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บนระเบียง

�

ครบรอบ ๔๒ ปี กฟผ. มุ่งมั่นพัฒนาไฟฟ้าควบคู่พัฒนาสังคม 

นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.) นำคณะผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง      
แก่พระสงฆ์จากวัดต่างๆ ๔๓ รูป และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่ กฟผ. เพื่อความ    
เป็นสิริมงคล เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กฟผ. เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ 
ครบรอบ ๔๒ ปี ประจำปี ๒๕๕๔ ณ สำนักงานกลาง กฟผ. บางกรวย นนทบุรี 

นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ ผู้ว่าการ กฟผ. ย้ำว่า ปีนี้เป็นปีที่ทุกหน่วยงาน
ต้องสร้างความเข้าใจและให้ความรู้กับประชาชนในเรื่องพลังงานให้ทั่วถึงยิ่งขึ้น      
ในเรื่องการกระจายสัดส่วนเชื้อเพลิง ท้ายที่สุดประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินใจในเรื่อง
การสร้างโรงไฟฟ้า จึงต้องมีข้อมูลอย่างเพียงพอ ขณะเดียวกันทุกคนต้องช่วยกัน
สร้างการยอมรับของประชาชนผ่านกระบวนการทำงานอย่างมืออาชีพ ตระหนัก     
ในการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงใจ ด้วยการใส่จิตสำนึกเรื่องของสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้     
ส่วนเสียทุกกลุ่ม  

สำหรับกิจกรรมดังกล่าว ได้รับเกียรติจากดาราสาวสวย “วุ้นเส้น” นางสาววิริฒิพา ภักดีประสงค์ ร่วมสร้างสีสันให้ภายในงาน
คึกคักมากยิ่งขึ้น ด้วยการจัดประมูลของรักของหวง ซึ่งได้รับเงินจากการประมูลในครั้งนี้รวม ๓๗,๖๐๐ บาท และได้รับเงินบริจาค   
ตามกล่องรับบริจาคอีก ๖๕,๕๔๗ บาท รวมเป็นจำนวนเงิน ๑๐๓,๑๔๗ บาท ซึ่งจะเงินจำนวนดังกล่าวจะนำไปช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงาน
ทางภาคใต้จากเหตุการณ์ประสบอุทกภัย 

กฟผ. เดินหน้าเปลี่ยนหลอดผอมเบอร์ 5 มหาวิทยาลัย-ศาสนสถาน 
ในจังหวัดพิษณุโลก 

 นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ ผู้ว่าการ กฟผ. เป็นประธานในพิธีมอบหลอดผอมเบอร์ 5 จำนวน ๘๓,๖๒๙ หลอด แก่มหาวิทยาลัย
นเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และศาสนสถาน ๘ แห่ง ในจังหวัดพิษณุโลก ในโครงการ “วัด-มัสยิด ประหยัดไฟ รวมใจ
สมานฉันท์” สามารถช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ ๓,๗๑๘,๐๐๐ หน่วยต่อปี ประหยัดค่าพลังงานปีละ ๑๒,๗๕๕,๐๐๐ บาท และ    
ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ ๒,๑๕๗ ตันต่อปี ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัด
พิษณุโลก เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๔ 
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ร้านกาชาด กฟผ. ทะลุ ๑๑ ล้านบาท 

นางสินีนาถ สิทธิรัตนะรังษี รองผู้ว่าการบัญชีและการเงิน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในฐานะประธาน
กรรมการอำนวยการออกร้าน กฟผ. งานกาชาดประจำปี ๒๕๕๔ เปิดเผยถึงรายได้จากการขายสลากกาชาด กฟผ. จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ 
ฉบับ พร้อมกับการออกร้านฯ คิดเป็นรายได้ทั้งสิ้น ๑๑,๑๘๓,๓๘๑ บาท ซึ่งหลังจากการหักค่าใช้จ่ายแล้วจะเหลือเงินสำหรับทูลเกล้า
ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เป็นเงิน ๖ ล้านบาท 

กฟผ. ชวนคนนนท์ปิดไฟให้โลกพัก ๑ ชั่วโมง ประหยัดนับล้านบาท 

 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับจังหวัดนนทบุรี ร่วมรณรงค์พร้อมกับกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใหญ่ 
อาทิ เชียงใหม่ นครราชสีมา ขอนแก่น ภูเก็ต พัทยา และเมืองใหญ่ทั่วโลก ๑๒๘ ประเทศในงาน “60 Earth Hour 2011 Plus”     
เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกอนุรักษ์พลังงาน เป็นเวลา ๑ ชั่วโมง โดยมีนายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และนายธวัช    
วัจนะพรสิทธิ์ รองผู้ว่าการกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม กฟผ. เป็นประธานในพิธีปิดไฟ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ข้าราชการ 
สื่อมวลชน และประชาชนรอบโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ร่วมรณรงค์กว่า ๔๐๐ คน ณ สำนักงานกลาง กฟผ. อำเภอบางกรวย จังหวัด
นนทบุรี ระหว่างเวลา ๒๐.๓๐-๒๑.๓๐ น. เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๔  
 ด้านนายธวัช วัจนะพรสิทธิ์ กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้น เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงาน  
มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ๒๑๙ ตัน สามารถลดการใช้ไฟฟ้าสูงสุดได้ ๓๕๑ เมกะวัตต์ คิดเป็นเงินกว่า 
๑,๐๕๓,๐๐๐ บาท  
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กฟผ. มอบ ๒ ล้าน ผ่านภาครัฐ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต ้

 เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ นางสินีนาถ สิทธิรัตนะรังษี รองผู้ว่าการบัญชีและการเงิน เป็นผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิต   
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) มอบเงินจำนวน ๒ ล้านบาท ให้กับนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ในรายการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ 
ช่วยภัยน้ำท่วม” จัดขึ้นโดยสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อรวบรวมเงินจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน ห้างร้าน และประชาชน 
นำไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศ ที่เกิดน้ำท่วมอย่างหนัก ณ สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ 

สำหรับ กฟผ. ได้มีการเปิดรับบริจาคเงินจากผู้ปฏิบัติงาน เพื่อรวบรวมนำไปช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัยภายหลังน้ำลดอีกครั้ง 
โดยได้ตั้งตู้รับบริจาคเงินภายในบริเวณสำนักงานกลาง กฟผ. บางกรวย นนทบุรี สำหรับการให้ความช่วยเหลือที่ผ่านมานั้น กฟผ.     
ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๔ เริ่มตั้งแต่การส่งมอบถุงยังชีพ ๓,๐๐๐ ชุด ผ่านสำนักนายกรัฐมนตรี 
และได้จัดสรรงบประมาณ จำนวน ๘๐๐,๐๐๐ บาท มอบให้กับฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ และโรงไฟฟ้าภาคใต้ กฟผ. เพื่อนำไปช่วยเหลือ
ประชาชน ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดกระบี่  
 นอกจากนั้นแล้ว เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ กฟผ. ยังมอบน้ำดื่ม ๕๐,๐๐๐ ขวด ผ่านทางสถานีโทรทัศน์เนชั่นทีวี และ    
เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๔ ได้มอบถุงยังชีพเพิ่มเติมอีกจำนวน ๑,๐๐๐ ชุด เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดชุมพร 
และการให้ความช่วยเหลืออื่นๆ กฟผ. ได้มอบหมายให้ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ และโรงไฟฟ้าภาคใต้ กฟผ. จัดตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติหลังน้ำลดในพื้นที่อีกด้วย 
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 เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๔ นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ ผู้ว่าการการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ทำพิธีส่งมอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า
หนองจอก จำนวน ๒ เครื่อง ขนาดกำลังผลิตเครื่องละ ๑๒๒ เมกะวัตต์ รวมเป็น
กำลังผลิตทั้งสิ้น ๒๔๔ เมกะวัตต์ ให้กับประเทศญี่ปุ่นโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยมีนาย  
เซอิจิ โคจิมะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เป็นผู้รับมอบ และมีนายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พลังงาน นายพิษณุ จันทร์วิทัน รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ นายคุรุจิต นาครทรรพ รองปลัดกระทรวงพลังงานและผู้บริหาร
จากกลุ่มบริษัทในเครือมิตซูบิชิ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ หอประชุมเกษมจาติกวณิช อาคาร ต.๐๔๐ สำนักงานกลาง กฟผ. นนทบุรี 

นายเซอิจิ โคจิมะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย กล่าวแสดงความขอบคุณแทนชาวญี่ปุ่นว่า ชาวญี่ปุ่นรับทราบ   
ข่าวสารความช่วยเหลือจากประเทศไทยอย่างสม่ำเสมอผ่านสื่อต่างๆ ในประเทศ ซึ่งขณะนี้สถานทูตได้รับเงินช่วยเหลือจากชาวไทย
แล้วกว่า ๖๕ ล้านบาท ในส่วนของความเสียหายที่เกิดขึ้นกับโรงไฟฟ้าฟุกุชิมะ รัฐบาลญี่ปุ่นและ TEPCO ก็ได้พยายามอย่างเต็มกำลัง
ความสามารถในการแก้ปัญหา แต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นก็ทำให้เกิดภาวะขาดแคลนไฟฟ้าอย่างรุนแรง การช่วยเหลือของ กฟผ.     
ในครั้งนี้ จึงมีความสำคัญยิ่งต่อชาวญี่ปุ่น เนื่องจากไฟฟ้ามีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและเครื่องกังหันก๊าซทั้ง ๒ เครื่องที่จะส่งไป 
ติดตั้งนี้จะช่วยผลิตกระแสไฟฟ้าให้กับชาวญี่ปุ่นได้กว่า ๒๔๐,๐๐๐ ครัวเรือน ในการนี้จึงขอขอบคุณรัฐบาลไทย กฟผ. และชาวไทย    
เป็นอย่างยิ่ง 

สำหรับโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซทั้ง ๒ เครื่องที่จะส่งไปช่วยเหลือ ปัจจุบันนี้ มิได้ใช้เดินเครื่องผลิตไฟฟ้า เนื่องจากเป็นโรงไฟฟ้า     
ที่ ใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง จึงมีต้นทุนการผลิตสูง และจะนำมาใช้งานเฉพาะกรณีกำลังผลิตไฟฟ้าไม่เพียงพอเท่านั้น และอยู่ ในสภาพ
พร้อมใช้งาน เพราะได้รับการดูแลเป็นอย่างดี ทั้งนี้ เมื่อนำไปใช้ที่ประเทศญี่ปุ่น จะถูกปรับระบบไปใช้ก๊าซธรรมชาติแทน เนื่องจาก
ราคาถูกกว่าและเป็นเชื้อเพลิงมาตรฐานของญี่ปุ่น ซึ่งมีท่อส่งก๊าซไว้รองรับพร้อมใช้งานได้ทันทีที่ติดตั้งแล้วเสร็จ โดยญี่ปุ่นจะขอยืมใช้
โรงไฟฟ้าหนองจอกเป็นเวลาประมาณ ๓-๕ ปี ในระหว่างที่ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) ดำเนินกระบวนการ
ตรวจสอบความพร้อมใช้ของโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ในประเทศญี่ปุ่น หลังได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวและสึนามิ 

กฟผ. รายแรกของโลก ส่งรฟ.หนองจอก 
ช่วยญี่ปุ่นกู้วิกฤติไฟฟ้าขาดแคลน 
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เรื่อง : ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพ : กองผลิตสื่อประชาสัมพันธ์  

�

เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี 
(ครม.) มีมติอนุมัติในหลักการโครงการโรงไฟฟ้าจะนะ ชุดที่ ๒ 
และโครงการโรงไฟฟ้าวังน้อย ชุดที่ ๔ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในวงเงินลงทุนรวม ๒๓,๗๒๔.๕     
ล้านบาท และ ๒๑,๔๗๔ ล้านบาท ตามลำดับ ตามที่กระทรวง
พลังงาน (พน.) เสนอ โดยในส่วนของโรงไฟฟ้าจะนะ ชุดที่ ๒ ให้
ดำเนินการได้เมื่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ให้ความ    
เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) แล้ว 
และให้กระทรวงพลังงาน (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย)     
รับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคณะ
กรรมการกำกับกิจการพลังงาน รวมทั้งข้อสังเกตเพิ่มเติม     
ของสำนักงบประมาณไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง     
ต่อไปด้วย 

สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าวังน้อย ชุดที่ ๔ และโครงการ
โรงไฟฟ้าจะนะ ชุดที่ ๒ ได้รับการบรรจุไว้ ในแผนพัฒนากำลัง

ผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๗๓ (PDP 2010) 
โดยในส่วนของโครงการโรงไฟฟ้าวังน้อย ชุดที่ ๔ มีกำหนด    
วันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ ขณะที่โครงการ     
โรงไฟฟ้าจะนะ ชุดที่ ๒ มีกำหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบในเดือน 
กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

โครงการโรงไฟฟ้าวังน้อย ชุดที่ ๔ เป็นโครงการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมประกอบด้วยเครื่องผลิตไฟฟ้ากังหัน
แก๊ส ๒ เครื่อง เครื่องผลิตไอน้ำ ๒ เครื่อง เครื่องผลิตไฟฟ้า
กังหันไอน้ำ ๑ เครื่อง รวมกำลังผลิตสุทธิ ๘๐๐ เมกะวัตต์ ใช้ 
เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติจากท่อส่งก๊าซธรรมชาติบางปะกง-วังน้อย-
ราชบุรี มีอัตราการใช้สูงสุด ๑๓๕ ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน       
ที่ค่าความร้อน ๙๖๗ บีทียูต่อลูกบาศก์ฟุต (HHV) ระยะเวลาการ
ก่อสร้างประมาณ ๔๒ เดือน 

ทั้งนี้ กฟผ. ได้ว่าจ้างบริษัท เซ้าท์ อิ๊สท์เอเชียเทคโนโลยี 
จำกัด (ซี เทค) และสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิ รินธร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศึกษาและจัดทำรายงานผลกระทบ    

ครม. อนุมัติ ๒ โครงการให้ กฟผ. เดินหน้า 
ขยายงานก่อสร้าง รฟ.วังน้อย ชุดที่ ๔ และ รฟ.จะนะ ชุดที่ ๒	
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สิ่งแวดล้อมของโครงการฯ (EIA) พร้อมการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเสร็จแล้ว และรายงาน EIA 
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๓ 

ส่วนโครงการโรงไฟฟ้าจะนะ ชุดที่ ๒ เป็นโครงการ
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม เดินเครื่องโรงไฟฟ้าใน

ลักษณะ Base Load กำลังการผลิตสุทธิ ๘๐๐ เมกะวัตต์ โดย 
โรงไฟฟ้าประกอบด้วยหน่วยผลิตไฟฟ้า ๒ หน่วย กำลังการผลิต
สุทธิหน่วยละ ๔๐๐ เมกะวัตต์ แบบ Single Shaft Combined 
Cycle ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง โดยรับก๊าซฯ จากแหล่ง 
อ่าวไทย ในบริเวณพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย (แหล่งเจดีเอ) 
ผ่านท่อส่งก๊าซฯ ไทย-มาเลเซีย และท่อบนบกของบริษัท ปตท. 
จำกัด (มหาชน) มีความต้องการใช้ก๊าซฯ สูงสุดประมาณ ๑๔๒ 
ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ที่ค่าความร้อน ๙๒๓ บีทียูต่อลูกบาศก์ฟุต 
(HHV.) ระยะเวลาการก่อสร้างประมาณ ๔๒ เดือน 
 ทั้งนี้ กฟผ. ได้ว่าจ้างบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง 
แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ศึกษาและจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของ      
โครงการฯ พร้อมทั้งได้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน    
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยรายงาน EIA ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ แล้วเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน 
๒๕๕๓ และจะนำเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ     
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติต่อไป  

คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้ งพลเอกวิทวัส รชตะนันทน์ เป็นกรรมการอื่น          
ในคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๐ เมษายน 
๒๕๕๔ เป็นต้นไป 

จากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๔ คณะรัฐมนตรี มี   
มติแต่งตั้งพลเอกวิทวัส รชตะนันทน์ เป็นกรรมการอื่นในคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอและให้มีผลตั้งแต่ วันที่ ๒๐ เมษายน 
๒๕๕๔ เป็นต้นไป 
 ทั้งนี้ คณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ชุดปัจจุบันมีทั้งสิ้น ๑๑ 
คน ประกอบด้วย นายพรชัย รุจิประภา ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ และมีนายวิฑูรย์ 
สิมะโชคดี นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ นายเกษมสันต์ จิณณวาโส นายเทวัญ วิชิตะกุล 
ศาสตราภิชานแล ดิลกวิทยรัตน์ นายคุรุจิต นาครทรรพ นายวิทวัส ศรีวิหค นายตระกูล 
วินิจนัยภาค พลเอกวิทวัส รชตะนันทน์ และนายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ เป็นกรรมการและ
เลขานุการ 

ครม. แต่งตั้ง พลเอกวิทวัส รชตะนันทน์  
ดำรงตำแหน่งบอร์ด กฟผ.  
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 จากการเสด็จพระราชดำเนินเพื่อทรงเยี่ยมราษฎร     
ตามภูมิภาคต่างๆของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเฉพาะ 
ในท้องถิ่นที่ห่างไกล เมื่อทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท ถึงความ
เดือนร้อนนานาประการที่พสกนิกรส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร       
ที่ยากจนต้องประสบปัญหาจนมิอาจช่วยเหลือตนเองได้ ได้แก่ 
ปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อทำการเกษตร ปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่
การเกษตร และปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค 
 พระองค์ทรงตั้งพระราชหฤทัยแน่วแน่ที่จะช่วยให้ราษฎร
ได้รับความสุขทั่วกัน ถ้าประชาชนอยู่ดีกินดีมีความสุข ก็จะทำให้มี
ร่างกายแข็งแรงมีสุขภาพจิตดี มีกำลังป้องกันรักษาตนเองได้    
ซึ่งเป็นหนทางหนึ่งที่จะทำให้ประเทศชาติสงบสุขและมั่นคง 
 จึงเป็นที่มาของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากกระจายทั่วทุกภูมิภาคของ
ประเทศ ทรงให้ความสำคัญของแหล่งน้ำในลักษณะ “น้ำคือชีวิต” 
ดังพระราชดำรัสที่พระราชทานแก่คณะกรรมการพิเศษเพื่อ
ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ พระตำหนัก
จิตรลดารโหฐาน เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ ความตอน
หนึ่งว่า  
 “หลักสำคัญว่าต้องมีน้ำบริโภค	 น้ำใช้	 น้ำเพื่อการเพาะ
ปลูก	เพราะว่าชีวิตอยู่ที่นั่น	ถ้ามีน้ำ	คนอยู่ได้	ถ้าไม่มีน้ำ	คนอยู่ไม่
ได้	ไม่มีไฟฟ้าคนอยู่ได้	แต่ถ้าไม่มีไฟฟ้า	ไม่มีน้ำ	คนอยู่ไม่ได้”	
 ดั งนั้น โครงการอันเนื่ องมาจากพระราชดำริ ใน     

แนวพระราชดำริเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำ

“หลักสำคัญว่าต้องมีน้ำบริโภค น้ำใช้ น้ำเพื่อการเพาะปลูก  

เพราะว่าชีวิตอยู่ที่นั่น ถ้ามีน้ำ คนอยู่ ได้ ถ้าไม่มีน้ำ คนอยู่ ไม่ ได้  

ไม่มีไฟฟ้าคนอยู่ ได้ แต่ถ้าไม่มีไฟฟ้า ไม่มีน้ำ คนอยู่ ไม่ ได้” 
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้สร้างความรุ่งเรืองให้แก่แผ่นดิน 
ซึ่งได้เริ่มต้นดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๕ โดยที่พระองค์
ทรงหาข้อมูลและทดลองปฏิบัติจากพื้นที่จริง โดยที่พระองค์ทรง 
มีพระราชกระแสอยู่เสมอว่า พระราชดำริของพระองค์เป็นเพียง   
ข้อเสนอแนะ เมื่อหน่วยงานราชการหรือเอกชนได้นำไปพิจารณา
วิเคราะห์ตามหลักวิชาการก่อน ถ้ามีความเป็นไปได้ มีประโยชน์
คุ้มค่า เห็นว่าสมควรทำ ก็เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาตัดสินใจเอง 
หากกรณีที่เห็นว่าไม่เหมาะสม ก็ล้มเลิกไปได้ แนวพระราชดำริ
เกี่ยวกับแหล่งน้ำ ในการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่อง
มาจากพระราชดำริที่พระราชทานให้แก่ส่วนราชการต่างๆที่
เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ คือ 
 ๑. พระราชดำริเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำ ส่วน
ราชการที่ ได้รับพระราชทานแนวทางพระราชดำริ ไป ควร
พิจารณาศึกษาโครงการให้ละเอียด หากพบว่าไม่เหมาะสมก็    
ให้ส่วนราชการนั้นระงับโครงการนั้นได้ 
 ๒. พื้นที่ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติซึ่งเป็นหุบเขา มีความ
เหมาะสมจะสร้างเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ เนื่องจากยังไม่มี
ราษฎรบุกรุกเข้าไปทำกิน ควรรีบดำเนินการโดยเร็ว หากปล่อยไว้

ต่อไปราษฎรเข้าไปทำกิน ก็จะสร้างได้ยาก เนื่องจากไปทำความ
เดือดร้อนให้แก่ราษฎรนั้น 
 ๓. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำประเภทอ่างเก็บน้ำขนาด
ใหญ่ ย่อมจะใช้ค่าก่อสร้างสูง ขณะที่งบประมาณของประเทศ    
มีจำกัด อาจต้องรอเป็นระยะเวลานาน จึงพระราชทาน       

โรงไฟฟ้าพลังน้ำบ้านยาง จังหวัดเชียงใหม่ 
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พระราชดำริ ให้พิจารณาถึงพื้นที่ที่ราษฎรขาดแคลนน้ำมาก    
เป็นพิเศษก่อน โดยก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กเพื่อช่วยเหลือ
ราษฎรในพื้นที่ดังกล่าวให้ทำการเพาะปลูกได้พอกินพอใช้ไปก่อน 
 ๔. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ขนาดเล็ก หากต้องใช้ที่ดินของราษฎรเพื่อก่อสร้าง ให้ราษฎร    
ในพื้นที่ ได้รับประโยชน์ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ดินโดยตกลง
กันเอง ซึ่งเป็นพระบรมราโชบายที่หวังให้ราษฎรมีส่วนร่วมในงาน
กับรัฐบาลด้วย หากตกลงกันไม่ได้ให้ชะลอโครงการนั้นไว้ก่อน 
 ๕. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
ประเภทอ่างเก็บน้ำที่จะต้องส่งน้ำให้แก่พื้นที่เพาะปลูกเป็นจำนวน
มาก ถ้าสภาพภูมิประเทศมีความเหมาะสม ก็ควรพิจารณา
ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำดังกล่าวได้เต็มที่เพื่อรองรับน้ำที่จะเกิดจาก

พื้นที่ลุ่มน้ำเหนืออ่างได้ เพื่อเก็บน้ำไว้ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 ๖. บริเวณต้นน้ำลำธารของลุ่มน้ำต่างๆ ควรพิจารณา
สร้างฝายเก็บกักน้ำต้นน้ำลำธารไว้เป็นชั้นตามความเหมาะสม 
แล้วต่อท่อชักน้ำจากเหนือฝายต่างๆ ให้แก่พื้นที่ป่าไม้ เพื่อให้เกิด
ความชุ่มชื้นตลอดปี ช่วยป้องกันไฟป่า โดยทรงเรียกป่าเช่นนี้ว่า 
“ป่าเปียกสำหรับป้องกันไฟ”	
 ๗. อ่างเก็บน้ำหรือฝายทดน้ำแห่งใดที่ก่อสร้างตาม
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกอันเนื่องมาจาก    
พระราชดำริ หากมีความเหมาะสมที่จะผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ ควร
พิจารณาติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็ก เพื่อผลิตและจ่ายไฟ
ให้กับราษฎรในชนบทใกล้เคียง  
 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริขนาดเล็ก ที่ กฟผ. 

พิธีรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โรงไฟฟ้าบ้านยาง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๑๘  

พิธีเปิดเขื่อนห้วยกุ่ม เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๒๓ จังหวัดชัยภูมิ 
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ได้สนองพระมหากรุณาธิคุณ ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังน้ำบ้านยาง 
จังหวัดเชียงใหม่ โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนห้วยกุ่ม จังหวัดชัยภูมิ 
โรงไฟฟ้าพลังน้ำบ้านสันติ จังหวัดยะลา เขื่อนพรมธารา จังหวัด
ชัยภูมิ โรงไฟฟ้าพลังน้ำบ้านขุนกลาง จังหวัดเชียงใหม่ โรงไฟฟ้า
พลังน้ำคลองช่องกล่ำ จังหวัดสระแก้ว และโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ
เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล จังหวัดเชียงใหม่ 
 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นับได้ว่า
เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวเสมอมา การใดก็ตามที่จะเป็นการสนองต่อพระมหา 
กรุณาธิคุณอันล้นเกล้าล้นกระหม่อมนั้น กฟผ. จะรีบดำเนินการ

ที่มา : ภูมิพลังแผ่นดิน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

พัฒนาแหล่งน้ำให้แก่ชุมชนต่างๆ ที่ขาดแคลน โครงการพัฒนา
แหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ กฟผ. รับมาดำเนินการ 
ส่วนใหญ่เป็นโครงการชลประทานขนาดใหญ่เพื่อการอุป โภค
บริ โภค สามารถติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็กเพียงพอ    
ต่อการใช้ภายในระดับหมู่บ้าน 

สำหรับโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กเหล่านั้น ซึ่งมีกำลัง
ผลิตเพียงบางเบาเมื่อเทียบกับโครงการชลประทานขนาดใหญ่    
ไม่ได้เลยก็ตาม แต่ก็มิได้ละเลยหน้าที่ยังคงผลิตกระแสไฟฟ้าต่อไป 
เพื่อยกระดับความกินดีอยู่ดี และพึ่งพาตนเอง อันเป็นพระราช
ปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาโดยตลอด 

พิธีเปิดเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๙ จังหวัดเชียงใหม่ 

โรงไฟฟ้าพลังน้ำบ้านสันติ จังหวัดยะลา เขื่อนพรมธารา จังหวัดชัยภูมิ 



รายงานพิเศษ
เรื่อง : วีรชัย ไชยสระแก้ว ภาพ : ฝ่ายบำรุงรักษาโยธา กฟผ. 
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เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ได้มีโอกาสเข้าร่วมสัมมนา
วิชาการที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยเกียวโตและสมาคมนักเรียนเก่า
เกียวโต ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงมากทางวิชาการด้าน 
แผ่นดินไหว อาจารย์ Kazuo Oike, D.Sc. Former President, 
Kyoto University Director, International Institute for 
advanced Studies และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นดินไหวได้ ให้
เกียรติบรรยายพิเศษ ท่านได้ ให้ข้อคิดเกี่ยวกับเหตุการณ์แผ่นดิน
ไหวในประเทศไทยว่า เหตุการณ์แผ่นดินไหวเกิดขึ้นทั่วโลกตลอด
เวลาโดยเฉพาะที่บริ เวณขอบของรอยแยกแผ่นเปลือกโลก 
ประเทศญี่ปุ่นซึ่งมีประวัติการเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวหลายครั้ง
เป็นเวลายาวนานได้เรียนรู้และมีประสบการณ์เกี่ยวกับการ    
รวบรวมแผ่นดินไหว การวิเคราะห์เหตุการณ์แผ่นดินไหวใน    
ระยะยาว มีข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมแผ่นดินไหวที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต ได้เริ่มมีการบันทึกเหตุการณ์แผ่นดินไหวตั้งแต่ปี ค.ศ. 
๑๘๓๐ (ประมาณ ๑๘๑ ปีมาแล้ว) ท่านได้เข้าไปดูใน Facebook 
พบคำถามว่าจะเกิดแผ่นดินไหวที่รุนแรงในประเทศไทยได้หรือไม่ 
เนื่องจากประเทศไทยอยู่ ใกล้ประเทศอินโดนีเชีย ที่เกิดเหตุการณ์
แผ่นดินไหวขนาด ๙.๐ ริกเตอร์ และทำให้เกิดคลื่นสึนามิทำความ
เสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากมาย ท่านได้ ให้ความเห็น
จากข้อมูลและประสบการณ์ว่า ประเทศไทยอยู่ ในพื้นที่ที่ถูกล้อม
รอบด้วยรอยแยกของแผ่นเปลือกโลกที่มีการเคลื่อนตัวตลอด 
เวลาซึ่งตำแหน่งที่ตั้งของประเทศอยู่ห่างจากแนวรอยแยกของ

แผ่นเปลือกโลกมากกว่า ๑,๐๐๐ กิโลเมตร ทำให้ความรุนแรง 
จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวลดลงเป็นอย่างมาก ประกอบกับ     
แผ่นดินไหวเกิดมากที่บริเวณใกล้รอยแยกของเปลือกโลก ดังนั้น
แผ่นดินไหวที่รุนแรงจึงมีโอกาสเกิดน้อยมากในประเทศไทย โดย
สังเกตจากรูปที่ ๑ และรูปที่ ๒ ว่าพื้นที่ประเทศไทยจะไม่เห็น
วงกลมเป็นจำนวนมากเหมือนบริเวณประเทศอื่นฯ 

มั่นใจได้อย่างไรว่าเขื่อนยังมั่นคงแข็งแรงเมื่อเกิดภัยแผ่นดินไหว

รูปที่ ๑ เหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดในบริเวณเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ขนาด 
มากกว่า ๗.๐ ริกเตอร์ขึ้นไป ตั้งแต่ปี ค.ศ. ๑๙๐๑-๒๐๐๖ 
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ความเห็นดังที่กล่าวมาแล้วตรงกับความเห็นของ        
ผู้ เชี่ ยวชาญ ดร.ปริญญา พุทธาภิบาล นักธรณีศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้ทำการศึกษาติดตาม
พฤติกรรมและธรรมชาติของรอยเลื่อนและการเกิดแผ่นดินไหว    
ในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดย
เฉพาะรอยเลื่อนเจดีย์สามองค์ และรอยเลื่อนศรีสวัสดิ์ ผลการ
ศึกษาสรุปเบื้องต้นได้ว่า  

ข้อแรก การติดตามและเฝ้าสังเกตการณ์การเคลื่อนที่
ของแผ่นดินสองฝั่งรอยเลื่อนทั้งสองตลอดระยะเวลา ๔ ปีเศษ
จำนวน ๑๐ ตำแหน่ง โดยเครื่องวัดพิกัดดาวเทียม (จีพีเอส) 
ความแม่นยำสูงทุกคาบ ๓ เดือน ไม่ปรากฏการเคลื่อนขยับ    
ของแผ่นดินที่มีนัยสำคัญ 

ข้อที่สอง การติดตามตรวจวัดพฤติกรรมของบ่อบาดาล
และบ่อน้ำพุร้อน จำนวน ๘ สถานี ตามแนวรอยเลื่อนเจดีย์     
สามองค์และรอยเลื่ อนศรีสวัสดิ์ โดยมีการสัง เกตการณ์
เปลี่ยนแปลงระดับน้ำ อุณหภูมิของน้ำ ความเป็นกรดด่าง       
ค่าความต่างศักย์ และอุณหภูมิอากาศ แบบออนไลน์ทุกๆ ๓๐ 
นาที ตลอดช่วงระยะเวลา ๔ ปีเศษที่ผ่านมา ยังไม่ปรากฏการ
เปลี่ยนแปลงใดๆ ที่มีนัยสำคัญ 

จากความเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งสองท่านทำให้เรามั่นใจ
ในโอกาสที่จะเกิดแผ่นดินไหวที่รุนแรงในประเทศไทยมีน้อยมากๆ 
ถึงแม้ว่าเรามั่นใจในโอกาสน้อยมากที่เกิดแผ่นดินไหว เราต้อง     
ตั้งอยู่ ในความไม่ประมาท ต้องมีการเตรียมความพร้อมลด     
ผลกระทบจากภัยแผ่นดินไหวโดยกระทรวงมหาดไทยได้ออก   
กฎกระทรวงกำหนดการรับน้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทน
ของอาคาร และพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรง     
สั่นสะเทือนแรงแผ่นดินไหว ปี ๒๕๕๐ และจัดทำรายละเอียด   
เพิ่มเติมในการออกแบบอาคาร ตามมาตรฐาน มยผ.๑๓๐๑-๕๐  

เขื่อนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 

รูปที่ ๒ เหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดในบริเวณเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ขนาด 
มากกว่า ๔.๐ ริกเตอร์ขึ้นไป ตั้งแต่ปี ค.ศ. ๑๙๐๑-๒๐๐๖ 

ได้มีการคำนึงถึงผลกระทบของเขื่อนจากแรงแผ่นดินไหว โดยนำ
ผลกระทบดังกล่าวมาคำนวณตั้งแต่การออกแบบเขื่อน นอกจากนี้    

สถานีอุตุนิยมวิทยา กฟผ. เขื่อนศรีนครินทร์ 

การแสดงผลระบบอุตุนิยมวิทยาแบบอัตโนมัติ 

การตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของเขื่อนศรีนครินทร์ 



1�

ยังได้มีการทบทวนการออกแบบการรับแรงแผ่นดินไหวใน     
ช่วงเวลาที่ เหมาะสม ตามแผนที่พื้นที่แสดงโอกาสที่จะเกิด       
แผ่นดินไหวจากระดับปานกลางถึงระดับต่ำมากตามประกาศของ
กรมทรัพยากรธรณี ท่านผู้อ่านหลายท่านอาจสงสัยว่ามีมาตรการ  
อะไรบ้างที่ทำให้เกิดความมั่นใจในความมั่นคงแข็งแรงของเขื่อน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเขื่อนศรีนครินทร์  

ในมุมมองนักวิชาการ ลักษณะและรูปร่างของเขื่อน
ศรีนครินทร์เป็นเขื่อนหินทิ้งแกนดินเหนียวเป็นชนิดของเขื่อน    
ที่สามารถทนต่อแรงแผ่นดินไหวเป็นอย่างดี มีบทเรียนจาก   
แผ่นดินไหวที่ประเทศจีนเมื่อปี ค.ศ. ๒๐๐๘ ที่เกิดแผ่นดินไหว
ขนาด ๘.๐ ริกเตอร์ มีเขื่อนในบริเวณศูนย์กลางแผ่นดินไหว    
ที่มีลักษณะเดียวกับเขื่อนศรีนครินทร์ เขื่อนดังกล่าวอยู่ห่างจาก
ศูนย์กลางแผ่นดินไหว ๔๐ กิโลเมตร ตัวเขื่อนไม่มีความเสียหาย
จากแผ่นดินไหวดังกล่าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ทบทวน
การออกแบบเขื่อนศรีนครินทร์ต่อแรงแผ่นดินไหวโดยใช้ข้อมูลจริง   
ในสภาพปัจจุบันพบว่าเขื่อนสามารถรับแรงแผ่นดินไหวได้ถึง   
๑.๐ จี (1.0 g) หรือเทียบกับแผ่นดินไหวที่มีความรุนแรง ๗.๐  
ริกเตอร์ ที่ศูนย์กลางบริเวณเขื่อน  

การใช้งานเขื่อนศรีนครินทร์โดยมีการบริหารจัดการน้ำ
ให้มีน้ำใช้เพื่อการเกษตรในลุ่มแม่น้ำแม่กลองตลอดปี รักษา
ปริมาณน้ำในแม่น้ำแม่กลองให้สามารถผลักดันน้ำเค็มได้ ใน   
หน้าแล้ง โดยมีกรมชลประทานเป็นผู้กำหนดแผนการระบายน้ำ 
รายปี รายหกเดือน รายเดือน และรายสัปดาห์ จากความกังวล
ของประชาชนที่กลัวน้ำจะล้นเขื่อนในกรณีเกิดฝนตกในอ่างเก็บน้ำ
เป็นจำนวนมากหรือเกิดแผ่นดินไหวทำให้น้ำในอ่างเก็บน้ำเกิด 
คลื่นนั้น การออกแบบเขื่อนได้คำนึงถึงเงื่อนไขดังกล่าวมาแล้วและ
ได้เผื่อให้ระดับสันเขื่อนสูงกว่าระดับเก็บน้ำสูงสุดถึง ๕ เมตร 

มาตรการเฝ้าระวังเขื่อนศรีนครินทร์มีการติดตั้งอุปกรณ์
ตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนมากกว่า ๑๐๐ จุด ในระหว่างการ
ก่อสร้างเขื่อนและใช้งานมาถึงปัจจุบัน การเฝ้าระวังพฤติกรรม
เขื่อนนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะติดตามพฤติกรรมเขื่อนให้มีพฤติกรรม
ตามที่ออกแบบไว้ หากพบว่าพฤติกรรมผิดจากที่ออกแบบไว้จะ
สามารถวิเคราะห์หาสาเหตุและแก้ไขอย่างถูกต้องรวดเร็ว จาก
ข้อมูลพฤติกรรมเขื่อนศรีนครินทร์ตั้งแต่ก่อสร้างแล้วเสร็จจนถึง
ปัจจุบันไม่พบเหตุการณ์ที่ผิดปกติจากที่ออกแบบไว้ นอกจากนี้ยัง
มีการเฝ้าระวังการเกิดคลื่นแผ่นดินไหวโดยมีการติดตั้งเครื่องมือ
ตรวจวัดคลื่นแผ่นดินไหวไว้ที่ตัวเขื่อน ฐานเขื่อน ไหล่เขื่อน และ
รอบอ่างเก็บน้ำ การที่ติดตั้งเครื่องมือเหล่านี้เพื่อตรวจวัดแรง 
แผ่นดินไหวส่งแรงไม่เกินค่าที่ ใช้ ในการออกแบบเขื่อน การตรวจ
สอบเขื่อนก็เป็นมาตรการเฝ้าระวังอีกประเภทหนึ่งโดยมีการ     
ตรวจสอบด้วยสายตาทุกสัปดาห์ และทุกเดือน เพื่อเปรียบเทียบ
รูปร่างของเขื่อนจากครั้งก่อนที่เคยตรวจสอบด้วยสายตา 

การดำเนินงานเพื่อการตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัย

การตรวจความมั่นคงแข็งแรงของวัสดุถม 

การตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของคอนกรีตด้วยสายตา 

การตรวจสอบด้วยกล้องสำรวจท่อน้ำเข้าโรงไฟฟ้าพลังน้ำ 

การสำรวจด้วยระบบ GPS 
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ของเขื่อน ได้ยึดถือมาตรฐานสูงสุดด้านวิศวกรรมขององค์การ
สมาคมเขื่อนใหญ่ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อวันที่ ๖ 
กันยายน ๒๕๕๒ Dr.Martin Wieland ประธานคณะกรรมการ
วิชาการเรื่องการออกแบบเขื่อนด้านแผ่นดินไหว (Chairman of 
Committee on Seismic Aspect of Dam Design) ของ
องค์การเขื่อนใหญ่ระหว่างประเทศ (International Commission 
on Large Dam; ICOLD) และ Dr.Peter Brenner ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านวิศวกรรมเขื่อนจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ได้มาเยี่ยมชม
เขื่อนศรีนครินทร์ และเขื่อนวชิราลงกรณ และร่วมตรวจสอบ
ความมั่นคงแข็งแรงของเขื่อนทั้งสอง ได้กล่าวในระหว่างการตรวจ
สอบว่า เขื่อนทั้งสองมีการดูแลและบำรุงรักษาที่ดีมากอยู่ ในระดับ
สากล นอกจากนี้ยังได้มีการทบทวนการออกแบบการรับแรง   
กระทำแผ่นดินไหวด้วยวิธีการที่เป็นที่ยอมรับในวงการวิศวกรรม
เขื่อน 
 มาตรการเตรียมความพร้อม มาตรการป้องกันและลดผล
กระทบเป็นมาตรการที่ต้องการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนใน
พื้นที่ โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันเพื่อรักษาชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนที่อยู่ ในพื้นที่เสี่ยงภัยและลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
ในพื้นที่นั้นๆ ดังนี้ 
 ๑. มาตรการเตรียมความพร้อม ได้แก่ การจัดทำแผนที่
น้ำท่วมเพื่อกำหนดพื้นที่ปลอดภัยกับพื้นที่เสี่ยงภัย การกำหนด
เกณฑ์ความรุนแรงของสถานการณ์น้ำหลากในแม่น้ำ การติดตั้ง
ระบบเตือนภัย เป็นต้น 
 ๒. มาตรการป้องกันและลดผลกระทบ ได้แก่ การ
กำหนดจุดรวมพลตามลำดับความรุนแรง การจัดทำแผนการ 
ช่วยเหลือบรรเทาภัย การให้การสนับสนุนด้านสาธารณสุข การ
จัดทำแผนอพยพ และการอำนวยความสะดวกกับผู้อพยพ เป็นต้น  

มาตรการดำเนินการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เป็นการบริหาร
จัดการด้านการแจ้งเหตุ การตรวจสอบประเมินสถานการณ์ การ
ติดตามความรุนแรงที่เพิ่มขึ้น การประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เป็นต้น มาตรการเหล่านี้จะมีหน่วยงานป้องกันบรรเทา
สาธารณภัยเป็นหน่วยงานหลัก 

การร่วมมือประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ที่กล่าวมาแล้ว
จะประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพได้เป็นอย่างดีจำเป็นต้อง
มีการสื่อสารให้ประชาชนผู้เกี่ยวข้องและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มี
ความรู้และเข้าใจในหน้าที่ทุกคน 

สรุปได้ว่าความมั่นใจในความมั่นคงแข็งแรงของเขื่อน  
ที่ กฟผ. ดูแลโดยเฉพาะเขื่อนศรีนครินทร์มีปัจจัย ได้แก่ มุมมอง
นักวิชาการ มาตรการเฝ้าระวัง มาตรการเตรียมความพร้อม 
มาตรการป้องกันและลดผลกระทบ มาตรการดำเนินการเมื่อเกิด
เหตุฉุกเฉิน การร่วมมือประชาสัมพันธ์  ปัจจัยเหล่านี้ต้องมี
การบูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการ
คนเดียวไม่ได้จึงจะเกิดความมั่นใจได้ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ 

เจ้าหน้าที่กำลังบำรุงรักษาอุปกรณ์สถานีวัดอัตราเร่งของพื้นดินปีละ ๒ ครั้ง 

การบำรุงรักษาอุปกรณ์ภายในสถานีเครื่องวัดแรงดันน้ำอัตโนมัติ 

สถานีวัดแผ่นดินไหวบ้านปากเหมือง 

การตรวจสอบเขื่อนด้วยกล้องสำรวจ 



ศิลปวัฒนธรรม
เรื่องและภาพ : คณะทำงานศูนย์ข้อมูลการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าโครงการขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้าจะนะ 
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บ้านหัวดินเหนือ ตำบลป่าชิง อำเภอจะนะ จังหวัด
สงขลา เป็นหมู่บ้านที่สืบทอดภูมิปัญญาการทำกรงนกเขาชวา
มาจากบรรพบุรุษ ควบคู่ ไปกับการเลี้ยงนกเขา โดยมีความ
เชื่อกันว่า การเลี้ยงนกเขาไว้ ในบ้านนั้น จะทำให้เกิดโชคลาภ 
ชีวิตจะรุ่งเรือง จึงมีการสร้างกรงนกที่สวยงามเพื่อเลี้ยง
นกเขาเกิดเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ในด้านการทำกรงนก       
ที่สืบทอดกันมานานจนถึงปัจจุบันเป็นรุ่นลูกรุ่นหลานที่ยังคง
สืบทอดภูมิปัญญาดังกล่าว จนบ้านหัวดินเหนือเป็นที่รู้จัก
อย่างกว้างขวาง 

กรงนกเขา บ้านหัวดินเหนือ  
สืบสานภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่น 
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 หมู่บ้านกรงนกเขาชวาบ้านหัวดินเหนือ เป็นแหล่งผลิต
กรงนกเขาชวาที่ ใหญ่ที่สุดในอำเภอจะนะ ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 
๖๗ ครัวเรือน และเป็นที่รู้จักกันในหมู่ผู้เลี้ยงนกเขาชวา ทั้งใน
จังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง ในแต่ละวันจะมีพ่อค้าคนกลาง
เข้ามารับซื้อกรงนกในหมู่บ้าน เพื่อนำไปจำหน่ายต่อหรือตกแต่ง
เพิ่มเติมเพื่อให้เป็นกรงนกเขาชวาที่สมบูรณ์สวยงาม 
 แต่เดิมการทำกรงนกใช้ ไม้ ไผ่กระบอกเดียว โดยใช้     
ไม้ไผ่ตงหรือไม้ไผ่สีสุกซึ่งรับซื้อมาจากตำบลน้ำขาว และตำบล    
ท่าหมอไทร อำเภอจะนะ กรงนกที่นิยมคือกรงนกแบบ ๙๙ ซี่  
ถือเป็นกรงมงคลต่อมาพัฒนาเป็นรูปแบบต่างๆ ได้นำหวายมาใช้
เป็นส่วนประกอบ โดยหวายต้องสั่งซื้อมาจากประเทศมาเลเซีย 
เป็นหวายพันธุ์ที่เรียกว่า “หวายตะขาบทอง” มีคุณสมบัติเนื้อนิ่ม 
สามารถดัดและเจาะได้ง่าย ซึ่งไม่มี ในประเทศไทย นำมาผสมกับ
ความคิดสร้างสรรค์และภูมิปัญญาชาวบ้าน ประสานกับทักษะ
ความเพียรพยายามและความละเอียดอ่อน จนเกิดเป็นชิ้นงาน    

ที่สวยงาม 
 นอกจากรูปแบบของกรงนกที่ เน้นประโยชน์ ใช้สอย       
ซึ่งมาพร้อมกับรูปทรงสวยงาม ทั้งยังเกิดคุณค่าจากภูมิปัญญา 
ท้องถิ่นแล้ว ยังได้เน้นถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ ใช้ซึ่งต้องมี
ความแข็งแรง และได้รูปแบบมาตรฐานที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน  
 ปัจจุบันกรงนกเขามีรูปแบบหลากหลายมากขึ้นตาม
ความต้องการของตลาด ไม่ได้ยืดหลัก ๙๙ ซี่เหมือนเดิม แต่มีการ
พัฒนารูปแบบอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับตลาดที่กว้างมากขึ้น 
 นอกจากกรงนกเขาแล้ว ชาวบ้านหัวดินเหนือยังผลิต 
“โคมไฟตีเตบาลี” ซึ่งแปลว่าโคมไฟกรงนกเขาศักดิ์สิทธิ์ เป็นอีก

หนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ต่อยอดมาจากผลิตภัณฑ์กรงนกที่ ใช้สำหรับ    
เลี้ยงนก มาเป็นผลิตภัณฑ์กรงนกที่ ใช้ตกแต่งประดับบ้าน 
 หมู่บ้านกรงนกเขาบ้านหัวดินเหนือ เป็นอีกหนึ่งชุมชน   
ที่ภูมิปัญญาและวิถีของชุมชน มาเป็นอาชีพเสริมรายได้ และ
พัฒนามาเป็นอาชีพหลักชองชุมชนได้อย่างยั่งยืน 



พลังงานทางเลือก
เรื่องและภาพ : ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  
 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
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 การที่ประเทศจีนเดินมาถึงวันนี้ได้ คงไม่ ใช่ได้มาเพราะ
ความฟลุค หรือดวงดีแต่ประการใด แต่เป็นการดำเนินการอย่างมี
ยุทธศาสตร์ เป็นขั้นเป็นตอน หรืออาจเรียกว่ามี “Road Map” 
ของประเทศที่ชัดเจนเอามากๆ และผู้นำจีนทุกคนก็พยายาม
ดำเนินการตามแผนที่วางไว้อย่างมุ่งมั่นและตั้งใจจากยุคของ
ประธานเหมา เจ๋อตุง ที่เปลี่ยนแปลงประเทศแบบกลับหลังหัน 
ทำให้ประชาชนโดยรวมสามารถลืมตาอ้าปากได้ สู่ยุคที่สอง   
ของเติ้งเสี่ยวผิง ซึ่งเป็นยุคที่มีการปฏิรูประบบเศรษฐกิจ และ  

 เมื่อเอ่ยถึงประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน หรือ 
“ประเทศจีน” ภาพแรกที่แวบขึ้นมาในสมอง คงหนี ไม่พ้น      
ภาพกำแพงเมืองจีน ภาพของพระราชวังต้องห้าม หรือจัตุรัส
เทียนอันเหมิน แต่สำหรับผู้เขียนแล้ว ภาพเหล่านี้อาจกลาย
เป็นภาพมุมเก่าของจีนไปซะหน่อย เพราะทุกวันนี้ จีนเป็น
ประเทศที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงที่สุดในโลก 
ติดต่อกันมาหลายปี จากข้อมูลล่าสุด จีนมีสัดส่วน GDP 
ก้าวขึ้นแท่นเป็นอันดับ ๒ ของโลก จะเป็นรองก็แค่ประเทศ
มหาอำนาจอันดับ ๑ อย่างสหรัฐอเมริกา เท่านั้น ดังนั้น   
ภาพใหม่ของจีนวันนี้ที่น่ าจับตามองเป็นอย่ างยิ่ง คือ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาแบบก้าวกระโดดทั้งอุตสาหกรรม     
การคมนาคมขนส่ง พลังงาน หรือแม้แต่อวกาศ 

“โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ ในจีน”  
ก้าวกระโดดที่ต้องจับตามอง 

ท่านประธานเหมา เจ๋อตุง 

การตลาด โดยเริ่มเปิดประตูสู่โลกภายนอกอย่างกว้างขวางมากขึ้น 
ก่อนมาจะมาถึงผู้นำในยุคที่สาม อย่างเจียงเจ๋อหมิน ที่เริ่มนำพา
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ประเทศเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม ทำให้ประเทศมีเศรษฐกิจที่เติบโต
ต่อเนื่องเป็นเลขสองหลัก มาตลอดกว่าทศวรรษ จนมาถึง
ประธานาธิบดี หูจิ่นเทา ที่มุ่งสู่วิทยาการที่ก้าวหน้ามากขึ้น    
เริ่มต้นการเลียนแบบเทคโนโลยีของตะวันตกหรือญี่ปุ่น นำสู่การ
พัฒนาเทคโนโลยีของตนเองในที่สุด ไม่ว่าจะเป็น “รถไฟความเร็ว
สูง” “โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์” จนล่าสุดก็คือ “เทคโนโลยี
อวกาศ” ที่จีนได้ประกาศให้โลกรู้ว่า จีนพร้อมสำหรับการสำรวจ
อวกาศแล้ว โดยการส่งยานสำรวจ “ฉางเอ๋อ ๒” เข้าสู่วงโคจรของ
ดวงจันทร์ได้สำเร็จอย่างงดงาม 
 จะเห็นได้ชัดว่าเมื่อเศรษฐกิจของจีนเติบโตอย่างก้าว
กระโดด สิ่งที่ไม่พ้นตามมาก็คือ ความต้องการด้านพลังงานที่จะ
ต้องเติบโตไปพร้อมๆกันเหมือนเงาตามตัว โรงไฟฟ้าใหม่ผุดขึ้นใน
จีนอย่างกับดอกเห็ดในช่วงสิบปีที่ผ่านมา ปัจจุบันพลังงานไฟฟ้า
ส่วนใหญ่ถึงร้อยละ ๘๐ ของจีน ได้มาจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน อีกไม่
ถึงร้อยละ ๕ มาจากโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ และอีกประมาณ 
ร้อยละ ๑๕ มาจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ส่วนโรงไฟฟ้าพลังงาน
พลังงานนิวเคลียร์ ในปัจจุบันมีสัดส่วนเพียงร้อยละ ๒ และ
พลังงานหมุนเวียนอีกเล็กน้อยร้อยละ ๐.๖ 
 จากสัดส่วนพลังงานที่จะดูไม่ค่อยสมดุลนักในปัจจุบัน  
ของจีน ประกอบกับกระแสกดดันในเรื่องผลกระทบโลกร้อนทำให้
รัฐบาลจีนต้องขยับมาสนับสนุนพลังงานสะอาดมากขึ้น โดยการ 

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์อ่าวต้าหย่า มณฑลก่วงตง ใกล้กับฮ่องกง นักวิเคราะห์เชื่อว่า แม้โรงไฟฟ้าฯ ต้าหย่าจะสร้างด้วยเทคโนโลยีรุ่น ๒ เช่นเดียวกับฟุกุชิมะของญี่ปุ่น        
แต่ระบบความปลอดภัยแข็งแรงกว่า  
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ตั้งเป้าว่าในปี ๒๐๒๐ เขาจะลดสัดส่วนของถ่านหินลงให้มาอยู่ที่    
ร้อยละ ๖๒ โดยไปเพิ่มการใช้พลังงานน้ำเป็นร้อยละ ๒๔ พลังงาน

หมุนเวียนร้อยละ ๖ พลังงานนิวเคลียร์ก็ ให้เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ    
๔ ให้ได้ 
 ด้วยอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่สูง ทำให้ ในระยะ
เวลาเพียงช่วง ๒๐ ปีที่ผ่านมา ประเทศจีนเปลี่ยนจากประเทศ    
ที่เคยส่งออกน้ำมัน เป็นประเทศที่นำเข้าน้ำมันอันดับสองของโลก 
แถมยังเป็นประเทศที่นำเข้าก๊าซธรรมชาติปริมาณมหาศาล ทั้งใน
รูปของ CNG ที่ต้องขนส่งผ่านทางเรือ หรือการติดต่อขอซื้อก๊าซ 
จากประเทศข้างเคียง โดยการลงทุนเดินท่อก๊าซธรรมชาติจาก  
แหล่งต่างๆ เข้ามายังประเทศของตน เพื่อเสริมความมั่นคงด้าน
พลังงานของชาติ นอกจากนั้นจีนยังรั้งตำแหน่งผู้ผลิตถ่านหิน 
และใช้ถ่านหินรายใหญ่ที่สุดของโลกด้วย คำถามที่น่าสนใจคือ จีน
มีแหล่งพลังงานเพียงพอหรือไม่ ในระยะยาว และอะไรคือแหล่ง
พลังงานที่ดูจะยั่งยืนที่สุด สำหรับประเทศที่มีการเติบโตเร็วขนาด
นี้...? 
 โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ เป็นแหล่งพลังงานหนึ่งที่จีน
ให้ความสนใจอย่างมากในขณะนี้ ท่านผู้อ่านอาจไม่ทราบว่า 
ปัจจุบันจีนได้พัฒนาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ของตัวเองชื่อรุ่น CPR 

1000 ขึ้นใช้เองภายในประเทศมาได้ ในระยะหนึ่งแล้ว ซึ่งถือเป็น
ความภาคภูมิใจอย่างมากของชาวจีน และล่าสุดผู้เขียนได้รับเชิญ
จาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยได้ร่วม  
เดินทางไปเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ที่อ่าวต้าหย่า 
และหลิงอ่าว ของบริษัท China Nuclear Power Engineering 
Co.,Ltd. (CNPEC) ซึ่งตั้งอยู่ ในพื้นที่ของเขตเศรษฐกิจพิเศษ

โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ฉินซาน ตั้งอยู่ทางตะวันออกของมณฑลเจ้อเจียงของจีน ขณะนี้จึงระงับการอนุมัติการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ไว้ชั่วคราว  
เนื่องจากหวั่นภัยพิบัติดังที่เกิดขึ้นในญี่ปุ่น 

โฉมหน้าของรถไฟความเร็วสูงของประเทศจีน 



�1

เซินเจิ้น มณฑลกวางตุ้ง จากข้อมูลที่ได้จากคุณเดวิด ผู้อำนวย
การฝ่ายพัฒนาธุรกิจต่างประเทศของบริษัท CNPEC ก็พอสรุป 
ได้ว่า โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ที่อ่าวต้าหย่า ๒ โรงแรกนั้น  
ถือเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์แห่งแรกของจีนด้วย ตั้งขึ้น   
ตั้งแต่ปี ค.ศ. ๑๙๙๔ ณ เวลานั้น จีนเลือกใช้เทคโนโลยีของบริษัท 
ARIVA ของประเทศฝรั่งเศส ผู้นำเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในขณะนั้น 
ส่วนโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ที่ชื่อหลิงอ่าวนั้น เป็นโครงการ 
ต่อเนื่องจากอ่าวต้าหย่า ประกอบด้วยปฏิกรณ์นิวเคลียร์ทั้งหมด ๔ 
ชุด โดยเริ่มดำเนินการ ๒ โรงแรกตั้งแต่ปี ค.ศ. ๒๐๐๓ และถือได้
ว่าเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์แห่งแรกที่มีการนำปฏิกรณ์
นิวเคลียร์ CPR 1000 ที่จีนพัฒนาเองมาใช้ โดยคำว่า CPR นั้น
ย่อมาจาก Chinese Pressurized Water Reactor ซึ่งพัฒนา
ต่อยอดมาจาก ARIVA ของฝรั่งเศสนั่นเอง จะเห็นได้ว่าจีนเอง   
ก็ไม่เคยปล่อยโอกาสในการพัฒนาเทคโนโลยี ให้หลุดมือไป ไม่ว่า
จะเป็นเรื่องรถไฟฟ้าความเร็วสูงหรือพลังงานนิวเคลียร์ คอนเซ็ปต์
การคัดลอกและพัฒนาหรือ Copy & Development (C&D) ของ
จีนนั้นยังคงใช้ได้ดี เป็นการพัฒนาเทคโนโลยีของตนเอง เพื่อลด
การพึ่งพาต่างชาติ ลดการไหลออกของเงิน แถมยังมีแผนจะเอา

เทคโนโลยีนี้ไปขายต่างชาติเพื่อหาเงินเข้าประเทศได้อีกต่างหาก 
ยุทธศาสตร์นี้ของจีนถือว่าไม่ธรรมดาเลยจริงๆ 
 อ่านมาถึงตรงนี้ หลายคนอาจงงกับคำว่า Pressurized 
Water Reactor (PWR) ว่ามันคือ อะไร?… จริงๆ แล้วก็คือ 
ระบบปฏิกรณ์นิวเคลียร์เพื่อการผลิตไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่ถือได้ว่า
ปลอดภัยสูงที่สุดในขณะนี้ มีวงจรการถ่ายเทความร้อนถึง ๒ จุด 
เพื่อกั้นไม่ ให้น้ำที่ ใช้ระบายความร้อนมี โอกาสสัมผัสกับเตา
ปฏิกรณ์พลังงานนิวเคลียร์ หลักการคือการนำปฏิกิริยานิวเคลียร์
มาสร้างความร้อน และถ่ายเทให้กับน้ำชุดแรกที่อยู่ ในระบบ    
ปิดน้ำในปฏิกรณ์ชุดแรกที่จะมีอุณหภูมิกว่า ๓๐๐ องศาเซลเซียส     
ที่ความดันสูงกว่าร้อยเท่าของความดันบรรยากาศ เพื่อไม่ ให้   
น้ำเดือด ก่อนจะวิ่งผ่านระบบท่อเข้าสู่ชุดแลกเปลี่ยนความร้อนชุด

แรกเพื่อสร้างไอน้ำแรงดันสูง (คล้ายๆกับเวลาเราต้มน้ำในกาน้ำ   
ที่มีฝาปิดแล้วเจาะรูเล็กๆ ให้ไอน้ำพุ่งออกมา) แรงดันจากไอน้ำ  
ดังกล่าวจะถูกนำไป ใช้หมุนกังหันไอน้ำที่ต่อพ่วงอยู่กับเครื่อง
กำเนิดไฟฟ้าเพื่อผลิตไฟฟ้าออกมาให้เราได้ ใช้กัน และสุดท้าย   
ไอน้ำที่ผ่านจากกังหันไอน้ำจะต้องถูกทำให้เย็นลง เพื่อบังคับให้
กลับเป็นของเหลวอีกครั้ง ก่อนนำกลับไปแลกเปลี่ยนความร้อน 
ในรอบใหม่ การระบายความร้อนทำได้โดยการนำน้ำจากแหล่งน้ำ
ธรรมชาติ (กรณีของอ่าวต้าหย่า และหลิงอ่าว คือน้ำทะเล) ไปรับ
การถ่ายเทความร้อนผ่านชุดระบายความร้อน ซึ่งจะเห็นได้ว่าน้ำ 
ที่เราใช้ ในการระบายความร้อนนั้นจะไม่มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้อง
หรือสัมผัสกับปฏิกรณ์นิวเคลียร์เลย จากข้อมูลที่ โรงไฟฟ้าเก็บไว้ 
ก็พอจะยืนยันได้ว่า ผลของการระบายความร้อนนั้นแทบไม่มีผล
ใดๆ ต่ออุณหภูมิน้ำทะเลโดยรอบเลย เพราะจากการวัดทั้งก่อน
และหลังเปิดโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ อุณหภูมิเฉลี่ยของ    
น้ำทะเลโดยรอบอยู่ที่ ๒๓-๒๖ องศาเซลเซียสตลอดปี 

 ในแง่กำลังการผลิต โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์อ่าว   
ต้าหย่า ๒ โรงแรก รวมกันมีกำลังผลิต ๑,๙๖๐ เมกะวัตต์ โดย
ประมาณ ๗๐ เปอร์เซ็นต์ ถูกส่งไปขายให้กับประเทศฮ่องกงซึ่งอยู่
ติดกับพรมแดนของเขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้น ซึ่งเมื่อเทียบกับ
การผลิตไฟฟ้าด้วยถ่านหินแบบเดิม การนำโรงไฟฟ้าพลังงาน
นิวเคลียร์มาใช้สามารถลดการปล่อย co
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 ได้ถึง ๓.๗ ล้านตันต่อปี 

ส่วนโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์หลิงอ่าว ประกอบด้วยโรงไฟฟ้า
พลังงานนิวเคลียร์ทั้งหมด ๔ โรงย่อย ขนาด ๑,๐๘๐ เมกะวัตต์
ต่อโรง ซึ่งโรงไฟฟ้าใหม่ทั้งหมดนี้จะใช้เทคโนโลยี CPR 1000 
ของจีนเองเช่นกัน โดยมี ๒ โรงที่ผลิตไฟฟ้ามาตั้งแต่ปี ๒๐๐๓ 
และอีก ๒ โรงที่กำลังจะเริ่มดำเนินการต่อไปในปี ๒๐๐๔ นี้ สิ่งที่
ผู้เขียนต้องตกใจอีกครั้งเมื่อทราบว่า บริษัท CGNP เจ้าของ   
โรงไฟฟ้าแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นบริษัทที่ดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
พลังงานนิวเคลียร์พร้อมกันมากที่สุดในโลกในขณะนี้ คือ ๓๐ โรง 
พร้อมๆกัน โดยทั้งหมดอยู่ ในประเทศจีน และยังมีแผนการสร้าง
ให้ถึง ๖๐ โรงในอนาคต!! เหลียวมาดูประเทศเพื่อนบ้านอย่าง
เวียดนาม ก็ดูเหมือนว่าจะไปในแนวทางเดียวกับจีน คือ กำลัง
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ โรงแรกอยู่ และมีแผนที่จะ
สร้างต่ออีก ๔-๘ โรง ในระยะเวลาต่อเนื่องจากนี้ไป!! 
 นึกแล้วก็หนาวๆ ร้อนๆ ว่าถ้าประเทศไทยเรายัง     
มัวต้วมเตี้ยมตามสไตล์ ไทยๆ ไร้ยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนในการ    
ดำเนินการโครงการใหญ่ๆ อย่างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์    
ในอนาคตเราคงต้องเหลียวซ้ายแลขวา ว่าจะซื้อไฟฟ้าจากลาว 
พม่า หรือเวียดนามดี ซึ่ง ณ วันนั้น ความมั่นคงด้านพลังงานของ
ประเทศเราคงต้องฝากไว้ที่ เพื่อนบ้านซะแล้ว นี่นะหรือผู้นำ
อาเซียน... คิดแล้วเป็นห่วงแทนคนไทยทั้งประเทศจริงๆ  



UnseenEGAT
เรื่องและภาพ : “นายตะลอน” 
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ภาพเขียนสีโบราณประตูผา
ถูกค้นพบโดย พันตรี ชูเกียรติ มีโฉม 
หรือ “ลุงโบ” ได้ระลึกความทรงจำให้
ฟังว่า ในสมัยปี พ.ศ. ๒๕๓๑ ขณะที่
ได้ปฏิบัติภารกิจร่วมฝึกในพื้นที่ด้าน
ทิศตะวันออกของเทือกเขา ขณะผ่อน
คลายอิริยาบถ ได้สังเกตเห็นภาพวัว
และภาพคนเป็นกลุ่ม ต่อจากนั้นจึง 
ได้เริ่มหาความรู้เรื่อยมา จนกระทั่ง 
พันตรี อภิชาติ ชูเกียรติกุล ผู้บังคับ
บัญชาค่ายฝึกการรบพิเศษ มีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อ
สร้างรายได้ ให้แก่ราษฎรในพื้นที่ จึงเกิดความร่วมมือกับหน่วย
งานราชการในจังหวัด อาทิ นายนำพล โพธิวงศ์ เจ้าหน้าที่   
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และนักโบราณคดี
จากห้างหุ้นส่วนจำกัดเฌอกรีน ร่วมสำรวจเบื้องต้นก่อนแจ้งไปยัง
สำนักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่ ๖ เชียงใหม่ 
เพื่อทำการสำรวจอย่างจริงจัง 

จากการตรวจวิเคราะห์ของสำนักงานโบราณคดีและ
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่ ๖ เชียงใหม่ ด้วยการคัดลอกภาพ
เขียนสีโบราณพบว่ามีอายุอยู่ราว ๓,๐๐๐ ปี มีความเก่าพอๆ กับ

ภาพเขียนสีที่ผาแต้ม จังหวัดอุบลราชธานี และจัดเป็นภาพเขียนสี
ที่ยาวที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือมีความยาว ๓๐๐ เมตร 
ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นเพื่อนำไปสู่การค้นหาหลักฐานทางโบราณคดีอื่นๆ 
และเป็นสิ่งยืนยันว่าได้บริเวณค่ายประตูผาเคยเป็นที่อยู่อาศัยของ
คนโบราณนับหลายพันปี จากหลักฐานพบภาพมือ เด็ก และ
ผู้ ใหญ่ รูปสัตว์ได้แก่ วัว ม้า กวาง สุนัข และภาพเชิงสัญลักษณ์ 
เช่น รูปลายเลขาคณิต อยู่กันเป็นกลุ่ม มีทั้งหมด ๗ กลุ่มหลักๆ 
คือ ผาเลียงผา ผานกยูง ผาวัว ผาเต้นระบำ ผาหินตั้ง ผานาง 
กางแขน และผาล่าสัตว์ นอกจากนี้ยังมีการขุดพบโครงกระดูก  
ถูกพันด้วยเสื่อพร้อมกับวางภาชนะดินเผาไว้ด้วย ซึ่งปัจจุบันได้มี
การปรับทางเดินเท้าให้นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นไปชมได้ ในขณะที่
พื้นที่ ใกล้เคียงเป็นที่ตั้งของกองพันฝึกรบพิเศษที่ ๓ ค่ายประตูผา 

ภาพเขียนสีโบราณ๓,๐๐๐ปีแหล่งโบราณคดีประตูผา
แหล่งโบราณคดีประตูผา อยู่บริเวณเดียวกับที่ตั้งของศาลเจ้าพ่อประตูผา และอยู่ ใน

ความดูแลของกองพันฝึกรบพิเศษที่ ๓ ค่ายประตูผา ตำบลบ้านดงอำเภอแม่เมาะ จังหวัด
ลำปาง บนเส้นทางลำปาง-งาว กิโลเมตรที่ ๔๘ ครอบคลุมพื้นที่บริเวณหน้าผาเทือกเขาหินปูน
ด้านทิศตะวันออก เป็นจุดผ่านสำคัญทางประวัติศาสตร์ของนครลำปาง มีภาพเขียนสีที่ยาว
ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อายุกว่า ๓,๐๐๐ ปี แม้ว่าภาพบางส่วนค่อนข้างลบเลือน    
ไปบ้างแล้วก็ตาม แต่ยังคงหลงเหลือพอให้เห็นร่องลอยอารยธรรมในอดีตเกือบสองพันภาพ  

พันตรี ชูเกียรติ มีโฉม 

ภาพเขียนสีโบราณทั้งหมดนี้ไม่ ใช่แค่ความคิดสร้างสรรค์
ทางศิลปะของคนในสมัยก่อนเท่านั้น แต่ยังเป็นการบันทึกเรื่อง 
ราวในอดีต เล่าเรื่องอย่างตรงไปตรงมา หรืออาจเรียกได้ว่า   
เป็นการสื่อสารอย่างหนึ่งแทนตัวอักษร ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนิน
ชีวิต ความอุดมสมบูรณ์ของผลผลิต โรคภัยไข้เจ็บ ในยุคนั้น   

ยิ่งไปกว่านั้นมนุษย์ยังรู้จักสังเกตคุณสมบัติที่แตกต่าง  
ในธรรมชาติ และคัดเลือกวัตถุดิบจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวมาใช้
ประโยชน์ ในการดำรงชีวิต ซึ่งเกิดจากการลองผิดลองถูกมานับ
ครั้งไม่ถ้วน  

ลักษณะภูมิประเทศจากมุมสูงของแหล่งโบราณคดีประตูผา 

ศาลเจ้าพ่อประตูผา 
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การที่มนุษย์สมัยโบราณสามารถคิดส่วนผสมของสี     
ที่ ใช้วาดในเวลานั้น จะรู้หรือไม่ว่าภาพเขียนสีเหล่านี้จะมีอายุ     
ถึง ๓,๐๐๐ ปี เป็นเรื่องที่น่าทึ่ง ซึ่งการสำรวจพบว่าสีแดงที่ ใช้ 
เกิดจากการบดก้อนหินสีแดงที่มีเหล็กออกไซด์เป็นองค์ประกอบ
หลัก และยังรู้จักใช้เม็ดพันธุ์บางชนิด เช่น ชาดมาบดผสมกับ    
ไขมันที่ได้จากสัตว์หรือพืช แล้วใช้พู่กันจากเส้นใยพืชหรือสัตว์ 
เช่นกัน เพื่อให้เป็นภาพเขียนสีอยู่คงทน และทำหน้าที่เป็นหนึ่ง    
ผู้บอกเล่าเรื่องราวในอดีตให้กับคนรุ่นหลังได้เข้าใจถึงสภาพสังคม
ความเป็นอยู่ ในอดีต 

ข้อมูลจาก : เปิดประตูผา ค้นหาแหล่งวัฒนธรรม ๓,๐๐๐ ปี ที่ลำปาง โดย สำนักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ ๖ เชียงใหม่ สำนักงานโบราณคดี 
และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ กรมศิลปากร 

ภาพลายเรขาคณิต 

วัวและกลุ่มคนอันเป็นที่มาของชื่อภาพกลุ่มนี้ 

ภาพวัวและสุนัข 

บริเวณเพิงผา “หินตั้ง” สังเกตเห็นหินขนาดใหญ่ ที่พังทลายลงมาจากหน้าผา 
และแนวกัดเซาะของน้ำบนหน้าผา ซึ่งสามารถอธิบายการเกิดหน้าผาแห่งนี้    

ได้อย่างชัดเจน 

ภาพเขียนสีในบริเวณที่โดนน้ำฝนเสื่อมสภาพ 



สิ่งแวดล้อม
เรื่อง : ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์การ ภาพ : ประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ กฟผ. 
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 การรองรับนักท่องเที่ยวของ อำเภอแม่เมาะ จังหวัด
ลำปาง เสมือนเป็นการพัฒนาทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวเพื่อ
กระตุ้นเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ก่อให้เกิดการใช้
ทรัพยากรอย่างรู้ค่า สามารถนำเอาเอกลักษณ์ของธรรมชาติและ
วัฒนธรรมที่มีอยู่สร้างความโดดเด่นและเกิดความแตกต่าง เพื่อใช้
ประโยชน์จากตรงนี้ ให้ยาวนานที่สุด  
 ดั งนั้น เรื่ องสิ่ งแวดล้อมจึ ง เป็นเรื่ องสำคัญต่อการ     
ท่องเที่ยว จะเห็นว่ามีการปกป้องและสงวนทรัพยากรธรรมชาติ
จากท้องถิ่นมากขึ้น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 
เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ตั้งอยู่ ในอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง มี    
โรงไฟฟ้าที่ ใช้ลิกไนต์เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า ซึ่งปัจจุบัน 

ทุ่งดอกบัวตอง ทะเลหมอกยามเช้า พระอาทิตย์ตก
ยามเย็น คือเสน่ห์ของการท่องเที่ยวพักผ่อนเของภาคเหนือ 
และการท่องเที่ยวอำเภอแม่เมาะก็มีศักยภาพไม่แพ้กัน ทั้ง
ทัศนียภาพและคุณภาพอากาศ รวมทั้งสิ่งแวดล้อมที่วางใจได้ 
ไม่แพ้สถานที่ท่องเที่ยวชั้นนำของเมืองไทย ทั้งๆที่อำเภอนี้มี    
โรงไฟฟ้าถ่านหินที่ป้อนพลังงาน ร้อยละ ๑๐ ของประเทศ และ
เป็นที่ตั้งเหมืองลิกไนต์แบบเปิดที่ ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ 
จะมีสภาพแวดล้อมที่ว่าได้หรือไม่ และอะไรคือสิ่งยืนยันว่า
คุณภาพอากาศของที่นี่ดีกว่ามาตรฐานจริงๆ  

“ไลเคน” เครื่องตรวจสอบ 
คุณภาพอากาศทางชีวภาพ 
ในอำเภอแม่เมาะ 
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กฟผ. แม่เมาะ ได้มีการควบคุมมาตรฐานคุณภาพอากาศ เริ่ม   
ตั้งแต่กระบวนการผลิตไฟฟ้า จนถึงก๊าซที่ปล่อยออกมาหลัง    
การผลิต ทั้งปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซไนโตรเจน    
ไดออกไซด์ และปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) ได้ดีกว่าเกณฑ์
มาตรฐานของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ที่กำหนดไว้ 
ผ่านเทคโนโลยีในการผลิตไฟฟ้าและถ่านหินลิกไนต์ โดยการติดตั้ง
เครื่องดักจับก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Flue Gas Desulfurization 
: FGD) เครื่องดักจับฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิตย์ (Electro Static 
Precipitator : ESP) การฉีดพ่นน้ำบริเวณบ่อเหมืองและสายพาน
ลำเลียง  

นอกจากนี้ กฟผ.แม่เมาะ ได้เก็บข้อมูลสภาพอากาศ   
ต่อเนื่องทุกวัน ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ผ่านเครื่องตรวจวัดคุณภาพ
อากาศซึ่งติดตั้งอยู่ ในบริเวณชุมชนโดยรอบ จำนวน ๑๑ จุด 
พร้อมรายงานต่อกรมควบคุมมลพิษตลอดเวลาและสามารถตรวจ
สอบขอ้มลูคณุภาพอากาศอำเภอแมเ่มาะแบบออนไลน ์ณ ชว่งเวลาปจัจบุนั 
ไดท้ี ่http:// maemoh.egat.com/so๒online/index.php ตลอด ๒๔ ชั่วโมง 
ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ กฟผ. แม่เมาะได้ควบคุมดูแล 

หากเรามองถึงตัวชี้วัดทางด้านชีววิทยาที่สามารถสังเกต
เห็นได้ที่อำเภอแม่เมาะ และพื้นที่รอบข้าง กฟผ. แม่เมาะ มีดัชนี
ชี้วัดหลากหลายเช่นกัน อาทิ นกอ้ายงั่ว กำลังปักหลักอาศัย 
อย่างถาวรบริเวณอ่างเก็บน้ำของ กฟผ. แม่เมาะ ฝูงนกยางควาย 
ที่อพยพย้ายถิ่น หนีหนาวมาอาศัยหากินในพื้นที่ สะท้อนถึงสภาพ
อากาศที่ดีและความอุดมสมบูรณ์ของอาหารตามธรรมชาติของนก
อีกทางหนึ่ง แต่สำหรับสิ่งมีชีวิตอีกสิ่งหนึ่งที่หลายคนมองข้ามไป
คือ “ไลเคน” 

แล้ว “ไลเคน” ที่ว่านี้ คืออะไร “ไลเคน” (lichen) จัดเป็น
สิ่งมีชีวิตอีกประเภทหนึ่งที่มีมานานหลายร้อยล้านปี ดำรงชีวิต
ด้วยการเกาะอาศัยอยู่บนผิวหน้าของสิ่งต่างๆ จากเปลือกไม้    
หิน บนตัวแมลง กระดองเต่า เป็นต้น และวัสดุก่อสร้าง เช่น 
คอนกรีต จึงมีความแตกต่างจากสิ่งมีชีวิตอื่นๆ คือ เกิดจาก   
การอยู่ร่วมกันแบบพึ่งพาอาศัย ระหว่างราและสาหร่าย โดยที่ 
“รา” ทำหน้าที่รักษาความชุ่มชื้น แร่ธาตุ ช่วยปกป้องสาหร่าย 
จากความแห้งแล้งจากแสงแดด ด้วยการห่อหุ้มตะไคร่ไว้ทั้งหมด 
ทั้งด้านบนที่สัมผัสอากาศ และด้านล่างที่สัมผัสกับวัตถุที่เกาะ    
อยู่ ส่วน “สาหร่าย” ทำหน้าที่สั ง เคราะห์แสงจากการใช้         
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO

2
) ในบรรยากาศ และน้ำ สร้าง

อาหาร สารอินทรีย์ และออกซิเจน (O
2
) ให้แก่ราและสาหร่ายเอง  

เมื่อแยกพิจารณาถึงสิ่งมีชีวิตทั้งสองชนิด รา เป็นสิ่ง   
มีชีวิตชั้นต่ำที่ผลิตอาหารเองไม่ได้เช่นเดียวกับสัตว์ ส่วนใหญ่พบ
ราตามซากพืช ซากสัตว์ เป็นต้น ขณะที่สาหร่ายเป็นสิ่งมีชีวิต  
ซึ่งแพร่พันธุ์ได้ ในบริเวณอันจำกัด เมื่อ ๒ สิ่งมาอยู่ร่วมกันจึง
เป็นการเอื้อประโยชน์ด้วยกันทั้งคู่ เพื่อให้มองเห็นภาพชัดมากขึ้น 

ลวดลายที่เหมือนเชื้อรา กลากเกลื้อน ติดอยู่บนก้อนหิน ต้นไม้ มี
สีสันที่หลากหลายแตกต่างกันไป การที่ ไลเคนจะเกิดขึ้นได้นั้น 
ต้องมีองค์ประกอบจากสภาพแวดล้อมไม่เหมาะแก่การเจริญเติบโต
ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง มีความแห้งแล้งและเปียกสลับกัน มีที่ยึดเกาะ 
และมีสารอาหารด้วย 

ไลเคน เจริญงอกงามดี ในป่า โดยเฉพาะเกิดตามลำต้น
ของไม้ยืนต้น จนดูเหมือนต้นไม้เป็นโรค แต่ไม่เป็นเช่นนั้น ไลเคน
จะไม่ขโมยดูดธาตุอาหารจากต้นไม้ที่มันเกาะอยู่ ไม่เป็นตัวพาหะ
นำโรคมาสู่ต้นไม้ที่มันเกาะอยู่อีกด้วย ยิ่งไปกว่านั้นยังทำหน้าที่
ช่วยสร้างดินและให้แร่ธาตุที่สำคัญ โดยในพื้นที่เกิดใหม่ที่ยังไม่มี
พืชชนิดใดขึ้น ไลเคนจะเป็นพวกบุกเบิกพวกแรกที่ขึ้นเกาะอยู่    
บนหิน ทำให้เกิดกรดอ่อนๆจากไลเคนกัดกร่อนย่อยหินทีละน้อยๆ 
จนเป็นดินทับถมกันกลายเป็นชั้นอินทรีย์ตื้นๆ เพื่อนำร่องรอวัน
เวลาให้ไม้พุ่ม และไม้ใหญ่เติบโต  

 เป็นข้อสังเกตว่าการพบไลเคนจะพบได้เฉพาะสถานที่    
ที่มีสิ่งแวดล้อมดีๆ เท่านั้น เนื่องจากไลเคนไม่สามารถทนต่อ
มลภาวะเป็นพิษได้ เพราะไม่มีชั้นผิวที่ป้องกันตัวเองจากมลพิษ 
ทำให้สารมลพิษเข้าไปทำลายสาหร่ายโดยตรง ดังนั้นเราจึงไม่พบ
ไลเคนในเมืองใหญ่และเขตอุตสาหกรรม 
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เพื่อให้เรารู้จักกับไลเคนมากขึ้น หาไลเคนที่เกิดขึ้นจาก
ต้นไม้ ก้อนหิน ป้าย หรือรั้วบ้านก็ตาม มาทดสอบกับสภาพ
อากาศ โดยจดบันทึกไว้ว่าพบที่ไหน ระยะห่างประมาณกี่เมตร 
และเป็นไลเคนชนิดใด เมื่อแยกชนิดไลเคนออกจะรู้ ได้ทันทีว่า 
แบบที่ขึ้นเป็นวงกลมคล้ายกลากเกลื้อนนั้น แสดงว่าอากาศบริเวณ
นั้นสะอาดไม่ต้องใส่หน้ากากกันมลภาวะ หากไลเคนขยายวง
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น แสดงว่าอากาศดีกว่าอีก และหากพบไลเคน   
ที่ กำลั งแตกหน่อหรือผลิตสปอร์ ตรงนี้ อากาศเยี่ ยมมาก        
สูดหายใจให้เต็มปอดได้เลย แสดงว่าอากาศที่นั่นบริสุทธิ์จริงๆ 

มีนักพฤกษ์ศาสตร์ ประเมินว่าในโลกเรามี ไลเคน
ประมาณ ๑๗,๐๐๐ - ๒๕,๐๐๐ ชนิด พบได้ทั่วไปตั้งแต่แถบขั้วโลก
เขตทุนดรา (Tundra) จนถึงเขตร้อนและแห้งแล้งแบบทะเลทราย 
(Desert) รวมถึงร้อนชื้น (Tropic) เช่น ประเทศไทย ด้วยเหตุนี้จึง
มีผู้นิยมใช้ไลเคนเป็นดัชนี (Bioindicator) บ่งชี้คุณภาพอากาศ 
และตรวจหาสารพิษ เช่น ซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ นอกจากนี้     
นักพฤกษ์ศาสตร์ได้แบ่งไลเคนออกเป็น ๔ กลุ่มใหญ่ๆ คือ 

๑. ครัสโตส (Crustose) มีลักษณะคล้ายฝุ่นผงอัดตัวกัน
เป็นแผ่นบางๆ มีชั้นผิวด้านบนด้านเดียว ส่วนด้านล่างแนบสนิท
กับวัตถุที่เกาะ 

๒. โฟลิโอส (Foliose) มีลักษณะคล้ายแผ่นใบ มีชั้นผิว 

๒ ด้าน คือ ด้านบนสัมผัสอากาศ และด้านล่างมีส่วนที่คล้ายราก 
แต่เกิดจากเส้นใยของรา เรียกว่า ไรซีน (Rhizine) ใช้เกาะกับ
วัตถุ 

๓. ฟรูติโคส (Fruticose) หรือพวกพุ่มกอ มีลักษณะเป็น
กิ่งก้านหรือเส้นสายมีลักษณะคล้ายรากฝอยกับรากแขนงแต่อยู่    
ในอากาศ  

๔. สะแควมูโลส (Squamulose) มีลักษณะเป็นเกล็ด
เล็กๆคล้ายเกล็ดปลา 

สำหรับไลเคนที่เกิดขึ้นในบริเวณ กฟผ.แม่เมาะ ไม่ว่าจะ
เป็นบริ เวณใกล้ โรงไฟฟ้า เหมือง และหมู้บ้ าน โดยรอบ 
กฟผ.แม่เมาะ ได้ทำการสำรวจชนิดของไลเคนเบื้องต้น โดยงาน
วิจัยของนางรำพรวน กันเจิม บัณทิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ซึ่งได้ทำการศึกษาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน 
๒๕๕๒ พบว่ามีไลเคนทั้งหมด ๑๓ วงศ์ ๒๔ สกุล ๔๓ ชนิด 
ประกอบด้วย ไลเคนกลุ่มโฟลิโอสจำนวน ๕ สกุล ๑๑ ชนิด และ
เป็นไลเคนกลุ่มครัสโตส จำนวน ๑๙ สกุล ๓๒ ชนิด 

ในแต่ละพื้นที่ศึกษา พบว่ามีจำนวนชนิดของครัสโตส 
มากกว่าจำนวนชนิดของโฟลิโอส โดยเฉพาะบ้านแม่จางและบ้าน
กอรวก พบจำนวนชนิดของไลเคนมากที่สุด ๒๐ ชนิด ในขณะที่
บ้านสบจาง พบจำนวนชนิดของไลเคนน้อยที่สุด ๑๑ ชนิด ดังนั้น
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ย่อมแสดงว่าบริเวณนี้มีคุณภาพอากาศที่มีความเหมาะสม ไลเคน 
จึงเจริญเติบโตอยู่ได้ และยังสามารถขยายพันธุ์ได้อย่างต่อเนื่อง 
อีกด้วย  

ในการขยายพันธุ์ของไลเคน เกิดได้ ๒ วิธีคือ แบบอาศัย
เพศ (Sexual Reproduction) และแบบไม่อาศัยเพศ (Asexual 
Reproduction) 

แบบอาศัยเพศ (Sexual Reproduction) โดยการที่รา
สร้างโครงสร้างที่เรียกว่า ฟรุทติ้งบอดี้ (Fruiting body) สำหรับ
ขยายพันธุ์ (เปรียบเทียบได้กับผลไม้ของพืช) โครงสร้างนี้ประกอบ
ด้วยอะโพธีเซีย (Apothecia) ซึ่งมีลักษณะคล้ายถ้วย จาน หรือ
คนโท ภายในบรรจุสปอร์ เมื่ออะโพธีเซียแก่มากเข้าสปอร์จะ   
ถูกปล่อยออกไป และแพร่ไปที่ต่างๆด้วยกระแสลม น้ำ แมลง 
หรือพาหะอื่นๆ เมื่อตกถึงพื้นที่ที่เหมาะสม สปอร์ของราจะต้อง
พบกับสาหร่ายที่เหมาะสมจึงจะเติบโตเป็นไลเคนได้ 

แบบไม่อาศัยเพศ (Asexual Reproduction) โดยการ 
ฉีกขาดของทัลลัสแล้วงอกเป็นไลเคนต่อไป หรือไลเคนสร้าง
โครงสร้างที่มีทั้งราและสาหร่ายอยู่ด้วยกัน วิธีการขยายพันธุ์แบบ
ไม่อาศัยเพศนี้ ส่วนที่หลุดออกไปสามารถเติบโตเป็นไลเคนตัวใหม่
ได้ทันที เพราะมีทั้งราและสาหร่ายอยู่แล้ว เมื่อถูกพาไปยังที่
เหมาะสมจึงเติบโตได้ 

ประโยชน์ของไลเคน มีมากกว่าที่กำลังนำเสนอเสียอีก 
บางพื้นที่ ในแถบเขตหนาวนำไลเคนมาใช้ประโยชน์ตั้ งแต่       
ยุคโบราณ เช่น ใช้เป็นส่วนผสมของอาหารในขนมปังกรอบ   

เพื่อเก็บไว้ได้นาน ทำสมุนไพรและยา การฟอกย้อม ใช้เป็น   
ส่วนประกอบของเครื่องสำอางและน้ำหอม ใช้ตรวจวัดอายุวัสดุ    
นอกเหนือจากการใช้เป็นดัชนีบ่งบอกมลภาวะคุณภาพอากาศ 
เป็นต้น 

การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวคงต้องทำไปหลายอย่าง
พร้อมๆกัน ซึ่ง กฟผ.แม่เมาะ มีความพร้อมในการรองรับ
กิจกรรมต่างๆ อาทิ จักรยานเสือภูเขา กีฬากอล์ฟ กิจกรรมดูนก 
กิจกรรมดูดาว ถ่ายภาพ รวมถึงมีการจัดกิจกรรมเดินวิ่งฯ 
แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ซึ่งมีนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันทั่วประเทศ
พร้อมด้วยชาวต่างประเทศ ซึ่งได้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ ๑๙ แล้ว 
ควบคู่ไปกับการปฏิบัติภารกิจของ กฟผ.แม่เมาะ ที่มีคุณภาพ  
โดยควบคุมคุณภาพอากาศให้ดีกว่าที่มาตรฐานกำหนด เป็นส่วน
หนึ่งในการร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมและสภาพอากาศของอำเภอ
แม่เมาะให้ปลอดโปร่ง น่าอยู่น่าอาศัย เหมาะแก่การพักผ่อนและ
ท่องเที่ยว ซึ่งชุมชนในพื้นที่เองก็สามารถมีส่วนร่วมในการดูแล
รักษาสภาพแวดล้อมเช่นกัน เพื่อให้อำเภอแม่เมาะคงสภาพ
บรรยากาศดีๆ และดึงดูดนักท่องเที่ยวจากต่างถิ่นได้ตลอดทั้งป ี



ห้องสมุดสีส้ม
เรื่องและภาพ : “เมาเทรนดิว”  
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 มีของ ๕ จำพวก ที่ควรมีสำรองไว้ ในครัวเรือน ได้แก่ น้ำดื่ม อาหาร       
ชุดปฐมพยาบาลและยาสามัญประจำบ้าน เสื้อผ้า และของใช้จำเป็นอื่นๆ เก็บของ
เหล่านี้ไว้ ในบริเวณที่หาได้ง่ายในบ้าน และชุดหนึ่งเก็บรวมกันไว้ในกระเป๋าที่ถือง่าย 
เพื่อหยิบฉวยได้ทันท่วงทีหากจำเป็นต้องอพยพ 
 น้ำดื่ม บรรจุน้ำดื่มในขวดพลาสติก โดยหลีกเลี่ยงบรรจุภัณฑ์ที่อาจแตกได้ 
นอกจากน้ำดื่มที่จะบรรจุในกระเป๋าฉุกเฉินแล้ว ในบ้านควรมีน้ำดื่มสำรองที่พอเพียง
สำหรับทุกคนในครอบครัวเป็นเวลา ๓ วัน ซึ่งร่างกายมีความต้องการน้ำถึง ๔.๕-๖ 
ลิตรต่อวัน แต่อากาศที่ร้อนจัด หรือภาวะที่ต้องใช้กำลังกายมาก อาจทำให้ร่างกาย
ต้องการน้ำเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ เด็ก คุณแม่ตั้งครรภ์ และคนป่วย ก็อาจต้องการ 
น้ำมากขึ้นเช่นกัน 

ถึงเวลาคนไทย รับมือภัยธรรมชาติ 
 ภัยธรรมชาติ คือ ผลกระทบที่เกิดจากอันตรายทางธรรมชาติ เช่น ภูเขาไฟระเบิด แผ่นดินไหว สึนามิ 
หรือดินถล่ม ฯลฯ แต่ที่อดตั้งข้อสังเกตไม่ ได้ก็คือ ช่วงปีสองปีมานี้ เกิดภัยธรรมชาติขึ้นถี่และทวีความรุนแรง
ขึ้นเรื่อยๆ ทั่วโลก เพื่อเป็นการไม่ประมาท “ห้องสมุดสีส้ม” จึงขอนำเสนอการเตรียมรับมือกับภัยธรรมชาติ
เบื้องต้น ที่สามารถทำได้ทุกครัวเรือน มาฝากกันในฉบับนี้ 

 อาหาร กักตุนอาหารให้เพียงพอต่อการรับประทานภายในครัว
เรือนเป็นเวลาอย่างน้อย ๓ วัน ทั้งนี้ควรมีบางส่วนที่เป็นอาหารแห้ง
พร้อมรับประทาน สำหรับส่วนที่จะนำไปบรรจุไว้ ในกระเป๋าฉุกเฉินนั้น 
ต้องมีบรรจุภัณฑ์ที่แน่นหนา และมีน้ำหนักเบา 

	 ควรมีชุดปฐมพยาบาลและยาสามัญประจำบ้าน ไว้ ในครัวเรือนและ    
ในรถยนต์อย่างละชุด และที่จำเป็นไว้ ในกระเป๋าฉุกเฉินด้วย โดยตัวอย่างของ 
เบื้องต้นที่ต้องมี ในกระเป๋าฉุกเฉิน ได้แก่ อุปกรณ์ทำแผล ทิชชู่ชนิดเปียก 
เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้ ยาแก้ปวดลดไข้ และยาแก้ท้องเสีย เป็นต้น 
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เสื้อผ้า ในกระเป๋าฉุกเฉินควรมีเสื้อผ้าสำหรับผลัดเปลี่ยนอย่างน้อย ๑ ชุด
ต่อคน รวมถึงชุดชั้นใน เสื้อกันฝน ตลอดจนผ้าห่มและถุงนอนด้วย 

 ของใช้จำเป็นอื่นๆ ที่ควรมี ไว้ ในกระเป๋า
ฉุกเฉิน ได้แก่ แบตเตอรี่ AA วิทยุสำหรับรับฟัง      
ข่าวสาร ไฟฉาย เงินสดจำนวนหนึ่ง นกหวีด แผนที่ 
กระดาษชำระ สบู่ ผ้าอนามัย และถุงขยะ เป็นต้น 

ผู้เขียน : เจมส์ เลิฟล็อก (James Lovelock) 
ผู้แปล : วิลาสินี เดอเบส 
ราคา : ๑๘๕ บาท 
สำนักพิมพ์ : มติชน 
เดือนปีที่พิมพ์ : กันยายน ๒๕๕๓ 

 “เมื่อโลกเอาคืน : วิกฤตภูมิอากาศและชะตากรรมของมนุษย์” (The 
Revenge of Gaia : Earth’s Climate Crisis & The Fate of Humanity) เป็น
หนังสืออีกเล่มที่สร้างความฮือฮาในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ๒๕๕๔ เพราะ
เหตุภัยธรรมชาติที่เกิดอยู่เนืองๆ ทำให้เราอดรู้สึกไม่ได้ว่า โลกไม่ได้ปรานีกับเรา
เหมือนในอดีตอีกแล้ว หนังสือเล่มนี้เป็นผลงานของนักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ชื่อดัง เจมส์ เลิฟล็อก ที่จะทำให้ผู้อ่านหันมาใส่ ใจอย่างจริงจัง เกี่ยวกับ
พฤติกรรมที่มนุษย์เรากระทำต่อโลก และเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้อยากลงมือ
แก้ไขก่อนที่โลกจะ “เอาคืน” จากเราไปมากกว่านี้ 

หลังจากจัดเตรียมชุดฉุกเฉินทั้งหมดแล้ว อย่าลืมตรวจสอบสภาพการใช้งานของอุปกรณ์ต่างๆ ปีละ
ครั้ง รวมทั้งเปลี่ยนอาหารแห้งในชุดฉุกเฉินทุก ๖ เดือนด้วย เพียงเท่านี้ ทั้งครอบครัวก็จะสามารถช่วยตัวเอง 
ในเบื้องต้นได้หากเกิดภัยธรรมชาติ อย่างไรก็ดี อย่าลืมตั้งสติให้มั่นเป็นลำดับแรกนะคะ 

“ห้องสมุดสีส้มใส่ใจ
อยากเห็นคนไทยรักการอ่าน”

เมื่อโลกเอาคืน : The Revenge of Gaia 



ใส่ ใจสังคม
เรื่องและภาพ : ส้มจี๊ด 
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 การมีจิตอาสา หรือ จิตสาธารณะไม่ใช่เรื่องยาก 
เช่นเดียวกับการทำความดี เพราะสิ่งเหล่านี้มีติดมากับ
มนุษย์ตั้งแต่เกิด และยังคงอยู่ตลอดชีวิต เพียงแต่ ใน
ช่วงระหว่างการดำรงชีวิตอยู่จะมีปัจจัยแวดล้อมที่เข้ามา
กระทบ จนทำให้เกิดการเบี่ยงเบนพฤติกรรมไปก็อาจเป็น
ได้ แต่สุดท้ายทุกคนก็เหลือเพียงคุณความดี หรือ???  
เท่านั้นให้คนรุ่นหลังได้จดจำ 

ถนนแห่งการทำดี  
บนเส้นทางความรับผิดชอบต่อสังคม 
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 พออ่านมาถึงตรงนี้ อาจดูเหมือนว่าการทำความดีนั้น
ยากเหลือเกิน แต่ก็ยังมีกลุ่มน้องๆ นักศึกษาจำนวนมากที่มิใช่แต่
เพียงทำความดีด้วยการเป็นคนดี ตั้งหน้าเรียนหนังสือตามหน้าที่
ของตนเท่านั้น แต่ยังมีความรับผิดชอบต่อสังคม ประเทศชาติ 
ต้องการให้โอกาสแก่คนที่ยากไร้ ด้วยการทำกิจกรรมค่ายอาสา
พัฒนา เป็นผู้ ให้ด้วยศรัทธา แรงกาย แรงใจ การเป็นผู้ ให้ของเขา
บางครั้งก็ต้องการได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากผู้ ใหญ่ ใจดี
เพื่อเติมเต็ม และเป็นฟันเฟืองหลักในการขับเคลื่อนให้พลังแห่ง
ความดีได้เปล่งรัศมีเจิดจรัสเฉกเช่นแสงอาทิตย์ 
 แต่ที่ผ่านมา พวกเขาต้องใช้ความสามารถในการสรรหา
งบประมาณด้วยวิธีการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเปิดหมวก การ
ขอรับการสนับสนุนจากแหล่งเงินทุนต่างๆ ที่พอจะทำได้     
ผสมผสานกันไปประดุจการต่อจิ๊กซอว์ ๑ ภาพ ช่างต้องใช้ความ
เพียรพยายามในการทำดีจริงๆ แต่ฟ้ายังมีตา ทำให้ผู้ ใหญ่ ใจดี 
เอื้อมมือไปให้การช่วยเหลือ เริ่มต้นเมื่อปี ๒๕๕๒ ฝ่ายกิจการ
สังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้จัดทำ  
แผนงาน ที่สนับสนุนการทำดีของนักศึกษา ภายใต้ โครงการ 
กฟผ. เพาะเมล็ดพันธุ์จิตอาสาพัฒนาสังคม โดยได้นำร่อง รุ่นที่ ๑ 
ในภาคกลาง นำนักศึกษาจาก ๑๒ สถาบัน ๔๘ คน เข้าค่าย
อบรม ให้ความรู้เรื่องของกิจกรรมการทำความดี หรือที่กำลังเป็น

ที่ฮือฮาติดปากว่า CSR เดินทางจาก กฟผ. ส่วนกลางมุ่งไปพัก
แรมที่กองศูนย์ฝึกอบรม เขื่อนท่าทุ่งนา จังหวัดกาญจนบุรี    
เข้าค่ายบ่มเพาะด้วยปุ๋ยความดี (CSR) รดน้ำ ด้วยน้ำใจแห่งการ
รักใคร่สามัคคี ภายใต้อุณหภูมิและแสงที่เหมาะสม ซึ่งเป็นเสมือน
อุณหภูมิแห่งความรักจากทีมงาน พาไปฝึกปฏิบัติการทำปุ๋ย
ชีวภาพ ดูงาน หมูหลุม เมื่อองค์ประกอบแห่งการฟูมฟักที่เต็ม
เปี่ยมไปด้วย ความรัก ความทะนุถนอม ส่งผ่านไปสู่เมล็ดพันธุ์   
ที่สมบูรณ์ พร้อมที่จะงอกเป็นต้นกล้า กล้าแห่งความดี แล้ววันนั้น 
ก็มาถึงวันปิดค่าย เราได้ต้นกล้าที่เดินหน้าทำความดีเพื่อสังคม 
๔๘ ต้น พวกเขาสัญญาว่าพร้อมที่จะขยายเผ่าพันธุ์แห่งการทำดี
เพื่อสังคมสืบต่อไป 
 เมื่อ กฟผ. ติดอาวุธแห่งการเรียนรู้การทำความดี   
ผ่านกิจกรรมอย่างเป็นกระบวนการแล้ว ทีนี้คงเป็นหน้าที่ของ     
นักศึกษาที่ต้องจัดทำโครงงานเพื่อส่งเข้ามาประกวดขอรับทุน
สนับสนุน คงต้องใช้คำว่าประกวด เพราะงบประมาณมีน้อยกว่า
ความต้องการ จึงจำเป็นต้องคัดเลือกเพื่อให้ได้สิ่งที่เกิดประโยชน์
สูงสุดทั้งผู้ ให้และผู้รับ และต้องเป็นการให้ที่เกิดจากความต้องการ
ของชุมชนที่แท้จริง อันจะก่อให้เกิดความยั่งยืนได้ ในที่สุด ซึ่ง    
เมื่อปี ๒๕๕๒ มีงบประมาณสนับสนุนถึง ๔๐๐,๐๐๐ บาท  
 ต้นกล้า รุ่น ๑ ได้สานต่อความสัมพันธ์และมิตรภาพ     
ที่ดีต่อกันเรื่อยมา มีการช่วยเหลือเอื้ออาทรต่อกันแม้จะเป็นเพื่อน
ต่างสถาบันก็ตาม หรือแม้แต่กับหน่วยงาน กฟผ. เองพวกเขาก็ 
ยังกลับมาช่วยเหลือกิจกรรมจิตสาธารณะอยู่ เนืองนิตย์ตาม     
ความเหมาะสมกับโอกาส และเวลาที่จะทำได้ ทำให้พี่ชาว กฟผ. 
แอบชื่นชมในน้ำใจจนเก็บไว้ไม่อยู่ ต้องระบายออกมาทางสีหน้า
และแววตาทุกครั้งที่ได้พบกัน  
 เริ่มศักราชใหม่ ๒๕๕๓ รุ่นที่ ๒ ก็ได้เริ่มกิจกรรมสาน 
ต่อสิ่งดีๆ ของรุ่นพี่ด้วยการดูแลของ กฟผ. เช่นเดิม เป็นเวลา ๔ 
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วัน ตั้งแต่ ๒๖ - ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๓ คราวนี้พวกเรามุ่งไปยัง     
นักศึกษาภาคเหนือ มีคนขานรับท่วมท้นจนต้องจำกัดจำนวน    

ผู้เข้าค่ายอบรม มีทั้งนักศึกษาและคณะอาจารย์กว่า ๑๐๐ คน 
จากสถาบันการศึกษา ๑๐ แห่ง ทำให้ผู้จัดหน้าบาน หาย
เหน็ดเหนื่อยเป็นปลิดทิ้ง ซึ่งครั้งนี้ ได้นำนักศึกษาไปสร้างฝาย
ชะลอน้ำที่เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก และใช้เป็นสถานที่ ในการ    
เข้าค่าย ที่สำคัญน้องๆจากค่ายรุ่นที่ ๑ มาช่วยเป็นพี่เลี้ยง และ
สร้างฝายร่วมกัน ได้ฝายชะลอน้ำถึง ๑๕ ฝาย อิ่มบุญอิ่มใจ     
กันไปทั่วหน้า  
 จากนั้นนักบุญรุ่น ๒ ก็กลับไปคิดโครงงานค่ายอาสา
พัฒนาสังคม ส่งเข้ามาประกวดเช่นเดียวกับรุ่นพี่ คณะกรรมการ
ได้พิจารณาอย่างเคร่งเครียดเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ มี
สถาบันการศึกษาที่ได้รับทุนจำนวน ๖ แห่ง ที่ผ่านการพิจารณา 
และได้รับทุนสนับสนุนจาก กฟผ. ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนาตาก ๖๙,๐๐๐ บาท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ ๖๖,๐๐๐ บาท มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ๗๐,๐๐๐ บาท มหาวิทยาลัยแม่ โจ้ ๖๙,๐๐๐ บาท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จำนวน ๒ โครงงาน โครงงานละ 
๗๐,๐๐๐ บาท และ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ๗๐,๐๐๐ บาท 

 พวกเราชาวทีมงานขอให้การทำดีของน้องๆ อย่าหยุด 
นิ่งเพียงเท่านี้ เดินหน้าต่อไปยังมีคนรอคอยอีกมาก กฟผ. ขอเป็น
กำลังใจและพร้อมที่จะเป็นผู้สนับสนุนการทำดีเช่นนี้ต่อไป สำหรับ
การร่วมสร้างความดี ในอนาคตอันใกล้นี้ ทีมงานจะลงไปช่วย
น้องๆ ค่ายในการพัฒนาชนบท ยืนเคียงบ่าเคียงไหล่ ก้าวไปด้วย
กันบนเส้นทางของความรับผิดต่อสังคม... สู้ต่อไป  
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ประหยัดพลังงาน
เรื่องและภาพ : DSM   
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ทุกการก้าวเดินของธุรกิจ อุตสาหกรรม และการใช้ชีวิตประจำวันของคนไทย 
ล้วนต้องพึ่งพาการใช้พลังงานทั้งสิ้น การเติบโตของธุรกิจ อุตสาหกรรม ถือเป็น
ตัวแปรสำคัญที่ทำให้ความต้องการใช้ ไฟฟ้าขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 

นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ ผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย (กฟผ.) ผู้นำที่ขับเคลื่อนองค์กรที่ทำหน้าที่บริหาร
จัดการพลังงานไฟฟ้าของประเทศ รองรับการใช้ ไฟฟ้าของ
ประชาชนทุกภาคส่วน ทั้งภาคที่อยู่อาศัย ธุรกิจ และอุตสาหกรรม 
ได้ผลักดันภาพลักษณ์องค์กร กฟผ. เป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ “ผลิต
ไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย” จากภาพรวมการใช้ไฟฟ้าของ
ประเทศที่ผ่านมาในปี ๒๕๕๓ การใช้ไฟฟ้าขยายตัวถึงร้อยละ ๑๐ 
สถิติการใช้ไฟฟ้าในภาคที่อยู่อาศัย และไฟฟ้าสาธารณะลดลง แต่
การใช้ไฟฟ้าในธุรกิจอุตสาหกรรม ยังคงขยายตัวต่อเนื่อง ซึ่ง 
คาดว่าความต้องการใช้ไฟฟ้าปี ๒๕๕๔ จะขยายตัวประมาณ  
ร้อยละ ๕ ใกล้เคียงกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ 

นอกจากการจัดหาแหล่งผลิต ก่อสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่ม  
รับซื้อไฟฟ้าจากภาคเอกชนและจัดส่งกระแสไฟฟ้าแก่ผู้บริโภค   
ให้มีความมั่นคงและเพียงพอ การบริหารให้กำลังผลิตไฟฟ้าสำรอง
ของประเทศเป็นไปตามมาตรฐานว่าไม่ควรต่ำกว่าร้อยละ ๑๕ 
ของกำลังผลิตรวมทั้งประเทศ  

กฟผ. ยังเป็นองค์กรที่ตระหนักถึงการบริหารจัดการ 

การใช้ไฟฟ้าให้เกิดความสมดุล จัดตั้งหน่วยงานที่เข้ามาดำเนิน
การเรื่องการใช้พลังงานอย่างประหยัดตั้งแต่ปี ๒๕๓๔ จนถึง
ปัจจุบัน ใช้แนวคิดว่า คนไทยใช้ไฟฟ้าต้องได้รับความสะดวก
สบาย จากการใช้ไฟฟ้าเท่าเดิม แต่จ่ายค่าไฟน้อยลง 

ด้วยการรณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านประหยัดพลังงานใน
ทุกรูปแบบมาอย่างต่อเนื่อง โดยใช้กลยุทธ์ ๓ อ. คือ  

อ.อุปกรณ ์ การประหยัดพลังจากการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า   
ที่ประหยัดพลังงานที่ติดสัญลักษณ์ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5   
 อ.อาคาร ส่งเสริมสนับสนุนการให้มีการใช้เทคโนโลยี
ต่างๆ ที่สามารถทำให้อาคารต่างๆ ลดการใช้พลังงานได้อย่าง   
ยั่งยืน โดยเริ่มตั้งแต่งานออกแบบ การเลือกวัสดุในการก่อสร้าง 
จนถึงการบริหารจัดการพลังงานในอาคาร ทั้งระบบแสงสว่างและ
ระบบทำความเย็นที่ ใช้พลังงานมาก และการพัฒนาประสิทธิภาพ
อุปกรณ์ไฟฟ้า การใช้เทคโนโลยีที่ทำให้อาคารเหล่านั้นประหยัด
พลังงานไฟฟ้า  

ที่ขาดไม่ได้ คือ อ.อุปนิสัยประหยัดพลังงาน ถ้าผู้ ใช้
ไฟฟ้าขาดจิตสำนึก ไม่ตระหนัก และใส่ใจกับการใช้พลังงานอย่าง

กฟผ. องค์กรผู้นำ  
ด้านการประหยัดพลังงาน 
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ภายในอาคารที่ทำการ กฟผ. สำนักงานใหญ่ นนทบุรี เป็นหนึ่งในอาคารของ กฟผ. ที่เปลี่ยนมาใช้หลอดผอมเบอร์ 5 ยืนยันความเป็นอาคารประหยัดพลังงานที่ได้รับ
รางวัลระดับประเทศและระดับอาเซียน 

รู้ค่า อ.อุปนิสัยนี้ กฟผ. เริ่มกับเด็กและเยาวชนเป็นอันดับแรก 
สร้างเครือข่ายผ่านโครงการโรงเรียนสีเขียว ที่ได้รับความร่วมมือ
จากกระทรวงศึกษาธิการ มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั้งระดับ
ประถมและมัธยมทั่วประเทศ ๔๒๖ โรงเรียน 

การดำเนินงานที่ผ่านมา กฟผ. ได้รับความร่วมมือและ
สนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและธุรกิจเอกชนมาโดยตลอด    
ที่เห็นถึงความสำคัญเรื่องการประหยัดพลังงานเพื่อลดปัญหา   
สิ่งแวดล้อม ซึ่งทุกองค์กรทั่วโลกต้องหันมาสนใจอย่างจริงจังแล้ว 
กับการใช้พลังงานที่รักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กัน เพราะการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการผลิตพลังงานอย่างไม่มีขีดจำกัด    
ส่งผลกระทบทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิศาสตร์     
ของโลก 

การส่งเสริมให้อาคารภาคธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 
ประหยัดพลังงานในระบบแสงสว่าง ด้วยการเปลี่ยนมาใช้หลอด
ผอมเบอร์ 5 ต่อกระทรวงพลังงานและผ่านความเห็นชอบ ได้รับ
อนุมัติงบประมาณกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานให้ 
กฟผ. ดำเนินการพัฒนาประสิทธิภาพหลอดผอมให้ได้มาตรฐาน
ประหยัดพลังงาน และติดฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 มีการรณรงค์
ส่งเสริมกับลูกค้าโดยตรงจนเกิดการใช้อย่างกว้างขวาง โดยเริ่ม
จากการเปลี่ยนในภาครัฐ เช่น ศาลากลางจังหวัดทั่วประเทศ 
อาคารควบคุมภาครัฐ กลุ่มภาคธุรกิจอุตสาหกรรมเช่น บริษัท
เครือซีเมนต์ไทย บมจ.บางจาก ธนาคารกสิกรไทย บ.น้ำตาล 
มิตรผล และคาร์ฟูร์ เป็นต้น  

“เพราะการออกไปรณรงค์ส่งเสริมให้เกิดการใช้กับ   
กลุ่มอาคารต่างๆ ขณะนี้มากกว่า ๑๐๐ แห่ง ทำให้ กฟผ. ต้อง

กลับมามองตัวเองด้วย ขณะนี้อาคารของ กฟผ. เปลี่ยนมาใช้
หลอดผอมเบอร์ 5 แล้ว ซึ่งเป็นการยืนยันความคุ้มค่าและเป็นต้น
แบบขององค์กรผู้นำด้านการประหยัดพลังงาน” 

การเปลี่ยนมาใช้หลอดผอมเบอร์ 5 จึงเป็นมากกว่าการ
ประหยัดพลังงาน เพราะนอกจากการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน 
ลดต้นทุนการผลิตแล้ว ยังช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้ธุรกิจให้
สามารถแข่งขันได้ ในตลาด การเปลี่ยนมาใช้หลอดผอมเบอร์ 5 
ถือเป็นการสร้างเสริมให้องค์กรของท่านเป็นองค์กรที่คำนึงถึง   
สิ่งแวดล้อมอีกด้วย 

การเปลี่ยนมาใช้หลอดผอมเบอร์ 5 จึงเป็นมากกว่า
การประหยัดพลังงาน เพราะนอกจากการลดค่าใช้
จ่ายด้านพลังงาน ลดต้นทุนการผลิตแล้ว ยังช่วย
เพิ่มความแข็งแกร่งให้ธุรกิจสามารถแข่งขันได้ ใน
ตลาด 



พลังงานหมุนเวียน
เรื่อง : สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ภาพ : กองผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ กฟผ.  
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ต้องมีวิวัฒนาการรูปแบบของ เซลล์ ไฟฟ้าแสงอาทิตย์ 
(Photovoltaic Cell) 
 แผง Solar Cell มาตรฐานสามารถแปลงหนึ่งในสาม   
ของพลังงานจากโฟตอนที่มาชนมันไปเป็นกระแสไฟฟ้า แต่บาง       
โฟตอนก็ไม่มีพลังงานมากพอที่จะกระตุ้นอิเล็กตรอนใน Solar 

พลังงานแสงอาทิตย์ยังรอการพัฒนาในด้านใดบ้าง?

 การจะให้พลังงานแสงอาทิตย์ เข้ามามีบทบาทสำคัญในการให้พลังงานทั่วโลก เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar 
Cell) ในปัจจุบันต้องมีราคาถูกลงและมีประสิทธิภาพสูงขึ้นด้วย ซึ่งไม่ ใช่เรื่องที่จะทำได้ง่ายๆ อย่างไรก็ดีการ
พัฒนาใหม่ๆก็ทำให้มันมีความเป็นไปได้มากขึ้น อันที่จริงประสิทธิภาพของ Solar Cell ได้มีการพัฒนามากขึ้น
อย่างต่อเนื่องตลอด ๔๐ ปีที่ผ่านมา และด้วยกำลังผลิตที่มากขึ้น ค่าติดตั้งของแผง Solar Cell ก็ลดลง
อย่างมาก โดยเฉพาะในญี่ปุ่น ยอดขายที่เพิ่มขึ้นทำให้ราคาของพลังงานแสงอาทิตย์ลดลงร้อยละ ๗ ต่อปี      
ตั้งแต่ปี ๑๙๙๒ - ๒๐๐๓ แต่ถึงกระนั้น ราคาก็ยังต้องลดลงมากกว่านี้อีก ๑๐ ถึง ๑๐๐ เท่า ถึงจะทำให้ราคา
ต่ำพอที่จะแข่งขันกับแหล่งพลังงานไฟฟ้าอื่นๆ ที่ ใช้ ในการคมนาคม และใช้เป็นแหล่งพลังงาน ให้ความร้อน  
ตามครัวเรือนทั่วไปได้ ในการที่จะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงด้านราคานี้ กรมพลังงานของอเมริกาได้รายงาน      
ถึงหัวข้อสำคัญสำหรับการวิจัยด้านพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งมีดังนี้ 

Cell หรือโฟตอนบางตัวที่มีพลังงานมากเกินก็ปล่อยออกมา    
เป็นความร้อน คือ ถึงแม้ว่าโฟตอนที่มาชนมีพลังงานมากแต่ 
Solar Cell ก็ไม่สามารถสร้างกระแสไฟฟ้าได้มากขึ้นตาม อย่างไร
ก็ดี การวิจัยใหม่ๆชี้ ให้เห็นว่า เราอาจจะกักเก็บพลังงานที่มากเกิน 
เหล่านี้ด้วยสารจำพวกตะกั่ วที่มีขนาดในระดับนาโนเมตร        
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ข้อมูลจาก : เว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน 

ที่สามารถกระตุ้นมากกว่าหนึ่งอิเล็กตรอน จากหนึ่งโฟตอนที่    
มาชนได้แต่ว่าเทคนิคนี้ยังไม่ ได้รับการพิสูจน์ว่าใช้ ได้จริงใน         
Solar Cell 

พลาสติกเซลล ์
 Solar cell ที่สร้างจากสารอินทรีย์ รวมถึงโพลีเมอร์ 

ราคาถูก จะลดราคาของไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ลงอย่าง
มาก แต่พลาสติกเซลล์ในปัจจุบันนี้ยังมีประสิทธิภาพต่ำอยู่ นั่นคือ    
ส่วนใหญ่สามารถแปลงเพียงร้อยละ ๒ ของพลังงานแสงอาทิตย์ 
ที่ได้รับไปเป็นกระแสไฟฟ้า การค้นพบวัตถุดิบใหม่ๆ หรือการ    
ออกแบบใหม่ๆ อาจช่วยเพิ่มตัวเลขนี้ ให้เพิ่มขึ้นได ้

นาโนเทคโนโลย ี
 ถึงแม้ว่า Solar Cell แบบคริสตัล ที่ ใช้อยู่ ในปัจจุบัน    
มีประสิทธิภาพประมาณร้อยละ ๓๐ การผลิตซิลิกอนคริสตัลเอง     
ก็ ใช้พลังงานมากและมีราคาแพง ผู้ผลิต Solar Cell ได้เริ่มหัน     
มาใช้ เทคนิคการผลิตทางเคมีที่มี ราคาถูกลงในการสร้าง 
Semiconductor คริสตัลขนาดระดับนาโนใส่เข้าไปใน Solar Cell 
ซึ่งทำให้ค่าผลิตถูกลงกว่าเดิมอย่างมาก แต่ประสิทธิภาพของเซลล์
เหล่านี้ยังอยู่ที่แค่ร้อยละ ๑๐ หรือน้อยกว่า นักวิจัยอาจจะเพิ่ม 
ประสิทธิภาพของเซลล์เหล่านี้ได้ ถ้าสามารถหาวิธีจัดเรียงอนุภาค
นาโนเสียใหม่ ให้ขนย้ายอิเล็กตรอนที่ถูกกระตุ้นหลายๆ ตัวออก
จากเซลล์ได้ 

จากอากาศและน้ำ สู่เชื้อเพลิง 
 แสงอาทิตย์สามารถแยกโมเลกุลน้ำเป็นออกซิ เจน    
และก๊าซไฮโดรเจนได้ ซึ่งอยู่ ในรูปที่สามารถกักเก็บ ขนส่งผ่านท่อ 
และสามารถนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงของยานพาหนะ หรือผลิต
กระแสไฟฟ้าได้ แต่ในจุดนี้ ประเด็นเรื่องประสิทธิภาพก็เป็นปัญหา
เช่นกัน ตัวกระตุ้น (Catalyst) ที่ ใช้แยกโมเลกุลน้ำสามารถดูดซึม
เพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์ของพลังงานจากแสงอาทิตย์ที่ได้รับ และก็มี
บ่อยๆที่มันไม่เสถียรพอในเซลล์ที่ ใช้จริง ปัญหานี้คงจะแก้ได้      
ถ้านักวิจัยสามารถหา Catalyst ตัวใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่านี้ 
และเสถียรกว่านี้ ที่น่าสนใจพอๆกันก็คือการหา Catalyst ที่
สามารถใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ในการแปลงคาร์บอนไดออกไซด์
ในอากาศให้เป็นไฮโดรคาร์บอนที่พร้อมใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ 

ตัวรวมแสงอาทิตย ์
 ในปัจจุบัน ตัวสะท้อนที่ ใช้รวมแสงอาทิตย์จำนวนมาก    
ให้ตกลงบน Photovoltaic Cell ตัวเดียว ได้ช่วยทำให้ค่าไฟฟ้า
จากดวงอาทิตย์ถูกที่สุดเท่าที่เป็นไปได้แล้ว ขณะนี้นักวิจัยกำลัง 
มองหารูปแบบที่คล้ายๆกันในการแยกโมเลกุลน้ำ เพื่อสร้าง    
ก๊าซไฮโดรเจน หรือเพื่อใช้แยกไฮโดรเจนก๊าซและคาร์บอน   
ออกจากเชื้อเพลิงฟอสซิล การที่จะเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ ตัวก่อ
ปฏิกิริยาเหล่านี้ต้องสามารถสะสมแสงอาทิตย์ได้มากพอถึงระดับ 
๒,๐๐๐ เคลวิน แต่ว่าที่อุณหภูมินี้ก็จะก่อให้เกิดความร้อนที่ทำลาย
อุปกรณ์เซรามิกที่เป็นส่วนประกอบของตัวกระตุ้นปฏิกิริยาเคมี 
เสียเอง นั่นคือต้องมีเซรามิกทนความร้อนจึงจะสามารถทำให้  
เชื้อเพลิงจากแสงอาทิตย์เป็นจริงได้ 



นวัตกรรม
เรื่องและภาพ : กองประสานสื่อสารระบบผลิตและส่งไฟฟ้า 
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ในประเทศอุตสาหกรรม ได้เลือกใช้นโยบายด้านพลังงาน
เป็นกลไกในการควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หนึ่งในตัวการ
ที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน ซึ่งนโยบายนั้นมีทั้งการใช้พลังงาน 
อย่างมีประสิทธิภาพไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การผลิตไฟฟ้า

จากพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) การผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานนิวเคลียร์ และที่กำลังกล่าวขวัญถึงกันมากในยุค
เทคโนโลยีสื่อสารกำลังพัฒนาอย่างก้าวกระโดดก็คือ สมาร์ทกริด 
(Smart Grid) ซึ่งเป็นการบริหารจัดการภาคอุตสาหกรรมไฟฟ้า
ทั้งด้านอุปสงค์และด้านอุปทาน (Demand and Supply Side 
Management) 

สมาร์ทกริดคืออะไร 
สมาร์ทกริด หรือระบบโครงข่ายไฟฟ้าชาญฉลาดแบบ

ครบวงจร เป็นการผสมผสานเทคโนโลยีระบบไฟฟ้ากับเทคโนโลยี
ระบบสื่อสารและสารสนเทศเข้าด้วยกัน โดยการพัฒนาเทคโนโลยี
ที่สำคัญ อาทิ Hardware Software อุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบสื่อสาร

สมาร์ทกริด 
ระบบไฟฟ้าอัจฉริยะแห่งอนาคต 

โลกกำลังมาถึงจุดเปลี่ยนสำคัญอีกครั้ง เมื่อผล 
ของการใช้พลังงานอย่างไม่บันยะบันยังของมนุษย์ ได้ส่ง
สัญญาณเตือนด้วยภัยพิบัติครั้งแล้วครั้งเล่า คำถามสำคัญ 
ที่ เราต้องช่วยกันตอบก็คือ ความเฉลียวฉลาดจะนำพา     
เราฝ่าฟันปัญหา “โลกร้อน” ไปได้อย่างไร 

นายวิชิตพนธ์  เตชะวัฒนานันท์ 
 ผู้ช่วยผู้ว่าการบำรุงรักษาระบบส่ง 
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สองทาง เพื่อเชื่อมโยงอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าทั้งด้านผู้ผลิต ผู้จัดส่ง 
ผู้จำหน่าย ไปจนถึงผู้ ใช้ไฟฟ้า ให้สามารถบริหารการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายหลักคือ การลด
ภาวะโลกร้อน  

สำหรับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เมื่อ 
ต้นปี ๒๕๕๓ สายงานระบบส่งได้แต่งตั้งคณะทำงานศึกษาระบบ
ไฟฟ้าแบบ สมาร์ทกริด (Smart Grid) ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จ 
พร้อมกับตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบสมาร์ทกริดขึ้นใหม่ 
เมื่อปลายปีอีกคณะ เพื่อศึกษาและกำหนดแนวทางการพัฒนา
ระบบไฟฟ้าของ กฟผ. ให้เป็นแบบสมาร์ทกริด และรองรับในภาพ
รวมของประเทศ โดยมี นายวิชิตพนธ์  เตชะวัฒนานันท์ ผู้ช่วย  
ผู้ว่าการบำรุงรักษาระบบส่ง เป็นประธานคณะทำงานฯ  

สมาร์ทกริด มุมมองใหม่ของการใช้พลังงาน 
 ด้วยความอัจฉริยะของระบบไฟฟ้าสมาร์ทกริด ช่วยให้    
ผู้ ใช้ไฟฟ้าสามารถรู้ค่าไฟฟ้าในแต่ละช่วงเวลาโดยติดตั้งอุปกรณ์
สมาร์ทมิเตอร์ ผ่านสื่อทางอินเตอร์เน็ต ทำให้ผู้ ใช้ไฟฟ้าสามารถ
วางแผนการใช้ไฟฟ้าได้ด้วยตนเองว่าจะใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลาใด 
ปริมาณเท่าไหร่ จะต้องจ่ายค่าไฟฟ้าตามโครงสร้างที่กำหนดเป็น
จำนวนเท่าใด รวมถึงสามารถตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องต่างๆ

ได้ตามเวลาจริง (Real time) ซึ่งจากรายงานการวิจัยระบุว่า ถ้า 
ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบค่าไฟฟ้าได้ตามเวลาจริง ผู้บริโภคจะ
ลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าลงถึงร้อยละ ๑๐-๑๕ ซึ่งในมุมมองของ 
นายวิชิตพนธ์ มองว่า โครงข่ายไฟฟ้าที่อัจฉริยะของสมาร์ทกริด 
จะทำให้แนวโน้มธุรกิจไฟฟ้าของโลกเปลี่ยนไป  
 “แนวโน้มธุรกิจไฟฟ้าของโลกกำลังจะเปลี่ยนไป ด้วย
เทคโนโลยี สมาร์ทกริด จะช่วยให้ผู้ ใช้ ไฟฟ้าสามารถบริหาร   
การใช้ไฟฟ้าของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ปริมาณ
การใช้ไฟฟ้าในแต่ละช่วงเวลามีความใกล้เคียงกัน ในระบบไฟฟ้า
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สมาร์ทกริด การใช้พลังงานจะเป็นแบบออนดีมานด์ คือ สามารถ
วัดปริมาณการใช้พลังงานของภาคอุตสาหกรรม ธุรกิจ และ   
บ้านเรือนได้ และสามารถส่งข้อมูลกลับไปยังศูนย์ควบคุมระบบ
ไฟฟ้า เพื่อให้โรงไฟฟ้าสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ตรงตามการ
ใช้งานจริง ทำให้ผู้ผลิตไฟฟ้าสามารถลดการสำรองพลังงานไฟฟ้า
ลงได้ และท้ายที่สุดคือการลดการใช้พลังงานของโลก ซึ่งหมายถึง

การลดผลกระทบต่อภาวะโลกร้อน”   

เส้นทาง กฟผ. สู่สมาร์ทกริด 
นายวิชิตพนธ์ กล่าวว่าเนื่องจากโครงสร้างระบบไฟฟ้า

ของประเทศไทยประกอบไปด้วยผู้ผลิต ผู้ส่งไฟฟ้า และผู้จำหน่าย 
โดยแบ่งขอบเขตความรับผิดชอบไว้ชัดเจน ดังนั้นการนำ
เทคโนโลยีระบบไฟฟ้าสมาร์ทกริดมาใช้อย่างเป็นระบบเต็ม
ประสิทธิภาพ จะเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ     
คณะกรรมการกำกับกิจการไฟฟ้า ๓ การไฟฟ้า และผู้ ใช้ ไฟ     
ในภาคต่างๆ ซึ่งปัจจัยหลักที่สำคัญ คือ นโยบาย ทิศทางการ
พัฒนา ความพร้อมในการรองรับทั้งระเบียบ กฎหมาย เทคโนโลยี 
การลงทุนกับประโยชน์ที่จะได้รับ ซึ่งเป็นความจำเป็นอย่างยิ่ง    
ที่จะต้องมีการให้ความรู้กับประชาชน และสื่อสารให้รู้อย่าง     
ต่อเนื่อง ถึงที่มาที่ไปของระบบไฟฟ้าแบบสมาร์ทกริด 

แต่ถึงกระนั้นจากรายงานผลการศึกษา ระบบไฟฟ้าแบบ
สมาร์ทกริด ของคณะทำงานศึกษาระบบไฟฟ้าแบบสมาร์ทกริด 
ของสายงานระบบส่ง พบว่า ปัจจุบัน กฟผ. มีระบบการจัดการ
ด้านปฏิบัติการ ทั้งงานควบคุมระบบ และบำรุงรักษา ภายใต้
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อุปกรณ์ที่ทันสมัย หรือ สมาร์ท ในระดับหนึ่ง จึงถือเป็นโอกาส
ของ กฟผ. ในการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพิ่มเติมให้มีประสิทธิภาพ  
มีคุณภาพ ความมั่นคงเชื่อถือได้ และมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น 
ขณะเดียวกันก็สามารถพัฒนาโครงการใหม่ๆตามทิศทางของ
เทคโนโลยี เพื่อรองรับระบบไฟฟ้าแบบสมาร์ทกริดของประเทศ 
ได้ในอนาคต  

นายวิชิตพนธ์ ได้กล่าวว่า ในส่วนของ ๓ การไฟฟ้า   
ทั้ง กฟผ. กฟน. และ กฟภ. ได้มีการประสานงาน โดยจัดตั้ง 
คณะทำงานความร่วมมือด้านระบบไฟฟ้าแบบสมาร์ทกริด      
ขึ้นเมื่อต้นปี ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการปรับปรุง    
ความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า มีนายธนา พุฒรังษี รองผู้ว่าการ
ระบบส่ง กฟผ. เป็นประธาน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล วิเคราะห์และ
ประเมินการกำหนดแนวทางการสนับสนุน ผลักดันระบบไฟฟ้า
ของประเทศไปสู่ระบบไฟฟ้าสมาร์ทกริด 

ยังมีเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ “สมาร์ทกริด” อีกมากมายที่เรา
ทุกคนควรรู้ เพราะสมาร์ทกริด เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเพื่อช่วย
เยียวยาภาวะโลกร้อนของมนุษย์ ในยุคปัจจุบัน ที่กำลังจะกำหนด
ทิศทางความเป็นไปของโลกในอนาคต 



นานาทัศนะ
เรื่อง : นารากร ทับทิมดี ภาพ : นิรุตต์ หมั่นกิจ  
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๔ วิธีคลายร้อนพร้อมประหยัดพลังงานช่วงซัมเมอร ์

ร้อนเหลือเกิน... ยิ่งเข้าใกล้เดือนเมษายนหน้าร้อนเมื่อไร ยิ่งร้อนขึ้นๆทุกที ทำอย่างไรให้หายร้อน 
อึม... อาบน้ำ ปะแป้ง ก็ยังไม่หายร้อน ไปเปิดพัดลมต่อดีกว่า เปิดแอร์ด้วย ค่อยยังชั่ว เย็นขึ้นหน่อย...  
แต่บิลค่าน้ำ-ค่าไฟสิ้นเดือนนี้ซิ โอ้! เห็นแล้วอยากจะเป็นลม เบื่อจังเลยเข้าหน้าร้อนทีไร ก็ต้องมานั่งบ่นถึง
เรื่องความร้อนแถมต้องมาเครียดเหงื่อตกกับค่าใช้จ่ายที่ต้องเพิ่มขึ้น ใครมีวิธีคลายร้อนอย่างไรบ้างที่ทำให้
ผมหายร้อนได้ และที่สำคัญต้องช่วยประหยัดพลังงานด้วย ใครก็ได้ช่วยทีครับ... 

น.ส.ศิริมาส วิเศษศรี วิศวกรระดับ ๗ ฝ่ายปฏิบัติการด้านการใช้ ไฟฟ้า 
ร้อนอย่างนี้ก็ต้องเปิดแอร์ ซิค่ะ แต่รู้ไหมว่าเครื่องปรับอากาศที่ไม่ได้

ทำความสะอาดหรือไม่ค่อยได้ล้าง ทำให้เครื่องปรับอากาศสกปรกและ       
ฝุ่นละอองอุดตัน เป็นสาเหตุให้เครื่องปรับอากาศทำงานหนักและสิ้นเปลือง
ไฟฟ้ามาก ดังนั้นเราจึงควรล้างเครื่องปรับอากาศ 

อย่างต่ำปีละ ๒ ครั้ง และอย่าลืมใช้
เครื่องปรับอากาศเบอร์ 5 แค่นี้ก็ช่วย
ประหยัดค่าไฟไปได้เยอะ และได้เย็น
ฉ่ำไปตลอดหน้าร้อนด้วยค่ะ 
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นายยสวินทร์ บุรีทาน วิศวกรระดับ ๔ ฝ่ายระบบควบคุมและป้องกัน  
ปกติวันธรรมดา เราทำงานอยู่ ในห้องแอร์ พอกลับถึงบ้านก็เย็น

แล้วเลยไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ แต่ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นี่ซิ... ต้องอยู่บ้าน    
ทั้งวัน ร้อนจนทนไม่ได้ อยู่บ้านคนเดียวจะเปิด
แอร์ก็กลัวเปลือง เลยหาทางออกด้วยการไปเดิน
เล่นตากแอร์ที่ห้าง หรือไม่ก็ไปเที่ยวบ้านเพื่อน
หรือบ้านญาติ นั่งคุยกัน ดูหนัง ทานข้าว รวมตัว
อยู่ ในห้องแอร์บ้านใครซักบ้านหนึ่ ง ใช้แอร์   
ด้วยกันประหยัดไฟได้มากกว่าครับ  

น.ส.สุญา เรืองศรีชัย วิทยากรระดับ ๔ ฝ่ายกิจการสังคม 
หน้าร้อนก็ต้องดื่มน้ำเย็นๆซิค่ะ เวลาหน้าร้อน    

เราอยากที่จะทานแต่น้ำเย็นๆและจะหิวน้ำบ่อยมาก เดี๋ยว

เปิดตู้ เย็น เดี๋ยวปิดตู้ เย็น ซึ่งทำอย่างนี้ทุกวันจะทำให้
คอมเพรสเซอร์ทำงานหนักและกินไฟมาก
เลยค่ะ ดังนั้นเวลาหน้าร้อนเราควรปรับ
เปลี่ยนนิสัยซะใหม่ แทนที่จะต้องเปิดตู้เย็น
บ่อยๆ ก็หากระติกซักใบใส่น้ำและน้ำแข็ง

แทน เท่านี้เราก็สามารถประหยัดไฟได้ แถมยังได้สดชื่น
กับน้ำเย็นเหมือนเดิม 

น.ส.น้ำมนต์ เลิศจิตจรัส วิศวกรระดับ ๔ ฝ่ายสัญญาซื้อขายไฟฟ้า  
เคยสังเกตไหมว่าหลอดไส้ที่เราใช้ก็ทำให้ห้องร้อนได้เหมือนกัน 

โดยเฉพาะหลอดไฟประเภทหลอดไส้ ใครที่ยังใช้อยู่ควรเปลี่ยนได้แล้ว    
นะค่ะ เพราะนอกจากทำให้ห้องเราร้อนแล้วยังเปลืองไฟมากอีกด้วย 
เพราะไฟฟ้าที่ป้อนให้หลอดไส้เป็นแสงสว่างเพียงประมาณ

ร้อยละ ๑๐ แต่ ในขณะที่ร้อยละ ๙๐ ใช้ไป 
กลายเป็นความร้อน จึงอยากให้ทุกคนเปลี่ยน
จากหลอดไส้มาใช้หลอดตะเกียบ หรือจะเป็น
หลอดผอมเบอร์ 5 (T5) นอกจากจะช่วยให้
ห้องเราเย็นลงแล้วยังช่วยประหยัดค่าไฟ  
มากกว่าหลอดไส้ถึงร้อยละ ๘๐ อีกด้วย 

ดีจังเลยครับ อย่างนี้เราก็ไม่ต้องเครียดกับหน้าร้อนอีกแล้ว แถมประหยัดค่าไฟ ค่าน้ำไปได้อีก
เยอะด้วย ใครสนใจนำวิธีไหนไปใช้กันก็เชิญเลยนะครับ แต่สำหรับผมขอนำไปใช้ทุกวิธีเลยละกัน อิอิ.... 



โลกธุรกิจ
เรื่องและภาพ : อนุชา เอี่ยมแท้ 
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 เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา นายสุทัศน์ 
ปัทมสิริวัฒน์ ผู้ว่าการ กฟผ. และ นายสุรศักดิ์ ศุภวิฑิตพัฒนา 
รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า ได้ร่วมลงนามกับ นายนพพล มิลินทางกูร 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ้ง จำกัด 
(มหาชน) หรือ RATCH และ นายวรวุฒิ ลีนานนท์ กรรมการ    
ผู้จัดการ บริษัท ไฟฟ้า หงสา จำกัด ในสัญญา Operation and 
Maintenance Agreement for Hongsa Mine Mouth Power 

กฟผ.รุกคืบครั้งใหญ่กับโรงไฟฟ้าถ่านหินแรกของลาว
 การขยับตัวครั้งใหม่ และใหญ่กว่าเดิมของการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในการรับงานเดินเครื่อง
และบำรุงรักษา (O&M) ให้กับโรงไฟฟ้าหงสา ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้า
ถ่านหินลิกไนต์แห่งแรกของ สปป.ลาว เป็นระยะเวลา ๑๗ ปี 
๙ เดือน มูลค่าสัญญารวม ๑๖,๘๕๐ ล้านบาท ในครั้งนี้       
น่าจะทำให้เห็นถึงความชัดเจนว่า กฟผ. ยังคงสถานะเป็นผู้เล่น
รายใหญ่ในกิจการพลังงานของ สปป.ลาว อยู่ แต่ถือเป็นงาน
ที่หนักในการที่จะต้องรักษาสถานภาพนี้ต่อไปให้ ได้ ในอนาคต 

Project เพื่อรับงานเดินเครื่องและบำรุงรักษา (O&M) ให้กับ   
โรงไฟฟ้าหงสา เป็นระยะเวลา ๑๗ ปี ๙ เดือน มีมูลค่าสัญญา 
รวม ๑๖,๘๕๐ ล้านบาท โดยมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลลาว 
คณะผู้บริหาร กฟผ. บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ้ง จำกัด 
(มหาชน) และบริษัท ไฟฟ้า หงสา จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยาน
จำนวนมาก ณ โรงแรมลาวพลาซ่า นครหลวงเวียงจันทน์ 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
 โรงไฟฟ้าหงสา ตั้งอยู่ที่ เมืองหงสา แขวงไชยะบุรี 
สปป.ลาว ห่างจากตัวเมืองไชยะบุรี ๘๗ กิโลเมตร ห่างจากเมือง
หลวงพระบาง ๒๓๐ กิโลเมตร และห่างจากชายแดนไทย ที่ด่าน
ห้วยโก๋น จังหวัดน่าน ๓๕ กิโลเมตร เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อน
ที่ ใช้ถ่านหินลิกไนต์เป็นเชื้อเพลิงแบบ Conventional Boiler Sub 
Critical Type ประกอบด้วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ๓ เครื่องๆ ละ 
๖๒๖ เมกะวัตต์ รวมกำลังผลิตติดตั้งทั้งสิ้น ๑,๘๗๘ เมกะวัตต์ 
โดยมีบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ 

นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน ์ นายนพพล มิลินทางกูร นายพิเชษฐ์ สุนทรวราภาส 
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RATCH ถือหุ้นร้อยละ ๔๐ บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ (มหาชน)  
ถือหุ้นร้อยละ ๔๐ และ Lao Holding State Enterprise ถือหุ้น
อีกร้อยละ ๒๐  
 นายสุทัศน์	 ปัทมสิริวัฒน์	 ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวว่า    
โรงไฟฟ้าหงสา ลงทุนร่วมโดยโรงไฟฟ้าราชบุรีร่วมกับบ้านปู และ
มีรัฐบาลลาวร่วมหุ้นด้วย ต่อไปจะเป็นโรงไฟฟ้าที่สำคัญและ   
เป็นโรงไฟฟ้าที่ ใหญ่มาก ซึ่งถ้าโรงไฟฟ้าเดินเครื่องด้วยความ
มั่นคง ก็จะทำให้ระบบไฟฟ้าไทยมีความมั่นคงไปด้วย ในเชิงธุรกิจ
จะเป็นการขยายธุรกิจการเดินเครื่องและบำรุงรักษาอย่างเต็ม    
รูปแบบในต่างประเทศ ทำให้ กฟผ. สามารถขยายเพิ่มรายได้ใน
การให้บริการ O&M และยังเป็นการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน 
กฟผ. ให้มีทักษะความสามารถในการทำธุรกิจในต่างประเทศ
ระดับนานาชาติเพิ่มมากขึ้น ในส่วนของ สปป.ลาว ก็มีหลาย
โครงการด้วยกันที่กำลังดำเนินตามนโยบายของ กฟผ. ซึ่งก็
พยายามจะให้บริษัทลูกในเครือของ กฟผ. เข้าไปถือหุ้น ถ้ามี

โอกาสก็จะเข้าไปรับงานเดินเครื่องและบำรุงรักษา ส่วนประเทศ
อื่นๆ เราก็ไป แต่ว่าการลงทุน การเจรจา ก็ต้องตามหลังจาก 
การลงทุน เพื่อสร้างการยอมรับในระดับนานาชาติให้กับ กฟผ.  

นายนพพล	 มิลินทางกูร กรรมการผู้ จัดการใหญ่ 
RATCH กล่าวว่า บริษัทฯ มีความเข้าใจในการดำเนินงาน    
ของ กฟผ. และคาดหวังว่าตลอดอายุสัญญา กฟผ. จะอบรม
บุคลากรสร้างความเชี่ยวชาญให้กับประชาชนลาวที่จะไปร่วมงาน
กับโครงการฯ ส่วนหนึ่ง พร้อมกันนั้นก็จะถ่ายทอดเทคโนโลยี    
โดยประชาชนชาวลาวที่ไปดำเนินงานร่วมกับ กฟผ. ก็จะพัฒนา
ประสิทธิภาพของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้มีความมั่นคงอย่าง
ยาวนาน สำหรับโรงไฟฟ้าราชบุรีฯ มีสัดส่วนถือหุ้นอยู่ ในโครงการ
ดังกล่าวอยู่ร้อยละ ๔๐ ถือว่าเป็นบริษัทที่ ใหญ่ที่สุดที่เข้ามาลงทุน
ในเรื่องพลังงาน นอกจากนั้น RATCH ยังได้เข้าไปถือหุ้นใน EDL 
GEN อีกร้อยละ ๑๐ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ที่สุดใน EDL GEN   

EDL GEN เป็นบริษัทลูกที่ ถูกแยกออกมาจาก
รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (EDL) เพื่อนำมาเข้าตลาดหลักทรัพย์ลาว 
ที่เปิดตัวไปเมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา อยู่ตรงข้าม
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติไอเต็ค นครหลวงเวียงจันทน์ ซึ่งเป็น   
ที่ชื่นชมของประชาชนชาวลาวว่า บริษัท EDL GEN นี้ประสบ
ความสำเร็จสามารถกระจายหุ้นให้กับประชาชน และบริษัททั่วไป
ที่ ให้ความสนใจได้มากที่สุด RATCH ก็เป็นอีกบริษัทหนึ่งที่เข้า  
ไปถือหุ้น ในอนาคตถ้าเราได้ร่วมงานกับบริษัทในลาว และมี    
ผลประกอบการที่ดีเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ ก็น่าเป็นจังหวะอันดีของ
ความร่วมมือทั้งสองฝ่ายเข้าไปในตลาดหลักทรัพย์ เพราะตลาด    
หลักทรัพย์ในลาวเป็นตลาดเกิดใหม่ การที่มีบริษัทดีๆ เข้าไปก็จะ
เอื้อประโยชน์ ให้กับชื่อเสียงของตลาดหุ้น ซึ่งเราเชื่อมั่นว่าใน
อนาคตคงจะได้เห็น 

 นายพิเชษฐ์	 สุนทรวราภาส วิศวกรระดับ ๑๑ ฝ่ายการ
ผลิตโรงฟ้าแม่เมาะ กฟผ. ที่ได้รับมอบหมายในการจัดกำลังคน
เพื่อไปปฏิบัติงานที่โรงไฟฟ้าหงสา เปิดเผยว่า เนื่องจากโรงไฟฟ้า
แม่เมาะเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหิน และโรงไฟฟ้าหงสาก็เป็นโรงไฟฟ้า
ถ่านหินเช่นกัน ทำให้ โรงไฟฟ้าแม่เมาะเป็นผู้ดำเนินการหลัก    
ในการคัดเลือกคนที่จะไปทำงานที่ สปป.ลาว ซึ่งพนักงานทั้งหมด
ของโรงไฟฟ้าหงสาที่ตั้งไว้ประมาณ ๒๖๙ คน โดยใช้กำลังคนจาก 
กฟผ. และคนของบริษัทใน สปป.ลาว คละเคล้ากันไปตาม     
ข้อตกลงที่ทำกันไว้ โดย กฟผ. จะรับดำเนินการจัดอบรมให้กับ    
ผู้ปฏิบัติงานทั้งหมด โดยวางแผนเริ่มอบรมในปี ๒๕๕๔ และจะ
ทำการเดินเครื่องผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ 
(COD) โรงแรกในปี ๒๕๕๗ ดังนั้นในปี ๒๕๕๖ เราจะต้องเตรียม
การให้พร้อมก่อนที่ จะทำการ COD และอยากฝากถึง           
ผู้ปฏิฺบัติงาน กฟผ. ทุกคนว่า เรามารับงานต่างประเทศในนาม 
กฟผ. จะต้องตระหนักถึงชื่อเสียงด้วย ต้องศึกษากฎหมาย    
ของประเทศลาว บางสิ่งบางอย่างอาจไม่เสรีเหมือนบ้านเรา      
ซึ่งห่างไกลบ้าน ต้องพยายามดูแลสุขภาพ เพื่อที่จะทำงานให้ 
กฟผ. ได้ตลอดไป  
 สำหรับการดำเนินโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าหงสา    
และเหมืองถ่านหินหงสา ต้องทำการโยกย้ายชาวบ้านประมาณ 
๔๕๐ ครัวเรือน จาก ๔ หมู่บ้าน ซึ่งรู้มาก่อนล่วงหน้าถึง ๑๐ ปี
แล้วว่าเหตุการณ์นี้จะต้องเกิดขึ้น และการโยกย้ายถิ่นฐานจะทำให้  
ชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขาดีขึ้น ดังนั้นโครงการหงสาของ  
บ้านปู อาจเรียกได้ว่ามีความลงตัวในหลายๆจุด ทำให้การเข้ามา
ลงทุนครั้งนี้ ไม่ค่อยพบกับอุปสรรคจากชุมชนรอบข้างมากนัก 

เพราะสิ่งที่บ้านปูนำเสนอให้กับชาวบ้านเป็นสิ่งที่จะช่วยให้เขา    
มีชีวิตที่ดีขึ้นได้จริง แม้บางคนจะต้องสูญเสียบ้านที่เคยพักอาศัย
หรือที่ทำกินไป แต่พวกเขาก็จะได้รับเงินชดเชย พร้อมกับบ้าน
หลังใหม่ ที่ดินทำกินใหม่ และที่สำคัญได้มีอาชีพใหม่ที่สามารถ
สร้างรายได้เพิ่มขึ้น 

ปัจจุบันการลงทุนด้านพลังงานของ กฟผ. ใน สปป.ลาว 
เริ่มมีผู้แข่งขันจากต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นจีน    
หรือเวียดนาม ซึ่งจีนจะมาพร้อมกับทุนทรัพย์ ส่วนเวียดนาม  
เข้ามาพัฒนาสร้างโรงไฟฟ้าและรับซื้อไฟกับไปเวียดนามเช่นกัน 
นอกจากนั้นยังมี มาเลเซีย สิงคโปร์ และอินเดีย ที่เริ่มรุกคืบ   
เข้ามา ซึ่งแต่ละประเทศก็จะมีศักยภาพแตกต่างกันไป สำหรับ
ประเทศไทยก็จะมีกลุ่มธุรกิจที่เริ่มเข้าไปลงทุนบ้างแล้ว ไม่ว่าจะ
เป็นอิตาเลียนไทย หรือ ช.การช่าง แต่สำหรับธุรกิจเดินเครื่อง
และบำรุงรักษาปัจจุบันคู่แข่งยังมีไม่มากนัก ดังนั้น กฟผ. ควร    
ที่จะต้องรักษาศักยภาพทางด้าน O&M ซึ่งเป็นจุดเด่นของเราไว้
ให้แน่นหนา เพื่อเป็นจุดแข็งสำหรับการแข่งขันในอนาคต 



ท่องโลกกว้าง
เรื่องและภาพ :  น.ส.ตติยา สาครพันธ์ 
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 ก็อย่างที่เราทราบกันดีว่า ญี่ปุ่นนั้นประกอบด้วยเกาะ
น้อยใหญ่กว่า ๓,๐๐๐ เกาะ ส่วนมากเป็นเกาะภูเขา และภูเขา 
ส่วนมากก็เป็นภูเขาไฟ จึงไม่น่าแปลกใจที่จะมีบ่อน้ำพุร้อนอยู่ 
โดยทั่ว กลายเป็นเรื่องนิยมของชนชาตินี้ที่จะต้องไปอาบน้ำแร่แช่
ออนเซนกันอย่างสนุกสนาน โดยเฉพาะเวลาอากาศหนาว จึงมี
การจัดอันดับออนเซนฮอตฮิตไว้หลากหลายประเภท แบบบ่อ
กลางแจ้ง บ่อในร่ม บ่อโบราณ บ่ออย่างหรู เป็นต้น 
 และเมื่อพูดถึงออนเซน ก็ต้องพูดถึงที่พักแบบญี่ปุ่น    
ที่เรียกกันว่าเรียวกัง (Ryokan) ที่ ในห้องจะมีฟูกที่เรียกว่า Futon 
ปูบนพื้นเสื่อ Tatami ที่สามารถจะบอกขนาดของห้องว่าขนาด
ใหญ่เล็กแค่ไหน เช่น ขนาดเสื่อ ๔ แผ่น ๖ แผ่น ถ้าห้องใหญ่ๆ ก็ 
๑๒-๑๘ แผ่น มีห้องน้ำในตัวบ้าง ห้องน้ำรวมบ้าง ซึ่งห้องอาบน้ำ
รวมนี่แหละ ที่มักจะอยู่กับบ่อน้ำแร่ประเภทในร่ม หรือมีทางออก
ไปยังบ่อที่เป็นบ่อกลางแจ้งบ้าง 
 ออนเซนกับคนไทยหลายๆ คน ยังเป็นเรื่องที่ทำใจยาก 
เพราะเป็นเรื่องของ “แก้ผ้าหมู่อาบน้ำแร่เช่น้ำร้อน” แต่ตัวเรานั้น 
คงจะกลัวโดนว่าไปไม่ถึงประเทศนี้ เลยยอมทำเรื่องหมู่ๆ เสีย   
ตั้งแต่ครั้งแรกที่ ไปเยือน และติดใจนับแต่นั้นเป็นต้นมา จึงได้
กระทำการหมู่ทุกครั้งที่ไป เลยอยากจะแนะนำออนเซนที่ได้ไป
เยี่ยมเยือนกับเรียวกังที่ไปพักมาให้รู้จักกันค่ะ 

อาบน้ำแร่แช่น้ำร้อน...อินเจแปน 
 มี ใครบางคนเคยพูดไว้ว่า ใครไปญี่ปุ่นแล้วไม่ ได้แช่ออนเซน ถือว่าไปไม่ถึงประเทศญี่ปุ่น!!!       
แล้วคุณๆ ทั้งหลายที่ ไปญี่ปุ่นกันได้ ไปถึงกันไหมคะนี่ ??!! 

 Takaragawa	 Onsen	 อยู่เมือง Minakami จังหวัด 
Gunma เป็นออนเซนที่แรกที่อยากจะไปซ้ำแล้วซ้ำอีก โดย 
เฉพาะการไปพักที่เรีียวกังที่ชื่อว่า Osenkaku (http://www. 
takaragawa.com/english.html) ที่นี่มีทั้งบ่อในร่มและกลางแจ้ง 
บ่อกลางแจ้งนั้น ก็มีทั้งแบบเฉพาะเพศ และบ่อรวม (อะกึ๊ยยย...) 
ซึ่งถือได้ว่าเป็นบ่อกลางแจ้งที่ ใหญ่และสวยที่สุดแห่งหนึ่งในญี่ปุ่น 
ธรรมชาติโดยรอบเป็นภูเขา มีลำธารไหลผ่ากลางระหว่างบ่อน้ำแร่
กับตัวอาคารที่พัก ช่วงที่ไปยังมีหิมะปกคลุมทั่วทั้งภูเขา สวยงาม
เกินจะบรรยาย บ่อในค่อนข้างใหญ่เช่นกัน แต่อาจจะร้อนไปสักนิด 
ซึ่งที่จริงก็เหมือนกับบ่อภายในที่อื่นๆ ที่มักจะร้อนกว่าบ่อกลาง
แจ้ง อาจจะเป็นเพราะข้างนอกอากาศหนาว ลงแช่น้ำร้อนเลยไม่
ค่อยร้อน ส่วนอาหารที่เรียวกังนี้จะมีซุปเนื้อหมีเป็นอาหารเย็น!!! 
ต้องลองค่ะ ต้องลอง 

Takaragawa Onsen 

Kusatsu Onsen 

 Kusatsu	 Onsen ถือเป็นออนเซนที่มีชื่อเสียงเก่าแก่ใน
เขต Gunma เช่นกัน น้ำแร่ที่นี่ ได้ชื่อว่าเป็นน้ำแร่ที่มีคุณภาพ 
กลางเมือง Kusatsu มี Yubatake ที่แปลได้ว่า “hot water filed” 
เป็นสัญลักษณ์ของเมือง เป็นแหล่งผลิตน้ำพุร้อนถึง ๕,๐๐๐ ลิตร
ต่อนาที นับเป็นแหล่งผลิตน้ำพุร้อนมากที่สุดในญี่ปุ่น ที่ Kusatsu 
นี้เองมีบ่อกลางแจ้งหรือ Rotenburo ขนาดใหญ่มาก ชื่อว่า 
Sainokawara ตั้งอยู่ ในสวนสาธารณะชื่อเดียวกัน ขนาดใหญ่
จริงๆ ค่ะ แบ่งเป็นบ่อชายหญิง สามารถชมทิวทัศน์สวยงาม   
โดยรอบได้ แต่บ่อชายจะน่าอายนิดนึงตรงคนเดินผ่านไปมาก็จะ
มองเห็นคนที่แช่อยู่ ได้!!! น้ำที่นี่ร้อนจัดมาก เรียกว่าขึ้นมาตัว    
แดงเถือกกันหมด แถมวิงเวียนหน้ามืด ใจเต้นแรง ใครจะไปแช่คง
ต้องระวังสักนิด ส่วนเรียวกังที่ ไปพักชื่อว่า Kiyoshigekan            



��

แหล่ง ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดแถบนี้ก็คือ Monkey Onsen 
(Jigokudani Monkey Park) ที่หลายคนคงเคยได้เห็นภาพของลิง
แช่บ่อน้ำร้อนท่ามกลางหิมะที่กำลังโปรยปรายและปกคลุมรายรอบ 
จากสถานีรถไฟ Yudanaka สามารถต่อรถประจำทางไปดูลิงแช่
น้ำร้อนได้ไม่ไกล แต่จากป้ายรถเมล์ไปจนถึงบ่อที่ลิงแช่ ต้องเดิน
เท้าอีกประมาณ ๑.๘ กิโลเมตรต่อเที่ยว ไปกลับก็ ๓.๖ กิโลเมตร 
!!!! ก่อนไปก็ฟิตร่างกายกันสักนิดนะคะ แต่ส่วนใหญ่เป็นทางราบ 
วิวสวยมาก และคุ้มค่าค่ะ แต่ขอแนะนำให้ไปตอนเช้า เพราะ
อากาศยังหนาว ลิงก็ยังแช่น้ำอยู่ ไปบ่ายๆ อากาศอุ่นขึ้น ลิงเลย
ขึ้นมาวิ่งเล่นกันหมด ไม่มีแช่อยู่สักตัว แต่ก็ยังวิ่งเดินนั่งกัน     
อยู่รอบๆบ่อ ห่างจากสถานีรถไฟ Yudanaka เพียงประมาณ ๒ 
นาที ก็จะถึงเรียวกังที่ เราไปพักชื่อ Yudanaka Seifuso         
(http://www.yudanaka-seifuso.com/english/index.html) อาคาร
เรียวกังเป็นอาคารเก่าสมัยเมจิ มีบ่อออนเซน ๔ บ่อด้วยกัน 
บางบ่อสามารถใช้ส่วนตัวและมีการสลับบ่อชายหญิงเช่นเดียวกับ 
ที่ Uematsuya เนื่องจากเป็นเรียวกังโบราณ บ่อน้ำร้อนจึงค่อน
ข้างเล็ก และอุปกรณ์การอาบน้ำก็ไม่ค่อยสะดวกนัก แต่บ่อกลาง
แจ้งขนาดและความสวยถือว่าใช้ได้ทีเดียว ด้วยอากาศที่หนาวจัด 
การแช่บ่อภายนอกจึงไม่ค่อยเป็นปัญหานัก (เว้นแต่ตอนเป็น    
ชีเปลือยเดินฝ่าความหนาวจะไปลงแช่!!!) แต่บ่อภายในน้ำร้อนจัด 
ลูกพระอาทิตย์บางคนยังแช่นานสู้กระเหรี่ยงชาวเราไม่ได้ (จริงๆ 
ทำเก่งไปอย่างนั้น พอเขาเผลอ เราก็รีบขึ้น!!!) 
 ออนเซนทั้งสี่แห่งเป็นเพียงส่วนหนึ่งของออนเซนมาก 
มายในประเทศญี่ปุ่น อยากให้ทุกคนได้ลองแช่ ครั้งแรกอาจจะขัด
เขินบ้าง ไม่มี ใครมองใครหรอกค่ะ (ถ้ามองก็แอบมองเอา!) แต่
เมื่อลงแช่แล้ว ความเหนื่อยแทบจะหายในปลิดทิ้ง ความสบาย 
ความผ่อนคลายที่ได้ ทำให้หลงรักการ “แก้ผ้าหมู่อาบน้ำแร่แช่น้ำ
ร้อน” นี้ไปโดยไม่รู้ตัว แล้วญี่ปุ่นจะกลายเป็นจุดหมายปลายทาง
ประจำปีของคุณแบบถาวร... Onsen de tanoshiku o sugoshi 
kudasai...ขอให้มีความสุขที่ออนเซนค่ะ 

(http://www.kusatsuspa.com/e/) บ่อออนเซนที่นี่ก็จะเล็กๆ แต่ก็
ยังมีทั้งบ่อกลางแจ้งและบ่อในร่ม แถมมีห้องส่วนตัวไว้ ให้แช่กัน
แบบส่วนตั๊วส่วนตัว คู่รักก็ถูกอกถูกใจกันไป (แต่ได้ยินข่าวว่าน้ำ
ร้อนจัดมากในห้อง private เลยส่วนตัวไม่ลง!!!) อาหารเรียวกัง
ส่วนใหญ่มักจะเป็นอาหารหาได้ ในท้องถิ่น ที่นี่มีอาหารที่เรียกว่า 
Irori Dinner ซึ่ง Irori ก็จะคล้ายๆ กับเตาถ่านมาวางตรงกลาง 
แล้วก็จะวางหม้อต้ม ปลาเสียบไม้ย่าง คนก็จะนั่งอยู่รอบเตา 

Bessho Onsen 

Yudanaka Onsen 

 Bessho	 Onsen สำหรับ Bessho เป็นเหมือนตำบล
หรือเมืองเล็กๆ อยู่ ในเขตเมือง Ueda จังหวัด Nagano ที่ 
Bessho นี้จะมีบ่อน้ำแร่ที่เป็น Public Bath โบราณอยู่สามสี่แห่ง
ด้วยกัน ราคาค่าเข้าก็ไม่แพง แต่เนื่องจากเป็นบ่อเก่า ขนาดก็จะ
ไม่ ใหญ่นัก นอกจากบ่อน้ำแร่ก็ยังมี โบราณสถานอีกหลายแห่ง   
ให้เดินเที่ยวชม เนื่องจากเป็นเมืองเล็ก สามารถเดินชมเมืองได้ทั่ว 
จึงเป็นเรื่องปกติของเมืองนี้ ที่จะเห็นผู้คนใส่ยูกาตะเดินร่อนกัน 
ทั่วเมือง เข้าบ่อนี้ออกบ่อนั้น ที่เมืองนี้ เราพักเรียวกังที่ชื่อว่า 
Uematsuya (http://www.uematsuya.com/english/index.html) 
ใครจะจะไปเป็น Fan Page ใน Facebook ก็ได้ บ่อน้ำร้อนที่นี่จะ
เป็นขนาดกลางๆ มีทั้งบ่อในบ่อนอกเช่นกัน พิเศษก็คือพอถึงเวลา
หนึ่ง จะสลับห้องชายหญิง เพื่อให้มีโอกาสใช้ทั้งสี่บ่อ Uematsuya 
นี้จะแตกต่างกับเรียวกังอื่นๆ ตรงที่อาคารเป็นตึก ไม่ได้เป็น
ลักษณะแบบบ้านเหมือนรายอื่นๆ แต่ห้องอาหารห้องพักยังคง
สไตล์ญี่ปุ่น ทางเรียวกังไปหาคำว่า “ยินดีต้อนรับ” มาติดไว้หน้า
ห้องอาหารของกลุ่มเรา สร้างความประทับใจเล็กๆ ได้ แถม  
ขณะกินข้าวเย็น ประธานบริหารของโรงแรมยังใส่ชุดซามูไร     
มาต้อนรับให้เราได้ตื่นตาตื่นใจไปพร้อมกับอาหารเย็นแสนอร่อย 
 Yudanaka	 Onsen เป็นหนึ่งในออนเซนที่ตั้งอยู่ ในเขต
เทศบางเมือง Yamanouchi ตอนเหนือของจังหวัด Nagano  
(อีกแห่งคือ Shibu Onsen) เป็นออนเซนที่มีชื่อเสียงย้อนกลับไป
ได้นับร้อยปี ถือเป็นปากทางเข้าเมือง Yamanouchi เนื่องจาก
รถไฟจากเมือง Nagano จะมาสิ้นสุดที่สถานี Yudanaka นี้ 
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โชคมนุษย ์

 พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ เขียนในหนังสือ “มหาบุรุษ” ว่า สิ่งหนึ่ง     

ที่ บุคคลสำคัญของโลกมีก็คือ “ความเป็นผู้ มีหัว ใจเข้มแข็ง (Strong-

mindedness)” คนที่มีหัวใจเข้มแข็งนั้น ย่อมไม่ฉุนเฉียวหรือโกรธง่าย คนที่โกรธ

ง่าย คือ คนอ่อนแอ ไม่สามารถจะบังคับตัวของตัวเองได้ หลวงวิจิตรวาทการ    

ได้สรุปลักษณะของมนุษย์ที่เข้มแข็งเอาไว้ ๔ ประการ คือ 

  ๑. ไม่รู้จักบ่นหรือร้องทุกข์ 

  ๒. ไม่ต้องการทราบว่าคนอื่นจะคิดเห็นว่าตัวเป็นอย่างไร 

  ๓. ไม่บอกความลับของตนให้แก่ใคร และไม่ต้องการรู้ความลับ 

     ของคนอื่น 

  ๔. ไม่คิดว่าตัวเองเป็นคนเคราะห์ร้าย สามารถจะนำเอาเหตุการณ์ต่างๆ มาทำประโยชน์แก่ตน 

     ได้ทั้งสิ้น 

   เหนือสิ่งอื่นใดก็คือ คนที่มีหัวใจเข็มแข็งย่อมจะยิ้มได้เมื่อภัยมา 

   โลกมนุษย์นี้ ไม่มีที่แน่นอน   ประเดี๋ยวเย็นประเดี๋ยวร้อนช่างแปรผัน  

  โชคหมุนเวียนเปลี่ยนไปได้ทุกทุกวัน  สารพันหาอะไรไม่ยั่งยืน  

  ชีวิตเหมือนเรือน้อยล่องลอยอยู่   ต้องต่อสู้แรงลมประสมคลื่น  

  ต้องทนทานหวานสู้อมขมสู้กลืน   ต้องจำฝืนสู้ภัยไปทุกวัน  

  เป็นการง่ายยิ้มได้ ไม่ต้องฝืน   เมื่อชีพชื่นเหมือนบรรเลงเพลงสวรรค์  

  แต่คนที่ควรชมนิยมกัน    ต้องใจมั่นยิ้มได้เมื่อภัยมา 

 

           จากเพลง โชคมนุษย์    

      ประพันธ์คำร้อง/ ทำนอง โดย พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ 
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