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	 หนึ่งในผลงานที่โดดเด่นของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในช่วงนี้	คือ	ความพยายามกระตุ้น	

คนในประเทศให้ตระหนักถึงความจำเป็นของการประหยัดพลังงาน	ที่หลายคนบอกว่าเป็น	win-win	solution		

ที่ดีกับทุกฝ่าย	ประชาชนได้ประหยัดค่าใช้จ่าย	ขณะที่ภาครัฐลดภาระในการจัดหาพลังงาน	คอลัมน์รอบรั้วพลังงานประจำฉบับนี้	

ขอพาไปพบกับกิจกรรมรณรงค์	“๑๐	เมษายน	ปฏิบัติการช่วยชาติ	งดใช้พลังงาน		

๑	ชั่วโมง”	แล้วคุณจะรู้ว่าเรื่องง่ายๆ	ในชีวิตประจำวัน	ช่วยชาติประหยัดพลังงานได้อย่างไร	แล้วอาคารสูง		

๒๐	ชั้น	อย่างอาคาร	ท.๑๐๒	ในสำนักงานกลางของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	(กฟผ.)	ใช้นวัตกรรม	

ที่เรียกว่า	“บอร์ดประหยัดพลังงาน”	ช่วยประหยัดไฟฟ้าได้อย่างไร	หาคำตอบได้ในฉบับนี้ค่ะ	

	 นอกจากนี้แล้ว	การอยู่ ใกล้ชิดธรรมชาติเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยประหยัดพลังงาน	อย่าลืมว่าเทคโนโลยี	

ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันต้องใช้ไฟฟ้าหรือเชื้อเพลิงทั้งสิ้น	EGAT	Magazine	ฉบับนี้	จึงขอนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับ	

คนและธรรมชาติหลากหลายรสชาติด้วยกัน	ไล่เรียงจากการถอดบทเรียนจากปัญหาหมอกควันที่เกิดขึ้นทุกต้นปี	

ในพื้นที่ภาคเหนือ	โดยมีสาเหตุมาจากการบุกรุกเผาป่า	จากนั้นไปสัมผัสกับธรรมชาติที่จังหวัดชัยภูมิ		

กับหอดูดาว	มข.	เขื่อนจุฬาภรณ์	ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาไร้แสงไร้ควันจากเมืองรบกวน	ทำให้ท้องฟ้ามืดสนิท	

มองเห็นดาวสวยชัดเจน	เท่านั้นยังไม่พอ	เราขอพาทุกท่านไปกอดโลกสีเขียวกับกิจกรรมดีๆ		

ที่	กฟผ.	ผนึกกำลังกับพันธมิตรรักธรรมชาติ	ฟื้นฟูปูม้าแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน		

ให้ทรัพยาการอันล้ำค่าอยู่คู่ทะเลไทยไปอีกนานแสนนาน	

	 อ่านมาถึงบรรทัดนี้คงพอทราบแล้วนะคะว่า	EGAT	Magazine	ในมือท่าน	มีเรื่องราวไฮไลท์อะไร	

ที่น่าพลิกไปอ่านบ้าง...ตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่ทุกท่านจะได้พลิกอ่านหน้าต่อไป		

ขอบอกว่า...ที่เล่ามาข้างต้นแค่น้ำจิ้มนิดหน่อยเท่านั้นเอง	

ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ กฟผ. 



	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 เสด็จ
พระราชดำเนินทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช	
นครลำปาง	 และพระราชทานเหรียญพระเจ้าแก้วมรกตเลี่ยมทองคำ	 ให้กับ

หน่วยงานที่ ให้การสนับสนุนจัดสร้างพระบรมราชา-		
นุสาวรีย์ฯ	 โดยมี	 นายสมยศ	 ธีระวงศ์สกุล	 ผู้ช่วย			
ผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า	 ๒	 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย	 (กฟผ.)	 เป็นผู้ แทน	 กฟผ.	 รับ

พระราชทานเหรียญที่ระลึก	เมื่อวันที่	๒๗	กุมภาพันธ	์
๒๕๕๕	 ณ	 บริเวณเทศบาลตำบลเกาะคา	 อำเภอ
เกาะคา	จังหวัดลำปาง	

	 พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวร
มหาราช	 	 นครลำปาง	 ดำเนินการจัดสร้างโดย
กองทัพภาคที่	 ๓	 ร่วมกับหน่วยงานราชการ	
รัฐวิสาหกิจ	 พ่อค้า	 ประชาชน	 ซึ่ ง	 กฟผ.	 ได้
สนับสนุนบุคลากร	 พร้อมเครื่องจักรสำหรับใช้ในการ

ขนย้ายและติดตั้งในพิธีอัญเชิญพระรูปขึ้นประดิษฐาน
ยังพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ	 และได้ร่วมสมทบทุนการ
ก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ	จำนวน	๑	ล้านบาท	

	 เมื่อวันที่	๑๒	มีนาคม	๒๕๕๕	นายสุทัศน์	ปัทมสิริวัฒน์	
ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 (กฟผ.)	 มอบเงิน
จำนวน	 ๑๐	 ล้านบาท	 ให้กับสมาคมยกน้ำหนักสมัครเล่นแห่ง
ประเทศไทย	 สำหรับสนับสนุนการเตรียมทีมเพื่อแข่งขันกีฬา

โอลิมปิก	 ครั้งที่	 ๓๐	 หรือ	 “ลอนดอนเกมส์”	 ที่ประเทศอังกฤษ	
ระหว่างวันที่	 ๒๗	 กรกฎาคม	 –	 ๑๒	 สิงหาคม	 ๒๕๕๕	 ภายใต้
โครงการ	 “ยกเหล็กไทยคว้าชัย	 ลอนดอนเกมส์	 ๒๐๑๒”	 โดยมี		
พลตรีอินทรัตน์	ยอดบางเตย	นายกสมาคมฯ	เป็นผู้แทนรับมอบ	
	 สำหรับมหกรรมกีฬาโอลิมปิกที่กรุงลอนดอน	ทัพนักกีฬา
ไทยได้โควตาเข้าร่วมชิงชัยจำนวน	 ๒๕	 คน	 กีฬายกน้ำหนักได้
โควตานักกีฬามากที่สุดจากทุกประเภท	 คือ	 นักกีฬาหญิง	 ๔	 คน	
และชาย	 ๓	 คน	 นับเป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่เป็นความหวังของคน
ไทย	 ทั้งนี้	 กฟผ.	 เป็นผู้สนับสนุนหลักของสมาคมยกน้ำหนักฯ	
ตามโครงการ	๑	กีฬา	๑	รัฐวิสาหกิจ	ซึ่ง	กฟผ.	ได้มอบเงินเพื่อใช้
เตรียมทีมเข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิก	 ปีละ	 ๑๐	 ล้านบาท	 เป็น
ระยะเวลา	๔	ปี	ตั้งแต่ปี	๒๕๕๒-๒๕๕๕	รวมทั้งสิ้น	๔๐	ล้านบาท	
เพื่อพัฒนากีฬายกน้ำหนักทั้งระบบอย่างต่อเนื่อง	
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กฟผ. เข้ารับพระราชทานเหรียญที่ระลึก 
ในโอกาสสนับสนุนจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรฯ 

กฟผ. หนุนจอมพลังยกลูกเหล็กอีก ๑๐ ล้านบาท 
เตรียมทีมไปลอนดอนเกมส์ 



	 นายธนา	พุฒรังษี	รองผู้ว่าการระบบส่ง	การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย	 (กฟผ.)	 เป็นประธานในพิธีเปิดการนำระบบ		
สารสนเทศรับฟังเสียงลูกค้าด้านพลังงานไฟฟ้าผ่านระบบอินเตอร์เน็ต	
หรือ	 EGAT	 VOC	 (EGAT	 Voice	 of	 Customer)	 เข้าใช้งาน	

พร้อมมอบ	Username	และ	Password	ให้แก่ลูกค้าตรง	เพื่อเป็น

ช่องทางใหม่ในการรับฟังข้อเสนอแนะและเรื่องร้องเรียนของลูกค้า
ตรงของ	 กฟผ.	 ให้ทุกปัญหาและข้อร้องเรียนได้รับการแก้ไข			
โดยเร็วที่สุด	 นับเป็นความพยายามของ	 กฟผ.	 ที่จะตอบสนอง

ความต้องการของลูกค้าด้านพลังงานไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น	
	 ทั้งนี้	 ลูกค้าตรงของ	 กฟผ.	 ในปัจจุบันมีทั้งสิ้น	 ๑๐	 ราย	
คือ	 การไฟฟ้านครหลวง	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 บริษัท	
ชลประทานซีเมนต์	 จำกัด	 (มหาชน)	 ตาคลี	 บริษัท	 เอสโซ่	
(ประเทศไทย)	 จำกัด	 บริษัท	 ปูนซีเมนต์ไทย	 จำกัด	 (มหาชน)		
ท่าหลวง	 บริษัท	 ปูนซีเมนต์ไทย	 จำกัด	 (มหาชน)	 ทุ่งสง	 บริษัท	
ผาแดง	 อินดัสทรี	 จำกัด	 (มหาชน)	 บริษัท	 เหล็กสยาม	 (๒๐๐๑)	
จำกัด	 กิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัตหีบ	 (ทหารเรือ)	 และสถานีวิทยุ
เอเชียเสรี	

	 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 (กฟผ.)	 นำโดย	
นายสุทัศน์	ปัทมสิริวัฒน์	ผู้ว่าการ	กฟผ.	พร้อมด้วย	นายธนากร	
พูลทวี	 รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง	นายพิบูลย์	 บัวแช่ม	ผู้ช่วยผู้ว่าการ
ควบคุมระบบกำลังไฟฟ้า	 และทีมผู้ปฏิบัติงานที่ เกี่ยวข้อง					
ร่วมซ้อมแผนรองรับสภาวะวิกฤติด้านพลังงาน	 ประจำปี	 ๒๕๕๕	
ที่กระทรวงพลังงานจัดขึ้น	 เมื่อวันที่	 ๔	 เมษายน	 ๒๕๕๕	 ณ			
ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์	 กรุงเทพฯ	 เพื่อให้หน่วยงานด้าน

พลังงานได้ซักซ้อมการประสานงานให้มีความพร้อมรับมือกับ
ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในหลายรูปแบบ	
	 การซ้อมแผนรองรับสภาวะวิกฤติด้านพลังงานในปี	
๒๕๕๕	 ได้กำหนดสถานการณ์จำลองเกี่ยวกับความรุนแรงใน
ตะวันออกกลาง	 ทำให้การขนส่งน้ำมันมายังไทยเกิดปัญหา	 และ
กรณี โรงแยกก๊าซธรรมชาติ ในพม่าปิดซ่อมบำรุ ง	 ทำให้							
ก๊าซธรรมชาติที่ส่งให้ไทยหายไปจากระบบ	 รวมถึงเกิดอุบัติเหตุ					
รถบรรทุกตกจากทางด่วนไปกระแทกท่อส่งก๊าซ	 ทำให้ไม่สามารถ
เปิด-ปิดวาล์วควบคุมได้	 ต้องใช้เวลาซ่อมประมาณ	 ๓	 วัน	 ส่งผล
กระทบให้โรงไฟฟ้าไม่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้	
	 สำหรับการรับมือกับสถานการณ์จำลองในส่วนของ	
กฟผ.	 ได้มีการเตรียมแผนเพิ่มกำลังการผลิตจากเชื้อเพลิงชนิดอื่น

ทดแทน	เช่น	พลังน้ำ	พลังงานทดแทน	และนำเข้าไฟฟ้าจากต่าง
ประเทศเพิ่มเติม	 รวมทั้งขอให้โรงไฟฟ้าของ	 กฟผ.	 และเอกชนที่
ไม่ ใช้ก๊าซจากพม่าเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าให้เต็มที่	 นอกจากนี้					
ผู้บริหาร	 กฟผ.	 ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องเฝ้าระวัง
สถานการณ์ตลอด	 ๒๔	 ชั่วโมง	 และพร้อมตั้งศูนย์จัดการภาวะ
วิกฤติด้านพลังงานไฟฟ้าทันทีหากจำเป็น	
	 ทั้งนี้ที่ผ่านมา	 กฟผ.	 ได้มีการเตรียมความพร้อมรับมือ
สภาวะวิกฤติด้านพลังงานอย่างมืออาชีพ	 และมีการซักซ้อมแผน
รองรับภาวะวิกฤติอยู่เสมอ	เพื่อให้แน่ใจว่าจะสามารถจ่ายไฟฟ้าให้
ประชาชนได้อย่างเพียงพอและต่อเนื่อง	

ซ้อมแผนรับมือวิกฤติพลังงาน 
แก้โจทย์สุดท้าทาย เพื่อรักษาความมั่นคงระบบไฟฟ้า 
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กฟผ. เปิดใช้งานระบบ EGAT VOC 
รับข้อเสนอแนะและปัญหาจากลูกค้าตรง 
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กฟผ. เปิดโลกวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีด้านพลังงาน 
จับมือ อพวช. เป็นสื่อกลางนำความรู้สู่ประชาชน 

	 นายสามารถ	 ภู่ไพบูลย์	 ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสังคม	
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 (กฟผ.)	 เปิดเผยถึงโครงการ	
กฟผ.	 เพาะเมล็ดพันธุ์จิตอาสาพัฒนาสังคม	 รุ่น	 ๔	 หรือ	 EGAT	
D.I.Y.	 Camp	 4	 ว่าเป็นโครงการที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี	

เปิดแล้ว EGAT D.I.Y. Camp ปี ๔
เฟ้นหาค่ายอาสาพัฒนาสังคมจากรั้วมหาวิทยาลัย 

๒๕๕๒	 โดยในปีนี้เปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาตรีที่มี		
จิตอาสาตั้งแต่วันที่	๑-๑๘	มีนาคม	๒๕๕๕	เพื่อให้ส่งโครงการค่าย
อาสาพัฒนาสังคมเข้ามาประกวด	 ทั้งนี้	 โครงการที่ ได้รับการ			
คัดเลือกจากคณะกรรมการ	 ๒๐	 โครงการ	 จะได้รับการสนับสนุน

งบประมาณเพื่อนำไปพัฒนาโครงการตามที่ได้วางแผนไว้สูงสุดถึง
โครงการละ	 ๑๐๐,๐๐๐	 บาท	 รวมทั้งจะมีการมอบรางวัลค่าย					
ดีเด่นค่ายละ	 ๓๐,๐๐๐	 บาท	 ให้กับค่ายที่มีผลการดำเนินโครงการ	
ดีเด่นอีก	๕	ค่าย	เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักศึกษาที่คิดดีทำดีด้วย	
	 ทั้งนี้	 ในปี	 ๒๕๕๕	 กฟผ.	 มีแผนที่จะขยายเครือข่าย

ความร่วมมือด้านจิตอาสาผ่านนิสิต-นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก
เข้าค่าย	EGAT	D.I.Y.	Camp	พร้อมประสานความร่วมมือจัดตั้ง
ศูนย์กลางต้นกล้า	กฟผ.	ประจำภาคต่างๆ	ทั้ง	๔	ภาคต่อไป	
	

	 นายสุทัศน์	 ปัทมสิริวัฒน์	 ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย	 (กฟผ.)	 ลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการ		
ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความเข้าใจ	 ด้านวิทยาศาสตร์	
เทคโนโลยีพลังงาน	 และสิ่งแวดล้อม	 ให้กับเยาวชนและประชาชน
ทั่วไป	 กับ	 ดร.พิชัย	 สนแจ้ง	 ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	(อพวช.)	เมื่อวันที่	๒๙	กุมภาพันธ์	๒๕๕๕	

เพื่อร่วมกันพัฒนาและสร้างศูนย์กลางการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์
ให้กับประชาชน	

	 ทั้งนี้	 กฟผ.	 ถือเป็นองค์กรที่มีหน่วยงานในส่วนภูมิภาค
อยู่เกือบทุกจังหวัด	 ที่สำคัญยังมีเทคโนโลยีด้านพลังงานและ				
สิ่งแวดล้อมที่เป็นประโยชน์	 รวมทั้งในการดำเนินภารกิจยังมีการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่มาโดยตลอด	 อพวช.	 จึงขอ
ความร่วมมือจาก	 กฟผ.	 ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ	

งานศึกษาวิจัย	และการจัดการแหล่งเรียนรู้ร่วมกัน	โดยองค์ความรู้หลัก
จะเป็นความรับผิดชอบของ	 กฟผ.	 แต่	 อพวช.	 จะเข้ามาเพิ่มเติม
ในเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่น	 ซึ่งสุดท้ายแล้วผู้จะได้ประโยชน์จาก
ความร่วมมือในครั้งนี้	 คือ	 ประชาชนและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคต
ของชาติ	
	 ที่ผ่ านมา	 กฟผ.	 ได้จัดทำห้องนิทรรศการไฟฟ้า							
ณ	 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	 ซึ่งได้รับความสนใจ
เข้าชมจากประชาชนมาจนถึงปัจจุบัน	 โดยภายในห้องนิทรรศการ

มีการรวบรวมอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีการพัฒนาทางพลังงานของ
ประเทศ	 ไม่ว่าจะเป็นหม้อแปลงไฟฟ้า	 และเครื่องใช้ต่างๆ	
มากมาย	 เพื่อให้ประชาชนได้ เข้ ามาเรียนรู้ ว่ าการพัฒนา
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีด้านพลังงาน	 จากอดีตจนถึงปัจจุบันมี
พัฒนาการอย่างไร	
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กฟผ. หนุนเต็มที่ กิจกรรม 60+ Earth Hour 2012 
ปิดไฟ ๑ ชั่วโมงให้โลกพัก พร้อมกันทั่วโลก 

มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เลือกโครงการของ กฟผ. 
เป็นตัวอย่างความสำเร็จ เผยแพร่ที่ประชุมสหประชาชาติ 

	 นายพงษ์ดิษฐ	 พจนา			
ผู้ ช่ ว ยผู้ ว่ า ก า รกิ จ ก า รสั ง คม			
ก า ร ไ ฟ ฟ้ า ฝ่ า ย ผ ลิ ต แ ห่ ง			
ประเทศไทย	 (กฟผ.)	 เปิดเผยว่า	
มูลนิธิสถาบันสิ่ งแวดล้อมไทย		
ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการจัดทำเอกสารเผยแพร่	 “Thailand	 Green	
Economy”	 เพื่อแจกจ่ายในที่ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการ
พัฒนาที่ยั่งยืน	 (United	 Nations	 Conference	 on	 Sustainable	
Development	 :	 UNCED)	 ที่เมืองริโอ	 เดอ	 จาเนโร	 ประเทศ

	 เมื่อวันที่	๓๑	มีนาคม	๒๕๕๕	เวลา	๒๐.๓๐-๒๑.๓๐	น.	
นายธาตรี	 ริ้วเจริญ	 ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์การ	 การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	(กฟผ.)	เป็นผู้แทน	กฟผ.	ร่วมกิจกรรม	
“ปิดไฟเพื่อลดโลกร้อน”	 (60+	 Earth	 Hour)	 ประจำปี	 ๒๕๕๕			
ซึ่ง	 กฟผ.	 เป็นหนึ่งในหน่วยงานสนับสนุนการจัดกิจกรรม	 ณ		
ลานอเนกประสงค์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์	 ภายใต้แคมเปญ					
“I	 Will	 If	 You	 Will	 :	 ฉันจะ...ให้ โลกพักสักงีบ”	 ซึ่งเป็นการ					
ให้คำมั่นที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวัน	 เพื่อนำไปสู่				
สิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น	 ร่วมกับประชาชน	 ๑๓๘	ประเทศ	 ใน	 ๕,๒๕๑	
เมืองทั่วโลก	
	 สำหรับ	 กฟผ.	 ได้ ให้การสนับสนุนกิจกรรมนี้ ในด้าน
ข้อมูลทางวิชาการ	 และสถิติการใช้ ไฟฟ้าก่อนและหลังปิดไฟ			
รวมทั้งการคำนวณปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ลดลง	 ซึ่งผล
ของการปิดไฟ	 ๑	 ชั่วโมงเพื่อลดโลกร้อนในพื้นที่กรุงเทพฯ	 พบว่า	
สามารถลดการใช้ไฟฟ้าได้	 ๑,๕๒๘	 เมกะวัตต์	 คิดเป็นมูลค่าที่
ประหยัดได้ถึง	 ๔.๓๗	 ล้านบาท	 ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน-					

ไดออกไซด์ได้	 ๘๑๕	 ตัน	 ส่วนสถิติในส่วนภูมิภาคพบว่า	 ในเวลา	
๑	 ชั่วโมงที่คนไทยพร้อมใจกันปิดไฟ	 สามารถลดการใช้ไฟฟ้าได้	
๓๑๔	เมกะวัตต์	พลังงานไฟฟ้าลดลง	๓๑๔,๐๐๐	หน่วย	สามารถ
ประหยัดค่าใช้จ่ายได้	 ๙๔๒,๐๐๐	 บาท	 และช่วยลดโลกร้อนด้วย
ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซ์ที่ลดลงถึง	๑๙๖	ตัน	

บราซิล	ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่	๔-๖	มิถุนายน	๒๕๕๕	ได้เลือก
โครงการของ	 กฟผ.	 ๒	 โครงการ	 เป็นกรณีตัวอย่างของโครงการ	
ที่ประสบความสำเร็จด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย	

	 สำหรับโครงการของ	 กฟผ.	 ที่ได้รับการ	
คัดเลือก	 ได้แก่	 ประเภทพลังงานชุมชน/พลังงาน
ทางเลือก	 จากโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำชุมชน	
บ้านคลองเรือ	 โดยความร่วมมือกับคณะสังคม-	

สงเคราะห์ศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ภายใต้
โครงการการจัดการความรู้ด้านพลังงานไฟฟ้า			
ในพื้นที่ภาคใต้	 และในประเภทฉลาก	 จากโครงการ
ฉลากประหยัดไฟเบอร์	 5	 ภายใต้ โครงการ					
การจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า	 ทั้งนี้	 โครงการข้างต้น

เป็นส่วนหนึ่งใน	 ๑๐	 กรณีตัวอย่างของประเทศไทยที่ได้รับเลือก	

จากผู้เสนอกรณีตัวอย่างเกี่ยวกับการดำเนินการตามแนวทาง
เศรษฐกิจสีเขียวเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนรวม	๑๐๐	โครงการ	
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	 ไม่ ใช่แค่เพียงภาวะโลกร้อนเท่านั้น	 แนวโน้มราคาน้ำมันที่ยังคงปรับตัวสูงขึ้น	 ทำให้คนไทยต้อง
เริ่มคิดทบทวนอุปนิสัยการใช้พลังงานในชีวิตประจำวัน	 เพราะการประหยัดพลังงานเป็นสิ่งที่ทุกคนช่วย
กันได้	 กระทรวงพลังงานจึงได้ริเริ่มกิจกรรมรณรงค์	 “๑๐	 เมษายน	 ปฏิบัติการช่วยชาติ	 งดใช้
พลังงาน	๑	ชั่วโมง”	กระตุ้นคนไทยทั้งประเทศช่วยชาติสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน	

	 นางสาวยิ่งลักษณ์	 ชินวัตร	 นายกรัฐมนตรี	 นายกิตติรัตน์			
ณ	 ระนอง	 รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง	
และนายอารักษ์	 ชลธาร์นนท์	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน	
พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงพลังงานและหน่วยงานในสังกัด	 ร่วม
รณรงค์การลดใช้พลังงานในกิจกรรม	 “๑๐	 เมษายน	 ปฏิบัติการช่วย
ชาติ	งดใช้พลังงาน	๑	ชั่วโมง”	ณ	ตึกสันติไมตรี	ทำเนียบรัฐบาล	เมื่อ
วันที่	๑๐	เมษายน	๒๕๕๕	
	 นายกรัฐมนตรี	 กล่าวว่า	 การรณรงค์ครั้งนี้	 ไม่ได้มุ่งหวังแต่
เพียงแค่การดับไฟ	 หากแต่ต้องการสร้างจิตสำนึกระยะยาวให้กับคน	
ในชาติ	 ให้เห็นถึงความจำเป็นที่ทุกคนควรมีส่วนร่วมประหยัดพลังงาน	
เพราะในอนาคตทรัพยากรมีแต่จะหมดไปและมีราคาแพงขึ้น						

๑๐ เมษายน ปฏิบัติการช่วยชาต ิ
งดใช้พลังงาน ๑ ชั่วโมง ลดใช้ ไฟได้ ๕๑๕ เมกะวัตต ์



รอบรั้วพลังงาน 
เรื่อง:ทีมข่าวประชาสัมพันธ์กฟผ.ภาพ:กองผลิตสื่อประชาสัมพันธ์กฟผ.
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การประหยัดเงินตราของประเทศจากการลดการนำเข้าพลังงานเท่ากับ
เป็นการเพิ่มเงินในกระเป๋าของพี่น้องประชาชนทุกคน	และเหนือสิ่งอื่นใด	
การลดการพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศเป็นสิ่งที่สมควรกระทำ	
อย่างยิ่ง	เพราะถือเป็นการช่วยชาติสร้างความมั่นคงทางพลังงาน	
	 ด้าน	 นายอารักษ์	 ชลธาร์นนท์	 รมว.พลังงาน	 กล่าวว่า	

รัฐบาลเห็นว่าโครงการนี้เป็นโอกาสสำคัญที่จะเชิญชวนให้ประชาชนลด
ใช้พลังงาน	 โดยปิดไฟดวงที่ ไม่ได้ ใช้และปรับอุณหภูมิเครื่องปรับ
อากาศไปที่	 ๒๖	 องศาเซลเซียส	 จากเดิมที่รณรงค์ไว้ที่	 ๒๕	 องศา
เซลเซียส	 เพื่อลดความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด	 ดังนั้น	 จึงกำหนดจัด
กิจกรรมรณรงค์งดใช้พลังงาน	๑	ชั่วโมง	ในเวลา	๑๔.๐๐	-	๑๕.๐๐	น.	
ของทุกวัน	 โดยใช้ปฏิบัติการช่วยชาติ	 ๑๐	 เมษายน	 เป็นวันแรกของ
การรณรงค์	

	 ในเบื้องต้นรัฐบาลขอความร่วมมือกับส่วนราชการให้ลดการ
ใช้พลังงานลงอย่างน้อยร้อยละ	 ๑๐	 และประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วน
ร่วมกันลดการใช้พลังงาน	 ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้นับเป็นวาระสำคัญของ
การเริ่มต้นประหยัดพลังงานช่วยชาติ	 พร้อมขอความร่วมมือให้ช่วย
กันปิดไฟอย่างน้อย	๑	ดวงในทุกสถานที่	 เพราะเชื่อว่าหากดำเนินการ
อย่างเป็นรูปธรรมแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างแท้จริง	
	 ทั้งนี้	 นายพิบูลย์	 บัวแช่ม	 ผู้ช่วยผู้ว่าการควบคุมระบบกำลัง
ไฟฟ้า	 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 (กฟผ.)	 เปิดเผยว่า	
กิจกรรมรณรงค์	 “๑๐	 เมษายน	ปฏิบัติการช่วยชาติ	 งดใช้พลังงาน	 ๑	
ชั่วโมง”	 ทำให้สามารถลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าลงได้	 ๕๑๕	 เมกะวัตต์	
จากคาดการณ์ความต้องการใช้ ไฟฟ้าเดิมหากไม่มีการรณรงค์	
นอกจากนี้ยังช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลง	 ๑๗๗	 ตัน	

และลดการใช้น้ำมันลง	๕๖,๗๓๖	ลิตร	หากลดใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง
จะสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากกว่าวันละ	
๔,๐๐๐	ตัน	ลดการใช้น้ำมันมากกว่าวันละ	๑.๓	ล้านลิตร	
	 สำหรับวิธีประหยัดพลังงานที่ทุกคนมีส่วนช่วยชาติได้	 อาทิ	
๑)	 ปิดไฟดวงที่ไม่ ใช้	 ๒)	 ลดเวลาการเปิดเครื่องปรับอากาศลง	 ๓๐	
นาที	สามารถลดใช้พลังงานได้ร้อยละ	๖	๓)	ตั้งตู้เย็นห่างจากผนัง	๑๕	
เซนติเมตร	 จะช่วยประหยัดไฟฟ้าได้ร้อยละ	 ๑๐	 ๔)	 เลือกใช้โทรทัศน์
ขนาด	๑๔	นิ้ว	แทน	๒๐	นิ้ว	๕)	ใช้หลอดผอมประหยัดพลังงานแทน
หลอดไส้	๖)	ถอดปลั๊กเตารีดก่อนรีดเสื้อผ้าเสร็จ	๒-๓	นาที	๗)	เสียบ
ปลั๊กกระติกน้ำร้อนเมื่อต้องการน้ำร้อนเท่านั้น	 ๘)	 ใช้จอคอมพิวเตอร์
ขนาด	 ๑๕	 นิ้ว	 แทน	 ๑๗	นิ้ว	 และปิดหน้าจอเมื่อไม่ใช้	 ๙)	 ไม่เสียบ
ปลั๊กเครื่องใช้ ไฟฟ้าทิ้งไว้เมื่อไม่ ใช้งาน	 ๑๐)	 ขับรถไม่เกิน	 ๙๐	
กิโลเมตรต่อชั่วโมง	

	 ปฏิบัติการช่วยชาติ	 งดใช้พลังงาน	๑	ชั่วโมง	 ในครั้งนี้	 เป็น
จุดเริ่มต้นที่จะทำให้เกิดกระแสการตระหนักถึงความสำคัญของการ
ประหยัดพลังงาน	อันจะนำไปสู่ความร่วมมือลดใช้พลังงานอย่างจริงจัง	
เพื่ออนาคตของลูกหลานเราต่อไป	

๑๐ เมษายน ปฏิบัติการช่วยชาต ิ
งดใช้พลังงาน ๑ ชั่วโมง ลดใช้ ไฟได้ ๕๑๕ เมกะวัตต ์



เยี่ยมบ้าน กฟผ. 
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เรื่อง :ทีมข่าวประชาสัมพันธ์กฟผ.ภาพ :กองผลิตสื่อประชาสัมพันธ์กฟผ.

	 “งานกาชาด”	ถือเป็นสีสันประจำปีที่คนไทย	
ไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ ใหญ่ต่างตั้งหน้าตั้งตารอ	ผู้ปกครองอุ้มลูก	
จูงหลานเข้าร้านนู้นออกร้านนี้อย่างสนุกสนาน	และหนึ่งในร้านที่ ได้
รับความนิยมจากผู้มาเที่ยวงานกาชาด	ประจำปี	๒๕๕๕	ระหว่าง
วันที่	๓๐	มีนาคม	ถึง	๗	เมษายน	๒๕๕๕	มากที่สุด	คือ	ร้านที่
ออกแบบเป็นรูปเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย	(กฟผ.)	ที่ปีนี้	จัดร้านในธีม	“กฟผ.	รวมใจ	เทิดไท้
องค์ราชินี”	เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดหลักของงานกาชาด	
ในปีนี้	คือ	“๘๐	พรรษา	องค์สภานายิกา	ปวงประชารวมใจ		
ถวายพระพร”	ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมเฉลิมพระเกียรติ	
ในวาระที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ		
องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย	ทรงมีพระชนมพรรษาครบ	๘๐	
พรรษา	ในวันที่	๑๒	สิงหาคม	๒๕๕๕	
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เปิดร้านกาชาด กฟผ. วันแรก คึกคัก 
	 ร้านกาชาดของ	 กฟผ.	 ตั้งอยู่บนถนนราชดำเนินนอก	
บริเวณหน้ากองทัพภาคที่	 ๑	 ใกล้กับสี่แยกพระบรมรูปทรงม้า			
ซึ่งเป็นจุดเดิมกับที่	 กฟผ.	 ได้ร่วมออกร้านเพื่อหารายได้บำรุง
สภากาชาดไทยเมื่ อปี	 ๒๕๕๔	 ที่ผ่ านมา	 เพียงวันแรกที่							
นายสุทัศน์	 ปัทมสิริวัฒน์	 ผู้ว่าการ	 กฟผ.	 ได้มาเป็นประธาน			
เปิดร้านอย่างเป็นทางการ	 ก็มีประชาชนแห่มาเข้าคิวซื้อบัตร
สอยดาว	 และชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์	 พระบรมราชินีนาถ	 ที่จัดแสดงไว้ภายในร้านอย่างล้นหลาม	

ทำให้บรรยากาศตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายของงานเต็มไปด้วย
ความสนุกสนาน	
	 นายสุทัศน์	 ปัทมสิริวัฒน์	 ผู้ว่าการ	 กฟผ.	 กล่าวว่า	 ปีนี้
ถือเป็นปีที่	๒	ที่	 กฟผ.	มาร่วมออกร้านในงานกาชาด	ซึ่งถือเป็น
อีกหนึ่งกิจกรรมของงานเพื่อสังคมที่	กฟผ.	ให้ความสำคัญ	โดยใน
ปีนี้	 กฟผ.	 มีความพร้อมในการออกร้านมากขึ้น	 จึงได้ขอพื้นที่
ออกร้านที่กว้างขวางกว่าปีที่ผ่านมา	 และได้จัดนิทรรศการ
เฉลิมพระเกียรติที่มีความหลากหลายและสวยงามมากขึ้น	 รวมทั้ง
ของรางวัลที่มอบให้กับประชาชนที่มาซื้อบัตรสอยดาว	 ก็มีมูลค่า
มากกว่าเงินที่ซื้อบัตรทุกใบ	ทำให้การันตีได้ว่า	ผู้ที่มาเที่ยวชมร้าน
ของ	กฟผ.	จะได้ของที่ระลึกและรางวัลติดมือกลับบ้านทุกคนอย่าง
แน่นอน	

	 “เชื่อว่าตลอดระยะเวลา	๙	วัน	ที่	กฟผ.	มาร่วมออกร้าน	
เป็นงานที่เหน็ดเหนื่อยของเจ้าหน้าที่ประจำร้าน	 ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติ
งานจิตอาสาของ	 กฟผ.	 เอง	 ที่สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาช่วย
อย่างเต็มใจ	 ซึ่งต้องขอบคุณผู้ปฏิบัติงานจิตอาสาทุกคนที่เสียสละ
เวลามาช่วยงาน	 และขอบคุณประชาชนทุกคนที่มาเยี่ยมชมร้าน	
กฟผ.	 แสดงถึงความจงรักภักดีที่เราทุกคนมีต่อองค์สภานายิกา
สภากาชาดไทย	 ที่สำคัญการออกร้านในครั้งนี้ยังทำให้ประชาชน

ได้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านในการให้ความสำคัญ
กับป่าต้นน้ำ	 ตามที่	 กฟผ.	 จัดนิทรรศการเอาไว้ภายในร้าน					
อีกด้วย”	

	
มีอะไรในร้านกาชาด กฟผ. 
	 นายธวัช	 วัจนะพรสิทธิ์	 รองผู้ว่าการกิจการสังคม	กฟผ.	
กล่าวในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการออกร้านของ	
กฟผ.	 ในงานกาชาดประจำปี	๒๕๕๕	ว่า	 รูปแบบร้านของ	กฟผ.	
ในปีนี้	 ได้จัดให้มีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ในชื่อชุด	 “กฟผ.	
รวมใจไทย	 เทิดไท้องค์ราชินี ”	 โดยนำเสนอโครงการตาม						
พระราชดำริของพระองค์	 ที่	 กฟผ.	 ได้เชิญชวนประชาชนทั่ว		
ประเทศมาร่วมรณรงค์	ได้แก่	โครงการหนึ่งล้านต้นกล้า	ป่าต้นน้ำ	
เขื่อนสิริกิติ์	 และการรณรงค์สนับสนุนผ้าไทยผ่านปฏิทิน	 กฟผ.	
ประจำปี	๒๕๕๕	ที่มีแจกจ่ายในร้านของ	กฟผ.	ด้วย	ในชื่อชุดว่า	
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	 นายธวัช	 วัจนะพรสิทธิ์	 รองผู้ว่าการกิจการสังคม	กฟผ.	
เปิดเผยว่า	 ถึงแม้ปีนี้จะเป็นปีที่	 ๒	 แล้วที่	 กฟผ.	 ได้มาร่วมออก
ร้านในงานกาชาด	 ซึ่งจะว่าไปก็ยังถือว่าเป็นน้องใหม่ของงาน
กาชาดอยู่ดี	 แต่ร้านของ	 กฟผ.	 นับว่ามีแฟนคลับอยู่พอสมควร	
เพราะหลายคนที่มาเที่ยวที่ร้านกาชาด	 กฟผ.	 บอกว่า	 ติดตามมา
ตั้งแต่ปีที่แล้ว	และปีนี้ก็ได้เห็นประชาชนที่มาเที่ยวงานหลายวันแต่
แวะมาร้านกาชาด	 กฟผ.	 ทุกครั้ง	 โดยแฟนคลับส่วนใหญ่พูดเป็น
เสียงเดียวกันว่า	 ชอบกิจกรรมสอยดาวและการประมูลเครื่องใช้
ไฟฟ้าประหยัดไฟเบอร์	5	กับทาง	กฟผ.	เพื่อช่วยกันหารายได้ให้
สภากาชาดไทย	และอีกสิ่งที่ชาว	กฟผ.	ดีใจที่สุด	คือ	 เราได้ออก

ร้านให้คนที่มางานกาชาดได้มานั่งพักเหนื่อยในร้านของเรา	มีน้ำดื่ม	
มีป๊อปคอร์นแจกฟรี	 มีวิวสวยๆ	 ให้ถ่ายรูปกัน	 จึงต้องขอขอบคุณ	
ผู้ร่วมงานทุกท่าน	 และประชาชนทุกคนที่มีจิตกุศล	 ได้เสียสละ
กำลังกาย	กำลังทรัพย์	เข้ามาร่วมกิจกรรมกับ	กฟผ.	ด้วยใจจริง	

“สืบสานผ้าไทย	 เทิดไท้องค์ราชินี”	 รวมทั้งนำเสนอเรื่องราวของ
เขื่อนสิริกิติ์	 เขื่อนแม่เพื่อประโยชน์ของปวงชนชาวไทย	 และเสนอ
ความรู้ ในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา	 ผ่าน
บอร์ดนิทรรศการที่ดูแล้วเข้าใจง่าย	
	 นอกจากนี้	 กฟผ.	 ยังได้ร่วมจัด	 ๓	 กิจกรรมเพื่อ
สนับสนุนงานกาชาด	 ได้แก่	 การจำหน่ายสลากกาชาดจำนวน				
๑	แสนฉบับ	ชิงรางวัลใหญ่	รถยนต์โตโยต้า	ฟอร์จูนเนอร์	๑	คัน	
และรถยนต์ โตโยต้า	 วีออส	 ๒	 คัน	 การหารายได้บำรุ ง
สภากาชาดไทย	 ผ่านกิจกรรมสอยดาวลุ้นรางวัลผลิตภัณฑ์		
เครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดไฟเบอร์	 5	 การประมูลเครื่องใช้ไฟฟ้า
เบอร์	 5	 และสนับสนุนกิจกรรมคัดสรรกุลบุตร-กุลธิดา	 กาชาด	
โดยเอื้อเฟื้อสถานที่เก็บตัว	 ณ	 ศูนย์ฝึกอบรมโรงไฟฟ้าบางปะกง	

รวมทั้งจัดกิจกรรมนำชมกระบวนการผลิตไฟฟ้าและร่วมปลูกป่า
ชายเลนกับชุมชนรอบโรงไฟฟ้า	 เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกด้านจิตอาสา

และความรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่เยาวชนที่เข้าร่วมคัดสรรเป็น
กุลบุตร-กุลธิดา	กาชาด	ในปีนี้ด้วย	

	
ร้านกาชาด กฟผ. ปี ๒ สำเร็จดีเยี่ยม 
	 นอกจากมอบความสุขสนุกสนานให้พี่น้องชาวไทยที่มา
เที่ยวชมงานกาชาดแล้ว	 จุดประสงค์หลักอีกประการของการจัด
งานกาชาดในแต่ละปี	 คือ	 การหารายได้เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย	
ซึ่งจากการจำหน่ายสลากบำรุงกาชาดของ	 กฟผ.	 ทำให้สามารถ

นำเงินรายได้มาสนับสนุนกิจการของสภากาชาดไทยถึง	๖	ล้านบาท	
ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้	 แต่สิ่งที่มีคุณค่าทางจิตใจสำหรับ
ผู้ปฏิบัติงานจิตอาสาของ	 กฟผ.	 ที่อาสามาอำนวยความสะดวก		
ให้กับผู้ชมงาน	คือ	กำลังใจที่ได้จากเสียงตอบรับของประชาชน	



11

	 อย่าปล่อยให้แต่ละวันผ่านไปโดยไม่ทำอะไรดีๆ     
สักอย่าง แม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยเพียงใดก็ตาม...งานกาชาด
ในปีนี้ ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของสิ่งเล็กๆ ที่ยิ่งใหญ่ ที่ กฟผ. 
และคนไทยได้ทำสิ่งดีๆ ร่วมกัน 



Energy Focus 
เรื่อง:ณัฐกฤตปัทมสิงห์ณอยุธยาภาพ:ทีมข่าวประชาสัมพันธ์กฟผ.
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ยุทธการครอบครองแหล่งพลังงานโลก	
ประเทศไทย...ตระหนักแค่ ไหน	

เชื่อหรือไม่...เราสามารถเช่าผืนแผ่นดินของต่างประเทศเพื่อการผลิตข้าวและทรัพยากรพลังงานได้		
เคนอิจิ	โอมาเอะ	ได้เผยแพร่ข้อเขียนลงในหนังสือ	“The	Next	Global	Stage”	มีใจความตอนหนึ่งว่า	
“ญี่ปุ่นใช้ต้นทุนในการปลูกข้าวภายในประเทศสูงเป็น	๑๐	เท่าของต้นทุนการผลิตข้าวในออสเตรเลีย	

หรือมาเลเซีย	ซึ่งไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจ	ดังนั้น	ญี่ปุ่นจึงใช้วิธีเช่าพื้นที่ปลูกข้าวในผืนแผ่นดิน	
ของประเทศอื่นที่มีต้นทุนต่ำกว่า	ปัจจุบันญี่ปุ่นใช้เงินราว	๒๐	ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ		

สำหรับเช่าแผ่นดินรวมทั้งสิทธิในการใช้น้ำในออสเตรเลีย	สำหรับปลูกข้าวจำนวน	๓	แสนตัน		
ประมาณร้อยละ	๓	ของความต้องการภายในประเทศ”	

แนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากพม่า ที่มีปลายทางที่ประเทศจีน 
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	 โอมาเอะ	 ชี้ ให้ เห็นว่าสถานภาพของ
ออสเตรเลียนั้น	 เปรียบเสมือนอาณานิคมเงินสด	
หรือ	 Colonization	 by	 Cash	 ของญี่ปุ่น	 การ
ดำเนินการในลักษณะเช่นนี้	 ครอบคลุมไปถึงการ
เข้าไปครอบงำทรัพยากรอื่นๆ	 อาทิ	 เชื้อเพลิง
พลังงาน	 ยกตัวอย่างเช่น	 ญี่ปุ่นทำสัญญาเช่าผืน
แผ่นดินบนเกาะซาราวัค	 ของประเทศมาเลเซีย	
เป็นระยะยาว	เพื่อนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว	หรือ	
LNG	เป็นระยะเวลาเกือบ		๓๐	ปี	
	 ในทศวรรษที่	๒๑	เราจะเห็นว่า	ประเทศ
ที่มีกำลังทางเศรษฐกิจสูงจะใช้วิธีเช่นนี้แทบทั้งสิ้น	
ตัวอย่างที่เห็นได้ชัด	 ได้แก่	 ประเทศจีน	 ได้ ใช้วิธี

ทำสัญญาระยะยาวกับประเทศที่ เป็นเจ้าของ
ทรัพยากรธรรมชาติ	 เพราะจีนต้องการความ
มั่นคงด้านพลังงานที่สามารถจัดหาได้ ในระยะยาว	
และในราคาที่สามารถแข่งขันได้	 ในทวีปแอฟริกา	
จีนครอบครองแหล่งพลังงานหลักๆ	 เกือบร้อยละ	
๓๐	 สำหรับประเทศกลุ่มละตินอเมริกา	 จีนได้
เข้าไปลงทุนในเวเนซุเอลา	 เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำมัน	
ด้วยเงินลงทุนสูงถึง	๑.๖	หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ	
นอกจากนี้จีนยังลงทุนในพม่าถึง	 ๑๔,๐๐๐	 ล้าน

ดอลลาร์สหรัฐฯ	 โดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการลงทุนทั้งในภาคพลังงาน	 โดยเน้นน้ำมันและก๊าซ
ธรรมชาติมากเป็นพิเศษ	ตัวอย่างที่เห็นได้ชัด	คือ	โครงการวางแนวท่อส่งน้ำมัน	และก๊าซธรรมชาติจาก
ท่าเรือน้ำลึกที่อ่าวเบงกอลในเขตน่านน้ำพม่า	 ที่มีจุดหมายปลายทางที่มณฑลยูนนาน	 มณฑลกวางสี	
และมณฑลเสฉวน	 มีมูลค่าก่อสร้างรวมกันมากถึง	 ๔	 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ	 นิตยสาร	 Far	 Eastern	
Economic	 Review	 รายงานว่า	 จีนสนับสนุนเงินให้เปล่าแก่กัมพูชาจำนวน	 ๒๕๖.๗	 ล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ	 สูงกว่าประเทศอื่นที่ยื่นข้อเสนอ	 ส่งผลทำให้จีนได้รับสัมปทานภาคพลังงานในกัมพูชาสูงกว่า
ประเทศอื่น	
	 องค์การพลังงานระหว่างประเทศ	 (International	 Energy	 Agency:	 IEA)	 ประเมินว่า	 กลุ่ม			

ผู้บริโภคเชื้อเพลิงในหลายประเทศกำลังเผชิญกับผลกระทบอันเนื่องมาจากการนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่าง
ประเทศในปริมาณมากเกินไป	 โดยสหรัฐฯ	พึ่งพิงการนำเข้าเชื้อเพลิงประมาณร้อยละ	๗๓	และประเทศ
ในกลุ่มสหภาพยุโรปจะนำเข้าพลังงานร้อยละ	 ๘๘	 ในขณะที่จีนจะนำเข้าพลังงานสูงขึ้นถึงร้อยละ	 ๘๐		
ในปี	ค.ศ.	๒๐๓๐	ส่วนอินเดีย	ซึ่งเป็นประเทศที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ	ได้ใช้งบประมาณสูงถึง	
๑.๒	 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ	 เพื่อพัฒนาแหล่งพลังงานใน	 ๗	 ประเทศ	 เนื่องจากอินเดียกำลัง
ขาดแคลนเชื้อเพลิงถ่านหินอย่างรุนแรง	 ทำให้ต้องนำเข้าถ่านหินจากอินโดนีเซีย	 เพื่อทดแทนถ่านหินที่
เคยมีใช้ในท้องถิ่น	พร้อมกับนำเข้าเชื้อเพลิงจากซาอุดิอาระเบียถึงร้อยละ	๑๘	



1�

	 สำหรับประเทศไทย	 ประมาณการว่าอีกไม่เกิน	 ๑๕	 ปี	 ก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยจะหมดไป		
อีกไม่นานไทยคงหนีไม่พ้นการนำเข้าเชื้อเพลิงปริมาณมหาศาลเช่นเดียวกับประเทศอื่นๆ	แม้จะมีความหวัง
อยู่บ้างจากแหล่งเชื้อเพลิงในพื้นที่ทับซ้อนไทย-กัมพูชา	 และพลังงานทางภาคตะวันตก	 คือ	 พม่า	
อย่างไรก็ตามพึงตระหนักไว้ว่า	 ความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ในฐานะที่เราอยู่ ใกล้ชิดประเทศเพื่อนบ้าน
มิใช่เป็นจุดแข็งอีกต่อไปแล้ว	 เพราะประเทศที่มีกำลังทุนเหนือกว่าอาจจะให้ข้อเสนอแก่ประเทศเจ้าของ
ทรัพยากรที่ดีกว่า	 รวมไปถึงใช้ความใกล้ชิดของนโยบายทางการเมือง	 และผลประโยชน์ต่างตอบแทนที่
เหนือกว่าจะเป็นปัจจัยชี้ขาดที่สำคัญ	
	 เราไม่ควรคิดพึ่งพาพลังงานจากประเทศเพื่อนบ้านมากเกินไป	 การพัฒนาแหล่งพลังงาน
ภายในประเทศกับภายนอกประเทศควรมีสัดส่วนที่เหมาะสม	 ควรพัฒนาโครงสร้างด้านพลังงานหลายๆ	
แนวทางเพื่อปรับเปลี่ยนให้ใช้ได้กับเชื้อเพลิงหลายๆ	 ประเภท	 (ก๊าซธรรมชาติ	 ถ่านหิน	 และพลังงาน
ทางเลือกอื่นๆ)	 ขณะนี้เราอาจปฏิเสธแหล่งพลังงานบางประเภท	 อาทิ	 เชื้อเพลิงจากถ่านหิน	 แต่เมื่อ

แนวท่อส่งเชื้อเพลิงขนาดใหญ่ ที่ทำให้การส่งออกเชื้อเพลิงข้ามประเทศเป็นไปได้โดยง่าย 



1�

สถานการณ์อยู่ ในภาวะวิกฤติ	เราอาจต้องกลับมาเลือกแนวทางเดิม	ซึ่งเมื่อถึงเวลานั้น	การเข้าถึงแหล่ง
พลังงานถ่านหินอาจมีต้นทุนสูงกว่า	 มีการแข่งขันที่รุนแรงกว่า	 ไทยอาจสูญเสียความได้เปรียบในการ
แข่งขันให้กับประเทศที่เข้าไปก่อนเรา	 เช่น	 อินเดีย	 ซึ่งกำลังเข้าไปมีบทบาทในการนำเข้าถ่านหินจาก
ประเทศอินโดนีเซียอยู่ ในขณะนี้	

	
	 ก่อนที่จะสายเกินไป	 ประเทศไทยควรมุ่งมั่นและเอาจริงเอาจังกับนโยบายด้านการอนุรักษ์
พลังงานด้วยการสร้างจิตสำนึกในการประหยัดพลังงาน	 รวมไปถึงการเอาใจใส่ต่อการใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ	 เริ่มจากเรื่องใกล้ตัวด้วยการใช้เครื่องมือสร้างแรงจูงใจ	 เช่น	 ใช้วิธีการคำนวณและจัดเก็บ
ภาษีเป็นเครื่องมือสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการเครื่องใช้ไฟฟ้า	 หันมาแข่งกันผลิต	 คิดค้น	 และลงทุน
พัฒนาเทคโนโลยี ให้ได้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงาน	 โดยเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงานมากๆ	
ควรได้เสียภาษี ในอัตราต่ำ	 รวมไปถึงการใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อบังคับใช้ ในกิจกรรมต่างๆ	 ที่
เกื้อกูลต่อสมดุลทางพลังงาน	 อาทิ	 พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	 พ.ศ.	 ๒๕๕๒				

ซึ่งประเด็นสำคัญของกฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้กับอาคารและโรงงานที่มีการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า			
ตัวเดียวหรือหลายตัวรวมกันขนาดตั้งแต่	 ๑,๑๗๕	 กิโลโวลต์แอมแปร์ขึ้นไป	 จะต้องจัดทำรายงาน				
การจัดการพลังงานในอาคาร	ส่งให้กระทรวงพลังงานพิจารณาเป็นประจำทุกปี	เป็นต้น	

	

การรุกคืบเข้าไปจับจองแหล่งพลังงานของประเทศที่มีอำนาจทางเศรษฐกิจ 
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เปิดฟ้า...พลังงานโลก 

	 นับวันก๊าซธรรมชาติยิ่งทวีความสำคัญในฐานะ
เชื้อเพลิงที่จะถูกใช้มากขึ้นในอนาคต	 โดยมีหลากหลาย

ปัจจัยที่จะทำให้ตลาดก๊าซธรรมชาติ ในอนาคตเปลี่ยนไป
จากปัจจุบัน	 ไม่ว่าจะเป็นการที่มีแนวคิดจะแบ่งแยกราคา
ก๊าซธรรมชาติไม่ ให้ผูกติดกับราคาน้ำมันอีกต่อไป	 ความ
ผันผวนของตลาดก๊าซธรรมชาติเอง	 และการขยายตลาด

ซื้อขายก๊าซธรรมชาติจากที่ตอนนี้มักทำกันในระดับภูมิภาค
เป็นซื้อขายข้ามซีกโลก	

	 คำถามที่ยังไม่มีใครตอบได้	คือ	เราไม่รู้ว่าทุกวันนี้
เราเหลือก๊าซธรรมชาติใต้ผืนโลกมากน้อยแค่ไหน	 ตัวเลข	
ที่มีอยู่เป็นเพียงการคาดการณ์เท่านั้น	 โดยเฉพาะประเทศ
ในยุโรป	 พวกเขามีความแคลงใจอยู่ ไม่น้อยว่ายังมีก๊าซ
ธรรมชาติที่ยังไม่ถูกนำขึ้นมาใช้ประโยชน์อีกมากเพียงใด	
ท่ามกลางความสงสัยของนานาประเทศ	 สิ่งหนึ่งที่จะทำให้
หมากเกมนี้เปลี่ยนก็คือ	สหรัฐอเมริกาและแคนาดา	ทั้งสอง

ประเทศนี้รู้ดีว่าประเทศของตนตั้งอยู่บนแหล่งขุมทรัพย์
มหาศาลที่เรียกว่า	ก๊าซธรรมชาติจากชั้นหิน	(Shale	Gas)	
ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้อีกนานนับศตวรรษ	 การค้นพบนี้

ทำให้ทั้งสองประเทศปรับโครงสร้างรูปแบบการใช้พลังงาน
ในประเทศใหม่	 รวมถึงปรับบทบาทของตนให้เป็นผู้ส่งออก
ก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ในอนาคตด้วย	

	 จำนวนเม็ดเงินลงทุนที่สหรัฐอเมริกาจะทุ่มเพื่อขุด
เอาก๊าซธรรมชาติจากชั้นหินมาใช้งานนั้นไม่เป็นที่เปิดเผย	
แต่เท่าที่คนในวงการพลังงานทราบกัน	 คือ	 ต้นทุนการนำ
ก๊าซธรรมชาติส่วนนี้ขึ้นมาใช้ของสหรัฐฯ	 อยู่ ในเกณฑ์		
ค่อนข้างต่ำ	 แหล่งเชื้อเพลิงใต้ดินจำนวนมหาศาลนี้จะ
เปลี่ยนภาพพลังงานของประเทศ	 และทำให้เมืองลุงแซม
เข้าใกล้ความฝันที่จะเป็นชาติที่พึ่งพาตนเองได้ด้านพลังงาน	
อย่างน้อยๆ	 ปัจจุบันสหรัฐฯ	 ก็มิได้พึ่งพาเชื้อเพลิงจาก

แคนาดามากเท่าที่เคยเป็นมาในอดีต	 ส่วนพวกเขาจะผันตัวเอง
ไปเป็นประเทศผู้ส่งออกก๊าซหรือไม่นั้นยังไม่ชัดเจน	 เพราะ

เรื่อง:ธิดาเทพภาพ:www.worldenergy.org

ตลาดก๊าซธรรมชาติ
การเปลี่ยนผ่านที่โลกจับตามอง

ผู้นำในแวดวงพลังงานกว่า	 ๑๐๐	 คน	 จาก	 ๔๑	 ชาติสมาชิก	World	
Energy	Council	หรือ	WEC	บินตรงมายังกรุงอิสตันบูล	ประเทศ
ตุรกี	 เพื่อโชว์จุดยืนบนแผนที่พลังงานโลกในเวที	 World	 Energy	
Leaders’	 Summit	 เมื่อวันที่	 ๒๐	 เมษายน	 ๒๕๕๕	 และหนึ่งใน
หัวข้อสำคัญของการแลกเปลี่ยน	 ย่อมหนีไม่พ้นแหล่งพลังงานอย่าง	
ก๊าซธรรมชาติ	 ที่ปริมาณลดน้อยลงสวนทางกับจำนวนผู้ ใช้ประโยชน์	
แล้วประชาคมพลังงานโลกมองเรื่องนี้อย่างไร	
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ทิศทางการเมืองภายในและโครงสร้างพื้นฐานยังไม่เอื้ออำนวย	 แต่ลำพังประเทศ
ที่ ใช้เชื้อเพลิงโลกจำนวนมหาศาลในแต่ละปีอย่างสหรัฐฯ	 ไม่ได้เป็นผู้นำเข้าก๊าซ
ธรรมชาติรายใหญ่อีกต่อไป	เพียงเท่านี้ก็นับว่าเกมได้เปลี่ยนไปแล้ว	
	 ข้ามมาทางฝั่งแคนาดาบ้าง	 แหล่งก๊าซธรรมชาติของที่นี่อยู่ทางซีก
ตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ	 อยู่บริ เวณที่ห่ างไกลบ้านเรือนและ
สาธารณูปโภคพื้นฐานทำให้ต้องลงทุนมากกว่าสหรัฐฯ	 ในการนำก๊าซส่วนนี้มา
จำหน่ายในตลาด	 ขณะที่สหรัฐฯ	 มีแหล่งก๊าซเป็นของตัวเองและดูจะไม่สนใจนำ
เข้าก๊าซจากแคนาดาแล้ว	 แคนาดาจึงมองไกลมาทางฝั่งเอเชียในฐานะตลาด			
ส่งออกที่เป็นไปได้มากกว่า	 ขณะนี้	 (ค.ศ.๒๐๑๒)	 แคนาดาอยู่ระหว่างดำเนิน
การนำก๊าซธรรมชาติขึ้นมาใช้จาก	 ๓	 แหล่ง	 และทางการแคนาดาเพิ่งประกาศ
เมื่อไม่นานมานี้ว่าสถานีปลายทางของก๊าซเหล่านี้จะมุ่งหน้าไปยังทวีปเอเชีย	
ระหว่างที่สหรัฐฯ	 ยังไม่เริ่มขยับเรื่องการส่งออกก๊าซ	 ประเทศเพื่อนบ้านอย่าง
แคนาดาจะสามารถส่งออกก๊าซธรรมชาติจากชั้นหินได้ภายใน	๕	ปีนี้	
	 แล้วในเอเชีย	 ใครกันที่มีเงินถุงในการนำเข้าก๊าซธรรมชาติมากขนาด
นั้น...ปัจจุบัน	 ญี่ปุ่น	 เป็นประเทศที่ ใช้ก๊าซธรรมชาติมากเป็นอันดับ	 ๕	 ของโลก	
และหากนับเฉพาะก๊าซแอลเอ็นจี	 (LNG)	 อย่างเดียว	 ญี่ปุ่นเป็นผู้นำเข้ารายใหญ่
ที่สุด	(กว่าร้อยละ	๓๐	ของปริมาณรวมทั้งโลก/ปี)	น้ำมันและก๊าซธรรมชาติยิ่งจะ
ถูกใช้มากขึ้นบนเกาะญี่ปุ่นในอนาคต	 เนื่องจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิ
เมื่อปี	ค.ศ.	๒๐๑๑	ส่งผลกระทบต่อโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์	ทำให้การใช้งาน
เชื้อเพลิงประเภทนี้ของญี่ปุ่นมีสัดส่วนลดลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้	 และอาจต้อง
พิจารณานำเข้าก๊าซจากสหรัฐฯ	 หรือแคนาดา	 ด้านประเทศในโซนเอเชีย-						
โอเชียเนียอีกประเทศที่จะเข้ามามีส่วนแบ่งในตลาดพลังงานเอเชียในระยะ						
๕-๑๐	 ปีข้างหน้า	 คือ	 ออสเตรเลีย	 พวกเขาจะไล่ตามทัน	 กาตาร์	 ได้ภายในปี	
ค.ศ.	 ๒๐๑๘	 ในฐานะประเทศผู้ส่งออกก๊าซรายใหญ่จาก	 Gorgon	 Project	

( โครงการก๊าซธรรมชาติที่ ใหญ่ที่ สุดแห่งหนึ่ งของโลกและใหญ่ที่ สุดใน
ประวัติศาสตร์ออสเตรเลีย)	 และแน่นอนว่าการรุกคืบของออสเตรเลียในครั้งนี้		
จะเปลี่ยนภาพตลาดก๊าซในเอเชียไปอย่างสิ้นเชิง	

	 ในอนาคตหากการขนส่งก๊าซธรรมชาติระหว่างประเทศกินระยะทางไกล
ขึ้นเรื่อยๆ	 มูลค่าที่บวกเพิ่มในราคาก๊าซจะยิ่งทำให้มีความผันผวนของตลาด	
มากขึ้น	 แล้วประเทศไทยที่ปัจจุบันมีโรงไฟฟ้าที่ ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง	
คิดเป็นสัดส่วนสูงถึงเกือบร้อยละ	๗๐	ของกำลังผลิตไฟฟ้าทั้งระบบ	คงไม่อาจนิ่ง
เฉยต่อการเปลี่ยนผ่านรูปแบบตลาดก๊าซธรรมชาติได้	 เราพร้อมแล้วหรือยังกับ
การเปลี่ยนแปลงนี้	 หากวันใดวันหนึ่งก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยและที่นำเข้าจาก
สหภาพพม่าหมดไป	 ไทยอาจต้องนำเข้าก๊าซจากอีกซีกโลก	 เรายอมรับค่าใช้จ่าย
ที่เพิ่มขึ้นนี้ได้หรือไม่	 หากเป็นเช่นนั้นการกระจายสัดส่วนพลังงาน	 ไม่พึ่งพา		
เชื้อเพลิงชนิดใดชนิดหนึ่งมากเกินไปอาจเป็นคำตอบสุดท้ายเพื่ออนาคต	

	
ข้อมูล	:	www.worldenergy.org	

▲ Gorgon Project ของออสเตรเลีย 



ไฟฟ้าหัวใจใหม่ 
เรื่องและภาพ:ประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
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บทเรียนจากปัญหาหมอกควัน
ที่ทุกคนต้องช่วยกัน

	 ในช่วงเวลาที่เกิดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า	๑๐	ไมครอน	สูงกว่ามาตรฐานในภาคเหนือ	
ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-เมษายน	๒๕๕๕	มีการกล่าวถึงสาเหตุต่างๆ	กันมากมาย	ด้านภาครัฐ	
ก็มีมาตรการต่างๆ	ออกมา	ไม่ว่าจะเป็นการระดมฉีดน้ำพ่นล้างถนน	เพื่อบรรเทาการฟุ้งกระจาย	
ของฝุ่นละออง	 รวมถึงเชิญชวนประชาชนร่วมกันงดจุดไฟเผาในที่โล่ง	 แต่ปัญหาฝุ่นละอองสูงกว่า
มาตรฐานปกคลุมพื้นที่ภาคเหนือของไทยในช่วงตั้งแต่เดือนมกราคม-เมษายน		
เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี	เมื่อคิดต่อไปถึงอนาคต	ปีหน้า	และปีต่อๆ	ไป	เราจะอยู่อย่างไรกัน		
และภารกิจของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	(กฟผ.)	ที่ ไม่ ได้มีเพียงการผลิตไฟฟ้าเท่านั้น		
แต่หมายรวมถึงคุณภาพชีวิตของคนไทยด้วย	จึงมิอาจละเลยปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ		
ที่มีโรงไฟฟ้าของ	กฟผ.	ตั้งอยู่ ได้	
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บทเรียนจากปัญหาหมอกควัน
ที่ทุกคนต้องช่วยกัน

	 ย้อนกลับไปดูสรุปสถานการณ์ปัญหาไฟป่า
และหมอกควันของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า
และพันธุ์พืช	 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ	
สิ่งแวดล้อม	 พบว่า	 ในช่วงปี	 ๒๕๕๐-๒๕๕๔			
เกิดวิกฤติหมอกควันในพื้นที่	 ๘	 จังหวัดภาคเหนือ	
คือ	 เชียงใหม่	 เชียงราย	 แม่ฮ่องสอน	 พะเยา	
ลำปาง	 ลำพูน	 แพร่	 และน่าน	 ตั้ งแต่ เดือน
มกราคม-เมษายน	 โดยมีสาเหตุจากการเผา	
วัชพืช-เศษวัสดุทางการเกษตร	 เพื่อเตรียมการ
เพาะปลูก	 รวมถึงการเผาในพื้นที่ป่า	 จากสถิติการ
เกิดไฟป่า	 ปี	 ๒๕๕๔	 มีการดับไฟป่ารวมทั้ง
ประเทศ	 ๒,๓๙๐	 ครั้ง	 มีพื้นที่เสียหาย	 ๒๔,๘๓๕	
ไร่	 ขณะที่ เฉพาะภาคเหนือมีการดับไฟป่าถึง	
๑,๑๖๗	ครั้ง	มีพื้นที่เสียหาย	๗,๕๓๓	ไร่	
	 นอกจากนี้	 การเผาป่าในแถบประเทศ
เพื่อนบ้าน	 เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้ปริมาณฝุ่นละอองของภาคเหนือตอนบนเพิ่มสูง	 โดยข้อมูล
ดาวเทียมล่าสุดพบจุดความร้อนในสหภาพเมียนมาร์มากถึง	 ๖๐๐	 จุด	 เฉลี่ยมากขึ้นร้อยละ	 ๒๐	 เมื่อ
เทียบกับปี	 ๒๕๕๓	 ประกอบกับภาวะโลกร้อนที่ทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มขึ้น	 กลไกธรรมชาติ
บิดเบือนไป	 เกิดสภาพอากาศแห้งแล้งกว่าปกติ	 จึงมีเศษกิ่งไม้ใบไม้ร่วงทับถมเป็นเชื้อเพลิงจำนวนมาก	
ส่งผลให้การเกิดไฟป่าแต่ละครั้งมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น	
	 ผลที่ตามมาของปัญหาฝุ่นละออง	 นอกจากกระทบโดยตรงด้านสุขภาพในระบบทางเดินหายใจ
ของผู้คนแล้ว	 ด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 แม้แต่การคมนาคมก็ได้รับผลกระทบ	 โดยเครื่องบินไม่สามารถลง
จอดได้	 เนื่องจากทัศนวิสัยไม่ดี	 รวมทั้งบรรยากาศที่ไม่สดใสอย่างเคย	ทำให้นักท่องเที่ยวหันไปเที่ยวยัง
แหล่งท่องเที่ยวอื่น	เช่น	จังหวัดที่มีชายทะเล	ทำให้การท่องเที่ยวในภาคเหนือซบเซาลงไปด้วย	
	 กฟผ.	 ที่มีแหล่งผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่ในภาคเหนือ	 ตระหนักดีว่าในกระบวนการผลิตทั้งในส่วน
ของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ	 และเหมืองแม่เมาะ	 	 อาจทำให้หลายฝ่ายมีข้อกังวลเกี่ยวกับการปล่อยมลสาร
ต่างๆ	 สู่บรรยากาศ	 แต่	 กฟผ.	 ให้ความสำคัญอย่างมากในการควบคุมการดำเนินงานทุกขั้นตอน				
เพื่อให้ประชาชนชาวอำเภอแม่เมาะ	 จังหวัดลำปาง	 ซึ่งเป็นที่ตั้งของเหมืองและโรงไฟฟ้า	 และจังหวัด
อื่นๆ	ในภูมิภาค	สามารถมั่นใจได้กับการดูแลคุณภาพอากาศของหน่วยงาน	กฟผ.	

	 นายสมยศ	ธีระวงศ์สกุล	ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า	๒	กฟผ.	 เปิดเผยว่า	การดำเนินงานของ	
กฟผ.	 โดยเฉพาะด้านการควบคุมดูแลสิ่งแวดล้อม	 ได้ดูแลทุกด้านให้ดีกว่ามาตรฐานกำหนด	 ส่วนใน

เรื่องอากาศ	 สามารถพิสูจน์ ได้จากผลการ
ตรวจวัดตลอดช่วงเวลากว่า	 ๑๐	 ปี	 ที่ผ่านมา	
กฟผ.	 ดูแลได้ดีทั้งค่าซัลเฟอร์ ไดออกไซด์	
ไนโตรเจนไดออกไซด์	 ถึงแม้ ในช่วงไตรมาส

แรกของเกือบทุกปีจะมีประเด็นเรื่องฝุ่นละออง
ขนาดเล็กในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน	 แต่ยืนยัน
ได้ว่าไม่ ได้ เกิดจากกระบวนการผลิตของ	
กฟผ.	อย่างแน่นอน	
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	 สำหรับระบบการผลิตของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ	 ในส่วนของการเผาไหม้ถ่านหินลิกไนต์	 ซึ่งภายใน
เตาจะมีขี้เถ้า	 ทั้งที่จับกันเป็นก้อนตกลงก้นเตา	 เรียกว่า	 “ขี้เถ้าเปียก”	 และที่ลอยฟุ้งอยู่ภายใน	 เรียกว่า	
“ขี้เถ้าลอย”	ในส่วนของขี้เถ้าลอยนี้	จะมีเครื่องดักจับฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิตที่มีประสิทธิภาพในการดักจับฝุ่น
ได้สูงถึงร้อยละ	๙๙	คอยดักจับไว้	จากนั้นขี้เถ้าทั้งหมดจะถูกนำเข้าไปเก็บไว้ในไซโล	ส่วนก๊าซซัลเฟอร์-
ไดออกไซด์ ในกระบวนการผลิต	 จะถูกดูดเข้าสู่ระบบกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ประสิทธิภาพ					
การกำจัดสูงถึงร้อยละ	๙๗	ก่อนที่จะปล่อยก๊าซร้อนคุณภาพดีกว่ามาตรฐานออกสู่บรรยากาศ	
	 	 ทั้งนี้	 เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ	 ทั้งกรมควบคุมมลพิษ	 องค์กรอิสระ	 และสาธารณชน	 ได้มา
ตรวจสอบผลคุณภาพก๊าซที่ออกมาจากปากปล่องโรงไฟฟ้าที่ถูกเก็บข้อมูลไว้ตลอดเวลา	 ซึ่งข้อมูลตลอด
เดือนมีนาคม	 ๒๕๕๕	 จากมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ต้องไม่เกิน	 ๓๒๐	 ส่วนในล้านส่วน	
(Parts	Per	Million:	PPM)	ปริมาณที่ปล่อยจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะวัดได้เฉลี่ย	๑๑๗	PPM	มาตรฐานค่า
ไนโตรเจนไดออกไซด์ต้องไม่เกิน	 ๕๐๐	 PPM	 ปริมาณที่ปล่อยจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะวัดได้เฉลี่ย	 ๒๙๓	
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PPM	 มาตรฐานค่าฝุ่นจากกระบวนการผลิตต้องไม่เกิน	 ๑๘๐	 มิลลิกรัมต่อนอร์มอลลูกบาศก์เมตร	
ปริมาณที่วัดได้จากโรงไฟฟ้าแม่เมาะมีค่าเฉลี่ย	 ๑๖	 มิลลิกรัมต่อนอร์มอลลูกบาศก์เมตร	 และมาตรฐาน
ค่าก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ต้องไม่เกิน	 ๕๐	 มิลลิกรัมต่อนอร์มอลลูกบาศก์เมตร	 ปริมาณที่วัดได้จาก
โรงไฟฟ้าแม่เมาะมีค่าเฉลี่ย	๐-๑	มิลลิกรัมต่อนอร์มอลลูกบาศก์เมตร	
	 ที่พิเศษอีกอย่าง	 คือ	 อำเภอแม่เมาะ	 เป็นอำเภอที่มีสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณโดย
รอบมากที่สุดในประเทศไทย	โดยเป็นของ	กฟผ.	๑๑	สถานี	และเป็นของกรมควบคุมมลพิษ	๓	สถานี	
ติดตั้งควบคู่กัน	รวมทั้งยังมีเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษติดตั้งเพิ่มอีก	๑	จุด	ที่
ศาลหลักเมือง	 อำเภอเมือง	 จังหวัดลำปาง	 เพื่อนำผลคุณภาพอากาศมาเปรียบเทียบกับผลของอำเภอ
แม่เมาะ	โดยควบคุมคุณภาพอากาศ	ณ	จุดตรวจวัดให้ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ไม่เกิน	๓๐๐	ไมโครกรัม
ต่อลูกบาศก์เมตร/วัน	 ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ไม่เกิน	 ๓๒๐	 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง			
ฝุ่นละอองรวม	 (Total	 Suspended	 Particulate:	 TSP)	 ไม่เกิน	 ๓๓๐	 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร/		
๒๔	ชั่วโมง	และฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า	๑๐	 ไมครอน	 (PM10)	 ไม่เกิน	๑๒๐	 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์
เมตร/วัน	ซึ่งการนำเสนอผลการตรวจคุณภาพอากาศในสื่อต่างๆ	จะใช้ค่าที่วัดได้ของกรมควบคุมมลพิษ	
เพื่อความเป็นกลางของข้อมูล	ส่วนผลการตรวจวัดของ	กฟผ.	สามารถตรวจสอบได้จากบอร์ดแสดงผล
ตรวจวัดคุณภาพอากาศของชุมชน	 อำเภอแม่เมาะรวม	 ๘	 แห่ง	 และในเว็บไซต์ของ	 กฟผ.แม่เมาะ	
http://maemoh.egat.com/so2online/index.php	

	 จึงเห็นได้ว่า	 กฟผ.	 ได้พยายามอย่างยิ่งยวดที่จะดูแลการทำงานในหน้าที่การผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าส่งมอบให้กับประชาชนผู้ ใช้ไฟฟ้าอย่างดีที่สุด	 ถือเป็นพันธสัญญาต่อสังคมว่า	 ผลิตไฟฟ้าอย่างมี
คุณภาพ	มั่นคง	มีต้นทุนที่เหมาะสม	ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม	เป็นกัลยาณมิตรต่อชุมชน	และผู้ปฏิบัติงานมี
ความสุขในการทำงาน	 ส่วนปัญหาหมอกควันจากฝุ่น	 ถึงเวลานี้ก็ยังไม่สายเกินไปที่ทุกฝ่ายจะร่วมกันหา
ทางบรรเทาปัญหาจากสาเหตุต่างๆ	 เพียงแต่ละคนทำหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเริ่มที่ตัวเอง	 แล้วจะช่วย
ให้ทุกคนอยู่บนโลกได้อย่างเป็นสุข	



Unseen EGAT 
เรื่องและภาพ:	ธิดาเทพ
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	 ได้มาหยุดยืนอยู่ตรงหน้า	หอดูดาว	มข.	ภายในเขื่อน
จุฬาภรณ์	 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 (กฟผ.)	 ทำให้
อดนึกถึงบรรยากาศเก่าๆ	 ของการเข้าค่ายสมัยเรียนไม่ได้		

หอดูดาวที่ตั้งอยู่บนเนินสูงรายรอบไปด้วยผืนหญ้าสีเขียวสด
และต้นไม้ ใหญ่น้อย	 ทำให้ฉุกคิดขึ้นมาว่า...เราห่างหายจาก
ธรรมชาติมานานแค่ ไหนแล้ว	 ในเมื่อเวลาไม่คอยท่าและ
ท้องฟ้าก็สวยขนาดนี้	 อย่ารีรออะไรเลยเตรียมตัวให้พร้อม				
ดูดาวสวยหลังตะวันตกดินที่หอดูดาว	 มข.	 เขื่อนจุฬาภรณ์		
กันดีกว่า	
	 	 เขื่อนจุฬาภรณ์	 ตั้งอยู่ที่ตำบลทุ่งลุยลาย	 อำเภอ	
คอนสาร	 จังหวัดชัยภูมิ	 แต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่าภายในพื้นที่
เขื่อนแห่งนี้มีหอดูดาวของมหาวิทยาลัยขอนแก่น	 (มข.)	 ตั้งอยู่	
และนับเป็นโชคดีของผู้เขียนจริงๆ	ที่การมาดูดาววันนี้ได้พูดคุย
กับผู้รู้ตัวจริง	 ผศ.ดร.พัฒนา	 ภู่วนิชย์	 อาจารย์ประจำภาควิชา
ฟิสิกส์	 คณะวิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 ที่มีความ
เชี่ยวชาญด้านดาราศาสตร์	และเป็นผู้ ใช้ประโยชน์จากหอดูดาว
แห่งนี้ ในการศึกษาวิจัย	 รวมถึงถ่ายทอดความรู้ ให้กับลูกศิษย์
ลูกหาที่จะได้สืบทอดศาสตร์สาขานี้ต่อไป	
	 “ถ้าอยากเห็นดาวชัดๆ	ให้มาตอนหน้าหนาว	ประเทศ
ไทยอยู่ ในเขตมรสุมร้อนชื้น	 ท้องฟ้ามีเมฆบดบังแสงแห่ง
ดวงดาว	 โอกาสศึกษาท้องฟ้าจึงมีน้อย	 แต่ ในหน้าหนาวเป็น
ช่วงที่ท้องฟ้าแจ่มใส	 เห็นดาวได้ง่ายกว่าฤดูอื่น	 อย่างดาวที่เรา
เห็นอยู่ตอนนี้	 คือ	 กลุ่มดาวแมงป่อง	 มีดาวปาริชาต	 หรือ	
หัวใจแมงป่อง	 สว่างที่สุดอยู่ตรงกลาง	 ถ้าเป็นหน้าหนาว	 กลุ่ม
ดาวแมงป่องจะสว่างกลมโตยิ่งกว่านี้อีก”	 อาจารย์พัฒนา					
ชี้ชวนให้ดูดาวปาริชาตพร้อมอธิบาย	

ครั้งสุดท้ายที่คุณเงยหน้ามองดูฟ้าคือเมื่อไรกัน	บางครั้งชีวิตก็วุ่นวายเสียจนเราลืมสิ่งที่อยู่ ใกล้ตัว		
ไม่ยากใช่ ไหมถ้าจะหาเวลามองฟ้าบ้าง	เพราะบนท้องฟ้ามีอะไรให้ค้นหาเสมอ...	

นับดาวสวย
ที่หอดูดาว มข. เขื่อนจุฬาภรณ์ 
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	 หอดูดาว	 มข.	 เขื่อนจุฬาภรณ์	 สร้างขึ้นตั้งแต่ปี	
๒๕๔๓	 เหตุที่เลือกทำเลเขื่อนจุฬาภรณ์ทั้งที่อยู่ค่อนข้างไกล
จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็เนื่องจากเหตุผล	๒	ประการ	หนึ่ง	
คือ	 หอดูดาวจะต้องตั้งอยู่ ในที่มืดสนิท	 ไม่มีแสงไฟจากเมือง
รบกวน	สอง	คือ	ทำเลที่ตั้งต้องเป็นพื้นที่สูง	ซึ่งเขื่อนจุฬาภรณ์
นับเป็นทำเลที่เหมาะสมที่สุด	 ในอดีตหอดูดาวแห่งนี้ ใช้เพื่อ
วัตถุประสงค์ทางการวิจัย	ยังไม่ได้เปิดบริการให้กับบุคคลทั่วไป
เข้ามาศึกษา	แต่ในช่วง	๗	ปีหลังมานี้	ทางภาควิชาฟิสิกส์เห็น
ว่า	 เด็กและเยาวชนควรได้รับโอกาสให้มาเปิดประสบการณ์
ใหม่ๆ	 จึงจัดให้มีกิจกรรมบริการวิชาการ	 โครงการค่าย
ดาราศาสตร์ฤดูหนาว	 ซึ่งโรงเรียนที่สนใจนำนักเรียนมาร่วม
กิจกรรม	 สามารถติดต่อโดยตรงที่ภาควิชาฟิสิกส์	 คณะ
วิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	
	 “เยาวชนที่มาเข้าค่ายดาราศาสตร์ฤดูหนาวกับเรา			
มีทั้งมาจากค่ายที่	กฟผ.	จัดขึ้น	และนักเรียนที่มาจากโรงเรียน
ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 เรามี
เรือนพักข้างๆ	 หอดูดาวให้เด็กมาพักแรม	 แล้วกลางคืนก็มาดู
ดาวกัน	 ข้างในหอดูดาวจะมีกล้องดูดาวขนาดใหญ่ที่ช่วยให้การ
ศึกษาด้านดาราศาสตร์ทำได้อย่างชัดเจน	 โดยมากเราจะมาเข้า
ค่ายกันในวันหยุด	 ประชาชนทั่วไปถ้าทราบข่าวเราจัดกิจกรรม
ในช่วงไหน	 ก็สามารถขอเข้ามาแจมได้เลย	 เราพร้อมต้อนรับ
ด้วยความยินดี”	

	 และแล้วในที่สุดก็มาถึงคำถามไฮไลท์จากคนที่ไม่ ใช่
นักดูดาวอย่างผู้เขียน	 ถึงผู้ที่หลงรักการดูดาวอย่างอาจารย์
พัฒนา	เสน่ห์และความสุขของการดูดาวคืออะไร?	

	 “ในอดีต	 วิชาดูดาวเป็นวิชาลับมีเฉพาะในราชสำนัก
ใหญ่ๆ	 เท่านั้น	 คนอังกฤษสมัยก่อนสามารถเป็นเจ้าอาณานิคม
ได้ก็เพราะมีวิชาดูดาว	 พวกเขาสามารถเดินเรือไปที่ไหนก็ได้		
รู้ว่าเรือล่องอยู่ตรงส่วนไหนของแผนที่ โลก	 นอกจากนั้นยัง
สามารถใช้ดาราศาสตร์เป็นตัวบ่งบอกฤดูกาลได้ด้วย	 นี่คือ
เสน่ห์ของการดูดาว	 ส่วนความสุขของการดูดาว	 ผมรักการดู
ดาวเพราะบนท้องฟ้ามีสิ่งให้เราค้นหาไม่มีที่สิ้นสุด	 บนนั้นมี
เคหะวัตถุอีกมากมายนอกจากดาว	 หรือแม้แต่ดาวเอง	 ดาว
ดวงเดียวกันในปีนี้กับปีหน้าก็สวยงามไม่เหมือนกัน	เอียงหันมา
ทักทายเราคนละมุมกัน	ผมจึงดูดาวได้ไม่มีเบื่อ”	ผศ.ดร.พัฒนา	
ภู่วนิชย์	 นักวิชาการผู้หลงไหลในความงามของท้องฟ้ายาม
ค่ำคืนบอกในที่สุด	



กอดโลกสีเขียว 
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เรื่องและภาพ:กองประสานสื่อสารระบบผลิตและส่งไฟฟ้ากฟผ.

กฟผ.	ผนึกกำลังพันธมิตร	
รักธรรมชาติ	

ฟื้นฟปููม้าแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน	
“จับปูดำ	ขยำปูนา	จับปูม้า	คว้าปูทะเล...”	นี่เป็นเพลงที่ทุกคนคงเคยร้องกันสมัยเป็นเด็ก	
แต่ตอนนี้จำนวนปูม้าในทะเลไทยลดลงอย่างมาก	ส่วนใหญ่เกิดจากชาวประมงจับปูม้า	

โดยไม่คำนึงถึงการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน	ใช้ลอบตาถี่ทำการประมง	ทำให้ปูม้าที่ติดลอบมานั้น	
เป็นปูม้าที่ยังโตไม่ถึงวัยเจริญพันธุ์	รวมถึงจับปูม้าที่มีไข่ ในกระดอง	แทนที่จะปล่อยให้มัน	

ได้ขยายพันธุ์ต่อ	หากเป็นเช่นนี้ต่อไป	ในอนาคตเมื่อเราสอนเด็กรุ่นลูกรุ่นหลานร้องเพลงนี้	เด็กๆ	
อาจหันมาถามว่า	“ปูม้า	หน้าตาเป็นอย่างไร”	แล้วเราเองอาจไม่มีปูม้าจริงๆ	ให้ลูกหลานดูก็เป็นได้	
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กฟผ.	ผนึกกำลังพันธมิตร	
รักธรรมชาติ	

ฟื้นฟปููม้าแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน	
	 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	
เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	 ๘๔	
พรรษา	 และเพื่อเพิ่มจำนวนปูม้าในธรรมชาติ ให้มากขึ้น	

โดยกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ปูม้าอย่าง
ยั่งยืน	 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 (กฟผ.)	
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	 กรมประมง	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	 วิทยาเขตตรัง	
และหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดตรัง	 จึงได้ร่วมกันดำเนิน
โครงการ	 “ฟื้นฟูปูม้าแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน”	 ซึ่งมีการ
เปิดตัวโครงการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่	 ๒๔	 มีนาคม	
๒๕๕๕	ณ	 บริเวณหน้าเกาะปางเมง	 ตำบลไม้ฝาด	 อำเภอ
สิเกา	 จังหวัดตรัง	 โดยมีชมรมชาวประมงพื้นบ้าน	 บ้าน	
ฉางหลาง	 บ้านปากเมง	 และบ้านนาหละ	 เข้าร่วมกิจกรรม
กว่า	 ๒๐๐	 คน	 ทั้งนี้	 นายธนา	 พุฒรังษี	 รองผู้ว่าการ			
ระบบส่ง	 กฟผ.	 ได้ร่วมเป็นประธานเปิดโครงการพร้อม	
บอกเล่าที่มาที่ไปที่	กฟผ.	ร่วมดำเนินโครงการนี้	
	 “กฟผ.	 มีความยินดีที่ได้ร่วมสนับสนุนโครงการ	
“ฟื้นฟูปูม้าแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน”	 แม้ว่า	 กฟผ.	 เป็น

หน่วยงานที่มีหน้าที่หลักในการแสวงหาแหล่งพลังงานและ
ผลิตกระแสไฟฟ้าให้เพียงพอในราคาที่เหมาะสมเพื่อความ
สุขของคนไทยทุกคน	 แต่	 กฟผ.	 ก็ ให้ความสำคัญกับการ
ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องตลอดมา	
ประกอบกับ	 กฟผ.	 มีหน่วยงานที่ตั้งอยู่ ในพื้นที่จังหวัดตรัง	
คือ	 ศูนย์ควบคุมระบบกำลังไฟฟ้าภาคใต้	 และสถานีไฟฟ้า
แรงสูง	 ซึ่งมีหน้าที่ ในการประสานงานเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้า
ไปสู่ประชาชนทุกครัวเรือนให้ดีที่สุด	 ซึ่งตลอดระยะเวลาที่
ผ่านมา	 กฟผ.	 ได้รับการสนับสนุนจากประชาชนและทุก
หน่วยงานในจังหวัดตรังด้วยดีเสมอมา	 และเมื่อมีโครงการ
ดีๆ	 เช่นโครงการนี้ ในจังหวัด	 กฟผ.	 จึงพร้อมให้การ
สนับสนุนอย่างเต็มที่	 เพื่อให้คนไทยมีแหล่งอาหารที่อุดม
สมบูรณ์	ชาวประมงมีรายได้เพิ่มขึ้น	และเกิดกระบวนการมี

ส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานที่ร่วมจัดโครงการและประชาชน
ที่จะทำให้โครงการอนุรักษ์ปูม้ายั่งยืนมากยิ่งขึ้น”	

	 โครงการฟื้นฟูปูม้าแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน	

เป็นโครงการที่ได้รับทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ	 เพื่อทำการวิจัยการจัดการทรัพยากรปูม้า		
เพื่อการอนุรักษ์และเพิ่มจำนวนปูม้าในธรรมชาติให้มากขึ้น	
ส่งผลให้มีปูม้าในทะเลมากขึ้น	 มีปูม้าเป็นอาหารมากขึ้น	
ชาวประมงมีรายได้	 และมีความรู้ ในการทำประมงปูม้า
อย่างถูกวิธี	 เนื่องจากปัจจุบันทรัพยากรปูม้าของท้องทะเล
ตรังมีปริมาณลดลงอย่างน่าวิตก	 รวมถึงจำนวนชาวประมง
พื้นบ้านที่เลี้ยงปูม้าก็น้อยลงด้วย	 ในเบื้องต้นทางโครงการ
ได้ทำการปล่อยปูม้าไปทั้งสิ้น	๙,๙๙๙,๐๐๙	ตัว	ห่างจากฝั่ง
หาดปากเมงประมาณ	 ๑	 กิโลเมตร	 ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความ
สมบูรณ์ของหญ้าทะเล	 ที่มีความจำเป็นต่อการอนุบาลลูกปู
และเพิ่มอัตราการรอดตายของลูกปู	 และหลังจากนี้จะ
ปล่อยปูม้าเพิ่มอีกให้ครบ	 จำนวน	 ๘๔	 ล้านตัว	 ภายในปี	
๒๕๕๕	

นายธนา พุฒรังษี รองผู้ว่าการระบบส่ง กฟผ. 
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ทำความรู้จักกับปูม้ากันดีกว่า	
	 ปูม้า	 หรือชื่อภาษาอังกฤษ	 Flower	 Crab,	 Blue	
Crab	 หรือ	 Sand	 Crab	 มีชื่อทางวิทยาศาสตร์	 คือ	
Portunus	 Pelagicus	 เป็นปูทะเลในสกุล	 Porunus	 พบ
ทั้งหมด	 ๙๐	 ชนิดทั่วโลก	 และพบในน่านน้ำไทยราว	 ๑๙	
ชนิด	
	 ลักษณะทั่วไป	แบ่งออกเป็น	๓	ส่วน	คือ	ส่วนตัว	
อก	 และท้อง	 ส่วนหัวและอกจะอยู่ติดกัน	 มีกระดองหุ้มอยู่
ตอนบน	 ด้านข้างทั้งสองของกระดองจะเป็นรอยหยักคล้าย
ฟันเลื่อย	 มีหนามแหลมข้างละ	 ๙	 อัน	 ขามีทั้งหมด	 ๕	 คู่	
ด้วยกัน	 คู่แรกเปลี่ยนแปลงไปเป็นก้ามใหญ่	 เพื่อใช้ป้องกัน
ตัวและจับอาหาร	 ขาคู่ที่	 ๒,	 ๓	 และ	 ๔	 จะมีขนาดเล็ก	
ปลายแหลม	 ใช้เป็นขาเดิน	 ขาคู่สุดท้าย	 ตอนปลายมี
ลักษณะเป็นใบพายใช้ในการว่ายน้ำ	 ขนาดกระดองสามารถ
โตเต็มที่ได้ราว	๑๕-๒๐	เซนติเมตร	
	 การกระจายพันธุ์	 สำหรับปูม้าในประเทศไทย
สามารถพบได้แทบทุกจังหวัดทั้งฝั่งทะเลอันดามันและ		

อ่าวไทย	 โดยอาศัยอยู่บริเวณปากแม่น้ำและแถบชาย							
ฝั่งทะเล	
		 การขยายพันธุ์	 ปูม้าตัวผู้และตัวเมียมีลักษณะ	
แตกต่างกันที่จับปิ้งและสี	 ตัวผู้มีก้ามยาวเรียวกว่า	 มีสีฟ้า
อ่อนและมีจุดขาวตกกระทั่วไปบนกระดองและก้าม	พื้นท้อง
เป็นสีขาว	จับปิ้งเป็นรูปสามเหลี่ยมเรียวและสูง	ส่วนตัวเมีย
จะมีก้ามสั้นกว่า	 กระดองและก้ามมีสีฟ้าอมน้ำตาลอ่อนและ
มีจุดขาวประทั่วไปทั้งกระดองและก้าม	 เมื่อถึงฤดูกาล
วางไข่	 ปูม้าตัวเมียจะมีไข่ติดอยู่บริเวณรยางค์	 ซึ่งเคยเป็น
ขาว่ายน้ำในระยะวัยอ่อน	 โดยในระยะแรกไข่จะอยู่ภายใน
กระดอง	 ต่อมากระดองทางหน้าท้องเปิดออกมา	 ทำให้
สามารถเห็นไข่ชัดเจน	จึงมักเรียกปูม้าในระยะนี้ว่า	ปูม้าที่มี
ไข่นอกกระดอง	 ไข่นอกกระดองนี้ ในขณะที่เจริญจะแบ่ง
เซลล์อยู่ภายในเปลือกไข่	 สีของไข่จะค่อยๆ	 เปลี่ยนจากสี
เหลืองอมส้มเป็นสีเหลืองปนเทา	 สีเทา	 และสีเทาอมดำ	
ปูม้าที่มีไข่สีเทาอมดำนั้นจะวางไข่ภายใน	๑-๒	วัน	

แม่ปูม้าไข่นอกกระดอง ๑ ตัว จะปล่อยตัวอ่อน 

๒๕๐,๐๐๐-๒,๕๐๐,๐๐๐ ตัวต่อครั้ง 
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	 ปูม้า	 เป็นทรัพยากรที่อยู่คู่ท้องทะเลไทยมาช้านาน				
ในอดีตสามารถพบได้ทั่วไปบริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวไทยและ					
ฝั่งทะเลอันดามัน	 แต่ปัจจุบันมีจำนวนลดลงมากเนื่องจากมีความ

นิยมบริโภคมาก	ถูกจับโดยชาวประมงที่ทำประมงผิดวิธี	ประกอบกับ	
ความเจริญของเมืองในจังหวัดชายทะเล	 มีการปล่อยของเสียลง
ทะเล	 ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศของแหล่งน้ำ	 ทำให้ประชากร
ปูม้าลดจำนวนลงเรื่อยๆ	 คุณผู้อ่านที่รู้สึกว่าชีวิตประจำวันไม่มี
ส่วนช่วยอนุรักษ์ปูม้าได้	 จริงๆ	 แล้วทุกครั้งที่จะเลือกซื้อปูม้ามา
ประกอบอาหาร	 เรามีส่วนช่วยอนุรักษ์มรดกแห่งท้องทะเลนี้ได้	
ด้วยการไม่สนับสนุนปูม้าที่ยังไม่โตเต็มวัย	 เพื่อที่ปูม้าในวัยนี้จะได้

เป็นพ่อปูแม่ปูอยู่คู่ทะเลไทย	



หรรษาวาไรตี ้
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เปิดวิธีคิด“ป๋อมแป๋มเทยเที่ยวไทย”
ชีวิตกับงานทำยังไงให้เวิร์ค

เรื่อง:ธิดาเทพภาพ:เทยเที่ยวไทยfanpage

ครีเอทีฟสุดแซ่บ	“ป๋อมแป๋ม”	นิติ	ชัยชิตาทร	ที่หลายคนคุ้นหน้าคุ้นตาดีจากรายการสุดฮิต	เทยเที่ยวไทย	
ทางช่อง	Bang	Channel	ของเคเบิ้ลทีวี	GMM	แกรมมี่	ที่ดังทะลุจอมาฮิตติดลมบนใน	YouTube	ทำให้มีคนเรียกชม

ถึงเกือบ	๑	ล้านครั้ง	ได้มาเป็น	Guest	Speaker	ในวิชา	Managerial	Skills	ที่ผู้เขียนลงเรียน	
ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ฟังแล้วบอกได้เลยว่า	“อื้อหือ”	กับความสุดๆ	ของเธอ	จากนิสิตเกียรตินิยม	

จากคณะอักษรศาสตร์	สาขาภาษาบาลีและสันสกฤต	รั้วจามจุรี	แล้วมาจับงานเบื้องหลังให้แกรมมี่ถึง	๑๐	ปีเต็ม		
ก่อนที่จะออกกล้องแล้วดังเปรี้ยงในวันนี้	ป๋อมแป๋มมีเทคนิคการทำงานและค้นหาตัวเองที่น่าสนใจมากทีเดียว	

ทัศนคติดีๆ	ที่ต้องมีในที่ทำงาน	
	 “ต้องดูว่าเรามีความสำคัญกับองค์กร
แค่ ไหน	 เมื่อไหร่ที่ เราเป็น	 someone	 ใน
องค์กร	 โอกาสเติบโตจะเป็นของเราเอง”			
ป๋อมแป๋ม	 เปิดฉากก่อนเล่าต่อว่า	 เจ้านาย
โดยตรงของป๋อมแป๋มทุกวันนี้	 เป็นเพื่อนกันมา
ตั้งแต่สมัยเรียน	 เข้างานมาพร้อมกันด้วย
ตำแหน่งเดียวกัน	 แต่ตอนนี้เขาเป็นหัวหน้าเรา	
สิ่งที่เขาเก่งกว่าเรา	ซึ่งเราก็ยอมรับ	คือ	ทักษะ
ในการประสานงาน	 แต่ละฝ่ายที่เราทำงานด้วย
มีความต้องการที่ต่างกัน	 ถึงขั้นความต้องการ	
ขัดแย้งกันก็มี	 แต่ เจ้ านายของป๋อมแป๋ม
สามารถคุยและหาจุดลงตัวได้	

	 ไม่ได้หมายความว่าเราต้องยอมหรือ
ค้านตลอด	 แต่ต้องรู้ว่าฝั่งเรามีข้อจำกัดอะไร		
รู้ว่าอีกฝ่ายเรียกร้องอะไรมา	 อย่าเอะอะก็บอก
ข้อจำกัดของตัวเองออกไป	 ทำให้คนถอย				
ไม่อยากทำงานกับเรา	 งานอะไรก็ตามให้มอง
ว่ามัน	 “ทำได้”	 ก่อน	บอกน้องในทีมเสมอเวลา
ลูกค้าโทรมาให้บอก	 “ขอปรึกษากับทีมก่อน		
นะคะ”	 อย่าเพิ่งไปตอบ	 “ไม่ได้ค่ะ”	 อย่าไป
แสดงทัศนคติว่ามันยาก	 เพราะเป็นทัศนคติที่
ไม่มีใครอยากทำงานด้วย	

ทำอย่างไรเมื่อเจอปัญหา	
	 อริยสัจ	๔	ทุกข์	สมุทัย	นิโรธ	มรรค	
ช่วยได้จริงๆ	 ต้องไปค้นหาว่าปัญหาคืออะไร	

แต่โดยมาก	คือ	เข้มแข็งไว้ก่อน	อย่าพึ่ง
ไปใจฝ่อ	เชื่อไว้ก่อนว่าปัญหามันต้องมี
ทางแก้	 ทุกวันนี้ก็ยังไม่เคยเจอปัญหา
ที่ยังไม่มีทางแก้นะ	 ปัญหาอย่างเช่น	
ลูกค้ายังไม่เชื่อในเรื่องของตลาดเคเบิ้ล	
แต่ตัว เราเชื่ อว่ ามันจะโตไป ได้	 ก็

ต้องหาทางเพิ่มหลักฐานในแน่นที่สุด
ว่าการตลาดของเราแข็งแกร่ง	

งานที่รักกับงานที่ถนัด	เลือกอย่างไหน	
	 เอาจริงๆ	นะ	เราเลือกงานที่
ถนัด	 ส่วนหนึ่งที่ทำให้เรารักงานนี้ก็
เพราะเราทำได้	 เมื่ อไหร่ที่ เ รา
เชี่ยวชาญ	งานที่ออกมาจะมีคุณภาพดี	
ไม่ต้องเสียเวลาแก้ ไขกับมันเยอะ				

ในแง่ของการทำงานมันช่วยสร้าง
ความสุข	 ไม่ ใช่ความสุขของเราคน
เดียว	 เป็นความสุขของเพื่อนร่วมงาน	
และขององค์กร	

ทำงานทุกวันๆ	เคยไหมที่รู้สึกว่าหมดไฟ	
	 หลายครั้งยอมรับว่าไฟก็มอด
ด้วยความแก่	 เราก็แค่อย่าไปแก่ตาม
วัยเท่านั้นเอง	 อะไรที่มองเห็น	 จับ	
สัมผัสได้	ก็เก็บเป็นข้อมูลตลอด	แต่ถึง
ยังไงก็ต้องยอมรับเด็กใหม่ๆ	 เขารู้ทัน
กว่าเราว่าโลกไปถึงไหนแล้ว	 สิ่งหนึ่งที่
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ป๋อมแป๋มเชื่อว่าคนที่เป็นผู้ ใหญ่กว่าจะชนะเด็กได้	 คือ	 มองภาพ
รวมออก	 อย่างการเล่าเรื่อง	 ผู้ ใหญ่จะไม่คิดแค่	 what	 แต่จะมอง	
how	 ว่าสรรพสิ่งในโลกมันดำเนินไปอย่างไร	 ในการเลือกหยิบ		
ไอเดียมาใช้	เด็กอาจเก่งกว่า	เฟรชกว่า	แต่การมองเห็นภาพกว้าง
ของเราก็สำคัญเท่าเทียมกัน	

ปรับตัวทำงานกับคนอื่นให้มีความสุข	
	 การทำงานเราต้องปรับตัว	 ไม่ได้ปรับเพื่อความก้าวหน้า
แต่ปรับในแง่ของความเป็นมนุษย์	 ให้เราอยู่ร่วมโลกกับคนอื่นได้	
ซึ่งจะช่วยเรื่องความก้าวหน้าในการทำงานไปเอง	 สมัยก่อนเรา
อาจทำตัวไม่น่ารักในที่ทำงานเพราะยังเป็นเด็ก	 ยังไม่ได้เห็นโลก
เห็นคนมามากพอ	แต่พอโตไปเราจะค่อยๆ	เปลี่ยน	ซึมซับความดี
งามจากคนอื่นเข้ามาเรื่อยๆ	อะไรที่ไม่ดีปรับได้ก็ปรับ	แต่ก็ไม่ปรับ
จนเป็นคนละคนนะ	เอาเข้าจริงๆ	บุคลิกที่เราเติบโตกับมันมา	สิ่งที่
พ่อแม่อบรมเลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เด็ก	 จะให้เราเสแสร้งเพื่อก้าวหน้า
ทางการงาน	 มันก็อาจจะไม่คุ้ม	 ทุกคนมีลีลาการทำงานที่ต่างกัน	
ถ้าผลลัพธ์ออกมาโอเค	 ก็เป็นเรื่องที่น่ายอมรับแล้ว	 สรุปถ้า					
จะเปลี่ยนก็เปลี่ยนเพื่อให้มีเพื่อน	 ไม่ ใช่เปลี่ยนเพื่อให้เป็นเจ้าคน
นายคน	

ทำงานคนเดียว	vs	ทำงานเป็นทีม	
	 เอาเข้าจริงๆ	มันไม่มีงานอะไร		
ทำคนเดียวได้หรอก	ไม่งั้นมันจะเรียกว่างาน
เหรอ	ต่อให้ออกต่างจังหวัดไปเขียนงาน	
คนเดียว	 สุดท้ายก็ต้องเอามาส่งสำนักพิมพ์	
การทำงานกับคนไม่ใช่เรื่องแฮปปี้ดี๊ด๊า		
แต่มันเป็นความท้าทาย	ไม่รู้ว่าแต่ละวัน	
เราต้องดีลกับใคร	

เทรนด์การเปลี่ยนงานของคนยุคใหม	่
	 เทรนด์ปัจจุบันคนกระโดด
เปลี่ยนงานบ่อยขึ้น	 แต่ป๋อมแป๋ม
ทำงานที่เดิมมาเป็น	๑๐	ปี	แต่เรา	
ไม่ได้หยุดอยู่กับที่	 ไม่ได้หยุดเรียนรู้	
เห็นมาก	อ่านมาก	ดูมาก	มีฐาน	

ข้อมูลในสายงานของเราที่ค่อนข้าง
แข็งแกร่ง	การไม่เปลี่ยนงาน	
ไม่ได้ทำให้เราเติบโต	
ไม่ ได้	 คนที่ ได้เลื่อน
ตำแหน่งเรื่อยๆ	

เพราะมีคนเห็นว่าเขาเก่งในงานที่ทำอยู่	 ความแน่วแน่ชัดเจนใน
งานที่ทำ	 คือ	 สิ่งที่ ให้ป๋อมแป๋มโตได้	 เหมือนเราเล่นเกม	 พอเรา
ผ่านด่านหนึ่งไปได้	เราก็อยากผ่านด่านต่อไปให้ได้อีก	

คิดว่าตัวเองถึงจุดสูงสุดแล้วหรือยัง	
	 ไม่เคยคิดว่าตัวเองอยู่ ในจุดสูงสุด	 ยังไม่เคยคิดว่าตัวเอง
อยู่ ในจุดที่สูงด้วยซ้ำไป	 ด้วยความที่อยู่ ในสายงานครีเอทีฟ	
เหมือนเรานับหนึ่งใหม่ทุกวัน	 เทรนด์ ใหม่ๆ	 ลักษณะการทำงาน
ใหม่ๆ	 ความโน้มเอียงไปตามบริบทต่างๆ	 เกิดขึ้นทุกวัน	 สิ่งที่วัด
ความเก่งไม่ใช่ทำงานเก่ง	 ทำงานไว	 แต่เป็นการปรับตัวกับความ
เปลี่ยนแปลงใหม่ๆ	 ได้อย่างรวดเร็วมากกว่า	 คลังข้อมูลเราสะสม
ไว้เยอะ	พอบริบทเปลี่ยนเราก็รู้ว่าจะหยิบข้อมูลตัวไหนมาใช้ให้เข้า
กับบริบทนั้นๆ	 แต่ถ้าถามว่าเราอยากจะผลักดันตัวเองไปทางไหน	
เราไม่อยากผลักดันตัวเองไปเป็นผู้บริหาร	 แต่เราอยากได้รับการ
ยอมรับในสายงาน	 เป็นความฝันที่เมื่อถามว่านึกถึงใครในสายงาน
ครีเอทีฟ	ถ้าคนทั่วไปนึกถึงป๋อมแป๋มเป็นชื่อต้นๆ	เราจะรู้สึกว่าเรา
ประสบความสำเร็จแล้ว	 ไม่ ได้หมายความว่าเราเก่งโดดนะ					
แต่หมายความว่าเราจะอยู่ได้ต่อไปเรื่อยๆ	ในวงการนี้	

	 	 	 “การค้นหาตัวเองมันไม่มีสูตร	 ถ้าใน
เรื่องของการทำงาน	 การค้นหาตัวเองมัน	

ยากนัก	 ลองกลับบ้านไปคิดว่าเราทำ
อะไรได้ดี โดยที่ ไม่หลอกตัวเอง	

สำหรับคนที่ทำงานอยู่แล้วคงพอ
จะนึกออก	 เวลาทำงานจริงๆ	 มัน

ก็ไม่เหมือนกับที่ผู้ ใหญ่บอกสมัย
เราอยู่มหาวิทยาลัยว่า	 “ถ้าเรา
ทำงานที่รัก	 ไม่ว่าจะเหนื่อยแค่
ไหนเราก็จะทนมันได้”	 ความจริง
มันไม่ได้หรอก	 ถ้าเราหมดรักงาน
นั้นแล้ว	 เราอาจจะหมดรักตัวเอง	

ไปด้วย	 ต้องพบกันครึ่งทางระหว่าง		
สิ่งที่รักและสิ่งที่ทำได้ดี	 เพราะสิ่งที่รักอย่างเดียว	

เขาเรียกว่างานอดิเรกมากกว่า	 คนที่เอางานอดิเรก
มาขายเลี้ยงตัวได้	 เขาก็ต้องเป็นนักขายด้วยไง		
รักอย่างเดียวไม่ ได้	 ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญ			
ในวิชาชีพบางอย่าง	 แล้วถ้าเจอสิ่งที่รักและถนัดปุ๊บ	

ให้อยู่กับมัน	 พัฒนาอย่างไม่สิ้นสุด	 เราก็จะอยู่กับมัน
ไปได้ตลอดชีวิต”	ป๋อมแป๋ม	เทยเที่ยวไทย	บอกในที่สุด	



สถานี CSR 
เรื่อง:ทีมข่าวประชาสัมพันธ์กฟผ.ภาพ:กองผลิตสื่อประชาสัมพันธ์กฟผ.
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	 ๗	 มีนาคม	 ๒๕๕๕	 ที่ผ่านมา	 แฟนเพจเฟซบุ๊ค	
“จิตอาสา	กฟผ.”	ได้มีอายุครบ	๑	ปีเต็ม	ซึ่งตลอด		
๑	ปีที่ผ่านมา	แฟนเพจนี้ ได้ทำหน้าที่เป็นสื่อกลาง	
ให้กับกิจกรรมทางสังคมแล้วกว่า	๘๐	กิจกรรม	และยังคง
เปิดกว้างให้ผู้ที่มีจิตอาสาทุกคนเข้าร่วมเป็นสมาชิก		
เพื่อจะได้สร้างเครือข่ายทำความดีเพื่อสังคม		
ให้เมืองไทย...เป็นบ้านที่น่าอยู่ของคนไทยทุกคน	

		เฟซบุ๊ค	จิตอาสา	กฟผ.		
เป่าเค้กครบ	๑	ปี	

เป็นสื่อกลางให้กิจกรรมเพื่อสังคมถึง	๘๐	กิจกรรม	
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	 จิตอาสา	เป็นคำที่ฮิตติดลมบนจริงๆ	ในห้วงเวลานี	้
แล้วเรื่องดีๆ	 แบบนี้จะเก็บเงียบไว้ก็ ใช่ที่	 ต้องนำมาพูดคุย
แลกเปลี่ยนให้ทั่วถึงในวงกว้าง	 จึงเป็นที่มาให้	 การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 (กฟผ.)	 เปิดช่องทางสื่อสาร
กิจกรรมจิตอาสาบนโลกออนไลน์	 ในแฟนเพจ	 “จิตอาสา	
กฟผ.”	 ซึ่งตามความเห็นของ	 นายธวัช	 วัจนะพรสิทธิ์		
รองผู้ว่าการกิจการสังคม	 กฟผ.	 เปิดเผยว่า	 ปัจจุบัน		
เครือข่ายออนไลน์	 (Social	 Network)	 โดยเฉพาะ	
www.facebook.com	 ได้รับความนิยมอย่างมาก	 เนื่องจาก
เป็นช่องทางในการสื่อสารข้อมูล	 การพูดคุยแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น	 และแจ้งข่าวสารในกลุ่มคนที่เป็นเพื่อนกันได้
อย่างรวดเร็ว	 และเพียงเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตได้	 ไม่ว่า	
จะเป็นทางคอมพิวเตอร์	 หรือโทรศัพท์มือถือ	 ก็สามารถ	
เข้าถึงได้จากทั่วโลก	 ทำให้การสื่อสารระหว่างกลุ่มคนทำได้
ง่ายขึ้น	ประหยัดค่าใช้จ่าย	องค์กรต่างๆ	ในปัจจุบันต่างหัน
มาใช้	 Social	 Network	 เป็นช่องทางในการสื่อสารกันมาก	
นอกเหนือจากการสื่อสารในช่องทางหลักอื่นๆ	

นายธวัช วัจนะพรสิทธิ์  รองผู้ว่าการกิจการสังคม กฟผ. 

ทีมจิตอาสาช่วยกันฟื้นฟูโรงเรียนที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม 
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	 “ที่ผ่านมา	 ผู้ปฏิบัติงาน	 กฟผ.	 ที่มีจิตอาสา	 ต่าง
กระจัดกระจายกันอยู่ตามพื้นที่ต่างๆ	 ซึ่งมีทั้งเกิดจากการ

รวมตัวกันอย่างอิสระเพื่อทำกิจกรรมจิตอาสาภายในกลุ่ม
ของตนเอง	 หรือการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ	 ที่	
กฟผ.	 จัดขึ้น	 โดยที่ยังไม่มีช่องทางในการสื่อสารใดๆ	
ระหว่างกลุ่มจิตอาสาด้วยกัน	 และเนื่องจาก	 กฟผ.	 เห็นว่า	
เครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นเครือข่ายที่มีพลัง	 หากใช้เป็น
ช่องทางในการสื่อสารระหว่างผู้ทำกิจกรรมจิตอาสาที่เป็น	
ผู้ปฏิบัติงาน	 กฟผ.	 และกลุ่มจิตอาสาจากสังคมภายนอก	
ย่อมจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้างยิ่งขึ้น	 จึงได้ริเริ่ม
สร้างแฟนเพจ	 จิตอาสา	 กฟผ.	 ขึ้นมา	 ให้เป็นเวทีเสรี ใน
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์	 ข่าวสาร	 กิจกรรม	 และ			
อัพเดทเรื่องราวจิตอาสาต่างๆ”	
	 ด้าน	 นายสามารถ	 ภู่ ไพบูลย	์ ผู้อำนวยการฝ่าย
กิจการสังคม	 กฟผ.	 เปิดเผยถึงผลงานของเฟซบุ๊ค					
“จิตอาสา	 กฟผ.”	 www.facebook.com/egatvolunteer	
ตลอดระยะเวลา	 ๑	 ปีแรกที่เปิดหน้าแฟนเพจบนโลก			
ออนไลน์ว่า	 ปัจจุบันเฟซบุ๊คจิตอาสา	 กฟผ.	 ได้รับความ
สนใจจากผู้ปฏิบัติงาน	 กฟผ.	 รวมถึงประชาชนทั่วไปเป็น
จำนวนมาก	 ซึ่งล่าสุดมีสมาชิกแล้วกว่า	 ๒,๖๐๐	 คน	 โดยมี
กององค์กร-สัมพันธ์	 ฝ่ายกิจการสังคม	 กฟผ.	 เป็นหน่วย
งานดูแลกิจกรรมต่างๆ	 ในเฟซบุ๊คจิตอาสา	 กฟผ.	 อาทิ	
กิจกรรมตอบคำถามและเล่นเกมที่ ให้ความรู้ เกี่ยวกับ		
เรื่อง	 CSR	 และที่สำคัญ	 คือ	 เป็นจุดนัดพบสำหรับคนที่มี
ความสนใจเดียวกัน	 ได้นัดหมายกันออกไปทำกิจกรรมเพื่อ
สังคมต่างๆ	
	 “ในช่วงปลายปี	 ๒๕๕๔	 ที่เกิดวิกฤติมหาอุทกภัย	
เฟซบุ๊ค	 จิตอาสา	 กฟผ.	 ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก		
ในช่วงนั้นมีผู้เข้าชมกว่า	 ๑	 แสนคน	 โดยผู้เข้าชมมีทั้ง				
ผู้ปฏิบัติงาน	กฟผ.	และประชาชนทั่วไป	ที่สามารถติดตาม
ได้ว่าตลอดระยะเวลาที่เกิดวิกฤติ	กฟผ.	จะออกไปให้ความ		
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตรงจุดใดบ้าง	 ทำให้สามารถ		
ไปรับความช่วยเหลือต่างๆ	 ได้โดยง่าย	 ซึ่งความสำเร็จนี้
สามารถชี้วัดได้ว่า	 เฟซบุ๊ค	 จิตอาสา	 กฟผ.	 ทำหน้าที่เป็น
สื่อกลางของผู้มี ใจอาสาได้เป็นอย่างดี	 นอกจากนี้ ในขวบ		
ปีแรก	 เฟซบุ๊ค	 จิตอาสา	 กฟผ.	 ได้ทำหน้าที่ เป็นสื่อ

ประชาสัมพันธ์ให้กับกิจกรรมและความช่วยเหลือทางสังคม

นายสามารถ ภู่ไพบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสังคม กฟผ. 

ลงพื้นที่สร้างฝายเพื่อคืนความชุ่มชื้นให้กับผืนป่า 
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ของหน่วยงานและจิตอาสากลุ่มต่างๆ	 ทั้งภายใน	 กฟผ.	
เอง	และบุคคลทั่วไปกว่า	๘๐	กิจกรรม	และเชื่อว่าการก้าว
สู่ปีที่	 ๒	 ของเฟซบุ๊ค	 จิตอาสา	 กฟผ.	 จะยังคงสรรสร้าง		
สิ่งดีๆ	เพื่อประโยชน์ของสังคมต่อไป”	
	 มาฟังในมุมของกององค์กรสัมพันธ์	 ผู้รับผิดชอบ
หน้าแฟนเพจ	 จิตอาสา	 กฟผ.	 บ้างว่ามีมุมมองอย่างไร
เกี่ยวกับกิจกรรมจิตอาสา	 โดย	 นายอานุภาพ	 เดชาติวงศ์	
ณ	 อยุธยา	 หัวหน้ากององค์กรสัมพันธ์	 ฝ่ายกิจการสังคม	
กฟผ.	 ให้ความเห็นไว้อย่างน่าสนใจว่า	 การทำงานจิตอาสา	
เป็นการลดความเห็นแก่ตัวของคนเรา	 ช่วยยกระดับจิตใจ	

บางคนทำงานจิตอาสาจนได้รับการยอมรับจากสังคม
ภายนอกที่ทำงาน	 ทำให้เกิดความมั่นใจในการทำงาน		
มากขึ้น	 การทำงานจิตอาสาไม่เหมือนการทำงานทั่วไป	
ไม่มีลำดับชั้น	 ไม่มีอำนาจ	 ไม่มี ใครสั่งใครได้	 ทุกคน				
เท่าเทียมกันหมด	 ดังนั้น	 การทำงานให้บรรลุผลต้องอาศัย
ทักษะในการสื่อสารที่ดี	 ชักจูงคนให้มาทำงานร่วมกัน	 และ
ใช้ภาวะผู้นำในการตัดสินใจตลอดเวลา	 ดังนั้น	 หากใช้การ
ทำงานจิตอาสาเป็นบทเรียน	 เชื่อมโยงกับการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์	โดยออกแบบกระบวนการทำกิจกรรมให้ดี	
นอกจากจะได้ช่วยเหลือสังคมแล้ว	 ยังเป็นเครื่องมือที่ ใช้
พัฒนาคน	พัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
	 “เรื่องราวปัญหามากมายบนโลกใบนี้	ล้วนเกิดจาก
คนตัวเล็กๆ	 ที่มีความคิดเพียงมิติ เพื่อหากำไรหรือ
ประโยชน์ให้ตนเอง	ดังนั้น	ทุกคนสามารถช่วยลดปัญหาบน
โลกนี้ได้	 เพียงแค่มีจิตอาสาในการใช้ชีวิตประจำวัน	 ทำแต่
พฤติกรรมดีๆ	อย่าดีแต่ทำ	 ให้ทำแต่ดี	อย่าดีแต่พูด	 ให้พูด
แต่ดี	อย่าดีแต่คิด	ให้คิดแต่ดี”	

	 สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกของเฟซบุ๊ค	
จิตอาสา	 กฟผ.	 สามารถทำได้ง่ายๆ	 เพียงแค่เป็นสมาชิก
เฟซบุ๊คก่อน	 จากนั้นค้นหา	 (Search)	 คำว่า	 “จิตอาสา	
กฟผ.”	 ใน	 www.facebook.com	 หรือเข้าสู่หน้าแฟนเพจ
โดยตรงที่	 www.facebook.com/egatvolunteer	 จากนั้น	
กดไลค์	 (Like)	 แฟนเพจ	 เพียงเท่านี้ก็เท่ากับได้เข้าร่วม
สังคมอุดมความดีแล้ว	

นายอานุภาพ เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา หัวหน้ากององค์กรสัมพันธ์ กฟผ. 

โครงการเก้าอี้เพื่อน้องพิการ กฟผ.  ปันรักสู่สังคม ทำเก้าอี้จากเปเปอร์มาเช่  
ให้เด็กที่มีปัญหาพิการซ้ำซ้อน ในความดูแลของสถาบันราชานุกูล 



Live It...Love It 
เรื่อง:ธิดาเทพภาพ:พงษ์พันธุ์สีหะบัณฑิตและwww.pruksa.com
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	 แน่นอนว่าไม่มีใครเกิดมาพร้อมความรอบรู้เรื่องการสร้างบ้าน	 แต่ ในเมื่อที่อยู่
อาศัยเป็นหนึ่งใน	 “ปัจจัยสี่”	 ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต	 การเดินทางมาถึงจุดหนึ่งของ
ชีวิตที่คิดจะมีบ้านสักหลัก	 จึงไม่ ใช่เรื่องหมูๆ	 คนยุคนี้สมัยนี้พอเก็บเงินได้มากพอจะซื้อ
บ้าน	 เลยหันไปหาบ้านจัดสรรแทนการว่าจ้างผู้รับเหมาเองเหมือนในอดีต	 แต่จะเดินเข้าไป
ซื้อบ้านจัดสรรโดยไม่มีความรู้เรื่องบ้านเลยก็ดูจะเป็นอะไรที่เสี่ยงเกินไป	 เพราะบ้านจะอยู่
กับเราไปอีกหลายสิบปี	 หรือตลอดทั้งชีวิต	 การตรองให้ดีก่อนซื้อบ้านจัดสรรจึงจำเป็น
อย่างยิ่งยวด	

	 การสร้างบ้านก็เหมือนการแต่งเพลงที่นักแต่งเพลง
ต้องค่อยๆ	 เรียบเรียงคำพูดให้สะท้อนความหมาย	 การสร้าง
บ้านก็เช่นกัน	 สถาปนิกต้องตั้งใจวางแปลนให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้อยู่อาศัย	 ด้วยเหตุนี้	 คุณเมย์	 -	 พงษ์พันธุ์	
สีหะบัณฑิต	 Arch i tec t	 Spec ia l is t	 ฝ่าย	 Product	
Development	บริษัท	พฤกษา	เรียลเอสเตท	จำกัด	(มหาชน)	
จึงได้ ให้คำแนะนำถึงวิธีเลือกซื้อบ้านจัดสรรด้วยตัวเองอย่าง	
พิถีพิถัน	
	 “ตอนนี้หน้าที่หลักๆ	ของผม	คือ	ดูแลความเรียบร้อย
ของแปลนและออกแบบก่อสร้างบ้านเดี่ยว	 ทาวน์เฮ้าส์	 และ
ออกแบบงานอื่นๆ	ในโครงการบ้านจัดสรร	ซึ่งตอนนี้ดูแลอยู่	๒	
แบรนด์	คือ	เดอะ	แพลนท์	และ	ภัสสร	นอกเหนือจากนั้นก็ทำ
หน้าที่ประสานกับฝ่ายต่างๆ	 ในการตรวจสอบและแก้ไขแบบ
ก่อสร้าง	 ก่อนจัดส่งแบบให้ทีมงานก่อสร้างนำไปลงมือสร้าง
บ้านจริงๆ	อีกที	จากประสบการณ์ที่ผ่านมาทำให้ทราบว่า	บ้าน
หลายหลังตอนก่อสร้างมีปัญหา	 จากความขัดแย้งกันเองของ
แบบก่อสร้าง	 ดังนั้น	 จึงต้องให้ความสำคัญกับกระบวนการ
ทำงานร่วมกันระหว่างผู้ออกแบบในแต่ละส่วนของบ้าน	สำหรับ

รู้ ไว้ ใช่ว่า...
หลากเรื่องต้องคิดก่อนซื้อบ้านจัดสรร

คุณพงษ์พันธุ์ สีหะบัณฑิต 
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ผู้จะซื้อบ้านจัดสรรก็เช่นเดียวกัน	 ก่อนซื้อต้องดูแปลนให้
ละเอียด	 หรือนำแปลนไปให้ผู้รู้ช่วยให้คำแนะนำ	 เพื่อป้องกัน
ไม่ให้เกิดปัญหาที่มีสาเหตุมาจากแบบก่อสร้าง”	
	 การสร้างบ้านทุกวันนี้ไม่มีอะไรตายตัว	 เราจะยึดติด
กับวิธีการสร้างบ้านในแบบเดิมๆ	 ไม่ได้	 เพราะฉะนั้นผู้ซื้อต้อง
พิจารณาถึงงานด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ของโครงการนั้นๆ	 ด้วย	
ทั้งการพัฒนาตัวบ้านและพัฒนาภาพรวมของโครงการทั้งหมด	
ว่ามีความพิเศษโดดเด่นจากโครงการอื่นอย่างไร	 โดยส่วนตัวใน
ฐานะสถาปนิก	 สิ่งที่มุ่งเน้นพัฒนาก่อนเป็นลำดับแรก	คือ	 การ
พัฒนาคุณภาพของแบบบ้าน	 ทั้งรูปลักษณ์ภายนอกและ
ฟังก์ชั่นการใช้สอยพื้นฐานภายใน	
	 “ปกติแล้วแต่ละโครงการจะมีคอนเซ็ปต์เป็นของ				

ตั ว เองที่ ทางฝ่ ายการตลาดเป็นคน
กำหนดโจทย์มาให้เบื้องต้นอยู่แล้ว	 เช่น	
โครงการที่เป็นบ้านสไตล์โมเดิร์น	 ก็จะมี
พื้นที่ ใช้สอยไม่ต้องเยอะมาก	 เพราะกลุ่ม

ลูกค้าจะเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ เพิ่งเริ่ม
ทำงานได้ไม่นาน	 ไม่ ใช่ครอบครัวใหญ่	
เป็นต้น	เพราะฉะนั้นก่อนจะเลือกซื้อบ้าน
จัดสรรโครงการใดก็ตาม	 ผู้ซื้ อต้อง
ประเมินตนเองก่อนว่า	 คอนเซ็ปต์การใช้
ชีวิตของเราเป็นอย่างไร	 อยากได้บ้าน
สไตล์ไหน	 ทำเลใด	 สภาพแวดล้อมเป็น
อย่างไร	เพื่อให้ได้โครงการที่ตอบโจทย์เรามากที่สุด”	

	 คุณเมย์	 ยังบอกเล่า
ให้เราฟังอีกว่า	เทรนด์บ้านที่กำลังเป็นที่สนใจขณะนี้	จะออกมา

ในลักษณะของบ้ านประหยัดพลั งงานและ เป็นมิตรกับ        
สิ่งแวดล้อม	 สังเกตได้จากการที่หลายๆ	 แบรนด์ผลิตภัณฑ์มี
การประชาสัมพันธ์สินค้าที่มีการรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นจุดขาย	
รวมทั้งการเกิดขึ้นของนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการ				
ก่อสร้างใหม่ๆ	 ที่ต่างก็ ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้น	
ส่วนบ้านจัดสรรนั้น	 หากอยากได้บ้านประหยัดพลังงาน	 ก็ ให้

เลือกบ้านที่มีการออกแบบให้พื้นที่ภายในได้รับแสงธรรมชาติ
ได้อย่างทั่วถึง	 เพื่อ

เป็นการลดใช้ไฟฟ้า
ส่ อ ง ส ว่ า ง ใ น ช่ ว ง
กลางวัน	 หรืออย่าง

บ้านบางแบบก็จะมี
การสอดแทรกพื้นที่
จัดสวนเล็กๆ	 เข้าไป
ในห้องน้ำ	 เพื่ อ ให้

ลู กค้ า ได้ สั มผั สกั บ
ธรรมชาติ ม ากขึ้ น	

และที่สำคัญให้ เลือก
บ้านที่ ในขั้นตอนการออกแบบได้คำนึงถึงการกำหนดขนาด
พื้นที่ส่วนต่างๆ	 ให้สอดคล้องกับขนาดวัสดุที่จะเลือกใช้				
เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากเศษวัสดุอีกทางหนึ่ง	

	 “ที่อยู่อาศัยอีกแบบที่กำลังอยู่ ในเทรนด์ตอนนี้	 ที่มือ
ใหม่หัดซื้อบ้านควรนำมาประกอบการพิจารณา	 คือ	 การอยู่
อาศัยแบบ	Small	Space	และ	Multi-Functional	Space	หรือ	
การใช้พื้นที่เล็กๆ	 ให้คุ้มค่าที่สุด	 ด้วยการใช้งานเฟอร์นิเจอร์
หรือพื้นที่ ในบ้านที่สามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างอเนกประสงค์	
และอีกเทรนด์ที่น่าพูดถึงตอนนี้	 คือ	 บ้านหนีน้ำท่วมครับ	
แน่นอนว่าหลังเกิดมหาอุทกภัยเมื่อปี	 ๒๕๕๔	 ที่ผ่านมา	

เจ้าของบ้านทุกคนต่างก็อยากได้บ้านที่สามารถอยู่อาศัยได้
อย่างปลอดภัยแม้จะเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมอีกครั้ง	 ดังนั้น	 การ
เลือกซื้อโครงการบ้านจัดสรร	 อย่าลืมทำการบ้านก่อนว่าพื้นที่
แถวนั้นน้ำท่วมถึงหรือไม่	 และเพื่อปลอดภัยไว้ก่อน	 ลองดูบ้าน
ที่มีการเตรียมความพร้อมสำหรับเหตุการณ์ไม่คาดฝัน	 เช่น	
การยกระดับพื้นบ้าน	 รวมถึงยกระดับปลั๊กไฟให้สูงขึ้น	 การ
เลือกซื้อบ้านเป็นเรื่องละเอียดอ่อน	 ผู้ซื้อต้องยอมเหนื่อยเลือก
ในตอนแรก	แต่ก็จะได้อยู่บ้านที่ถูกใจเป็นรางวัล”	คุณเมย์	บอก

ทิ้งท้ายก่อนขอตัวไปลุยงานต่อ	



สุขกาย สบายใจ 
เรื่องและภาพ:ทีมข่าวประชาสัมพันธ์กฟผ.
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	 ศ.นพ.ปิยะมิตร	 ศรีธรา	 หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์	
คณะแพทยศาสตร์	 โรงพยาบาลรามาธิบดี	 หัวหน้าคณะผู้ทำวิจัย	
กล่าวว่า	 โครงการวิจัย	 EGAT	 1	 เริ่มต้นตั้งแต่ปี	 ๒๕๒๘	 จนถึง	
วันนี้	 ๒๗	 ปีพอดี	 มีพนักงาน	 กฟผ.	 เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ต้น
รวมทั้งสิ้น	๓,๔๙๙	คน	โดยผู้ริเริ่มโครงการมีดำริต้องการที่จะเก็บ
ข้อมูลด้านสุขภาพเพื่อศึกษาหาปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรค				
หลอดเลือดหัวใจของคนไทย	 แนวคิดของการศึกษาแบบนี้	 คือ	
เก็บข้อมูลอย่างละเอียด	 แล้วปล่อยให้ระยะเวลาผ่านไปจนเกิดโรค	
ซึ่งจะมีทั้งคนเกิดโรคและไม่เกิดโรค	 จากข้อมูลที่ได้ก็จะสามารถ
ตรวจวิเคราะห์ได้ว่าใครมีปัจจัยเสี่ยงอะไร	 เช่น	 หากเราคิดว่า
น้ำตาลเป็นสาเหตุให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ	 ก็เทียบดูว่าคนที่มี
น้ำตาลในเลือดสูงหรือต่ำในปี	 ๒๕๒๘	 ตอนท้ายมีอัตราเป็นโรค
หัวใจแตกต่างกันไหมกับคนที่มีน้ำตาลในเลือดต่างกัน	
	 “จากผลการศึกษาพบว่า	 คนไทยเสียชีวิตจากโรค		
หลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมองเยอะมาก	 ถ้านำทั้งสองโรค
มารวมกัน	 จะมากกว่าการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุและโรคมะเร็ง	 ซึ่ง
เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ	๑	และ	๒	ของคนไทยเสียอีก	แต่ที่
บอกว่าโรคหลอดเลือดหัวใจอย่างเดียวเป็นอันดับ	 ๓	 เพราะว่ายัง
ไม่รวมกับโรคหลอดเลือดสมอง	 ซึ่งจริงๆ	 เป็นหลอดเลือด		

เหมือนกัน	หลอดเลือดหนึ่งอยู่ที่ศีรษะ	หลอดเลือดหนึ่งอยู่ ในหัวใจ					
ซึ่งหากเกิดการตีบตันที่ ใดก็ทำให้เกิดอาการขึ้นได้	 เช่น	 ถ้าเกิด
หลอดเลือดตีบตันที่สมองก็เป็นโรคอัมพฤกษ์	 อัมพาต	 ถ้าเกิดตีบ
ตันที่หัวใจก็ทำให้กล้ามเนื้อหัวใจตาย	เกิดเสียชีวิตกะทันหันได้”	
	 การสำรวจเก็บข้อมูลของโครงการ	 EGAT	 1	 แต่ละครั้ง
ห่างกัน	 ๕	 ปี	 เพราะจะได้เปรียบเทียบว่าผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจเปลี่ยนไปอย่างไร	เป็นการเก็บ
ข้อมูลแล้วตามดูการเปลี่ยนแปลงในระยะยาว	 โดยก่อนการตรวจ
สุขภาพเก็บข้อมูลแต่ละครั้ง	 ผู้รับการสำรวจแต่ละท่านจะได้รับ
แบบสอบถามหนาประมาณ	 ๔๐	 หน้า	 ส่งให้ไปทำที่บ้านล่วงหน้า
เป็นเวลา	 ๒	 สัปดาห์	 หลังจากนั้นจึงมารับการตรวจร่างกายอย่าง
ละเอียด	 มีการเก็บรายละเอียดทุกอย่าง	 ทั้งสัดส่วน	 เส้นรอบเอว	

เส้นรอบแขน	ตรวจลิ้นหัวใจเปิดปิด	ตรวจมวลกระดูก	ตรวจโลหิต	ฯลฯ	
ซึ่งการตรวจ	๒๗	ปีที่ผ่านมา	มีความละเอียดเพิ่มมากขึ้น	 เพราะ
เครื่องมือทันสมัยขึ้น		
	 “จากผลการวิจัยในช่วงหลังทำให้ได้ข้อมูลใหม่	 นั่นคือ	
การมีรอบเอวใหญ่จะมีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจ	 เพราะเส้นรอบเอว
ที่ ใหญ่ขึ้น	 หมายถึงปริมาณไขมันในช่องท้องมีมากขึ้นตามไปด้วย	
ตัวไขมันนี้จะกระตุ้นให้เส้นเลือดตีบตัน	 ทำให้มีความเสี่ยงต่อโรค

	 นอกจากภารกิจหลักในการผลิตไฟฟ้าเพื่อรองรับความต้องการใช้
ไฟฟ้าของคนทั้งประเทศแล้ว	 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 หรือ	 กฟผ.	
ยังให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทย	 ในหลากหลายโครงการ	
อาทิ	โครงการแว่นแก้ว	โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	เป็นต้น	และ
ที่	กฟผ.	ให้ความสำคัญอีกเรื่องหนึ่ง	คือ	การส่งเสริมสุขภาพ	โดยฝ่ายแพทย์
และอนามัย	 ของ	 กฟผ.	 ได้ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์	 โรงพยาบาลรามาธิบดี	
มหาวิทยาลัยมหิดล	 ทำโครงการวิจัย	 EGAT	 1	 เรื่อง	 “อิทธิพลของปัจจัย
เสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจหลอดเลือดและเมแทบอลิซึมในพนักงานการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย”	 ซึ่งเป็นโครงการศึกษาแบบติดตามระยะยาวที่มีขนาด
ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย	

ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา 

EGAT	1	โครงการวิจัย	
โรคหลอดเลือดหัวใจ		

เพื่อสุขภาพคนไทยทั้งประเทศ	
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หัวใจมากกว่าคนปกติถึง	๒	เท่าตัว	เมื่อเราเจอว่าเส้นรอบเอวเป็น
ตัวทำนายการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจในคนไทยได้ดีกว่าดัชนี	
มวลกาย	คือ	แต่ละคนควรมีรอบเอวไม่เกินครึ่งของความสูง	 เช่น	
หากมีความสูง	 ๑๕๐	 เซนติเมตร	 เส้นรอบเอวก็ไม่ควรเกิน	 ๗๕	
เซนติเมตร	 จึงเอาข้อมูลนี้ตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศ	 ซึ่งได้รับ
ความสนใจจากนักวิชาการนานาชาติมาก”	
	 ข้อมูลสำคัญที่ขาดไม่ได้นั่นคือ	 ข้อมูลจากการเจาะเลือด	
ที่จะนำไปตรวจหลายอย่าง	 รวมถึงตรวจดีเอ็นเอด้วย	 เพื่อเก็บ
ข้อมูลว่าดีเอ็นเอแบบไหนทำให้เกิดโรค	 โดยตัวอย่างเลือดจะถูก
เก็บไว้ในอุณหภูมิลบ	๘๐	องศาเซลเซียส	ซึ่งจะทำให้เก็บตัวอย่าง
เลือดได้นานถึง	 ๕๐	 ปี	 เพื่อไว้ศึกษาเปรียบเทียบกับปัจจัยเสี่ยง
อื่นๆ	ที่เราพบใหม่ด้วย	

	 “ข้อมูลการวิจัยเหล่านี้มีการนำเอาไปใช้วางแผนทาง
สาธารณสุขของประเทศ	 สามารถนำไปประกอบการทำนายได้ว่า
อนาคตจะมีอุบัติโรคอะไร	 และจะมีโรคอะไรเกิดขึ้นมาใหม่	 และ
แม้ว่าตัวอย่างที่เราทำการวิจัยจะไม่ ใช่ตัวแทนของคนทั้งประเทศ	
แต่ยีนส์คนไทยมีลักษณะเหมือนกัน	 โรคจะเกิดในลักษณะ
คล้ายคลึงกัน	 และผลการวิจัยนี้ทำให้ทราบปัจจัยเสี่ยงและวิธี
ป้องกันต่างๆ	 ทำให้พนักงาน	 กฟผ.	 มีความเสี่ยงเป็นโรคหลอด
เลือดหัวใจลดลง	 ตรงนี้ต้องชื่นชมฝ่ายแพทย์และอนามัยของ	
กฟผ.	 ที่ร่วมรณรงค์จนพนักงานเกิดการตระหนัก	 และอยากให้
ประชาชนทุกคนได้ประเมินความเสี่ยงด้วยตนเอง	 โดยใช้แบบ
ประเมิน	 RAMA-EGAT	 Heart	 Score	 ที่เป็นแบบประเมินความ
เสี่ยงของคนไทย	จากความร่วมมือของ	รพ.รามาธิบดี	และ	กฟผ.	
หากพบว่าเรามีความเสี่ยงสูง	 จะได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	 เช่น	
ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ	ทานอาหารไขมันต่ำ	และลดการสูบ
บุหรี่”	ศ.นพ.ปิยะมิตร	ศรีธรา	กล่าวทิ้งท้าย	
	 ด้าน	 พญ.วิภา	 รัตนชัยวงศ์	 ผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์
และอนามัย	 กฟผ.	 กล่าวว่า	 รพ.รามาธิบดี	 ได้ขอข้อมูลพนักงาน
จากเรา	 โดยดูจากช่วงอายุแล้วทำการสุ่มกลุ่มตัวอย่างออกมา			

ตั้งแต่ปี	 ๒๕๒๘	 คือ	 โครงการ	 EGAT	 1	 วิจัยอิทธิพลของปัจจัย
เสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด	 ก่อนขยายผลเพิ่มอีก	 ๒	
โครงการในปัจจุบัน	 ได้แก่	 โครงการ	 EGAT	 2	 วิจัยอิทธิพลของ
สภาพแวดล้อมในการทำงานต่อความชุกของโรคหัวใจและ		
หลอดเลือด	เริ่มดำเนินการปี	๒๕๔๑	และโครงการ	EGAT	3	วิจัย

ระยะยาวถึงอิทธิพลของปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจหลอดเลือด
และเมแทบอลิซึมในพนักงาน	 กฟผ.	 ดำเนินการมาตั้ งแต่								
ปี	๒๕๕๒	โดยทั้ง	๓	กลุ่มจะไม่มีพนักงานซ้ำกันเลย	

	 “ข้อมูลของการวิจัยนี้ถือเป็นหนึ่งในตัวช่วยให้เราดูแล
สุขภาพพนักงานได้ดีขึ้น	 ผ่านโครงการต่างๆ	 เช่น	 โครงการลด
ปัจจัยเสี่ยงโรดหลอดเลือดและหัวใจ	 	 โครงการไร้พุง/ไร้ควัน	
โครงการเดินเพื่อสุขภาพ	 เป็นต้น	 และในปี	 ๒๕๕๔	 ฝ่ายแพทย์
และอนามัย	 ได้นำเอา	 RAMA-EGAT	 Heart	 Score	 มาทำแผน
ควบคุมปัจจัยเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจ	 โดยนำพนักงานที่มีค่า	
RAMA-EGAT	 Heart	 Score	 เกิน	 ๑๑	 จากการตรวจสุขภาพ
ประจำปีมาตรวจรักษาอย่างต่อเนื่อง	 ซึ่งถ้าพนักงานกลุ่มนี้
สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อควบคุมปัจจัยเสี่ยงได้	 ก็จะลด
โอกาสเกิดโรคได้	 ในส่วนของความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม	
ฝ่ายแพทย์และอนามัยมีหน่วยแพทย์และทันตแพทย์เคลื่อนที่	ออก
ตรวจรักษาให้กับประชาชนทั่วไป	 เราก็นำ	 RAMA-EGAT	 Heart	
Score	 ซึ่งเป็นแบบประเมินโอกาสเกิดโรคหลอดเลือดและหัวใจ
ฉบับประชาชน	 ที่ออกแบบให้ประชาชนประเมินตนเองได้โดยง่าย	
นำไป ใช้กับชุมชน	 เพื่อจะได้ประเมินตนเองและสร้างความ
ตระหนักให้ ใส่ ใจดูแลสุขภาพแต่เนิ่นๆ”	 พญ.วิภา	 รัตนชัยวงศ์	
ฝากถึงประชาชนทั่วไป	

									...การที่	กฟผ.	ให้ความสำคัญในเรื่องสุขภาพ	นอกจาก
จะทำให้พนักงานมีสุขภาพดี	 เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานแล้ว	
การสนับสนุนโครงการวิจัยระยะยาวอย่างโครงการ	 EGAT	 1	 นี้	
ยังเป็นฐานข้อมูลสำคัญสำหรับวางแผนสาธารณสุขของประเทศ	
เพื่อดูแลประชาชนให้มีความสุขอย่างทั่วถึงต่อไป...	

	

EGAT	1	โครงการวิจัย	
โรคหลอดเลือดหัวใจ		

เพื่อสุขภาพคนไทยทั้งประเทศ	

ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา และ พญ.วิภา รัตนชัยวงศ์  
ผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์และอนามัย กฟผ. 



นวัตกรรม 
เรื่องและภาพ:อัครพลรักศรีรุ่งเรือง

บอร์ด
ประหยัดพลังงาน
นวัตกรรมชิ้นโบว์แดง
ของอาคารสีเขียว

	 เราทุกคนคงทราบกันดีอยู่แล้วว่า	
ในแต่ละเดือน		ค่าไฟฟ้าที่บ้านเราๆ	ท่านๆ	นั้น	
อยู่ที่ประมาณเดือนละเท่าไร	แต่จะมีสักกี่คน	

ที่ทราบว่าการมาทำงานในแต่ละวันหรือแต่ละเดือนนั้น	
	บ้านหลังที่สองของเราอย่างที่ทำงาน	

ต้องจ่ายค่าไฟฟ้าเดือนละเท่าไร		
และหากคิดคำนวณออกมาเป็นรายบุคคลแล้ว		

พนักงานแต่ละคนใช้ ไฟฟ้าไปวันละกี่หน่วย	

��
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	 วันนี้ความชัดเจนในเรื่องค่าไฟฟ้าของอาคารสำนักงาน	และ
พนักงานแต่ละคนใช้ไฟฟ้าวันละกี่หน่วยได้เกิดขึ้นแล้ว	 ภายในอาคาร	
ท.๑๐๒	อาคารขนาดสูง	๒๐	ชั้น	ซึ่งตั้งอยู่ ในสำนักงานกลางของการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 (กฟผ.)	 อำเภอบางกรวย	 จังหวัด
นนทบุรี	 โดยอาคาร	 ท.๑๐๒	 แห่งนี้	 มีการติดตั้งบอร์ดประหยัด
พลังงานจากการคิดค้นของพนักงาน	 กฟผ.	 เอง	 ที่จะแสดงค่า

พลังงานไฟฟ้าในเดือนที่ผ่านมาให้ผู้ปฏิบัติงานภายในอาคารได้รับ
ทราบผ่านบอร์ดติดตั้งอยู่บริเวณโถงหน้าลิฟต์ประจำอาคาร	 ทำให้ผู้
ปฏิบัติงานได้ทราบว่าเมื่อเดือนที่ผ่านมา	 ชั้นที่เราทำงานอยู่นั้นมีการใช้
พลังงานมากหรือน้อยเพียงใดเมื่อเปรียบเทียบกับชั้นอื่นๆ	 ภายใน
อาคาร	 นอกจากจะรู้ว่าชั้นที่เราทำงานอยู่ ใช้พลังงานไปเท่าไรแล้ว	

ยังทราบด้วยว่าปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ชั้นของเราใช้อยู่ ในลำดับ
เท่าไรของทั้งอาคาร	 เพราะบนบอร์ดได้มีการจัดเรียงลำดับชั้นที่ ใช้
พลังงานไฟฟ้าน้อยที่สุดไปสู่ชั้นที่ ใช้พลังงานไฟฟ้ามากที่สุด	

	 ต้องยอมรับว่าบอร์ดประหยัดพลังงานนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้หาก
ขาดนโยบายและการสนับสนุนจากผู้บริหาร	 คือ	 นายปริญญา			
ชลิตตานนท	์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการ	 กฟผ.	 และคณะทำงานจัดทำ
ข้อมูลแสดงการใช้พลังงานอาคาร	 ท.๑๐๒	 ที่ตระหนักถึงความสำคัญ
ของการลดใช้พลังงานในอาคารสำนักงาน	 จนทำให้มีการจัดทำและ
ติดตั้งบอร์ดประหยัดพลังงานจนใช้งานได้จริง	 แล้วบอร์ดประหยัด
พลังงานช่วยให้มีการประหยัดไฟฟ้าได้อย่างไร	 เรามาหาคำตอบไป
พร้อมๆ	กันครับ	
	 ก่อนอื่นขอพาท่านผู้อ่านมาพบกับ	 นายนครินทร์	 บุญรอด	
วิศวกรระดับ	๕	จากฝ่ายบริการ	กฟผ.	ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูล
การใช้พลังงานไฟฟ้าในแต่ละเดือนเพื่อนำมาแสดงผลที่หน้าจอ	 และ
เป็นหนึ่งในคณะทำงานที่ริเริ่มการจัดทำนวัตกรรมชิ้นโบว์แดงนี้ขึ้นมา	
	 “ที่เราทำบอร์ดประหยัดพลังงานขึ้นมา	 เพราะต้องการให้มี
การประหยัดพลังงานภายในอาคารอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน	 โดยจะ
แสดงตัวเลขการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ผ่านมิเตอร์ที่เรามี ในอาคาร				

บอร์ด
ประหยัดพลังงาน
นวัตกรรมชิ้นโบว์แดง
ของอาคารสีเขียว

นายปริญญา  ชลิตตานนท์ 

นายนครินทร์  บุญรอด 

ให้แต่ละชั้นได้เห็นค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าในแต่ละเดือน		
ที่ชัดเจน	 นอกจากนี้จะมีการเก็บผลของการใช้พลังงานใน

แต่ละเดือนไว้เป็นข้อมูล	 เพื่อนำไปจัดทำข้อมูลอาคารสีเขียว
ด้านการบริหารจัดการอาคาร	 เกี่ยวกับค่าความสามารถใน
การลดพลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับ
สากล	 LEED	 (Leadership	 in	 Energy	 Environment	
Design)	ถือเป็นการกระตุ้นการรับรู้ ให้ทุกคนภายในอาคาร
ใส่ใจในเรื่องการประหยัดพลังงานมากขึ้น”	

	 ส่วนการจัดเรียงลำดับชั้นที่ ใช้พลังงานน้อยที่สุด
ไปหาชั้นที่ ใช้พลังงานมากที่สุดนั้น	 ทีมงานผู้จัดทำไม่อยาก
ให้ผู้ปฏิบัติงานในอาคารมองว่าเป็นเรื่องของการแข่งขัน	
จุดประสงค์ที่แท้จริง	คือ	อยากให้แต่ละชั้นแข่งกับตัวเองใน
การประหยัดพลังงาน	 อยากเห็นผู้ปฏิบัติงานร่วมกัน
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ประหยัดพลังงานแบบมีส่วนร่วม	 การประหยัดไฟฟ้าลดใช้ทรัพยากร
เช่นนี้	เท่ากับทุกคนกำลังทำเพื่อสังคมและประเทศชาตินั่นเอง	
	 มาถึงจุดนี้ผู้อ่านคงพอเข้าใจแล้วว่าเพราะเหตุใดอาคาร	
แห่งนี้จึงต้องติดตั้งบอร์ดประหยัดพลังงาน	 แต่ก่อนจะเห็นรูปร่าง
นวัตกรรมชิ้นนี้	ที่มีตัวเลขโชว์ตามช่องต่างๆ	อย่างสวยงามเข้าใจง่าย	
ต้องผ่านการออกแบบมาอย่างละเอียดรอบคอบ	 และครอบคลุมในทุก
มิติ	 นายพีโรภาส	 ตรีสุวรรณ	 สถาปนิกระดับ	 ๕	 จากฝ่ายบริการ	
กฟผ.	 ซึ่งเป็นผู้ออกแบบบอร์ดประหยัดพลังงาน	 เล่าให้ฟังถึงการ
ออกแบบว่า	

	 “กว่าจะตกผลึกรูปแบบบอร์ดออกมาได้นั้นก็เล่นเอาเหนื่อย
พอสมควร	สุดท้ายเราได้ยกรูปทรงของอาคาร	ท.๑๐๒	แห่งนี้มาเป็น
แม่แบบในการจัดทำบอร์ดประหยัดพลังงาน	 พร้อมจัดทำช่องไฟเพื่อ
ใช้แสดงผลการคำนวณค่าดัชนี ในการใช้พลังงาน	 คิดเป็น	 กิโลวัตต์
ชั่วโมง	 (kWh)/คน/เดือน	 ซึ่งจะต้องเก็บข้อมูลการใช้พลังงานของ
แต่ละชั้นทั้งเดือนก่อน	 แล้วนำมาคำนวณกับจำนวนคนในชั้นนั้นๆ	
เพื่อให้เกิดเป็นค่าการใช้พลังงานของผู้ปฏิบัติงานแต่ละคน	 แล้วจึงนำ
มากรอกเป็นข้อมูลแสดงผลทางหน้าจอ	เพื่อให้ง่ายต่อการสื่อสาร”	

	 “นอกจากนี้เพื่อให้บอร์ดนี้เป็นบอร์ดประหยัดพลังงานอย่าง
แท้จริง	เราได้นำหลอดไฟ	LED	ซึ่งเป็นหลอดประหยัดพลังงานมาใช้
เป็นหลอดไฟของบอร์ดแสดงผลทั้งหมด	 รวมทั้งสร้างตัวอักษรวิ่ง	

และมีการแบ่งโซนเพื่อสลับการเปิด-ปิดไฟในการแสดงผลทางหน้าจอ
เพื่อให้บอร์ดมีชีวิตชีวา	 เป็นอีกวิธีที่สร้างแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานหัน
มาอ่านและรับรู้ถึงข้อความที่ต้องการสื่อสารออกไปได้”	
	 สำหรับชั้นที่ประหยัดพลังงานที่สุดของปี	 ๒๕๕๔	 คือ	 ชั้นที่	
๑๗	 ส่วนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์	 ๒๕๕๕	 คือ	 ชั้นที่	 ๗	 ซึ่งจากการ
คำนวณแล้วพบว่า	 ชั้น	 ๗	 มีการใช้พลังงานคิดเป็นต่อคนอยู่ที่	 ๒๘	
Kwh/คน/เดือน	 แต่หากสังเกตให้ดีจะเห็นว่าการคิดรวมทั้งชั้น	 ชั้นที่	
๗	 ไม่ได้ใช้พลังงานน้อยที่สุด	 แต่กลับเป็นชั้นที่	 ๘	 แต่ชั้นที่	 ๘	 มีผู้
ปฏิบัติงานน้อยกว่า	 เมื่อหารออกมาเป็นจำนวนการใช้พลังงานไฟฟ้า
รายคนแล้ว	ชั้นที่	๗	มีการใช้พลังงานไฟฟ้าน้อยที่สุดต่อคนนั่นเอง	
	 ในเมื่อชั้นที่	 ๗	 ได้เป็นชั้นที่มีดัชนีการใช้พลังงานน้อยที่สุด
ประจำเดือนกุมภาพันธ์	 ๒๕๕๕	 ผมจึงได้ไปสอบถามถึงวิธี ในการ
ประหยัดพลังงานของผู้ปฏิบัติงานที่อยู่ ในชั้นที่	๗	เผื่อคุณผู้อ่านจะนำ
มาเป็นแนวทางในการประหยัดพลังงานในสำนักงานของตนเองได้	
และได้รับคำตอบจาก	 นายรังสรรค์	 อัฐมโนลาภ	 ผู้อำนวยการฝ่าย
ปฏิบัติการด้านการใช้ไฟฟ้า	กฟผ.	ว่า	
	 “ชั้นที่	 ๗	 ของอาคาร	 ท.๑๐๒	 มีผู้ปฏิบัติงานอยู่ประมาณ	

๑๐๐	กว่าคน	ทำงานตั้งแต่	๐๘.๐๐-๑๖.๐๐	น.	ซึ่งผมในฐานะผู้อำนวยการ
ฝ่ายปฏิบัติการด้านการใช้ไฟฟ้า	 ที่มีออฟฟิศอยู่ ในชั้นนี้	 ได้มอบ
นโยบายการประหยัดพลังงานให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนปิดเครื่อง
คอมพิวเตอร์ทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน	 และหากไม่อยู่ที่ โต๊ะ	 เช่น						

ไปประชุม	ก็ขอให้ปิดไฟส่องสว่างประจำโต๊ะ	 รวมทั้งขอให้ใช้เครื่องมือ

นายพีโรภาส ตรีสุวรรณ 

นายรังสรรค์ อัฐมโนลาภ 
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สำนักงานร่วมกัน	 อาทิ	 ปริ๊นเตอร์	 แฟกซ์	 หรือ	 กาน้ำร้อน	
เพราะสิ่งเหล่านี้ถ้ามีมากเกินความจำเป็นก็จะเป็นการ	
เปลืองไฟโดยเปล่าประโยชน์	 ส่วนตัวเชื่อว่าการประหยัด
พลังงานจะประสบผลสำเร็จได้	 ผู้บริหารต้องลงมาใส่ ใจ			
ตัวผมเองจะเดินตรวจสอบทุกเช้า	 หากพบว่าโต๊ะใด						
ไม่ปฏิบัติตามก็จะเขียนจดหมายแจ้งเตือนไว้ที่ โต๊ะ	 เพื่อขอ
ความร่วมมือให้ช่วยกันประหยัดพลังงาน	 ซึ่งการปฏิบัติ	
เช่นนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก	นอกจากนี้	ทุกครั้ง

ที่มีการประชุมจะพูดคุยในเรื่องของการประหยัดพลังงาน
ทุกครั้ง	 ทุกคนก็จะทราบว่าผมจริงจังกับเรื่องนี้	 และให้
ความสำคัญเป็นพิเศษ	ทำให้เกิดความร่วมมือที่ดีขึ้น”	

	 บอร์ดประหยัดพลังงาน	 เป็นเพียงสิ่งกระตุ้น
เตือนให้จิตสำนึกของเราตระหนักว่า	การช่วยกันประหยัด
พลังงานจะส่งผลดีเพียงใด	 เพียงแค่วันนี้คุณลองปิดหน้า
จอคอมพิวเตอร์ทุกครั้งที่ลุกออกจากโต๊ะ	 และทำจนเป็น
นิสัยอย่างต่อเนื่อง	 เท่านี้คุณก็สามารถช่วยลดการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ให้ โลกใบนี้ได้แล้ว...ขอบคุณ	
ทุกคนแทนโลกล่วงหน้าครับ	

หน้าจอแสดงค่าการใช้ ไฟฟ้าภายในอาคาร 
แบ่งแยกละเอียดทั้งชั้นและประเภทการใช้ 
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นานาทัศนะ 
เรื่องและภาพ:ทีมข่าวประชาสัมพันธ์กฟผ.
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	 ภาษ	ีคือ	สิ่งที่รัฐบาลเก็บจากราษฎรเพื่อนำไปใช้ ในประโยชน์	
ส่วนรวม	เป็นการกระจายรายได้	ควบคุมการบริโภคของประชาชน		
ชำระหนี้สินของรัฐบาล	หรือสนองนโยบายและการคลังของรัฐบาล		
สำหรับประเทศไทย	มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี
อากรมาตั้งแต่โบราณ	ในศิลาจารึกสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช		
ดังนั้น	หากจะบอกว่าเงินภาษีที่จ่ายเข้ารัฐโดยคนไทยทุกคนนับแต่อดีต	
จนถึงปัจจุบัน	มีส่วนช่วยสร้างชาติไทยให้มีวันนี้ ได้ก็คงไม่ผิดนัก	

เงินภาษขีองคนไทย
   ต้องถูกใช้ ให้คุ้มค่า

คุณอยากเห็นเงินภาษี	 ถูกนำไปใช้พัฒนา
ประเทศด้านไหน	
	 “ขอให้เหตุผลก่อนนะครับ	ณ	เวลานี้	
สถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ภาคใต้			
ยังไม่มีทีท่าจะเบาบางลง	 ทหารในพื้นที่ขาด
อาวุธยุทโธปกรณ์และเสื้อเกราะกันกระสุน	
รวมทั้งขาดขวัญกำลังใจ	 อยากให้รัฐบาลเอา

เงินภาษี ไปช่วยสนับสนุนทหารที่ปฏิบัติ
หน้าที่ปกป้องประเทศชาติและประชาชนก่อน	
พอดีตอนนี้มีพี่ชายไปประจำอยู่ปัตตานี	 ก็
หวั่นใจอยู่เหมือนกัน	 แต่ก็ทำใจไว้บ้างแล้ว	
เห็นข่าวทหารเสียชีวิตเป็นรายวัน	จนจำนวน
ทหารในพื้นที่ลดน้อยลง	 พี่ชายพี่เป็นทหาร
อาชีพ	 ได้รับการฝึกฝนการเป็นทหารมา
อย่างดี	 แต่ตอนนี้ทหารเกณฑ์บางส่วนก็ถูก

ส่งลงไปในพื้นที่	๓	จังหวัดชายแดนใต้	บางคน
อาจยังไม่ได้รับการฝึกเพียงพอ	 อยากให้เขา
มีเสื้อเกราะกันกระสุนไว้ป้องกันตัว	 รวมถึง

เบี้ยเลี้ยงของทหารในพื้นที่ เสี่ยงก็ ไม่ ได้
มากมาย	 ส่วนตัวพี่เองสมัยแต่ก่อนที่เป็น
ทหารเกณฑ์	ได้เงินเดือนเดือนละ	๘๐๐	กว่า
บาทเท่านั้น	 เดี๋ยวนี้ทหารเกณฑ์คงได้เงิน
เดือนมากกว่านี้แล้วล่ะ	 แต่คงยังไม่เพียงพอ
ต่อการใช้จ่ายอยู่ดี	 จึงอยากให้นำเงินภาษีไป
ช่วยเหลือพวกเขา”	

ปัณน์ญะพัทธ์ ชัยพรอังกูร อายุ ๔๐ ปี  
อาชีพ ผู้จัดการฝ่ายบัญช ี
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คุณอยากเห็นเงินภาษี	 ถูกนำไปใช้พัฒนา
ประเทศด้านไหน	
	 “ไม่ขอระบุว่าอยากให้รัฐบาลนำ
ภาษีของประชาชนไปใช้ ให้เกิดประโยชน์
ด้านใดเป็นพิเศษ	 เพราะแต่ละด้านมีความ
สำคัญแตกต่างกันไป	แต่ที่อยากเห็นคือวิธี
การพิจารณานำภาษีไปใช้ที่เป็นระบบ	 มี
หลักคิด	 วิธีพิจารณาที่เหมาะสม	 ว่าส่วน
ไหนควรจะได้รับการฟื้นฟูเร่งด่วน	 ให้

ความสำคัญกับปัญหาที่ต้องได้รับการ
แก้ไข	 ช่วยเหลือในส่วนที่เดือดร้อนก่อน	

แล ะอยาก ให้ ท ำ เพื่ อ ป ร ะ โ ยชน์ ขอ ง
ประชาชน โดยส่ วนรวมมากกว่ าผล
ประโยชน์ของคนกลุ่มเล็กๆ	 อยากให้ช่วย
ทุกคน	ดำเนินการควบคู่ไปพร้อมกันอย่าง
เท่าเทียมได้ยิ่งดี	 อยากให้ภาครัฐเรียง
ลำดับความสำคัญของปัญหา	 แล้วก็
ดำเนินการเป็นขั้นตอนไป	 ความคิด		
ส่วนตัว	คือ	ความสุขของคนในชาติสำคัญ
ที่สุด	 อยากให้ทุกคนในประเทศมีความสุข	

ให้เงินภาษีถูกนำไปช่วยทำให้ทุกคนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี	 กินอิ่ม	 นอนอุ่น	 ก็โอเค
แล้วครับ”	

	
อิสรพงศ์ อินทรกำแหง อายุ ๒๖ ปี  

อาชีพ นักหนังสือพิมพ์ 

คุณอยากเห็นเงินภาษี	 ถูกนำไปใช้พัฒนา
ประเทศด้านไหน	
	 “อยากให้นำเงินภาษีไปใช้บำรุง
การศึกษา	 จะได้มีคนฉลาด	 คนเก่งมา	
บริหารประเทศ	 แต่การเอาเงินภาษีของ

ประชาชนไปซื้อแท็บเล็ตให้นักเรียนอาจ
เป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ถูกจุด	คือ	เเก้ปัญหา
ถูกที่เเต่ไม่ถูกจุด	 เหมือนบอกว่าคันที่หัว	
เเต่เเก้ปัญหาด้วยการเกาทั่วตัว	 มันก็โดน

จุดที่คันแหละ	 แต่แบบนี้เสียทั้งงบประมาณ
และเวลาในการหาจุดคัน	 คนไทยไม่ได้มี
ปัญหาคันเ เค่ที่ เดียวนะครับ	 แต่ผม					
คิดว่าการศึกษาสำคัญที่สุด	 คนเรียนมาก
กับคนไม่ได้เรียนมันต่างกัน	 อันนี้ ไม่ได้
รวมเรื่องศีลธรรมนะ	 ที่ต้องปลูกฝังกัน		
ต่อไป”	

กษิดิศ ขันตี อายุ ๒๕ ปี  
อาชีพ นักโฆษณา 

คุณอยากเห็นเงินภาษี	 ถูกนำไปใช้พัฒนา
ประเทศด้านไหน	
	 “ถ้าบอกว่าเงินภาษีเอาไปทำ
อะไรก็ได้ที่ ไม่ โกงกินจะฟังดูแรงไปไหม	

แต่ถ้าจะต้องตอบว่าอยากให้เอาไปทำอะไร
จริงๆ	 ก็อยากให้เอาไปดูแลการศึกษาของ
ประเทศให้ดีๆ	 โดยเฉพาะตามชนบท	
อยากให้เด็กๆ	 ทั่วประเทศมีโอกาสเข้าถึง
ความรู้	 มีโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียม
กัน	 ไม่ ใช่อยู่ชนบทแล้วรู้น้อย	 และอยาก
ให้ส่งเสริมบุคลากรทางการศึกษา	 อย่าง
เช่นส่งเสริมคนเก่งๆ	มาเป็นครู	แต่การให้
ความรู้ ให้การศึกษากับคน	 ต้องดูด้วยว่า

พวกเขามีความพร้อมในการรับการศึกษา
มากน้อยเพียงใดด้วย	 ให้ ในสิ่งที่นักเรียน
ไทยอยากเรียนรู้	 ไม่ใช่ให้โดยการยัดเยียด	

การศึกษาที่เขาเอาไปใช้ประโยชน์ ในชีวิต
นอกโรงเรียนไม่ได้”	

	
วฤนดา บุญปิวงศ์ อายุ ๒๘ ปี  

อาชีพ นักศึกษาปริญญาโท 
 



โลกธุรกิจ 
เรื่อง:รัชดาพรเสียงเสนาะภาพ:ทีมข่าวประชาสัมพันธ์กฟผ.
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สถานภาพของบริษัทฯ
	 คุณสมบูรณ์	 :	 กฟผ.	 จดทะเบียนจัดตั้ง	 บริษัท	
กฟผ.	 อินเตอร์เนชั่นแนล	 จำกัด	 เมื่อวันที่	 ๑๘	 ธันวาคม	
๒๕๕๐	 ด้วยทุนจดทะเบียน	 ๕๐	 ล้านบาท	 ต่อมาในปี	
๒๕๕๓	 มีการเพิ่มทุนจำนวน	 ๘๐	 ล้านบาท	 ปี	 ๒๕๕๔	

จำนวน	๑๗๐	ล้านบาท	และในปี	๒๕๕๕	จำนวน	๗๐	ล้านบาท	
รวมทุนจดทะเบียนถึงปี	 ๒๕๕๕	 เป็นเงิน	 ๓๗๐	 ล้านบาท	
และล่าสุดในคราวประชุมคณะกรรมการ	 กฟผ.	 ครั้งที่				
๒/๒๕๕๔	 เมื่อวันที่	 ๒๕	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๕๔	 เห็นชอบ
กรอบการเพิ่มทุนเป็นวงเงิน	 ๑๗,๐๐๐	 ล้านบาท	 โดยให้
บริษัทเสนอขออนุมัติ โครงการลงทุนเป็นรายโครงการ		
เพื่อขออนุมัติเพิ่มทุนภายใต้กรอบการเพิ่มทุน	 ๑๗,๐๐๐	
ล้านบาท	

ขณะนี้บริษัทฯมีแผนรุกตลาดต่างประเทศที่ ใดบ้าง
	 คุณสมบูรณ์	 :	ปัจจุบันมีโครงการที่บริษัทกำลัง
พิจารณากว่า	 ๒๐	 โครงการ	 เป็นโครงการที่มีความสำคัญ
หลัก	 ๑๔	 โครงการ	 ส่วนใหญ่เป็นโครงการความร่วมมือ
ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลประเทศเพื่อนบ้าน	 ซึ่งแบ่ง
เป็น	 ๓	 กลุ่ม	 คือ	 กลุ่มแรก	 เป็นกลุ่มที่ตั้งอยู่ ในประเทศ
เพื่อนบ้านที่มีชายแดนติดกับไทย	 ซึ่งถือเป็นเป้าหมาย
สำคัญลำดับแรก	 เพื่อสนองวัตถุประสงค์ ในการจัดตั้ง
บริษัทฯ	 ในการสร้างความมั่นคงของระบบไฟฟ้าให้กับ
ประเทศไทย	
	 กลุ่มที่สอง	 เป็นโครงการที่ตั้งอยู่ ในประเทศเพื่อน
บ้านที่อยู่ห่างออกไป	 เช่น	 ประเทศเวียดนาม	 อินโดนีเซีย	
บังกลาเทศ	อินเดีย	ฟิลิปปินส์	เกาหลีใต้	เป็นต้น	กลุ่มนี้จะ

ถึงเวลา กฟผ. โกอินเตอร์ 
	 หลังจากที่	กฟผ.	ได้จดทะเบียน	
จัดตั้งบริษัท	กฟผ.	อินเตอร์เนชั่นแนล	จำกัด		
เมื่อประมาณ	๔	ปีก่อน	ด้วยวาดหวังให้เป็นตัวแทน
ของ	กฟผ.	ในการลงทุนในต่างประเทศ	เพื่อสร้าง
ความมั่นคงทางพลังงานให้กับไทย...	
วันนี้	กฟผ.	อินเตอร์ฯ...Go	Inter	สมชื่อ	
หรือยัง?	นายสมบูรณ์	อารยะสกุล	รักษาการ
กรรมการผู้จัดการใหญ่	มาเปิดใจกับเรา	
ในทุกคำถามที่น่าสนใจ	
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ถึงเวลา กฟผ. โกอินเตอร์ 
เน้นการสร้างรายได้เพื่อเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินมากกว่ากลุ่ม
แรก	 เนื่องจากระยะทางที่ไกลออกไปทำให้ไม่สามารถส่ง
ไฟฟ้ากลับมาสร้างความมั่นคงให้ประเทศไทยได้	
	 กลุ่มสุดท้าย	 เป็นประเทศที่อยู่ ในภูมิภาคอื่นๆ		
ซึ่งบริษัทฯ	 มี โครงการที่พิจารณาอยู่	 เช่น	 ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา	 ไนจีเรีย	 แอฟริกาใต้	 เป็นต้น	 ซึ่งประเทศ
เหล่านี้จะคล้ายกับกลุ่มที่สอง	 คือ	 บริษัทฯ	 จะเน้นที่การ
สร้างรายได้เพื่อเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินเป็นหลัก	

บริษัทฯไปลงทุนต่างประเทศในลักษณะใดบ้าง
	 	คุณสมบูรณ์	:	มี	๒	รูปแบบหลัก	คือ	การเข้า
ซื้อกิจการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างหรือดำเนินกิจการแล้ว	
(Merger	 and	 Acquisition	 หรือ	 M&A)	 และการพัฒนา
โครงการใหม่	(Green	Field)	

การก้าวเข้าไปซื้อกิจการและพัฒนาโครงการในต่างประเทศ
มีความท้าทายอย่างไร
	 คุณสมบูรณ์	 :	 มีความท้าทายทั้งในเรื่องของ
ภาษา	 การสื่อสาร	 ประเพณี	 วัฒนธรรม	 ขั้นตอนการ
ทำงาน	 บางอย่างที่ไม่เคยทำก็ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้	
ทำความเข้าใจให้มากที่สุดก่อนเริ่มดำเนินการ	 เพื่อป้องกัน
ความผิดพลาด	 เพราะหากหลงทางก็อาจก่อให้เกิดความ
เสียหายได้มาก	 จึงต้องใช้ความระมัดระวังรอบคอบเป็น
พิเศษ	 และต้องหมั่นเรียนรู้เก็บเกี่ยวข้อมูลจากแหล่งต่างๆ	
รวมถึงตัวอย่างของคนอื่นๆ	 ทั้งตัวอย่างที่ผิดพลาดและ
ประสบความสำเร็จในแต่ละประเทศ	
	 นอกจากนี้	 บางประเทศที่เป็นเป้าหมายในการ
ลงทุนของบริษัทฯ	 ยังคงมีความไม่แน่นอนในกฎ	 ระเบียบ	
ข้อบังคับต่างๆ	 เช่น	 เงื่อนไขในการรับซื้อไฟฟ้าที่ไม่ชัดเจน	
นอกจากนี้	โครงการในต่างประเทศของบริษัทฯ	จำเป็นต้อง
ทำนิติกรรมหลายอย่างเพิ่มเติม	 เช่น	 Power	 Purchase	
Agreement	 (PPA)	 Confidential	 Agreement	 (CA)	
สัญญาเงินกู้	 สัญญาผู้ถือหุ้น	 เป็นต้น	 ซึ่งล้วนแต่ต้องใช้คน	
เวลา	และเงินในการเจรจาต่อรองเพื่อให้ได้ข้อสรุปทั้งสิ้น	

มีความท้าทายแบบนี้ บริษัทฯ ใช้กลยุทธ์อะไรเพื่อผลักดันงาน
ให้บรรลุเป้าหมาย
	 	 คุณสมบูรณ์	 :	 ที่ผ่านมาได้จัดลำดับความ
สำคัญของโครงการที่มี	 โดยโครงการที่อยู่ ในประเทศเพื่อน

บ้านที่มีชายแดนติดกับประเทศไทยและสามารถส่งไฟฟ้า
กลับมาได้	 จัดเป็นโครงการที่มีความสำคัญเป็นลำดับแรก	

มีการจัดระบบการบริหารจัดการให้มีการติดตามงานต่อเนื่อง	 ลด
ขั้นตอนที่ไม่จำเป็นหรือซ้ำซ้อน	 เพิ่มช่องทางการสื่อสารเพื่อลด
ความผิดพลาดในการสื่อสาร	 เน้นการปฏิบัติให้สำเร็จเป็นสำคัญ
นอกเหนือจากการมุ่งแสวงหางาน	 มีการกลั่นกรองคัดเลือก
โครงการดีๆ	 ซึ่งถ้าไม่ดีก็ต้องชะลอหรือหยุดดำเนินการเพื่อให้

สามารถใช้ทรัพยากรบุคคลและเวลาที่มีจำกัดอย่างมีประสิทธิภาพ
ที่สุด	
	 ทั้ งนี้	 กฟผ.	 เป็นที่ ยอมรับในต่างประเทศ	 และมี					
ภาพลักษณ์ที่ดี	 เป็นแรงสนับสนุนในการดำเนินการของบริษัทฯ	
ได้เป็นอย่างดี	 เป็นโอกาสให้พนักงานได้แสวงหาประสบการณ์ใน
ต่างประเทศ	 ถือเป็นการเตรียมพร้อมรับการมุ่งสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน	(ASEAN	Economic	Community	หรือ	AEC)	

หากดำเนินการได้สำเร็จตามแผนจะส่งผลดีกับประเทศชาติอย่างไร
	 คุณสมบูรณ์	 :	 ในส่วนของประเทศชาติ	 เป็นที่แน่นอน
ว่าเราจะได้พลังงานไฟฟ้าส่งเข้ามาใช้ในประเทศ	สร้างความมั่นคง
ให้กับพลังงานไทย	 รองรับการมุ่งสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน	 ในปี	 ๒๕๕๘	 และเนื่องจากตลาดพลังงานไฟฟ้าภายใน
ประเทศเริ่มอิ่มตัว	ดังนั้น	บริษัท	กฟผ.	อินเตอร์เนชั่นแนล	จำกัด	
จึงเป็นกลไกสำคัญในการแสวงหาพลังงานให้กับประเทศไทย	

	 ถึงเวลาแล้วที่	 กฟผ.	 อินเตอร์ฯ	 จะไปปักธงผงาดในต่าง
ประเทศ	 และนั่นหมายความว่าประเทศไทยได้ก้าวเข้าไปมีบทบาท
ด้านพลังงานบนเวทีโลกอย่างภาคภูมิ	

	



เที่ยวตามอำเภอใจ 
เรื่องและภาพ:นรากรทับทิมดี
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แบกเป้ใบเดียว ตะลุยเที่ยวสิงคโปร์ 
หลังจากปีที่แล้วผมได้พาทุกท่านไปเที่ยว	 (แบบทรหด)	 ด้วยการนั่งรถไปประเทศเวียดนามกันมาแล้ว	 ครั้งนี้ผมจะพาไปเที่ยว
กันแบบสบายๆ	ที่ ไปกันได้ง่ายๆ	อย่างประเทศสิงคโปร์กันบ้าง	ซึ่งหากใครที่ต้องการไปเที่ยวต่างประเทศด้วยตนเองหรือแบก
เป้เที่ยว	 ขอแนะนำที่นี่เลยครับ	 การเดินทางที่นี่สะดวกมาก	 มีรถประจำทาง/รถไฟฟ้าผ่านเกือบทุกแหล่งท่องเที่ยวสำคัญๆ	
ส่วนเรื่องการสื่อสารของคนที่สิงคโปร์ส่วนมากก็ใช้ภาษาอังกฤษ	 เรานั้นไม่จำเป็นต้องพูดภาษาอังกฤษเก่ง	 ได้แค่นิดหน่อย
บวกกับภาษามือก็พอสื่อสารกันเข้าใจได้แล้ว	 ส่วนการเดินทางจากประเทศไทยไปสิงคโปร์ก็มีหลายวิธี	 ทั้งการนั่งรถทัวร์/
รถไฟ	 ลงมาทางภาคใต้	 ผ่านมาเลเซียเข้าสิงคโปร์	 หรือทางเครื่องบิน	 ซึ่งมีสายการบินให้เลือกมากมาย	 แล้วเลือกพักที่
โฮสเทลราคาประหยัด	ย่านฟอเรสต์ปาร์ค	ประมาณ	๗๕๐	บาท/คน/คืน	พร้อมอาหารเช้าอีกด้วย	
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	 แม้สิงคโปร์จะเป็นเพียงเกาะเล็กๆ	พื้นที่ประมาณ	๖๖๒	ตาราง

กิโลเมตร	 แต่เต็มไปด้วยวัฒนธรรมจากหลายชนชาติ	 แหล่งท่องเที่ยว

ชั้นนำ	 และแหล่งชอปปิงระดับโลกมากมาย	 โดยใช้สกุลเงินที่เรียกว่า	

ดอลลาร์สิงคโปร์	 (SGD)	 ๑	 ดอลลาร์ฯ	 เท่ากับประมาณ	 ๒๔.๕๐-๒๕	

บาท	 ส่วนอากาศนั้นก็คล้ายๆ	 เมืองไทย	 ร้อนชื้นตลอดทั้งปี	 แต่ช่วงที่

น่าเที่ยวที่สุดคือเดือนมิถุนายน-สิงหาคม	 เพราะอากาศจะปลอดโปร่ง

ฟ้าใสที่สุด	 แต่ที่ต่างจากบ้านเราก็คือกระแสไฟฟ้า	 ที่สิงคโปร์เป็น

ไฟฟ้ากระแสสลับ	 ๒๔๐	 โวลต์	 เพราะฉะนั้นอย่าลืมเตรียมอแดปเตอร์	

(Adaptor)	 ไฟฟ้าไปด้วย	หรือจะไปซื้อในห้างที่สิงคโปร์ก็ได้ครับ	 ราคา

ไม่แพง	 และที่สำคัญเวลาที่สิงคโปร์จะเร็วกว่าบ้านเรา	 ๑	 ชั่วโมง			

อย่าลืมปรับนาฬิกานะครับ...เก็บข้อมูลจนครบแล้วไปลุยกันต่อเลยครับ	

	 ทริปนี้ผมขอพาไปชมวัฒนธรรมที่หลากหลายของสิงคโปร์	

เริ่มกันที่วัดพระเขี้ยวแก้ว	 (Tooth	Relic	 Temple)	 ตั้งอยู่ ในย่านไชน่า

ทาวน์	 ตัวอาคารสร้างตามสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์ถัง	 เป็นที่

ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้วของพระพุทธองค์	 นอกจากนั้นภายในวัดยังมี

พิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับศาสนาพุทธให้เราได้ศึกษา	 ซึ่งตกแต่งอย่างอลังการ

ด้วยงบประมาณกว่า	 ๕๓	 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์	 จากนั้นไปต่อกันที่วัด

ศรีนิวาสเปรุมาล	 วัดฮินดูเก่าแก่แห่งหนึ่งในย่านลิตเติ้ล	 อินเดีย	 สร้าง

ขึ้นตั้งแต่ปี	 ค.ศ.	 ๑๘๕๕	 ที่หากมองจากด้านนอกจะเห็นซุ้มประตูสูง

เด่นกว่า	๒๐	เมตร	ส่วนด้านในนั้นมีเทพให้ได้สักการะหลายองค์	อาทิ	

พระพรหม	พระวิษณุ	พระอิศวร	 ฯลฯ	ปิดท้ายด้วยโรงละคร	Victoria	

Concert	 Hall	 &	 Theatre	 ก่อสร้างขึ้นโดยกลุ่มนักแสดงชาวสิงคโปร์

ร่วมกับนักประพันธ์บทละครชื่อดังชาวอังกฤษ	 เพื่อเป็นอนุสรณ์การ

สวรรคตของพระนางเจ้าวิคตอเรียของอังกฤษ	โดยด้านหน้าจะเป็นที่ตั้ง

ของอนุเสาวรีย์ของเซอร์	โธมัส	สแตมฟอร์ด	ราฟเฟิลส์	ท่านได้รับการ

ยกย่องว่าเป็นบิดาของสิงคโปร์	 เพราะเป็นผู้บุกเบิกการพัฒนาเกาะ

เล็กๆ	ให้เจริญได้ถึงเพียงนี้	

	 เนื่องจากประเทศนี้มีประชาชนหลากหลายชนชาติ	 อาหาร

ประจำท้องถิ่นจึงมีหลากหลายประเภทตามไปด้วย	เริ่มที่	 “คายาโทสต์”	

ขนมปังปิ้งทาสังขยา	 ที่ชาวสิงคโปร์นิยมทานกับไข่ลวก	 พร้อมชาหรือ

กาแฟเย็น	 “นาซีลมะก์”	 อาหารประจำครอบครัวของชาวสิงคโปร์เชื้อ

สายมาเลย์	 เป็นข้าวที่หุงกับกะทิ	 ทานพร้อมกับแกล้ม	 อาทิ	 ปลาทอด	

ไข่ดาว	 และสุดท้ายที่พลาดไม่ได้	 คือ	 “ข้าวมันไก่ไหหลำ”	 ทีเด็ดอยู่ที่

เนื้อไก่นุ่มๆ	 แต่รสชาติผมว่าออกแนวจืดๆ	 ไม่แซ่บหลายเหมือนบ้าน

เรา	 อาหารที่สิงคโปร์นั้นแพงกว่าบ้านเราเท่าตัว	 แต่ระหว่างมาเที่ยวก็

สามารถหาอาหารราคาถูกได้	ตามศูนย์อาหารและฟู้ดคอร์ทต่างๆ	เช่น	
ศูนย์อาหารย่านถนนบูกิส	ไชน่าทาวน์	หรือย่านลิตเติ้ลอินเดีย	ส่วนผลไม้

ที่นี่จะขายเป็นลูกๆ	 และมีราคาแพงกว่าบ้านเรามาก	 ต้องนำเข้าเกือบ

ทั้งหมด	เพราะที่นี่ไม่มีพื้นที่ปลูกครับ	

	 จากที่ได้ดื่มด่ำกับวัฒนธรรมกันแล้ว	 ถึงเวลาไปสนุกต่อที่

เกาะมหาสนุกเซนโตซ่า	 (Sentosa)	 การเดินทางจากเกาะสิงคโปร์ไป

เกาะเซนโตซ่ามี ให้เลือก	 ๓	 วิธี	 คือ	 รถรางโมโนเรล	 กระเช้า	 และ

รถยนต์	แต่แนะนำให้เดินทางด้วยรถราง	เพราะมีราคาถูก	สามารถไป

และกลับจากสถานี ในห้างสรรพสินค้า	 Vivo	 City	 ในราคาเพียง	 ๓	

ดอลลาร์สิงคโปร์เท่านั้น	 ซึ่งภายในเกาะนี้มีครบทุกอย่าง	 เรียกว่ามา	

วันเดียวเที่ยวไม่หมด	 ไม่ว่าจะเป็น	 พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์สิงคโปร์	

The	 True	 MerLion	 Tower	 อุทยานสัตว์น้ำใต้ทะเล	 หอคอย	 Sky	

Tower	ชายหาดไซโลโซ	และที่พลาดไม่ได้คือ	รีสอร์ท	เวิลด์	เซ็นโตซ่า	

สุดยอดสถานที่ท่องเที่ยวระดับโลก	มีทั้งโรงแรมสุดหรู	 ร้านค้า	คาสิโน	

และสวนสนุก	 Universal	 Studios	 Singapore	 ก็อยู่บนเกาะเซนโตซ่า

ด้วย	 (ภายในเกาะนี้	 มีรถบัสให้บริการรับส่งระหว่างสถานที่ต่างๆ	

ฟรี!!!)	

	 จากเกาะเซนโตซ่าไปต่อกันที่อ่าวมาริน่า	 เบย์	 ปากแม่น้ำ

สิงคโปร์	 สิ่งที่พลาดไม่ได้สำหรับการมาที่นี่คือ	 ไปทักทายกับเจ้า	

Merlion	 รูปปั้นครึ่งปลาครึ่งสิงโตยืนพ่นน้ำ	 สัญลักษณ์ของประเทศ

สิงคโปร์	และสัมผัสกับน้ำพุแห่งความมั่งคั่ง	Fountain	of	Wealth	ที่ตั้ง

อยู่ตรงกลางของกลุ่มตึกซันเทคซิตี้ทั้งห้า	 ที่เชื่อว่ามีฮวงจุ้ยดีที่สุดของ

สิงคโปร์	 โดยมีความเชื่อว่าหากใครได้สัมผัสน้ำพุนี้จะได้รับพลังแห่ง

ความโชคดี	 ร่ำรวยตลอดปี	 จากนั้นควรไปเดินชมศิลปะที่ โรงละคร	

Esplanade	 ที่มีลักษณะคล้ายหนามทุเรียน	 ที่นี่เป็นศูนย์แสดงศิลปะที่

หลากหลาย	ทั้งดนตรี	เต้นรำ	ละคร	และศิลปะทุกประเภท	ต่อด้วยไป

ขึ้นชิงช้าสวรรค์ยักษ์	Singapore	Flyer	จากบนนั้นมองเห็นได้เกือบทั้ง

เกาะสิงคโปร์	ก่อนจะปิดท้ายด้วยการไปตากแอร์เย็นๆ	ที่	Marina	Bay	

Sands	 โรงแรมสุดหรู	 และเป็นห้างสรรพสินค้าที่รวมแบรนด์จาก			

ทั่วโลก	 โรงละคร	 และคาสิโนที่ ใหญ่เป็นอันดับ	 ๒	 ของโลก	 ซึ่งตัว

อาคารมีลักษณะคล้ายกองไพ่	 3	 กอง	 และมีเรือขนาดใหญ่วางซ้อน

ด้านบนอีกชั้น	

	 และที่ขาดไม่ได้	 ปิดท้ายทริปนี้ด้วยการชอปปิงที่หลายคน	

รอคอย	 เริ่มที่แหล่งชอปปิงสุดฮอตย่านออร์ชาร์ด	 ที่นี่เป็นแหล่งรวม

สินค้ามากมายจากทุกมุมโลก	 เสื้อผ้า	 แฟชั่น	 และสินค้าแบรนด์เนม	

(แต่ขอบอกราคานั้นไม่ได้ถูกกว่าประเทศไทยเราเลย)	 แล้วไปชอปต่อที่

ย่านไชน่าทาวน์	 ชุมชนคนเชื้อสายจีน	 มีลักษณะคล้ายๆ	 กับเยาวราช

ของบ้านเรา	 สินค้าส่วนมากมาจากประเทศจีน	 เช่น	 สมุนไพร	 ชาจีน	

หยก	และสำหรับของฝากประเภทเสื้อ	พวงกุญแจ	แนะนำให้ไปซื้อที่นี่	
เพราะจะถูกกว่าย่านอื่นๆ	มาก	สุดท้ายย่านลิตเติ้ล	อินเดีย	ย่านทาวน์เฮาส์

ยุคเก่าสมัยก่อนสงครามโลก	 พบกับสินค้าจากประเทศอินเดีย							

ทั้งอาหาร	วัตถุดิบ	 เครื่องเทศ	 เครื่องเงิน	 เครื่องทองเหลือง	งานแกะ

สลักไม้	 และผ้าไหมส่าหรีสีสดสวยงาม	 นอกจากนั้นย่านนี้ยังมีห้าง		

มุสตาฟา	 แหล่งจำหน่ายอาหารและขนมราคาถูก	 แถมเปิดให้บริการ

เอาใจนักชอปตลอด	๒๔	ชั่วโมงอีกด้วยครับ	

	 เดินทางมาจนวันสุดท้าย	 ถึงเวลาที่ต้องอำลาสิงคโปร์กันแล้ว	

ซึ่งการมาท่องเที่ยวในครั้งนี้ทำให้ผมรู้ว่า	 ประเทศไทยเป็นประเทศที่ดี

ที่สุด	 ทั้งอาหารการกินที่ไม่แพง	 มีผลไม้สดให้ทานตลอดปี	 ผู้คนเป็น

มิตร	 แต่สิ่งที่ประทับใจและอยากให้ประเทศไทยเป็นแบบสิงคโปร์บ้าง	

คือบ้านเมืองที่จัดได้ลงตัวสุดๆ	 ระหว่างธรรมชาติกับสิ่งปลูกสร้างสมัย

ใหม่	 ดูร่มรื่นและทันสมัยไปพร้อมกัน	 รวมถึงความมีระเบียบของคน

สิงคโปร์	 ทั้งความสะอาดของถนนหนทาง	 ความมีระเบียบในการข้าม

ถนนที่ต้องรอสัญญาณไฟจราจร	สิ่งเหล่านี้ทำให้ใครได้มาเที่ยวประเทศ

สิงคโปร์เป็นต้องชม...	



ท้ายเล่ม 
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ประชาสัมพันธ์ภายใน	 อาคารประชาสัมพันธ์	 กฟผ.	 สำนักงานใหญ่	 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 บางกรวย	 นนทบุรี	 ๑๑๑๓๐										
โทร.	๐	๒๔๓๖	๔๘๒๓		
	 EGAT Magazine	เผยแพร่ความรู้ด้านพลังงานไฟฟ้าและการดำเนินงานของ	กฟผ.	ทั้งนี้	ความคิดเห็นเป็นของผู้เขียนมิใช่ของ	กฟผ.	
บรรณาธิการ	ขอสงวนสิทธิ์ ในการแก้ไขหรือปรับปรุงต้นฉบับเพื่อความเหมาะสม	

��

	 แม้จะผ่านวิกฤติน้ำท่วมครั้งใหญ่ของไทยมาหลายเดือน
แล้ว	แต่เรื่องน้ำท่วมยังคงถูกพูดถึงอยู่เนืองๆ	ไม่ว่าจะเป็น...น้ำจะ
ท่วมอีกไหม	 มีวิธีป้องกันน้ำท่วมอย่างไร	 ฯลฯ	 ความรู้สึกหวั่นใจ
กับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติของคนเรา	 แต่เมื่อปัญหาเกิด
ขึ้นแล้วเรารับมือกับมันอย่างมีสติได้หรือไม่ต่างหากที่สำคัญกว่า	
อย่างเช่นที่	คุณหทัยกร	จงขจรพงศ	์ วิทยากรระดับ	๗	ฝ่ายพัสดุ
และจัดหา	 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 (กฟผ.)	 ที่หลัง
ม่านเธอเป็นรองประธานคณะกรรมการนิติบุคคล	 คอนโดมิเนียม

ซิตี้โฮม	รัชดา-ปิ่นเกล้า	เฟส	๒	ที่ ใช้สติเผชิญกับปัญหา	จนปกป้อง
คอนโดแห่งนี้จากน้ำท่วมได้สำเร็จ	 ด้วยความช่วยเหลือส่วนหนึ่ง
จาก	กฟผ.	
	 “ช่วงกลางดึกของคืนวันที่	 ๒๘	 ตุลาคม	๒๕๕๔	น้ำตลบ
มาจากคลองด้านหลังของคอนโด	 โดยธรรมชาตินิติบุคคลที่เราจ้าง

เขามาบริหารงานจะตัดสินใจช้า	 พี่จึงตัดสินใจประสานความร่วมมือ
กับลูกบ้านด้วยกัน	 เร่งมือป้องกันห้องไฟฟ้าและระบบส่งน้ำดิบซึ่ง
เป็นหัวใจของตึก	 ก่อนที่น้ำจะสูงขึ้นมาถึง	 เพราะคอนโดสูงๆ	 ถ้า
ไม่มีไฟฟ้าส่งน้ำขึ้นไปชั้นบน	 เราก็เหมือนติดเกาะ	 จึงได้ขอความ
ช่วยเหลือจาก	 กฟผ.	 ที่มีนโยบายดูแลชุมชนโดยรอบหน่วยงาน	
ทำให้ได้รับการสนับสนุนเป็นกระสอบทรายจาก	 กฟผ.	 รวม	 ๕๐๐	
กระสอบ	 ขนส่งมาทางรถบรรทุก	 นำไปป้องกันน้ำในเบื้องต้น	
ก่อนเรียกประชุมขอมตินำเงินส่วนกลางมาซื้อเพิ่มอีก	 ๓,๐๐๐	

กระสอบ	 แล้วใช้เครื่องสูบน้ำคอยสูบน้ำออกตลอดเวลา”	 คุณหทัยกร	
ในฐานะแกนนำลูกบ้านเล่า	

	 ตอนหนึ่งของการสัมภาษณ์	 คุณหทัยกร	 ได้บอกกับทีม
ข่าวประชาสัมพันธ์	กฟผ.	ว่า	เมื่อลูกบ้านคนอื่นๆ	ทราบว่า	กฟผ.	
ส่งกระสอบทรายมาช่วย	ก็ได้แสดงความขอบคุณ	กฟผ.	ด้วยการ
ช่วยกันรวบรวมขวดน้ำที่ไม่ ใช้แล้ว	 ล้างให้สะอาดนำมามอบให้
ฝ่ายกิจการสังคม	 กฟผ.	 ถึง	 ๑	 คันรถกระบะ	 เพื่อนำไปบรรจุน้ำ
จุลินทรีย์	 EM	 ที่	 กฟผ.	 ผลิต	 นำไปมอบให้ผู้ประสบอุทกภัยคน
อื่นๆ	ใช้ดับกลิ่นน้ำท่วมขังต่อไป	
	 “พี่เป็นรองประธานคณะกรรมการนิติบุคคลฯ	 มีลูกบ้าน
ต้องดูแลกว่า	 ๔๐๐	 คน	 แต่พี่ไม่เครียดกับสถานการณ์	 พูดคุยกับ
ลูกบ้านคนอื่นๆ	ที่มาช่วย	 แบ่งงานตามความถนัด	 ผลัดเวรกันมา
ดูคันกระสอบทราย	 ทุกคนทำด้วยความสมัครใจ	 ไม่มีการสั่งกัน	
สาเหตุที่พี่และทีมงานเลือกสู้อยู่ ในคอนโดต่อ	 เพราะดูแล้วชัยภูมิ
สูงพอสู้ได้	ถ้าพวกเราหลายร้อยอพยพไปศูนย์อพยพ	ก็ต้องไปแย่ง
ทรัพยากรกับคนอื่นอีก	 ซึ่งสุดท้ายก็พิสูจน์แล้วว่าเป็นการตัดสินใจ
ที่ถูกต้อง”	
	 จะเห็นว่า	 คุณหทัยกร	 เผชิญกับปัญหาด้วยสมองและสติ	
เธอวิเคราะห์สถานการณ์ก่อนตัดสินใจ	 รู้ว่าควรทำอะไร	 เมื่อไร	
และอย่างไร	จนผ่านพ้นวิฤติได้ในที่สุด	

หทัยกร จงขจรพงศ ์คนต้นแบบ... 
สู้กับปัญหาด้วยสมองและสต ิ





EGATMagazine
ISSN 1905 - 9892

New Year...The New Chapter

http://www.egat.co.th


