากตางประเทศเปนเชื้อเพลิง โดยใชเทคโนโลยี
สะอาดสำหรับโรงไฟฟาถานหินในการผลิตไฟฟา มีกำหนดจายไฟฟา
เขาระบบเชิงพาณิชยประมาณป 2564 ลักษณะโครงการประกอบดวย 
โรงไฟฟา ตั้งอยูในเขตตำบลปากบาง อำภอเทพา จังหวัดสงขลา 
บนพ้ืนท่ีประมาณ 2,850 ไร ทาเทียบเรือขนถายถานหินชายฝง ต้ังอยู
ริมทะเลหางจากชายฝงประมาณ 3 กิโลเมตร บริเวณตำบลปากบาง 
อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา มีความกวางหนาทา 22 เมตร ความยาว
หนาทาประมาณ 300 เมตร ความลึกหนาทาไมนอยกวา 7 เมตร 

จัดทำจุดใหเรือประมงลอดผานได โดยยกระดับใหสูงขึ้นจากระดับ
น้ำทะเลสูงสุด 9 เมตร ท่ีระยะประมาณ 1.5 กิโลเมตร วัดจากชายฝง 
และเรือบรรทุกถานหิน เปนเรือขนาดประมาณ 13,000 เดทเวทตัน 
ความยาวของเรือประมาณ 130 เมตร ความกวางประมาณ 30 เมตร 
ระดับการกินน้ำลึกสูงสุดขณะบรรทุกประมาณ 6 เมตร ขนสงถานหิน
ระบบปด เพื่อปองกันถานหินรวงหลนและฟุงกระจาย
  
เทพาโมเดล โรงไฟฟาชุมชน
 การจะริเริ่มโครงการกอสรางโรงไฟฟาสักหนึ่งแหง จะตอง
มีการพิจารณาในหลากหลายปจจัยเพื่อหาพื้นที่ที่เหมาะสม กรณี
โครงการกอสรางโรงไฟฟาถานหินเทพา เนื่องจากเปนโรงไฟฟา
ถานหินท่ีตองใชถานหินคุณภาพดี นำเขาจากตางประเทศเปนเช้ือเพลิง 
พื้นที่ตั้งของโรงไฟฟาจึงตองอยูติดทะเล เพื่อสะดวกในการขนสง
ถานหินทางเรือจากตางประเทศ นอกจากนี้หลักเกณฑในการเลือก
ที่ตั้งโรงไฟฟาจะตองไมไกลจากผูใชไฟหรือพื้นที่ที่ตองการไฟฟา 
เชน จังหวัดสงขลา ซึ่งเปนจังหวัดที่มีการใชไฟมากที่สุดในภาคใต 
สวนในดานสิ่งแวดลอมจะตองมีผลกระทบตอชุมชนนอยที่สุด และ
เปนพ้ืนที่ที่ชุมชนสวนใหญยอมรับ
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โรงไฟฟาถานหินเทคโนโลยีสะอาด
 
เทคโนโลยี การเผาไหมแบบ Ultra 
Super Critical ซึ่งเปนเทคโนโลยี
ที่ดีและทันสมัยมากที่สุดในขณะนี้

สิ่งแวดลอม การขนสงถานหินทาง
เรือ สายพานลำเลียง และโรงเก็บ
ถานหินเปนระบบปด 

อากาศ ผานการควบคุมมลสารจาก
ปลองโรงไฟฟาถานหินดีกวามาตรฐาน
ท่ีกฎหมายกำหนดถึง 3 เทา สุขภาพ 
เปดเผยขอมูลการตรวจวัด ทั้งกาซ
ซัลเฟอรไดออกไซด ฝุนละออง โลหะ
หนัก รอบบริเวณโรงไฟฟา ประชาชน
ตรวจสอบได



  กฟผ. มีแนวคิดในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟาเทพาไปสู 
“โรงไฟฟาชุมชน” โดยมีหลักการดำเนินงาน 3 ประการ คือ 1.) 
การมีสวนรวมของชุมชนในทุกขั้นตอน ตั้งแตกอนกอสราง กฟผ. 
ไดทำการปรึกษาหารือและรับฟงขอวิตกกังวลตาง ๆ ของชุมชน 
เพื่อประกอบการออกแบบโครงการใหสอดคลองกับความตองการ
และประเด็นหวงกังวล พรอมนำไปประกอบในรายงานการวิเคราะห
ผลกระทบส่ิงแวดลอม ซ่ึงปจจุบัน กฟผ. ไดจัดทำรายงานการศึกษา
ผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ (EHIA) แลวเสร็จและนำสงให
คณะกรรมการผูชำนาญการ (คชก.) เพื่อพิจารณาตอไป นอกจากนี้ 
โครงการโรงไฟฟาถานหินเทพาไดมีการทำ “ธรรมนูญชุมชน” โดยมี
นายอำเภอเทพา เปนประธาน พรอมเชิญประชาชนทุกภาคสวน
เขามามีสวนรวมในการกำหนดกฎเกณฑการอยูรวมกันระหวางชุมชน
และโรงไฟฟา รวมถึงทำหนาท่ีเฝาติดตามการดำเนินงานของโรงไฟฟา 
ท้ังในระหวางการกอสรางและเม่ือเปดดำเนินการ  2.) การดูแลใหเกิด
ผลกระทบนอยที่สุด โดยใชเทคโนโลยีในการดูแลปองกันมลสารที่

ทันสมัย ซึ่งจะสงผลใหการปลอยมลสารของโรงไฟฟาถานหินเทพา
อยูเกณฑที่ดีกวากฎหมายกำหนด และ 3.) การสรางผลกระทบ
ดานบวกใหเกิดข้ึนกับชุมชนมากท่ีสุด 
 โดย กฟผ. ไดแบงพื้นที่โครงการโรงไฟฟาถานหินจำนวน 
2,800 ไรนั ้น ออกเปน 2 สวนคือ 1. พื้นที่ตั ้งโรงไฟฟา จำนวน 
1,853 ไร และ 2. พื้นที่สีเขียวจำนวน 947 ไร โรงไฟฟาไดจัดสรร
พื้นที่ดังกลาวใหเปนพื้นที่เพื่อชุมชนไดมาใชประโยชน ตามแนวคิด
การเปลี่ยนโฉมใหมของโรงไฟฟา “เทพาโมเดล” ซึ่งพื้นที่กวา 900 
ไรน้ีจะแบงเปนการใชประโยชนท่ีหลากหลายตามความตองการของ
ชุมชนรอบโรงไฟฟา ในเบื้องตนจะประกอบดวย ศูนยฝกอาชีพ 
สวนน้ำ เสนทางจักรยาน สนามแขงนกเขา สนามเปรียบวัว สวน
พักผอนริมหาด สนามกีฬากลางแจง เปนตน เพ่ือใหโรงไฟฟากลมกลืน
เปนสวนหนึ่งของชุมชน และสรางความเจริญใหกับชุมชนทองถิ่น
อยางยั่งยืน 
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 นอกจากนี้โครงการโรงไฟฟาถานหินเทพา กฟผ. ไดลงพื้นที่
เพื่อทำความเขาใจกับชาวบานในพื้นที่อยางตอเนื่องตั้งแตป 2555 
อำเภอเทพามีประชากรประมาณ 76,000 คน ดวยลักษณะทาง
สังคมและวัฒนธรรมในพื้นที่ สวนใหญเปนพี่นองชาวมุสลิมและใช
ภาษายาวี เปนภาษาทองถิ่นในการติดตอสื่อสาร สงผลตออุปสรรค
ในการสื่อสารกับชาวบานอยูบาง จึงเปนที่มาของการสรางตัวแทน
ในการสื่อสารกับคนในพื้นที่ หรือเรียกวา “มัคคุเทศกพลังงาน” 
ซึ่งเปนเยาวชนคนรุนใหมในอำเภอเทพาที่มุงหวังอยากจะเห็นการ
พัฒนาในพ้ืนท่ีบานเกิด ปจจุบันมีสมาชิกประมาณ 60 คน แบงออก
เปนกลุมอนุรักษลุมน้ำและปาชายเลน กลุมประมงชายฝง กลุมสังคม
และวัฒนธรรม กลุมสิ่งแวดลอมและสุขภาพ มีหนาที่ในการสราง
สัมพันธ รับฟงขอคิดเห็น และใหความรูความเขาใจแกชาวบาน 
พรอม ๆ กับการรวมคิดพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอมของ
อำเภอเทพา

 โครงการโรงไฟฟาถานหินเทพา จะเปนเสมือนมิติใหมของ
โรงไฟฟาไทย ที่เกิดขึ้นจากการมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่
อยางแทจริง ดวยคำมั่นสัญญาจาก กฟผ. วาสามารถควบคุม 
การดำเนินงานของโรงไฟฟาไมใหสรางผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
วิถีชีวิตของชุมชน และสามารถรวมพัฒนาชุมชนและความม่ันคง
ทางพลังงานของประเทศชาติไปพรอม ๆ กันอยางยั่งยืน
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  นโยบายสมดุลพลังงานกำลังเปนงานเรงดวนของกระทรวง
พลังงานฟลิปปนส ภายหลังจากที่นายโรดรีโก ดูแตรเต (Rodrigo 
Duterte) ประธานาธิบดีคนใหมของฟลิปปนสประกาศจุดยืนชัดเจนวา
รัฐบาลของตนจะไมรับรองขอตกลงของฟลิปปนสที่เกิดขึ้นในการ
ประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ สมัยท่ี 21 (COP 21) เม่ือปลายป 2558 ท่ีกรุงปารีส 
ประเทศฝรั่งเศส

 เว็บไซตของหนังสือพิมพบิสสิเนส มีรเรอร รายงานคำกลาว
ของ Alfonso G. Cusi รัฐมนตรีพลังงานคนใหมของฟลิปปนส 
ที่กลาววา ประเทศจำเปนตองกระจายแหลงพลังงานเพื่อสนับสนุน
การเติบโตทางเศรษฐกิจ และถานหินยังจำเปนในการสรางสมดุล 
และความย่ังยืนทางพลังงาน (balanced and sustainable energy)

 “กระทรวงพลังงานกำลังจัดทำนโยบายสัดสวนพลังงานเพื่อ
ขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจ ซึ่งไมสามารถละเลยความจริง
ที่วา เราไมสามารถพึ่งพาพลังงานหมุนเวียน หรือพลังงานสะอาด
ไดทั้งหมด” หัวเรือใหญทางดานพลังงานของฟลิปปนส กลาว

 “เราจำเปนตองสรางโรงไฟฟาฐาน (Baseload power 
plant) ขณะเดียวกัน ก็เดินหนาสนับสนุนพลังงานสะอาดไปดวย” 
Cusi กลาว

 ในปจจุบัน กระทรวงพลังงานฟลิปปนสกำลังจับมือกับสำนักงาน
พัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ กระทรวงสิ่งแวดลอมและทรัพยากร
ธรรมชาติ รวมถึงคณะกรรมาธิการการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ
เพื่อพัฒนากรอบนโยบายพลังงานท่ียั่งยืน และสมดุล

¹âÂºÒÂ¾ÅÑ§§Ò¹¿ �ÅÔ»»�¹Ê �
ãªŒ¶‹Ò¹ËÔ¹¤Çº¤Ù‹¾ÅÑ§§Ò¹ËÁØ¹àÇÕÂ¹
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พลังงานหมุนเวียน
4.3%,

813 MW

กาซธรรมชาติ
15.3%,

2,862 MW

น้ำมัน
19.2%,

3,610 MW

ถานหิน
31.8%,

5,963 MW

น้ำ
19.1%,

3,600 MW

ความรอนใตพิภพ
10.2%,

1,917 MW

พลังงานหมุนเวียน
1.5%,

1,254 Gwh

กาซธรรมชาติ
22.9%,

18,878 Gwh

น้ำมัน
7%,

5,896 Gwh

ถานหิน
44.5%,

36,686 Gwh

น้ำ
10.5%,

8,665 Gwh

ความรอนใตพิภพ
10.2%,

1,917 Gwh

สัดสวนพลังงานของประเทศฟลิปปนส ป 2558

กำลังผลิตติดต้ัง
18,765 MW

การใชเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟา
82,413 Gwh

แปลและเรียบเรียง : ณัฏฐญา เมฆสมณะศักดิ์



 “เราจะวางแผนตามแนวทางของเราเอง ตราบเทาที่เรื ่อง
พลังงานนั้นเปนการสรางความมั่นคง ในการผลิตพลังงาน โดยที่
คำนึงวา ประเทศกำลังพัฒนา เชนฟลิปปนสมีการปลอยกาซคารบอน
ในระดับต่ำ ขณะเดียวกัน ประธานาธิบดีดูแตรเต ก็พูดถูกที่ระบุวา 
ฟลิปปนสยังคงอยูในการพัฒนาของอุตสาหกรรม ดังน้ันแลว เราตอง
ใชแหลงพลังงานอะไรก็ตามที่มีอยู และมีราคาสมเหตุสมผลในการ
ผลิตไฟฟา” รัฐมนตรีพลังงานฟลิปปนส กลาว

 ทั้งนี้ Zenaida Y. Monsada อดีตรัฐมนตรีพลังงานคนกอน
หนาน้ีไดพยายามผลักดันใหแหลงการผลิตไฟฟาของประเทศมาจาก
ถานหินรอยละ 30 พลังงานหมุนเวียนรอยละ 30 กาซธรรมชาติ
รอยละ 30 สวนท่ีเหลืออีกรอยละ 10 จะมาจากโรงไฟฟาท่ีใชน้ำมัน 
ซึ่งเธอหวังวา รัฐบาลชุดใหมจะผลักดันกฎหมายนโยบายสมดุล
พลังงานตอไป

 ขณะเดียวกัน เม่ือไมนานมาน้ี Aboitiz Power Corp. บริษัท
พลังงานชั้นนำในฟลิปปนส ไดเนนย้ำถึงความจำเปนของการสราง
สมดุลพลังงาน ซึ่งรวมถึงการใชถานหิน เพื่อสรางแหลงพลังงานที่
พึ่งพาได และราคาสมเหตุสมผล

 “ที่ผานมา มีการพูดคุยกันอยางมากเกี่ยวกับถานหิน และ
เกิดคำถามวาเราควรเพิ่มกำลังการผลิตจากถานหินหรือไม อยางไร
ก็ตาม ในปจจุบันมีเทคโนโลยี และระเบียบการปฏิบัติท่ีดีของถานหิน 
ซึ่งความจริงแลวถาคุณไดไปชมโรงไฟฟาสมัยใหม คุณจะเห็นไดวา
ชุมชนโดยรอบเขมแข็ง และไมไดรับผลกระทบทางลบจากโรงไฟฟา”
Erramon Aboitiz ประธานและซีอีโอของ Aboitiz Equity 
Ventures กลาว

 อยางไรก็ตาม ทาง Aboitiz Power Corp. ยังคงเดินหนา
สนับสนุนพลังงานหมุนเวียน แตทวา พลังงานหมุนเวียนไมสามารถ
พึ่งพาไดตลอดเวลา

 “เพื่อความจำเปนในการมีศักยภาพการแขงขันในระดับโลก 
เพ่ือการรักษาระดับการจางงาน และเศรษฐกิจ เราควรจะระมัดระวัง
ในการกาวไปขางหนารวดเร็วเกินไป และตระหนักถึงตนทุนที่เพิ่ม
มากขึ้นจากการใชพลังงานหมุนเวียน ดังนั้นสวนสำคัญที่สุด คือ
เราตองสรางสมดุลทางพลังงาน” Aboitiz ระบุ

 ทั้งนี้ ถานหิน หนึ่งในแหลงพลังงานนั้นราคาถูกกวาพลังงาน
หมุนเวียน จึงเปนสาเหตุที่วาเหตุใดบริษัทพลังงานตาง ๆ จึงสราง
โรงไฟฟาถานหิน

 “ราคาท่ีเหมาะสมเปนปจจัยสำคัญของเรคกูเลเตอร และสังคม 
แตเมื่อถึงเวลาขาดแคลน เราตางตระหนักวา คาไฟที่แพงที่สุดคือ 
การไมมีไฟฟา ขณะที่ ผมเห็นดวยกับบทบาทของเรคกูเลเตอรใน
การปกปองผูบริโภค และทำใหแนใจวา คาไฟท่ีผูบริโภคจายสมเหตุ-
สมผล และสามารถแขงขันได

 ผมก็คิดวาความรับผิดชอบที่สำคัญไมแพกันคือ การทำให
มั่นใจวากำลังการผลิตนั้นเพียงพอ และทางเดียวที่จะทำใหเกิดขึ้น
คือ บริษัทที่ลงทุนไดรับผลตอบแทนจากการลงทุน” Aboitiz ระบุ
เพิ่มเติม

ที่มา : http://www.businessmirror.com.ph/2016/07/19/ 
  coal-fired-power-plants-definitely-not-out
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กลองประหยัดไฟฟาลดคาไฟฟาได จริงหรือ?

 หลังจากท่ีมีกระแสทางส่ือสังคมออนไลน
หรือโซเชียลมีเดียวามีอุปกรณท่ีสามารถชวย
ประหยัดพลังงานและลดคาไฟฟาได ทั้งใน
รูปแบบของกลองประหยัดพลังงาน และปล๊ัก
ประหยัดพลังงาน โดยมีประกาศตามเว็บไซต
ตาง ๆ และวางขายตามทองตลาดในราคา
ตั้งแต 300 บาท ไปจนถึง 4,000 บาท ซึ่ง
ผูผลิตอางวาจะสามารถชวยลดคาไฟฟาไดถึง 
20 - 40 เปอรเซ็นต บางย่ีหอนำฉลากลอกเลียน
แบบคลายฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 
ของ กฟผ. ติดไวบนกลอง บางรายมีประกาศ
หลอกขายหรือหลอกใหโอนเงิน โดยแอบอาง
หนวยงานราชการทั้ง การไฟฟานครหลวง 
(กฟน.) การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
(กฟผ.) และกระทรวงพลังงาน ซ่ึงมีการจับกุม
ดำเนินคดีแลวหลายราย อยางไรก็ตาม ยังมี
การประกาศขายอุปกรณประหยัดพลังงาน
ตามเว็บไซตตาง ๆ ทำใหประชาชนจำนวน
ไมนอย สงสัยวาอุปกรณประหยัดพลังงาน
เหลานี้ ชวยลดคาไฟฟา ไดจริงหรือไม ซึ่ง

ขณะนี้ไดรับการยืนยันโดย 3 หนวยงาน 
ไดแก กฟผ. นักวิชาการ และ สำนักงาน
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค (สคบ.) 
แลววาอุปกรณดังกลาว ไมสามารถชวยลด
คาไฟฟาไดจริง พรอมทั้งชี้แจงถึงขอมูลและ
การทำงานของอุปกรณชนิดนี้ 

ขอเท็จจริงกลองประหยัดไฟฟา
 อุปกรณกลองประหยัดไฟฟาดังกลาว 
โดยทั่วไปจะมีตัวคาปาซิเตอร (Capacitor) 
หรือตัวเก็บประจุไฟฟา ซ่ึงเปนอุปกรณไฟฟา
ที่ทำหนาที่ปรับปรุงคุณภาพไฟฟา ซึ่งหากมี
การออกแบบที่เหมาะสม จะสามารถชวย
ในการปรับปรุงคุณภาพทางไฟฟาใหดีขึ้น 
หลักการน้ีสามารถประยุกตใชไดกับอุปกรณ
ไฟฟาบางชนิดเทานั้น เชน มอเตอรไฟฟา
อุตสาหกรรม อยางไรก็ตาม กลองประหยัด
ไฟฟา ไมเปนประโยชนตอผูใชไฟฟาตามบาน
แตอยางใด ท้ังในดานของการประหยัดพลังงาน
และการลดคาไฟฟา เน่ืองจากไมชวยใหการ

ใชพลังงานลดลงและการคิดคาไฟฟาของ
กฟน. และ กฟภ. สำหรับครัวเรือนไม
เกี ่ยวของกับคุณภาพทางไฟฟา

 ดานนักวิชาการ ผศ.ชายชาญ โพธิสาร 
อาจารยประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา 
คณะวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
กลาววา ภายในอุปกรณประหยัดพลังงาน
จะมีสวนประกอบหลัก คือ ตัวคาปาซิเตอร 
(Capacitor) หรือตัวเก็บประจุไฟฟา ซึ่งจะ
ชวยจายกำลังไฟฟาแฝงออกมาเปนคา
เพาเวอรแฟคเตอรหรือกิโลวาร (kVAR) 
โดยไมมีผลกับคาพลังงานไฟฟาซึ่งคิดเปน
กิโลวัตต-ชั่วโมง (kWh) ที่ผูใชไฟฟาในภาค
ท่ีอยูอาศัยจะตองเสียคาไฟฟา ดังน้ันอุปกรณ
ประหยัดพลังงาน ท้ังในรูปแบบกลองประหยัด
พลังงานหรือปลั๊กประหยัดพลังงานจึงไม
สามารถชวยประหยัดพลังงานและลดคาใช
ไฟฟาได

ตัวเก็บประจุ
มีหนาที่จายกำลังไฟฟาเสมือน

แตไมมีผลตอการหมุนของมิเตอร
จึงไมสงผลตอการประหยัดไฟฟา

และคาไฟแตอยางใด

สวิตช

หลอดไฟแสดงผล

ขดลวด

ฟวส

ในการทดสอบกับตูเย็นดวยเครื่องวิเคราะหคุณภาพไฟฟา
เมื่อเปดกลองประหยัดพลังงานแลว คาการใชไฟฟา (วัตต) ไมเปลี่ยนแปลงภายในกลองประหยัดพลังงาน
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นายสถิตย สุขอนันตรอยตรีไพโรจน คนึงทรัพยผศ.ชายชาญ โพธิสาร

ตางประเทศพิสูจนแลว เปนเร่ืองหลอกลวง
 รอยตรีไพโรจน คนึงทรัพย รองเลขาธิการ 
สคบ. กลาววา กลองประหยัดพลังงานหรือ
ปล๊ักประหยัดพลังงานท่ีมีการวางจำหนายไม
สามารถประหยัดพลังงานไดจริงจากการ
ตรวจสอบของเจาหนาที่ของ สคบ. และ
อาจารยภาควิชาไฟฟา ซ่ึงการจำหนายอุปกรณ
ดังกลาวมีความผิดทางกฎหมาย 2 กรณี 
คือ 1. การกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติ
คุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 42 
“ผูใดขายสินคาที่ควบคุมฉลากมาตรา 30 
โดยไมมีฉลากหรือฉลากน้ันไมถูกตองหรือขาย
สินคาท่ีมีฉลากท่ีคณะกรรมการวาดวยฉลาก
สั่งเลิกใชตามมาตร 33 ทั้งนี้โดยรูหรือควรรู
อยูแลววาการไมมีฉลาก หรือการแสดงดังกลาว
ไมถูกตองตามกฏหมาย ตองระวางโทษจำคุก
ไมเกิน 6 เดือน หรือปรับไมเกิน 50,000 บาท 
หรือท้ังจำท้ังปรับ” และ 2. กระทำความผิด
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 271 
ขายสินคาโดยหลอกลวงดวยประการใด ๆ 
ใหผูซ้ือหลงเช่ือในคุณภาพแหงของน้ันอันเปน
เท็จ ตองระวางโทษจำคุกไมเกิน 3 ป หรือ
ปรับไมเกิน 6,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

การประหยัดพลังงานตองเกิดจากประสิทธิ
ภาพของเคร่ืองใชไฟฟา
 นายสถิตย สุขอนันต ผูอำนวยการฝาย
ปฏิบัติการดานการใชไฟฟา กฟผ. กลาว
ยืนยันวาไมมีอุปกรณเสริมท่ีสามารถชวยลด
คาไฟฟาไดจริง เครื่องใชไฟฟาจะประหยัด
พลังงานได จะตองเริ่มจากการออกแบบให
มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการใชงานจริง 
มีการตรวจสอบและการรับรองตามหลัก
วิชาการ จากหนวยงานที่เชื ่อถือได เชน
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) 
ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพเบอร 5 การใช 

อุปกรณดังกลาวนอกจากจะไมประหยัดแลว 
ยังจะเกิดอันตรายจากอุปกรณไฟฟาที่ไมมี
คุณภาพ ทำใหเกิดไฟฟาชอตหรือไฟไหมได 
สวนการดัดแปลงมิเตอรใหหมุนชาลงเพื่อ
ใหคาไฟฟาลดลง ดวยวิธีการใด ๆ ก็เปนสิ่ง
ที่ผิดกฎหมาย
 “กฟผ. สนับสนุนการประหยัดพลังงาน 
โดยสงเสริมใหผูผลิตปรับปรุงคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของเคร่ืองใชไฟฟา ใหใชพลังงาน
ลดลง แตการใชประโยชนไมลดลง ชวยให
เกิดการอนุรักษพลังงานของประเทศ”
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นายสถิตย สุขอนันต
ผูอำนวยการฝายปฏิบัติการดานการใชไฟฟา
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 “Smart Grid” หรือ “โครงขายไฟฟา
อัจฉริยะ” เปนโครงขายไฟฟาที่ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสารมาบริหารจัดการ 
ควบคุมการผลิต สง และจายพลังงานไฟฟา 
ซึ่งสามารถรองรับการเชื่อมตอระบบไฟฟา
จากแหลงพลังงาน และสามารถบริหารการ
ใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด

 จากอดีต..ถึงปจจุบัน..สูอนาคต.. กอนป 
2536 สถานีไฟฟาแรงสูงของการไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย (กฟผ.) ใชการควบคุมผาน
ทางแผงควบคุม (Conventional Control 
Board) ตอมาป  2536 - 2544 ไดพัฒนาระบบ

ควบคุมสถานีไฟฟาแรงสูงของ กฟผ. ผานทาง
คอมพิวเตอร EGAT CCS (Computerized 
Control system) บนระบบปฏิบัติการ DOS 
เขามาชวยควบคุมดูแลการจายไฟ และเริ่มมี
การพัฒนา EGAT RTU (Remote Terminal 
Unit) Version Serial Interface สำเร็จในป 
2554 จากน้ันป 2545 - 2558 ไดพัฒนาระบบ 
EGAT CCS ใหสามารถทำงานบนระบบปฏิบัติ
การ MS Windows เพ่ือใหทันกับเทคโนโลยีใหม 
และทดแทนระบบเกาซึ่งกำลังจะหมดอายุ
การใชงาน อีกท้ังยังไดพัฒนาท้ัง EGAT CCS และ 
RTU ใหรองรับ IP Protocol ตามมาตรฐาน 
IEC 60870-5-104

ระบบควบคุมสถานีไฟฟาแรงสูงอัตโนมัติ
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 ตอมาป 2557 ไดเร่ิมพัฒนาระบบ EGAT 
CCS ตอยอดเปน “ระบบควบคุมสถานีไฟฟา
แรงสูงอัตโนมัติ” EGAT  SAS (Substation 
Automation System) ตามมาตรฐาน IEC
61850 ภายใตชื่อ “EGAT IEC61850 SAS” 
เพ่ือรองรับระบบสถานีไฟฟาอัจฉริยะ (Smart 
Substation) ที่เปนสวนหนึ่งของระบบโครง
ขายไฟฟาอัจฉริยะ (Smart Grid) รวมถึงได
พัฒนา Bay Control Unit (BCU) ซึ่งเปน 
Intelligent Electronic Device (IED) ขึ้น
แทน RTU ตามมาตรฐาน IEC61850 โดย
ปจจุบันไดนำเขาทดสอบใชงานจริง ณ สถานี
ไฟฟาแรงสูงอยุธยา 2 เมื ่อเดือนมีนาคมที่
ผานมาไดผลดีเปนที่ภาคภูมิใจ และพรอมจะ
ขยายผลติดตั้งเขาใชงานเปน Base SCADA 
for Micro-EMS ณ โครงการนำรอง Smart 
Grid จังหวัดแมฮองสอน ในป 2560 ตอไป

 “EGAT IEC61850 เปนมาตรฐานท่ีทำ
ใหการเช่ือมตอระหวางอุปกรณระบบควบคุม
(Control) ระบบปองกัน (Protection) และ
ระบบการวัด (Measurement) ของหลาย
เคร่ืองหมายการคา (Brand Name) ในสถานี
ไฟฟาแรงสูงใหสามารถทำงานรวมกันได
รวมไปถึงสามารถสื่อสารแลกเปลี่ยนขอมูล
ระหวางกันตั้งแต โรงไฟฟา (Supply) ไปถึง
ผูใชไฟฟา (End User) ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
พรอมสามารถรองรับการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี

ใหมไดในอนาคต โดยกองพัฒนาระบบควบคุม
ระบบสง ฝายระบบควบคุมและปองกัน
สายงานระบบสง กฟผ. รวมกันคิดคนพัฒนา
ขึ้นเปนลำดับ” นายจรรยง วงศจันทรพงษ 
ผูอำนวยการฝายระบบควบคุมและปองกัน 
กฟผ. กลาว
             
 จากอดีตการพัฒนา EGAT CCS ประหยัด
งบประมาณไปแลวมากกวา 1,200 ลานบาท 
คาดการณในอนาคต EGAT IEC61850 SAS 
จะประหยัดงบประมาณไดราว 600 ลานบาท
...อีกท้ังสามารถทดแทนการจัดซ้ือระบบควบคุม
สถานีไฟฟาจากตางประเทศที่มีราคาสูง
สามารถทำงานรวมกับอุปกรณตามมาตรฐาน 
IEC61850 ไดโดยไมจำกัดผูผลิตระบบควบคุม
สถานีไฟฟา EGAT IEC61850 SAS สามารถ
ทำงานแบบ Redundancy ไดแบบไมจำกัด

จำนวนดวยเทคนิค Circular N Redundancy 
และสามารถทำการเปล่ียน Configuration ได
โดยไมตองนำระบบลง (System Shutdown)  
และมีเคร่ืองมือในการจัด Configuration เปน
ของตัวเอง Human-Machine Interface 
(HMI) เปนแบบ Automatic Single Line 
Generation จาก Configuration File

 ผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ EGAT 
IEC61850 SAS จึงเปนอีกหนึ ่งผลงานที ่
โดดเดนของ กฟผ. และมีบทบาทสำคัญใน
การบริหารจัดการดานพลังงานไฟฟาในอนาคต 
อีกทั้งยัง เปนที่ยอมรับในเวทีระดับประเทศ 
ถึงความตั้งใจ มุงมั่นและพัฒนาระบบอยาง
ตอเนื่อง เพื่อเสริมสรางความมั่นคงใหกับ
ระบบไฟฟาของประเทศเปนสำคัญ
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 ขณะที่ดวงอาทิตยตั้งฉากกับทุกสิ่งบน
พื้นโลก ความรอนทำงานตามหนาที่ของมัน
อยางดี จนบางครั้งดีเกินไปสำหรับเราที่ตอง
เจอกับอากาศรอนจนตองหาที่หลบเขาใต
รมไม อาคาร บานเรือนและหางสรรพสินคา ท่ี
คนมักจะหนีความรอนไปกระจุกรวมกัน เพ่ือ
ใหความเย็นจากเครื่องปรับอากาศพอชวย
บรรเทาดับรอนลงไดบาง ในชวงเวลาเดียวกัน
กับท่ีคนสวนใหญใชชีวิตตามปกติหนีความรอน
เขาหาความเย็น ยังมีคนกลุมหน่ึงท่ีทำงานอยู
ทามกลางอากาศท่ีรอนระอุ และเส่ียงอันตราย 
เพื่อใหคนไทยไดมีความสุขจากการใชไฟฟา
คนกลุมนี้คือฮอตไลน (HOTLINE)

 กลาวคือ การไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย (กฟผ.) มีทีม LINEMAN หรือ
ทีม “ชางสายปฏิบัติการซอมบำรุงรักษาสาย
สงไฟฟา” ที่ตองปฏิบัติงานบนที่สูง เสี่ยง 
และรอนอยูแลว สวนทีม HOTLINE หรือ
ทีม “ปฏิบัติการซอมบำรุงรักษาสายสงไฟฟา
โดยไมดับกระแสไฟฟาแรงสูง” ซึ่งตองเพิ่ม
ความรอนแรง..เพิ่มความทาทาย.. ทำงาน
เพื่อความมั่นคงของระบบไฟฟาเปนสำคัญ

 ทามกลางอุณหภูมิแตะ 40 องศา
เซลเซียส... ทีม HOTLINE จากแผนกบำรุง
รักษาสายสง 1 ถึง 4 กองบำรุงรักษาสายสง 
ฝายปฏิบัติการภาคกลาง ยังคงทำหนาที่ดูแล 
บำรุงรักษาสายสงไฟฟาแรงสูงของ กฟผ. ใหมี
ประสิทธิภาพ พรอมใชงานสงจายกระแสไฟฟา
ไปยังผูใชไฟฟา เปนการทำงานโดยไมดับกระแส
ไฟฟา เพื่อใหกระแสไฟฟากวาแสนโวลตสง
จายไปยังผูใชไฟอยางตอเน่ือง สงผลใหพวกเคา
เหลาน้ันตองเพ่ิมความระมัดระวังในการทำงาน
เพิ่มมากขึ้นอีกเปนเทาตัว นับเปนอีกหนึ่ง
ความทาทายที่ทีม HOTLINE ตองเจอการ
ปฏิบัติงานครั้งนี้มีความพิเศษคือ เปนการ
ปฏิบัติงานแบบ On The Job Training 
หรือการฝกการทำงานในสถานที่จริง โดยมี
ผูปฏิบัติงานรุนพี่เปนผูควบคุมงาน รวมถึง
ถายทอดประสบการณ แนะนำเทคนิคการ
ปฏิบัติงานตามจุดตาง ๆ ใหแกผูปฏิบัติงาน
รุนนอง และสิ่งที่พี่ ๆ ฝากถึงนองคือใหคำนึง
ถึง “ความปลอดภัย”

 นายปวาริศร จิระประดิษฐกุล หัวหนา
กองบำรุงรักษาสายสง ฝายปฏิบัติการภาค
กลาง (อปก.) กลาวถึงการปฏิบัติงานของทีม 
HOTLINE ในคร้ังน้ีวา เปนการปฏิบัติงานแบบ
On The Job Training บนสายสง 230,000 โวลต 
ถายทอดความรูเพิ่มประสบการณในสถานที่
จริง โดยส่ิงสำคัญท่ีตองเนนคือความปลอดภัย 
เพราะความพิเศษในคร้ังน้ีคือ การทำงานแบบ
ไมดับไฟฟาเพื่อไมใหเกิดผลกระทบตอผูใช 
ไฟฟาในภาพรวม นอกจากความเสี่ยงในการ
ปฏิบัติงานโดยไมดับไฟฟาแลว ยังตองเผชิญ
กับสภาพอากาศที่เรียกไดวาถึงจะหลบในที่
รมก็ยังรอนไดอยู การทำงานในคร้ังน้ีนอกจาก

นายปวาริศร จิระประดิษฐกุล
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จะเปนการถายทอดประสบการณจากพี่ ๆ
ผูปฏิบัติงานไปสูรุนนองแลว ยังมีการถายทอด
เทคนิคการทำงานโดยการปฏิบัติงานเปนแบบ 
Buddy พ่ีสอนนอง และยังฝากอีกดวยวา คร้ังน้ี
หัวหนากองและพ่ี ๆ ผูปฏิบัติงานมาดูแลและ
ใหคำชี้แนะแกนอง ๆ อยาถือวาเปนความ
กดดัน ใหต้ังใจปฏิบัติหนาท่ีดวยความถูกตอง
และปลอดภัย พรอมฝากถึงผูใชไฟทุกคนให
ใชไฟอยางมีประสิทธิภาพ พวกเราทีม HOTLINE 
ตั้งใจดูแลรักษาสายสงไฟฟาเพื่อใหมีไฟฟาใช
อยางตอเนื่องมั่นคง 

 กวาสามช่ัวโมงในการปฏิบัติงานทามกลาง
แสงแดดจา และอากาศท่ีรอนจัดจากดวงอาทิตย 
ภารกิจเสร็จสิ้น พรอมกับเหงื่อเม็ดสุดทายที่
หยาดหยด พ่ี ๆ ทีม HOTLINE ก็คอย ๆ ทยอย
ไตลงมาจากเสาสงไฟฟาแรงสูง เห็นจากสภาพ
พวกเคาแลวบอกไดเลยวาสิ่งแรกที่ตองการ
คือน้ำเย็น ๆ มาชวยดับกระหาย คลายรอน
แนนอน ซึ่งหลังจากนั่งพักเหนื่อยกันอยูซัก
ครูใหญ เราจึงไดสอบถามความรูสึกของทีม
สมาชิก HOTLINE วาเปนอยางไรกันบาง
สำหรับการทำงานในวันนี้

เสียงตอบจาก HOTLINE คู แฝด คู แรก
 นายนพรัตน ยมะสมิตร ชางระดับ 5 
และ นายนรินทร ยมะสมิตร ชางระดับ 4 แผนก
บำรุงรักษาสายสง 3 กองบำรุงรักษาสายสง 
อปก. สองพ่ีนองฝาแฝดสมาชิกทีม HOTLINE 
คูแฝด คูแรกของ อปก. ของ กฟผ. และของ
ประเทศ บอกเลาวา On The Job Training 
ในคร้ังน้ีเปนการถายทอดความรูใหแกนองใหม 
ทั้งการใหเทคนิค คอยชวยเหลือ ควบคุมการ
ทำงานใหกับนอง ๆ แบบตัวตอตัว รูสึกภูมิใจ
ที่ไดรวมถายทอดประสบการณใหแกนอง ๆ 
เพราะครั้งหนึ่งเราตางก็เคยเปนเด็กใหมดวย
กันทั ้งคู  ซึ ่งทุกคนตองผานการฝกฝนทั ้ง
ทฤษฎีและการปฏิบัติจริง ซึ่งการเก็บเกี่ยว
ประสบการณ ในการทำงานทุกครั้งทำใหเรา
ม่ันใจข้ึน สำหรับอุปสรรคในคร้ังน้ีคงเปนเร่ือง
อากาศท่ีรอนอบอาว แตเรามีการเตรียมความ
พรอม พักผอนรางกาย นอนหลับใหเพียงพอ 
น่ันก็มีสวนชวยใหการทำงานเปนไปดวยความ
ราบร่ืน เราตองรับผิดชอบในหนาท่ีของตนเอง 
เพราะการทำงานของเราคือความรับผิดชอบ
ตอความม่ันคงของระบบไฟฟาของชาติ

 จากสิ่งที่ทีม HOTLINE ถายทอด
มาทำใหเรารูไดถึงหนาที่ ความรับผิดชอบ
ของทีมที่มีสวนในความมั่นคงระบบไฟฟา
ของประเทศ ถึงแมจะเปนเพียงสวนเล็ก ๆ
ในระบบสงไฟฟา แตก็มีความสำคัญในการ
ชวยรักษา ดูแลเสาสงไฟฟาแรงสูงอันเปน
สมบัติของชาติอยูมาก ซ่ึงดวยภารกิจหนาท่ี
เหลาน้ี มุงหวังเพียงเพ่ือใหประชาชนคนไทย 
ไดมีพลังงานไฟฟาใชอยางมั ่นคงและมี
ประสิทธิภาพ เพราะหนาที่ของ คน กฟผ. 
คือ ผลิตไฟฟา เพื่อความสุขของคนไทย

ÎÍμäÅ¹�
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นายนพรัตน และนายนรินทร ยมะสมิตร



22 EGAT Smile
ÊØ¢ã¨¡Ñº ¡¿¼.
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ºŒÒ§¡ÓÅÑ§ºÃÃ¨ØÀÑ³± �àÁç´ÁÐÁ‹Ç§ ºŒÒ§¡ÓÅÑ§
Ù́áÅÅÙ¡¤ŒÒ·Õèà¢ŒÒÁÒàÅ×Í¡«×éÍÊÔ¹¤ŒÒ 

 แมบานเหลานี้ไดรวมตัวกันภายใตชื่อ 
“วิสาหกิจชุมชนกลุมสงเสริมอาชีพบาน
หาดไกตอย” เพ่ือชวยกันแปรรูปและจำหนาย
เม็ดมะมวงหิมพานต ซึ่งปจจุบันไดกลายเปน
สินคาโดงดังท่ีสงขายท่ัวประเทศ และถูกยกให
เปนสินคาโอทอป 5 ดาวของจังหวัดอุตรดิตถ 
ดวยความที่เม็ดมะมวงหิมพานตเปนถั่วที่มี

รสชาติหวานมันกวาถ่ัวชนิดอ่ืน ท้ังยังมีคุณคา
ทางโภชนาการสูง เหมาะสำหรับรับประทาน
เพ่ือบำรุงสุขภาพ บำรุงสายตา ชวยใหกระดูก
แข็งแรง และปองกันการเกิดโรคมะเร็งลำไสใหญ
ได โดยสามารถรับประทานไดท้ังแบบเปนของ
ทานเลน หรือนำไปประกอบอาหาร สงผลให
เม็ดมะมวงหิมพานตเปนที่ตองการของตลาด
และผูบริโภค

 นางกองเหรียญ หลวงเรื่อง หรือ พี่ปม 
รองประธานกลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมสงเสริม
อาชีพบานหาดไกตอย เลาถึงความเปนมาใน
เรื่องนี้วา กลุมสงเสริมอาชีพบานหาดไกตอย
เกิดขึ้นในป 2547 โดยมีคุณวันทา ผานคำ 
เปนประธานกลุมฯ ตอมาในป 2548 ได
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จดทะเบียนเปนกลุมวิสาหกิจชุมชน ปจจุบัน
มีสมาชิกทั้งหมด 63 คน สมาชิกสวนใหญ
เปนผูหญิงในชุมชน มีอายุตั้งแต 30 ป ไปจน
ถึง 60 ป ซึ่งการเปนกลุมวิสาหกิจชุมชนนั้น
จะทำใหคนในกลุมสามารถพึ่งพาตนเองได 
มีรายไดที่แนนอน อีกทั้งยังมีเงินปนผลจาก
การขายสินคาแยกตามหุนของสมาชิก และ
สามารถกูยืมเงินภายในกลุมวิสาหกิจ ทำให
คนในชุมชนสามารถเล้ียงครอบครัวมีเงินออม  

และไมเปนหน้ีเปนสินจากการกูเงินนอกระบบ 
นอกจากนี้เมื่อกลุมของเรามีการดำเนินงาน
ท่ีเปนระบบ ทำใหหนวยงานตาง ๆ ท้ังภาครัฐ
และเอกชนเห็นถึงความตั้งใจในการทำงาน
ของพวกเรา ไดใหการชวยสนับสนุนชุมชน 
ทำใหมีชองทางการจัดจำหนายสินคามากข้ึน 
และมีรายไดในการขายสินคาเพิ่มขึ้น

 หนึ ่งในหนวยงานสำคัญที ่ไดใหการ
สนับสนุนตั้งแตชวงแรก ๆ คือ การไฟฟาฝาย
ผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ไดเขามาชวย
สนับสนุนต้ังแตป 2550 โดยสนับสนุนหลอดไฟ
สองแสงสวาง พัดลมในสำนักงาน จัดทำปาย
กลุม นอกจากนี้ยังชวยในการสงเสริมดาน
การตลาด พัฒนาบรรจุภัณฑ และเพ่ิมชองทาง
ในการจำหนายสินคา อาทิ นำผลิตภัณฑของ
ชุมชนไปจำหนายยังท่ีทำการ กฟผ. ท่ัวประเทศ 
รวมท้ังพาคนมาศึกษาดูงานและอุดหนุนสินคา
อยางเสมอมา

 พี่ป มไดพาเดินชมสถานที่ในการทำ
เม็ดมะมวงหิมพานต โดยภายในจะแบงพื้นที่

อยางเปนสัดสวน ไดแก โกดังเก็บเม็ด เรือน
กะเทาะ โรงตม โรงปุย เรือนเพาะชำ หอง
บรรจุภัณฑ โรงเปลือก พรอมกับอธิบายข้ันตอน
การทำวากวาจะมาเปนเม็ดมะมวงหิมพานต
รสชาติอรอยนั้น ตองผานกระบวนการทำที่
ซับซอนไมนอยเลยทีเดียว เริ่มตั้งแตการนำ
เม็ดมะมวงหิมพานตที่แกจัดนำมาตากแดด
ทิ้งไว 3 – 4 วัน จากนั้นนำไปตมในน้ำเดือด 
15 นาที แลวตักข้ึนมาพักอีก 12 ช่ัวโมง แลว
จึงนำไปกะเทาะเปลือก หลังจากนั้นนำเม็ด
ที่กะเทาะแลวเขาตูอบแกสประมาณ 9 - 10 
ชั่วโมง กอนที่จะนำไปลอกเยื่อสีชมพูที่หุม
เม็ดอยู สุดทายนำไปอบในตูแกส 30 นาที
แลวนำไปคัดแยกขนาด และบรรจุหอพรอม
จำหนาย ท้ังน้ี พ่ีปมแอบบอกเคล็ดลับการเพ่ิม
รายไดของกลุมวา สวนตาง ๆ ของกระบวนการ
แปรรูปเม็ดมะมวงหิมพานตน้ัน สามารถสราง
รายไดท้ังส้ิน อาทิ สวนเปลือกของเมล็ดท่ีผาน
การกะเทาะแลว จะมีรถมารับซื้อเพื่อเอาไป
สกัดเปนสวนผสมผาเบรกรถยนตได เยื่อของ
เม็ดมะมวงฯ สามารถนำไปทำปุยจำหนาย
ไดอีกดวย 

äÁ‹¤Ô´Ç‹ÒÍÒªÕ¾¡Ðà·ÒÐà»Å×Í¡àÁç´ÁÐÁ‹Ç§ËÔÁ¾Ò¹μ�¨ÐÂÑè§Â×¹
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¢Í§ÊÁÒªÔ¡ »˜¨¨ØºÑ¹¡ÅØ‹Á¢Í§àÃÒÁÕÃÒÂä´Œ·ÕèÁÑè¹¤§ ·ÓãËŒ
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นางกองเหรียญ หลวงเรื่อง
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 ปจจุบันกลุมฯ ไดพัฒนาเม็ดมะมวง
หิมพานตใหมีรสชาติที่หลากหลายถูกปาก
ผูบริโภค ไดแก รสอบน้ำเกลือ รสทอดอบเกลือ 
รสเกสรผึ้ง รสสาหราย รสตมยำ รสปาปกา 
รสบาบีคิว และรสอบเคลือบช็อคโกแลต
บวกกับเม็ดมะมวงหิมพานตของท่ีน่ีจะเม็ดเล็ก 
เน้ือแนน หวานหอม ผลิตใหมสดทุกวัน จนทำ
ใหเปนสินคายอดนิยมของจังหวัดอุตรดิตถ 
ท่ีนักทองเท่ียวแวะมาเยือนตองซ้ือกลับไปเปน
ของฝาก จนผลิตกันแทบไมทันเลยทีเดียว
 

 ชีวิตของพ่ีปมในวันน้ีดีกวาเม่ือกอนมาก 
ไมตองจากบานจากครอบครัวไปทำงานไกล ๆ 
“เดิมทีพ่ีทำงานรับจางท่ีกรุงเทพฯ แตสูสภาพ
เศรษฐกิจและความคิดถึงครอบครัวไมไหวจึง
กลับมาทำงานท่ีบานเกิด คือจังหวัดอุตรดิตถ
ในป 2549 ตอนนั้นลูกชายยังเล็กอยู พี่จึง
อยากกลับมาดูแลเคา เม่ือกลับมาไดมาเขากลุม
วิสาหกิจชุมชนกลุมสงเสริมอาชีพบานหาด
ไกตอย ในชวงแรกมีทอแทบาง เพราะไมคิดวา
อาชีพกะเทาะเปลือกเม็ดมะมวงหิมพานตจะ
ย่ังยืนและเล้ียงดูครอบครัวได แตสุดทายแลว
ดวยความรวมแรงของสมาชิก และความสามารถ
ของผูนำกลุมอยางพี่วันทา ทำใหปจจุบัน
กลุมของเรามีรายไดที่มั่นคง ตอนนี้ชีวิตพี่ดี
ขึ ้นมาก ครอบครัวอบอุน” พี่ป ม กลาว

 หลังจากที่ไดเดินสำรวจรอบ ๆ แลว 
ทุกคนท่ีน่ีตางทำงานกันอยางแข็งขัน แตถึงจะ
เหน่ือยแคไหน ทุกคนก็ยังย้ิมแยมใหกัน พูดคุยกัน
อยางสนุกสนาน จึงทำใหสินคาท่ีผลิตจากวิสาหกิจ
ชุมชนกลุมสงเสริมอาชีพบานหาดไกตอย 
เปนผลิตภัณฑที ่ผลิตออกมาจากใจจริง ๆ 
หากใครสนใจเม็ดมะมวงหิมพานตจากวิสาหกิจ
ชุมชนกลุมสงเสริมอาชีพบานหาดไกตอย 
สามารถหาซ้ือไดแลวท่ี รานผ้ึงนอย ราน Top 
supermarket สาขาใหญ (สมุทรสาคร) ราน
ของฝากจังหวัดนครราชสีมา และรานของฝาก 
ปตท. หรือจะมาเยี่ยมพี่ ๆ ถึงแหลงผลิต ณ 
หมูที่ 3 ตำบลหาดลา อำเภอทาปลา จังหวัด
อุตรดิตถ พี่ ๆ ทุกคนก็ยินดีตอนรับ

ครอบครวอบอุน  พปม กลาว กล
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 อาชีพ “นักประดาน้ำ” ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) คงทำใหใครหลายคนประหลาดใจไมนอย 
วานักประดาน้ำ กับ กฟผ. เกี่ยวของกันอยางไร เพราะหากใหลองทายถึงอาชีพของคน กฟผ. คำตอบคงหนีไมพน ชาง 
และ วิศวกร แตความจริงแลวคนเกงของ กฟผ. ยังมีอีกหลากหลายภารกิจหนาที่ และทุกตำแหนงหนาที่ลวนเปนฟนเฟอง
สำคัญของการขับเคล่ือน กฟผ. 

 ในครั้งนี้คอลัมน Secret Talk ขอแนะนำทุกทานใหรูจักกับ คุณบุญชู ตรีรัตนนนท ตำแหนงวิศวกรระดับ 7 แผนก
ประดาน้ำ นักประดาน้ำ กฟผ. รุนที่ 4 ที่มีประสบการณดำน้ำมากวา 30 ป และยังรับหนาที่เปนครูฝกใหแกนักประดาน้ำ
รุนนองอีกดวย ภารกิจงานของนักประดาน้ำของ กฟผ. ตองไมธรรมดาอยางแนนอน จึงตองขอใหคุณบุญชูเลาถึงประสบการณ
การทำงาน และเฉลยวานักประดาน้ำ กับ กฟผ. เกี่ยวของกันอยางไร
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นักประดาน้ำ กฟผ. มีหนาที่อะไร
 นักประดาน้ำของ กฟผ. มีหนาที่หลักในการดูแลอุปกรณ
ของ กฟผ. ที่อยูใตน้ำทั้งของโรงไฟฟาและเขื่อนใหมีความสมบูรณ
พรอมตลอดเวลา โดยในการปฏิบัติงานจริงจะมีหลากหลายหนาที่ 
ไดแก งานสำรวจ งานซอมบำรุงรักษา งานติดตั้ง งานโยธา รวมถึง
งานดาน CSR อีกดวย ดังน้ันนักประดาน้ำของ กฟผ. จะมีคุณสมบัติ
พิเศษคือนอกจากจะเปนนักประดาน้ำแลว ยังตองเปนงานดานวิศวกร
และงานชางดวย สำหรับงาน CSR ของนักประดาน้ำ กฟผ. มีการ
ปฏิบัติหนาที่โดยการรองขอจากท้ังภายในและภายนอก กฟผ. อาทิ 
งานคนหาผูเสียชีวิตในน้ำ หรือเมื่อมีงานเทศกาลหรืองานสำคัญ
ในพื้นที่ กฟผ. ที่ตองเกี่ยวของกับทางน้ำ นักประดาน้ำจะไปประจำ
บริเวณน้ัน ๆ เพ่ือคอยดูแลความปลอดภัยเน่ืองจากอาจเกิดอุบัติเหตุ
ทางน้ำขึ้นได ในอดีตเคยมีเหตุการณชางตกน้ำที่ อ.แมเมาะ 
นักประดาน้ำ กฟผ. ถูกรองขอจากชาวบานใหไปชวยเหลือ ถือเปน
การชวยเหลือเกื้อกูล และเปนการผูกสัมพันธที่ดีกับชุมชนรอบ ๆ 
กฟผ. เหมือนเปนการชวยเหลือญาติมิตร ถึงแมวาเหตุการณนั้นจะ
อันตรายมากเนื่องจากเราไมรูวาอารมณของชางในตอนนั้นอยูใน
อารมณไหน อาจเปนอันตรายตอตัวเราเองได 

กฟผ. มีนักประดาน้ำมากหรือนอยอยางไร
 กฟผ. มีนักประดาน้ำท้ังหมด 68 คน แบงเปนนักประดาน้ำ
ในแผนกประดาน้ำจำนวน 19 คน และนักประดาน้ำซึ่งประจำอยู
เขต เขื่อนและโรงไฟฟาทั่วประเทศอีก 49 คน เหตุผลที่ตองมี
นักประดาน้ำประจำอยูท่ัวประเทศน้ัน เน่ืองจากเม่ือเกิดกรณีฉุกเฉิน
จะสามารถเรียกนักประดาน้ำท่ีประจำแตละพ้ืนท่ีไดทันที นักประดาน้ำ
ในแผนกประดาน้ำจะทำหนาที่ในงานประดาน้ำโดยตรง แตถาหาก
เปนนักประดาน้ำประจำตามเข่ือนหรือโรงไฟฟา ผูปฏิบัติงานเหลาน้ัน
จะมีงานประจำของตัวเองดวยเชน บางคนเปนชาง บางคนเปน
วิศวกร และมีงานประดาน้ำเปนงานรอง
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เริ่มเปนนักประดาน้ำต้ังแตเมื่อไหร
 ผมเปนนักประดาน้ำมาประมาณ 30 ป โดยเขาสมัครเปน
นักประดาน้ำ กฟผ. หลังจากเขางานตอนป 2526 มาได 2 ป ผมเขา
ทำงานท่ี กฟผ. ตำแหนงชาง แตเห็นรุนพ่ีในท่ีทำงานเปนนักประดาน้ำ
เลยรูสึกสนใจ สวนตัวชอบดำน้ำอยูกอนแลว เพราะอยากรูวาใตน้ำ
น้ันเปนอยางไร ย่ิงไดไปฝกดำน้ำแลวย่ิงรูสึกชอบ และตอนน้ีเปล่ียน
จากชอบมาเปนรักอาชีพน้ีเลย อาชีพนักประดาน้ำไดใหประสบการณ
ท่ีสนุกและมีคาแกตนเองมากมาย ท้ังยังเปนงานท่ีไมนาเบ่ือ มีความ
ทาทายตลอดเวลา เพราะถึงแมจะเปนงานลักษณะเดียวกัน แตเมื่อ
เปล่ียนสถานที่การทำงานก็จะแตกตางกันออกไป
  
นักประดาน้ำ กฟผ. ตองมีคุณสมบัติอยางไร
 นักประดาน้ำของ กฟผ. จะตองมีรางกายที่แข็งแรงมี
สภาพจิตใจที่เขมแข็ง ไมตกใจงาย ไมขี้กลัว มีความรับผิดชอบสูง 
มีความเอื้อเฟอเผื่อแผ และตองไมทิ้งเพื่อนรวมงานเพราะในบาง
กรณีอาจเกิดเหตุขัดของหรือเกิดเหตุฉุกเฉินเม่ือเพ่ือนท่ีลงไปปฏิบัติงาน
ดวยกันไมสามารถพาตัวเองขึ้นมาบนผิวน้ำได เราตองไมทิ้งเพื่อน
และตองชวยกันพาเพ่ือนขึ้นมาดวย
 
 ในการฝกนักประดาน้ำนั้นเกือบทุกหลักสูตร จะใช
ทหารเรือเปนครูฝกซึ่งจะคอนขางฝกหนักมาก มีบางหลักสูตรจะใช
นักประดาน้ำของ กฟผ. ท่ีมีประสบการณเปนครูฝก นักประดาน้ำจะ
โดนฝกหนักหรือฝกโหดเพื่อความมีระเบียบวินัย ความสามัคคี และ
เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ทุกคนตองถอดหัวโขน ไมวาจะเปนวิศวกร 
ชาง หรือหนาท่ีอะไรก็ตามเม่ือมาฝกรวมกันแลว ตองเปนทีมเดียวกัน 
โดนทำโทษก็ตองโดนดวยกัน กินดวยกัน นอนดวยกัน และลำบาก
ดวยกัน มีระยะเวลาการฝก 1 เดือน เพื่อเปนการคัดกรองคนที่ไม
พรอมสำหรับการเปนนักประดาน้ำออกไป เพราะหากมีคนที่ไม
พรอมมาทำหนาที่จะเปนอันตรายทั้งกับตัวของเคาเอง และเพื่อน
รวมงาน ทั้งนี้ในแตละปจะมีการฝกทบทวนประจำปสำหรับ
นักประดาน้ำทุกคน ตามกฎในคูมือประดาน้ำของ กฟผ. อาทิ ในหน่ึง
ปตองมีการตรวจสุขภาพ 2 คร้ัง ฝกทบทวน 1 คร้ัง ถาผาน 3 อยาง
นี้แลวจึงจะเปนนักประดาน้ำตอไปได ไมวาจะเปนครูฝกหรือ
นักประดาน้ำทั่วไปก็ไมมียกเวน 
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ภารกิจดำน้ำมีความทาทายอยางไร
 ประสบการณท่ีทาทายและประทับใจในการปฏิบัติภารกิจ
ดำน้ำมีเยอะมาก แตหนึ่งในภารกิจที่ทาทายมากงานหนึ่งคือ เมื่อ
หลายปมาแลวกับงานเปลี่ยน Trash Rack หรือตะแกรงกั้นขยะ
ขนาดใหญ เพ่ือปองกันไมใหขยะท่ีมีต้ังแตขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ
อยางซุงไม ไหลเขาเคร่ืองกำเนิดไฟฟาของเข่ือนศรีนครินทร เน่ืองจาก
ตะแกรงดังกลาวฉีกขาด ท่ีบอกวาทาทายเน่ืองจากในตอนน้ันเพ่ิงได
ทำงานในรูปแบบนี้ครั ้งแรก อีกทั ้งตองทำงานในเวลากลางคืน 
เนื่องจากไมสามารถหยุดเครื่องกำเนิดไฟฟาในเวลากลางวันได 
เพราะตองเดินเครื่องผลิตไฟฟาใหเพียงพอกับความตองการใชไฟ
ของประชาชน ในงานเปลี่ยน Trash Rack นี้ ตองใชเครนลักษณะ 
3 แกน หมุนได 6 ทิศทาง สำหรับเคล่ือนยายตะแกรงยักษ ความยาก
อยูตรงท่ีนักประดาน้ำจะส่ือสารกับคนบังคับเครนอยางไรใหรูวาตอง
ใหเครนขยับซาย ขวา ข้ึน ลง เพ่ือใหวาง Trash Rack ไดลงตำแหนง
เดิม สมัยกอนยังไมมีเครื่องมือสื่อสารใตน้ำ พวกเราจึงคิดสัญญาณ
เชือกกระตุกขึ้นมาเพื่อสงสัญญาณไปยังผูบังคับเครน และงานนี้
ตองทำภารกิจแขงกับเวลาใหเสร็จภายในระยะเวลาจำกัด คือตั้งแต 
23.00 – 05.00 น. เพราะย่ิงใชเวลาการทำงานใตน้ำใหนอยเทาไหรก็
จะยิ่งปลอดภัยกับตัวเราเองมากเทานั้น อีกทั้งอุณหภูมิของน้ำที่ลึก
มาก ๆ เวลากลางคืนจะเย็นมาก ซึ่งการทำงานบางครั้งก็ไมเปนไป
ตามแผนที่ไดวางไวตองอาศัยประสบการณและทีมเวิรคชวยกันแก
ปญหา

 อีกงานท่ีทาทายเชนกันคือ งานวางทอก้ันหินท่ีเข่ือนบางลาง 
วิธีการทำงานคือตองใชรถเครนในการวางทอและยกหินท่ีขวางทางทอ 
และใชสัญญาณเชือกกระตุกในการบอกสัญญาณระหวางนักประดาน้ำ
กับเจาหนาที่บังคับเครน เขื่อนบางลางเปนการสรางเพื่อกั้นลำน้ำ 
ฉะน้ันเม่ือเปนน้ำในแมน้ำจะมองอะไรไมเห็น ถึงแมจะใชไฟฉายสอง
ก็มองไมเห็น สวนการเคล่ือนยายหินในแมน้ำ ซ่ึงบางกอนมีขนาดใหญ

มากกวาโตะทำงานเสียอีก ตองใชวิธีคลุมหินดวยตาขาย แลวใหนัก
ประดาน้ำ 2 คน ชวยกันกลิ้งหินเพื่อนำเชือกสลิงมาผูกกับตัวหิน
และสงสัญญาณใหเครนดึงหินข้ึนมาบนบกเพ่ือเคลียรพ้ืนท่ีกอนการ
วางทอ ซึ่งนักประดาน้ำที่ทำงานดวยกันจะตองรูใจและไวใจกัน
เพื่อใหงานออกมาสำเร็จ แตหัวใจสำคัญที่แทจริงของการทำงาน
คือการศึกษาขอมูลและวางแผนกอนการปฏิบัติงานจริง โดยตอง
คาดคะเนปญหา อุปสรรค และเตรียมแผนแกไข นักประดาน้ำที่
ปฏิบัติงานทุกคนตองมีความเปนมืออาชีพ ทำตามแผนที่วางไว 
เพราะงานใตน้ำเปนงานที่เสี่ยงอันตรายมาก หากพลาดแมเพียง
นิดเดียวอาจถึงชีวิตได นอกจากนี้การมีเพื่อนรวมงานที่ดี ถือเปน
สวนสำคัญเชนกันที่จะทำใหงานออกมาสำเร็จ 

ในฐานะนักประดาน้ำรุนพี่ อยากฝากอะไรถึงรุนนอง
 กฟผ. เปนเหมือนบานเปนเหมือนครอบครัวของผม 
การที่ไดเขามาทำหนาที่นี้ ผมจะทำเต็มความสามารถ เพราะในทุก
การทำงานผมคิดเสมอวา เสมือนการบำรุงรักษาบานของตนเอง 
งานประดาน้ำใน กฟผ. คอนขางหาคนทำยาก เพราะเขาใจวาเปนงาน
ท่ีคอนขางยากและอันตราย ในทุกคร้ังท่ีปฏิบัติหนาท่ี ผมจะยึดหลัก 
“ปลอดภัยไวกอน” ผมจะบอกกับลูกศิษยเสมอวา อุปกรณในการ
ดำน้ำตาง ๆ ตองตรวจสอบดวยตนเองอยาไวใจคนอ่ืน เน่ืองจากเราไม
รูวาคนท่ีตรวจสอบอุปกรณใหเรานั้นมีความละเอียดถี่ถวนมากนอย
แคไหน ถาเราตรวจสอบดวยตนเองจะดีกวาเพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตของตนเอง อาทิ แรงดันอากาศในถังอากาศอุปกรณตาง ๆ 
ทำงานปกติดีหรือเปลา อากาศท่ีใชสำหรับหายใจน้ันมีกล่ินท่ีผิดปกติ
หรือไม อาจฟงแลวรูสึกวาทำไมงานประดาน้ำนั้น นากลัวและเสี่ยง
อันตรายตอชีวิต แตความจริงแลวงานประดาน้ำจะไมอันตราย 
หากมีการวางแผนงานที่ดี และมีสติในการทำงาน เหมือนกับการ
ใชชีวิตหากเราไมประมาท จะลดโอกาสในการเจออันตรายไดมาก
เลยทีเดียว
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                  ในทุก ๆ เมนูของ
             อาหารไทยมักจะมีผัก
            ชนิดตาง ๆ เปนสวน
ประกอบ เพราะผักมีสารอาหารมากมายที ่เปนประโยชนตอ
รางกาย อีกทั้งยังใชตกแตงอาหารใหนารับประทาน แตผักบางชนิด
จำเปนตองปรุงใหสุกกอน เน่ืองจากเม่ือรับประทานดิบ ๆ อาจมีพิษ
ตกคางจากสารประกอบของผักชนิดน้ัน ๆ ฉบับน้ีจึงมีขอมูลเก่ียวกับ
การรับประทานผัก และสมุนไพรใหปลอดภัยมาฝากกัน
 
 ¼Ñ¡â¢Á ผักใบเขียวขจี อยางผักโขมดิบ ๆ มีกรดออกซาลิก 
(Oxalic) ที่มีฤทธิ์ทำใหลำไสระคายเคืองและเปนตัวขัดขวางไมให
รางกายดูดซึมธาตุเหล็กและแคลเซียม จึงมีโอกาสขาดธาตุเหล็กและ
แคลเซียมได แตกรดออกซาลิกจะหมดฤทธิ์ทันทีเมื่อเจอความรอน 
เราจึงควรปรุงผักโขมใหสกุกอนนำมารับประทาน

 Ë¹‹ÍäÁŒ หนอไมสดมี Cyanogenic glycoside ซ่ึงสามารถ
เปลี่ยนเปนไซยาไนต มีพิษตอรางกาย และหากรางกายไดรับสาร
ตัวนี้ในปริมาณมาก ก็จะเขาจับกับฮีโมโกลบิน ทำใหเกิดอาการขาด
ออกซิเจน ทุรนทุราย หมดสติ และอาจเสียชีวิตได ดังนั้นจึงแนะนำ
ใหปรุงหนอไมใหสุกกอน หรือนำหนอไมไปดอง ซึ่งตองผานการตม
กอนรับประทาน เพราะวิธีปรุงสุกดวยความรอนจะชวยสลาย 
Cyanogenic glycoside

 ¡ÐËÅèÓ»ÅÕ เปนผักที่มีวิตามินซีสูง มีประโยชนมากแตตอง
ปรุงใหสุกกอน เน่ืองจากหากรับประทานกะหล่ำปลีดิบในปริมาณมาก 
สารออกซาเลต (Oxalate) ในกะหล่ำปลีจะไปจับกับแคลเซียม
ที่กรวยไต จนกลายเปนสารแคลเซียมออกซาเลต ซึ่งเสี่ยงตอโรคนิ่ว
ในไต นอกจากน้ีในกะหล่ำปลีดิบยังมีสารกอยโตรเจน (Goitrogen) 
ซ่ึงสามารถรบกวนการดูดซึมและการใชประโยชนของไอโอดีนท่ีตอม
ไทรอยด ทำใหรางกายดึงไอโอดีนจากเลือดไปใชไดนอยกวาปกติ 
จนอาจกอใหเกิดโรคคอพอกได แตกอยโตรเจนจะสลายไดอยางรวดเร็ว
เม่ือโดนความรอน  ฉะน้ันจึงควรบริโภคกะหล่ำปลีแบบปรุงสุกจะดีกวา

¨Ò¡¼Ñ¡áÅÐÊÁØ¹ä¾ÃäÁ‹»ÃØ§ÊØ¡

¼Ñ¡â¢Á

Ë¹‹ÍäÁŒ

¡ÐËÅèÓ»ÅÕ

¾ÔÉ
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 สำหรับผักท้ังหลายท่ีบอกมาน้ี หากกินดิบในปริมาณท่ีพอเหมาะ
ก็ไมไดเปนพิษตอรางกาย การจะสงผลเสียตอรางกายนั้น จะตอง
รับประทานผักชนิดนั้น ๆ อยางเดียว ในปริมาณมากเปนกิโลกรัม 
หรือหลาย ๆ วันติดกัน แตหากรับประทานตามปกติในชีวิตประจำวัน 
และรับประทานผักหลาย ๆ ชนิดสลับกัน จะเปนประโยชนสำหรับ
รางกาย

 ในสวนสมุนไพร คนไทยใชสมุนไพรเพื่อรักษาภาวะเจ็บปวย
มาชานาน อีกทั้งสมุนไพรยังนำมาเปนสวนประกอบในอาหารได
มากมายหลายชนิด และในปจจุบันมีการแปรรูปสมุนไพรเพื่อเพิ่ม
ความสะดวกในการใช ทำใหสมุนไพรเขาถึงผูบริโภคไดงายขึ้น แต
การใชสมุนไพรที่ผานการเตรียมมาอยางไมเหมาะสม อาจทำให
เกิดโทษตอรางกาย จึงควรทราบประโยชนและโทษจากสมุนไพร
กอนการบริโภค

 ¢Õ éàËÅç¡ เปนสมุนไพรที่รู จักกันดีที่นำมาประกอบอาหาร 
ขี้เหล็กมีสรรพคุณเปนยาระบายอยางออน ชวยใหนอนหลับไดดี 
แตการรับประทานขี้เหล็กแปรรูปในรูปแบบแคปซูล อาจสงผลเสีย
ตอตับ อาจทำใหตับอักเสบได

 ¡ÅÍÂ สวนหัว นำมาทำเปนขนมหวานหรือขาวเหนียวกลอย 
แตการนำกลอยมาใชโดยผานการเตรียมที่ไมถูกวิธีและไมสะอาด 
จะทำใหสารพิษกลุมอัลคาลอยดในกลอย คือ Dioscorine ซึ่งเมื่อ
รับประทานเขาไปจะมีฤทธิ์ตอระบบประสาทสวนกลาง ทำใหมี
อาการคล่ืนไสอาเจียน ใจสั่น เหง่ือออก ตัวเย็น ตาพรา ทั้งนี้จะไมมี
การนำกลอยดิบมารับประทานโดยเด็ดขาด

 ÍÑÅÁÍ¹ �́ อาหารยามวางยอดนิยมของใครหลายคน อัลมอนด
เปนแหลงอุดมวิตามินหลายชนิด ชวยยอยอาหาร ชวยปองกันการ
เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ แตการรับประทานอัลมอนด ตองนำไป
ปรุงสุกกอน เนื่องจากอัลมอนดชนิดขมเมื่อยังดิบอยู จะมีสารพิษ 
คือ ไซยาไนด ซ่ึงจะทำใหปวดศีรษะ กลามเน้ือออนลา หายใจลำบาก 
มึนงง ความดันโลหิตต่ำ หมดสติ หรืออาจถึงแกชีวิตได

 ถึงแมสมุนไพรจะมีประโยชนในการรักษาอาการเจ็บปวยได
มากมาย แตการนำสมุนไพรมาบริโภคโดยไมผานการเตรียมที่ดี 
ตลอดจนไมทราบถึงสวนประกอบ หรือขอควรระวังในการบริโภค 
อาจเกิดอันตรายตอรางกายได ดังนั้น จึงควรหาขอมูลของสมุนไพร
หรือขอคำแนะนำเรื่องความปลอดภัยของสมุนไพรจากแพทยหรือ
เภสัชกรกอนนำมาบริโภคทุกคร้ัง เพ่ือใหไดประโยชนของสมุนไพรสูงสุด
และยังปองกันการเกิดพิษจากการนำมาใชที่ไมเหมาะสมไดอีกดวย

ÍÑÅÁÍ¹ �́

¡ÅÍÂ

¢ÕéàËÅç¡
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 “นกน้ำเพลินตา สมิหลาเพลินใจ เมืองใหญสองทะเล เสนห
สะพานปา ศูนยการคาแดนใต” คำขวัญประจำ จ.สงขลา ที่เลาถึง
ความสวยงามและเสนหของ จ.สงขลา ไวไดอยางนาประทับใจ แตคุณ
จะเชื่อหรือไมวา จ.สงขลา ยังมีอะไรอีกมากมายที่ผูรักการเดินทาง 
รักศิลปะ รักการถายภาพ จะพลาดไมได

 เราเปนคนหน่ึงท่ีไดมีโอกาสไปรวมกิจกรรม “Unseen EGAT 
สุขยกกำลัง 2 @ สงขลา” ซึ่ง การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
(กฟผ.) จัดนำทีมบล็อคเกอร และผูรักการถายภาพไปเปดประสบการณ
ใหม ความสุขการอยูรวมกันของโรงไฟฟา ชุมชน และสิ่งแวดลอม
ครั้งนี้ และไดคนพบสถานที่แหงความสุขของ จ.สงขลามากมาย 
ผานการนั่งรถรางชมยานเมืองเกาสงขลา ที่เต็มไปดวยเสนหอัน
หลากหลาย สวนสองเล สตรีทอารต อาคารบานเรือนเกา ๆ 
สถาปตยกรรมอันทรงคุณคา หากเลาเชนนี้คุณอาจจะยังนึกภาพ
ตามไมออก งั้นเราลองมาติดตามกันวา 10 สถานที่ที่ Travelista 

นักเดินทาง นักขาวและบล็อกเกอรสาวที่อยูในวงการทองเที่ยว
กวา 30 ป จัดอันดับใหเปน “10 ที่หามพลาด” เมื่อมาทองเที่ยวท่ี 
จ.สงขลา มอีะไรกันบาง

 1. ยานเมืองเกาสงขลา บงบอกถึงตัวตนและที่มาของคน
สงขลาผานสถาปตยกรรม 4 รูปแบบ คือ สถาปตยกรรมหองแถว
และอาคารแบบจีนด้ังเดิม ซ่ึงกอสรางในยุคแรกของการต้ังเมืองตาม
คติความเชื่อแบบจีนแท สถาปตยกรรมหองแถวและอาคารจีนที่
ประยุกตตามอิทธิพลตะวันตก สถาปตยกรรมจีนที่ประยุกตรวมกับ
สถาปตยกรรมตะวันตก มีทั้ง ชิโนโปรตุกีส และชิโนยูโรเปยน และ
แบบสุดทายคือ สถาปตยกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกับอาณาบริเวณเมืองเกา 
เชน ศาลหลักเมือง ศาลเจา วัด โรงสีโบราณ ซากกำแพง เปนตน 
โดยยานเมืองเกาสงขลานี้ กำลังไดรับการฟนฟูเพื่อเขาสูฐานะเมือง
มรดกโลกตามเกณฑ UNESCO อีกดวย

Unseen EGAT ÊØ¢Â¡¡ÓÅÑ§ 2 @ Ê§¢ÅÒ
»ÃÐÊº¡ÒÃ³�¤ÇÒÁÊØ¢¢Í§¡ÒÃÍÂÙ‹Ã‹ÇÁ¡Ñ¹¢Í§âÃ§ä¿¿‡Ò ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ áÅÐªØÁª¹
เร่ือง นิดนึง



magazine
¾ÄÈ Ô̈¡ÒÂ¹-¸Ñ¹ÇÒ¤Á ¾.È. 2559 33

สะพานติณสูลานนท

ยานเมืองเกาสงขลา ถนนนางงาม ประติมากรรมพญานาคพนน้ำ
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 2. ถนนนางงาม หรือชื่อเดิมวา ถนนเกาหอง เต็มไปดวย
อาหารคาวหวานทองถิ่นเลื่องชื่อ ขนมโบราณที่หาทานไดยาก อาทิ 
กาลอจี้ สำปนนี ทองเอก แตที่โดดเดนที่สุดของถนนเสนนี้ก็คือ 
ภาพวาดแนว Street Art บนผนังตึกเกาที่ถายทอดเรื่องราวผาน
ปลายพูกันออกมาเปนภาพสวย ๆ จำลองบรรยากาศรานน้ำชาชื่อ        
“ฟุเจา” ภาพที่ใครก็หามพลาดมาถายรูปคูดวย

 3. ประติมากรรมพญานาคพนน้ำ สถานที่พักผอนของ
นักทองเท่ียวและชาวสงขลา ซ่ึงมีความเช่ือวา พญานาคเปนสัญลักษณ
ของการกำเนิดน้ำและความอุดมสมบูรณ โดยพญานาคอยูทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของแหลมสมิหลา รมรื่นไปดวยทิวสนทะเล 
บริเวณปลายแหลมเปนที่ประดิษฐานอนุสาวรียกรมหลวงชุมพร 
เขตอุดมศักดิ์ ซึ่งสามารถชมทัศนียภาพอันสวยงามของทะเลสาบ
สงขลาได 

 4. ศาลเจาพอหลักเมือง ต้ังอยูท่ีถนนนางงาม เปนศาลเจา
แบบเกงจีนที่มีโรงงิ้วตั้งอยูภายในศาลหลักเมืองดวย และเปน
โบราณสถานสมัยรัตนโกสินทร สรางขึ้นในสมัยพระยาวิเชียรคีรี 
(เถ้ียนเสง ณ สงขลา) เปนผูสำเร็จราชการเมืองสงขลา

 5. หับ โห หิ ้น หรือที ่ชาวสงขลาเรียกกันติดปากวา 
“โรงสีแดง” อาคารเกาสีแดง เมื่ออดีตคือโรงสี ปจจุบันกลายเปน
ที่จอดรถและทาเรือ แตเสนหของที่นี่ยังคงไมเปลี่ยนแปลง และ
นักทองเท่ียวก็ไมควรพลาดการถายรูปคูกับตึกสีแดงแสนสดใสแหงน้ี

 6. เขาตังกวน อยูบริเวณแหลมสมิหลา มีศาลาวิหารแดง 
ซ่ึงเปนพลับพลาท่ีประทับสรางข้ึนในสมัยรัชกาลท่ี 5 และบนยอดเขา
มีพระธาตุเจดียคูเมืองสงขลาสรางในสมัยอาณาจักรนครศรีธรรมราช 
เปนศิลปะสมัยทวารวดี และเปนอีกหนึ่งสถานที่หามพลาดที่นัก
ทองเที่ยวสามารถขึ้นไปชมทัศนียภาพอันสวยงามของเมืองสงขลา 
ทะเลสาบสงขลา และทะเลฝงอาวไทย ไดอยางชัดเจน

 7. เกาะยอ เกาะเล็ก ๆ ในทะเลสาบสงขลา ซ่ึงเช่ือมตอฝง
โดยสะพานติณสูลานนท พื้นที่สวนใหญจะเปนไหลเขาและที่ราบ
ตามเชิงเขา เหมาะแกการเกษตรกรรม มีสินคาที่ขึ ้นชื่อของชาว
เกาะยอคือ “ผาทอพื ้นเมืองเกาะยอ” ซึ ่งมีลายเอกลักษณคือ 
ลายราชวัตร และเปนสินคา OTOP ของ จ.สงขลา อีกดวย นอกจากน้ี
ยังมีสถานที่ที่นาสนใจมาก คือ “พิพิธภัณฑคติชนวิทยา” ที่เปดให
นักทองเท่ียวไดศึกษาเก่ียวกับศิลปวัฒนธรรมภาคใตผานนิทรรศการ
อยางนาสนใจ 

เกาะยอ



magazine
¾ÄÈ Ô̈¡ÒÂ¹-¸Ñ¹ÇÒ¤Á ¾.È. 2559 35

เชน จิตรกรรมฝาผนัง เคร่ืองดนตรีพ้ืนบาน ตลอดจนผลิตภัณฑงาน
ฝมือตาง ๆ ทั้งนี้ นักทองเที่ยวสามารถขึ้นไปชมวิวของทะเลสาบ
สงขลาได ในบริเวณดานบนสุดของพิพิธภัณฑ

 8. สถานท่ีทองเท่ียว อ.เทพา มี “หาดสะกอม” เปนหาด
ทรายขาว แนวยาวจากเหนือจรดใต บรรยากาศเงียบสงบ รมร่ืนดวย
ทิวสน ซึ่งพวกเราก็มีโอกาสไดทำกิจกรรม CSR ปลูกตนสนเพื่อเพิ่ม
พ้ืนท่ีสีเขียวใหกับหาดสะกอมดวย และยังมี “วัดเทพาไพโรจน” หรือ 
วัดหลวงพอพระสามองค ซึ่งมีพระพุทธรูป 3 องค เปนพระประจำ
อ.เทพา ใหนักทองเท่ียวไดสักการะบูชาและขอพรเสริมสิริมงคลชีวิต

 9. หมูบานทำกรงนกเขา ณ บานหัวดินเหนือ ต.ปาชิง 
อ.จะนะ ชุมชนรอบโรงไฟฟาจะนะ ซึ่ง กฟผ. ไดใหการสนับสนุน 
เพ่ือใหชุมชนมีรายไดจากการทำกรงนกเขา ซ่ึงเปนสัตวเศรษฐกิจของ 
อ.จะนะ เปนการสรางอาชีพ สรางรอยยิ้มใหกับชุมชน กรงนกเขา
ของท่ีน่ี เปนงานทำมือท้ังหมด มีความประณีต สวยงาม ทำดวยไมไผ
หวาย และเชือกไนลอน ราคาอยูท่ีกรงละ 350-800 บาท ข้ึนอยูกับ
ขนาดและรูปแบบของกรงนก

 10. ศูนยการเรียนรู กฟผ. จะนะ แหลงเรียนรูท่ีผสานโลก
แหงความจริงเขากับโลกแหงจินตนาการ ผานการเลนในโซนกิจกรรม
ตาง ๆ อยางสนุกสนานเพื่อใหเกิด “พลังคิด” ในการใชพลังงาน
อยางคุมคา และเพื่อเขาใจอดีต ปจจุบัน และอนาคตของวิทยาการ
ไฟฟาท้ังของโลกและของประเทศไทย รวมถึงเร่ืองราวหลากหลายมิติ
ของชาว อ.จะนะ และในบริเวณเดียวกันน้ีก็จะไดเห็นโรงไฟฟาจะนะ
ของ กฟผ. ซ่ึงเปนโรงไฟฟาพลังงานความรอนรวมท่ีมีประสิทธิภาพสูง 
และมีความสำคัญตอความตองการใชไฟฟาในพื้นที่ภาคใตอีกดวย

 จากเสนทางทองเท่ียวใน จ.สงขลา ท่ีโดดเดนดวยรากฐาน
ทางประวัติศาสตร วัฒนธรรม และธรรมชาติ เราคาดหวังวา จะมี
นักทองเที่ยวใหความสนใจมาเปดประสบการณใหมที่ จ.สงขลา 
และมารวมพิสูจนวา โรงไฟฟา สิ่งแวดลอม และชุมชน สามารถอยู
รวมกันไดอยางกลมกลืนและมีความสุข

หาดสะกอม หมูบาน
ทำกรง

นกเขา
ศูนยการเรียนรู กฟผ. จะนะ

ศาลเจาพอหลักเมือ
ง

หับ โห หิ้น เขาตังก
วน
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แมววิเชียรมาศ

แมวศุภลักษณ หรือทองแดง

แมวมาเลศ หรือแมวดอกเลา

แมวโกนจา

แมวมงคลที่ยังมีอยูในปจจุบัน

แมวมาเลศ หรือแมวดอกเลา มีสีดอกเลาเปรียบเสมือนเมฆสีเทา
ยามฟาพยับฝน มีนัยนตาหยาดเย้ิมประหน่ึงน้ำคางยอยตองกลีบบัว 
“ใครพบเรงใหอุปถัมภ แมวนั้นจักนำสุขสวัสดิ์มงคล”

แมวโกนจา มีขนสีดำละเอียด นัยนตาสีดอกบวบแรกแยม หางเรียว
ยาว ทาทางเดินสงาเหมือนสิงโต “แมวนี้เลี ้ยงดีมีคุณหนักหนา 
จงเรงหามาเล้ียงเทอญอยาแคลงสงสัย”

แมววิเชียรมาศ มีขนสีขาว แตท่ีปาก หาง เทาท้ังส่ีและหูท้ังสองขาง
รวมแปดแหงมีสีดำ (สีเขม) มีนัยนตาประกายสดใส “มีคุณยิ่งล้ำนัก 
จักนำโภคาพิพัฒนสมบัติเพิ่มพูน”
 
แมวศุภลักษณ หรือทองแดง มีขนเปนสีทองแดงตลอดท้ังตัว มีนัยนตา
เปนประกาย “ใครเล้ียงจักไดยศถา ย่ิงพนพรรณนาเปนอำมาตยมนตรี

แมวไทยโบราณที่หลงเหลืออยูในปจจุบัน 4 ชนิด

 μÒÁËÅÑ¡°Ò¹·Õè»ÃÒ¡¯ã¹ÊÁØ´¢‹ÍÂâºÃÒ³ ¡Å‹ÒÇäÇŒÇ‹ÒáÁÇä·ÂÁÕ·Ñé§ËÁ´ 23 ª¹Ô´ áº‹§à»š¹áÁÇÁ§¤Å 17 ª¹Ô´ â´ÂÊÙÞ¾Ñ¹¸ �ä»áÅŒÇ
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แมวไทยที่ใหโทษ 6 ชนิด
แมวปศาจ แคช่ือก็บงบอกใหรูแลววาเปนแมวรายอีกชนิดหน่ึง เปน
แมวท่ีกินลูกของตนเอง ออกลูกมาก่ีตัวก็กินลูกหมด ลักษณะขนสาก 
ตัวผอม หนังยาน โบราณจัดวาเปนแมวรายอยาไดนำมาเล้ียงไว

แมวหิณโทษ เปนแมวนำมาซึ่งสิ ่งเลวราย นำภัยพิบัติมาสูบาน 
ใครเลี้ยงไวจะไมเปนมงคล หากมีลูก ลูกมักจะตายตั้งแตอยูในทอง

แมวเหน็บเสนียด มีลักษณะเหมือนคาง ชอบเอาหางหดซอนไวใต
กนเสมอ มีรูปรางพิกลพิการ อยาเล้ียงไวในบานจะทำใหเสียช่ือเสียง
เกียรติยศ

แมวกอบเพลิง เปนแมวที่ลึกลับชอบซอนตัวหลบหนีผูคน พอมัน
เห็นคนมักจะเดินหนีหรือรีบวิ่งหนี ใครเลี้ยงไวจะมีโทษถึงตัว

แมวพรรณพยัคฆ หรือแมวลายเสือ เปนแมวรายท่ีมีขนลายเหมือน
เสือ ลักษณะขนเหมือนชุบดวยเกลือกับแกลบ มีนัยนตาสีแดงเจือสี
เปลือกตม มีเสียงรองเหมือนเสียงผีโปง ชอบอยูตามปาเขา ถือเปน
แมวใหโทษอีกชนิดหนึ่ง

แมวทุพลเพศ เปนแมวรายชนิดหนึ่ง ลำตัวสีขาว มีดวงตาสีแดงดั่ง
โลหิตทาตาไว มีนิสัยไมดี ชอบลักขโมยปลาไปกินทุกค่ำคืน ใครเล้ียง
ไวจะใหโทษ ไมเปนสุข เกิดความเดือดรอนแรงผลาญ
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แมวปศาจ

แมวหิณโทษ

แมวเหน็บเสนียด

แมวกอบเพลิง

แมวพรรณพยัคฆ หรือลายเสือ

แมวทุพลเพศ

แมวอัปมงคล



 ในป 2547 รัฐบาล ไดมีนโยบายในการสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพนักกีฬา และสมาคมกีฬาตาง ๆ ของประเทศไทย ใหมี
ความเปนเลิศในระดับสากลอยางย่ังยืน โดยไดมอบหมายใหสำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง จัดทำโครงการ
สนับสนุนกีฬาจากภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ขึ้น 
และไดขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานราชการ 
รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ในการเปนผูใหการสนับสนุนหลัก
ของสมาคมกีฬาแหงประเทศไทย ท่ีมีการแขงขันกีฬาโอลิมปกเกมส 
เอเชี่ยนเกมส ซีเกมส และมหกรรมกีฬาอื่น ๆ ที่การกีฬาแหง
ประเทศไทยกำหนด
 
 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) เปนหนวยงาน
รัฐวิสาหกิจดานพลังงานช้ันนำของประเทศไทย ท่ีใหความสำคัญกับ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมถึงการพัฒนาศักยภาพ
ดานกีฬาของเยาวชน ยุวชน และสมาคมกีฬามาโดยตลอด ควบคู
กับการดำเนินภารกิจหลักในการผลิตและสงจายกระแสไฟฟาที่มี
คุณภาพเพื่อความสุขของคนไทย ไดพิจารณาแลวเห็นวา กีฬา

ยกน้ำหนักไทย เปนกีฬาท่ีมีศักยภาพ สามารถพัฒนาขีดความสามารถ
ของนักกีฬาใหกาวสูเวทีโลกได จึงไดใหการสนับสนุนงบประมาณ 
เปนจำนวนเงิน 7,000,000 บาท ใหกับสมาคมยกน้ำหนักสมัครเลน
แหงประเทศไทย เพ่ือใชในการพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพรอม
นักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทย ชุดสูศึกกีฬาโอลิมปก ครั้งที่ 28 
“เอเธนสเกมส 2004” ณ กรุงเอเธนส ประเทศกรีซ ซึ่งนับเปน
การแขงขันครั้งประวัติศาสตรของกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทย เมื่อ 
“นองอร” น.ส.อุดมพร พลศักดิ์ นักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทย
สามารถควารางวัลเหรียญทองโอลิมปกเหรียญแรกใหกับประเทศไทย 
จากการแขงขัน รุนไมเกิน 53 กิโลกรัม โดยนับเปนนักกีฬายกน้ำหนัก
หญิงคนแรกของประเทศไทยที่ไดเหรียญทองโอลิมปก และเปน
การทำลายสถิติโอลิมปก ในทาคลีนแอนดเจิรกของประเภทนี้ดวย 
ตามดวยอีกหนึ่งเหรียญทองจาก “นองไก” ปวีณา ทองสุก จาก
การแขงขันรุนน้ำหนัก 75 กิโลกรัม นอกจากนั้น น.ส.วันดี คำเอี่ยม 
และ น.ส.อารีย วิรัฐถาวร ยังสามารถควาเหรียญทองแดงจากการ
แขงขันรุน 58 กิโลกรัม และ รุน 48 กิโลกรัม ตามลำดับ

กฟผ. สนับสนุนกีฬายกน้ำหนักไทยสูเวที โลก
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 กฟผ. นับเปนผูสนับสนุนหลักของสมาคมยกน้ำหนักสมัครเลน
แหงประเทศไทยมาตั้งแตป 2547 โดยอุดหนุนเงินงบประมาณเพื่อ
สนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมยกน้ำหนักสมัครเลนแหง
ประเทศไทย ในการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาและเตรียมทีมนักกีฬา
เขารวมการแขงขันรายการตาง ๆ ทั้งในระดับสากลและการจัดการ
แขงขันภายในประเทศไทยเพ่ิมเติม ตั้งแตป 2556 - 2559 รวมเปน
เวลา 4 ป ในวงเงินปละ 16,000,000 บาท แบงออกเปน 2 สวน  
คือ การสนับสนุนการเตรียมนักกีฬาเพื่อเขารวมการแขงขันกีฬา
โอลิมปก จำนวนเงิน 10,000,000 บาท และการจัดการแขงขัน 
EGAT ยกน้ำหนักนานาชาติ จำนวนเงิน 6,000,000 บาท เพื่อเปน
การพัฒนาศักยภาพนักกีฬายกน้ำหนักไทยสูเวทีโลก อีกทั้งยังเปน
การเปดโอกาสใหนักกีฬายกน้ำหนักหนาใหม จากทุกภูมิภาคได
แสดงความสามารถใหเปนที่ประจักษ  และยังเปนอีกหนึ่งชองทาง
ในการเฟนหานักกีฬา ยกน้ำหนักทีมชาติไทยในอนาคต เพื่อเตรียม
ทีมนักกีฬาสำหรับการแขงขันกีฬาโอลิมปกตอไป
  
 จากการสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาศักยภาพนักกีฬา
ยกน้ำหนักไทยสูเวทีสากลของ กฟผ. ตั้งแตป 2545 จนถึงปจจุบัน  
ทำใหทีมนักกีฬายกน้ำหนักไทยสามารถควาเหรียญรางวัลจากเวที
โลกจากการแขงขันรายการตาง ๆ มากมาย นอกเหนือจากผลงาน
จากการแขงขันกีฬาโอลิมปก คร้ังท่ี 28 ณ กรุงเอเธนส ประเทศกรีซ
ในป 2547 อาทิ ในการแขงขันกีฬาโอลิมปก คร้ังท่ี 29 ณ กรุงปกก่ิง 
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เม่ือป 2551 “นองเก” น.ส.ประภาวดี 
เจริญรัตนธารากูล สามารถควารางวัล 1 เหรียญทอง จากการแขงขันรุน 53 
กิโลกรัมหญิง และในการแขงขันกีฬาโอลิมปก คร้ังท่ี 30 ณ กรุงลอนดอน
สหราชอาณาจักร เมื่อป 2555 “นองแตว” น.ส. พิมศิริ ศิริแกว 
สามารถควาเหรียญเงินจากการแขงขันรุน 58 กิโลกรัมหญิง
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 เม่ือยอนมองผลงานของนักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทย ในชวง
ป 2558 นักกีฬายกน้ำหนักทีมไทยไดมีการพัฒนาศักยภาพและ
ขีดความสามารถจนเปนที่ยอมรับของระดับโลกและนานาชาติ  
โดยสามารถควาเหรียญรางวัลจากรายการแขงขันกีฬายกน้ำหนัก
ในระดับโลก และระดับนานาชาติ หลายรายการดวยกัน อาทิ 3 
เหรียญทอง จากการแขงขันยกน้ำหนักยุวชนชิงแชมปโลก คร้ังที่  5 
ที่ประเทศเปรู 4 เหรียญทอง 6 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง จาก
การแขงขันยกน้ำหนักเยาวชนชิงแชมปโลก ประจำป 2558 ที่
ประเทศโปแลนด และที่สำคัญในการแขงขันยกน้ำหนักชิงชนะเลิศ
แหงโลก เมื่อปลายเดือนพฤศจิกายน 2558 ที่ผานมา ที่เมืองฮุสตัน 
ประเทศสหรัฐอเมริกา สหพันธยกน้ำหนักนานาชาติ ไดประกาศ
โควตาของนักยกน้ำหนัก แตละชาติในโอลิมปกเกมส 2016 ที่เมือง
ริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล ไปเรียบรอยแลว โดยจอมพลังไทย
ไดโควตามารวมท้ังหมด 9 ท่ีน่ัง แยกเปนชาย 5 ท่ีน่ัง และหญิง 4 ท่ีน่ัง
 
 ผลจากการควาโควตาของทัพนักยกย้ำหนักทีมชาติไทย
ไปโอลิมปกเกมส 2016 ไมทำใหคนไทยผิดหวัง โดยนักยกน้ำหนัก
ทีมชาติไทยสามารถควาเหรียญในศึกริโอเกมสไดถึง 4 เหรียญ 
ประกอบดวยเหรียญทอง 2 เหรียญจาก “นองฝาย” น.ส. โสภิตา 
ธนสาร รุน 48 กิโลกรัมหญิง “นองแนน” น.ส. สุกัญญา ศรีสุราช 
รุน 58 กิโลกรัมหญิง เหรียญเงิน 1 เหรียญจาก “นองแตว” 
น.ส. พิมศิริ ศิริแกว รุน 58 กิโลกรัมหญิง และเหรียญทองแดง 1 
เหรียญจาก “เจาดุย” นายสินธุเพชร กรวยทอง รุน 56 กิโลกรัมชาย

 การสนับสนุนกีฬายกน้ำหนักไทยสูเวทีโลกของ กฟผ. นับเปน
อีกหนึ่งความมุงมั่นในการเปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจดานพลังงาน
ช้ันนำของประเทศไทย ท่ีใหความสำคัญตอการพัฒนาสังคม รวมท้ัง
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และพัฒนาศักยภาพดาน
การกีฬาของประเทศไทยควบคูไปกับการดำเนินภารกิจหลักในผลิต
และจายกระแสไฟฟาที่มีคุณภาพดังคำขวัญของ กฟผ. ที่วา “กฟผ.  
ผลิตไฟฟา  เพื่อความสุขของคนไทย” 
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น.ส. โสภิตา ธนสาร หรือ แนน สาวนอยวัย 22 ป จากจังหวัดชุมพร เร่ิมฝกกีฬายกน้ำหนักเม่ือป 
พ.ศ. 2549 และไดเขารวมทีมชาติไทย เมื่อป พ.ศ. 2553 เจาของเหรียญทองเหรียญแรกของไทย
ในโอลิมปก 2016 
“ขอขอบคุณ กฟผ. นะคะ ที่คอยสนับสนุน คอยดูแลกีฬายกน้ำหนักและดูแลสมาคมยกน้ำหนัก
ของเรามาตลอด ขอบคุณมาก ๆ ขอบคุณพี่ ๆ ที่อยู กฟผ. ขอบคุณทุก ๆ คน ที่คอยอยูขาง ๆ 
คอยใหกำลังใจและคอยเชียร อยากจะบอกวาตอนนี้ พวกหนูทุกคนทำใหทุกคนมีความสุขไดแลว
นะคะ อยากจะมอบเหรียญนี้ใหกับ กฟผ. ขอบคุณที่สนับสนุนพวกเรามาโดยตลอด ไมเคยทิ้ง
กีฬายกน้ำหนักเลยคะ”

นายสินธุเพชร กรวยทอง หรือ ดุย หนุมวัย 21 ป จากจังหวัดสุรินทร เร่ิมฝกกีฬายกน้ำหนักเม่ือป 
พ.ศ. 2550 และไดเขารวมทีมชาติไทยเม่ือป พ.ศ. 2554 เจาของเหรียญทองแดงในโอลิมปก 2016 
พรอมสรางประวัติศาสตรเปนจอมพลังชายไทยคนแรกท่ีสามารถควาเหรียญรางวัลในโอลิมปกเกมส 
“ขอขอบคุณสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเลนแหงประเทศไทย และ การไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย สปอนเซอรที่คอยสนับสนุน และคนไทยทุกคนที่ชวยสงแรงใจมาเชียร และหมอ
ทุก ๆ ทาน รวมถึงโคชทีมชาติ ผมเอาเหรียญไปฝากพอแมไดแลวนะครับ” 

น.ส. พิมสิริ ศิริแกว หรือ แตว สาววัย 26 ป จากจังหวัดขอนแกน เริ่มฝกกีฬา
ยกน้ำหนักต้ังแตอายุ 15 ป และไดเขารวมทีมชาติไทย เม่ือป พ.ศ. 2550 เจาของเหรียญ
เงินโอลิมปก 2 สมัยซอน (ป 2012 และ ป 2016) 
“อยากขอบคุณ กฟผ. ซ่ึงจริง ๆ เปนครอบครัวใหญท่ีใหการสนับสนุนกีฬายกน้ำหนัก
มาโดยตลอด และตัวแตวเองเมื่อ 4 ปที่แลว ไดไปเยี่ยมบานหลังใหญ ก็คือ กฟผ. 
ซ่ึงไดรับการตอนรับเปนอยางดี ใหการสนับสนุนมาโดยตลอด ขอขอบคุณท่ีสงกำลังใจ
และแรงเชียรมาทุก ๆ ครั้งที่นักกีฬาไปแขงขันไมวารายการไหนก็ตาม วันนี้แตวก็ได
เหรียญเงินไปฝาก กฟผ. ก็ดีใจมาก ๆ คะ ที่ไดรับชัยชนะกลับไปใหคนไทยดวยคะ”

น.ส. สุกัญญา ศรีสุราช หรือ ฝาย สาวนอยวัยเพียง 21 ป จากจังหวัดชลบุรี 
เร่ิมฝกกีฬายกน้ำหนักเม่ือป พ.ศ. 2552 และไดเขารวมทีมชาติไทยเม่ือป พ.ศ. 2553 
เจาของเหรียญทองเหรียญที่ 2 ของไทย ในโอลิมปก 2016 และเจาของสถิติ
ยกน้ำหนักหญิง รุน 58 กิโลกรัม ดวยสถิติยกน้ำหนักไดสูงสุด 110 กิโลกรัม 
“ขอบคุณ กฟผ. นะคะ ท่ีคอยเปนกำลังใจ คอยเชียรมาโดยตลอดคะ ขอบคุณมากคะ 
พวกเราสามารถนำเหรียญไปฝากทุก ๆ คนไดแลวนะคะ ขอบคุณที่เปนกำลังใจ
ใหมาตลอดจนประสบความสำเร็จ ขอบคุณมาก ๆ คะ”
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10 จุดถายภาพ เขื่อนสิริกิติ์10 จุดถายภาพ เขื่อนสิริกิติ์

42 Chim Chill Shop
ªÔÁ ªÔÅ ªŒÍ»

จุดที่ 1 แมน้ำสองสี  บริเวณสะพานแมน้ำปาด พบแมน้ำ 2 สี คือ สีเขียว
ซึ่งเกิดจากการระบายน้ำของเข่ือนสิริกิติ์ และสีแดงเกิดจากการชะลางหนาดิน
ในชวงฤดูฝนของแมน้ำปาด ไหลมาบรรจบกัน จึงเกิดเปนแมน้ำ 2 สี ขึ้น 

จุดที่ 2  Welcome to Sirikit Dam บริเวณทางเขาประตู 2

เช่ือวาหนึ่งกิจกรรมยอดฮ
ิตในการเดินทางทองเที่ยว

คงไมพนการถายภาพ และแชรไปยัง Social Network 

ตาง ๆ ไมวาจะเปนทาง Facebook Line หรือ 

Instagram และหากทานตองการไดภาพ
สวย ๆ ของ

ทัศนียภาพภายในเข่ือนสิริกิต
ิ์ ชิม ชิล ชอป จะมา

แนะนำ 10 จุดถายภาพ ที่จะทำใหการทองเที่ยว

ในเขื่อนสิริกิติ์นั้น
 เปนทริปท่ีสวยงาม เต็มไปดวย

ความทรงจำท่ีดี และยังสามารถ
อวดภาพสวย ๆ

ใหกับเพื่อน ๆ ไดอีกดวย 

เรื่อง แผนกประชาสัมพันธและชุมชนสัมพันธ เขื่อนสิริกิติ์
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จุดที่ 4 จุดชมวิวทางข้ึนสันเข่ือนสิริกิต์ิ ดานซายมือไดจัดมุมถายภาพ
สวย ๆ สามารถเห็นทิวทัศน โรงไฟฟาพลังน้ำ และลานไกไฟฟา 

จุดที่ 6 สันเข่ือนสิริกิต์ิ สถานท่ียอดฮิต สำหรับนักทองเท่ียวท่ีมาเย่ียมชม
เข่ือนสิริกิต์ิ จะพบทัศนียภาพอันสวยงามของอางเก็บน้ำ และปายเข่ือนสิริกิต์ิ
ขนาดใหญ ดึงดูดนักทองเท่ียวกวาหน่ึงแสนหาหม่ืนคนตอป 

จุดที่ 5 สะพานเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถ สะพานแขวนเช่ือม 2 ฝง
แมน้ำนานท่ีเข่ือนสิริกิต์ิสรางข้ึนเพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ เน่ืองในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบรอบ 72 พรรษา

จุดที่ 3 พระพุทธสิริสัตตราช (หลวงพอเจ็ดกษัตริย) หมายถึง พระผูเปนสิริ
ของแผนดิน ซึ่งเปนสัญลักษณแหงฝน และความรมเย็น เปนพระพุทธรูป
ปางนาคปรก หนาตักกวาง 39 น้ิว 
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