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	 ๒	 เปิดบ้าน	กฟผ.

	 ๖	 บทความพิเศษ

	 	 ก๊าซลง	ค่าไฟฟ้าลงตาม	แต่สมดุลพลังงาน

	 	 จะช่วยสร้างเสถียรภาพในระยะยาว

๑๐	 พลังงานวันนี้

	 	 สัดส่วนการใช้ก๊าซผลิตไฟฟ้าของเยอรมนีลดลง

	 	 และพึ่งก๊าซจากรัสเซียน้อยลง

๑๒	 โรงไฟฟ้าในอนาคต

	 	 เสียงจากผู้เชี่ยวชาญ

	 	 ถึงความจำาเป็นต้องก่อสร้างโรงไฟฟ้าในตอนนี้

๑๖	 เส้นทางสู่ธุรกิจ

	 	 กฟผ.	และกลุ่มราชบุรีโฮลดิ้ง	นำาร่อง

	 	 ระบบการซ้ือขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ

๑๘	 จับเข่าเล่าประสบการณ์

	 	 ก็เพราะหัวใจเราผูกพัน

๒๒	 อนุรักษ์พลังงาน

	 	 ชาวคลองเรอืเตรยีมผลตินำา้มนัพชืและไบโอดเีซล	ใชพ้ลงังาน 

	 	 จากโรงไฟฟ้าชุมชน	เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร	

๒๔ Infographic
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	อยู่ที่ใจ

๒๖	 อ้อมกอดสีเขียว

	 	 เรื่องเล่าจากป่าเมื่อ	๒๐	ปีที่แล้ว

๓๐	 คนต้นแบบ

	 	 สิทธิชัย	รัตนโฆสิต	เจ้าของรางวัล	“ประชาบดี”

	 	 ทำาคุณประโยชน์แก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำาบาก

๓๒	 นวัตกรรม

  นักวิทยาศาสตร์	กฟผ.	สมองใส

	 	 คิดค้นชุดทดสอบแบคทีเรียโคลิฟอร์มในนำ้าดื่ม

๓๖	 นานาทัศนะ

	 	 CSR	ที่อยู่ในใจประชาชน

๓๘	 ใจเขาใจเรา

	 	 การพัฒนาชุมชน

๔๒	 ของดีรอบบ้านเรา

	 	 กลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรบ้านเชี่ยวหลาน

๔๔	 กฟผ.	ไม่ไปไม่รู้

	 	 ครบรอบ	๒๙	ปี	โรงไฟฟ้าเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล

๔๘	 ท้ายเล่ม

	 	 เทคโนโลยีถ่านหินสะอาดที่นำามาใช้ในประเทศไทย

ตั้งแต่ปี	 ๒๕๓๗	 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 (กฟผ.)	 ได้เข้าร่วม 
โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 
เนือ่งในวโรกาสทรงครองราชยป์ทีี	่๕๐	จนถงึเวลานีก้เ็ปน็เวลากวา่	๒๐	ปแีลว้	 
ที่	กฟผ.	เดินหน้าปลูกป่าตั้งแต่ยอดดอย	ป่าต้นนำ้าสายสำาคัญของประเทศ	 
จนถึงป่าโกงกางริมชายทะเลอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว	ลดภาวะ 
โลกร้อน	และอนุรักษ์ป่าต้นนำ้าไม่ให้ถูกทำาลาย	ล่าสุด	กฟผ.	ได้จัดโครงการ 
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	 ๖๐	 พรรษา	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 
สยามบรมราชกุมารี	เพื่อปลูกป่าเพิ่มอีก	๑๓,๐๐๐	ไร่	

สง่ผลให	้กฟผ.	คนืสมดลุใหก้บัธรรมชาตจิากการปลกูตน้ไมไ้ปกวา่	๘๐	ลา้นตน้	 
บนพื้นที่ประมาณ	๔	 แสนไร่	 โดยสามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	 
(CO
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)	ได้มากกว่า	๘๐	ล้านตัน	และ	กฟผ.	ยังมีโครงการที่จะปลูกป่าต่อไป 

ให้ได้ปีละ	๒๐,๐๐๐	ไร่	ตั้งแต่ปี	๒๕๕๘	เป็นต้นไป

ทั้งนี้การดำาเนินงานโครงการต่างๆ	 กฟผ.	 จะให้ความสำาคัญกับการมี 
สว่นรว่มของชมุชน	เพือ่สรา้งความยัง่ยนืใหก้บัชมุชน	ตวัอยา่งทีเ่หน็เดน่ชดั 
คือ	 ชุมชนบ้านคลองเรือ	 ตำาบลปากทรง	 อำาเภอพะโต๊ะ	 จังหวัดชุมพร	 
ที่มีความต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิต	 โดยนำาศักยภาพของชุมชนท่ีมี 
แหล่งนำ้ามาพัฒนาให้เกิดโรงไฟฟ้าพลังนำ้าชุมชนบ้านคลองเรือ	วันนี้ชุมชน 
บา้นคลองเรอืไดก้า้วขา้มความสำาเรจ็ดงักลา่วไปแลว้	และกำาลงัทำาโครงการ 
ใหม่ๆ	ที่จะนำาพืชผลทางการเกษตรจากผลปาล์มมาแปรรูปเป็นไบโอดีเซล	 
เพราะเชื่อว่าจะทำาให้มีรายได้เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไป

ดังสุภาษิตที่นักพัฒนาชุมชนได้กล่าวไว้	 “ให้ปลาแก่เขาไปจนสิ้น	 เขามี 
เพียงมีพอกินไปวันวัน	 สอนเขาให้เล้ียงและหามัน	 ชั่วชีวันเขามีปลา 
ไม่ปรารมภ์”	 ลองพลิกไปอ่านเรื่อง	 “การพัฒนาชุมชน”	 ก็จะทำาให้เรา 
ได้คำาตอบว่า	 แนวทางการทำางานด้านชุมชน	ทำาอย่างไรถึงจะเป็นประสบ 
ผลสำาเร็จ	และสอดคล้องกับความต้องการของคนในชุมชน

กองบรรณาธิการ
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กฟผ. จัดพิธีสมโภช องค์หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์ทั้ง ๔ องค์
การไฟฟ้าฝา่ยผลติแหง่ประเทศไทย	(กฟผ.)	จดัพธิสีมโภชองคห์ลวงพอ่เจด็กษตัรยิท์ัง้	๔	องค	์ทีป่ระดษิฐาน 
อยู่ที่สำานักงานกลาง	กฟผ.	อำาเภอบางกรวย	จังหวัดนนทบุรี	หลังจากที่คณะอนุกรรมการบริหารจัดการ 
เงินบริจาคหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์และศาลท่านปู่สันทนะ-เจ้าแม่โสภิตา	 ได้ดำาเนินการบูรณะองค์หลวงพ่อ 
เจ็ดกษัตรยิ	์โดยในพธิมีหีลวงปูส่มหมาย	จติตปาโล	วดัปา่ดอนกระตา่ย	อำาเภอกำาแพงแสน	จงัหวดันครปฐม	 
เปน็ประธานฝา่ยสงฆ	์และนายสุนชัย	คำานูณเศรษฐ	์ผู้วา่การ	กฟผ.	เปน็ประธานฝา่ยฆราวาส	จดุเทยีนเครือ่งบชูา 
ในพิธีสมโภชองค์หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์	 โดยมีผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน	 กฟผ.	 เข้าร่วมพิธีอย่างเนืองแน่น	 
ณ	มณฑลพิธีหน้าองค์หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์	สำานักงานกลาง	กฟผ.	เมื่อวันที่	๑๒	กุมภาพันธ์	๒๕๕๘	

สำาหรับการประกอบพิธีสมโภชในคร้ังน้ี	 ทางคณะอนุกรรมการฯ	 ได้จัดให้มีพิธีสมโภชขึ้นระหว่างวันที่	 
๑๒	-	๑๓	กุมภาพันธ์	๒๕๕๘	โดยมีพระคุณเจ้าที่นิมนต์มาร่วมพิธีสมโภช	ดังนี้

	 	 ๑.	หลวงปู่สมหมาย	จิตตปาโล	วัดป่าดอนกระต่าย	อำาเภอกำาแพงแสน	จังหวัดนครปฐม
	 	 ๒.	พระอาจารย์สาคร	ธัมมาวุโธ	วัดเวฬุวัน	อำาเภอทองผาภูมิ	จังหวัดกาญจนบุรี
	 	 ๓.	หลวงตาแยง	สุขกาโม	วัดเจติยาคีรีวิหาร	(ภูทอก)	อำาเภอศรีวิไล	จังหวัดบึงกาฬ
	 	 ๔.	พระอาจารย์สมบูรณ์	กันตสีโล	วัดป่าสมบูรณ์ธรรม	อำาเภอชาติตระการ	จังหวัดพิษณุโลก
	 	 ๕.	พระอาจารย์ประเสริฐ	ถาวโร	วัดบ้านม่วง	อำาเภอลืออำานาจ	จังหวัดอำานาจเจริญ
	 	 ๖.	พระอาจารย์ผดุง	ปัญญาวโร	วัดป่าโนนค้อ	อำาเภอเมือง	จังหวัดยโสธร
	 	 ๗.	พระอาจารย์อัมพร	ปัญญาวโร	วัดป่าสันติมงคล	อำาเภอตระการพืชผล	จังหวัดอุบลราชธานี
	 	 ๘.	พระอาจารย์บุญเกิด	อริโย	วัดอัมพวันม่วงน้อย	อำาเภอเมือง	จังหวัดกาฬสินธุ์
	 	 ๙.	พระอาจารย์นิคม	นิคมวโร	วัดเวฬุวัน	อำาเภอสหัสขันธ์	จังหวัดกาฬสินธุ์
	 ๑๐.	พระอาจารย์วิรัตน์	ปภาธโร	วัดอรุณรังสี	อำาเภอสหัสขันธ์	จังหวัดกาฬสินธุ์
	 ๑๑.	พระอาจารย์สุรินทร์	กุสลจิตโต	วัดป่าศิลาอาสน์	อำาเภอเมือง	จังหวัดยโสธร
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กฟผ. จัดงาน “เชิญพ่ีเย่ียมบ้าน กฟผ. ๒๕๕๘” บรรยากาศอบอุ่น
อดีตผู้บริหารให้คำาชี้แนะที่เป็นประโยชน์ต่อการทำางาน
เมือ่วนัที	่๓๐	มกราคม	๒๕๕๘	นายสนุชยั	คำานณูเศรษฐ	์ผูว้า่การการไฟฟา้ฝา่ยผลติแหง่ประเทศไทย	(กฟผ.)	 
เป็นประธานเปิดงาน	 “เชิญพ่ีเยี่ยมบ้าน	 กฟผ.	 ๒๕๕๘”	 พร้อมให้การต้อนรับอดีตผู้ว่าการ	 กฟผ.	 อาทิ	 
พลอากาศเอก	กำาธน	สินธวานนท์	องคมนตรี	นายปรีชา	จูงวัฒนา	นายวีระวัฒน์	ชลายน	นายวิทยา	คชรักษ์	 
นายสิทธิพร	รัตโนภาส	นายไกรสีห์	กรรณสูต	และนายสุทัศน์	ปัทมสิริวัฒน์	รวมทั้งอดีตผู้บริหารระดับสูง	 
มารว่มงานอยา่งคบัคัง่	ซึง่บรรยากาศภายในงานเปน็ไปดว้ยความอบอุน่	ณ	หอประชมุเกษม	จาตกิวณชิ	ชัน้	๙	 
อาคาร	ต.๐๔๐	สำานักงานกลาง	กฟผ.

ด้านพลอากาศเอก	 กำาธน	 สินธวานนท์	 องคมนตรี	 กล่าวว่า	 ดีใจและมีความสุขมากที่วันนี้ 
ได้กลับมาเจอน้องๆ	 ชาว	 กฟผ.	 และดีใจที่ได้เห็นผู้ปฏิบัติงาน	 กฟผ.	 รุ่นใหม่	 มีความรัก 
ความสามัคคีกัน	 พร้อมกันนี้อยากฝากให้ผู้บริหารรุ่นใหม่ทุกคนมุ่งม่ันทำางานโดยยึดถือ 
ประโยชน์ของประเทศชาติและ	กฟผ.	เป็นที่ตั้ง	ทำางานด้วยความสุจริต	โปร่งใส	และทำาหน้าที่ 
ที่ตนเองได้รับมอบหมายอย่างดีที่สุด

กฟผ. มอบโรงไฟฟ้าพลังนํา้บ้านน้ําเพียงดิน 
ให้กับชุมชนผาบ่อง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เมื่อวันที่	 ๑๖	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๕๘	นายสุรพล	พนัสอำาพล	 ผู้ว่าราชการจังหวัด 
แม่ฮ่องสอน	 เป็นประธานในพิธีรับมอบโรงไฟฟ้าพลังนำ้าบ้านนำ้าเพียงดิน	 โดยมี 
นายณฐัจพนธ	์ภมูเิวยีงศร	ีผูช้ว่ยผูว้า่การโรงไฟฟา้พลงันำา้	เปน็ตวัแทนการไฟฟา้ 
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	(กฟผ.)	พร้อมด้วยนายณัฐวุฒิ	แจ่มแจ้ง	ผู้อำานวยการ 
เขือ่นภมูพิล	ตลอดจนผูบ้รหิารและผูป้ฏบิตังิานของ	กฟผ.	ไดร้ว่มเปน็สกัขพียาน 
ในพิธีมอบโรงไฟฟ้าพลังนำ้าบ้านนำ้าเพียงดินให้กับองค์การบริหารส่วนตำาบล 
ผาบ่อง	 จังหวัดแม่ฮ่องสอน	 เป็นผู้ดูแลและดำาเนินการต่อไป	 โดยโรงไฟฟ้า 
พลังนำ้าแห่งนี้มีกำาลังผลิต	 ๔๐	 กิโลวัตต์	 ติดกับชายแดนไทย-พม่า	 ด้านทิศ 
ตะวันตกของจังหวัดแม่ฮ่องสอน	มีประชาชนอาศัยอยู่ประมาณ	๗๐	ครัวเรือน	 
ส่วนใหญ่ทำาการเกษตร	 ไม่มีไฟฟ้าใช้	 โรงไฟฟ้าแห่งนี้เกิดขึ้นเนื่องในโอกาสท่ี 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ	๕	รอบ	เมื่อวันที่	 
๕	 ธันวาคม	 ๒๕๓๐	 โดย	 กฟผ.	 ได้ดำาเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังนำ้า 
บ้านนำ้าเพียงดินขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและเฉลิมฉลองในโอกาสดังกล่าว

	 ต่อมาเมื่อปี	๒๕๓๒	 เกิดเหตุการณ์สู้รบตามแนวชายแดน	ทำาให้โรงไฟฟ้า 
ถกูทำาลายจนไมส่ามารถเดนิเครือ่งได	้กฟผ.	จงึเขา้ไปสำารวจและฟืน้ฟจูนสามารถ 
จ่ายไฟฟ้าได้ในปี	๒๕๔๘	และเพิ่มกำาลังการผลิตไฟฟ้าจาก	๒๐	กิโลวัตต์	 เป็น	 
๔๐	กิโลวัตต์	รวมถึงร่วมจัดตั้ง	“โครงการผู้ใช้ไฟฟ้าหมู่บ้าน”	เพื่อให้ประชาชน 
สามารถบริหารการใช้ไฟฟ้าได้ด้วยตนเอง
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โครงการแว่นแก้ว เตรียมจัดกิจกรรมยิ่งใหญ่
เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
นายสหรัฐ	 บุญโพธิภักดี	 รองผู้ว่าการกิจการสังคม	 เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการ 
แวน่แกว้	ประจำาป	ี๒๕๕๘	เพือ่สรปุผลการดำาเนนิงานของโครงการตลอดป	ี๒๕๕๗	และวางแผน 
การดำาเนินโครงการต่อในปี	๒๕๕๘	ร่วมกับพันธมิตรของโครงการฯ	โดยมีแพทย์หญิงสุพัตรา	 
จามรสุวรรณ	 จักษุแพทย์	 โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์	 (วัดไร่ขิง)	 นายจิตบุญ	 จันทพันธ์	 

ผู้จัดการฝ่าย	Retails	Operation	บริษัทหอแว่นกรุ๊ป	จำากัด	พร้อมคณะ	เข้าร่วมประชุม	ณ	ห้องประชุม	V2	 
ร้านออเร้นจ์เฮ้าส์	อำาเภอสามพราน	จังหวัดนครปฐม	เมื่อวันที่	๒๒	มกราคม	๒๕๕๘

นายสหรัฐ	 บุญโพธิภักดี	 รองผู้ว่าการกิจการสังคม	 กล่าวว่า	 เนื่องในปี	 ๒๕๕๘	 เป็นปีมหามงคลที่สมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 เจริญพระชนมายุครบ	๖๐	พรรษา	 กฟผ.	 ร่วมกับพันธมิตร 
โครงการฯ	 จัดทำา	 “โครงการแว่นแก้ว	 เฉลิมพระเกียรติ	 ๖๐	 พรรษา	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 
สยามบรมราชกุมารี”	เพื่อถวายความจงรักภักดี	สำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ	และสานต่อพระราชดำาริของ 
พระองค์ในการช่วยเหลือผู้ยากไร้ที่มีปัญหาทางสายตาทั่วประเทศ	 โดยโครงการแว่นแก้วได้ตั้งเป้าหมาย 
ว่าจะช่วยเหลือแก้ไขปัญหาทางสายตาแก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคมเพิ่มอีก	๖๐,๐๐๐	คน	ภายในปี	๒๕๕๘

นอกจากนี้	 ได้มีการปรับปรุงคุณภาพของเลนส์และกรอบแว่นตาให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นโดยบริษัท	 
หอแว่นกรุ๊ป	 จำากัด	 เพื่อนำามามอบให้กับประชาชนทั่วประเทศที่เข้ารับบริการ	 ซึ่งจะทำาให้ต้นทุนเพิ่มขึ้น	 
คิดเป็นมูลค่าอันละ	 ๒๕๐	 บาท	 จึงขอเชิญชวนประชาชนทั่วประเทศร่วมเป็นส่วนหนึ่ง 
ในการเปิดโลกทัศน์ทางสายตาให้กับผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบปัญหา 
ทางสายตาทั่วประเทศ	 โดยสามารถร่วมบริจาคเงินผ่านบัญชี 
ธนาคารกรุงไทย	 สาขาสามพราน	 ชื่อบัญชี	 “เงินบริจาคโครงการ 
แว่นแก้ว”	เลขที่บัญชี	๗๓๔-๐-๑๙๑๕๒-๖	ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

เขื่อนภูมิพลทำาพิธีเปิด “โครงการ ๙๖๐ ฝาย
ถวายสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร”ี
นายมนตรี	ชนะชัยวิบูลวัฒน์	รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก	เป็นประธานในพิธีเปิด	“โครงการ	 
๙๖๐	ฝาย	ถวายสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุาร”ี	เฉลมิพระเกยีรตเินือ่งใน 
โอกาสมหามงคล	 เจริญพระชนมายุครบ	 ๖๐	 พรรษา	ณ	 ลำาห้วยวังกระเจา	 เขื่อนภูมิพล	 
โดยก่อนทำาพิธี เปิดได้มีการถวายราชสดุดี 	 และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จ- 
พระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 โดยมีผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเขื่อนภูมิพล	 
นำาโดยนายณัฐวุฒิ	แจ่มแจ้ง	ผู้อำานวยการเขื่อนภูมิพล	หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ	คณะแพทย์	 
พยาบาล	 โรงพยาบาลสามเงา	 คณะอาจารย์	 นักเรียน	 นักศึกษา	 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม	 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก	เข้าร่วมในพิธีและร่วมแรงร่วมใจกันสร้างฝาย	ณ	ลำาห้วย 
วังกระเจา	 ได้ทั้งหมด	 ๑๐	 ฝายใหญ่	 นอกจากน้ี	 รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก	 พร้อมด้วย 
หัวหน้าส่วนและผู้บริหารเขื่อนภูมิพลได้เดินให้กำาลังใจแก่ผู้มาร่วมสร้างฝายทุกจุดด้วย	 
หลงัจากน้ันผู้มารว่มงานไดร้ว่มกนัรบัประทานอาหารกลางวนัพรอ้มกนั	บรรยากาศเปน็ไปอยา่ง 
สนุกสนานและอิ่มเอมใจท่ีได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้แก่ประเทศ	 
เมื่อวันที่	๑๓	กุมภาพันธ์	๒๕๕๘
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กฟผ. สร้างชื่อขายคาร์บอนเครดิต
จากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ๑.๕ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์
โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าแม่เมาะเคร่ืองที่	 ๑๐	 -	 ๑๑	 ช่วยลด 
คาร์บอนไดออกไซด์	 (CO

2
)	 และขายคาร์บอนเครดิตได้ปีละเกือบ	 ๔	 แสนตัน 

คาร์บอนไดออกไซด์เป็นเวลา	๔	ปี	นับเป็นโครงการ	CDM	ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย	 
และเป็นโครงการ	CDM	จากการปรับปรุงเครื่องกำาเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

นายสุนชัย	 คำานูณเศรษฐ์	 ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 (กฟผ.)	 กล่าวว่า	 
การปรบัปรงุประสทิธภิาพโรงไฟฟา้แมเ่มาะ	หนว่ยที	่๑๐	-	๑๑	กำาลงัผลติตดิตัง้เครือ่งละ	๓๐๐	 
เมกะวัตต์	แล้วเสร็จในปี	๒๕๕๒	สามารถเพิ่มกำาลังผลิตจริงได้เครื่องละไม่น้อยกว่า	๕	เมกะวัตต์	 
และใชเ้ชือ้เพลิงลดลง	ทำาให้สามารถลดการปลอ่ยกา๊ซคารบ์อนไดออกไซดล์งดว้ย	ซึง่	กฟผ.	ไดร้บัการรบัรอง 
ปรมิาณกา๊ซเรอืนกระจกจากกรรมการบรหิาร	CDM	ของสหประชาชาต	ิ(CDM	Executive	Board)	เมือ่วนัที	่๓	กมุภาพนัธ	์ 
๒๕๕๘	 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้	 (CCR	 Issuance)	 ปีละ	 ๓.๙๔	 แสนตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี	 ครอบคลุม 
ระยะเวลา	๔	ปี	รวม	๑.๕	ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์

สำาหรับการขายคาร์บอนเครดิตงวดแรก	 เป็นปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่ลดได้ในปี	 ๒๕๕๖	 โดยได้ทำาสัญญาซื้อ-ขาย	 
ไว้กับบริษัท	Vattenfall	Energy	Trading	Netherlands	N.V.	ในราคาตลาดคาร์บอนเครดิตตันละ	๑	-	๒	ยูโร	คิดเป็นเงิน 
ประมาณ	๕.๘	ล้านบาท	แม้ว่าจะเป็นจำานวนเงินไม่มาก	แต่ก็แสดงให้เห็นว่า	กฟผ.	สามารถทำาโรงไฟฟ้าแม่เมาะให้เป็น 
เทคโนโลยสีะอาดได	้จนไดร้บัการยอมรบัในระดบัสากล	รวมทัง้ยงัเปน็โครงการปรบัปรงุประสทิธภิาพโรงไฟฟา้ทีส่ามารถ 
ขายคาร์บอนเครดิตขนาดใหญ่ที่สุดในโลกในปัจจุบัน

อนึ่ง	 คาร์บอนเครดิตคือ	 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่สามารถลดได้จากการดำาเนินโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด	 
หรือที่เรียกสั้นๆ	 ว่า	CDM	 (Clean	Development	Mechanism)	ซึ่งกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วต้องการคาร์บอนเครดิต	 
เนื่องจากมีพันธกรณีที่จะต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามที่ระบุไว้ในพิธีสารเกียวโต

กฟผ. รับมอบใบประกาศนียบัตรความสําเร็จ ๓ โครงการนําร่อง
เข้าร่วมพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจได้สำาเร็จ
นายณัฐจพนธ์	 ภูมิเวียงศรี	 ผู้ช่วยผู้ว่าการโรงไฟฟ้าพลังนำ้า	 เป็นตัวแทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 (กฟผ.)	 รับมอบใบประกาศนียบัตรความสำาเร็จ 
ของการพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย	 (Thailand	 Voluntary	 Emission	 Reduction	 Program:	 T-VER)	 
จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก	(องค์การมหาชน):	อบก.	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โดยได้รับเกียรติจากนายสุนันต์	อรุณนพรัตน์	 
ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรความสำาเร็จฯ	 ครั้งนี้	 เมื่อวันที่	 ๓๐	 มกราคม	๒๕๕๘	 
ณ	ห้องวิภาวดีบอลรูม	ซี	ชั้นแอล	โรงแรมเซ็นทารา	แกรนด์	แอท	เซ็นทรัลพลาซา	ลาดพร้าว	กรุงเทพฯ

ทั้งนี้	โครงการของ	กฟผ.	ทั้ง	๓	โครงการนำาร่อง	ได้แก่
๑.	โครงการโรงไฟฟ้าพลังนำ้าท้ายเขื่อนนเรศวร	จังหวัดพิษณุโลก	(Naresuan	Hydro	Power	Project)
๒.	โครงการระบบผลิตไฟฟ้าจากกังหันลมขนาด	๒	 x	 ๑.๒๕	 เมกะวัตต์	 ลำาตะคอง	 จังหวัดนครราชสีมา	 
	 (2	x	1.25	MW	Lamtakhong	Wind	Turbines	Generators,	Thailand)
๓.	โครงการโรงไฟฟ้าพลังนำ้าชุมชนบ้านคลองเรือ	 (Khlong	 Ruea	Off-Grid	 Hydro	 Power	 Project)	 
	 จังหวัดชุมพร

โดยโครงการที่	 ๑	 และ	 ๒	 เป็นสองโครงการแรกของประเทศไทยที่รับการทวนสอบปริมาณการลด 
กา๊ซเรอืนกระจก	ซึง่สามารถลดการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกได	้๑๖,๙๑๔	ตนัคารบ์อนไดออกไซดเ์ทยีบเทา่ตอ่ปี
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บทความพิเศษ Feature

เรื่อง : กองสารสนเทศ ฝ่ายสื่อสารองค์กร

                 ค่าไฟฟ้าลงตาม
แต่สมดุลพลังงานจะช่วยสร้างเสถียรภาพในระยะยาว
ก๊าซลง
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นับเป็นข่าวดีของคนไทยทุกคนที่ค่าไฟฟ้าผันแปร (F
t
) มีแนวโน้ม 

ลดลงตามราคาก๊าซธรรมชาติเหลวในตลาดโลก ทั้งยังส่งผลให้ 
ราคาเช้ือเพลิงอ่ืนๆ ลดลงตามไปด้วย แต่การสร้างสมดุล 
ทางพลังงานยังคงมีความจำาเป็น และเป็นหลักประกันให้เกิด 
เสถียรภาพของราคาค่าไฟฟ้าในระยะยาว

ราคากา๊ซธรรมชาตเิหลว (Liquef ied Natural Gas - LNG) ของโลก  
ในชว่งไมก่ีป่ทีีผ่า่นมา ไดล้ดลงคอ่นขา้งมาก อนัเปน็ผลมาจากการ 
พฒันาแหลง่กา๊ซธรรมชาตจิากหนิดนิดาน (Shale Gas) จำานวนมาก 
ในทวีปอเมริกาเหนือ ปัจจุบันราคาก๊าซธรรมชาติอ้างอิงของ 
ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่เรียกว่า US Henry Hub มีราคา 
เพียง ๓ - ๔ ดอลลาร์สหรัฐต่อล้านบีทียู

๗

อย่างไรก็ตาม ราคาซื้อขาย LNG ตามสัญญาและราคาตลาดจร  
(Spot Market) ในยุโรปและเอเชียยังแพงกว่าสหรัฐฯ หลาย 
เท่าตัว ดร.โชติชัย สุวรรณาภรณ์ ผู้บริหาร ปตท. ระบุว่า ต้นทุน 
ในการนำาเข้า LNG ประกอบด้วยต้นทุนในการปรับสภาพก๊าซ 
ให้เป็นของเหลว (Liquefaction) ต้นทุนค่าขนส่ง (Shipping)  
และต้นทุนการปรับสภาพก๊าซจากของเหลวให้กลับมาเป็นไอ  
(Regasif ication) ประมาณกันว่า ต้นทุน Liquefaction  
นั้นอยู่ที่ประมาณ ๓ ดอลลาร์สหรัฐต่อล้านบีทียู  
คา่ขนส่งก็ข้ึนอยูกั่บระยะทาง ซ่ึงประเมนิวา่ การขนสง่  
LNG จากสหรัฐฯ มายังภูมิภาคเอเชียจะประมาณ  
๓ - ๔ ดอลลาร์สหรัฐต่อล้านบีทียู และยังมีต้นทุน  
Regasif ication ที่ประมาณ ๒ - ๓ ดอลลาร์สหรัฐ 
ต่อล้านบีทียู ยังไม่รวมค่าจองก๊าซธรรมชาติสำาหรับ 
นำามาผลติ LNG คา่ขนสง่ทางทอ่มายงัโรงปรบัสภาพ 
ก๊าซมาเป็นของเหลว และส่วนต่างกำาไรที่คาดว่า 
จะต้องถูกบวกเข้าไปอีก รวมแล้วน่าจะเพิ่มไปอีก  
๑ - ๒ ดอลลาร์สหรัฐต่อล้านบีทียู

นกัวเิคราะหห์ลายสำานกัตา่งมองวา่ ราคา LNG ยกเวน้ในสหรฐัอเมรกิา  
จะยงัอยูใ่นระดบัสงู โดยเฉพาะราคา LNG ในตลาดเอเชยีทีอ่า้งองิราคา 
นำาเข้าของประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากเป็นผู้นำาเข้ารายใหญ่ถึงร้อยละ ๕๐  
ของปริมาณนำาเข้าทั้งหมด โดยเอเชียเป็นภูมิภาคท่ีมีความต้องการ 
นำาเขา้ LNG มากทีส่ดุจากญีปุ่น่ จนี เกาหลใีต ้อนิเดยี สงิคโปร ์มาเลเซยี  
และไทย

สำาหรับก๊าซธรรมชาติที่นำามาผลิตไฟฟ้าในประเทศไทย มาจากแหล่ง 
ก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยราวร้อยละ ๖๐ และนำาเข้าอีกร้อยละ ๔๐  
โดยที่ปริมาณการผลิตก๊าซธรรมชาติในประเทศเริ่มลดลงเรื่อยๆ  
จนมีการคาดการณ์ว่า จะเหลือใช้อีก ๗ ปี ขณะที่ปริมาณการใช้ก๊าซ 
ธรรมชาตกิลบัเพิม่สงูขึน้ ทำาใหต้อ้งนำาเขา้ LNG สงูขึน้จากปจัจบุนัทีน่ำาเขา้ 
ปีละ ๒ ล้านตัน ซึ่งหมายถึงสัดส่วนของราคาของก๊าซธรรมชาติที่แพง  
จะถูกนำามาเฉลี่ยในสูตรราคาก๊าซธรรมชาติเพิ่มมากขึ้น

ที่มา: BP Statistical Review of World Energy June 2014
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ค่าเชื้อเพลิงเป็นต้นทุนการผลิตไฟฟ้ากว่าร้อยละ ๕๐ และเชื้อเพลิงที่สำาคัญ 
และมีผลต่อค่า Ft ที่สุดคือ ก๊าซธรรมชาติ เพราะเป็นเชื้อเพลิงที่ กฟผ.  
และผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ (IPP) ใช้ในการผลิตไฟฟ้ารวมกันราวร้อยละ ๖๕  
แม้ว่าการปรับตัวลดลงของราคาก๊าซธรรมชาติจะช่วยให้ค่าไฟฟ้าถูกลง  
แตห่ากสดัสว่นกา๊ซธรรมชาตใินประเทศลดลงกจ็ะทำาใหต้น้ทนุกา๊ซธรรมชาต ิ
สูงขึ้นได้เช่นกัน

นอกจากนี ้บทเรยีนในอดตีจากการผนัผวนของราคานำา้มนั หรอืความขดัแยง้ 
ระหว่างประเทศ รวมทั้งอุบัติเหตุโรงไฟฟ้า ทำาให้ประเทศต่างๆ พยายาม 
ลดการพ่ึงพาเชื้อเพลิงชนิดใดชนิดหนึ่งมากเกินไป เห็นได้จากตัวอย่าง 
การสร้างสมดุลทางพลังงานของประเทศชั้นนำาต่างๆ เช่น

ทั้งนี้ ราคาก๊าซธรรมชาติที่ กฟผ. ซื้อจาก ปตท. ประกอบด้วยราคา 
เน้ือก๊าซเฉลี่ย รวมค่าการตลาดและอัตราค่าผ่านท่อ ซ่ึงในเดือน 
กันยายน ๒๕๕๗ มีราคาเท่ากับ ๓๑๓.๖๓ บาทต่อล้านบีทียู  
มีรายละเอียดการคำานวณคือ

ราคาก๊าซที่ กฟผ. ซื้อจาก ปตท. (1) = ราคาเนื้อก๊าซเฉลี่ย (2) +  
ค่าการตลาด (3) + อัตราค่าผ่านท่อ (4)

 (1) = (2) + (3) + (4)
  = 288.49 + 2.15 + 21.99
  = 313.63 บาทต่อล้านบีทียู

ราคาเนือ้ก๊าซเฉลีย่ 288.94 บาทตอ่ลา้นบทียี ูคำานวณจากการเฉลีย่ 
ถ่วงนำ้าหนักตามสัดส่วนปริมาณก๊าซจากแหล่งอ่าวไทย พม่า และ  
LNG ที่เท่ากับร้อยละ 67.14, 28.91 และ 3.95 ดังนี้

 (2) ราคาเนื้อก๊าซเฉลี่ย
  = 241.48 x 67.14 เปอร์เซ็นต์
  + 377.54 x 28.91 เปอร์เซ็นต์
  + 435.78 x 3.95 เปอร์เซ็นต์
  = 288.49 บาทต่อล้านบีทียู

สหรัฐอเมริกา เป็นประเทศที่ราคาก๊าซธรรมชาติถูกที่สุด  
แต่สัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าเป็นผลมาจาก 
การแข่งขันด้านต้นทุนการผลิตของโรงไฟฟ้าประเภทต่างๆ  
ซึ่งถ่านหินยังคงมีสัดส่วนสูงสุดในปัจจุบัน

ที่มา: กระทรวงพลังงาน
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เยอรมนี มีนโยบายส่งเสริมการนำาพลังงานทดแทนมาใช้ผลิตไฟฟ้าอย่างจริงจัง  
ทำาใหป้จัจบุนักำาลงัผลติตดิตัง้โรงไฟฟา้แสงอาทติยส์งูทีส่ดุถงึ ๓๘,๑๒๔ เมกะวตัต ์ 
ซึ่งส่วนใหญ่ร้อยละ ๙๐ เป็นการติดตั้งบนหลังคาบ้าน (Solar Rooftop) คิดเป็น 
สดัสว่นกำาลงัผลติตดิตัง้จากเซลลแ์สงอาทติยร์อ้ยละ ๒๑ แตส่ามารถผลติพลงังาน 
ได้ร้อยละ ๖ ส่วนพลังงานลมมีสัดส่วนกำาลังผลิตติดตั้งร้อยละ ๒๐ แต่มีสัดส่วน 
การผลิตพลังงานร้อยละ ๙ โดยที่การผลิตพลังงานจากลิกไนต์และถ่านหินยังมี 
สัดส่วนสูงสุดที่ร้อยละ ๔๖

ญี่ปุ่น เป็นประเทศที่ไม่มีแหล่งพลังงานของตนเอง จึงสร้างสมดุล 
ของแหล่งพลังงานในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน แต่ภายหลังเหตุการณ์ 
อบุตัเิหตโุรงไฟฟา้นวิเคลยีรใ์นป ีค.ศ. ๒๐๑๑ ไดท้ดแทนการผลติไฟฟา้ 
ดว้ยการใช ้LNG และอยูร่ะหวา่งการปรบัปรงุและนำาโรงไฟฟา้นวิเคลยีร ์
กลับมาเดินเครื่องเพิ่มขึ้น

ในสถานการณ์ปัจจุบัน ไม่เพียงแต่ก๊าซธรรมชาติเท่านั้น ราคาพลังงานทุกประเภททั้งเชื้อเพลิง 
ฟอสซิลและพลังงานทดแทนก็กำาลังถูกลง นับเป็นโอกาสดีในการมีพลังงานต้นทุนตำ่า  
และการปรับสมดุลการผลิตไฟฟ้าในสัดส่วนที่เหมาะสมจากแหล่งต่างๆ เช่น ถ่านหิน พลังงาน 
หมุนเวียนรูปแบบต่างๆ อาทิ ชีวมวล ขยะ ลม และแสงอาทิตย์ ซึ่งจะช่วยสร้างหลักประกันที่ดี 
ในด้านความมั่นคงของระบบไฟฟ้าและเสถียรภาพทางราคาพลังงานในระยะยาว
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พลังงานวันนี้ ENERGY Today

น โ ย บ า ย พ ลั ง ง า น ข อ ง เ ย อ ร ม นี ที่ เ รี ย ก ว่ า  
Energ iewende หรือนโยบายพลังงานใหม่  
เป็นความพยายามท่ีจะลดสัดส่วนการผลิตไฟฟ้า 
จากพลังงานนิวเคลียร์และเชื้อเพลิงฟอสซิล สะท้อน 
ให้เห็นถึงความต้องการของรัฐบาลที่จะลดปริมาณ 
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้ลดลงร้อยละ  
๗๐ ในปี ๒๕๘๓ เมื่อเทียบกับปริมาณการปล่อยก๊าซ 
ชนิดนี้ในปี ๒๕๓๓ พร้อมกับปิดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 
ทัง้หมดใหไ้ดภ้ายในป ี๒๕๖๕ นโยบายนีห้นนุใหม้กีาร 
ผลติไฟฟ้าดว้ยพลงังานหมนุเวยีนมากขึน้ในระยะยาว

อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่นโยบายยังไม่ประสบผล  
ยังคงมีการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลอย่างถ่านหินและก๊าซ 
ธรรมชาติอยู่ และการดำาเนินตามนโยบายดังกล่าว  
กลับส่งผลให้การใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า 
ลดลง

จากข้อสันนิษฐานเบื้องต้นมีความเชื่อว่า นโยบาย 
พลังงานใหม่ของเยอรมนีจะทำาให้มีการใช้ก๊าซ 
ผลิตไฟฟ้ามากกว่าถ่านหิน เน่ืองจากการใช้ก๊าซ 
ผลิตไฟฟ้าน่าจะสะอาดปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม 
มากกว่า  เพราะโรงไฟฟ้าถ่ านหินปล่อยก๊าซ 
คาร์บอนไดออกไซด์มากกว่าโรงไฟฟ้าก๊าซถึง ๒ เท่า  
และยังมีเถ้าลอยที่มาจากกระบวนการผลิตที่มี  
รังสีมากกว่าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ถึง ๑๐๐ เท่าในการ 
ผลิตไฟฟ้าปริมาณเท่ากัน

เรียบเรียง : สุภร เหลืองกำาจร

สัดส่วนการใช้ก๊าซผลิตไฟฟ้า
ของเยอรมนีลดลง

และพึ่งก๊าซจากรัสเซียน้อยลง

แต่การตัดสินใจปิดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทั้ง ๘ โรง 
อย่างทันทีทันใดในปี ๒๕๕๔ หลังจากเกิดเหตุกับ 
โรงไฟฟ้าฟุกุชิมะ ทำาให้เยอรมนีต้องเลือกใช้ถ่านหิน 
มาแทนที่สัดส่วนของโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ 
ที่หายไป โดยในช่วง ๒ ปีที่ผ่านมา มีการผลิตไฟฟ้า 
ด้วยเชื้อเพลิงถ่านหินเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ ๑๑ ทำาให้ 
ปัจจุบันเยอรมนีมีสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าด้วยถ่านหิน  
มากกว่าร้อยละ ๔๕ ในทางกลับกัน ปริมาณไฟฟ้า 
ที่ผลิตจากก๊าซกลับลดลงมากกว่า ๑ ใน ๓ ของช่วง 
ระหว่างปี ๒๕๕๔ - ๒๕๕๖ และในปี ๒๕๕๗ ลดลง 
มากกว่าร้อยละ ๒๔ ซึ่งเป็นผลที่ไม่ได้คาดคิด

เหตผุลหนึง่ทีก่ารใชน้โยบายพลงังาน Energiewende  
กลับส่งผลตรงข้ามก็คือ พลังงานแสงอาทิตย์มีต้นทุน 
ตำ่าลง ส่งผลให้มีการใช้ก๊าซน้อยลงแทนที่จะเป็นการ 
ใช้ถ่านหินน้อยลง เยอรมนีเหมือนกับสหรัฐอเมริกา 
และอังกฤษในแง่ที่ว่า ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด 
เกิดขึ้นในช่วงกลางวัน และความต้องการจะลดลง 
ในช่วงกลางคืน สอดคล้องกับพลังงานแสงอาทิตย์ที่ 
สามารถผลิตไฟฟ้าได้เกินความต้องการในช่วงกลางวัน  
จึงถูกนำามาใช้เป็นพลังงานเสริมในช่วงท่ีมีความ 
ต้องการไฟฟ้าสูงสุด
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วิธีที่ดีในการเพิ่มความมั่นคงด้านพลังงานของ 
ประเทศเยอรมนีคือ การเชื่อมโยงระบบส่งกับ 
ประเทศแถบสแกนดิเนเวียและประเทศอื่นๆ ใน 
ยโุรปทีม่พีลงังานนำา้อยูม่หาศาล การขยายคลงั LNG  
พรอ้มเพิม่การนำาเขา้กา๊ซราคาถกูจากสหรฐัอเมรกิา  
อย่างไรก็ตาม โครงการทั้งหลายเหล่าน้ีต้องใช้ 
เวลานานในการดำาเนินการ ซึ่งจากราคาขายส่ง 
ไฟฟ้าของเยอรมนีที่มีราคาตำ่าในปัจจุบัน จึงเป็น 
ข้อกังวลว่า จะมีแรงจูงใจเพียงพอหรือไม่สำาหรับ 
การลงทุนในโครงการเหล่าน้ี ประกอบกับสถานการณ์ 
การเมืองที่ เผชิญหน้าระหว่างยุโรปกับรัสเซีย 
ที่ยังตึงเครียดอยู่ เยอรมนีจะมีเวลารอให้โครงการ 
ต่างๆ แล้วเสร็จได้มากน้อยเพียงใด

๑๑

ที่มา: บทความเรื่อง Germany’s energy mix: Getting out of gas, Germany’s 
reliance on Russian gas is falling, The Economist วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘

เหตุผลสำาคัญคือ โรงไฟฟ้าก๊าซสามารถเดินเครื่อง 
และหยุดเดินเครื่องได้ง่ายและรวดเร็วกว่าโรงไฟฟ้า 
ถ่านหินหรือนิวเคลียร์ ปกติโรงไฟฟ้าก๊าซจะใช้ผลิต 
ไฟฟ้าสนองความต้องการที่มีสูงสุดในช่วงกลางวัน  
แต่เนื่องจากปัจจุบันมีพลังงานแสงอาทิตย์และ 
พลังงานหมุนเวียนอื่นๆ มากขึ้น ซ่ึงสามารถใช้เป็น 
พลังงานเสริมในช่วงความต้องการสูงสุดได้ โรงไฟฟ้า 
ก๊าซจึงไม่ถูกสั่งให้เดินเครื่อง ส่งผลให้โรงไฟฟ้า 
ก๊าซธรรมชาติผลิตไฟฟ้าเพียงแค่คร่ึงหน่ึงของกำาลังผลิต 
ที่มีอยู่เท่าน้ันเอง ทำาให้บริษัทผู้ผลิตเองต้องสูญเสีย 
รายได้

เหตุการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครน 
ที่ยังคงส่งผลกระทบต่อการจัดส่งก๊าซให้ประเทศ 
ในยุโรป อาจทำาให้การลดการพึ่งพาพลังงานก๊าซ 
ของเยอรมนีเป็นเรื่องดี แม้ว่าจะมีการเจรจาระหว่าง 
สหภาพยุโรป รัสเซีย และยูเครน เพื่อหาข้อยุติ 
เรื่องการขนส่งก๊าซ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗  
แตก่ย็งัไมม่ทีีทา่ว่าจะไดข้้อยตุ ิเยอรมนยีงัทำาใหร้สัเซยี 

ไมพ่อใจโดยการขายตอ่กา๊ซทีน่ำาเขา้มาสว่นหนึง่ใหก้บั 
ยูเครนอีกด้วย ทำาให้ความขัดแย้งมีทีท่าจะทวี 
ความรุนแรงและการค้าจะยิ่งมีข้อจำากัดเพิ่มขึ้น

มีคำาถามว่า หากเยอรมนียังต้องพึ่งพาก๊าซเป็น 
เชื้อเพลิงเสริมในช่วงที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด  
โดยไม่ต้องพึ่งก๊าซจากรัสเซียได้หรือไม่ หลายคน 
มองวา่เยอรมนยีงัมพีลงังานหมนุเวยีนอืน่ๆ ทีส่ามารถ 
รองรับความต้องการที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงในแต่ละ 
ช่วงเวลา เช่น ชีวมวล นำ้า และขยะ อย่างไรก็ตาม  
พลังงานเหล่านี้อาจจะถูกพัฒนาเต็มประสิทธิภาพ 
แล้ว เนื่องจากเยอรมนีเผาขยะไปในปริมาณที่ 
มากกว่าจะนำามาใช้ผลิตไฟฟ้า ขณะที่การพัฒนา 
โรงไฟฟ้าพลังนำ้าก็ต้องการภูมิศาสตร์ที่เหมาะสม  
รวมทัง้ยงัมขีอ้กงัวลเกีย่วกบัความสะอาดของการเผา 
ชีวมวลที่เป็นวัสดุจากการเกษตร

เหตุผลหนึ่ง
ที่การใช้นโยบายพลังงาน 

Energiewende 
กลับส่งผลตรงข้าม 

ก็คือ พลังงานแสงอาทิตย์
มีต้นทุนตํ่าลง



โรงไฟฟ้าในอนาคต Plant for Future

เสียงจากผู้เชี่ยวชาญ
ถึงความจำาเป็นต้องก่อสร้างโรงไฟฟ้าในตอนนี้

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นองค์การที่มีภารกิจสำาคัญในการจัดหาพลังงานไฟฟ้า 
เพื่อความสุขของคนทั้งประเทศ การดำาเนินงานมีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายกลุ่ม ดังนั้น 
จึงต้องมีการสื่อสารเพ่ือความเข้าใจในภารกิจและกระบวนการดำาเนินงาน ด้วยความสำาคัญดังกล่าว กฟผ.  
ได้จัดกิจกรรมนำาตัวแทนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ เช่น สื่อมวลชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน 
และสิง่แวดลอ้ม สถาบนัการศกึษา ไปศกึษาดงูานโรงไฟฟา้ตา่งๆ ในตา่งประเทศ โดยเฉพาะโรงไฟฟา้เทคโนโลย ี
ถ่านหินสะอาด ซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยสร้างความมั่นคงให้กับระบบไฟฟ้าของประเทศ ส่งผลให้ได้รับ 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เดินทางไปดูงานอันเป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินงานของ กฟผ.



๑๓

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ ๑๒ - ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ กฟผ. ได้จัดกิจกรรม 
ศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด ณ ประเทศญี่ปุ่น  
หนึ่งในผู้ร่วมเดินทางคร้ังนั้นคือ คุณประเสริฐสุข จามรมาน  
ผู้อำานวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การ 
มหาชน) ได้แสดงความคิดเห็นที่ได้จากการศึกษาดูงานว่า

“สิ่งที่เป็นประโยชน์มากจากการดูงานในครั้งนี้คือ ได้รับทราบว่า 
ประเทศที่มีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่างประเทศญ่ีปุ่นก็มีการ 
เตรียมความพร้อมเรื่องพลังงานเป็นอย่างมาก ญี่ปุ่นเป็นประเทศ 
ที่นำาเข้าพลังงานทั้งหมด ประเทศไทยเองส่วนใหญ่ก็ต้องพึ่งพิง 
พลังงานจากต่างประเทศ ฉะนั้นจะบริหารจัดการอย่างไรให้มี 
พลังงานเพียงพอที่จะใช้เพื่อการพัฒนาประเทศ และความเป็นอยู่ 
ของประชาชนตามมาตรฐานที่ควรจะเป็น

คุณประเสริฐสุข จามรมาน



มีนาคม - เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘๑๔
“ประเทศไทยยังขาดองค์ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับ 
เรื่องของพลังงาน คนยังมีความกังวลว่าพลังงานใน 
หลากหลายรูปแบบนั้นจะมีผลกระทบเชิงลบต่อ 
สิ่งแวดล้อม การท่ีหลายประเทศโดยเฉพาะประเทศ 
ทีก่ำาลงัพฒันาหนักลบัมาใชถ้า่นหนินัน้ ไมไ่ดเ้ปน็สิง่ที ่
ผดิปกตไิปจากประเทศอืน่ๆ ประเทศไทยกเ็หมอืนกบั 
หลายๆ ประเทศที่กำาลังพัฒนา เราจำาเป็นต้อง 
เลือกสิ่งที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของประเทศไทย  
เราคงต้องหันมาพึ่งพิงการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน 
ตามนโยบายรัฐบาลอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น ประเด็น 
อยู่ที่ว่า เราจะจัดการอย่างไรให้การผลิตไฟฟ้าจาก 
ถ่านหินเกิดประโยชน์สูงสุด ขณะเดียวกันก็ลด 
ผลกระทบท่ีมีต่อส่ิงแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของ 
ประชาชนให้มากที่สุด ซึ่งเชื่อว่าทาง กฟผ. กระทรวง 
พลังงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถช่วยกัน 
บริหารจัดการได้ และเชื่อมั่นว่าทาง กฟผ. ก็คงต้อง 
เลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำาหรับคนไทย

“สว่นการสรา้งโรงไฟฟา้ใหม ่มองวา่ยงัมคีวามจำาเปน็ 
สำาหรบัประเทศไทย เพราะวา่ขณะนีน้อกจากปรมิาณ 
ไฟฟ้าบางพื้นที่ไม่เพียงพอแล้ว ปริมาณสำารองก็ตำ่า 
จนเกินไป ขณะเดียวกันก็ต้องคำานึงถึงความเห็น 
ของประชาชนในพื้นที่ คิดว่า กฟผ. ก็ยินดีที่จะรับฟัง 
ความคิดเห็นของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่ กฟผ.  
จะเข้าไปสร้างโรงไฟฟ้า สิ่งที่ กฟผ. ทำาก็เพื่อบริการ 
ประชาชน ไมไ่ดท้ำาดว้ยเจตนารมณข์องการหารายได ้ 
เพราะว่าหน่วยงานของรัฐนั้นมีวัตถุประสงค์หลัก 
คอื การใหบ้รกิารประชาชนทีด่ ีดงัน้ัน ภารกิจใหญห่ลวง 
ของ กฟผ. คือ ต้องดำาเนินการในเชิงรุกให้มากยิ่งขึ้น  
เพ่ือที่จะสร้างความเข้าใจท่ีถูกต้อง และเกิดการ 
ยอมรับกันอย่างจริงใจ

“ส่วนตัวก็หวังว่าประชาชนในพื้นที่ซึ่งรู้จักและเข้าใจ 
พืน้ทีข่องตนเองเปน็อยา่งด ีนา่จะรว่มมอืกนัใหข้อ้มลู 
ที่ถูกต้องกับหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบในการทำา 
โครงการต่างๆ ไม่ใช่เฉพาะแต่ กฟผ. เท่านั้น จะได้ 
ช่วยกันวิเคราะห์ว่าควรจะเลือกไปในทิศทางไหน 
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและประเทศของเรา 
มากที่สุด ทุกสิ่งทุกอย่างจัดการได้บนพื้นฐานของ 
ข้อมูลที่ถูกต้อง และต้องยอมรับข้อมูลที่เป็นวิชาการ 
ด้วย มิใช่เลือกเอาแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายใด 
ฝา่ยหนึง่ สิง่เหลา่นัน้ไมก่อ่ใหเ้กดิประโยชนอ์ยา่งยัง่ยนื 
ให้กับชุมชนและประเทศของเรา



มีนาคม - เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘

“ยังมีเทคโนโลยี CCS – Carbon Capture and  
Storage ที่เรายังทำาไม่ได้ อยากให้ทาง กฟผ. ลอง 
นำาผู้เกี่ยวข้องไปดูงานในด้านนี้ด้วย เราอาจมุ่งไปท่ี 
การประหยัดพลังงานโดยใช้เทคโนโลยีทีมี่ประสิทธิภาพ  
ทั้งนี้ ขอแจ้งเป็นข้อมูลว่า นับจากปี ค.ศ. ๒๐๒๐  
ทุกประเทศที่ลงนามในอนุสัญญาแห่งประชาชาติ 
ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC:  
United Nations Framework Convention on  
Climate Change) กำาหนดให้ทุกประเทศต้องเสนอ 
เป้าหมายในการลด CO2 ซึ่งประเทศไทยก็เป็น 
หนึ่งในนั้น การปลูกป่าที่ กฟผ. พยายามทำาอยู่ 
สามารถชว่ยดดูซบั CO2 ไดจ้รงิ แตไ่มไ่ดห้มายความวา่ 
เราจะปล่อยก๊าซเท่าไรก็ได้ แล้วใช้วิธีปลูกต้นไม้ 
มาทดแทน เพราะไม่ทันการณ์ กว่าต้นไม้จะโต 
ต้องใช้เวลาอย่างน้อย ๕ ปี ขอเสนอแนะการปลูกป่า 
โกงกางเพราะเป็นป่าที่สามารถดูดซับได้มากกว่า ๔  
เทา่ และยงัเปน็แหลง่เลีย้งสตัวน์ำา้นานาชนดิอกีดว้ย”

ทั้งหมดนี้คือความคิดเห็นส่วนหนึ่งที่ กฟผ. ได้รับ 
จากผู้ร่วมเดินทางศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าเทคโนโลยี 
ถา่นหนิสะอาด ซึง่เปน็ประโยชนต์อ่การดำาเนนิงาน 
ของ กฟผ. ในอนาคต ดว้ยการนำาความคดิเหน็เหลา่นี ้
ไปปรับใช้ในการทำางาน คำานึงถึงสังคมและส่ิงแวดล้อม  
เพื่อให้เกิดการยอมรับและเชื่อมั่นจากประชาชน
โดยทั่วไป

๑๕

“ต้องมองประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก บ้านเรา 
ขาดแคลนพลังงานสำารอง การที่รัฐเองเลือกใช้ 
พื้นที่ ใดพื้นที่หนึ่ง ไม่ได้หมายความว่าเป็นการ 
สร้างภาระให้กับพื้นที่นั้น กลับมองว่าการที่พื้นที่ใด 
พื้นที่หนึ่งได้รับเลือกว่ามีความเหมาะสม เป็นการ 
สร้างประโยชน์ให้กับคนในชุมชนได้มากกว่าแค่ 
ผลิตไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว สิ่งที่ดีๆ น่าจะเกิดขึ้นได้ 
อีกมากมาย ในขณะเดียวกัน เราคงต้องช่วยกันดูว่า 
เราจะแก้ไขปัญหาหรือจุดอ่อนหรือผลกระทบต่างๆ 
ได้อย่างไร

“แมว้า่ตวัเองจะอยูใ่นองคก์รทีท่ำางานดา้นสิง่แวดลอ้ม  
แต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน ต้อง 
ยอมรบัวา่ ประเทศไทยยงัตอ้งการการพฒันา ยงัตอ้ง 
คำานึงถึงเศรษฐกิจ ต้องใช้พลังงานที่มีต้นทุนไม่สูงนัก 
และจัดการได้ แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องมีการบริหาร 
จัดการที่ดี ปัจจุบันเรายังไม่มีเทคโนโลยีที่ดีมากพอ 
ที่จะไม่ให้มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การที่จะ 
บอกว่าประเทศไทยจะมีโรงไฟฟ้าที่จะไม่มีการปล่อย 
ก๊าซใดๆ ออกไปเลย จากสภาพการณ์ในปัจจุบัน 
และอีก ๑๐ - ๒๐ ปีข้างหน้า มีโอกาสน้อยมาก เป็น 
ภาระของ กฟผ. และกระทรวงพลังงานที่จะต้องทำา 
ความเข้าใจให้ได้ว่า ไม่ว่าจะใช้พลังงานประเภทใด 
มาผลิตไฟฟ้า กฟผ. ก็จะสามารถจัดการได้ ต้อง 
สร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชน ขอยกตัวอย่าง 
เทคโนโลยี IGCC – Integrated Gasif ication  
Combined Cycle ที่มีความก้าวหน้า สามารถ 
ใช้กับถ่านหินได้ทุกประเภท ลดการปล่อยก๊าซ  
ในขณะเดียวกันก็ต้องใช้เงินลงทุน กฟผ. จะเลือก 
ทางใดให้เป็นประโยชน์ต่อการลงทุนมากทีสุ่ด ควบคู ่
ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม



เส้นทางสู่ธุรกิจ Road to BUSINESS

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เพ่ิมมากขึ้นทั่วโลกเกิดจากกิจกรรม 
ของมนุษย์ทั้งสิ้น นำามาซ่ึงผลกระทบต่างๆ มากมาย ที่ผ่านมา 
หลายประเทศมีแนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมาอย่าง 
ต่อเนื่องโดยการกำากับและควบคุม การสร้างความตระหนัก และ  
การใช้แรงจูงใจให้ผู้ก่อมลพิษลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

กฟผ. และกลุ่มราชบุรีโฮลดิ้ง นำาร่อง
ระบบการซื้อขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ

เรื่อง : ประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าราชบุรี



โครงการนำาร่องระบบการซ้ือขายใบอนุญาต 
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ 
ของประเทศไทยจะเป็นเครื่องมือที่ช่วย 
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ของมาตรการลดกา๊ซคารบ์อนไดออกไซด ์
ของโรงไฟฟ้าที่ผ่านมา ขณะเดียวกัน 
ยังเป็นกลไกผลักดันการพัฒนาแนวทางและเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก 
ของโรงไฟฟ้า กฟผ. โรงไฟฟ้าราชบุรี และโรงไฟฟ้าแห่งอื่นในกลุ่มบริษัทฯ ที่เป็น 
รูปธรรมและสามารถตอบสนองเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ 
ในระยะยาวด้วย 

สำาหรับ กฟผ. ได้จัดส่งโรงไฟฟ้าเข้าร่วมโครงการฯ จำ านวน ๗ แห่ง  
ประกอบด้วยโรงไฟฟ้าแม่เมาะ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนบางปะกง โรงไฟฟ้า 
พลังความร้อนร่วมพระนครใต้ โรงไฟฟ้าวังน้อย โรงไฟฟ้ากระบี่ โรงไฟฟ้าจะนะ  
และโรงไฟฟา้นำา้พอง ทัง้นี ้กฟผ. ไดด้ำาเนนิการพฒันาโครงการลดกา๊ซเรอืนกระจก 
ในรูปแบบต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง ในฐานะองค์กรที่เป็นผู้นำาในการผลิตไฟฟ้า 
ควบคู่ไปกับการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสังคม อาทิ โครงการกลไก 
การพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism: CDM) โครงการ 
ลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand  
Voluntary Emission Reduction Program: T-VER) โครงการปลูกป่าถาวร 
เฉลิมพระเกียรติฯ โครงการจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า เป็นต้น

สำาหรับโรงไฟฟ้าราชบุรี เป็นโรงไฟฟ้าภายใต้การบริหารของบริษัท  
ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำากัด ถือเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าที่มีบทบาทสำาคัญในการ 
เสริมสร้างความมั่นคงของประเทศ ด้วยกำาลังผลิตติดตั้ง ๓,๖๔๕ เมกะวัตต์  
การดำาเนินงานของโรงไฟฟ้าราชบุรีมุ่งหมายความยั่งยืนด้านพลังงาน  
กล่าวคือ ผลิตไฟฟ้าที่ เชื่อถือได้ เพื่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้า  
ในราคาเป็นธรรมที่ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงไฟฟ้าได้ และเป็นมิตรกับ 
ส่ิงแวดล้อม ตลอดระยะเวลา ๑๔ ปี โรงไฟฟ้าราชบุรีได้ดำาเนินมาตรการ 
ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งที่แหล่งผลิตคือ โรงไฟฟ้า และดูแลผืนป่า 
เพื่อรักษาแหล่งกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ควบคู่กันไป

๑๗
ปัจจุบันจึงมีเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
โดยผ่านการสร้างแรงจูงใจ ๒ รูปแบบ คือ

๑. การกำาหนดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการซื้อขายแลกเปลี่ยน 
สิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อควบคุมปริมาณก๊าซเรือนกระจกในตลาด 
คาร์บอนทั้งที่เป็นตลาดภาคบังคับแบบทางการและตลาดที่เกิดจากความ 
สมัครใจ ซึ่งประเทศไทยเข้าร่วมด้วยความสมัครใจโดยผ่านโครงการกลไก 
การพัฒนาที่สะอาด หรือ Clean Development Mechanism (CDM) มีการ 
ส่งเสริมและพัฒนาโครงการ CDM อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มี Certif ied Emission  
Reductions (CERs) ไปขายเป็นรายได้และเป็นแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการ 
เข้ามาลงทุนมากขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงการด้านพลังงานทดแทน และพบว่า 
มาตรการส่งเสริมด้านการเงินการคลังยังมีข้อจำากัดในการพัฒนาโครงการ  
CDM หลายประการ

๒. การจัดเก็บภาษีคาร์บอน เป็นการกำาหนดด้านราคาเพื่อควบคุมพฤติกรรม 
การใช้สินค้าที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจก ประเทศไทยมีการศึกษาความเป็นไปได้ 
ในการจัดเก็บภาษีคาร์บอนสำาหรับดีเซล เบนซิน และก๊าซแอลพีจี แต่ยังไม่มี 
การดำาเนินการจัดเก็บในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การนำาเคร่ืองมือทั้งการ 
ซ้ือขายก๊าซเรือนกระจกในตลาดคาร์บอนและภาษีคาร์บอน มีเป้าหมายในการ 
ลดการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกของประเทศ และกระตุน้ใหม้กีารพฒันาเทคโนโลย ี
ที่สะอาดมากขึ้น

ดังนั้น บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ผลิตไฟฟ้า 
ราชบุรีโฮลดิ้ง จำากัด (มหาชน) โดยนายสมนึก จินดาทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำากัด และนางวราภรณ์ คุณาวนากิจ หัวหน้า 
กองบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ ตัวแทนการไฟฟ้า 
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ 
โครงการนำารอ่งระบบการซือ้ขายใบอนญุาตปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกภาคสมคัรใจ 
ของประเทศไทย กับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)  
หรือ อบก. โดยนางประเสริฐสุข จามรมาน ผู้อำานวยการองค์การบริหารจัดการ 
ก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัย โดย รศ. ดร.ทวีวงศ์ ศรีบุรี กรรมการผู้อำานวยการศูนย์บริการ 
วิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้ผลิตไฟฟ้าและบริษัท 
ปโิตรเคมอีืน่อกี ๔ แหง่ เมือ่วนัที ่๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ ณ หอ้งกรงุเทพฯ ๒ ชัน้ M  
โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

สำาหรับระบบการซื้อขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ 
ของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Trading Scheme) หรือ  
ระบบ Thailand V-ETS เป็นกลไกหนึ่งในสามกลไกที่ อบก. ได้พัฒนาขึ้นภายใต้ 
ตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจของประเทศไทย เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับ 
ภาคเอกชนและหนว่ยงานอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งมขีดีความสามารถในการบรหิารจดัการ 
และลดก๊าซเรือนกระจกภายในองค์กรของตนเอง เพราะจากเวทีการเจรจา 
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับโลก ประเทศไทยได้ให้คำาม่ันที่จะ 
ลดก๊าซเรือนกระจกให้ได้ร้อยละ ๗ - ๒๐ ในปี ๒๕๖๓ เป็นต้นไป



มีนาคม - เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘๑๘

จับเข่าเล่าประสบการณ์ ROUND Table

ทุกวันนี้  บางองค์การได้ ให้ความสำาคัญ 
เรื่องการเสริมสร้างขีดความสามารถของ 
บุคลากร จนหลงลืมไปว่า ความผูกพัน 
ในองค์การเริ่มลดลงหรือจืดจางจนขาด 
ความเป็นหนึ่ง เดียว ฉะนั้นความผูกพัน 
จึงถูกตีราคาค่างวดมากกว่าความพึงพอใจ  
และเป็นกุญแจสำาคัญที่ผูกมัดผู้ปฏิบัติงาน 
และการอยู่ร่วมกันในองค์การไปนานๆ และ 
พัฒนาไปอย่างช้าๆ แต่มั่นคง กลายเป็น 
แรงผลักดันและเกิดแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงาน 
อุทิศตนเพื่อองค์การ

เรื่อง : อัครพล รักศรีรุ่งเรือง

ภาพ : กองผลิตสื่อประชาสัมพันธ์

ก็เพราะ หัวใจ เราผูกพัน
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สำาหรับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นองค์การหนึ่ง 
ทีม่คีวามผกูพนัอนัเกดิจากเนือ้งานจนเกดิความสามคัค ีแมเ้วลาจะผา่นไป 
เนิ่นนานแล้วก็ตาม แต่รุ่นพี่ๆ ยังจำาคืนวันแห่งความสุขที่เคยร่วมงานกัน  
โดยเฉพาะอดีตผู้ว่าการ กฟผ. ได้มอบข้อคิดดีๆ จากประสบการณ์ 
การทำางานในอดีต เพื่อเป็นแนวทางในการทำางาน ผ่านงาน “เชิญพี่ 
เยี่ยมบ้าน กฟผ. ๒๕๕๘” เพื่อแสดงออกถึงความรัก ความผูกพัน  
ระหว่างน้องพี่ชาว กฟผ. ที่ยังรู้สึกห่วงใยในการทำางานของรุ่นน้องๆ  
พร้อมท่ีจะช่วยเหลือให้คำาแนะนำาและเกื้อหนุน กฟผ. อยู่ตลอดเวลา  
นับเป็นวัฒนธรรมองค์การที่บ่งบอกถึงสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้น

พลอากาศเอก กำาธน สินธวานนท์ องคมนตรี  
อดีตผู้ว่าการ กฟผ. คนที่ ๒ กล่าวว่า 

รูส้กึยนิดทีกุครัง้ทีไ่ดก้ลบัมาเยีย่มบา้น  
กฟผ. วันน้ีบ้านหลังนี้โก้หรูขึ้นมาก 
หากเทียบกับอดีต เมื่อหันมามอง 
ผูป้ฏบิตังิานทกุคนภายในองคก์าร 
ก็ยิ่ งรู้สึกดี ใจ เพราะทุกคนมี  
กิริยาท่าทางที่กระฉับกระเฉง  

ทะมัดทะแมง พร้อมที่จะทำางาน 
อย่างเต็มศักยภาพ โดยเฉพาะ 

ได้เห็นพนักงานหญิง ผู้บริหารหญิง 
ที่มีบุคลิกดี สมาร์ท สอดคล้องกับภารกิจ 

ของ กฟผ. ในปัจจุบันที่เพ่ิมมากขึ้นแต่อัตรา 
กำาลังคนยังคงเท่าเดิม แสดงให้เห็นว่าผู้ปฏิบัติงานของ กฟผ. มีศักยภาพ
มากขึ้น

สำาหรับโรงไฟฟ้าแห่งใหม่ที่กระบี่นั้น ได้รับข้อมูลมาว่าไม่ใช่ปัญหาในเรื่อง 
ของเทคนิคหรือเทคโนโลยีในการสร้างโรงไฟฟ้า แต่เป็นเรื่องของการ 
ทำาความเข้าใจ กฟผ. เติบโตได้ต้องพูดความจริง ต้องทำาให้ประชาชน 
รู้ว่าเราเป็นคนดี คิดดี ทำาดี ต้องทำาให้ประชาชนเข้าใจ ต้องตีโจทย์ให้แตก 
วา่ทำาอยา่งไรทีจ่ะทำาใหค้นมอีำานาจเขา้ใจเรือ่งตา่งๆ ของ กฟผ. เราตอ้งพดู 
แบบตรงไปตรงมา พูดแบบมีเกียรติ วันนี้ กฟผ. จะใหญ่โตได้ ไม่ใช่ 
ใหญ่โตเพียงแค่ตึกหรืออาคาร แต่ กฟผ. ต้องใหญ่โตเพราะเขา 
เขา้ใจเรา ตอ้งทำาใหเ้ขาเหน็วา่เราเปน็คนซือ่สตัย ์ซือ่ตรง และมเีกยีรตยิศ 
เรื่องสุดท้ายท่ีอยากฝากไว้คือ การปลูกฝังคุณธรรมให้กับผู้ปฏิบัติงาน 
กฟผ. ทุกคน อยากให้คนภายนอกเห็นแล้วรู้ทันทีว่า อย่างนี้แหละคือ 
คน กฟผ. หรอือยา่งนีแ้หละทีค่น กฟผ. ไมท่ำากนั ขอใหเ้ราเปน็คน กฟผ.  
ที่เป็นตัวอย่างที่ดีของประเทศชาติ และมุ่งมั่นทำางานอย่างเต็มศักยภาพ  
เพือ่ใหบ้รรลเุปา้หมายทีว่างไว ้ขอใหท้กุคนอยูอ่ยา่งรกั กฟผ. ทำางานอยา่ง 
เป็นเลิศ และเทิดคุณธรรม

นายเผ่าพัชร ชวนะลิขิกร อดีตผู้ว่าการ กฟผ. คนที่ ๓ ได้ฝากข้อคิดดีๆ  
ผ่านบทสัมภาษณ์มาถึงผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ว่า ทุกคนท่ีทำางานอยู่ใน  
กฟผ. จะอยู่ในตำาแหน่งใดหรือหน้าที่ใด 
กเ็ปน็เหมอืนคนในครอบครวัเดยีวกนั  
วันนี้ กฟผ. พัฒนา เติบโต และ 
แข็งแรงขึ้นมาก เป็นเพราะคน 
ในบ้านไม่ทะเลาะกัน พวกเรา 
ทุกคนมีความรักและความ 
สามัคคี เป็นนำ้าหนึ่งใจเดียวกัน  
ขอให้พวกเราทุกคนรักกันเช่นนี้ 
ตลอดไป

สว่นการทำางานนัน้ ขอใหน้กึถงึประโยชน ์
ต่อ กฟผ. ประชาชน และประเทศชาติที่จะได้รับ 
เป็นหลัก ซึ่งเม่ือเราทุกคนรับรู้ว่าภารกิจที่เราได้ลงมือทำาไปนั้นเป็นการ 
สรา้งความสขุใหก้บัประชาชนและสง่ผลดตีอ่สงัคมและบา้นเมอืง เรากจ็ะ 
ยิ่งรักและทุ่มเทในการทำางานมากยิ่งขึ้น ขอให้ทุกคนเจริญด้วยความคิดดี 
ที่มุ่งมั่นทำาดีต่อบ้านเมือง เจริญด้วยพระพรชัยมงคลตลอดไป

นายปรีชา จูงวัฒนา อดีตผู้ว่าการ กฟผ. คนที่ ๕ กล่าวว่า รู้สึกยินดี 
เป็นอย่างยิ่งที่ กฟผ. สามารถรักษาเสถียรภาพในเรื่องของการจ่ายไฟฟ้า 
ได้เป็นอย่างดี ตลอดปีที่ผ่านมาไม่มีไฟตก 
ไฟดับ ที่สำาคัญผลประกอบการยังคง 
อยู่ในระดับที่ดีมาก สำาหรับเรื่อง 
การทำางานนั้น รู้สึกเห็นใจที่มี 
ความตั้งใจทำาอะไรดีๆ ให้กับ 
สังคม อาทิ ในเรื่องการเลือกใช้ 
เช้ือเพลิงที่มีต้นทุนตำ่า เพ่ือจะ 
ทำาให้ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าที่มี 
ราคาไม่แพง แต่สังคมอาจยัง 
ไมเ่ขา้ใจ ซึง่ตลอดระยะเวลาที ่กฟผ.  
ได้ดำาเนินภารกิจมา ผู้ว่าการทุกท่าน 
ได้ตั้งปณิธานไว้ว่า ทุกกระบวนการทำางาน 
จะต้องไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเชื่อว่า 
ทุกคนรับรู้ แต่ทำาไมสังคมยังไม่เข้าใจ กฟผ. ตรงนี้ ก็เป็นเรื่องที่ไม่สามารถ 
ควบคุมได้ รู้สึกเห็นใจพวกเราทุกคนมากๆ
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นายวีระวัฒน์ ชลายน อดีตผู้ว่าการ กฟผ. คนที่ ๖

นายวิทยา คชรักษ์ อดีตผู้ว่าการ กฟผ. คนที่ ๗

และนายสมบตั ิศานตจิาร ีอดตีผูว้า่การ กฟผ. คนที ่๑๐ 

ทั้งสามท่านได้กล่าวเน้นเรื่องของการดูแลและรักษา 
สุขภาพ เพราะผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ทุกคนถือเป็น 
ทรัพยากรที่สำาคัญที่สุดในการขับเคลื่อนให้ กฟผ. เจริญ 
เตบิโตไปขา้งหนา้ หากผู้ปฏบัิตงิาน กฟผ. มสีขุภาพรา่งกาย 
ที่ ไม่แข็งแรง ก็จะส่งผลกระทบต่อภารกิจของ กฟผ.  
โดยเฉพาะผู้ปฏิบัติงานที่มีอายุ ๕๐ ปีขึ้นไป ควรหมั่น 
ตรวจสุขภาพโดยเฉพาะโรคหัวใจ พร้อมเป็นกำาลังใจ  
และขอให้ ทุกคนมีความหวัง  มีความอดทน  
คิดทำางานเพื่อนำาพาองค์กรไปสู่แนวทางที่ดี ที่เป็น 
ประโยชน์ต่อประเทศชาติและบ้านเมืองตลอดไป



มีนาคม - เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒๑
นายสิทธิพร รัตโนภาส อดีตผู้ว่าการ กฟผ. คนที่ ๘ ได้แนะแนวทาง 
ในการทำางานว่า อยากเห็นภาพความเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าแรงสูง  

ASEAN Power Grid เพราะเชื่อว่าจะมีประโยชน์ 
ทางด้านไฟฟ้าให้กับประเทศไทยอย่างมาก 

การที่จะเกิด ASEAN Power Grid  
ขึน้ไดน้ัน้ อาเซยีนตอ้งทำาระบบสายสง่ 

ใหเ้ปน็ Third Party Access เพือ่ให ้
ทกุคนไดเ้ขา้มาใช ้Access เดยีวกนั

ประโยชน์ที่ได้รับจาก ASEAN  
Power Grid จะทำาให้ระบบไฟฟ้า 
มคีวามมัน่คงยิง่ขึน้ เนือ่งจากภาคใต ้

ของอาเซียนมีเชื้อเพลิงประเภท 
ฟอสซิล (Fossil) เป็นจำานวนมาก  

ซึ่งเหมาะกับการทำาเป็นโรงไฟฟ้าฐาน  
(Base Load Plants) ส่วนภาคเหนือของ 

อาเซียนมีนำ้า สามารถทำาเป็นโรงไฟฟ้าเพื่อเสริมความม่ันคงในกรณี 
ที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูง (Peak Load Plants) ได้

นายไกรสีห์ กรรณสูต อดีตผู้ว่าการ กฟผ. คนที่ ๙ กล่าวว่า ด้วยบทบาท 
ทีวั่นนีไ้ดร้บัหนา้ทีใ่หเ้ปน็คณะกรรมการกำากบักจิการพลงังาน (Regulator)  
และต้องเข้ามาดูเร่ืองค่าไฟฟ้า ต้องดูให้ผู้ประกอบการมีกำาไรพอสมควร  

จึงจำาเป็นที่จะต้องหาจุดที่เหมาะสมของค่าไฟฟ้า  
ซึ่งในอนาคต กฟผ. ยังจะมีข้อจำากัดเรื่อง 

ของปริมาณไฟฟ้าสำารองที่มากขึ้น  
เพราะการใช้ไฟฟ้าในประเทศจะ 
ลดลง อีกทั้งยังมีกลุ่มของผู้ผลิต 
ไฟฟ้าเอกชนอยู่มาก ทั้งนี้ขอให้ 
กำาลังใจให้พวกเราทุกคน รวมทั้ง 
ขอให้พวกเราดูแลรักษาสุขภาพ  

หมั่นออกกำาลังกาย ที่สำาคัญควร 
ศึกษาพระธรรม ปฏิบัติธรรม และ 

ควรฝึกการนั่งสมาธิด้วย

นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ อดีตผู้ว่าการ กฟผ. คนที่ ๑๑ กล่าวว่า  
ในช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่ดีสำาหรับ กฟผ. เพราะทุกคนทุกหน่วยงานพูด 
ตรงกันว่า ต้องสร้างโรงไฟฟ้าที่ภาคใต้ โดยเฉพาะการก่อสร้างโครงการ 
โรงไฟฟ้าจังหวัดกระบี่ แม้ว่าต้นทุนอาจจะสูงบ้าง แต่เป็นเรื่องท่ี กฟผ.  
ต้องมีการสื่อสาร สร้างความเข้าใจ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องเกิดความเข้าใจใน 
ประเดน็ตา่งๆ อยา่งครอบคลมุ นอกจากนี ้เรือ่งเกีย่วกบั กฟผ. และบรษิทั 
ในเครือ (Synergy EGAT Group) ควรต้อง 
มีการร่วมมือกันเพื่อก้าวไปในประเทศ 
เพื่อนบ้าน ซึ่งจะเป็นโอกาสอันดี 
ในการพฒันาระบบไฟฟา้ภายใน 
ประเทศ

“ดังน้ันในการเตรียมความพร้อม 
สำาหรับผู้สืบทอดตำาแหน่งงาน  
จึ งอยากฝากผู้บริหารหรือ 
ผู้ที่ เกี่ยวข้องว่า การทำางาน 
ให้สำาเร็จ ถ้าคิดในช่วง ๕ ปี   
จะเห็นว่าเป็นช่วงที่ผ่านไปเร็วมาก  
หากมีการจัดลำาดับความสำาคัญของงาน  
และมีการถ่ายโอนงาน เพื่อวางแผนการพัฒนางาน 
กันไว้ต้ังแต่เนิ่นๆ รวมทั้งต้องหาโอกาสใหม่ๆ ให้มากขึ้น เพราะเรา 
ต้องพัฒนาตนเองและองค์การให้ทันต่อการทำางานสมัยใหม่ เชื่อว่า 
ผู้บริหารทุกคนทำาได้ และจะทำาได้ดี ขอเป็นกำาลังใจ และยินดีท่ีจะปวารณาตัว 
ในการที่จะเข้ามาช่วยงาน กฟผ.” นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ กล่าว

ข้อคิดดีๆ จากอดีตผู้ว่าการทั้ง ๙ ท่าน ล้วนมีความหมายและมี 
สว่นชว่ยในการพฒันา กฟผ. ใหเ้จรญิเตบิโตไปขา้งหนา้อยา่งครอบคลมุ 
ทุกมิติ ซึ่งทุกมุมมองที่แสดงออกมานั้นล้วนแสดงออกถึงความรัก  
ความผูกพัน ความเป็นห่วงเป็นใยต่อบ้าน กฟผ. หลังน้ีอย่างไม่ 
เสื่อมคลาย
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อนุรักษ์พลังงาน ENERGY Saving

เรื่องและภาพ : แผนกสื่อสารงานเชื้อเพลิง

ชาวคลองเรือ
เตรียมผลิตนำ้ามันพืชและไบโอดีเซล

ใช้พลังงานจากโรงไฟฟ้าชุมชน
เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

ชุมชนบ้านคลองเรือ ตำาบลปากทรง อำาเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร  
เป็นชุมชนตัวอย่างที่อยู่ห่างไกลจากความเจริญ มีประชากร 
ทั้งหมดไม่ถึง ๔๐๐ คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
แบบผสมผสาน สวนผลไม ้กาแฟ ยางพารา และปาลม์นำา้มนั ทำาให ้
ประสบกับปัญหาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและองค์ความรู้ต่างๆ

ความต้องการของชาวคลองเรือที่ต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
ทำาให้เกิดโรงไฟฟ้าพลังนำ้าชุมชนบ้านคลองเรือ ดำาเนินงาน 
ภายใต้โครงการการจัดการความรู้ด้านพลังงานไฟฟ้าในพื้นท่ี 
ภาคใต้ (ปี ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔) โดยความร่วมมือระหว่างฝ่าย 
สื่อสารองค์การ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยชีวิตนครศรีธรรมราช  
โดยใช้กระบวนการการมีส่วนร่วม การเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
ให้แก่ชุมชน การสนับสนุนด้านวิชาการจาก กฟผ. และหน่วยงาน 
ภาคีเครือข่าย เป็นการให้ความสำาคัญกับชุมชนที่ดูแลรักษาป่า 
มากว่า ๒๐ ปี จนกลายเป็นแหล่งต้นนำ้าที่อุดมสมบูรณ์และ 



มีศักยภาพในการนำามาใช้ในการผลิตไฟฟ้า เปิดโอกาสให้ชุมชน 
สร้างโรงไฟฟ้าด้วยตัวชุมชนเองจนประสบความสำาเร็จ สามารถ 
จ่ายไฟฟ้าได้ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ เป็นต้นมา โดยชุมชนทำาการเดินเครื่อง 
และบำารุงรักษาโรงไฟฟ้าด้วยตัวเอง ผลจากความเพียรในการดูแลป่า 
มากว่า ๒๐ ปี ทำาให้ชุมชนคลองเรือรำ่ารวยทรัพยากร มีนำ้า- 
พชืเศรษฐกจิอยา่งพอเพยีง และหนึง่ในผลผลติทางการเกษตรคอื ปาลม์  
หากมีการนำามาแปรรูปเป็นไบโอดีเซลแล้ว เชื่อว่าจะทำาให้คนในชุมชน 
มีรายได้เพิ่มขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

จนเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ได้มีการประชุมหารือร่วมกัน 
เพือ่พฒันาเพิม่มลูค่าพชืผลทางการเกษตรภายในชมุชน โดยนำาพลงังาน 
ไฟฟ้าที่ผลิตจากโรงไฟฟ้าพลังนำ้าชุมชนบ้านคลองเรือมาใช้ในการ 
แปรรูปปาล์มนำ้ามันเป็นนำ้ามันพืชสำาหรับปรุงอาหารและนำ้ามัน 
ไบโอดีเซล ทั้งนี้ นายมนัส คล้ายรุ่ง ผู้ใหญ่บ้านบ้านคลองเรือ ได้เชิญ 
นายศิริพงษ์ รุ่งเรือง ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานทดแทนและวิสาหกิจ 
ชุมชน นายกรสกล กิตติอำาพน หัวหน้าแผนกสื่อสารงานเชื้อเพลิง  
ฝ่ายสื่อสารองค์การ กฟผ. และผู้แทนชาวบ้านกลุ่มผู้ปลูกปาล์มนำ้ามัน 
บา้นคลองเรอื ตำาบลปากทรง อำาเภอพะโตะ๊ จงัหวดัชมุพร หารอืรว่มกนั

นายมนัส คล้ายรุ่ง กล่าวว่า บ้านคลองเรือมีผู้ปลูกปาล์มนำ้ามันรวม ๓๐  
ครวัเรอืน ไดผ้ลผลติปาลม์สดรวมประมาณ ๖๖ ตนัตอ่เดอืน ปกตนิำาไป 
จำาหน่ายที่จุดรับซื้อในราคาตันละประมาณ ๕,๐๐๐ บาท หักค่าใช้จ่าย 
แล้วเหลือเป็นรายได้ประมาณตันละ ๓,๕๐๐ บาท และราคาจำาหน่าย 
ไม่แน่นอน จึงมีความสนใจต้องการแปรรูปปาล์มนำ้ามัน โดยทางฝ่าย 
สื่อสารองค์การ กฟผ. ได้ประสานงานกับมูลนิธิสถาบันพัฒนาพลังงาน 
ทดแทนแห่งเอเชียแปซิฟิก เพื่อหาทางแปรรูปผลปาล์มสด

ด้านนายศิริพงษ์ รุ่งเรือง กล่าวว่า ปาล์มสดจำานวน ๑ ตัน สามารถ 
นำามาผลิตเป็นนำ้ามันพืชปรุงอาหารได้ประมาณ ๓๕๐ - ๔๐๐ ลิตร  
(ขวด) ซึ่งหากหักค่าใช้จ่ายจะมีรายได้ประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาทต่อตัน  
นอกจากนีย้งัสามารถนำาไปผลติเปน็นำา้มนัไบโอดเีซลไดด้ว้ย อยา่งไรกด็ ี
จะต้องคำานึงถึงการหาตลาดเพื่อรับซื้อนำ้ามันปาล์มที่แน่นอนให้ได้ 
เสียก่อน โดยชาวบ้านคลองเรือจะต้องดำาเนินการหาตลาดเองทั้ง 
ในส่วนของนำา้มันพืชปรุงอาหารและนำา้มันไบโอดีเซล จึงจะทำาการผลิตได้  
และจะต้องดำาเนินการในรูปของสหกรณ์หรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
บา้นคลองเรอื ทัง้นี ้ฝา่ยสือ่สารองคก์าร กฟผ. ไดป้ระสานความรว่มมอื 
กับมูลนิธิสถาบันพัฒนาพลังงานทดแทนแห่งเอเชียแปซิฟิก เตรียมนำา 
เครื่องหีบนำ้ามันไปใช้ทดลองทำาการผลิตภายในเดือนพฤศจิกายน  
๒๕๕๗ เพื่อให้เห็นกระบวนการในการผลิตอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งการ 
ดำาเนินงานของ กฟผ. เพื่อสนับสนุนด้านวิชาการแก่ชาวบ้านคลองเรือ 
ดังกล่าว เป็นการติดตามประเมินผลการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังนำ้าชุมชน 
บา้นคลองเรอืในดา้นการนำาพลงังานไฟฟา้ไปใชพ้ฒันาเศรษฐกจิชมุชน 
ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม สร้างรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
จากการมีไฟฟ้าใช้ในชุมชน

ที่ผ่านมาชุมชนคลองเรือเป็นที่รู้จักในฐานะโรงไฟฟ้าพลังนำ้าชุมชน 
บ้านคลองเรือ เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับ 
ระบบสายส่งไฟฟ้าของประเทศ (Off-Grid) เป็นที่ยอมรับในระดับ 

ประเทศและระดับอาเซียน พิสูจน์ได้จากรางวัลชนะเลิศ Thailand  
Energy Awards 2013 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ASEAN Energy  
Awards 2013 และรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นด้านความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม หรือ CSR ปี ๒๕๕๖

ปัจจุบันบ้านคลองเรือเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการทรัพยากร 
และพลังงานชุมชนอย่างยั่งยืน มีผู้แทนชุมชนจากจังหวัดต่างๆ  
เข้าเยี่ยมชมและดูงานเป็นจำานวนมาก ชาวบ้านคลองเรือได้พยายาม 
พัฒนาด้วยการนำาพลังงานไฟฟ้าไปใช้ประโยชน์ในกิจการของหมู่บ้าน  
ได้แก่ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยได้จัดสร้างโรงผลิตนำ้าดื่มบรรจุขวด  
โรงผลิตนำ้าแข็ง และกำาลังจะขยับไปอีกก้าว โดยมีแผนงานพัฒนา 
เศรษฐกิจชุมชนจากการสร้างโรงผลิตนำ้ามันปาล์ม โรงอบหมาก  
ซึง่เปน็การสรา้งงานในชมุชน สง่เสรมิเศรษฐกจิชมุชนอยา่งเปน็รปูธรรม 
เพื่อเป็นต้นแบบของหมู่บ้านอื่นๆ ต่อไป

การเตรียมการผลิตนำ้ามันปาล์มของชาวคลองเรือจะเป็นบทพิสูจน์ 
อีกบทหนึ่งของการพัฒนาอย่างย่ังยืน เป็นการนำาพลังงานจาก 
โรงไฟฟ้าชุมชนมาช่วยเสริมเศรษฐกิจในหมู่บ้าน สร้างรายได้ 
เพิม่ขึน้ สรา้งความเปน็อยูท่ีด่ขีึน้ เพราะนำา้มนัปาลม์เปน็ไดท้ัง้อาหาร 
และพลงังาน ซึง่หมายถงึความมัน่คงในชวีติทีน่า่จบัตามองอยา่งยิง่

นายศิริพงษ์ รุ่งเรืองนายมนัส คล้ายรุ่ง



๒๔

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

คือตัวการสำาคัญที่ทำาให้

เกดิปรากฏการณเ์รอืนกระจก

รู้หรือยัง
20 ปีของเครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์ 5

ลดการปล่อย CO
2
 ได้ 10.7 ล้านตัน/ปี

รู้ไหม...
ต้นไม้ 1 ต้นดูดซับ CO

2
 ได้ 1 ตัน

10 ปี โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ

กฟผ. ปลูกต้นไม้ 80 ล้านต้นในพื้นที่ 4 แสนไร่

จะลด CO
2
 ได้ 80 ล้านตัน

ช่วยลด CO
2

LED

ON

OFF

รู้แล้วช่วยกัน
ทุกๆ 1 หน่วยของการใช้ไฟฟ้า

คือการปล่อย CO
2
 

สู่บรรยากาศถึง 0.5 กิโลกรัม

ถ้าเราช่วยกันประหยัดไฟ นอกจากจะได้ใจ

ได้ช่วยโลกแล้ว ยังได้ประหยัดเงินอีกด้วย

ซึ่งทำาให้                ร้อนขึ้น

ชั้นเรือนกระจก

CO2

CO 2

รู้แล้ว... โลก
รู้หรือไม่...ลด CO2

 อยู่ที่ใจรู้หรือไม่...ลด CO2
 อยู่ที่ใจ

ชัน้
เรอื

นกระจกดดูซบัรงัส ีและสะท้อนกลับมายังโลก



๒๕

รู้ด้วย...
ประเทศเราจะเพิ่มการใช้พลังงานทดแทน

ในการผลิตไฟฟ้าจากร้อยละ 11

เป็นร้อยละ 20 ในปี 2564

“รูแ้ลว้นะตวัเอง”

รู้หรือเปล่า
แผน PDP 2015 จะปรับปรุงประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าเก่า

และใช้เทคโนโลยีทันสมัยในโรงไฟฟ้าใหม่ เพื่อลด CO
2

ในการผลิตไฟฟ้าจาก 0.507 กิโลกรัม/หน่วย เหลือ 

0.405 กิโลกรัม/หน่วย หรือลดลงอีกร้อยละ 20 ใน 20 ปี

รังสีผ่านชั้นบรรยากาศ
CO

2

CO
2

CO
2

2579
0.405 kg/หน่วย

0.507 kg/หน่วย
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อ้อมกอดสีเขียว Care the EARTH

เรื่องเล่าจากป่าเมื่อ ๒๐ ปีที่แล้ว

๒๖

เรื่อง : กฤษณ์ สุนทรชาติ ภาพ : กองผลิตสื่อประชาสัมพันธ์

ยิ่งนานวันยิ่งทำาให้รู้สึกว่ามนุษย์เราห่างไกลจากธรรมชาติ 
จาก “ป่า” ออกไปทุกที ทั้งๆ ที่บรรพบุรุษของเราได้ใช้ 
ประโยชน์จากป่ามานาน จนวันนี้จิตสำานึกแห่งการรักษ์ป่า 
ค่อยๆ มลายหายไป พร้อมกับพื้นที่ป่าที่ลดลงทุกขณะ  
ส่งผลให้เกิดภัยแล้ง ขาดแคลนนำ้าในที่สุด
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ด้วยเล็งเห็นถึงความสำาคัญของป่าไม้  การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) จึงได้เข้าร่วม โครงการปลูกป่าถาวร 
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาส 
ทรงครองราชย์ปีที่ ๕๐ ตั้งแต่ปี ๒๕๓๗ โดย ระดมปลูกป่า 
ทั่วประเทศกว่า ๓.๘๔ แสนไร่ ตั้งแต่บนภูเขาสูงแหล่งต้นนํ้า 
สายสําคัญจรดชายทะเล จนถึงปัจจุบัน กฟผ. ยังคงดำาเนินการ 
ปลูกป่าอย่างต่อเนื่องเหมือนวันแรกๆ ที่ได้เริ่มโครงการฯ

ถึงแม้ว่าโครงการปลูกป่า กฟผ. ถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ จะจบลง 
ไปแล้ว แต่ กฟผ. ยังคงเดินหน้าปลูกป่าต่อไป โดยในปี ๒๕๕๑  
ปลกูปา่ในโครงการฟืน้ฟรูะบบนเิวศปา่และนำา้ภาคเหนอื ๕,๐๐๐ ไร ่ 
ปี ๒๕๕๓ ปลูกป่าในโครงการปลูกต้นไม้รอบบ้านพ่อ ๕,๐๐๐ ไร่  
ปี ๒๕๕๔ ปลูกป่าโครงการปลูกต้นกล้าป่าต้นนำ้าถวายพ่อ  
๕,๐๐๐ ไร่ ปี ๒๕๕๕ ปลูกป่าโครงการปลูกป่าต้นนำ้าเขื่อนสิริกิติ์  
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ  
๑๐,๐๐๐ ไร ่ป ี๒๕๕๗ โครงการปลกูปา่เฉลมิพระเกยีรต ิ๖๐ พรรษา  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๑๓,๐๐๐ ไร่  
และหลังจากปี ๒๕๕๘ เป็นต้นไป กฟผ. จะปลูกป่าอย่างต่อเนื่อง 
ปีละ ๒๐,๐๐๐ ไร่

สำาหรับโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสำานึกใน 
พระมหากรุณาธิคุณ และเฉลิมพระเกียรติในปีมหามงคลเนื่องใน 
โอกาสที่พระองค์มีพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ในวันที่ ๒ เมษายน  
๒๕๕๘ โดยในป ี๒๕๕๗ - ๒๕๕๘ กฟผ. จงึไดด้ำาเนนิการปลกูปา่บก 
และป่าชายเลน ๑๓,๐๐๐ ไร่ ในพื้นที่ป่าต้นนำ้าและป่าชุมชน 
จังหวัดน่าน ป่าชายเลนจังหวัดชุมพรและนครศรีธรรมราช  
เน้นการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดำาเนินโครงการฯ

ตลอด ๒๐ ปีของโครงการปลูกป่าฯ กฟผ. ได้ร่วมคืนสมดุลให้กับ 
ธรรมชาติ โดยปลูกต้นไม้ไปกว่า ๘๐ ล้านต้นในพื้นที่ประมาณ  
๔ แสนไร่ มีอัตราการรอดสูงถึงร้อยละ ๘๘ และสามารถดูดซับ 
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO

2
) ได้มากกว่า ๘๐ ล้านตัน (ต้นไม้  

๑ ต้นต่อ ๑ ตัน ตลอดอายุของไม้แต่ละประเภท)

การดำาเนินงานของโครงการปลูกป่า กฟผ. เฉลิมพระเกียรติฯ  
ในช่วง ๒๐ ปีที่ผ่านมา นอกจากเพื่อสนองพระราชดำาริพระบาท- 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แล้ว ยังเป็นการสร้างสมดุลให้กับ 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไปพร้อมกับสร้างอาชีพให้กับชุมชน  
ผ่านการจ้างแรงงานท้องถิ่น เพื่อทำานุบำารุงต้นไม้ต้ังแต่เริ่ม 
ทำาการปลูก และที่สำาคัญคือ เป็นการปลูกฝังจิตสำานึกให้ประชาชน 
รู้สึกรักและเอาใจใส่ต่อทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม
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สำาหรับการดำาเนินงานของโครงการปลูกป่าฯ กฟผ. จะให้ความ 
สำาคัญกับการเลือกสรร พรรณไม้ที่เหมาะสมกับท้องถิ่น ภายใต้ 
การมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่น และหน่วยงานต่างๆ มาร่วม 
โครงการฯ ให้คนในท้องถ่ินมีส่วนร่วมในการปลูกและบำารุงรักษา 
ต้นไม้ โดย กฟผ. และคนในชุมชนจะร่วมบํารุงรักษาต้นไม้ ๒ ปี  
เพื่อให้ม่ันใจว่า ต้นไม้ทุกต้นที่ปลูกจะสามารถเจริญเติบโตได้  
กอ่นทีจ่ะสง่คนืพืน้ทีใ่หก้รมปา่ไมใ้นสภาพทีเ่รยีกวา่ “ปา่” ดไูดจ้าก 
ความสำาเร็จจากการดำาเนินโครงการปลูกป่าฯ ไม่ว่าจะเป็นพ้ืนที่ 
โครงการฯ ป่าพรุโต๊ะแดง ป่ารอบศูนย์ราชการุณย์ สภากาชาดไทย  
เขาลา้น จงัหวดัตราด โครงการพฒันาพืน้ทีลุ่ม่นำา้ปากพนงั อนัเนือ่ง 
มาจากพระราชดำาริ จังหวัดนครศรีธรรมราช เกาะนก พื้นที่ 
ปากแม่นำ้าบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ป่าร้อยไร่ อุทยาน 
สิง่แวดลอ้มนานาชาตสิิรนิธร จังหวดัเพชรบรุ ีปา่ชายเลนคลองนาทบั  
จงัหวดัสงขลา ดอยมเูซอ อำาเภอเมอืง จงัหวดัตาก และปา่ในอำาเภอ 
พบพระ จังหวัดตาก เป็นต้น

กฟผ. รู้สึกภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหน่ึงที่ร่วมพลิกฟ้ืนผืนป่าเหล่าน้ัน 
ใหก้ลบัมามชีีวิตอกีครัง้ เพือ่เป็นแหลง่อาหารและอาชพีของชาวบา้น  
เป็นแหล่งต้นนำ้าลำาธาร และเป็นที่อาศัยของสัตว์ป่า ซ่ึงสภาพป่า 
ปจัจบุนัมคีวามเปลีย่นแปลงทีด่ขีึน้ โดยกอ่นเริม่โครงการฯ จะพบวา่ 
สภาพป่าไม้มีแต่ความแห้งแล้ง มักเกิดปัญหาไฟป่าเป็นประจำา

นอกจากนี้ การดำาเนินโครงการปลูกป่าฯ ของ กฟผ. ยังส่งผลให้  
กฟผ. ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ รางวัล 

สื่อมวลชนดีเด่นประเภทรายการโทรทัศน์ รางวัลกิตติคุณสัมพันธ์  
“สังข์เงิน” ครั้งที่ ๑๘ ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๔๓ รางวัลโครงการดีเด่น 
ของชาติ ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๔๘ และรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น  
ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๕๑ นำามาซึ่งความภาคภูมิใจแก่คนในองค์การ

ทั้งนี้ความสำาเร็จเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ หากไม่ได้รับการสนับสนุน 
จากชุมชนในพื้นที่ ลองไปรับฟังเรื่องเล่าจากป่าจากท่านเหล่านี้กัน

อ.สวาสดิ์ เถาว์กลอย
คณะกรรมการกลางอสิลามแหง่ประเทศไทย

“จากวิกฤติอาชีพประมงที่จับสัตว์นำ้าได้ 
น้อยลง และการรุกพื้นที่ทำานากุ้ง ผมจึง 
รวมกลุ่มพี่น้องที่ทำาอาชีพประมงเปลี่ยนวิธี 
จบัปลาและชว่ยกนัปลกูปา่ชายเลน โดยไดร้บั 
ความชว่ยเหลอืจาก กฟผ. ทำาใหป้า่ชายเลนทัง้ ๒ ฝัง่ 
คลองประสงค์ จังหวัดกระบี่ ระยะทาง ๒๐ กิโลเมตร  
ได้รับการฟื้นฟูจนสมบูรณ์ กลายเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์นำ้า 
เล็กๆ รวมถึงเป็นแหล่งแพร่พันธุ์สัตว์นำ้าทางธรรมชาติ ทำาให้ 
ชาวประมงจบัปลาไดม้ากขึน้ และกลายมาเปน็แหลง่ทอ่งเทีย่ว 
เชิงอนุรักษ์อีกด้วย”

คุณสง่า บุญถี
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕ อำาเภอสามเงา จังหวัดตาก

“พวกเราหากินกับป่า หากเรามัวแต่หา 
ประโยชน์จากป่าอย่างเดียว ป่าก็จะหมด 
ไปพร้อมกับสัต ว์ป่ า  ผมรับไ ม่ ได้ถ้ า 
จะต้องเห็นป่าในสภาพแห้งแล้ง จึงมี 
แนวคิดควรจะคืนอะไรให้กับป่าบ้าง  
เริ่มจากการทำาฝายชะลอนำ้า ปลูกป่า 

คืนธรรมชาติ ปัจจุบันเราทำาอยู่ประมาณ  
๕ ,๐๐๐ ไร่ ใ นพื้ นที่ ป่ า ชุ มชนและของ 

เขื่อนภูมิพล เราจะดึงคนในชุมชนให้มีส่วนร่วม 
มากขึ้น แม้ว่าเราจะเป็นคนกลุ่มเล็กๆ แต่ก็ตั้งใจที่จะ 
บูรณะป่าคืนสู่แผ่นดินต่อไป”
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ทั้งนี้ สามารถสั่งจองเพื่อเป็นเจ้าของหนังสือเล่มนี้ได้ที่ร้านหนังสือนายอินทร์  
เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานการอนุรักษ์ผืนป่าของไทย เน่ืองจาก 
รายได้หนังสือทั้งหมดจะนำาไปมอบแก่กองทุนผู้พิทักษ์ป่า มูลนิธิสืบนาคะเสถียร  
เพื่อนำาไปเป็นทุนการศึกษาของบุตรข้าราชการที่เสียชีวิตจากการดูแลรักษาป่า 
ในหน้าที่

๒๐ ปีของโครงการปลูกป่าฯ นอกจาก กฟผ. จะได้มีส่วนร่วมในการปลูก 
ตน้กลา้ทัว่ประเทศแลว้ ยงัไดม้สีว่นรว่มปลกูตน้กลา้ในใจคน รณรงคใ์หค้นไทย 
มีหัวใจสีเขียว ช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชนตนเอง สะท้อนให้เห็น 
ความจริงที่ว่า คนกับป่าสามารถอยู่ร่วมกันได้

คุณอุกริช พึ่งโสภา
ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

“ต้องขอขอบคุณ กฟผ. ที่เล็งเห็นความสำาคัญของการปลูกป่า ซ่ึงเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอันมีค่า 
และเป็นแแหล่งต้นนำ้าลำาธาร เม่ือ กฟผ. มีโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ เพ่ือปณิธานอันมุ่งมั่น 

ของการดำาเนนิรอยตามพระราชดำารขิองพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั และสมเดจ็พระนางเจา้ ฯ พระบรมราชนินีาถ  
ตลอดระยะเวลา ๒๐ ปี ในขณะที่จังหวัดน่านก็มี ‘การสร้างเมืองน่านน่าอยู่ คู่ป่าต้นนำ้า’ จึงเป็นโอกาสท่ีดี 

ที่จะได้ร่วมกันดำาเนินรอยตามแนวพระราชดำาริ เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และแหล่งต้นนำ้าให้อยู่อย่างยั่งยืน  
เกิดประโยชน์สูงสุด”

คุณสุทัศนีย์ ไวยนิยา
ผู้อำานวยการฝ่ายกิจการสังคม กฟผ.

“เนือ่งในโอกาสครบรอบ ๒๐ ป ีโครงการ 
ปลกูปา่ กฟผ. เฉลมิพระเกยีรตฯิ ไดจ้ดัทำา 
หนังสือ ‘เรื่องเล่าจากป่า’ เพื่อบอกเล่า 
เรือ่งราวความเปน็มาของโครงการปลกูปา่ กฟผ.  
เฉลิมพระเกียรติฯ ตลอดระยะเวลา ๒๐ ปีที่ผ่านมา รวมทั้งยังได้บอกเล่า 
เบื้องหลังความสำาเร็จในเรื่องความร่วมมือระหว่าง กฟผ. กับชุมชน  
และองค์การต่างๆ ที่ร่วมกันปลูกป่า ที่สำาคัญ ‘เรื่องเล่าจากป่า’ ยังเป็น 
หนังสือเล่มเดียวในเมืองไทยที่จะมีเสียงจากป่าดังขึ้นมาทันทีที่คุณเปิดอ่าน  
คุณจะรู้สึกเหมือนว่าคุณกำาลังนั่งอ่านหนังสือเล่มนี้อยู่ในป่าท่ีอุดมสมบูรณ์  
มีเสียงร้องของนกนานาชนิด ช่วยสร้างอารมณ์สุนทรีย์เพิ่มขึ้น”

คุณบัณฑูร ลำ่าซำา
ประธานกรรมการ ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)

“จากการท่ีผมได้มีโอกาสไปสัมผัสความเพียร
พยายามระดับท้องถิ่นที่จะแก้ปัญหาการ
ตดัไมท้ำาลายป่า ซึง่เป็นปัญหาทีย่าก เรา 
จะปล่อยปัญหานี้โดยการเอาหูไปนา  
เอาตาไปไร่ไม่ได้ เพราะต่อให้วันนี้ 
คิดว่าไม่ใช่ปัญหา แต่วันข้างหน้า 
ก็กลายเป็นปัญหาอยู่ดี การที่ กฟผ.  
มโีครงการปลกูปา่ฯ เกดิขึน้มาโดยตลอด  
เป็นสิ่งท่ีน่าชื่นชม เราทุกคนต้องช่วยกัน  
เราตอ้งปลกูปา่ใหม้ากและรวดเรว็กวา่การตดัทำาลาย 
ของคนบางกลุ่ม”
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คนต้นแบบ The IDOL

เรื่อง : แพรวพิสาข์ เถาลัดดา

สิทธิชัย รัตนโฆสิต
เจ้าของรางวัล “ประชาบดี”
ทำาคุณประโยชน์แก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำาบาก

รางวัล “ประชาบดี” เป็นรางวัลที่ทรงคุณค่า มอบเพื่อสนับสนุน 
และเสรมิสรา้งแรงจูงใจแกผู่ท้ีป่ระกอบคณุงามความด ีดแูลชว่ยเหลอื 
ผู้อยู่ในภาวะยากลำาบาก ให้สามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีความสุข  
ไม่ย่อท้อต่อความยากลำาบาก และเพื่อส่งเสริมเจตคติเชิงบวกในการ 
อยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทร มีทัศนคติที่ดี เห็นคุณค่าและศักดิ์ศรี 
ของผู้ด้อยโอกาส เพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคม
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ร่วมกับคุณครูสรกฤช เจียรเอก จึงเป็นจุดเริ่มต้น 
ที่มาร่วมทำางานด้านการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส 
ร่วมกับเทศบาลตำาบลโพรงมะเดื่อ เช่น อาสาตัดผม 
ให้กับเด็กนักเรียนที่ครอบครัวมีฐานะยากจนของ 
โรงเรียนโพรงมะเดื่อ (ศรีวิทยากร) ให้ความรู้ 
กับกลุ่มอาชีพผู้ด้อยโอกาส ร่วมบริจาคอุปกรณ์ 
เครื่องใช้สำาหรับประกอบอาชีพให้กลุ่มอาชีพ 
ผู้ด้อยโอกาส จนปัจจุบันกลุ่มอาชีพผู้ด้อยโอกาส 
มีผลิตภัณฑ์ที่จำาหน่าย ได้แก่ ยาดม ยาหม่อง  
นำ้ายาล้างจาน นำ้ายาซักผ้า กล้วยฉาบ เป็นต้น”

คุณสิทธิชัย รัตนโฆสิต ได้กล่าวทิ้งท้ายว่า การทำา 
ความดีเพื่อส่วนรวมต้องทำาโดยไม่หวังผลตอบแทน  
“ผมชอบที่จะเป็นผู้ให้ แค่นี้ผมก็มีความสุข และเมื่อ 
เราทำาความดีจนมีผู้อ่ืนรับรู้ รางวัลต่างๆ ท่ีได้รับ 
ก็ถือเป็นผลพลอยได้ และเป็นกำาลังใจให้ต้ังใจ 
ทำาความดีต่อไป กิจกรรมที่ผมทำาทั้งหมด ผมก็จะ 
นำาไปลงในเฟซบุ๊กส่วนตัวของผมไว้ ซึ่งการท่ีเราได้ 
แบ่งปันประสบการณ์ผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์คถือเป็น 
ประโยชน์ เพราะจะทำาให้ผู้อื่นที่มีจิตอาสาอยากทำา 
กิจกรรมเพื่อสังคมเหมือนกัน มีช่องทางที่จะมาร่วม 
ทำาความดีด้วยกัน เป็นเหมือนการขยายผลให้เกิด 
กิจกรรมดีๆ เพิ่มขึ้น และมีคนท่ีมาทำากิจกรรม 
เพื่อสังคมมากขึ้นด้วยครับ”

คณุสทิธชิยั รตันโฆสติ ถอืเปน็บคุคลตน้แบบทีคํ่านงึ 
ถึงประโยชน์ของส่วนรวม ใส่ใจสังคม ชุมชน และ 
สิ่งแวดล้อม อุทิศตนอย่างเต็มกําลังความสามารถ  
เปน็ตวัอยา่งทีด่ใีนการทาํงานเพือ่สงัคม ทาํความด ี
เพื่อผู้อ่ืนโดยไม่หวังผลตอบแทน ขอร่วมแสดง 
ความชื่นชมกับบุคคลต้นแบบด้วยค่ะ

๓๑
คำาว่าประชาบดีมีความหมายที่ลึกซึ้ง ซึ่งมาจากคำาว่า  
“พระประชาบดี” หมายถึง เทพผู้เป็นที่พึ่งของ 
ประชาชน เป็นบุตรของพระพรหม หรือเรียกอีก 
ชื่อหนึ่งว่า เทพมเหศักดิ์ ซึ่งเป็นผู้ให้การสงเคราะห์ 
แก่ประชาชน และมีบริวารซึ่งเป็นฤ  ๅษี ๗ ตน หรือ 
สัปตฤ ๅษี ได้รับมอบหมายจากพระพรหมให้มาสร้าง 
มนษุยแ์ละสัตวอ์ืน่ๆ เมือ่ทรงสรา้งเสรจ็แลว้ ไดถ้นอม 
เลี้ยงดูบุตรด้วยความเมตตากรุณาโดยไม่คำานึงถึง 
ผลตอบแทนแมแ้ตน่อ้ย นยัสำาคญัอนันีจึ้งกลายมาเปน็  
เครื่องหมายประจำากระทรวงการพัฒนาสังคมและ 
ความมั่นคงของมนุษย์ในที่สุด

ดังนั้น รางวัล “ประชาบดี” จึงเป็นรางวัลที่ยกย่อง 
เชิดชูเกียรติผู้ทําความดีแก่สังคม และเสียสละ 
เพื่อส่วนรวม เป็นแบบอย่างที่ดีต่อประชาชน โดย 
ผู้ที่ได้รับรางวัลจะได้รับเสื้อคนดีของสังคม โดย  
EGAT Magazine ฉบับนี้ ขอแนะนำาท่านผู้อ่าน 
ให้รู้จักกับ คุณสิทธิชัย รัตนโฆสิต ช่างระดับ ๗  
ประจําโรงไฟฟ้าพลังความร้อนราชบุรี จังหวัด 
ราชบรุ ีทีไ่ดอุ้ทิศตนชว่ยเหลือผูย้ากไรแ้ละอยูใ่นภาวะ 
ยากลำาบาก และรว่มกจิกรรมสาธารณประโยชนต่์างๆ  
ไม่ว่าจะงานเล็กงานใหญ่ ด้วยความรักที่จะได้เป็น 
ผู้ให้โดยไม่หวังส่ิงตอบแทน จนได้รับรางวัลการันตี 
ความมีจิตอาสามากมาย ซ่ึงล่าสุดได้รับรางวัล  
“ประชาบดี” ประเภทบุคคลที่ทำาคุณประโยชน์ 
แก่ผู้อยู่ ในภาวะยากลำาบาก ประจำาปี ๒๕๕๗  
ประทานรางวัลโดย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า- 
โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เมื่อวันที่ ๙  
ธันวาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา

คุณสิทธิชัย รัตนโฆสิต เล่าให้ฟังว่า “ผมมีความสุขเม่ือได้ 
ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนและร่วมกิจกรรม 
สาธารณประโยชน ์จงึตัง้ใจทีจ่ะใชเ้วลาวา่งทำากจิกรรม 
เป็นจิตอาสา เมื่อปี ๒๕๕๔ เกิดเหตุการณ์นำ้าท่วมที่ 
จงัหวดันครปฐม ดว้ยผมมคีวามสามารถในการตดัผม  
จึงสมัครเข้าร่วมชมรมช่างผมเสริมสวยของเทศบาล 
นครนครปฐม บรกิารตดัผมฟรแีกผู่ท้ีป่ระสบอทุกภยั 
นํ้าท่วมและบริจาคทุนทรัพย์ ณ ตำาบลห้วยพลู  
อำาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม และศูนย์พักพิง 
ผู้ประสบอุทกภัย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

“ปกตผิมจะตดัผมใหก้บัเดก็นกัเรยีนฟร ีตามโรงเรยีน 
ใกล้ๆ บ้านพัก และผู้ด้อยโอกาสในอำาเภอเมือง 
นครปฐมมาโดยตลอด บางครั้งจะนำาอาหาร ขนม  
และของเล่นแจกเด็กๆ ในโอกาสต่างๆ นอกจากนี้  
ยังร่วมกับทางเทศบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล 
สง่เสรมิสขุภาพตำาบลโพรงมะเดือ่ ไปเยีย่มบา้นผูป้ว่ย 
ติดเตียง ไปตดัผมให้ผูท้ี่มฐีานะยากจนตามหมูบ่้าน 
ต่างๆ ตลอดจนได้บริจาคทุนทรัพย์และเครื่อง 
อุปโภคบริโภคแก่ผู้ด้อยโอกาสที่อาศัยอยู่บริเวณ 
ริมทางรถไฟ และได้ไปเยี่ยมเยียนเพื่อเป็นกําลังใจ 
ให้ผู้ด้อยโอกาสอย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่อง”

คุณสิทธิชัยได้เล่าถึงเหตุการณ์ที่ได้ช่วยเหลือบุคคล 
ที่อยู่ในภาวะยากลำาบากที่รู้สึกประทับใจว่า “ผมได้ 
มีโอกาสรู้จักกับคุณครูสรกฤช เจียรเอก ครูโรงเรียน 
โพรงมะเดื่อ (ศรีวิทยากร) ตำาบลโพรงมะเดื่อ อำาเภอ 
เมือง จังหวัดนครปฐม ทางเฟซบุ๊ก คุณครูได้เขียน 
บทความประชาสัมพันธ์การช่วยเหลือลูกศิษย์ 
ในห้องเรียนคนหนึ่งชื่อ เด็กหญิงอุไรวรรณ กัณฑา  
(นอ้งออย) ปว่ยเปน็โรคกลา้มเนือ้ลบี แขนขาออ่นแรง  
ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ต้องหยุดการเรียน 
กะทนัหนั นอ้งออยเปน็เดก็กำาพรา้พอ่แมแ่ยกทางกนั  
มยีา่เปน็ผูด้แูล มฐีานะยากจน ผมเริม่ใหก้ารชว่ยเหลอื  
โดย บริจาคเคร่ืองอุปโภคบริโภคและทุนทรัพย์  
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นักวิทยาศาสตร์ กฟผ. สมองใส

“นํ้า” เป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งต่อชีวิตมนุษย์  
ร่างกายมนุษย์มีนํ้าเป็นส่วนประกอบถึง ๗๐  
เปอร์ เซ็นต์  หากร่ างกายขาดนํ้ าอาจถึงแก่  
ความตายได้ คุณภาพนํ้าดื่มก็ เป็นสิ่งสําคัญ  
นํ้าที่จะดื่มต้องเป็นนํ้าที่สะอาด หากนํ้าไม่สะอาด  
เชื้อโรคที่เจือปนก็ทําให้มนุษย์เจ็บป่วยและถึงแก่ 
ความตายได้เช่นกัน

นวัตกรรม INNOVATION

เรื่อง : ชโลบล ธงปราริน

คิดค้นชุดทดสอบ
แบคทีเรียโคลิฟอร์ม

ในนํ้าดื่ม
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เมื่อตระหนักถึงความสำาคัญของนำ้า คนกลุ่มหนึ่ง 
ได้ทุ่มเทความสามารถเพื่อตรวจสอบคุณภาพนำ้าดื่ม 
ภายในการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  
ประกอบด้วย นายสุมิตร จำาปา หัวหน้าแผนก 
อนามั ยสิ่ ง แวด ล้อมและควบคุมโรค ติด ต่อ  
นางสินีนาฏ สุนทรหิรัญวงศ์ นักวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์ระดับ ๘ และนางสาววิชชุลดา สีจันทา  
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ระดับ ๔ แผนกอนามัย 
สิ่งแวดล้อมและควบคุมโรคติดต่อ ฝ่ายแพทย์และ 
อนามัย ด้วยความต้ังใจในการทำางานและอุปนิสัย 
นักวิทยาศาสตร์ของพวกเขา ส่งผลให้พวกเขาคิดค้น 
และพัฒนางานที่ เป็นประโยชน์ต่อองค์กรอย่าง 
ตอ่เนือ่ง โดยผลงานลา่สดุคอื “การคดิคน้ชดุทดสอบ 
แบคทเีรยีโคลฟิอรม์ในนำา้ดืม่” ทำาใหผ้ลงานนี ้ไดร้บั 
รางวัลมูลนิธิกำาธน สินธวานนท์ ประจำาปี ๒๕๕๕  
ประเภทชมเชย สาขาสังคมและสิ่งแวดล้อม

คุณสุมิตร จำาปา เล่าว่า แผนกของเราทำาหน้าท่ี 
ตรวจสอบและรับผิดชอบตรวจสอบคุณภาพนำ้าดื่ม 
ทางด้านจุลชีววิทยาให้กับหน่วยงาน กฟผ. ท้ังส่วนกลาง 
และภูมิภาค ด้วยจำานวนผู้ปฏิบั ติงานในแผนก 
ที่มีจำากัด ไม่เพียงพอต่อการตรวจสอบนำ้าดื่มได้ 
ทั่วถึง จึงเกิดแนวคิดว่าควรจะมีวิธีการตรวจสอบท่ี 
ผู้ปฏิบัติงานทั่วไปสามารถตรวจวิเคราะห์คุณภาพ 
นำา้ดืม่ไดเ้องภายในหนว่ยงาน โดยไมต่อ้งใชเ้ครือ่งมอื 
ที่ราคาแพงหรือต้องใช้ความชำานาญของเจ้าหน้าท่ี 
ในการตรวจ อีกทั้ งวิธีการทดสอบนำ้ าดื่มทาง 
จลุชวีวทิยาตอ้งใชเ้วลานาน ๙๖ ชัว่โมงจงึจะทราบผล  
แผนกของเราจึงพยายามคิดค้นหาวิธีการท่ีเป็น 
ชุดตรวจง่ายๆ ผู้ปฏิบัติงานทั่วไปสามารถทำาได้  
ที่สำาคัญใช้ระยะเวลาการตรวจสั้นลง เพื่อสามารถ 
แก้ไขปัญหาคุณภาพนำ้าได้ทันเหตุการณ์ เพราะหาก 
พบว่ามีเชื้อแบคทีเรียโคลิฟอร์มปนเปื้อนอยู่ในนำ้าดื่ม  
จะทำาใหเ้กดิโรคอนัตรายไดห้ลายชนดิ อาท ิไทฟอยด ์ 
และอหิวาตกโรค เป็นต้น
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ในปี ๒๕๔๖ แผนกของเราได้มีการคิดค้นวิธีการ 
ทดสอบแบคทีเรียโคลิฟอร์มในนำ้าดื่มขึ้นเป็นครั้งแรก  
ซ่ึงสามารถลดระยะการแสดงผลจาก ๙๖ ชั่วโมง  
เหลือ ๔๘ ชั่วโมง และหาวิธีลดระยะการแสดงผล 
อย่างต่อเนื่อง โดยค้นคว้าจากเอกสารและงานวิจัย 
ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ทำาการทดลองกัน 
หลายสูตร หลายรูปแบบ และใช้เวลาทดลอง 
หลายเดือน จนกระทั่งในปี ๒๕๕๕ จึงได้ชุดทดสอบ 
แบคทีเรียโคลิฟอร์มชุดใหม่ ซึ่งได้รับรางวัลมูลนิธิ 
กำาธนฯ ปี ๒๕๕๕ รางวัลส่ิงประดิษฐ์และคิดค้น 
ที่เป็นประโยชน์แก่ กฟผ. รางวัลดีมาก ปี ๒๕๕๖  
และได้รับรางวัล Golden Prize ในงาน Thailand  
Quality Prize 2014 ซึ่งชุดทดสอบนี้สามารถลด 
ระยะเวลาแสดงผลคณุภาพนำา้เหลอืเพยีง ๒๔ ชัว่โมง 
เท่านั้นเอง
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 “กอ่นทีจ่ะคิดค้นชุดทดสอบแบคทเีรยีโคลฟิอรม์ 
ในนำ้าดื่ม ทีมงานมีผลงานมาแล้วหลายผลงาน อาทิ  
เจลกำาจัดแมลงสาบ ลูกบอลกำาจัดแมลงสาบ และได้ 
จดสิทธิบัตรแล้ว ๓ ผลงาน แผนกของเราพัฒนางาน 
อยู่ตลอดเพราะวิทยาการและองค์ความรู้ใหม่ๆ  
เกิดขึ้นตลอดเวลา ต้องก้าวตามให้ทัน อีกทั้งพวกเรา 
มีความกระตือรือร้นที่จะตอบสนองภารกิจของ 
องคก์รใหด้ทีีสุ่ด เรามหีนา้ทีร่บัผดิชอบสขุภาพอนามยั 
ของผู้ปฏิบัติงาน จำาเป็นต้องทำาให้ดีที่สุดเพื่อดูแล 
บุคลากรซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่าขององค์กร รางวัล 
ที่ได้รับเป็นความภาคภูมิใจทั้งต่อตนเองและแผนก 
ที่ได้ทำาประโยชน์ให้กับองค์กร ทำาให้เกิดแรงผลักดัน 
ที่จะพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันโรงไฟฟ้า 
และเข่ือนตา่งๆ ไดเ้บกิชดุทดสอบนำา้ดืม่นีไ้ปตรวจเอง  

หลักการทํางาน
ของชุดทดสอบแบคทีเรียโคลิฟอร์มในนํ้าดื่ม

• นำานำา้ดืม่ทีต่อ้งการตรวจใสล่งในชดุทดสอบทีผ่สม “แอล-ซสีเทอนี”  
 (L-Cysteine) ซึ่งจะมีผลทำาให้เชื้อแบคทีเรียโคลิฟอร์มโตเร็ว

• เชื้อโคลิฟอร์มที่ปนเปื้อนอยู่ในนำ้าจะผลิต “ก๊าซไข่เน่า หรือ  
 ไฮโดรเจนซัลไฟด์” และทำาปฏิกิริยากับสารประกอบเหล็กท่ีอยู่ 
 ในชุดตรวจ

• เม่ือไฮโดรเจนซัลไฟด์ทำาปฏิกิริยากับเหล็กจะได้เป็นตะกอนดำา  
 ส่งผลให้นำ้ายาในชุดตรวจเปลี่ยนจากสีเหลืองเป็นสีดำาภายใน  
 ๒๔ ชั่วโมง

โดยแผนกของเราจะผลิตชุดตรวจไว้รองรับให้ 
เพียงพอต่อความต้องการของหน่วยงานต่างๆ”  
คุณสินีนาฏ สุนทรหิรัญวงศ์ กล่าวทิ้งท้าย

 ทีมคิด ค้นชุดทดสอบแบคที เ รีย 
โ คลิ ฟอ ร์ ม ในนำ้ า ดื่ ม นี้  ป รั บปรุ ง 
ประสิทธิภาพการดำาเนินงานให้ดี 
ยิ่งขึ้น ส่งผลให้องค์กรมีวิทยาการ 
ที่ทันสมัย และเป็นส่วนหนึ่ งที่  
ทำาให้องค์กรมีการพัฒนาต่อเนื่อง
อย่างไม่หยุดยั้ง
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นอกจากนั้นองค์กรภาครัฐและภาคธุรกิจยังต้องคำานึงถึงบทบาท 
ของตนท่ีต้องปฏิบัติอย่างสอดคล้องกับความคาดหวังของสังคม  
โดยจะต้องทำาด้วยความสมัครใจ ผู้บริหารรวมถึงบุคลากรทุกคน 
ในองค์กรจะต้องมีบทบาทเกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆ ที่ตอบแทน 
ในสิ่งที่ดีงามสู่สังคมอย่างจริงจัง

กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของทุกองค์กรจะต้องปฏิบัติ 
ด้วยความจริงใจ ไม่ทำากิจกรรมเพียงเพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ 
องค์กรหรือกิจกรรมที่พนักงานขององค์กรไม่ได้มีส่วนร่วมเลย  
หรือทำาด้วยความไม่เต็มใจ แต่ต้องเป็นการร่วมกันดำาเนินการ 
ทำากิจกรรมที่น้อมนำาองค์กรและสมาชิกในองค์กร เป็นส่วนหน่ึง 
ของชุมชนและสังคม เกิดความใกล้ชิด ความร่วมมือกันในกิจกรรม 
ของชุมชนและสังคม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เน้นการพัฒนา 
ที่รากฐานของสังคม

มือข้างหนึ่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) อยู่ใน 
ฐานะทีป่ระกอบภารกจิดา้นพลงังาน คอื การผลติไฟฟา้ใหเ้พยีงพอ 
เพื่อสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศในราคาที่เป็นธรรม  
แต่ขณะเดียวกันมืออีกข้างหนึ่งก็คำานึงถึงการดูแลสิ่งแวดล้อม 

CSR
ที่อยู่ในใจประชาชน
เรื่อง : วิมลทิพย์ นามเขื่อนแพทย์

ไปด้วย เพราะไฟฟ้าคือกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เป็นความ 
กินดีอยู่ดี เป็นตัวชี้วัดความเจริญของมนุษยชาติ จนถึงเป็นดัชนี 
คุณภาพชีวิตของสังคม จึงเห็นได้ว่า ภารกิจของ กฟผ. มิใช่ภารกิจ 
ทีมุ่ง่แตจ่ะผลติไฟฟา้อยา่งเดยีว แตต่อ้งกระทำาควบคูไ่ปกบัการสงวน 
และรักษาทรัพยากร ต้องสร้างดุลยภาพในการผลิต มิฉะนั้นผลเสีย 
ก็จะเกิดขึ้นได้ ทั้งโดยตรงจากตัวธรรมชาติเอง และจากประชาชน 
ผู้ได้รับผลกระทบ

''นานาทศันะ'' ฉบบันี ้เรามาฟงัเสยีงจากประชาชนหลากหลายอาชพี 
ว่าเขาได้รับรู้หรือได้ยินข่าวสารกิจกรรมเพื่อสังคมของทาง กฟผ.  
ในเรื่องอะไรบ้าง

ปัจจุบันเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างก้าวกระโดด ทําให้เกิด 
ธรุกจิต่างๆ ขึน้เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภค และในสมยันี้ 
การทําธุรกิจมักควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate  
Social Responsibility: CSR) ภายใต้หลักจริยธรรมและการกํากับดูแล 
ที่ดี เพื่อนําไปสู่การดําเนินธุรกิจให้ประสบความสําเร็จอย่างยั่งยืน

นานาทัศนะ The OPINION



นายณัฐกุล โสวทัต

“เทา่ทีเ่คยไดท้ราบขา่วสารเกีย่วกบักจิกรรมเพือ่สงัคม 
ของทาง กฟผ. จะมีกิจกรรมโครงการปลูกป่าฯ  

ซึ่งทาง กฟผ. ได้จัดขึ้นเป็นประจำา คร้ังหนึ่ง 
ผมเคยมีประสบการณ์เข้าไปร่วมกิจกรรม 
การปลูกป่าที่  กฟผ. ได้จัดกิจกรรม เพื่อ 
เฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั  

โดยปลูกต้นไม้เป็นปฐมฤกษ์ร่วมกัน ‘โครงการ 
ปลกูตน้ไม้รอบบ้านพ่อ’ ในครัง้นัน้ กฟผ. เปดิโอกาส 

ใหป้ระชาชนและผูท้ีส่นใจรว่มปลกูปา่ปลกูตน้ไมเ้องได ้ 
ณ สถานที่จริง ซึ่งผมได้ไปปลูกต้นไม้ที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน (ป่าละอู)  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผมรู้สึกว่ากิจกรรมเพ่ือสังคมนี้มีประโยชน์อย่างมาก 
ต่อสังคม เพราะปัจจุบันธรรมชาติได้ถูกทำาลายไปอย่างมาก ทำาให้เกิดมลพิษ  
ซึ่งถ้าเราร่วมกันช่วยกันดูแลรักษาธรรมชาติเอาไว้ เช่น การหันมาช่วยกัน 
ปลูกป่า ก็จะช่วยให้สภาพแวดล้อมในสังคมกลับมาดีขึ้น”

นางสาวปรียาภรณ์ มั่นคง

“ไดรู้จ้กักบัโครงการแวน่แกว้ ซึง่เปน็โครงการที ่กฟผ. จดัขึน้ 
เพือ่ใหผู้ท้ีม่ปีญัหาดา้นสายตาสามารถเขา้รบัการตรวจวดัสายตา  
และรบัแวน่ตาไดโ้ดยไมค่ดิมลูคา่ เพือ่แกไ้ขปญัหาสายตาแกผู่ด้อ้ยโอกาสหรอืขาดทนุทรพัย ์ 
ใหม้โีอกาสมองเหน็ไดอ้ยา่งปกต ิทัง้นีโ้ครงการฯ ไดเ้ปดิใหม้กีารรบับรจิาคแวน่ตาทีไ่มใ่ชแ้ลว้  
หรอืบรจิาคเงนิ เพือ่เปน็การสมทบทนุในโครงการฯ ซึง่ดฉินัมโีอกาสบรจิาคเงนิเขา้สมทบทนุ 
เพือ่ชว่ยเหลอืโครงการ เพราะพาคณุแมไ่ปตรวจสายตาในโครงการฯ เหมอืนกนั ดฉินัคดิวา่  
โครงการนี้เป็นกิจกรรมที่ดี เพราะมีอีกหลายคนที่มีปัญหาด้านสายตา แต่ไม่มีโอกาส 
ในการรักษา ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ช่วยคนในสังคมเป็นอย่างมาก”

นางสาววรรณวิพา ทองหลอม

“กิจกรรมเพื่อสังคมที่เคยรับรู้มา จะมีโครงการห้องเรียนสีเขียว เพราะทางโรงเรียนนั้นมีชมรม 
เกี่ยวกับห้องเรียนสีเขียว ซึ่งโครงการห้องเรียนสีเขียวจัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็กมีความรู้ 
และนิสัยในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและรักษาสิ่งแวดล้อม โดยเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ 

ด้วยตนเอง พร้อมเพิ่มความสนุกสนานเพ่ือให้เกิดทัศนคติในการ 
ใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและสามารถนำาไปใช้ในชีวิตประจำาวันได้  

ซึ่งทางโรงเรียนได้มีโอกาสใช้ห้องเรียนสีเขียวนี้ มาให้ความรู้ 
และความเข้าใจแก่นักเรียนในโรงเรียน อย่างเช่น การเปิด 
โอกาสให้นักเรียนได้ทราบวิธีการหรือกระบวนการทำางาน 
ของไฟฟ้า หรือการใช้เครื่องกังหันนำ้าเพ่ือใช้ในการผลิต 
กระแสไฟฟ้า ซึ่งจะทำาให้เด็กในโรงเรียนมีความรู้ในเรื่อง 

การทำางานของไฟฟ้า”

โครงการ CSR ตา่งๆ ที ่กฟผ. ทำาดว้ยใจมอบใหด้ว้ยความรกั เพือ่เปน็สว่นหนึง่ 
ในการอนุรักษ์ทรัพยากร ให้ความรู้ พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น และมีการ 
ดำาเนินการอย่างต่อเนื่อง นับต้ังแต่โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ที่เริ่ม 
มาต้ังแต่ปี ๒๕๓๖ โครงการแว่นแก้วเร่ิมต้นในปี ๒๕๓๘ และโครงการ 
ห้องเรียนสีเขียวเริ่มดำาเนินการต้ังแต่ปี ๒๕๔๐ ซึ่งเวลานั้นยังไม่มีคำาว่า CSR  
กฟผ. เพียงดำาเนินกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคมด้วยความตั้งใจ จนถึงวันน้ี  
กฟผ. ยังคงเดินหน้าโครงการฯ ต่อไป เฉกเช่นการผลิตไฟฟ้าของ กฟผ.

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

พนักงานบัญชี สหกรณ์แท็กซี่แอร์พอร์ต จำากัด 

นักเรียนโรงเรียนรัตนาธิเบศร์



มีนาคม - เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘

ใจเขาใจเรา Keep in MIND

๓๘

การพัฒนาชุมชน
เรื่อง : สุรินทร์ คำ�แพร  ภ�พ : กองผลิตสื่อประช�สัมพันธ์ ฝ่�ยสื่อส�รองค์ก�ร



มีนาคม - เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ๓๙

แนวคิดเก่ียวกับก�รพัฒน�ชุมชนทุกรูปแบบ เกิดขึ้นเพื่อมุ่งแก้ไข 
ปัญห�คว�มเดือดร้อนของผู้คนในชุมชน โดยเฉพ�ะปัญห�เรื่อง 
ป�กท้องและคว�มเป็นอยู่ โดยหน่วยง�นภ�ครัฐหรือเอกชน 
ที่เกี่ยวข้องได้พย�ย�มห�วิธีก�รหรือกระบวนก�รที่จะช่วยให้ 
คนในชุมชนมีชีวิตคว�มเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งยังได้พัฒน�วิธีก�รหรือ 
กระบวนก�รดังกล่�วอยู่เสมอ เพื่อให้เหม�ะสมและสอดคล้องกับ 
สภ�พสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวล�

คำ�ว่� “ชุมชน” ก็มิได้มีนิย�มที่ต�ยตัว แต่จะปรับเปลี่ยนไปต�ม 
ศ�สตร์ด้�นก�รพัฒน�ต่�งๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่วนใหญ่จะเป็นไปใน 
เชิงอุดมคติ เพื่อสื่อถึงโครงสร้�งของชุมชนที่ควรจะเป็น หรือควร 
จะมใีนภ�พรวม แตส่ิง่สำ�คญักค็อื จะตอ้งมกีระบวนก�รสร้�งคว�ม 
สัมพันธ์ระหว่�งบรรด�สม�ชิกของชุมชนทั้งภ�ยในและภ�ยนอก  
เพื่อส่งเสริมให้สม�ชิกในชุมชนส�ม�รถแสดงสิทธิ์ ออกเสียง และมี 
ส่วนร่วมในก�รกำ�หนดโครงสร้�ง ตลอดจนกฎและกติก�ที่จำ�เป็น 
สำ�หรับชุมชน

“...การพัฒนาจะต้องเป็นไปตามภูมิประเทศทางภูมิศาสตร์ และภูมิประเทศ 
ทางสังคมศาสตร์ในสังคมวิทยา ภูมิประเทศตามสังคมวิทยา คือ นิสัยใจคอ 
ของคนเรา จะไปบงัคบัใหค้นคดิอยา่งอืน่ไมไ่ด ้เราตอ้งแนะนำา เราเขา้ไป ไปชว่ย โดยที ่
จะคิดให้เขาเข้ากับเราไม่ได้ แต่ถ้าเราเข้าไปแล้ว เราเข้าไปดูว่าเขาต้องการอะไรจริงๆ  
แล้วก็อธิบายให้เขาเข้าใจหลักการของการพัฒนานี้ ก็จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่ง”

(พระราชดำารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)

“เด็ดดอกไม้ดอกหนึ่งยังกระเทือนถึงดวงดาว” แสดงให้เห็นถึง 
ข้อเท็จจริงที่ว่� สรรพสิ่งล้วนมีคว�มสัมพันธ์เชื่อมโยงซึ่งกันและกัน  
ดังนั้น เพื่อให้เข้�ใจถึงคว�มต้องก�รที่แท้จริงของชุมชน หน่วยง�น 
ทีเ่กีย่วขอ้งจงึจำ�เปน็ตอ้งศกึษ�ขอ้มลูต�่งๆ ของชมุชนอย�่งรอบด�้น  
เนื่องจ�กชุมชนแต่ละแห่งมีคว�มแตกต่�งหล�กหล�ย (Diversity)  
ทัง้ในแงค่ว�มคดิและก�รกระทำ� รวมถงึคว�มแตกต�่งท�งช�ตพินัธุ ์ 
วัฒนธรรม ประเพณี และลักษณะท�งภูมิศ�สตร์ จึงจำ�เป็นต้องมี 
ก�รปรบัเปลีย่นยทุธศ�สตรใ์นก�รพฒัน�ใหส้อดคลอ้งและเหม�ะสม 
กับสภ�พคว�มเป็นอยู่ของชุมชน เปรียบเสมือน “ตัดเสื้อไซส์เดียว  
ไม่ส�ม�รถใส่ได้ทุกคน”

นักพัฒน�ชุมชนจึงถือเป็นผู้ที่มีบทบ�ทสำ�คัญในก�รขับเคลื่อนง�น 
พัฒน�ชุมชนให้ประสบคว�มสำ�เร็จ เนื่องจ�กเป็นผู้ที่จะต้องลงไป 
ทำ�ง�นร่วมกับคนในชุมชน ด้วยก�รเข้�ไปให้คำ�แนะนำ� ให้คว�ม 
ชว่ยเหลอื แตไ่มใ่ชเ่ปน็ผูเ้ข�้ไปทำ�ให ้และดว้ยเหตผุลทีว่�่ง�นพฒัน� 
ชมุชนเปน็กระบวนก�รใหก้�รศกึษ�แกค่นในชมุชน เพือ่ใหส้�ม�รถ 
คิด ตัดสินใจ และดำ�เนินก�รแก้ไขปัญห�ได้ด้วยตนเอง ตลอดจน 
ส�ม�รถสนองคว�มต้องก�รของตนเองและส่วนรวมได้ ก�รพัฒน� 
จึงเป็นก�รเปลี่ยนแปลงอย่�งมีกระบวนก�ร (Process) และมีก�ร 
กำ�หนดทิศท�งเป้�หม�ยที่แน่นอน (Ultimate Goal) ที่อ�จเป็นได้ 
ทั้งก�รกระทำ�จ�กภ�ครัฐหรือภ�คเอกชน หรือเป็นคว�มร่วมมือ 
ระหว่�งภ�ครัฐกับภ�คเอกชน เพื่อยกระดับคุณภ�พชีวิตของคน 
ในชุมชนให้ดีขึ้น เพื่อให้ส�ม�รถพึ่งตนเองได้ ซึ่งมิใช่เพียงร�ยได้ 
ของประช�ชนเพิ่มขึ้นเท่�นั้น แต่ยังรวมไปถึงคว�มพึงพอใจและ 
คว�มสุขของชุมชนด้วย



ที่ผ่�นม�พบว่� หน่วยง�นภ�ครัฐและภ�คเอกชนต่�งมีนโยบ�ย 
ด�้นคว�มรบัผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม (Corporate Social  
Responsibility หรือ CSR) นำ�สิ่งของ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ 
ไปมอบให้ชุมชน เข้�ไปดำ�เนินก�รจัดสร้�งสิ่งต่�งๆ ภ�ยในชุมชน  
หรอืใหก้�รสนบัสนนุด�้นงบประม�ณ โดยเนน้ด�้นวตัถมุ�กกว�่ก�ร 
ให้คว�มรู้ ให้คำ�แนะนำ� หรือให้คว�มช่วยเหลือต�มหลักของก�ร 
พัฒน�ที่แท้จริง เช่นนี้ผู้รับผิดชอบโครงก�รจะเป็นเพียงบุคล�กรที่ 
ปฏิบัติหน้�ที่ภ�ยในองค์กรนั้นๆ แต่ข�ดคว�มรู้ท�งด้�นก�รพัฒน� 
ชุมชน ในท�งปฏิบัติจึงมีฐ�นะเป็นเพียง “ผู้ประส�นง�น” เท่�นั้น 

ปญัห�ทีพ่บคือ ผู้ประส�นง�นจะตดิต�มคว�มก�้วหน�้ของโครงก�ร 
บรรลุต�มแผนง�นท่ีว�งไว้หรือไม่ เพื่อที่จะได้มีผลง�นนำ�เสนอ 
ต่อผู้บริห�ร และเมื่อโครงก�รสำ�เร็จต�มแผนก็ถือว่�หน้�ที่ของ 
ตนเองเสร็จสิ้นแล้ว โดยไม่มีก�รติดต�มและประเมินผลภ�ยหลัง 
จบโครงก�ร ทำ�ให้หล�ยโครงก�รทำ�จบแล้วจบเลย ไม่มีก�รพัฒน�  
ไมมี่ก�รตอ่ยอด ไมม่คีว�มตอ่เนือ่ง สิง่เหล�่นีเ้ปน็ผลอนัเนือ่งม�จ�ก 
ก�รที่หน่วยง�นไม่เข้�ใจว่�ก�รพัฒน�ชุมชนที่แท้จริงเป็นอย่�งไร  
และก�รที่บุคล�กรผู้ดำ�เนินง�นโครงก�รข�ดคว�มรู้คว�มเข้�ใจ 
เกีย่วกับง�นพฒัน� และดว้ยเหตทุีว่�่ง�นพฒัน�ชมุชนไมเ่หมอืนกบั 
ศ�สตร์อ่ืน เนือ่งจ�กตอ้งลงไปทำ�ง�นรว่มกบัชมุชนซึง่ตอ้งใชศ้�สตร ์
และศิลปใ์นก�รดำ�เนนิง�น ประกอบกบัง�นพฒัน�ชมุชนเองกไ็มไ่ด ้
มีสูตรสำ�เร็จต�ยตัว ดังนั้น ๑+๑ จึงอ�จไม่เท่�กับ ๒ แต่อ�จเป็น  
๔, ๕, ๖ หรืออ�จติดลบก็ได้ ซึ่งไม่ส�ม�รถกำ�หนดแน่นอนได้ว่� 
ง�นจะสำ�เร็จเมื่อไร หรือลงไปทำ�แล้วอ�จไม่สำ�เร็จเลยก็ได้  
ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยหล�ยประก�ร

นักพัฒนาชุมชนจึงมีบทบาทสำาคัญในการเข้าไปช่วยเพิ่ม 
ศักยภาพของชุมชน โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่จำาเป็นต่อ 
การพัฒนา และเป็นที่ปรึกษาหรือเป็นพี่เลี้ยงให้กับคนในชุมชน  
เพือ่ใหค้นในชมุชนสามารถพึง่พาตนเองไดอ้ยา่งยัง่ยนื ดงัสภุาษติ 
ที่ว่า “ให้ปลาแก่เขาไปจนสิ้น เขามีเพียงมีพอกินไปวันวัน  
สอนเขาให้เลี้ยงและหามัน ชั่วชีวันเขามีปลาไม่ปรารมภ์”

อ้างอิง
1. โกวิทย์ พวงง�ม. ก�รจัดก�รตนเองของชุมชนและท้องถิ่น.
2. ป�ริช�ติ วลัยเสถียร. หลักก�รพัฒน�ชุมชน.
3. วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์. พัฒน�ก�รของแนวคิด ทฤษฎีก�รพัฒน�.



จำาเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยน
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
ให้สอดคล้องและเหมาะสม

กับสภาพความเป็นอยู่ของชุมชน 
เปรียบเสมือน ‘ตัดเสื้อไซส์เดียว 

ไม่สามารถใส่ได้ทุกคน’
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กลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพร
บ้านเชี่ยวหลาน

๔๒

ของดีรอบบ้านเรา

ก้าวเล็กๆ ทีละก้าวของกลุ่มผลิตภัณฑ์จาก 
สมุนไพร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล 
เชี่ยวหลาน-ไกรสร ได้แรงสนับสนุนจากเขื่อน 
รัชชประภา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  
(กฟผ.) และที่ขาดไม่ได้คือ แรงหนุนจากชุมชนที่มี 
ส่วนร่วมในการดำาเนินงาน จนเวลานี้ ผลิตภัณฑ์ 
เหล่านี้กลายเป็นที่รู้จักและมีมูลค่าเพิ่มขึ้น

เรื่อง : ประช�สัมพันธ์ เขื่อนรัชชประภ�
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ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล 
เชี่ยวหลาน-ไกรสร ผลิตโดยกลุ่มชมรมผู้สูงอ�ยุโรงพย�บ�ล 
ส่งเสริมสุขภ�พตำ�บลเชี่ยวหล�น-ไกรสร ได้ผลิตผลิตภัณฑ์ 
หล�กหล�ยชนิดจ�กสมุนไพร มีทั้งลูกประคบสมุนไพร สมุนไพร 
แช่เท้� นำ้�มันไพล ย�หม่อง และนำ้�สมุนไพรเพื่อสุขภ�พ เป็นต้น

ด้วยเล็งเห็นถึงประโยชน์ของสมุนไพรและคว�มต้ังใจของกลุ่ม 
ผลิตภัณฑ์จ�กสมุนไพร เขื่อนรัชชประภ�จึงเข้�ไปมีส่วนร่วมผ่�น 
โครงก�รส่งเสริมสุขภ�พชุมชน ของกองบริห�ร เขื่อนรัชชประภ�  
โดยให้ก�รสนับสนุนงบประม�ณม�ตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ จนถึง 
ปัจจุบัน สร้�งคว�มภ�คภูมิใจให้กับเขื่อนรัชชประภ�เป็นอย่�งยิ่ง  
ทีส่�ม�รถสง่เสรมิใหช้มุชนมคีว�มเขม้แขง็ ชว่ยสร�้งง�น สร�้งอ�ชพี  
สร้�งร�ยได้ และสร้�งชื่อเสียงให้กับชุมชนได้อีกท�งหนึ่ง 

กลุ่มผลิตภัณฑ์จ�กสมุนไพรของโรงพย�บ�ลส่งเสริมสุขภ�พตำ�บล 
เชี่ยวหล�น-ไกรสร แต่เดิมเป็นกลุ่มเล็กๆ จัดตั้งโดยน�งม�ลี ชูศรี  
ผู้อำ�นวยก�รโรงพย�บ�ลส่งเสริมสุขภ�พตำ�บลเชี่ยวหล�น-ไกรสร  
และเจ้�หน้�ที่ โดยสอนให้ผู้สูงอ�ยุในพื้นที่ได้นำ�สมุนไพรในชุมชน 
ม�ทำ�ประโยชน์ด้วยก�รทำ�ลูกประคบ ซึ่งปัจจุบันเขื่อนรัชชประภ� 

ให้ก�รสนับสนุนงบประม�ณ และมีก�รต่อยอดโดยผลิตสินค้� 
จ�กสมุนไพรเพิ่มขึ้น เช่น สมุนไพรแช่เท้� นำ้�มันไพล ย�หม่อง  
และนำ้�สมุนไพรเพื่อสุขภ�พ เป็นต้น

ปัจจุบันผลิตภัณฑ์จ�กสมุนไพรของโรงพย�บ�ลส่งเสริมสุขภ�พ 
ตำ�บลเช่ียวหล�น-ไกรสร เป็นที่รู้จักและเป็นท่ีสนใจของตล�ด  
มีลูกค้�สนใจส่ังซ้ือสินค้�เป็นจำ�นวนม�กทั้งในและต่�งจังหวัด  
นอกจ�กนี้ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญ�ท้องถิ่นก�รจัดก�รสวน 
สมนุไพร ทำ�ใหช้มรมมคีว�มเขม้แขง็ สร�้งง�น สร�้งเงนิ สร�้งร�ยได ้
ให้กับสม�ชิกของชมรมเป็นกอบเป็นกำ� และสร้�งชื่อเสียงชุมชน 
บ้�นเชี่ยวหล�นให้เป็นที่รู้จัก

สมุนไพรที่นำ�ม�ทำ�สินค้�ต่�งๆ ล้วนเป็นสมุนไพรในชุมชน แต่เดิม 
จะปลูกในบริเวณโรงพย�บ�ลส่งเสริมสุขภ�พตำ�บลเชี่ยวหล�น- 
ไกรสร แต่เนื่องจ�กพื้นที่มีจำ�นวนจำ�กัด ผลผลิตไม่เพียงพอ 
ต่อคว�มต้องก�ร ปัจจุบันจึงส่งเสริมให้สม�ชิกของชมรมปลูก 
สมนุไพรบรเิวณบ�้นเรอืนและทีด่นิของสม�ชกิ จ�กนัน้จะนำ�ม�ผลติ 
สนิค�้ต�่งๆ ณ โรงพย�บ�ลสง่เสรมิสขุภ�พตำ�บลเชีย่วหล�น-ไกรสร  
โดยมเีจ�้หน�้ทีด่�้นสมนุไพรจ�กโรงพย�บ�ลสง่เสรมิสขุภ�พตำ�บล 
เชี่ยวหล�น-ไกรสร ให้คว�มรู้และดูแลด้�นก�รผลิตสินค้�

หากสนใจผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรเหล่านี้ สามารถติดต่อได้ที่  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลเชี่ยวหลาน-ไกรสร ตำาบล 
เขาพัง อำาเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี หรือโทรศัพท์  
๐-๗๗๓๔-๖๑๐๖, ๐๘-๙๗๒๔-๖๓๙๗
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กฟผ. ไม่ไปไม่รู้ Unseen EGAT

เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล
โรงไฟฟ้าครบรอบ ๒๙ ปี
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เขือ่นแมง่ดัสมบรูณช์ล เปน็โครงการพฒันาแหลง่นํา้ 
อเนกประสงค์ที่สําคัญอีกแห่งหนึ่งในภาคเหนือ  
เกิดจากความร่วมมือระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) กับกรมชลประทาน โดย 
กรมชลประทานรับผิดชอบในการสร้างเขื่อนและ 
อาคารประกอบต่างๆ ส่วน กฟผ. รับผิดชอบ 
โรงไฟฟ้าและระบบส่งพลังไฟฟ้า เมื่อก่อสร้าง 
แล้วเสร็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรง 
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า  
“เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล” เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม  
๒๕๒๙ และเสด็จพระราชดำาเนินมาทรงเป็น 
ประธานในพิธีเปิดเขื่อน เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์  
๒๕๒๙ จากวันนั้นจวบวันนี้ เป็นเวลา ๒๙ ปีแล้ว  
ที่ โรงไฟฟ้าเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลได้ ทําหน้าที่ 
ผลิตกระแสไฟฟ้าและบริหารจัดการนํ้าเพื่อพื้นที่ 
ภาคเหนือตอนบนอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  
พร้อมทั้งใส่ใจห่วงใยดูแลชุมชนและสิ่งแวดล้อม 
รอบโรงไฟฟ้าอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

ตลอดระยะเวลา ๒๙ ปี โรงไฟฟ้าเขื่อนแม่งัด 
สมบูรณ์ชลได้สร้างคุณอเนกอนันต์แก่ประเทศชาติ 
โดยน้ําที่ระบายจากเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลเพื่อการ 
ชลประทานตั้งแต่ปี ๒๕๒๙ แยกเป็นนํ้าที่ระบายเพื่อ 
ชลประทานโดยไม่ผ่านเครื่องกําเนิดไฟฟ้า ๓,๙๖๘  
ล้านลูกบาศก์เมตร นําไปใช้ในพื้นที่เพื่อการเกษตร  
๓๐,๐๐๐ ไร่ และมีนํ้าที่ระบายผ่านเครื่องกําเนิด 
ไฟฟ้า ๕,๐๑๑ ล้านลูกบาศก์เมตร นําไปใช้ในพื้นที่ 
การเกษตร ๑๕๘,๐๐๐ ไร่  ปัจจุบันโรงไฟฟ้า 
เข่ือนแม่งัดสมบูรณ์ชลผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ ๕๔๘  
ล้านหน่วย สามารถประหยัดเงินในการนําเข้า 
น้ํามันเตาเพ่ือใช้ผลิตไฟฟ้าจํานวน ๑๘๒ ล้านลิตร  
เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๔๗๐ ล้านบาท

นอกจากความมุ่งมั่นด้านการผลิตกระแสไฟฟ้า 
และการบริหารจัดการนํ้าแล้ว โรงไฟฟ้าพลังนำ้า 
เขือ่นแมง่ดัสมบรูณช์ลยงัไดร้ว่มโครงการ CSR-DIW  
for Beginner ซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยส่งเสริมให้ 
องค์กรฝึกทําโครงการ CSR ในเบื้องต้น เพื่อเป็นการ 
พฒันาตนเองใหพ้รอ้มดําเนนิกจิกรรมเพือ่การพฒันา 
สงัคม ชมุชน และสิง่แวดลอ้มอยา่งยัง่ยนื มกีารดาํเนนิ 
กจิกรรมรว่มกบัชมุชนและหนว่ยงานราชการ องคก์าร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น อาทิ โครงการ “พัฒนาสูตร 
อาหารปลา...สู่ชุมชน” ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้  
และสาํนกังานประมงอาํเภอแมแ่ตง จงัหวดัเชยีงใหม ่ 
การจัดกีฬาประเพณีประจําปีระหว่างหน่วยงาน 
ราชการกับชุมชนที่อยู่รอบโรงไฟฟ้า โดยมีหน่วยงาน 
ชลประทานเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล องค์การบริหาร 
สว่นตําบลบา้นเปา้ อทุยานแหง่ชาตศิรลีานนา เทศบาล 
เมอืงเมอืงแกนพฒันา เทศบาลตําบลแมห่อพระ และ 
ชุมชนบ้านช่อแล เพื่อสร้างสายสัมพันธ์ความสามัคคี  
และยึดถือเป็นประเพณีที่ปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่อง 
ตั้ งแต่ส มัยก่อสร้ าง เขื่ อนแม่งัดฯ มอบผ้าห่ม 
ต้านภัยหนาวให้กับชุมชนบริเวณรอบโรงไฟฟ้า 
เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลและโรงไฟฟ้าบ้านขุนกลาง
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สําหรับปี ๒๕๕๘ และการก้าวสู่ทศวรรษที่ ๓ ของ 
โรงไฟฟา้เขือ่นแมง่ดัสมบรูณช์ล ทาง กฟผ. จะดําเนนิ 
โครงการ EGAT Irrigation Valve Based Micro  
Hydro Project ลํารางชลประทาน เขื่อนแม่งัด 
สมบูรณ์ชล ซึ่งเป็นการนํานํ้าที่ระบายเพื่อการเกษตร 
ของกรมชลประทานมาไหลผ่านเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า  
Micro Turbine เพือ่ผลติกระแสไฟฟา้ โดยคาดการณ ์
ว่า หากโครงการแล้วเสร็จจะสามารถผลิตกระแส 
ไฟฟ้าได้ปีละประมาณ ๑๐ ล้านหน่วย ซ่ึงนับเป็น 
การนํานํ้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ตลอดระยะเวลา ๒๙ ปีที่ผ่านมา โรงไฟฟ้าเขื่อน 
แม่งัดสมบูรณ์ชลได้ทำาหน้าที่ผลิตกระแสไฟฟ้า 
เพ่ือความสุขของประชาชนคนไทย ใส่ใจคุณภาพ 
ชีวิตและสิ่งแวดล้อมของชุมชนโดยรอบ และจะ 
ยงัคงมุง่มัน่รกัษาประสทิธภิาพการผลติและพฒันา 
โรงไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อความเจริญของ 
ประเทศชาติต่อไป
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แหล่งท่องเที่ยวใกล้เขื่อนฯ 

เข่ือนแม่งัดสมบูรณ์ชลเป็นเข่ือนทีส่ร้างข้ึนตามพระราชดาํริ 
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีช่ือเดิมว่า “เข่ือนแม่งัด”  
ตั้งอยู่บนลํานํ้าแม่งัด สาขาแม่นํ้าปิง อําเภอแม่แตง  
จงัหวดัเชียงใหม ่และอยูใ่นเขตอทุยานแหง่ชาตศิรลีานนา  
เป็นแหล่งท่องเท่ียวพักผ่อนอีกแห่งหน่ึงของจังหวัด 
เชียงใหม่ โดยเฉพาะบริเวณอ่างเก็บน้ําเหนือเขื่อน  
มทีศันียภาพทางธรรมชาตทิีง่ดงาม มบีรกิารแพทอ่งเทีย่ว 
เป็นจํานวนมากให้บริการนักท่องเที่ยวพร้อมสิ่งอํานวย 
ความสะดวก เช่น ร้านอาหาร กีฬาทางนํ้า เป็นต้น  
เพื่อรองรับการท่องเที่ยวที่กําลังจะเติบโตขึ้นทุกขณะ

นอกจากนี้ ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจบริเวณใกล้เคียง  
คือ วัดบ้านเด่น หรือ “วัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน” เดิมชื่อ  
“วัดศรีบุญเรือง” เป็นวัดที่สร้างตามแบบศิลปะล้านนาประยุกต์  
ตั้งเด่นเป็นสง่าบนเนินเต้ียๆ ซ่ึงสามารถเห็นได้ในระยะไกล  
จึงเรยีกกนัว่า “วัดบา้นเดน่” เปน็วดัทีม่คีวามวจิติรงดงามตระการตา 
ด้วยศิลปะสถาปัตยกรรมไทยล้านนา ภายใต้แนวคิดท่ีว่าให้เป็น 
สถานทีพ่กัผอ่นทางจติใจมากกวา่การประกอบพธิกีรรมทางศาสนา  
จึงเป็นธรรมกุศโลบายในการสร้างวัดให้งดงาม เพ่ือดึงดูดผู้คนให้ 
เข้าวัด ชมความสวยงามทีแ่ฝงไวด้ว้ยคตธิรรม เปน็การชกันาํชาวโลก 
ยุคนี้ให้ใกล้ชิดศาสนา และซึมซับในคําสอนขององค์พุทธศาสดา  
พร้อมๆ ไปกับการเที่ยวชมพุทธสถานแห่งนี้

ศาสนสถานและศาสนสมบัติทั้งหมดภายในวัดก่อสร้างโดย 
ครูบาเจ้าเทือง นาถสีโล (พระครูไพศาลพัฒนโกวิท) วัดหัวคง  
ตําบลขัวมุง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับนิมนต์จาก 
ครูบาไชยา วัดป่าป้อง อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่  
มาเป็นประธานในการก่อสร้างตั้งแต่ริเริ่มจนถึงปัจจุบัน
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ท้ายเล่ม LAST Page

EGAT magazine
จัดทําโดย ฝ่ายสื่อสารองค์การ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่ปรึกษา ธาตรี ริ้วเจริญ เยาวลักษณ์ โหตรภวานนท์  
ยุวดี ธงสุวรรณ รัชดา ทองอยู่ อนิรุจน์ เอี่ยมกิจการ ศรดิษฐ ชื่นชูศักด์ิ บรรณาธิการ ยุทธชาติ เพียรมานะกิจ  
หัวหน้ากองบรรณาธิการ ณัฐกา ปีตะเสน กองบรรณาธิการ กฤษณ์ สุนทรชาติ แพรวพิสาข์ เถาลัดดา ชโลบล ธงปราริน  
อัครพล รักศรีรุ่งเรือง สุรินทร์ หล่อฤ  ๅทัย ภาพและศิลปกรรม กองผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์การ  
สมาชิกและจัดส่ง แผนกบริการงานเผยแพร่ โทร. ๐-๒๔๓๖-๔๘๒๑ จัดพิมพ์โดย กองผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสาร 
องค์การ สํานักกองบรรณาธิการ แผนกข่าวสารประชาสัมพันธ์ภายใน อาคารประชาสัมพันธ์ กฟผ. สํานักงานใหญ่  
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๓๐ โทร. ๐-๒๔๓๖-๔๘๒๓
EGAT magazine เผยแพร่ความรู้ด้านพลังงานไฟฟ้าและการดําเนินงานของ กฟผ. ทั้งนี้ ความคิดเห็นเป็นของผู้เขียน 
มิใช่ของ กฟผ. บรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือปรับปรุงต้นฉบับเพื่อความเหมาะสม

เทคโนโลยีถ่านหินสะอาดเป็นกระบวนการดูแลและป้องกัน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ครอบคลุมข้ันตอนการผลิตกระแสไฟฟ้า 
ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น โดยแบ่งออกเป็น ๓ ขั้นตอน ดังนี้

๑. ข้ันตอนก่อนการเผาไหม้เช้ือเพลิง (Pre-Combustion Technology)  
เป็นการคัดเลือกถ่านหินคุณภาพดี ประเภทซับบิทูมินัสหรือ 
บทิมิูนสัทีใ่หค้า่ความรอ้นสูง แตม่ปีรมิาณมลสารประเภทกํามะถนัตํา่  
(นอ้ยกวา่ร้อยละ ๑) นําไปทําความสะอาดเพือ่กําจดัสิง่เจอืปนตา่งๆ  
ออกจากถ่านหิน เช่น ฝุ่นละออง เศษดิน เศษหิน เป็นต้น เพื่อลด 
ปรมิาณเถา้กาํมะถนั ซึง่จะชว่ยเพิม่คา่ความรอ้นและลดการระบาย 
มลสารลง (ขั้นตอนนี้จะดําเนินการที่เหมืองถ่านหิน ก่อนขนส่ง 
มายังโรงไฟฟ้า)

๒. ข้ันตอนระหว่างการเผาไหม้เช้ือเพลิง (Combustion Technology)  
เป็นการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและปรับปรุงระบบเตาเผาและ 
หม้อไอนํ้าให้มีประสิทธิภาพสูง เพื่อลดมลสารที่เกิดขึ้นจากการ 
เผาไหม้เชื้อเพลิง ถ่านหิน ได้แก่

 • Pulverized Fuel (PF) Combustion เป็นวิธีการเผาไหม้ 
  ถ่านหิน โดยถ่านหินจะถูกบดให้มีขนาดเล็กแล้วพ่นเข้าไป 
  ในเตาเผาพร้อมอากาศ ทําให้ประสิทธิภาพการเผาไหม้ 
  สูงขึ้น ปัจจุบันมีการพัฒนาประสิทธิภาพในการเผาไหม้ 
  ถ่านหินเพิ่มขึ้นถึงประมาณร้อยละ ๔๐ - ๕๕

 • หัวพ่นเชื้อเพลิงระบบ Dry Low NO
x
 Burner โดยใช้วิธี 

  การพ่นเชื้อเพลิงเป็นละอองผสมกับอากาศก่อนที่จะเข้าสู่ 
  การเผาไหม ้เพือ่ลดการสญูเสยีเชือ้เพลงิและชว่ยใหอ้ณุหภมู ิ
  ในห้องเผาไหม้ลดลง เพื่อควบคุมการเกิดออกไซด์ของ 
  ไนโตรเจน (NO

x
)

เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด

๓. ขั้นตอนหลังการเผาไหม้เชื้อเพลิง (Post-Combustion  
Technology) เป็นการกําจัดมลสารที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้  
โดยใช้เทคโนโลยีต่างๆ ได้แก่ เครื่องดักจับฝุ่นด้วยการใช้ไฟฟ้าสถิต  
เครื่องกําจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เครื่องกําจัดก๊าซไนโตรเจน 
ไดออกไซด์ ปัจจุบันเทคโนโลยีเครื่องกําจัดมลสารต่างๆ มี 
ประสิทธิภาพในการกําจัดมากกว่าร้อยละ ๙๐ ทําให้การระบาย 
มลสารดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนด และไม่ก่อให้เกิด 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

กฟผ. ใหค้วามเชือ่มัน่วา่จะดำาเนนิการตา่งๆ เพือ่ใหเ้ปน็เทคโนโลย ี
ถ่านหินสะอาดอย่างแท้จริง

ที่นำามาใช้ในประเทศไทย






