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 อากาศรอน ๆ แบบนี้ เหลียวมองไปทางไหนก็เห็นแตผูคนตางพากันเปด
เคร่ืองปรับอากาศ เพ่ือคลายความรอน จึงเปนสาเหตุหน่ึงท่ีทำใหมีการใชไฟฟาเพ่ิมสูงข้ึน
จากปกติ สงผลใหในภาพรวมของประเทศมีการทำลายสถิติการใชไฟฟาสูงสุดของ
ประเทศ (พีค) ณ ลาสุด (12 พฤษภาคม 2559) อยูที่ 29,618.8 เมกะวัตต ซึ่งเกิดขึ้น
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 เพิ่มขึ้นจากป 2558 (27,345.8 เมกะวัตต) รอยละ 8.9
โดยยังเหลือฤดูรอนอีกหลายวันก็ไมรูวาจะมีการทำลายพีคอีกหรือไม

 วิธีงาย ๆ ท่ีทุกคนสามารถชวยกันได คือ การประหยัดการใชไฟฟา โดยเฉพาะ
ชวงท่ีมีการใชไฟฟาสูงสุด ตามโครงการรณรงคของกระทรวงพลังงาน “รวมพลังคนไทย
ลดพีคไฟฟา” โดยรวมปฏิบัติการ “ปด-ปรับ-ปลด-เปล่ียน” การใชไฟฟา และอุปกรณ
ไฟฟา ทุก ๆ วัน วันละ 1 ช่ัวโมง ระหวางเวลา 14.00 – 15.00 น. เปนระยะเวลา 2 เดือน 
ต้ังแต 20 มีนาคม – 20 พฤษภาคม 2559 เชน ปดไฟดวงท่ีไมใช ปรับลดอุณหภูมิเคร่ืองปรับ
อากาศมาอยูท่ีระดับ 26 องศาเซลเซียส ปลดปล๊ักเคร่ืองใชไฟฟาท่ีไมใชงาน และเปล่ียน
มาใชอุปกรณที่ประหยัดไฟฟา

 เพราะนอกจากจะเปนการประหยัดเงินในกระเปาของทานแลว ยังถือวาได
ชวยกันรักษาความมั่นคงระบบไฟฟาของประเทศ  และไมใหเปนภาระคาไฟฟาที่จะ
สูงขึ้น จากการใชเชื้อเพลิงท่ีมีตนทุนสูงมาผลิตไฟฟา

 หลบเรื่องอุณหภูมิรอน ๆ รอบกายมาผอนคลายกับเรื่องราวดี ๆ ใน EGAT 
Magazine ฉบับนี้ ซึ่งจะนำผูอานไปพบกับเคล็ดลับของนักบริหารคนเกง ในการนำพา 
บริษัท กฟผ. อินเตอรเนช่ันแนล จำกัด สูเวทีพลังงานในภูมิภาคอาเซียน พรอมความรูดาน
พลังงานไฟฟา เต็มอ่ิมกับสถานท่ีทองเท่ียว เมนูอาหาร ท่ีเราจะไปพาชมและชิม รวมท้ัง
เร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีนาสนใจมากมาย ซ่ึงเราต้ังใจนำเสนอ เพ่ือคลายความรอนใหกับผูอานทุกทาน 
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EGAT magazine
เผยแพรความรูดานพลังงานไฟฟา และการดำเนินงาน
ของ กฟผ. ทั้งนี้ ความคิดเห็นเปนของผูเขียน มิใช
ของ กฟผ. บรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการแกไข
หรือปรับปรุงตนฉบับเพื่อความเหมาะสม





ÃŒÒ¹¡ÒªÒ´ ¡¿¼. 2559 »ÃÐªÒª¹Ã‹ÇÁÊÍÂ´ÒÇ «×éÍÊÅÒ¡
ÍÂ‹Ò§ÅŒ¹ËÅÒÁ

Open House
ã¡ÅŒªÔ´ÃÔÁÃÑéÇ4

 เม่ือวันท่ี 30 มีนาคม 2559 นายสุนชัย คำนูณเศรษฐ 
ผูวาการการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) เปน
ประธานเปดรานกาชาด กฟผ. โดยมีผูบริหาร กฟผ. รวมพิธี
อยางพรอมเพรียง ในงานกาชาดประจำป 2559 ซึ่งจัดขึ้น
ระหวางวันที่ 30 มีนาคม – 7 เมษายน 2559 ณ บริเวณ
หนากองทัพภาคที่ 1 สนามเสือปา สวนอัมพร ในปนี้ กฟผ. 
ไดรวมออกรานภายใตแนวคิด “ใตรมพระบารมี สดุดี 84 
พรรษา สภานายิกาสภากาชาดไทย” โดยจัดแสดงนิทรรศการ
เฉลิมพระเกียรติฯ และจัดทำรถบุปผชาติประดับไฟฟา
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 
ครบ 84 พรรษา รวมประกวดในงาน ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 ถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี

 ทั้งนี้ กฟผ. ไดรวมออกรานกาชาด เพื่อหารายได
สมทบทุนสภากาชาดไทย ตั ้งแตป 2554 จนถึงปจจุบัน 
นับเปนปท่ี 6 ท่ีเขารวมงาน โดยมีกิจกรรมท่ีนาสนใจมากมาย 
อาทิ การจำหนายสลากกาชาด กฟผ. การออกรานกาชาด 
ซ่ึงภายในรานไดจัดแสดงภาพพระราชกรณียกิจ และจัดแสดง
นิทรรศการโครงการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สภานายิกา
สภากาชาดไทย การออกรานสอยดาว “เก็บรักษกับ กฟผ.” 
การประมูลอุปกรณเครื่องใชไฟฟาเบอร 5 รวมทั้งมีศิลปน
ดารารับเชิญมาสรางรอยย้ิมและเสียงหัวเราะทุกวัน
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ไมจำเปน ปรับอุณหภูมิเคร่ืองปรับอากาศเพ่ิมข้ึน 1 องศา ปลดปล๊ัก
เมื่อเลิกใช และเปลี่ยนอุปกรณไฟฟาที่มีฉลากเบอร 5 ในชวงเวลา 
14.00 น. – 15.00 น. เปนระยะเวลา 2 เดือน ต้ังแตวันท่ี 20 มีนาคม
– 20 พฤษภาคม 2559 เพื่อเปนสวนหนึ่งในการชวยกันประหยัด
พลังงาน และชวยลดพีคไฟฟาไมใหสูงข้ึนจนทำสถิติรอบใหม อันจะ
ทำใหเกิดความเส่ียงตอความม่ันคงระบบไฟฟาของประเทศ มาตรการ
ลดพีค (Demand-Side Management) เปนการปรับเปล่ียนปริมาณ
และลักษณะการใชไฟฟาของผูใช เพื่อใหสมดุลกับการผลิตไฟฟา 
เพราะฉะน้ันทางเลือกท่ีดีท่ีสุด และทำไดทันทีคือ การประหยัดพลังงาน

 พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน รัฐมนตรีวาการกระทรวง
พลังงาน เปนประธานเปดกิจกรรมรณรงค “รวมพลังคนไทยลดพีค
ไฟฟา” เพื ่อสรางความตระหนักในการประหยัดพลังงานและ
ขอความรวมมือจากภาคประชาชน อุตสาหกรรม และเอกชน ชวยกัน
ลดใชไฟฟาอยางจริงจัง ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559 โดย
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน พรอมดวย นายอารีพงศ ภูชอุม
ปลัดกระทรวงพลังงาน นายทวารัฐ สูตะบุตร ผูอำนวยการสำนักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน และโฆษกกระทรวงพลังงาน นายธาตรี 
ร้ิวเจริญ ผูชวยผูวาการกิจการสังคม ในฐานะผูแทนการไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย (กฟผ.) ผูบริหารจากการไฟฟาสวนภูมิภาค และ
ผูบริหารจากการไฟฟานครหลวง เขารวมงาน ณ ช้ัน 1 หนาอาคาร B 
ศูนยเอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ กระทรวงพลังงาน

 สำหรับ กฟผ. ไดรวมกิจกรรม “รวมพลังคนไทยลดพีค
ไฟฟา” โดยการเชิญชวนผูปฏิบัติงานรวมปฏิบัติการ ปด-ปรับ-ปลด
-เปลี่ยน การใชไฟฟา และอุปกรณไฟฟา หรือการปดไฟดวงที่



 นายวราวุธ ศิริผล ผู ชวยผู ว าการนโยบาย การไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) เปนประธานการประชุมรวมกับ 
นายจุมภฎ หิมะเจริญ ผูอำนวยการกองวิจัยและพัฒนา ผูแทนจาก 
กฟน. และนายศรัณยพงศ อาชวสุนทร ผูอำนวยการฝายวางแผน
ระบบไฟฟา ผูแทนจาก กฟภ. ในการเตรียมการศึกษาและจัดทำ
แผนพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานไฟฟา เพื่อรองรับยานยนตไฟฟา 
(Electric Vehicle : EV)  ณ สำนักงานใหญ กฟผ. เมื่อวันที่ 18 
มีนาคม 2559
 
 นายวราวุธ ศิริผล เปดเผยวา คณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแหงชาติ (กพช.) ในคราวประชุมวันที่ 11 มีนาคม 2559 
ไดมีมติเห็นชอบแผนขับเคลื่อนภารกิจดานพลังงาน เพื่อสงเสริม
การใชยานยนตไฟฟา (EV) ในประเทศไทยของกระทรวงพลังงาน 
โดยใหดำเนินการแผนขับเคล่ือนระยะท่ี 1 ในการเตรียมความพรอม
การใชยานยนตไฟฟา (พ.ศ.2559 - 2560) โดยมุงเนนการใชงาน
กลุมรถโดยสารสาธารณะ รวมถึงการเตรียมความพรอมดานอื่น ๆ 
ที่เกี ่ยวของ พรอมทั้งใหดำเนินการศึกษาและจัดทำแผนพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานดานไฟฟา เพื่อรองรับยานยนตไฟฟา รวมกัน 3 
การไฟฟา (กฟผ. กฟน. และ กฟภ.)

 ท้ังน้ี ผูแทน กฟผ. กฟน. และ กฟภ. เห็นชอบท่ีจะดำเนินการ
ใหบรรลุเปาหมายรวมกัน โดยจะดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงาน
การศึกษาการพัฒนาสถานีชารจไฟฟา (Charging Station) และ
ศึกษากฎหมายที ่เกี ่ยวของ เพื ่อรองรับการใชยานยนตไฟฟา 
ใหแลวเสร็จภายในป 2559

 นางยุวดี ธงสุวรรณ ผูอำนวยการฝายสื ่อสารองคการ 
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) เปนผูแทน กฟผ. รับรางวัล
เชิดชูเกียรติ “ดาวเมขลา” ประจำป 2559 ภายใตโครงการ “รวมใจ
ส่ือมวลชน จงรักภักดี ทำดีเพ่ือในหลวง ราชินี ในปมหามงคล” จาก
สมาคมผูส่ือขาวบันเทิงแหงประเทศไทย จากผลงานรายการ “บันทึก
สีเขียว” ที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศนกองทัพบกชอง 7 โดยได
รับรางวัลในสาขาดูแลรับผิดชอบสังคม ชุมชน สิ่งแวดลอม โดยพิธี
มอบรางวัลไดรับเกียรติจาก หมอมหลวงปนัดดา ดิศกุล เปนประธาน 
และไดรับพระเกียรติจาก หมอมเจาประภาพันธุ ภาณุพันธุ กรโกสียกาจ 
และ นายอภินันท จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ เปนผูมอบ
รางวัล ณ หองประชุม กรมประชาสัมพันธ กรุงเทพมหานคร 
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559

 รายการบันทึกสีเขียว ผลิตและเผยแพรโดย บริษัท เอ็นไอ.
คอม จำกัด ออกอากาศทุกวันอังคาร เวลา 17.45 น. ทางสถานี
โทรทัศนกองทัพบกชอง 7 โดยรายการฯ ไดออกอากาศติดตอกัน
เปนเวลา 4 ป ตั้งแตป 2555 รูปแบบรายการเปนการนำเสนอ
เกี่ยวกับงานดาน CSR ของ กฟผ. ผานสมุดบันทึกที่มีชีวิต “บันทึก
สีเขียว” ที่ กฟผ. ไดดูแลรับผิดชอบตอสังคม ชุมชน สิ่งแวดลอม
สูการพัฒนาอยางยั่งยืนควบคูกับการผลิตไฟฟา

ÃÒÂ¡ÒÃ “ºÑ¹·Ö¡ÊÕà¢ÕÂÇ”
¢Í§ ¡¿¼. ä Œ́ÃÑºÃÒ§ÇÑÅ
“´ÒÇàÁ¢ÅÒ” 

¡¿¼. ¼¹Ö¡¡ÓÅÑ§Ã‹ÇÁ ¡¿¹. áÅÐ
¡¿À. ¢Ñºà¤Å×èÍ¹ÀÒÃ¡Ô¨Ê‹§àÊÃÔÁ
¡ÒÃãªŒÂÒ¹Â¹μ�ä¿¿‡Òã¹ä·Â
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 เม่ือวันท่ี 23 มีนาคม 2559 พลอากาศเอก ประจิน จ่ันตอง 
รองนายกรัฐมนตรี เปนประธานในพิธีเปด การประชุมและนิทรรศการ
นานาชาติพลังงานและเทคโนโลยีที่ยั ่งยืนแหงเอเชีย 2559 หรือ 
Sustainable Energy & Technology Asia 2016 (SETA 2016) 
ณ หองแกรนดฮอลล ชั้น 2 ศูนยการประชุมไบเทค บางนา โดยมี 
พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน 
นายออมสิน ชีวะพฤกษ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม 
นายอารีพงศ ภูชอุม ปลัดกระทรวงพลังงาน พรอมดวย นายสหรัฐ 
บุญโพธิภักดี รองผูวาการกิจการสังคม การไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย (กฟผ.) ใหการตอนรับและรวมปาฐกถาพิเศษในพิธี
เปดงานคร้ังนี้

 งาน SETA 2016 นับเปนเวทีที่ประเทศไทยจะไดแสดงถึง
ความกาวหนาในการพัฒนาภาคพลังงานของประเทศและศักยภาพ
ในการพัฒนาสูความเปนศูนยกลางพลังงานในภูมิภาคเอเชีย 
นอกจากนั้นยังถือเปนโอกาสสำคัญที่จะเปนเวทีเชื่อมความรวมมือ
ของประเทศในเอเชีย เพื่อหาทางออกในการสรางความมั่นคงดาน
พลังงาน รวมถึงความม่ันคง ม่ังค่ัง และย่ังยืน ใหแกกลุมประเทศใน
ภูมิภาคเอเชีย เน่ืองจากจะมีผูบริหารระดับสูงและผูมีบทบาทในการ
กำหนดนโยบายดานพลังงานกวา 300 คน จาก 15 ประเทศเขารวม
การประชุม และมีผูเขารวมงานจากหลากหลายประเทศรวมกวา 
2,500 คน

¡¿¼. Ã‹ÇÁ¾Ô¸Õà»�´§Ò¹ SETA 2016 »ÃÐ¡ÒÈ¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁä·Â
ÊÙ‹ÈÙ¹Â�¡ÅÒ§¾ÅÑ§§Ò¹ÂÑè§Â×¹ã¹àÍàªÕÂ
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 ความวิตกกังวลเกี่ยวกับรื่องความมั่นคงดานพลังงานของ
ประเทศไทยเริ่มมีความเขมขนมากขึ้น โดยเฉพาะพลังงานไฟฟา 
ความตองการใชไฟฟาภายในประเทศท่ีเพ่ิมข้ึนทุกป ซ่ึงมีท่ีมาเน่ืองจาก
จำนวนประชากรที่เพิ ่มขึ ้น การพัฒนาประเทศและการพัฒนา
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ซึ่งดูสวนทางกับแนวคิดของสังคมไทยใน
ปจจุบัน การกอสรางโรงไฟฟาที่สามารถเปนโรงไฟฟาฐาน อยาง 
โรงไฟฟาถานหิน โรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร หรือโรงไฟฟาอื่น ๆ 
ถูกใหขอมูลอยางไมถูกตอง นอกจากน้ียังมีปญหาเร่ืองความไมสมดุล
ของสัดสวนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟา เนื่องจากการพึ่งพากาซ
ธรรมชาติในการผลิตไฟฟาถึงรอยละ 70 ในขณะที่กาซธรรมชาติใน
อาวไทยกำลังจะหมดลงในอีกไมเกิน 10 ป ดูเหมือนวาในเวลานี้
ความมั่นคงพลังงานไทยเร่ิมมีปญหาแลว  

àÊÁ×Í¹...¹Ñè§ÍÂÙ‹º¹à¡ŒÒÍÕé
¢Òà´ÕÂÇ

Ê¶Ò¹¡ÒÃ³ �
¾ÅÑ§§Ò¹ä·Â
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สถานการณพลังงานของไทยในขณะน้ี 

 สถาบันพลังงานระหวางประเทศ หรือ IEA กลาววาประเทศไทย
มีความเปราะบางเรื่องความมั่นคงทางพลังงานมากที่สุดในอาเซียน  
เพราะไทยเปนประเทศที่พึ่งพาพลังงานจากตางประเทศมากที่สุด
ปจจุบันไทยพ่ึงพาการนำเขาพลังงานจากภายนอกคิดเปน 50 เปอรเซ็นต
ของการใชพลังงานทั้งหมด ถือไดวาเปนสัดสวนที่คอนขางมาก 
โดยนำเขาน้ำมันดิบ ถึงรอยละ 85 ของปริมาณการบริโภคน้ำมันดิบ
ทั้งประเทศ คิดเปนมูลคากวา 1 ลานลานบาท และนำเขากาซ
ธรรมชาติรอยละ 20 เนื่องจากไทยสามารถผลิตไดเอง รอยละ 80 
รวมแลวคิดเปนมูลคาการนำเขาพลังงานทั้งสิ้น 1.4 ลานลานบาท 
แตเราสงออกเพียง 3 แสนลานบาท อยางไรก็ตามการลดลงของ
ราคาน้ำมันอยางตอเนื่อง ตั้งแตป 2558 สงผลดีตอประเทศไทย
เพราะทำใหมูลคาการนำเขาพลังงานของเราลดลงไป แตก็ไมรูวา
จะโชคดีแบบนี้ไดนานแคไหน

สัดสวนการใชเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟา

กาซธรรมชาติ 126,808.19 69.22
ถานหิน 34,980.59 19.10
พลังน้ำ 15,836.63 8.65
น้ำมันเตา 1,123.49 0.61
น้ำมันดีเซล 189.51 0.10
พลังงานทดแทน 4,110.23 2.24
ซื้อตางประเทศ 138.28 0.07
รวม 168,461.51 100.00 

สะสมเดือนมกราคม-ธันวาคม 2558
จำนวน (ลานกิโลวัตตชั่วโมง) รอยละ

ประเภทเช้ือเพลิง
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     สวนพลังงานท่ีผลิตไดเอง 50  เปอรเซ็นต
นั้น IEA ประเมินวาในอนาคต 20 ปขางหนา
หรือ ป 2578 ประเทศไทยจะใชพลังงานเพ่ิมข้ึน
อีก 80 เปอรเซ็นต รวมเปน 180 เปอรเซ็นต 
จะกลายเปนวาจากนำเขา 50 เปอรเซ็นต ไทย
ตองนำเขาพลังงานเพ่ิมข้ึนเปน 100 เปอรเซ็นต 
และยิ่งนานวัน แหลงเชื้อเพลิงที่ผลิตไดเองใน
ประเทศก็จะคอย ๆ หมดหรือมีนอยลงเร่ือย ๆ 
จึงจำเปนตองพึ่งพาการนำเขาทั้งหมด มูลคา
นำเขาก็จะสูงขึ้นจาก 1 ลานลานบาท เปน 
2 ลานลานบาท ซึ่งนอกจากไทยจะตองนำ
เชื้อเพลิงตาง ๆ รวมถึงเชื้อเพลิงในการผลิต
ไฟฟาแลว ยังมีการนำเขาพลังงานไฟฟาดวย 
โดยปจจุบันไทยรับซื้อไฟฟาจากประเทศ
เพื่อนบานหลายประเทศดวยกันอาทิ ลาว 
เมียนมา มาเลเซีย

   หากมองไปท่ีสัดสวนเช้ือเพลิงท่ีใชในการผลิต
ไฟฟาตอนน้ี หนวยงานท่ีรับผิดชอบดานพลังงาน
มองตรงกันวาคอนขางนาเปนหวง เนื่องจาก
ประเทศไทยใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงใน

การผลิตไฟฟาถึงรอยละ 70 หากเรายังคงพ่ึงพา
กาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิงหลักตอไป ในขณะ
ท่ีกาซธรรมชาติท่ีอาวไทยกำลังจะหมดลงหรือ
หากเราไมสามารถคนพบแหลงกาซธรรมชาติ
ในประเทศ เราจะตองนำเขากาซธรรมชาติเหลว
(LNG) ถึง 30 ลานตันในอีก 20 ปขางหนา ซ่ึง
ราคากาซ LNG ในตลาดโลกมีราคาสูงกวา
กาซธรรมชาติในไทยถึงสองเทาตัว ดังนั้นจะ
ตองสงผลกระทบตอราคาคาไฟในอนาคต
อยางแนนอน

   ทุกวันนี้คนไทยบริโภคพลังงานในปริมาณ
มากข้ึนโดยเฉพาะพลังงานไฟฟา เปนผลมาจาก
จำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น สภาพเศรษฐกิจที่
เติบโตขึ้น รวมถึงการพัฒนาสาธารณูปโภค
ขั้นพื้นฐาน การพัฒนาทางเทคโนโลยีและ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในขณะน้ี
ทรัพยากรเชื้อเพลิงดานพลังงานของเราเริ่ม
ลดนอยลง เราตองซ้ือไฟฟาจากประเทศเพ่ือนบาน

เพิ่มขึ้น เพราะการสรางโรงไฟฟาตาง ๆ ใน
ประเทศ ไมวาจะเปน ถานหิน นิวเคลียร 
กาซธรรมชาติหรือแมแตแสงอาทิตย เปนไปดวย
ความยากลำบากเนื่องจากการคัดคานและ
ตอตานจากมวลชน ทั้งหมดนี้คือปญหาที่จะ
กระทบตอความมั่นคงดานพลังงานของไทย
ที่อยากใหทุกคนตระหนัก 
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พลังงานไทยจะเดินหนาไปทิศทางไหน
   ในการทำงานตาง ๆ ใหประสบผลสำเร็จน้ัน 
จำเปนตองมีการวางแผนและมีแผนงานท่ีชัดเจน
เร่ืองพลังงานก็เชนกัน ประเทศไทยมีแผนพัฒนา
กำลังผลิตไฟฟาของประเทศไทย พ.ศ. 2558 
– 2579 (PDP 2015) ซึ่งกระทรวงพลังงาน 
ไดจัดทำขึ ้น โดยสอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของชาติ เพ่ือเตรียมรับมือ
กับปญหาดานพลังงานท่ีอาจจะเกิดข้ึน ใหอนาคต
ประเทศไทยมีไฟฟาใชอยางม่ันคงและเพียงพอ 
แผนดังกลาวมุงใหเกิดความสมดุลใน 3 ดาน คือ

  1. ดานความม่ันคงทางพลังงาน โดยกระจาย
แหลงเชื้อเพลิง ลดความเสี่ยงการพึ่งพากาซ
ธรรมชาติมากเกินไป โดยมีเปาหมายที่จะลด
 
 

สัดสวนในการใชกาซธรรมชาติในการผลิตไฟฟา
จากรอยละ 70 เหลือ รอยละ 30 – 40 ในป 2579
โดยเพ่ิมสัดสวนการผลิตไฟฟาโรงไฟฟาถานหิน 
โดยใชเทคโนโลยีสะอาด เน่ืองจากเปนเช้ือเพลิง
ที่ตนทุนในการผลิตไฟฟาคอนขางต่ำ อีกทั้งมี
ปริมาณสำรองสูง เม่ือเทียบกับเช้ือเพลิงชนิดอ่ืน
จัดหาไฟฟาจากตางประเทศ โดยคำนึงศักยภาพ
ท่ีสามารถจัดหาไดและมีราคาท่ีเหมาะสม โดย

มาจากแหลงผลิตไฟฟาในประเทศเพื่อนบาน
หลาย ๆ ประเทศ ไมเกินรอยละ 20 ของกำลัง
ผลิตไฟฟาในระบบ อีกท้ังสงเสริมการผลิตไฟฟา
จากพลังงานหมุนเวียน โดยการพิจารณาสัดสวน
ไฟฟาท่ีผลิตจากพลังงานหมุนเวียนจำเปนตอง
คำนึงถึงความสามารถของระบบสงไฟฟารวมดวย  

  2. ดานสิ่งแวดลอม ตองลดผลกระทบดาน
ส่ิงแวดลอม โดยลดอัตราการปลอยกาซคารบอน
ไดออกไซด เพ่ิมสัดสวนพลังงานหมุนเวียนจาก
ปจจุบันท่ีรอยละ 8 เปนรอยละ 20 ของปริมาณ
ความตองการใชไฟฟารวมของประเทศ ในป 
2579 ซ่ึงมาจากโรงไฟฟาพลังน้ำขนาดเล็ก ลม 
แสงอาทิตย ชีวมวล และพืชพลังงาน 

  3. ดานราคา โดยกำหนดใหราคาคาไฟฟาอยู
ในระดับท่ีเหมาะสม ไมเปนภาระตอผูใชไฟฟา
มากเกินไป สงผลให แผน PDP 2015 มีกรอบ
ประมาณการสัดสวนการใชเช้ือเพลิงในการผลิต
ไฟฟา ณ ป 2579 ประกอบดวย การซ้ือไฟฟา
พลังน้ำจากตางประเทศ รอยละ 15 – 20 ถานหิน
เทคโนโลยีสะอาด รอยละ 20 – 25 พลังงาน
หมุนเวียนรอยละ 15 – 20 กาซธรรมชาติ รอยละ 
30 – 40 และนิวเคลียร ไมเกินรอยละ 5 



โรงไฟฟาถานหินปลอดภัยเช่ือถือได

 เน่ืองจากแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟาของประเทศไทย หรือ 
PDP 2015 นั้น ตองการจะลดการพึ่งพากาซธรรมชาติในการผลิต
ไฟฟาที่มากถึง 70 เปอรเซ็นต ซึ่งทำใหเกิดความเสี่ยงทั้งดานความ
มั่นคงระบบไฟฟา ราคาคาไฟฟา และการสง – รับซื้อเชื้อเพลิง 
LNG กฟผ. จึงไดสนับสนุนใหมีการใชเชื้อเพลิงถานหินเพิ่มมากขึ้น 
เนื่องจากโรงไฟฟาถานหินถือเปนโรงไฟฟาฐานหรือโรงไฟฟาหลักที่
สามารถจายไฟฟาไดอยางตอเน่ืองตลอด 24 ช่ัวโมง อีกท้ัง “ถานหิน” 
เปนเชื ้อเพลิงที่มีปริมาณสำรองมากกวาเชื ้อเพลิงชนิดอื่น และ
กระจายอยูตามภูมิภาคตาง ๆ ท่ัวโลกจึงทำใหมีราคาถูก ซ่ึงจะทำให
ราคาคาไฟของไทยไมสูง เมื่อเทียบกับการจะยังคงนำเขากาซ LNG 
เปนเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟา

 แมคนไทยหลายคนจะยังคงมีความกังวลถึงผลกระทบของ
การใชถานหินเปนเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟาท่ีจะกระทบตอผูคนและ
สิ่งแวดลอม แตในความจริงแลว เทคโนโลยีในปจจุบันไดกาวหนา
ไปมาก และสามารถเขามาชวยลดผลกระทบทางสิ่งแวดลอม 
ตัวอยางเชนโรงไฟฟาแมเมาะ อำเภอแมเมาะ จังหวัดลำปาง 
ที่ปจจุบันไดกลายเปนแหลงทองเท่ียวสำคัญของจังหวัดลำปาง โดย
ในหนึ่งปมีนักทองเที่ยวเดินทางมาเย่ียมชมบรรยากาศของโรงไฟฟา
ไมต่ำกวาหลักแสนคน 

 โรงไฟฟาถานหินท่ีจะกอสรางใหมตามแผน PDP 2015 ไดแก 
โครงการโรงไฟฟาถานหินกระบี่ และโครงการโรงไฟฟาถานหิน
เทพานั้น จะใชเทคโนโลยีการเผาไหมแบบ Ultra Super Critical 
ซึ่งเปนเทคโนโลยีที่ดีและทันสมัยมากที่สุดในขณะนี้ ใชปริมาณ
ถานหินนอย แตไดประสิทธิภาพสูง สงผลใหลดการระบายมลสาร
และปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด และยังมีการติดตั้ง
อุปกรณในโรงไฟฟาเพ่ือใหปริมาณการปลอยมลสารตาง ๆ อาทิ ฝุน
ปรอท กาซซัลเฟอรไดออกไซด  มีคานอยท่ีสุด ไดแก อุปกรณควบคุม
กาซออกไซดของไนโตรเจน (Selective Catalytic Reduction : SCR) 
อุปกรณดักจับสารปรอท (Activated Carbon Injection : ACI)
อุปกรณดักจับฝุนละอองแบบไฟฟาสถิต (Electrostatic Precipitator 
: ESP) และอุปกรณควบคุมกาซซัลเฟอรไดออกไซด (Flue Gas 
Desulfurization : FGD) สงผลใหโรงไฟฟาถานหินกระบี่ปลอย
มลสารออกมาในคาที่ต่ำมากคือ ออกไซดของไนโตรเจน 50 สวน
ในลานสวน  ซัลเฟอรไดออกไซด 50 สวนในลานสวน  และฝุน 30 

มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร อีกท้ัง การขนสงถานหินทางเรือ การขนสง
ถานหินผานสายพานลำเลียงมายังโรงไฟฟา รวมถึงโกดังเก็บถานหิน 
ทุกอยางเปนระบบปดทั้งสิ้น ฉะนั้น ในปจจุบันโรงไฟฟาถานหิน
ไมนากลัวและเปนอันตรายตอส่ิงแวดลอมอีกตอไป
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สัดสวนการใชเชื้อเพลิงการผลิตไฟฟาในแผน PDP 2015

           PDP 2015
 ประเภทเชื้อเพลิง ณ ก.ย. ป 2557 ณ ป 2569 ณ ป 2579
  รอยละ  รอยละ รอยละ

 ซื้อไฟฟาพลังน้ำ 7  10-15 15-20
 ตางประเทศ

 ถานหินสะอาด 20  20-25 20-25
 (รวมลิกไนต)

 พลังงานหมุนเวียน 8  10-20 15-20

 กาซธรรมชาติ 64  45-50 30-40

 นิวเคลียร -  - 0-5

 ดีเซล/น้ำมันเตา 1  - -

 รวม 100  100 100
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คามาตรฐานองอิงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เรื่อง
กำหนดมาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียจากโรงไฟฟาใหม (พ.ศ. 2553)

คาควบคุมการระบายมลสารจากปลองของ
โครงการโรงไฟฟาถานหินกระบ่ี



หากไมเลือกถานหินไดหรือไม

 แนนอนวายังมีเช้ือเพลิงท่ีใชในการผลิตไฟฟาไดอีกหลายชนิด 
หากไทยเลือกที่จะใชกาซธรรมชาติตอไป ตองยอมรับความเสี่ยงใน 
2 ขอคือ 1. ปญหาการปดซอมทอสงกาซที่มีเปนประจำทุกป ทำให
โรงไฟฟาที่ใชกาซผลิตไฟไมได และเสี่ยงตอการเกิดไฟฟาดับ และ 
2. กาซธรรมชาติจากตางประเทศมีราคาแพง จะสงผลโดยตรงตอ
ราคาคาไฟฟา หรือหากไมสรางโรงไฟฟาถานหิน แตมุงสรางพลังงาน
หมุนเวียน อาทิ พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย อยางไรก็ตาม 
ตองทราบวาโรงไฟฟาพลังงานหมุนเวียนไมสามารถเปนโรงไฟฟาฐาน
หรือโรงไฟฟาหลักได เน่ืองจากไมสามารถผลิตไฟไดทุกวันและตลอด
24 ชั่วโมง ฉะนั้น หากจะสรางโรงไฟฟาเหลานี้ ตองมีโรงไฟฟาที่
สามารถผลิตไฟตลอด 24 ช่ัวโมงมารองรับ ตัวอยาง หากสรางโรงไฟฟา
แสงอาทิตย 4,000 เมกะวัตต จำเปนตองสรางโรงไฟฟากาซขนาด 
3,000 – 4,000 เมกะวัตต เทากับวาตองสรางโรงไฟฟามากยิ่งขึ้น
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สงผลใหราคาคาไฟจะแพงขึ้นตามไปดวย ในตางประเทศอยาง
เยอรมนี ประชาชนสามารถเลือกไดวาจะใชไฟฟาจากพลังงานอะไร 
ถาหากเลือกพลังงานแสงอาทิตย เทากับวาตองยินดีที่จะจายคาไฟ
แพงขึ้นดวย แลวคนไทยสวนใหญ รวมถึงภาคธุรกิจอุตสาหกรรม
มีความสามารถและยินยอมที่จะจายคาไฟในราคาแพงไดหรือไม 
เพราะฉะนั้นสิ่งที่ทุกคนตองตระหนักคือ ความพอดีและสมดุล
ดานพลังงาน
 
 ไมมีใครบอกวาจะใชถานหินผลิตไฟฟาทั้งหมด หรือใช
กาซธรรมชาติผลิตไฟฟาท้ังหมด แตส่ิงท่ีดีท่ีสุดคือการกระจาย
สัดสวนเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟาใหสมดุล ไมวาจะเปนถานหิน 
กาซธรรมชาติ พลังงานหมุนเวียน เปรียบเสมือนการนั่งเกาอี้ที่มี 
4 ขา ไมใชมีแคขาเดียว ทุกวันนี้ประเทศไทยเหมือนนั่งเกาอี้ที่มี
ขาเดียว ถาขาหักไปเราก็ลม จึงอยากทำใหเปนเกาอ้ีท่ีมี 2, 3, 4 ขา 
เพ่ือใหประเทศไทยมีความม่ันคงมากย่ิงข้ึน

ท่ีมา : งานเสวนา “ทางรอดคนไทย กาวขามวิกฤตพลังงาน”จัดโดย กฟผ.
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 นาเสียดายท่ีการศึกษาไทยใหความสำคัญกับวิชาประวัติศาสตร
นอยมาก ในขณะที่เด็กไทยเรียนประวัติศาสตรดวยการทองจำเปน
สวนใหญ ขาดการวิเคราะหสถานการณในชวงเวลาตาง ๆ ท่ีสามารถ
นำมาใชเปนอุทาหรณท่ีดีในการบริหารงานในภาคตาง ๆ ดังเชน ศึกศึก
สงคราม 9 ทัพสงคราม 9 ทัพ เปนตัวอยางท่ีดีในการใหความหมายในความแตกตาง
ของคำ 2 คำ คือ คำวา “ยุทธศาสตร” กับ “ยุทธวิธี”

 ยุทธศาสตร คือ ภาพใหญ สวนยุทธวิธี คือ ภาพเล็ก ๆ ที่ ยุทธศาสตร คือ ภาพใหญ สวนยุทธวิธี คือ ภาพเล็ก ๆ ที่
ประกอบกันเปนภาพใหญประกอบกันเปนภาพใหญ นักยุทธศาสตร คือ ผูที่บอกวาอะไรคือ
ส่ิงท่ีถูกตองท่ีจะตองทำ (Do the Right Thing) สวนนักยุทธวิธีเปน
ผูกำหนดวา จะดำเนินการอยางไรถึงถูกตอง (Do the Thing Right)
นักยุทธศาสตรจึงเปนผูรอบรู ในขณะท่ีนักยุทธวิธีคือ ผูชำนาญเฉพาะทาง 

 ในสมรภูมิสงคราม 9 ทัพ ท้ังไทยและเมียนมาหรือพมาใชแนวทาง
ในการทำศึกสงครามเหมือนกัน คือกระจายกองทัพเขากระทำตอฝาย
ตรงขาม เพียงแตยุทธศาสตรแตกตางกัน พมากระจายทัพเพ่ือโอบลอม
หัวเมืองทั้งหมด โดยแบงกำลังพลออกเปน 9 ทัพ ไทยซึ่งมีกำลังพล
นอยกวาคร่ึงหน่ึงใชวิธีการรวมศูนยกำลังรบต้ังรับพมาเฉพาะหัวเมือง
สำคัญ อาทิ นครสวรรค กาญจนบุรี และราชบุรี โดยมีกำลังเสริม
อยูท่ีพระนคร มองในทางยุทธศาสตรการจัดทัพฝายไทยมีประสิทธิภาพ
กวา เปนการเดินทัพในเสนทางใน ต้ังรับทัพขาศึกในพ้ืนท่ีเหมาะสม
ไมกระจัดกระจายอยางไรทิศทาง สงวนกำลังไวใชในยามจำเปน 
การสงกำลังบำรุงทำไดอยางทันทวงที ในขณะท่ีพมากระจายกำลังพล
อยางไรประสิทธิภาพ เสนทางการเดินทัพท้ิงระยะหางกันมากเกินไป
ระหวางกองทัพที่เคลื่อนพลในดินแดนของฝายไทย กับฐานที่ตั้ง
บัญชาการ ทำใหการประสานงานระหวางกองทัพตาง ๆ เปนไป
อยางไรประสิทธิภาพ ในขณะที่แมทัพนายกองฝายไทย คิดอยาง
เปนยุทธศาสตร กำหนดพื้นที่หลักที่เปนจุดชี้ขาดของความสำเร็จ
ไดอยางแมนยำ จัดสรรกำลังพล อยางมีวัตถุประสงคที ่ชัดเจน 
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หนวงเหนี่ยว ลดทอนกำลัง หรือประชิดตัวกองกำลังขาศึก และมี
กำลังพลจากสวนกลางคอยสนับสนุน กรณีที่กองทัพในภูมิภาคใด
เกิดการเพล่ียงพล้ำ ทุกเง่ือนไขและปจจัยตาง ๆ ถูกตอเปนจิกซอวจน
เปนแผนยุทธศาสตรที่สมบูรณแบบ ในขณะที่แมทัพพมาขาดภาพ
ใหญในหัว มุงจะเอาแตชัยชนะ เปลี่ยนยุทธวิธีบอยครั้ง ไมรูหลักใน
การเคลื่อนทัพ เดี๋ยวรุก เดี๋ยวถอย ฝายไทยมียุทธศาสตรที่ทรงพลัง
และเรียบงายกวา เสนทางการเดินทัพขีดเสนตรง 3 เสนเปนอันวารูกัน

 เมื่อไมนานมานี้ พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
เปนประธานเปดงาน “อาชีวศึกษาทวิภาคีไทย” ไดพูดถึงเรื ่อง
พลังงานไวสั้น ๆ วา “การทำความเขาใจในเรื่องพลังงานควรให
เห็นภาพรวม อาทิ ทำไมพลังงานแสงแดดหรือลมจึงนำมาใชแทน
พลังงานหลักยังไมได” 

 ถูกตองครับ เรื่องของพลังงานควรทำใหประชาชนคิดในเชิง
ยุทธศาสตรใหเปนบทเรียนจากสงคราม 9 ทัพ ชี้ใหเห็นวา การให
ความสำคัญกับยุทธศาสตรการกระจายกำลังของกองทัพ ยังไมเพียงพอ 
หากแตจะตองเปนการกระจายกำลังอยางมีประสิทธิภาพดวย 
ไทยตองบริหารพลังงานในภาวะที่มีทรัพยากรจำกัด ไทยจะแขงขัน
กับเพ่ือนบาน (พมา อินโดนีเซีย มาเลเซีย) ซ่ึงลวนมีทรัพยากรมากกวา
เราไดอยางไร ดังนั้น การกระจายสัดสวนของเชื้อเพลิงพลังงาน 
ตองยืดหลัก 1. มีตนทุนที่ถูกกวา 2. เปนเชื้อเพลิงที่ใหมูลคาของ
พลังงานท่ีมากกวา น้ำมัน กาซธรรมชาติ ถานหินใหพลังงานมากกวา
พลังงานลมและแสงแดด อยางเทียบไมติด

 ช้ีใหประชาชนเห็นถึงขอจำกัดของพลังงานทดแทนในบานเรา
เปนอยางไร สาระดานพลังงาน เมกะวัตตตอเมกะวัตตเปนอยางไร
จำนวนพื้นที่ใชผลิตพลังงานไรตอไรเทาไร จำนวนเวลาของพลังงาน
ท่ีไดรับเปรียบเทียบตนกำเนิดพลังงานแตละประเภท (Plant Factor) 
ตอวัน ตอเดือน ตอป เปนอยางไร

 เรื่องของตนทุนผลิตกระแสไฟฟา ตองมองใหครอบคลุม 
แสงอาทิตยบอกวาเปนของฟรี บานเรามีเยอะ คิดรวมอุปกรณติดต้ัง
เบ็ดเสร็จ เปนเงินเทาไร ไหนจะเปนคาเตรียมโครงสรางพื้นฐาน 
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อยางสายสงไฟฟาแรงสูงเพื่อไปรองรับเทคโนโลยีเหลานี้รวมแลว
เปนงบประมาณเทาไร มีความรูดานพลังงานอยางเดียวไมได ตอง
มีความเขาใจในองคความรูที่เกี่ยวเนื่องดวย เชน บริบทในทาง
ภูมิศาสตร ปกเสากังหันลม 4 ตนใหกำลังผลิต 1 เมกะวัตตในประเทศ
อยูติด ๆ กับข้ัวโลกเหนือ จะตองปกก่ีตนในพ้ืนท่ีใกล ๆ กับเสนศูนยสูตร 
อยางประเทศไทย 7-8 ตนหรือมากกวานั้น หากเราลงทุนพลังงาน
ดานนี้ ความสามารถในการแขงขันของเราจะสูกับประเทศที่อยู
ในเขตที่มีภูมิศาสตรเกื้อกูลตอเทคโนโลยีไดหรือไม
 
 นักวางกลยุทธมีองคความรูในแนวลึกไมพอ ตองมีมุมมองใน
แนวกวางดวย อยางคำถามวา ทำไม? ไมเอาอยางเยอรมนีเขามุงไป
พัฒนาพลังงานทดแทนกัน ตองยอนกลับมาดูวาเศรษฐกิจใน
ประเทศเราเปนอยางไร เรื่องของรายรับโดยรวมของประเทศไทย
เปนอยางไร รายไดตอหัวของคนไทยเปนอยางไร เปรียบเทียบกับ
ประเทศตาง ๆ เราอยูในอันดับที่เทาไร ดังนั้น จะลงทุนทำอะไรดู
กระเปาเรากอน เสมือนกับเราขับรถวีออสอยูดี ๆ ขยับขึ้นมาขับ
เลกซัส มีความสามารถในการจับจายไหม 

 ผมช่ืนชมนโยบายพลังงานของกัมพูชาครับ เพราะมียุทธศาสตร
พลังงานท่ีนาสนใจ ประการแรกพัฒนาพลังงานภายในประเทศกอน 
มีแหลงน้ำเยอะสรางเขื่อนกอน ประการตอมา เนนโรงไฟฟาที่ใช
เชื้อเพลิงตนทุนต่ำ เคาเลือกโรงไฟฟาถานหินครับ ลาสุดกัมพูชา
เพ่ิงเปดเดินเคร่ืองโรงไฟฟาพลังความรอนถานหินแหงแรก ท่ีอำเภอ
สตึงหาว จังหวัดพระสีหนุ เพ่ือไปสนับสนุนเขตอุตสาหกรรมและการคา 
ในขณะท่ีโรงไฟฟาถานหินแหงท่ี 2 ท่ีจังหวัดกัมโปด ทางตอนใตของ
ประเทศกำลังกอสราง ทั้งกัมพูชาและพมามีทรัพยากรธรรมชาติ
คือกาซธรรมชาติเหมือนกัน พมาไมสรางโรงไฟฟาถานหิน เรงพัฒนา
แหลงกาซธรรมชาติ เพื่อนำไปขายสวนหนึ่งนำมาใชบริโภคภายใน
ประเทศ สงผลทำใหตนทุนในการใชพลังงานของพมาสูง ไมสมดุล
กับรายไดของประชาชนภายในประเทศ พมาควรมีมุมมองยุทธศาสตร
ดานพลังงานเหมือนมาเลเซีย แลวยุทธศาสตรดานพลังงานของ
มาเลเซียเปนอยางไร?

  ปเตอร ชิน อดีตรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานมาเลเซีย เคยกลาว
ไววา “ในอนาคตขางหนาไมมีเชื้อเพลิงพลังงานที่โดดเดนอีกแลว 
เราจึงตองเปดโอกาสใหใชเช้ือเพลิงท่ีหลากหลาย เพ่ือเปนการประกัน
ความเสี่ยงทั้งดานการจัดหาและตนทุนของเชื้อเพลิงพลังงาน” 
ยุทธศาสตรท่ีต้ังอยูบนรากฐานความคิดท่ีถูกตองจะเปนหลักประกัน
ใหกับวิธีการปฏิบัติที่ถูกตองดวย ในทางตรงขามยุทธศาสตรที่ขาด
ความชัดเจนจะสงผลตอความผิดพลาดตอการดำเนินงานดวย แมวา
จะมียุทธวิธีท่ีดีเลิศเพียงใดปญหาตาง ๆ ก็ยังคงไมไดรับการแกไขอยูดี 
ในเชิงการเปรียบเทียบยุทธศาสตรดานพลังงานไทยกับมาเลเซีย 
เห็นไดชัดวามาเลเซียมองเรื่องพลังงานในฐานะนักยุทธศาสตร 
ในขณะที่ไทยดำเนินการในฐานะนักยุทธวิธีเปนสวนใหญ เราจึง
ตองตามแกไขปญหาอยูเร่ือยไป อาทิ การเตรียมพรอมกรณีหยุดซอม
แหลงกาซธรรมชาติ ซึ่งดำเนินการทุกป บางปตองเตรียมพรอมกัน
หลาย ๆ ครั้ง เปนปญหาที่แกไมตก เนื่องจากขาดมุมมองดาน
ยุทธศาสตรพลังงานแตแรกเริ่ม
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 ปจจุบัน กฟผ. ไดนำเทคโนโลยีมาใชใน
การดำเนินงานโรงไฟฟาหลายชนิด ไมวาจะ
เปนเทคโนโลยีสำหรับโรงไฟฟาถานหินที่
ทันสมัยท่ีสุดเชน เทคโนโลยีการเผาไหมแบบ
Ultra supercritical รวมถึงเทคโนโลยีการ
จัดการมลสาร ไดแก เคร่ืองดักจับกาซออกไซด
ของไนโตรเจน อุปกรณดักจับไอปรอทแบบฉีด
ผงถานกัมมันต อุปกรณดักจับแบบไฟฟาสถิต 
และเครื่องดักจับกาซซัลเฟอรไดออกไซด
แบบเปยก ซ่ึงสงผลใหผลการตรวจวัดคุณภาพ
รอบโรงไฟฟาของ กฟผ. อยูในเกณฑท่ีดีกวา
กฎหมายกำหนด วันน้ีคุณภาพชีวิตของชุมชน
รอบโรงไฟฟาจะดีย่ิงข้ึน เพราะ กฟผ. พรอม

เปดตัวเทคโนโลยีที ่จะมาชวยเฝาระวัง
คุณภาพอากาศรอบโรงไฟฟา เรียกวา “ระบบ
การคาดการณขอมูลลมในพ้ืนท่ีรอบโรงไฟฟา
กฟผ. ลวงหนา” โดย กฟผ. ถือเปนหนวยงาน
แรกในวงการอุตสาหกรรมพลังงานที่
สามารถพัฒนาระบบนี้ไดสำเร็จและนำมา
ใชงานจริง

 นายรัตนชัย นามวงศ รองผูวาการพัฒนา
โรงไฟฟา กฟผ. ผูสนับสนุนหลักในการวิจัย 
“ระบบการคาดการณขอมูลลมในพื้นที่
รอบโรงไฟฟา” กลาววา ในเรื่องการดูแล
คุณภาพอากาศในพื้นที่รอบโรงไฟฟาของ 
กฟผ. ตองทำงานเปนเชิงรุก โดยมุงทำงาน
เพื่อหาทางปองกันปญหาไมใหเกิดขึ้น ดวย
เหตุผลท่ีรูกันวามลสารท่ีระบายออกจากปลอง
ของโรงไฟฟาจะถูกพัดพาไปยังท่ีตาง ๆ ดวยลม
แลวจะเกิดการสะสมตัวของมลสารในท่ีตาง ๆ
หรือไม ขึ้นอยูกับสภาพอากาศดวย การที่
สามารถคาดการณข อมูลลมและสภาพ
อากาศในพื้นที ่รอบโรงไฟฟาไดลวงหนา
จะทำใหสามารถคิดหาวิธีปองกันปญหาที่

อาจเกิดข้ึนกับชุมชนได ปจจุบันน้ีมีเพียงขอมูล
จากการตรวจวัดของสถานีตรวจวัดตาง ๆ 
ซึ่งสำหรับ กฟผ. คิดวาไมพอเพียงแลว ยิ่ง
ขณะนี้การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเกิด
อยางรวดเร็ว กฟผ. เองก็ตองเตรียมการ
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ
ที่จะสงผลตอการทำงาน

 การคาดการณขอมูลลมในพ้ืนท่ีรอบโรงไฟฟา
ลวงหนาจะสงผลใหเกิดประโยชนหลายอยาง 
ประการแรกท่ีสำคัญคือ ชุมชนรอบโรงไฟฟา
สามารถจะคลายความกังวลไดมากข้ึนจากการท่ี 
กฟผ. มีระบบในการเฝาระวังคุณภาพอากาศ
เพ่ิมเติมจากมาตรฐานท่ีกฎหมายกำหนด นอก
จากน้ียังเปนประโยชนดานอ่ืน ๆ ไดอีก อาทิ การ
ประยุกตใชในการประเมินศักยภาพพลังงานลม 
การประเมินศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย การ
คาดการณความตองการใชไฟฟาท่ีมีความสัมพันธ
กับสภาพอุณหภูมิ เปนตน ซึ่งขณะนี้ระบบ
ดังกลาวไดติดตั้งแลวเสร็จใน 2 พื้นที่คือ
โรงไฟฟาแมเมาะและโรงไฟฟาบางปะกง 
คาดวาจะขยายผลไปสูโรงไฟฟาอื่นตอไป
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ภาพตัวอยางแสดงผลการพยากรณขอมูลลม (ลูกศร) 
ในพ้ืนท่ีรอบโรงไฟฟาแมเมาะ ในวันท่ี 22 กุมภาพันธ 
2559 ท่ีระดับความสูงเหนือพ้ืนดิน 10 เมตร คำนวณ
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2559 

 วิธีการคาดการณขอมูลลมในพื้นที่รอบโรงไฟฟา ดร. รัดเกลา พันธุอราม
นักวิทยาศาสตรระดับ 9 กฟผ. นักวิจัยระบบการคาดการณขอมูลลมฯ กลาววา 
ในการทำงานพัฒนาระบบการคาดการณขอมูลลม ไดรับความรวมมืออยางดีจาก
Prof. Dr. Meigen Zhang นักวิทยาศาสตรจาก Institute of Atmospheric Physics 
ของสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตรจีน (Chinese Academy of Sciences) ซึ่งเปน
ผูทรงคุณวุฒิที่เคยมีผลงานในการคาดการณคุณภาพอากาศของกรุงปกกิ่งในชวง
โอลิมปก 2008 และมีผลงานวิชาการอื่น ๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ ยังรวมกับ
นักวิจัยจากสถาบันการศึกษาในไทย อาทิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร และระบบเครือขายเพ่ืองานวิจัยจากศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและ
คอมพิวเตอรแหงชาติ (เนคเทค) และสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน)

 สำหรับวิธีการคาดการณขอมูลลมใชเครื่องคลัสเตอรคอมพิวเตอร
สมรรถนะสูง (High Performance Cluster Computer) ในการคำนวณและ
คาดการณขอมูลลมผานแบบจำลองท่ีช่ือวา RAMS หรือ Regional Atmospheric 
Modeling System โดยแบบจำลองดังกลาวถูกคิดคนโดยกลุมนักวิทยาศาสตร
จากมหาวิทยาลัยรัฐโคโลราโด ดังนั้นเมื่อนำมาใชงานจึงตองมีการปรับดัชนีตาง ๆ 
ใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับพ้ืนท่ีท่ีตองการใชงาน สวนขอมูลท่ีตองนำเขา
ระบบเพื่อใชในการคำนวณ ประกอบดวย ขอมูลความเร็วลม ทิศทางลม อุณหภูมิ

20 Innovation Insight
à»� ấÅ¡¹ÇÑμ¡ÃÃÁ
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เครื่องคลัสเตอรคอมพิวเตอรสมรรถนะสูง

  High Performance Cluster Computer

ความชื ้น อุณหภูมิผิวน้ำทะเล ขอมูลการใชประโยชนของ
พื้นที่ดิน ความเขมของแสงอาทิตย เปนตน ซึ่งขอมูลเหลานี้ตอง
อาศัยขอมูลจากตางประเทศ เมื่อการคำนวณแลวเสร็จจะนำผลมา
เปรียบเทียบกับสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในหมูบานรอบโรงไฟฟา
แมเมาะ จำนวน 10 สถานี และรอบโรงไฟฟาบางปะกงอีก 3 สถานี 
เพื่อเปรียบเทียบผลวามีความใกลเคียงกันหรือไม หากผลมีความ
ใกลเคียงหรือเหมือนกันแปลวาผลดังกลาวมีความถูกตอง

  “ในการทำงานเราใชเวลาในการพัฒนาระบบเกือบ 2 ปเต็ม 
โดยชวงเร่ิมตนสามารถคาดการณลวงหนาไดประมาณ 3 วัน แตจาก
การพัฒนาและบริหารจัดการเคร่ืองคลัสเตอรคอมพิวเตอรสมรรถนะ
สูงท่ีมีอยู ในปจจุบันสามารถคาดการณไปลวงหนาไดประมาณ 7 วัน 
โดยผลการคาดการณอยูในเกณฑที่ยอมรับไดในระดับสากล คือมี
ความแมนยำถึงรอยละ 80  ซ่ึงถือวาผลการคาดการณมีความนาเช่ือถือ
ไดมาก” ดร. รัดเกลา กลาว

 ประชาชนทั่วไปสามารถเขาไปตรวจสอบขอมูลระบบ
การคาดการณลมในพื้นที่รอบโรงไฟฟา กฟผ. ไดตั ้งแตวันนี้
เปนตนไป ผานเว็บไซต aether.egat.co.th



22 Comics
¶‹Ò¹¹ŒÍÂÁÕ¤ÓμÍº



magazine
ÁÕ¹Ò¤Á-àÁÉÒÂ¹ ¾.È. 2559 23

¨Ñ´·Óâ´Â ½†ÒÂÊ×èÍÊÒÃÍ§¤�¡ÒÃ ¡¿¼.



24 Secret Talk
¤ØÂ¹Í¡ÃÍº

ÇÑªÃÒ àËÁÃÑªμÒ¹Ñ¹μ�
CEO áË‹§ EGATi

à¼Âà¤Åḉ ÅÑº¡ÒÃÅ§·Ø¹μ‹Ò§á´¹

 หลังจากที่ประเทศไทยไดกาวเขาสูการเปนสมาชิกประชาคมอาเซียน 
หรือ AEC โอกาสของประเทศไทยไมใชเพียงแคเรื่องความรวมมือทางเศรษฐกิจ
แตหมายถึงการสรางความรวมมือและความม่ันคงดานพลังงานรวมกันของอาเซียนดวย 
ซึ่งหากจะกลาวถึงศักยภาพและความสามารถของประเทศไทย ในการดาน
กิจการไฟฟา ยอมไมเปนรองใคร เราจึงไดเห็นบริษัทผลิตไฟฟาของประเทศไทย
ไปลงทุนธุรกิจดานพลังงานในอาเซียนอยูหลายหนวยงาน หนึ่งในนั้นคือ บริษัท
กฟผ. อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด แตการลงทุนในตางประเทศ การมีเงินทุนอยาง
เดียวคงไมเพียงพอ เพราะตองเผชิญความทาทายทั้งดานภาษา วัฒนธรรม 
กฎระเบียบ การคัดคาน ฯลฯ หากไมมีความสามารถจริง ๆ อาจไปไมรอด คอลัมน 
Secret Talk ในครั้งนี ้ ไดรับเกียรติจากคุณวัชรา เหมรัชตานันต กรรมการ
ผูจัดการใหญ บริษัท กฟผ. อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด จะมาเลาถึงประสบการณ
การลงทุนดานพลังงานไฟฟาในตางแดน วามีเคล็ดลับในการดำเนินธุรกิจอยางไร
จึงจะไปรอดในอาเซียน



magazine
ÁÕ¹Ò¤Á-àÁÉÒÂ¹ ¾.È. 2559 25



บทบาทหนาท่ีท่ีสำคัญของบริษัท กฟผ. อินเตอรเนช่ันแนล จำกัด 
คืออะไร
 บริษัท กฟผ. อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด หรือ EGATi จัด
ต้ังข้ึนเพ่ือเปนตัวแทนของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 
ลงทุนในโครงการตาง ๆ ในตางประเทศเพ่ือเสริมสรางความม่ันคงของ
ระบบพลังงานไฟฟาใหประเทศไทย รวมถึงเปนการขยายกิจการของ
กฟผ. เพื่อสรางมูลคาเพิ่มและผลตอบแทนที่เหมาะสมใหแกบริษัท
และ กฟผ. รวมท้ังสนับสนุน กฟผ. ใหกาวข้ึนสูการเปนองคกรนานาชาติ
เปน National Champion ของประเทศไทยตอไป  นอกจากนี้ 
ตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟาของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579
หรือ PDP 2015 ไดกำหนดใหในระยะเวลา 20 ป ประเทศไทยจำเปน
ตองรับซื้อไฟฟาจากตางประเทศเกือบ 10,000 เมกะวัตต ดังนั้น
หนาท่ีของบริษัทจะอยูในสวนน้ี คือจัดหาพลังงานไฟฟาจากตางประเทศ
เพื่อเสริมพลังงานไฟฟาในประเทศไทยใหมีความมั่นคง ในราคาที่
เหมาะสม 
 ยุทธศาสตรของบริษัทเนนการลงทุนในประเทศอาเซียน 
ขณะน้ีมีโครงการท่ีอยูในชวงการดำเนินการกอสราง ไดแก โครงการ
โรงไฟฟาพลังน้ำ น้ำเง้ียบ 1 ท่ีแขวงบอลิคำไซย สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว (สปป.ลาว) ซ่ึงเปนการรวมทุนระหวาง 3 ประเทศ คือ 
ประเทศไทยโดย EGATi ประเทศญ่ีปุนโดยบริษัท KPIC Netherlands 
B.V. และ สปป.ลาว โดยบริษัทรัฐวิสาหกิจถือหุนลาว (Lao Holding 
State Enterprise) สำหรับโรงไฟฟาพลังน้ำ น้ำเงี้ยบ 1 เปนเขื่อน
ที่มีกำลังผลิต 289 เมกะวัตต กำหนดการกอสรางแลวเสร็จและ
พรอมเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟาเชิงพาณิชยในป พ.ศ. 2562 โดย
ไฟฟาที ่ผลิตไดสวนใหญสงกลับมาขายยังประเทศไทย และอีก
สวนหน่ึงสงขายใหกับ สปป.ลาว 

เม่ือพูดถึงผลกระทบดานส่ิงแวดลอม บริษัท กฟผ. อินเตอรเนช่ันแนล 
จำกัด ไปลงทุนในตางประเทศ มีเจอปญหาการคัดคานบางหรือไม 
 การสรางโรงไฟฟาใดก็ตาม มักจะเกิดปญหาการคัดคาน
หรือการไมเห็นดวยของคนในพื้นที่ ซึ่งถือเปนเรื่องปกติ ดังนั้นการ
หาจุดที่ไดประโยชนหรือทำใหเกิดความพอใจ ดวยกันทั้งสองฝาย
เปนเรื่องสำคัญ ทรัพยากรทุกอยางทุกชิ้นมีคุณคา และยอมเปนสิ่ง
ที่ประเทศนั้น ๆ หวงแหน ดังนั้นในการไปลงทุน ตองใชทรัพยากร

ใหเกิดประโยชนสูงสุด และตองตอบแทนประเทศที่ไปลงทุนดวย 
ไมใชมองหาประโยชนแตฝายเดียว อาทิ ตองมีการจางงานในพื้นที่ 
ตองหาวิธีลดผลกระทบทางสิ่งแวดลอมใหมากที่สุด และที่สำคัญ
ตองทำใหคนในทองถ่ินเห็นถึงความจริงใจของเรา จนเกิดความไวเน้ือ
เชื่อใจ ทำใหเชื่อวาเราจะดูแลเขาจริง ๆ
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ปญหาท่ีหนักใจท่ีสุด ในการไปลงทุนใน สปป.ลาว คืออะไร
 เรื่องการอพยพโยกยายประชาชน เนื่องจากประชาชนใน
พ้ืนท่ีกอสรางเข่ือนและบริเวณอางเก็บน้ำเปนชาวมง ซ่ึงชาวลาวถือวา
ชาวมงเปนชนเผาท่ีเสียสละ เปนนักรบท่ีเคยชวยเหลือประเทศเม่ือคร้ัง
เกิดสงครามสูรบในอดีต ฉะนั้นทางการ สปป.ลาว จะใหเกียรติและ
ระมัดระวังเรื่องนี้เปนพิเศษ ฉะนั้นการที่ทำใหชาวมงยอมรับและ
ยอมโยกยายออกจากพ้ืนท่ีทำกินแหงเดิมตองใชเวลาในการทำความ
เขาใจ จะเห็นวาการเรียนรูวัฒนธรรม วิถีชีวิต รวมถึงประวัติศาสตร 
และกฎหมายของประเทศน้ัน ๆ เปนเร่ืองสำคัญในการจะเขาไปลงทุน
หรือทำธุรกิจในตางแดน 

นอกเหนือจาก สปป.ลาว มีประเทศไหนท่ีนาสนใจไปลงทุนหรือไม 
 นอกจากการลงทุนใน สปป.ลาวแลว บริษัทยังมีโครงการ
ลงทุนในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ไดแก โครงการกวางจิ 1 ท่ี
จังหวัดกวางจิ โดยขณะน้ีอยูในข้ันตอนการเสนอรายงานความเหมาะสม
ของโครงการและการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอมตอรัฐบาลเวียดนาม 
ท้ังน้ี โครงการกวางจิ 1 มีขนาดกำลังผลิตประมาณ 1,200 เมกะวัตต 
ใชเช้ือเพลิงถานหินนำเขาในการผลิตไฟฟา โดยใชเทคโนโลยีการผลิต
ที่ทันสมัย เพื่อลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอม เมื่อกอสรางแลวเสร็จ
ไฟฟาที่ผลิตไดทั้งหมดจะขายใหการไฟฟาเวียดนาม และนำรายได
กลับเขาสูประเทศไทย และนอกจากนี้ บริษัทยังมีโครงการลงทุน
พัฒนาโรงไฟฟาพลังน้ำที่สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา อีก 2 
โครงการดวย

การเขาไปลงทุนในประเทศใดก็ตาม อะไรคือสิ่งแรกที่ตองเรียนรู
 ผมมองวาเปนเร่ืองของวัฒนธรรม ถาเราไมรูวัฒนธรรม ไปทำ
อะไรท่ีผิดแปลกมาก ๆ บางทีเกิดเปนความรูสึกท่ีไมดีและจะกลายเปน
ความไมไวเนื้อเชื่อใจ อยามองขามเรื่องเล็ก ๆ นอย ฉะนั้นบริษัท
จะใชวิธีการเลือกคนไทยท่ีเคยมีประสบการณการทำงานในประเทศ
นั้น ๆ และสามารถสื่อสารภาษาของประเทศนั้นไดดีเขารวมใน
การเจรจา ทำใหการเจรจาเขาใจกันงายขึ้น นอกจากนี้บริษัทเอง
ก็ตองปรับตัว โดยสงเสริมใหพนักงานไปเรียนภาษาตาง ๆ ใน
อาเซียนเพิ่มเติม ซึ่งนอกจากจะไดเรียนรูภาษาแลว ยังไดเรียนรู
วัฒนธรรมอีกดวย
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แนวคิดหรือปรัชญาในการบริหารองคกรใหไปสูความสำเร็จ
เปนอยางไร 
 คนเราจะตองทำงานดวยใจ ถาทำงานดวยใจ ความสำเร็จ
จะอยูไมไกลเกินเอื้อม อยากจะฝากวาทานใดก็ตามที่ตองการจะ
ประสบความสำเร็จทางธุรกิจ หากติดปญหาหรือลมแลว ตองอยาทอ 
เพราะการทำธุรกิจตองใชเวลาและความมุงมั่น หากลมแลวตองลุก
ขึ้นมาสูใหม ความสำเร็จจะอยูไมไกลแนนอน

μ ŒÍ§·Ó§Ò¹´ŒÇÂã¨ ¶ŒÒ·Ó§Ò¹ Œ́ÇÂã¨
¤ÇÒÁÊÓàÃç¨¨ÐÍÂÙ ‹äÁ‹ä¡Åà¡Ô¹àÍ× éÍÁ
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 ในแอปเปลมีน้ำตาลโมเลกุลเด่ียวงายตอ
การดูดซึมไปใชประโยชนไดภายในไมถึง 10 
นาที จึงชวยลดความอยากอาหารและควบคุม
น้ำหนักไดดี อีกท้ังกากใยจากเปลือกแอปเปล
ยังชวยในเรื่องระบบขับถาย แอปเปล 1 ลูก 
ยังมีแคลอรีเพียงแค 59 แคลอรี แถมยังมี
วิตามินและแรธาตุที่มีประโยชนตอรางกาย
อีกมากมาย โดยเฉพาะ เพคติน (Pectin) 
มีคุณสมบัติพองตัว มันจึงเพิ่มกากใยอาหาร 
วิตามินดี ชวยปองกันมะเร็งลำไสใหญ ชวย
ดักจับคอเลสเตอรอลในรางกาย แถมยังชวย
กำจัดสารพิษในรางกายอีกดวย 

áÍ»à»�œÅ

 เปนผลไมที่มีกากใยสูงและแคลอรีต่ำ 
แถมยังมีรสหวานอรอย หลาย ๆ คนจึงเลือก
กินแกวมังกรเปนอาหารเย็น หรือกินรวมกับ
ผักสลัดอ่ืน ๆ เพ่ือชวยลดน้ำหนัก โดยไมตอง
หวงวาความหวานจะไปเปนไขมันสะสม
ในภายหลัง และนอกจากลดน้ำหนักแลว 
ผลพลอยไดจากแกวมังกรท่ีคุณสาว ๆ ไมควร
พลาดอีกเชนกันก็คือ แกวมังกรเปนผลไม
อีกหน่ึงชนิดท่ีมีวิตามินซีสูงมาก ดังน้ัน จึงชวย
บำรุงผิวพรรณไปในตัว แถมยังชวยกระตุน
ตอมน้ำนมดีตอคุณแมท่ีเพ่ิงคลอดบุตรดวย

á¡ŒÇÁÑ§¡Ã

 ในมะละกอสุกน้ันจะมีไขมันนอยมากจน
เรียกวาไมมีเลยก็ไดและยังใหพลังงานไมถึง 
50 แคลอรีตอ 100 กรัม ดังนั้นมะละกอจึง
เปนผลไมลดน้ำหนักอีกชนิดหนึ่งที่ผูคนนิยม

 ÁÐÅÐ¡Í

ÊμÃÍàºÍÃ�ÃÕè

 สตรอเบอรรี่ 100 กรัม มีแคลอรีเพียง 
32 แคลอรี และ มีน้ำตาล 5 กรัม มีเสนใย
อาหาร 2 กรัม แตสิ่งที่สุดยอดเกี่ยวกับ
สตรอเบอรรี่ (และผลเบอรรี่ทั้งหมด) คือ 
มันตอบสนองความตองการของหวานและ
น้ำตาลของคุณไดเปนอยางดี แถมยังมีสาร
อาหารท่ีนาประทับใจอ่ืน ๆ อีกมากมาย

 àºÍÃ�ÃÕè

 สุดยอดผลไมท่ีเต็มเปยมไปดวยวิตามินซี
ชนิดนี้ ชวยใหคุณลดความอวนไดไมยาก 
เพราะฝรั่งเปนผลไมที่ใหพลังงานต่ำ แถมยัง
เคี้ยวเพลินอีกตางหาก ซึ่งนอกจากจะชวย
ลดความอวนไดแลว วิตามินซีในฝรั่งยังชวย
สรางคอลลาเจน ทำใหผิวพรรณเตงตึง 
ไรริ้วรอยอีกดวย คำเตือนก็คือ กินแตฝรั่ง
เปลา ๆ เทานั้นนะ อยาเผลอจิ้มพริกเกลือ 
พริกน้ำตาล เด็ดขาด เพราะจะทำใหอวนได

  ½ÃÑè§

                                      

 ผลเบอรรี่ เชน บลูเบอรรี่ แบล็กเบอรรี่ 
และราสเบอรรี่ เต็มไปดวยสารอาหารและมี
น้ำตาลนอยกวาผลไมชนิดอ่ืน ๆ เชน มะมวง
หรือกลวย นั่นคือเหตุผลที่ผลเบอรรี่มักถูก
ยกยองใหเปนผลไมเผาผลาญไขมันที่ดี ผล
เบอรร่ีเปนผลไมท่ีมีคุณคาทางอาหารสูงและ
มีแคลอรีต่ำแถมยังหวานแบบมีประโยชน 
เสนใยในผลเบอรร่ีชวยใหอ่ิมเร็ว อ่ิมนาน และ
ยังมีวิตามินแรธาตุ สารตอตานอนุมูลอิสระ
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 หลายคนอาจคิดวา จังหวัดกำแพงเพชรเปนเพียงจังหวัด
เล็ก ๆ และเปนทางผานในการเดินทางไปยังภาคเหนือ แตความจริง
แลว จังหวัดทางผานเล็ก ๆ ในมโนคติแหงนี้ ยังมีอะไรดี ๆ ซอนอยู
มากมาย โดยเฉพาะการไดรับยกยองใหเปนเมือง “มรดกโลก” 
รวมกับอุทยานประวัติศาสตรสุโขทัยและอุทยานประวัติศาสตร
ศรีสัชนาลัย จากองคการ UNESCO ภายใตช่ือ “เมืองประวัติศาสตร
สุโขทัยและเมืองบริวาร” (Historic Town of Sukhothai and 
Associated Historic Towns) เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2534 
นั่นเอง แคไดเห็นหรือไดยินชื่อก็ดูยิ่งใหญแลว ฉบับนี้เราเลยจะพา
ทุกคนไปเท่ียวชมความงดงามของอุทยานประวัติศาสตรกำแพงเพชรกัน 
การเยือนกำแพงเพชรในคร้ังน้ีถือเปนการทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร 
ท่ีนอกจากจะเท่ียวสนุกไดความบันเทิงใจแลว ยังไดสาระบันเทิงสมอง
ของเราอีกดวย

 ลำดับแรกเมื่อมาถึงสถานที่ตางบานตางเมือง ควรจะไป
สักการะส่ิงศักด์ิสิทธ์ิคูบานคูเมืองกันกอน ซ่ึงก็คือ “ศาลหลักเมือง” 

โดยสถานท่ีต้ังน้ันก็ไมไดอยูไกลจากท่ีท่ีเราจะไปเท่ียวกันในคร้ังน้ีเลย
เพราะตั้งอยูดานหนาทางเขาอุทยานประวัติศาสตรกำแพงเพชร 
และท่ีต้ังใหเห็นเดนอยูไมแพกันก็คงจะเปนสัญลักษณมรดกโลกจาก
องคการ UNESCO ที่แสดงใหเห็นถึงความเปนเอกลักษณและ
ความภาคภูมิใจของชาวกำแพงเพชร 

 อุทยานประวัติศาสตรกำแพงเพชร มีคาบริการในการเขาชม
คือ ชาวไทย 20 บาท และชาวตางประเทศ 100 บาท ซึ่งอุทยาน
ประวัติศาสตรกำแพงเพชรแหงนี้ เปนเมืองศูนยกลางการทองเที่ยว
ทางประวัติศาสตรแหงหนึ่ง เพราะมีโบราณสถานเกาแกซึ่งกอสราง
ดวยศิลาแลงหลายแหงรวมอยู ไมวาจะเปน “วัดพระแกว” ซ่ึงต้ังอยู
ตรงขามกันกับโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม โรงเรียนประจำจังหวัด
กำแพงเพชร และจากขอมูลที ่เราสืบคนมาไดความวา ตำนาน
โบราณกลาวถึงพระแกวมรกตและพระพุทธสิหิงค วาเคยประดิษฐาน

สตรกำแพงเพชรกัน 
วเชิงประวัติศาสตร 
ดสาระบันเทิงสมอง

างเมือง ควรจะไป
อ “ศาลหลักเมือง” 

ทางประวัติศาสตรแหงหนึง เพราะมีโบราณสถานเกาแกซึงกอสราง
ดวยศิลาแลงหลายแหงรวมอยู ไมวาจะเปน “วัดพระแกว” ซ่ึงต้ังอยู
ตรงขามกันกับโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม โรงเรียนประจำจังหวัด
กำแพงเพชร และจากขอมูลที ่เราสืบคนมาไดความวา ตำนาน
โบราณกลาวถึงพระแกวมรกตและพระพุทธสิหิงค วาเคยประดิษฐาน
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ท่ีเมืองกำแพงเพชรซ่ึงนาจะประดิษฐานท่ีวัดพระแกวแหงน้ี เน่ืองจาก
วัดพระแกวเปนพระอารามหลวงท่ีมีขนาดใหญท่ีสุด ต้ังอยูกลางเมือง 
และเปนวัดที่ไมมีพระภิกษุจำพรรษา บนฐานยังมีโกลนศิลาแลง
พระพุทธรูปประธาน ถัดมาเปนเจดียทรงระฆังขนาดใหญ ฐานมี
สิงหลอมรอบ ตัววิหารประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปนสามองค ซึ่ง
พระพุทธรูปดังกลาวยังคงความสมบูรณไวเปนอยางมาก และในสวน
ทายสุดเปนเจดียทรงระฆังประดับดวยชางปูนปนที่ฐานโดยรอบ ซึ่ง
ยังคงความสมบูรณไวมากเชนเดียวกัน เช่ือวาถาหลาย ๆ คนไดมาเห็น 
ก็คงไมพลาดท่ีจะเก็บภาพความสวยงามและนาท่ึงของโบราณสถาน
นี้ไวแน 

 ตอมาถัดจากวัดพระแกว คือ “วัดพระธาตุ” ภายในวัดมี
เจดียประธานแบบทรงระฆังสูงขนาดใหญกอดวยอิฐ องคเจดียต้ังอยู
บนฐานแปดเหล่ียมท่ีซอนลดหล่ันกันหลายช้ัน องคระฆังคอนขางเล็ก 
ซึ่งเปนรูปแบบเฉพาะของเมืองกำแพงเพชร และดานหนาเจดีย
ประธานนั้น เปนฐานวิหารศิลาแลงและมีเจดียรายอยูบริเวณมุม
ดานหนาขางวิหารขางละองค ถาหากเรายอนเวลากลับไปในตอน
ที่ยังคงสภาพมากกวานี้ คงสวยงามนาดู แตถึงแมกาลเวลาจะทำให
โบราณสถานดังกลาวทรุดโทรมลงไป แตเราคิดวาส่ิงท่ีเห็นอยูตรงหนา
สามารถบอกเลาเรื่องราวจากอดีตและถายทอดเปนความรู ความ
ทรงจำท่ีดีใหกับผูที่ไดมาพบเห็นเปนอยางมากเลยทีเดียว

 เดินสำรวจตอไปเรื่อย ๆ สังเกตเห็นปายใหบริการขอมูล
เก่ียวกับวัดตาง ๆ หลายจุดเลยทีเดียว แถมยังเปนขอมูลท่ีหลากหลาย
ภาษาอีกดวย ทั้งภาษาไทย อังกฤษ จีน ฝรั่งเศส หรือแมแตภาษา
ญี่ปุนก็ยังมี เพียงแคใชสมารทโฟนของเราไปสแกนตรงบารโคด
เทานั้น ขอมูลก็จะปรากฏ พรอมเสียงภาษาที่เราเลือกแลว เรียกได
วาไฮเทคสุด ๆ ไปเลย แบบนี้ถาชาวตางชาติมาเที่ยวอาจไมตองพึ่ง
ไกดอีกตอไปแลว

°Ò¹»Ù¹»̃œ¹ÃÙ»ªŒÒ§ÇÑ´¾ÃÐá¡ŒÇ
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 เราเดินตอไปอีกจนถึง “วังโบราณหรือสระมน” ซ่ึงอยูทาง
ทิศเหนือของวัดพระแกว ติดกำแพงเมือง จากขอมูลบอกวาบริเวณ
ประตูสะพานโคมจะมีคันดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผาลอมรอบ กึ่งกลางมี
สระน้ำรูปสี่เหลี่ยม จากการขุดคนทางโบราณคดีพบฐานอาคาร 
เศษกระเบื้องมุงหลังคา รวมถึงเศษภาชนะดินเผา และหลักฐานที่
เปนสิ่งของเครื่องใชอีกจำนวนมากอีกดวย และแมวาที่นี่อากาศ
คอนขางรอน แตก็ยังมีตนไมใหญหลายตนคอยใหรมเงาอยู และ
บางตนก็มีอายุกวารอยปมาแลว 

 สำรวจและเก็บภาพไวบันทึกเปนความทรงจำจนท่ัวบริเวณ
แลวก็เดินออกจากตัวอุทยาน ขามฝงไปยัง “พิพิธภัณฑสถานกำแพง
เพชร” ซึ่งมีการจัดแสดงโบราณวัตถุตาง ๆ ในอดีต พรอมใหขอมูล
เก่ียวกับประวัติศาสตร โดยส่ิงเหลาน้ีไดจากการสำรวจ และขุดคน รวมถึง
บูรณะโบราณสถานภายในเขตจังหวัดกำแพงเพชรดวย โดยส่ิงท่ีแสดง
จะเกี่ยวของกับโบราณวัตถุและศิลปวัตถุในสมัยตาง ๆ เชน ศิลปะ
ทวารวดี ศิลปะลพบุรี ศิลปะรัตนโกสินทร และยังมีโบราณวัตถุ
สวนมากเปนลวดลายปูนปนและลวดลายดินเผา เศียรพระพุทธรูป 
เครื่องสังคโลกอีกดวย นอกจากนี้ยังมีเทวรูปพระอิศวรสัมฤทธิ์ที่ใน
สมัยรัชกาลที่ 5 ไดถูกลอบตัดเศียรและพระหัตถ เมื่อ พ.ศ. 2429 
และไดซอมแซมใหคืนดีในภายหลังอีกดวย ทุกอยางที่เราไดเห็นใน
คร้ังน้ีสามารถบอกเลาเร่ืองราวตาง ๆ ในอดีตวามีความเปนมาอยางไร
ไดมากมายเลยทีเดียว สำหรับคาบริการเขาชมพิพิธภัณฑสถาน
กำแพงเพชร ในคร้ังน้ี ถาเปนคนไทยจะอยูท่ี 10 บาท และชาวตางชาติ
30 บาทเทานั้นเอง ซึ่งถือวาถูกมาก ๆ กับการเรียนรูประวัติศาสตร
นอกหองเรียนครั้งนี้

 และถัดไปจากพิพิธภัณฑสถานกำแพงเพชร ก็คือ “พิพิธภัณฑ
เรือนไทย หรือ พิพิธภัณฑสถานกำแพงเพชรเฉลิมพระเกียรติ” ภายใน
ประกอบดวยหมูเรือนไทยไมสักทองขนาดใหญหลายหลัง บรรยากาศ
ภายในรมร่ืนมาก เพราะมีตนไมคอนขางเยอะ เหมาะแกการพักผอน
หยอนใจเพื่อคลายรอนมาก ๆ พิพิธภัณฑเรือนไทยนี้ตั ้งขึ ้นเมื่อ 

พ.ศ. 2538 เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ป เม่ือ พ.ศ. 2539 และ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดเสด็จ
พระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีเปดพิพิธภัณฑแหงนี้ เมื่อ พ.ศ. 
2540 นั่นเอง และภายในพิพิธภัณฑจะมีการจัดแสดงนิทรรศการไว 
4 สวน คือ ประวัติศาสตรเมืองกำแพงเพชร กลุมชาติพันธุตาง ๆ 
ในจังหวัดกำแพงเพชร ธรรมชาติวิทยา แหลงทองเที่ยวในจังหวัด 
และมรดกดีเดนของจังหวัด แตนาเสียดายที่เราไมมีภาพภายใน
ตัวบานมาฝาก เพราะมัวแตหาขอมูลและต่ืนเตนไปกับส่ิงตาง ๆ ท่ีไดเห็น
ฉะนั้นแลวคุณผูอานควรจะมาเยี่ยมชมและสัมผัสความสวยงาม
ของสถานท่ีแหงนี้ดวยตนเองสักครั้งนะคะ

 นี่เปนเพียงสวนหนึ่งเทานั้นสำหรับการทองเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร เพราะสถานที่ที่เราพามาในวันนี้เปนเพียงเมืองเกา
ที่ตั้งอยูในเมืองในสมัยอดีตเทานั้น ซึ่งนอกจากนี้แลวยังมีเมืองเกา
ที่ตั้งอยูภายนอกบริเวณเมืองอีกดวย ไมวาจะเปน วัดพระนอน 
วัดพระสี่อิริยาบถ และวัดชางรอบ เปนตน และนอกจากนี้จังหวัด
กำแพงเพชรยังมีสถานท่ีทองเท่ียวท่ีสวยงามและใกลชิดกับธรรมชาติ
อีกหลาย ๆ ที่ดวยกัน ไมวาจะเปนยอดเขาโมโกจู ที่อุทยานแหง
ชาติแมวงก ซึ่งหลาย ๆ คนบอกวาตองไปใหไดสักครั้งหนึ่งในชีวิต 
และยังมีอุทยานแหงชาติคลองลาน ซึ่งมีความงามของน้ำตกสูงราว 
100 เมตร รอใหหลาย ๆ คนไปสัมผัสอยู นอกจากน้ี น้ำตกคลองน้ำไหล 
อุทยานแหงชาติคลองวังเจา หรือแมแตบอน้ำพุรอนพระรวงก็
สวยงามมากไมแพกัน แตเรามีเวลาไมมากในการเท่ียวใหครบและเก็บ
ภาพสวย ๆ มาฝาก ซึ่งนาเสียดายมาก แตเราสัญญาวาถามีโอกาส
ไดมาเยือนเมืองมรดกโลกนี้อีกครั้ง จะไมพลาดที่จะไปเที่ยวชมและ
นำภาพเหลานั้นมาฝากทุกคนแนนอน โดยเฉพาะภูเขาโมโกจู ซึ่ง
เราจะตองไปสัมผัสความสวยงามที่นั่นสักครั้งหนึ่งในชีวิตนี้ใหได 
เพราะสำหรับเราแลว การไดทำตามความฝนก็ถือเปนการประสบ
ความสำเร็จของชีวิตอยางหน่ึงนั่นเอง

¾Ô¾Ô¸ÀÑ³± �àÃ×Í¹ä·Â
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 à¡ÒÐ¹¡ ตั้งอยูกลางปากแมน้ำ
บางปะกง เปนเกาะท่ีมีระบบนิเวศปาชายเลน
ท่ีสำคัญและมีความอุดมสมบูรณมากแหงหน่ึง
ของไทย อาณาบริเวณของเกาะ พ้ืนท่ี 125 ไร 
จึงคลาคล่ำไปดวยพันธุไมปาชายเลน สัตว
ชายเลนตาง ๆ รวมทั้งเปนแหลงที่นกนานา
ชนิด มาอาศัยอยูรวมหลากหลายสายพันธุ

 ปาชายเลนถือเปนทรัพยากรธรรมชาติ
ท่ีมีคุณคามหาศาล และมีความสำคัญตอมนุษย
หลายรูปแบบ ท้ังยังเปนแหลงอาหารท่ีสำคัญ
ของสัตวน้ำ โดยเปนแหลงท่ีตัวออนของสัตวน้ำ 
พวกกุง หอย ปู ปลา เขามาอาศัยรมเงาและ
หาอาหาร ปาชายเลนจึงเปนแหลงอนุบาล
ตัวออนของสัตวน้ำที่มีความสำคัญตอระบบ

นิเวศทะเลไทยมากท่ีสุด นอกจากน้ี ปาชายเลน
ยังทำหนาที่เสมือนเขื่อนปองกันคลื่นลมจาก
ทะเล ที่สามารถซอมแซมตนเองไดเมื่อไดรับ
ความเสียหายจากพายุ ชวยปองกันความรุนแรง
ของพายุ และในขณะเดียวกันปาชายเลน
ยังทำหนาที่ดักกรองสารปฏิกูล สารมลพิษ
และโลหะหลากหลายชนิดไมใหลงสูแหลงน้ำ
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 มีหลายขนาด หากเปนปลาตีนขนาดเล็ก
เรียกวาปลาจุมพรวด มีความยาวเฉล่ียประมาณ 
10 เซนติเมตร สวนปลาตีนขนาดใหญ เรียกวา
ปลากระจัง มีความยาวเฉลี่ย 25 เซนติเมตร
ปลาตีนเพศผูจะมีขนาดใหญกวาตัวเมีย นิสัย
เปนปลาท่ีชอบอาศัยและหากินในเวลาน้ำลง
มากกวา และชอบอาศัยบริเวณผิวโคลนเลน
ใกลปาชายเลน ครีบคูหนาหรือครีบอกจึงมี
ลักษณะแข็งแรง สามารถคืบไปบนผิวเลนไดดี 
และครีบอกนี้สามารถใชเกาะกับตนโกงกาง
หรือแสมได เมื่อตอนน้ำขึ้น ปลาตีนสามารถ
กระโดดบนผิวน้ำหรือบนผิวเลนได โดยการ
บิดงอโคนหางแลวดีดออกเหมือนสปริง ทำให
เคล่ือนไหวไปขางหนาโดยการไถลบนผิวเลน 
ดวยเหตุนี้เองจึงมีชื่อวาปลาจุมพรวด 

ปลาตีน

ลักษณะโดดเดน ของปูกามดาบนั้น จะมีกามใหญอยู
ทางขางซาย กามใหญนี้จะชูชันสูงอยูตลอดเวลา เปน
ลักษณะพิเศษนี้มีเฉพาะปูตัวผูเทานั้น สวนปูตัวเมีย
มีกามทั้งคูเทากัน มันจะชูกาม เพื่อแสดงความเปน
เจาของอาณาเขต ซึ่งตนอาศัยอยู นอกจากการชูกาม 
เพ่ือแสดงอำนาจแลว การชูกามของปูกามดาบ เปนการ
ชูกามเพื่อเรียกความสนใจจากปูตัวเมียอีกดวย ความ
นาอัศจรรยใจอีกอยางหนึ่งก็คือ มันสามารถรูกำหนด
เวลาน้ำข้ึนน้ำลง ไดอยางดีเย่ียม ปูกามดาบจะออกจาก
รูกอนน้ำขึ้นน้ำลง ชาเร็วกวากันราว ๆ สัก 2 ชั่วโมง 

ปูกามดาบ

 เน่ืองจากสถานะของเกาะตองการใหเปน
แหลงอนุรักษพันธุสัตวทำใหไมมีผูอยูอาศัย 
จึงเปนแหลงท่ีอยูอยางปลอดภัยของนกนานา
ชนิด ผลการสำรวจของผูเชี่ยวชาญดานนก 
ไดพบนกที่อยูบนเกาะกวา 50 ชนิด เปนนก
ประจำถ่ินและนกอพยพมาในชวงฤดูหนาวจาก
ไซบีเรีย ไดแก นกกาน้ำปากยาว นกกาน้ำเล็ก 
นกแขวก นกเอี ้ยงดาง นกเอี ้ยงสาลิกา 
นกเอี้ยงหงอน นกยางโทนใหญ นกยางเปย 
นกยางเขียว นกยางกรอก นกเขาไฟ นกเขาใหญ 
นกกระเต็นหัวดำ ฯ สำหรับนกท่ีพบเปนชวง
ฤดูกาล เชน นกกระทุง นกกระจิ ๊ดสีคล้ำ 
นกกระจ๊ิดสีเน้ือ นกกระจ๊ิดสีธรรมดา เปนตน

 สัตวน้ำจำพวกกุง หอย ปู ปลา ที่มา
ตามกระแสน้ำข้ึนน้ำลง เขามาตามคลองซอย
เล็ก ๆ ซ่ึงเปนแหลงอาหารของนกเม่ือน้ำลดลง 
และพบปูกามดาบจะมีหลายสี เชน สีสม สีฟา
สีน้ำตาล ซึ่งมีอยูจำนวนมาก รวมถึงปูทะเล 

ที่มีอยูมากมาย และปลาตีนจะมีขนาดใหญ
กวาที่อื่น นอกจากนี้ในชวงตนฤดูหนาวของ
ทุกป จะพบโลมาเขามาหากินปลาดุกทะเล 
หลังจากชวงฤดูฝนตอจากฤดูหนาว โลมาจะ
วายเวียนเขามาบริเวณปากแมน้ำและทะเล
ขางเคียงในระหวางเดือนพฤศจิกายนถึง
ประมาณเดือนกุมภาพันธ โลมาท่ีพบมากท่ีสุด
คือโลมาอิรวดี เปนโลมาที่ชอบอาศัยตาม
ชายฝงน้ำต้ืน

  นอกจากจะเปนแหลงอาศัยของสัตว
นานาชนิดแลว เกาะนกยังมีพันธุ ไมอีก
หลากหลายพันธุ ภายในเกาะมีสะพานไม
ที่ถูกสรางเปนทางเดินรอบเกาะเพื่อใชเปน
เสนทางศึกษาระบบนิเวศของปาชายเลน 
โดยมีเทศบาลตำบลทาขาม รวมกับชาวบาน 
และการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย โดย 
โรงไฟฟาบางปะกง ชวยกันดูแลเกาะแหงนี้ 
ใหคงความอุดมสมบูรณของธรรมชาติสืบไป
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 มีขนาดลำตัวยาวประมาณ 64 เซนติเมตร 
คอและลำตัวยาว หัวเล็ก รูปรางเพรียว ปาก
ยาวเรียวสีเทาแกมดำ เทามีพังผืดเหมือนกับ
เปด ขนตามลำตัวสีดำ เปนนกท่ีวายน้ำจับปลา
และบินไดเกง เวลาบินมักจะบินตรง ๆ โดย
เหยียดคอไปขางหนา หลังจากที่หาอาหาร
แลวขึ้นมาตากขนตามพื้นและกิ่งไม กินปลา 
กบ เขียดเปนอาหาร

 เปนนกท่ีมีขนาดลำตัวยาวประมาณ 61 
เซนติเมตร ตัวผูและตัวเมียมีลักษณะคลายกัน 
ขนตัวสีขาว คอยาวสามารถหดได ปากยาว
แหลมสีดำ ขาสีดำ เทาสีเหลือง ขนท่ีหางส้ัน 
เปนนกที่ชอบหากินเปนฝูง โดยเดินชา ๆ 
หางกันพอประมาณเพื่อหาเหยื่อ กินแมลง 
กบ เขียดและปลาเปนอาหาร ถูกจัดข้ึนบัญชี
สัตวปาคุมครองจำพวกนก พระราชบัญญัติ
สงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535

 เปนนกชนิดหน่ึงในวงศนกกระสา รูปราง
มีความคลายคลึงกัน คือ ขายาว คอยาว ปก
กวาง ลักษณะเฉพาะที่แตกตางกัน จะอยูที่
ปากที่ปดไมสนิท มีรองโคงตรงกลางปาก 
ประมาณ 2 ใน 3 ของความยาวของปาก 
รองปากจะมีระยะหางมากนอยตามวัยของนก 
หากินในเวลากลางวัน ตามทุงนา หนองน้ำ 
และชายบึง อาศัยและหากินเปนฝูง บางคร้ัง
อาจเห็นเปนฝูงใหญกวา 100 ตัว ในสถานที่
เดียวกัน บินไดดีและเปนระยะทางไกล 
ขณะบินหัวและลำคอเหยียดไปขางหนา ขา
และน้ิวเหยียดไปขางหลังพนปลายหาง บางคร้ัง
พบมันบินรอนเปนวงกลมกลางอากาศเพ่ือหา
อาหารหรือเพื่อรอนลงเกาะตามแหลงอาศัย

 ลักษณะลำตัวสั ้นปอม กินปลาเปน
อาหารหลัก และเสริมดวยสัตวน้ำเล็ก ๆ อ่ืน ๆ 
ทาก หนอน แมลงตาง ๆ โดยจะยืนน่ิง ๆ อยู
บนตอไมเล็งหาปลาในน้ำ เมื่อจับไดก็นำไป
กินในท่ีท่ีปลอดภัยและสะดวก เน่ืองจากเปน
นกท่ียังชีพดวยการกินปลา จึงมักพบนกชนิดน้ี
ตามแหลงน้ำตาง ๆ บริเวณที่ที ่มีหญาขึ้น
ริมน้ำขางทาง บึงน้ำ สวนสาธารณะตามบริเวณ
ชายน้ำ เปนตน นกแขวกท่ีพบทางภาคกลาง
เปนนกประจำถ่ิน สวนนกท่ีพบในบริเวณอ่ืน
ของประเทศมักเปนนกอพยพในฤดูหนาว

นกกาน้ำปากยาว

นกยางเปย

นกปากหาง นกแขวก
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 หลังจากตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ซึ่งเปดตัวครั้งแรกเมื่อ
ปที่ผานมา กลายเปนแหลงชอปแหงใหมใหคนกรุงเทพมหานคร
ไดมีโอกาสซ้ือของดีของชุมชนในราคายอมเยา การจัดงานหลายคร้ัง
หลายคราที่ผานมามีการผลัดเปลี่ยนแนวคิดของงานอยางตอเนื่อง 
จนกระทั่งในปนี ้ไดเริ ่มเปดตลาดอีกครั้งกับแนวคิด ตลาดน้ำใจ 
วิถีไทยผดุง และลาสุดคือแนวคิด “เพลินพลังงาน งานวิจัยขายได”
 
 งาน “เพลินพลังงาน งานวิจัยขายได” ท่ีตลาดคลองผดุง
กรุงเกษมครั้งนี้ เปนความรวมมือระหวาง กระทรวงพลังงาน และ 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) รวมกันจัดแสดง
นวัตกรรม เทคโนโลยี ผลิตภัณฑดานพลังงาน และการวิจัยท่ีเหมาะ
กับตลาดชุมชนใหประชาชนเลือกชม ชิม ชอป ระหวางวันที่ 5-27 
มีนาคม 2559 ที่ผานมา เพื่อเปนการยกระดับความรู นวัตกรรม 
เทคโนโลยี ผลิตภัณฑดานพลังงาน ใหเปนเรื่องใกลตัวประชาชน

 ในงานนี ้ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 
ไดรวมจัดนิทรรศการใหความรูแกประชาชนเรื่องเทคโนโลยีสะอาด
สำหรับโรงไฟฟาถานหินรวมท้ังจัดแสดงวัตถุพลอยไดในกระบวนการ
ผลิตไฟฟาของโรงไฟฟาแมเมาะ จ.ลำปาง และประโยชนของ
เถาลอยลิกไนต เชน การนำไปผสมคอนกรีตสรางเขื่อนปากมูล 
และทำปะการังเทียม นอกจากนั้น ยังไดจัดจำหนายอุปกรณไฟฟา
ราคาพิเศษ รวมถึงหลอด LED รูปแบบกลอง กฟผ. ขนาด 5 วัตต 
จากราคา 115 บาท เหลือ ราคา 85 บาท และขนาด 8 วัตต 
จากราคา 125 บาท เหลือราคา 95 บาท มาจำหนายในงานนี้ดวย 
และเพื่อสนับสนุนสงเสริมอาชีพของชุมชน กฟผ. จึงนำผลิตภัณฑ
ของชุมชนตาง ๆ รอบแหลงผลิตไฟฟาและสายสงไฟฟาทั่วประเทศ 
สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาออกรานจำหนายผลิตภัณฑ เพื่อให
เปนท่ีรูจักกันมากข้ึน เรียกไดวาเปนการเปดตลาดใหม และกระจาย
รายไดสูชุมชน
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 เริ่มกันที่ โรงไฟฟากระบี่ ไดพาชุมชน ซึ่งนำผลิตภัณฑทำ
จาก “เตยปาหนัน” ของดีจากชุมชน มาสานเปน กลองใสของขนาด
ตาง ๆ อาทิ กลองใสนามบัตร ซ่ึงขอดีของเตยปาหนันคือ ความทนทาน 
เมื่อนำมาสานเปนผลิตภัณฑสามารถอยูไดนานเปนสิบป ประธาน
แมบานกลุมผลิตสินคาจากเตยปาหนัน กลาววา กฟผ. ไดสนับสนุน
ใหชาวบานมีอาชีพและสามารถพึ่งพาตนเองได โดยแรกเริ่ม กฟผ. 
ไดใหเงินสนับสนุนจำนวนหนึ่ง พรอมกับหาพื้นที่ปลูกเตยปาหนัน
และใหความรูวิธีการปลูก การดูแลรักษา สงผลใหกลุมของเรา
สามารถตอยอดผลิตสินคาออกมาไดอยางตอเนื่อง แมวาผลิตภัณฑ
ของเราเปนที่รูจักกันดีที่จังหวัดกระบี่ แตสำหรับตลาดคลองผดุง
กรุงเกษมแลว ผลิตภัณฑจากเตยปาหนันยังไมเปนที่รูจักมากนัก 
อยางไรก็ตามนับวาโชคดีที่สามารถขายไดตอเนื่อง เนื่องจากความ
สวยงามและรูปลักษณที่ไมเหมือนใคร

 ของดีจังหวัดกระบี่ที่นำเสนอในงานนี้นอกจากผลิตภัณฑ
จากเตยปาหนันแลว ยังมี “ขาวสังขหยด” หรือขาว 2 น้ำแหง
ต.เกาะกลาง จ.กระบี่ เปนขาวพันธุพื้นเมืองของภาคใต ตัวแทน
กลุมชาวนา บานเกาะกลาง เลาวา ถึงแมวาการขายขาวจะมีคูแขง
อยูเยอะพอสมควร แตชาวนาใน ต.เกาะกลาง จ.กระบี่ เชื่อมั่นใน
วิธีการปลูกขาวแบบปลอดสารเคมี และรสชาติของขาวสังขหยด
ท่ีอรอยไมเปนรองใคร ม่ันใจวาจะสามารถเปนท่ีช่ืนชอบของคนท่ัวไป
ไดอยางแนนอน และขอขอบคุณ กฟผ. ที่สนับสนุนในหลายเรื่อง
ต้ังแตใหความรูเร่ืองการปลูกขาวโดยไมใชสารเคมี สอนทำปุยธรรมชาติ 
สนับสนุนโรงสีขาว แมแตครั้งนี้ยังจัดหารถมารับสงใหอีก ในวันนี้
ชาวบานมีความเปนอยูท่ีดีข้ึนมาก มีรายไดเพ่ิมข้ึน อีกท้ังไมตองกลัว
พิษภัยจากสารเคมี สงผลใหคนปลูกก็สบายตัว คนซื้อก็สบายใจ

 ขณะที่ โครงการกอสรางโรงไฟฟาเทพา จ.สงขลา ไดนำ 
“ไกทอดเทพา” มาใหหลายคนที่ยังไมเคยลองลิ้มชิมรส บางคน
กลาววา หากใครไปถึงเทพาไมไดกินไกทอดเทพาท่ีสถานีรถไฟ ฯ เขาวา
ไปไมถึงเทพานะจะบอกให สำหรับการเปดตัวท่ีตลาดแหงน้ี พ่ีสุวิทย 
หนิมุสา เจาของรานไกทอดเทพา บอกวา รายไดดีเกินคาด หลังจาก
ท่ี กฟผ. พาเราไปขายหลายท่ี ทำใหไกทอดเทพาเร่ิมเปนท่ีรูจักมากข้ึน 
บางคนมาขอนามบัตร หากไปเทพาจะตามไปซื้อก็มี โดยเคล็ดลับ
ของไกทอดเทพาที่ทำใหแตกตางไปจากไกทอดอื่น ๆ คือ ไมมีหนัง 
และสูตรการหมักไกท่ีเปนเอกลักษณเฉพาะของเทพาเทาน้ัน แรกเร่ิม
เดิมทีไกทอดเทพาเปนของข้ึนช่ือของเทพาอยูแลว สำหรับคนท่ีนิยม
เดินทางดวยรถไฟจะรูจักเปนอยางดี แตปจจุบันมีถนนหนทางดีขึ้น 
คนทั่วไปไมคอยนิยมใชรถไฟเหมือนแตกอน จึงทำชื่อเสียงลดลง 
แตเมื่อ กฟผ. ไดเขามาชวยสนับสนุน ทำใหไกทอดเทพากลับมา
เปนที่รูจักมากข้ึนอีกครั้ง

magazine
ÁÕ¹Ò¤Á-àÁÉÒÂ¹ ¾.È. 2559 39

รา
ฑ
ดุง
นัก 
าม

 ขณะที่ โครงการกอสรางโรงไ
“ไกทอดเทพา” มาใหหลายคนที่ยังไ



 ดานเขื่อนอุบลรัตน นำผลิตภัณฑชุมชน อาทิ “กระติ๊บ
ทำจากตนคลา” “ขาวฮางอินทรีย ของดีโนนสัง” และผลิตภัณฑ
แปรรูปจากปลา นั่นคือ “ปลาสมสายเดี่ยว” และ “ปลาวง” 

 พ่ีหนูเพียร เมฆอน เลขากลุมชุมชนเข่ือนอุบลรัตน เปดเผย
วา กระติบที่ทำจากตนคลาของบานโคกนอย ต.โคกใหญ อ.โนนสัง 
จ.หนองบัวลำภู มีจุดเดน คือ เช้ือราไมข้ึนตามผิวกระต๊ิบ ซ่ึงแตกตาง
จากตอกไมไผ เนื่องจากผิวของวัสดุคือตนคลาเปนมัน ทำใหน้ำ
ไมซึมเขาไป จึงไมเกิดความชื้นอันเปนเหตุใหเกิดเชื้อรา โดยขายใน
ราคาเพียง 100 บาท 

 นอกจากน้ีส่ิงท่ีชุมชนภูมิใจท่ีสุด คือ “ขาวฮางอินทรีย ของ
ดีโนนสัง” เปนขาวท่ีเกิดจากกลุมโครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน ที่เริ่มผลิตมาตั้งแตป 2550 เปนตนมา และไดรับรางวัลการ
ประกวดโครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน กฟผ. เม่ือป 2558 
ซ่ึง กฟผ. ไดแนะนำใหความรู ผสมผสานกับภูมิปญญาทองถ่ิน ท่ีนำ
ขาวเปลือกมาน่ึงใหสุกกอนนำไปสีขาว จึงเรียกวา “ขาวฮาง” ทำให
ขาวเก็บไดนาน ๆ และยังมีคุณคาทางอาหารสูงดวย ขายกันถูก ๆ 
กิโลกรัมละ 60 บาท และสินคาขายดีของเราอีกอยางคือ ปลาสม
สายเดี่ยว สวนปลาวงนั้น ขายดีมาก ๆ กระทั่งเกือบไมพอขาย 
เพราะราคาถูกมาก ๆ แผนละ 10 บาทเทาน้ันเอง สรางความพอใจ
ใหกับพวกเราทุกคนไดเปนอยางดี

 ขณะที่ฝายปฏิบัติการภาคเหนือของ กฟผ. ไดนำ “ขาว
เกษตรอินทรีย นาบุญ-นาขุม” จาก อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 
ผลิตภัณฑของชุมชนใตแนวสายสง ซ่ึงเปนโครงการท่ีตองการพัฒนา
ยกระดับความเปนอยูของชุมชน ลดการใชสารเคมีการปลูกขาว 
ซึ่งสารเคมีทำใหตนทุนสูง สงผลใหขายขาวไดราคานอย
 
 พ่ีเข็มทอง จันทรสวน เลาใหฟงวา เม่ือกอนทางชุมชนของ
เราปลูกขาวโดยใชสารเคมี ไมวาจะเปนการใชยากำจัดแมลง กำจัด
ศัตรูพืช และปุยเคมี ทำใหเกิดตนทุนที่สูง ครั้นเมื่อ กฟผ. มาสอน
ใหพวกเราเลิกใชสารเคมี ทำใหตนทุนการปลูกขาวลดลง โดยขาว
เกษตรอินทรียของเรา ขายกิโลกรัมละ 60 บาท เทานั้น แมขาวที่
ขายจะมีราคาไมสูงนัก แตพวกเรามีรายไดเพิ่มขึ้นจากการประหยัด
ตนทุน นอกจากนี้ กฟผ. ยังแนะนำรายไดเสริมจากการทำแชมพู 
ครีมนวดผม และสบู ซ่ึงเปนการพัฒนาตอยอดมาจากการทำโครงการ
ชีววิถีของ กฟผ. อีกดวย 
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  ดานฝายปฏิบัติการภาคใตของ กฟผ. พา “ศูนยสมุนไพร
และเภสัชกรรมไทย” บานเขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา มาใหเราได
รูจักกัน ซ่ึงเปนโครงการส่ือสารและสรางเครือขายชุมชนพ่ึงพาตนเอง 
พ้ืนท่ีใกลแนวสายสง โดยความรวมมือระหวางวิทยาลัยพัฒนศาสตร 
ปวย อึ้งภากรณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รวมกับ กฟผ. โดยการ
ยึดทุนทางวิถีชีวิต วัฒนธรรม และทรัพยากรในชุมชนเปนฐานใน
การดำเนินงาน ผานขั้นตอนการพัฒนาองคความรู โดยการปลูกพืช
สมุนไพรในพ้ืนท่ีใกลแนวสายสงไฟฟา ไดแก บุนนาค ปลาไหลเผือก
สมอพิเภก สมปอย เทพทาโร กลีบแรด พญาไม ดีปลี สมุลเเวง 
กระวาน รางจืด ยานาง ฯ ทำใหเกิดผลิตภัณฑที่ทำจากสมุนไพร
หลากหลายชนิด อาทิ ยาดมสมุนไพร 7 ชนิด ชาสมุนไพรสมุลแวง 
ชาสมุนไพรรางจืด เปนตน

 นางอุไรณา หมัดหลี และนางเเอน หมัดหมัน คณะกรรมการ
ศูนยสมุนไพรและเภสัชกรรมไทยบานเขาพระ รวมกันเลาวา พวกเรา
สวนใหญเปนคนในชุมชนใตแนวสายสงของ กฟผ. ซึ่งชาวบานมี
ความรูดานสมุนไพรเปนทุนเดิม เมื่อมีโครงการเหลานี้ เราไดเก็บ
เมล็ดพันธุสมุนไพรจากในปามาปลูกใตแนวสายสง และไดรับความ
รวมมือจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร รวมเปนเครือขายกับกลุม ฯ
พรอมใหบริการประชาชน แนะนำเรื่องสมุนไพร ในขณะที่ กฟผ.
และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ชวยสงเสริมการตลาดให หลังจาก
ดำเนินงานมาได 8 เดือน ทำใหสินคาเราเริ่มเปนที่รูจักมากขึ้นใน
ปจจุบัน และชาวบานมีอาชีพเลี้ยงตนเอง

 แมวาจำนวนวันจัดจำหนายจะนอยไปบางเมื่อเทียบกับ
ปริมาณที่ผลิตภัณฑของชุมชนที่มีอยูเปนจำนวนมาก อาทิ น้ำสลัด 
และมะขามหวาน จากเขื่อนภูมิพล จ.ตาก ขาวเกรียบทอด น้ำพริก
และหมูยอ จากโรงไฟฟาน้ำพอง จ.ขอนแกน ขนมจาก ขนมเปยะ
และผาขาวมา จากโรงไฟฟาบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ทำใหชุมชน
ตองสลับหมุนเวียนกันมา แตก็สรางความพอใจใหกับชุมชนไมนอย 
เพราะเปนการเปดตัวในตลาดใหม ทำใหเปนที่รูจักกันมากขึ้น หาก
ใครมีโอกาสไดเดินทางผานจังหวัดไหนสามารถไปอุดหนุนสินคา
ของชุมชนได 

 เสียงสะทอนของชาวบานรอบโรงไฟฟาและสายสงของ 
กฟผ. เหลาน้ี คงเปนเคร่ืองยืนยันไดอยางดีวา กฟผ. มีความจริงใจ
ตอชุมชนและมุงหวังท่ีจะสรางสรรคส่ิงดี ๆ คืนสูสังคมอยางเสมอมา
และตลอดไป

magazine
ÁÕ¹Ò¤Á-àÁÉÒÂ¹ ¾.È. 2559 41



42 Chim-Chill-Shop
ªÔÁ ªÔÅ ªŒÍ»

 เดี๋ยวนี้การเดินทางเปนเรื่องสะดวกสบายมากทีเดียว หิว
ที่ไหนก็กินที่นั่น ปมน้ำมันก็มีตลอดเสนทาง ของฝากของที่ระลึก
มีแทบทุกอำเภอท่ีผาน ผมจะพาผูอานไปเช็คอินกันท่ีทองผาภูมิแบบ
ชิล ชิล ในเมอืงคอมแพคกะทัดรัด ของเมืองกาญจน 
 สำหรับ “ทองผาภูมิ” เช่ือวาช่ือน้ียังมีหลายคนท่ียังไมรูจัก
เมืองนี้ ทั้ง ๆ ที่มีอะไรมากมายชวนใหคนหา แตกอนแตไร อำเภอ
ทองผาภูมิมักเปนท่ีแวะพักความเม่ือยลาของการเดินทางกอนมุงหนา
ไปยังสังขละบุรี เพื่อใหทองผาภูมิเปนที่รูจักกันไมมากก็นอย จะพา
ผูอานไปจุดเช็คอิน “รานกาแฟลูกไม” ในทองผาภูมิ เพ่ือพักหายใจ
หายคอ ดื่มด่ำกับกาแฟสดรสเลิศ พรอมเคกละมุนลิ้นเปนยิ่งนัก 
ดวยบรรยากาศรานแบบพื้นเมือง ผสมผสานกับการตกแตงภายใน
รานดวยของสะสมสวนตัวของพี่ปุม เจาของรานอัธยาศัยดี ที่คอย
ใหการตอนรับทุกทานที่แวะเขามา
 รานกาแฟลูกไม มีทำเลที่ตั้งที่เห็นชัด จึงเหมาะที่จะเปน
จุดนัดพบ และพักผอน การเดินทางมาน้ัน มุงหนาเขาอำเภอทองผาภูมิ 
ขามสะพานโดยมีแมน้ำแควนอยอยูเบื้องลาง โดยรานกาแฟลูกไม 
ต้ังอยูริมทาง ดานขวามือกอนเล้ียวเขาตลาดและตัวอำเภอทองผาภูมิ 
สังเกตไมยาก หลังคาปลีกไมที่ดูคลาสสิคมาก ๆ
 ภายในรานที่กะทัดรัด มีการจัดวางโตะกึ่งตูที่ทำจากไม
พรอมกับจัดแสดงของสะสมกลมกลืนอยางลงตัว ในบรรยากาศแบบ

ทองถิ่น เติมสีสันใหกับรานดวยกระจกสี ที่ดูเทห นอกจากนี้ภายใน
รานยังไดแสดงของสะสม จากการตูนดังในอดีต คือ “โดเรมอน” ซ่ึง
จัดวางไวมุมหน่ึงไดอยางนาดู ย่ิงไปกวาน้ัน ภายในรานยังมีของท่ีระลึก 
ผาทอมือ เคร่ืองเงิน ไวจำหนายอีกดวย ทำใหรานน้ีจึงกลายเปนรานหน่ึง
ที่ไดรับความนิยมของคนในอำเภอ เพราะไปมาสะดวก 
 มาวากันเรื ่องกาแฟสดกันบาง กาแฟของรานมีรสชาติ
หอมกลมกลอมเลยทีเดียว คอกาแฟไมควรพลาด โดยเฉพาะขนมปง
อบเนย หากมารานนี้หามพลาดเด็ดขาด เพราะนี่คือทีเด็ดของราน 
นอกจากนี้ รานลูกไมยังรวมลดปญหาขยะและภาวะโลกรอน หาก
ลูกคานำแกวสวนตัวมาเอง ลดราคาใหลูกคาอีกแกวละ 2 บาท นะจะ 
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 หลังจากพักเหน่ือยด่ืมกาแฟเรียบรอยถึงเวลาตองเดินทางตอไปชิม ชิล ชอปกันตอ
ที่ไรสตรอเบอรี่ ? อานไมผิดหรอกครับ “ไรสตรอเบอรี่ทองผาภูมิ” วากันวาเปนแหลง
ปลูกสตรอเบอรี่แหงใหม มีรสชาติหวานฉ่ำไมเเพที่ใด กำลังเริ่มไดรับความสนใจจาก
นักทองเท่ียวเพ่ิมขึ้นทุกป 
 พ่ีทวิทย เรืองเจริญ เจาของสวนปาแดงลุงเห้ียว เลาใหฟงวา อยูท่ีน่ีมากวา 25 ป 
ทำไรขาวโพด มัน ฟกทอง ผักกาดขาว ปลูกพืชไรแบบเชิงเดี่ยวมาโดยตลอด เมื่อราคา
ผลผลิตตกต่ำ เราก็วูบดวยเหมือนกัน จนกระทั่งไดอบรม “ตนกลาอาชีพ” ไดรับความรู
การทำปุยเพ่ือใชเองโดยเนนวัสดุในพ้ืนท่ี เชน เศษใบไม รดน้ำพลิกใบ หรือเอาผสมกับข้ีวัว 
ข้ีไก เพ่ือใชปรับปรุงคุณภาพดิน ลดการใชปุยเคมี ลดความเส่ียงคนปลูก และคนกินพรอม ๆ กัน 
นอกจากนี้เคยไดไปศึกษาดูงานศูนยเรียนรูดานชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน ที่เขื่อน
วชิราลงกรณ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) นำความรูที่ไดมาปรับปรุง
การเกษตร สวนใหญนำมาทำปุยน้ำ ปุยแหง ทำใหผลผลิตมีขนาดใหญขึ้น ผลผลิตที่ได
ระยะแรกขายภายในชุมชนเทานั้น ก็มีรายไดดีเปนกอบเปนกำ
 พี่ทวิทยไดยอนอดีตใหฟงวามายืนจุดนี้ไดไง เพราะเวลานี้ผมปลูกผักสด มะเขือ
แตง ถั่วฝกยาว ขายไดตลอดป และปลูกกาแฟแซมในสวนยาง สวนสตรอเบอรี่ไดรับการ
สนับสนุนจากศูนยสงเสริมการเกษตรที่สูงสังขละบุรี แรก ๆ ลองปลูกสตรอเบอรี่ในถุง
พลาสติกกอน ตอมาไดปลูกลงดินเลย เพราะม่ันใจในคุณภาพดินท่ีเพียรปรับปรุงตลอดเวลา 
เพื่อยังคงคอนเซ็ปตเดิม คือ ไมใชสารเคมี สรางความมั่นใจใหกับลูกคาวาปลอดภัยจาก
สารเคมี 100 เปอรเซ็นต สำหรับที่นี่เริ่มปลูกสตรอเบอรี่ตั้งแตเดือนกันยายน เก็บผลผลิต
ขายเร่ือยมาจนถึงเดือนมีนาคมซ่ึงเปนเดือนสุดทายท่ีจะไดล้ิมรสความหวานของสตรอเบอร่ี
ของท่ีนี่ ราคาขายก็ไมไดแพงอยางท่ีคิด กลองละ 100 บาทเทานั้น 
 ไมสงสัยเลยวาทำไมที่นี่สตรอเบอรี่ปลูกได ที่บานทุงนางครวญมีอากาศเย็น
ตลอดท้ังป เพราะมีความสูงเหนือระดับน้ำทะเลราว 650-700 เมตร ประกอบกับมีผืนปา
ที่สมบูรณลอมรอบเพื่อดูดซับความชื้นนั่นเอง เปนองคประกอบที่เหมาะสมมากจึงทำให
มีนักทองเที่ยวเริ่มรูจัก เริ่มเขามาถายรูปที่ไรสตรอเบอรี่กันมากขึ้น โดยเฉพาะชวงปใหม 
คนเยอะมากครับ 
 ภายในไร ยังปลูกผักเมืองหนาวปลอดสารพิษ สามารถเก็บทานได โดยคุณลุงทวิทย 
มีน้ำสลัดสูตรเด็ดใหดวย “โถผักสด ๆ สลัดรสชาติเยี่ยม แลวมันจะไปเหลืออะไรครับ 
หมดจานแน ๆ” นอกจากน้ีในกลุมเกษตรกรท่ีรวมตัวกันยังมีผลิตภัณฑแปรรูปจากสตรอเบอร่ี 
เชน แยมสตรอเบอร่ี วางจำหนายเพื่อเปนรายไดอีกทางหน่ึงดวย
 สำหรับการเดินทางไปยังไรสตรอเบอรี่ ใหมุงหนาไปยังอำเภอสังขละบุรี มาถึง
บานลำคลองงู หรือสามแยกพุทโธ เจอปอมตำรวจใหเลี้ยวขวาไปทางหลวงชนบทสาย 
กจ. 3087 ประมาณ 26 กิโลเมตร เจอทางหลวงชนบทสาย กจ. 6092 ตรงไปเร่ือยก็จะถึง
สวนสตรอเบอรี่มีปลูกใหเห็นกันทั้งบาง ตั้งแตบานภูเตย บานทุงนางครวญ บานหวยเสือ 
และบานทิพุเย
 เดี๋ยวนี้ การทองเท่ียวเชิงเกษตร Agro Tourism กำลังเริ่มไดรับความนิยมสูงขึ้น
เร่ือย ๆ โดยเฉพาะเกษตรกร กลุมปลูกผัก-ไมดอกไมประดับอินทรีย (เกษตรท่ีสูง) ต.ชะแล 
อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เปนแหลงปลูกพืชผักเมืองหนาวอีกแหงหนึ่งที่นาสนใจ หาก
พัฒนาพันธุตอไปก็คงไมตองเดินทางไปไกล มาเด็ดสตรอเบอรี่จากตน สด ๆ ที่นี่ดีกวา
ประหยัดไปเยอะเลย
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ขั้นตอนการทำ
1. รอยริบบ้ินในเข็มรอยมาลัยความยาว
 พอเหมาะสำหรับรอยลูกบอลและ
 แขวน

2. หาจุดกึ ่งกลางของโฟมทรงกลม 
 เสียบเข็มรอยมาลัยรอยใหโฟมอยู
 กึ่งกลางของริบบิ้น แลวจึงตัดริบบิ้น
 ออกจากเข็ม

3. นำปลายไมกลัดจุมกาวลาเท็กซ
 เล็กนอย แลวเสียบดอกไม โดย
 ไมกลัดเปรียบเสมือนกานดอกไม

4. นำไมกลัดที่เสียบดอกไมเรียบรอย
 แลวจุมปลายไมอีกดานลงในกาว
 ลาเท็กซ แลวเสียบท่ีโฟม 

5. เสียบดอกไมสลับสีตามตองการ
 จนเต็มพื้นที่โฟมทรงกลม

6. ตัดริบบิ้นความยาวพอประมาณ  
 นำลวดมัดกึ่งกลางของริบบิ้น แลว
 เสียบลวดตรงกึ ่งกลางโฟมบอล 
 เพื่อทำเปนพูสวยงาม
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หมายเหตุ อาจแซมใบไมหรือดอกไมเล็กๆ
 ระหวางดอกไมบนลูกบอลตาม
 ความสวยงามและความชอบ
 ของคุณ

วัสดุอุปกรณ
1. ดอกไมประดิษฐ ประมาณ 50 – 70 ดอก   

 (อาจเพิ่มปริมาณตามขนาดของรูปทรงโฟม)

2. โฟมทรงกลม เสนผาศูนยกลาง 3 นิ้วหรือ 

 ทรงอื่น ๆ ตามชอบใจ

3. ไมกลัดหรือไมจิ้มฟน

4. ริบบิ้น

5. กาวลาเท็กซ

6. เชือกรอยมาลัย

7. เข็มรอยมาลัย

8. คีมตัดลวด

By ¤ÃÙá»‰Ç áÅÐ¤ÃÙ«ÔéÁ



8 ขอแนะนำในการเลน 
1. พูดสิ่งแรกที่ปรากฏขึ้นมาในใจคุณ
2. เลนพรอมกับคนอื่นถาคุณสามารถทำได
3. อยาพยายามเดาคำตอบลวงหนา
4. ซื่อสัตยกับตัวเอง
5. เตรียมพรอม
6. อยาอานลวงหนา
7. ดูปฏิกิริยาของคนอ่ืน (รวมถึงตัวคุณเองดวย)
8. เปดใจใหกวาง
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 KOKOLOGY เกมถอดรหัสใจ จะทำใหทานคนพบตัวเอง 
และไขความลับที่ซุกซอนอยูในตัวคุณไดอยางนาประหลาดใจ 
เพียงตอบคำถามจากการสมมติสถานการณ โดยการจินตนาการถึง
ตัวคุณในเหตุการณตาง ๆ ซึ่งคำตอบนั้นจะถูกตีความดวยหลัก
จิตวิทยาที่นาเชื่อถือ หวังวาคุณจะไดรับประสบการณที่สนุกสนาน 
เพลิดเพลิน และคนพบตัวตน

ตวเอง 
าดใจ
ารถึง

ยหลัก
สนาน 

KOKOLOGY à¡Á¶Í´ÃËÑÊã¨

บททดสอบ : การเดินทางในทะเลทราย
 ถึงเวลาเลิกงานแลว แตงานของคุณยังไมเสร็จแถมกระจัด
กระจายอยูเต็มโตะ ในขณะท่ีเพ่ือนรวมงานคนอ่ืน ๆ ตางก็กลับบาน
กันไปหมดแลว คุณเหลือบดูนาิกา แตมันกลับหัวเราะเยาะใสคุณ
เสียอีก คุณเริ่มคิดอยางทอแทวางานน้ีจะมีวันเสร็จไหมนะ

 อาจารยกำลังรายยาวบรรยายวิชาที่นาเบื่อที่สุดในโลกใน
คาบเรียน 3 ชั่วโมงตอเนื่อง สมุดเลกเชอรก็ไมเหลือที่วางพอให
คุณวาดรูปเลน นี่การบรรยายเพิ่งจะเริ่มมาไดแคครึ่งชั่วโมงเทานั้น 
คุณเริ่มรูสึกวาเวลาชางผานไปเช่ืองชาราวกับวามันหยุดน่ิง

 การรอคอยเปนความทรมานอยางหนึ่งที่รายกาจกวาความ
เจ็บปวดชั่วขณะเสียอีก ความรูสึกเบื่อหนายบวกกับความหงุดหงิด
ใจสามารถทำใหหัวใจที่กลาแกรงตกอยูในความวิตกกังวลได การ
เดินทางครั้งแรกจะพาเราไปเผชิญหนากับความไมมีที่สิ้นสุด...ให
เวลากับตัวเองสักนิดเพื่อเตรียมพรอมกอนท่ีเราจะกาวเขาสูดินแดน
แหงทะเลทรายอันไรขอบเขต...



magazine
ÁÕ¹Ò¤Á-àÁÉÒÂ¹ ¾.È. 2559 47

ความหมาย : การเดินทางในทะเลทราย
 ทะเลทรายและอูฐแสดงถึงการเดินทางไปสูการพึ่งพาตนเอง โดยเฉพาะอยางยิ่งเหตุการณนี้แสดงใหเห็นถึงความรูสึก
เกี่ยวกับการพลัดพรากจากคนรัก คำตอบของคุณแสดงใหเห็นวาคุณจะทำอยางไรเม่ือถึงเวลาท่ีคุณตองแยกทางกับคนรัก
 1. คำพูดที่คุณพูดกับอูฐ แสดงถึงคำพูดที่คุณพูดกับตัวเองเมื่อคุณตองสูญเสียความรักไป คุณใชคำพูดที่ใหกำลังใจตัวเอง 
อยางเชน “แลวเราก็จะผานมันไปไดสักวัน” หรือ “อยากลุมใจไปเลย! มันจะไมเปนอยางน้ีตลอดไปหรอก” หรือวาคุณใชคำพูดที่
แสดงถึงความสิ้นหวัง อยางเชน “เราหลงทางแลว... ไมมีทางรอดแนๆ ... เราคงตองมาตายท่ีนี่”
 2. ในทางจิตวิทยา โอเอซิสเปรียบเสมือนกุญแจท่ีจะนำไปสูการแกไขปญหาของคนคนน้ัน คนที่คุณพบที่โอเอซิสอาจเปน
คนที่เคยชวยเหลือหรือปลอบโยนคุณในอดีต หรืออาจเปนคนที่คุณจะหันไปหาเม่ือตองการใครสักคน
 3. เมืองอันเปนที่สิ้นสุดของการเดินทาง หมายถึงความปกติทางอารมณที่กลับคืนมาเมื่อคุณหายจากอาการอกหัก 
ความรูสึกของคุณเมื่อเดินทางมาถึงเมืองเปนความรูสึกท่ีแทจริงเม่ือคุณไดผานพนชวงเวลาของการสูญเสียความรักในที่สุด
 4. คนท่ีมาข่ีอูฐตอจากคุณน้ันคือคูแขงของคุณ หรือเปนคนท่ีคุณแอบไมชอบหรืออิจฉาอยูในใจ ช่ือท่ีคุณเอยถึงน้ันอาจเปน
คูแขงในดานความรักหรือเปนคนที่ครั้งหนึ่งเคยหกัอกคุณใชหรือไม ?

คุณกำลังจะขาดใจตายเพราะกระหายน้ำ ทันใดน้ันโอเอซิส 
(ท่ีท่ีมีน้ำและตนไมกลางทะเลทราย) อันสวยงามก็ปรากฏ
ขึ้นเบื้องหนา แต...มีใครบางคนไดเดินทางไปถึงที่นั่น
กอนคุณแลว คุณคิดวาคนนี้เปนใคร ? (บอกชื่อคนที่
เก่ียวของในชีวิตคุณ)

ทามกลางทะเลทราย เวลาชางผานไปเชื่องชาราวกับวา
มันหยุดนิ่ง แตแลวแสงสวางจากเมืองก็ปรากฏข้ึนที่เสน
ขอบฟา และในที่สุดคุณก็ไปถึงจุดหมายนั้น คุณรูสึก
อยางไรเม่ือการเดินทางสิ้นสุดลง ?

และแลวก็ถึงเวลาที่คุณจะตองจากกับเจาอูฐที่คุณไดขี่
มันมายาวนาน ทันทีที่คุณลงจากหลังอูฐ ก็มีอีกคนปน
ขึ้นไปนั่งบนอานแทนที่คุณ คุณคิดวาคนนี้เปนใคร ?
(บอกช่ือคนท่ีเก่ียวของกับชีวิตคุณ)

คุณกำลังข่ีอูฐขามทะเลทรายท่ีแสนเว้ิงวางวางเปลาและ
ดูเหมือนไมมีทีทาวาจะส้ินสุด คุณข่ีมาจนกระท่ังคุณแทบจะ
หมดแรงคุณจะพูดอะไรกับเจาอูฐท่ีแบกคุณมาตลอดทาง ?

ที่มา หนังสือถอดรหัสใจ KOKOLOGY เผยไต เจาะใจ สไตลบูชิโด
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