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บนระเบียง
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 เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต     
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการ       
เฉลิมพระเกียรติฯ “ปลูกต้นกล้า ป่าต้นน้ำ ถวายพ่อ” นำกล้าไม้     
ต้นยางนาจากพระราชวังดุสิตจำนวน ๙ ต้น ไปปลูกเป็นปฐมฤกษ์ 
พร้อมเพรียงกัน ๙ เขื่อนใหญ่ทั่วประเทศที่ได้รับพระราชทานนาม 
ประกอบด้วย เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัด
อุตรดิตถ์ เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี เขื่อนอุบลรัตน์ 
จั งหวัดขอนแก่น เขื่ อนวชิราลงกรณ จังหวัดกาญจนบุรี       
เขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 
เขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี และโรงไฟฟ้าลำตะคอง      
ชลภาวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นเขื่อนต้นน้ำของ     
แม่น้ำสายหลัก ๙ สายทั่วประเทศ จึงขอเชิญชวนให้ประชาชน       
ทั่ วประเทศ ร่วมเป็นส่วนหนึ่ ง ในการลดโลกร้อน ถวาย      

เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ นายปรีชา ตันติวิท    
ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ เป็นผู้แทน การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รับรางวัลสถานประกอบการ   
ดีเด่นด้านความปลอดภัยในการทำงานระดับประเทศ จาก      
นายอธิคม สุพรรณพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ภายในงาน
สัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานภาคเหนือ ประจำปี ๒๕๕๔ 
ซึ่งจัดโดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง 
เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ “แรงงานปลอดภัย
และสุขภาพอนามัยดี” ณ ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าเซรามิก
และหัตถอุตสาหกรรม อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธี      
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ 

                     
กฟผ. - ประชาชน รวมใจภักดิ์ รักในหลวง 

“ปลูกต้นกล้า ป่าต้นน้ำ ถวายพ่อ” พร้อมกัน ๙ เขื่อน  

กฟผ.แม่เมาะ รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น 
ด้านความปลอดภัยในการทำงานระดับประเทศ 
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เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ 
ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นประธาน
ในพิธีมอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำ พร้อมสนับสนุนเงินจำนวน 
๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำให้แก่ชุมชน    
บ้านคลองเรือ ตำบลปากทรง อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร โดยมี
ศาสตราภิชาน แล ดิลกวิทยรัตน์ กรรมการ กฟผ. นายธวัช 
วัจนะพรสิทธิ์ รองผู้ว่าการกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม นายวิรัช 
กาญจนพิบูลย์ รองผู้ว่าการบริหาร นายธนา พุฒรังษี รอง       
ผู้ว่าการระบบส่ง นายสุทธิพงษ์ เทพพิทักษ์ อดีตรองผู้ว่าการ    
เชื้อเพลิง นายบรรพต แสงเขียว อดีตรองผู้ว่าการกิจการสังคม
และสิ่งแวดล้อม นายการัณย์ ศุภกิจวิเลขการ ผู้อำนวยการ    
มูลนิธิปิดทองหลังพระ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นายสุรพล 
วาณิชเสนี รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นายกฤช รังสิเสนา    
ณ อยุธยา ปลัดจังหวัดชุมพร และราษฎรบ้านคลองเรือ ร่วมเป็น
สักขีพยาน ณ ห้องประชุม กฟผ. ๑ สำนักงานกลาง นนทบุรี 

โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำชุมชนบ้านคลองเรือ 
เริ่มต้นในปี ๒๕๕๑ โดยสายงานเชื้อเพลิง กฟผ. ร่วมกับคณะ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดทำโครงการ
จัดการความรู้ด้านพลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้ โดยร่วมกับชุมชน
บ้านคลองเรือซึ่งเป็นชุมชนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ ศึกษาศักยภาพของ
ชุมชนในด้านสังคมและทรัพยากรธรรมชาติ พบว่าชุมชนมีความ
พร้อมในหลายด้าน จึงได้ศึกษารายละเอียดด้านเทคนิคในการ
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาด ๑๐๐ กิ โลวัตต์ โดยชุมชน       
มีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการทุกขั้นตอน ต่อมาทำให้ กฟผ. 

เสนอชุมชนบ้านคลองเรือเข้าร่วมประกวดการจัดการทรัพยากรน้ำ
ชุมชนตามแนวพระราชดำริ ครัง้ที ่ ๔ ประจำป ี ๒๕๕๓ และได้รับ
รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในที่สุด 

นายสหัส ประทักษ์นุกูล รองผู้ว่าการนโยบายและแผน 
เป็นผู้แทน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มอบเงิน
สนับสนุนการจั ดการแข่ งขันออกแบบและสร้ า งหุ่ นยนต์       
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔ (Robot Design Contest 2011) ซึ่ง
จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) โดยความ
ร่วมมือกับสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และเครือข่ายสถาบัน
การศึกษา ๔ ภาค เป็นจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยมี        
นายเขมทัต สุคนธสิงห์ ประธานกรรมการบริหาร MTEC นำ   
นักศึกษาทีม WIND ซึ่งได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทย    
เข้าแข่งขันระดับนานาชาติ ในรายการ IDC RoBoCon 2011     
ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานกลาง กฟผ. 
นนทบุรี เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ 

  
กฟผ. สนับสนุนงบประมาณเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำ 

ชาวชุมชนบ้านคลองเรือ 

กฟผ. สนับสนุนออกแบบสร้างหุ่นยนต์ 
เฟ้นเยาวชนสู่ระดับนานาชาติ 
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 โรงไฟฟ้ากระบี่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.) รักษามาตรฐานการปฏิบัติงาน ได้รับรางวัลสถานประกอบ
การดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 
ในการทำงานระดับประเทศ เป็นปีที่ ๔ ติดต่อกัน โดยมี      
นายประจักษ์ ใจเย็น หัวหน้ากองธุรการโรงไฟฟ้าภาคใต้ เป็น    
ผู้แทน กฟผ. เข้ารับโล่รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับ
ประเทศ ประจำปี ๒๕๕๔ โดยมีนางอัมพร นิติสิริ อธิบดีกรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นผู้มอบรางวัล ในงานสัปดาห์
ความปลอดภัยในการทำงานภาคใต้ ประจำปี ๒๕๕๔ ณ โรงแรม
ทวินโลตัส อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ ๘ 
มิถุนายน ๒๕๕๔ 

นายสทุศัน ์ ปทัมสริวิฒัน ์ ผูว้า่การการไฟฟา้ฝา่ยผลติแหง่ประเทศไทย (กฟผ.) เปน็ผูแ้ทนมอบเงนิสนบัสนนุสมาคมยกนำ้หนกั  
สมคัรเลน่แหง่ประเทศไทย ตดิตอ่กนัเปน็ปทีี ่ ๓ สำหรบัครัง้นีเ้ปน็เงนิ ๑๖ ลา้นบาท เพือ่คน้หานกักฬีาดาวเดน่มาเสรมิทมีชาตแิละเตรยีมทมี  
ลงสูศ้กึทำการแขง่ขนักฬีาโอลมิปกิ ๒๐๑๒ ลอนดอนเกมส ์ประเทศองักฤษ ซึง่จดัขึน้ระหวา่งวนัที ่๒๗ กรกฎาคม - ๑๒ สงิหาคม ๒๕๕๕ 
โดยม ีพล.ต.อนิทรตัน ์ ยอดบางเตย นายกสมาคมฯ และนายบรรพต แสงเขยีว เลขาธกิารสมาคมฯ และอดตีรองผูว้า่การกจิการสงัคม    
และสิง่แวดลอ้ม กฟผ. เปน็ผูร้บัมอบ  ณ หอ้ง ๒๐๑ อาคารสำนกัผูว้า่การ สำนกังานกลาง กฟผ. นนทบรุ ีเมือ่วนัที ่๗ มถินุายน ๒๕๕๔ 

พล.ต.อินทรัตน์ ยอดบางเตย กล่าวขอบคุณว่า การสนับสนุนสมาคมฯ มาอย่างต่อเนื่องของ กฟผ. ทำให้        
นักยกน้ำหนักทีมหญิงมีคะแนนอยู่อันดับ ๘ ของโลก และทีมชายอยู่อันดับ ๒๖ ของโลก นับว่าเป็นความสำเร็จที่น่าภูมิใจ     
อย่างมาก เชื่อมั่นว่าการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ๒๐๑๒ ลอนดอนเกมส์ ทีมนักยกน้ำหนักไทยจะสามารถสร้างความภาคภูมิใจ
ให้กับคนในชาติ และเพลงชาติไทยจะดังกึกก้องได้อีกครั้ง ซึ่งสิ่งนี้ถือเป็นความสำเร็จที่มาจากความร่วมมือระหว่าง กฟผ. กับ
ทางสมาคมฯ” 

กฟผ. มอบ ๑๖ ล้าน หนุนจอมพลัง ปีที่ ๓ สู่โอลิมปิก 

โรงไฟฟ้ากระบี่ รับรางวัลสถาน
ประกอบการดีเด่น 

ระดับประเทศ เป็นปีที่ ๔ ติดต่อกัน 
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 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้รับ
ประกาศเกียรติคุณจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๖ นนทบุรี 
ให้เป็นหน่วยงานที่ ให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์และเฝ้าระวัง
คุณภาพน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างระดับ “ระดับดีเด่น” เมื่อ 
วันที่ ๙ มิถุนายนที่ผ่านมา โดยมีนายเสรี ละอองอุทัย ผู้ช่วย   
ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ เป็นผู้แทน กฟผ. รับมอบ
จาก ดร.อัมพันพินธุ์ พินทุกนก ผู้อำนวยการสำนักงาน       
สิ่งแวดล้อมภาคที่ ๖ (นนทบุรี) ณ หอประชุมที่ทำการโรงไฟฟ้า 
พระนครเหนือ  

ทั้งนี้ การที่ กฟผ. ได้รับคัดเลือกให้ได้รับประกาศ
เกียรติคุณดังกล่าวด้วยเหตุผลสำคัญ ๓ ประการ คือ  

๑. มีการดูแลคุณภาพน้ำรอบโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 
ให้เป็นไปตามมาตรฐานหรือดีกว่าที่กฎหมายกำหนด ทั้งด้าน
อุณหภูมิ ปริมาณโลหะหนักและออกซิเจนที่ละลายในน้ำได้ดี
เสมอมา ตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ จนถึงปัจจุบัน  

๒. มีการจัดตั้งเครือข่าย “เยาวชนรักษ์สายน้ำ” ด้วย
ความร่วมมือระหว่างโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ 
และฝ่ายสิ่งแวดล้อม โดยมีนักเรียนและนักศึกษาจากสถาบัน 
การศึกษาที่ตั้งอยู่ ใกล้เคียงโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ รวม ๘ แห่ง    
เข้าร่วมเครือข่าย  

๓. กฟผ. มีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการอนุรักษ์
ธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อมรอบโรงไฟฟ้า ทั้งนี้จะเห็นว่า 

เมื่อเร็วนี้ Dr.Richard Ekai เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเคนยา ประจำประเทศไทย พร้อมผู้ติดตาม เข้าเยี่ยมชม
ภารกิจการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ 
เพื่อศึกษาเป็นข้อมูลประกอบด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศไทย-เคนยา โดยมีนายอธิคม สุพรรณพงศ์         
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายวีระกิตติ์ อินทรประสิทธิ์ นายอำเภอแม่เมาะ ร่วมต้อนรับ และนายพลฤทธิ์ เศรษฐกำเนิด    
ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เป็นวิทยากรบรรยายและนำชมสถานที่ ณ ห้องมุ่งงานเลิศ อาคาร
ประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 

ยก กฟผ. อนุรักษ์ “เจ้าพระยาตอนล่าง” ดีเด่น 

นอกจาก กฟผ. จะมีกระบวนการทำงานที่อนุรักษ์และเฝ้าระวัง
คุณภาพน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาแล้ว ยังได้สร้างเครือข่ายให้
ประชาชนเกิดความรู้สึกรักและหวงแหนแม่น้ำเจ้าพระยาอีกด้วย 

เอกอัครราชทูตเคนยา  
ดูงาน กฟผ.แม่เมาะ 



รอบรั้วพลังงาน
เรื่อง : ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพ : กองประสานสื่อสารระบบผลิตและระบบส่งไฟฟ้า 
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 เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๔ นายสุรศักดิ์ ศุภวิฑิต-
พัฒนา รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า เป็นผู้แทน กฟผ. ร่วมลงนาม
บันทึกความเข้าใจในโครงการความร่วมมือทางเทคนิค-วิชาการ 
ระยะที่ ๒ กับ Mr.Chhewang Rinzin ในฐานะ Managing 
Director ของ Druk Green Power Corporation Limited 
(DGPC) ณ ห้องประชุม ๒๐๑ อาคารสำนักผู้ ว่ าการ    

กฟผ. และ DGPC ต่ออายุความร่วมมือฯ ๓ ปี 
พัฒนาศักยภาพพลังน้ำ ๓๐,๐๐๐ เมกะวัตต์ 

	 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 (กฟผ.)	 และ	
Druk	Green	Power	Corporation	 Limited	 (DGPC)	
ร่วมลงนามขยายอายุโครงการความร่วมมือทางเทคนิค-
วิชาการด้านโรงไฟฟ้าพลังน้ำ	 ออกไปอีก	 ๓	 ปี	 มุ่งเน้นการ	
เตรียมความพร้อมของบุคลากร	 และพัฒนาผู้เชี่ยวชาญ
สำหรับการให้บริการงานด้านพลังงานไฟฟ้าจากพลังน้ำ									
ในอนาคต	 โดยสายงานผลิตไฟฟ้า	 กฟผ.	 ความร่วมมือ			
ดังกล่าว	 ช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี	 และจะนำไป							
สู่ความร่วมมือในโครงการสำคัญต่อไป	 ด้าน	 DGPC	
พร้อมสนับสนุนการทำธุรกิจของ	 กฟผ.	 ในภูฏานอย่าง	
เต็มที่ ในฐานะพันธมิตรที่ดี	

สำนักงานกลาง กฟผ. นนทบุรี โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูง    
สายงานผลิตไฟฟ้า กฟผ. และผู้บริหาร DGPC เข้าร่วมเป็น
สักขีพยาน 
 นายสุรศักดิ์ ศุภวิฑิตพัฒนา เปิดเผยว่า ความสัมพันธ์
ระหว่าง กฟผ. กับ DGPC มีความแน่นแฟ้นกันมากขึ้น    
ตามลำดับ หลังจากที่เคยได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจ
โครงการความร่วมมือทางเทคนิค-วิชาการ ระหว่างกัน เมื่อ     
๒ ปีที่ผ่านมา ณ ราชอาณาจักรภูฏาน โดยมีวัตถุประสงค์   
เพื่อพัฒนาความร่วมมือ ร่วมถ่ายทอด แลกเปลี่ยน สนับสนุน   
ด้านเทคนิค ความเชี่ยวชาญ และการฝึกอบรม ซึ่งนำไปสู่การ
จัดทำแผนงานสำหรับดำเนินการร่วมกัน โดย DGPC ได้ส่ง   
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มาดูงาน และเข้ารับการฝึกอบรมด้าน 
โรงไฟฟ้าพลังน้ำ ตามแผนการเตรียมความพร้อมบุคลากร 
สำหรับโรงไฟฟ้าพลังน้ำของราชอาณาจักรภูฏาน และมีกิจกรรม
ร่วมกันหลายครั้ง จนทั้ง ๒ ฝ่าย เห็นพ้องต้องกันที่จะต่ออายุ
บันทึกความเข้าใจออกไปอีก ๓ ปี โดยยังคงยึดตามวัตถุประสงค์
เดิมที่มุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมของบุคลากร และพัฒนา    
ผู้เชี่ยวชาญงานเดินเครื่องและบำรุงรักษา สำหรับการให้บริการ



�

งานด้านพลังงานไฟฟ้าจากพลังน้ำในอนาคต 
 สำหรับ โครงการความร่ วมมือทาง
เทคนิค-วิชาการ ระยะที่ ๒ กฟผ. และ DGPC ได้
มีการปรับปรุงแผนการดำเนินงานในช่วงปี ๒๕๕๔-
๒๕๕๖ โดยมีการบรรยายทางวิชาการของ       
ผู้เชี่ยวชาญจาก กฟผ. ในหลายหัวข้อ ครอบคลุม
ทั้งเรื่องเทคโนโลยี ในการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำ 
การดำเนินการก่อสร้าง การเดินเครื่ องและ    
บำรุงรักษา ความมั่นคงปลอดภัยของเขื่อน ฯลฯ     
ขณะเดียวกันจะมีการสนับสนุนด้านเทคนิคจาก     
ผู้ เชี่ยวชาญของ กฟผ. และ DGPC ผ่านการ    
แลกเปลี่ยนประสบการณ์และดูงาน รวมถึงการพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรสายงานโรงไฟฟ้าพลังน้ำ (ด้าน เดินเครื่อง     
และบำรุงรักษา) อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ผลจากความ ร่วมมือ    
ดังกล่าว นอกจากจะช่วยสนับสนุนให้การพัฒนาไฟฟ้าจาก     
พลังน้ำของทั้งสองประเทศมีความยั่งยืนแล้ว ยังเป็นการส่งเสริม
ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน อันจะนำไปสู่ความร่วมมือในโครงการ
สำคัญต่อไปในอนาคต 
 ด้าน Mr.Chhewang Rinzin กล่าวว่า ในอดีต       
ที่ผ่านมา หน่วยงานผลิตไฟฟ้าของราชอาณาจักรภูฏาน 
(DGPC) ประสบปัญหาด้านเทคนิคในงานเดินเครื่องและบำรุง
รักษาโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ภายหลังการดำเนินโครงการความ   
ร่วมมือฯ ดังกล่าว กับ กฟผ. ซึ่งเป็นหน่วยงานขนาดใหญ่      

ที่มีประสิทธิภาพ และมีความเชี่ยวชาญด้านไฟฟ้าพลังน้ำมากว่า 
๔๐ ปี ช่วยให้ปัญหาเหล่านั้นบรรเทาลง ทั้งยังช่วยเสริม       
ในด้านการพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมรองรับการพัฒนาโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดใหญ่หลายโครงการในอนาคตอีกด้วย 
โดยราชอาณาจักรภูฏาน มีลักษณะภูมิประเทศที่มีศักยภาพสูง
ในการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำกว่า ๓๐,๐๐๐ เมกะวัตต์ จึงเป็นโอกาส
ดีที่ทั้ง ๒ หน่วยงานจะเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่ดีต่อกัน ทั้งใน
รูปแบบการร่วมลงทุนพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าใหม่ ในอนาคต 
และการให้บริการธุรกิจเดินเครื่องและบำรุงรักษา (O&M) 
เป็นต้น ซึ่งทาง DGPC ยินดี ให้การสนับสนุนการทำธุรกิจ      
ในราชอาณาจักรภูฏานของ กฟผ. อย่างเต็มที่ 



พลังของพ่อ
เรื่องและภาพ : ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์การ กฟผ.  
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จากการ เสด็จพระราชดำ เนินแปรพระราชฐาน						
เพื่อไปเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ห่างไกล	 ทำให้พระองค์				
ทรงพบความเดือดร้อนและปัญหามากมาย	 จึงทรงมุ่งมั่นที่จะ
พัฒนาการเกษตรของไทยให้ เจริญก้ าวหน้ าพร้อมกับ					
การริเริ่ม	 “โครงการส่วนพระองค์	 สวนจิตรลดา”	 ขึ้นภายใน
บริเวณพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน	 อันเป็นที่ประทับ	 เพื่อ
ศึกษางานทางด้านการเกษตรต่างๆ	 สำหรับหาวิธีการแก้ ไข
ปัญหาให้ถูกต้อง	 เช่น	 การเลี้ยงโคนม	 การเลี้ยงปลานิล	 การ
ปลูกข้าว	 โรงสีข้าว	 ป่าไม้สาธิต	 และอื่นๆ	 อีกมากมาย	 เพื่อ					
นำข้อมูลที่ ได้จากการศึกษาไปดำเนินงาน	 และเป็นแบบอย่าง
สำหรับไปปฏิบัติตาม	หรือปรับปรุงแก้ ไขในอาชีพนั้น		

โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา เป็นโครงการที่เกิด
ขึ้นจากการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรง
เป็นห่วงพสกนิกรชาวไทย ทรงปรารถนาจะได้เห็นทุกคนอยู่ดีมีสุข 
ตามแนวทางพระราชดำริ “เศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งให้ความสำคัญ
กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรอย่างยั่งยืน และพึ่งพา
ตนเองได้ ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ผ่านการ
ศึกษาวิจัยการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เพื่อลดการ    
นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ และการนำวัสดุเหลือใช้ทางการ
เกษตรมาใช้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยกระบวนการผลิตที่ ไม่   

ระบบผลิตน้ำเย็นโดยใช้พลังงานความร้อนจากแกลบ  
โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา 

อาคารมหามงคลที่ใช้ความเย็นจากระบบผลิตน้ำเย็นโดยใช้พลังงานความร้อนจากแกลบ 

เตาเผาแกลบไซโคลนคู่ (Double Cyclonic Husk Furnace) 
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ซับซ้อน แต่มีประสิทธิภาพ ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย ภายใต้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่มีการศึกษาทดลองเก็บรวบรวม
ข้อมูล และผลการศึกษาเพื่อเผยแพร่ความรู้ ให้แก่เกษตรกรและ     
ผู้สนใจ 

เป็นเวลากว่า ๕๐ ปี ของการดำเนินโครงการฯ ที่ไม่หวัง
ผลตอบแทนแบบธุรกิจ โดยมีพระบรมราชานุญาตให้ผู้ที่สนใจ    
เข้ามาดู และในปัจจุบันโครงการฯ ยังเป็นสถานที่ ให้การฝึกงาน 
แก่นิสิต-นักศึกษาทั่วประเทศด้วย ซึ่งการดำเนินโครงการแบ่งออก 
เป็น ๒ รูปแบบ 

แบบไม่ ใช่ธุรกิจ	 เป็นโครงการที่ ได้รับความสนับสนุน     
จากหน่วยราชการหลายหน่วยงาน เพราะฉะนั้นจึงไม่มีรายรับ 
รายจ่ายประจำ 

แบบกึ่งธุรกิจ	ไม่ใช่ธุรกิจเต็มตัว เป็นโครงการที่มีรายรับ
รายจ่าย แต่ไม่มีการแบ่งผลกำไร แต่นำผลกำไรที่ได้มาขยายและ
สร้างงานต่อไป  
 ส่วนจัดแสดงของโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา  
มีโครงการต่างๆร่วม ๓๖ โครงการ มีพื้นฐานมาจากการเกษตร 
ทั้งสิ้น ซึ่งใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าที่สุดเพื่อเป็นตัวอย่างแก่ราษฎร 
อย่างเช่น โรงสีข้าวตัวอย่างในโครงการฯ ที่เหลือแกลบหลัง
กระบวนการผลิต นำมาต่อยอดด้วยการทำถ่านอัดแท่ง และ
ปรับปรุงสภาพดิน แต่วันนี้ได้สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการนำความร้อน
จากการเผาแกลบมาผลิตน้ำเย็นได้อีกด้วย  
แกลบที่เคยมองข้ามสู่จุดเริ่มต้นของโครงการฯ   

ปริมาณแกลบที่ ได้จากโรงสีข้าวตัวอย่างในโครงการฯ 
มากกว่า ๒,๐๐๐ กิโลกรัม ครึ่งหนึ่งนำไปใช้ทำเชื้อเพลิงอัดแท่ง 
ส่วนที่ เหลือนอกจากจะไป ใช้ เพื่อปรับปรุงดิน จนกระทั่งปี     
พ.ศ. ๒๕๔๒ ศาสตราจารย์กิตติคุณ สุวรรณ์ แสงเพ็ชร์ ที่ปรึกษา
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จึงได้  
ขอความร่วมมือจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 
เพื่อหาแนวทางนำแกลบที่เหลือไปใช้ประโยชน์ ให้คุ้มค่าสูงสุด

ภายในโครงการส่วนพระองค์  
 เมื่อ กฟผ. นำตัวอย่างแกลบไปวิเคราะห์คุณสมบัติทาง
เคมี ฟิสิกส์ และค่าประมาณความร้อน ทำให้พบว่ามีจุดเด่น      
ที่ความชื้นต่ำ ขนาดเล็กเหมาะสมเป็นเชื้อเพลิง ค่าความร้อนที่ได้
ประมาณ ๓,๘๐๐ กิโลแคลอรี่ต่อกิโลกรัม และมีองค์ประกอบ    
ของกำมะถันประมาณร้อยละ ๐.๐๗  
 ในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ กฟผ. ได้ดำเนินศึกษาความเหมาะสม
โครงการจัดตั้งระบบผลิตน้ำเย็นโดยใช้พลังงานความร้อนจาก
แกลบสำหรับโรงเพาะเห็ด โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตลดา มา
ใช้ประโยชน์ในรูปพลังงานความร้อน และนำความร้อนที่ได้ ในรูป
ของก๊าซร้อนแลกเปลี่ยนกับน้ำเพื่อเพิ่มอุณหภูมิ ให้เป็นน้ำร้อน 
สำหรับแหล่งพลังงานให้กับเครื่องทำความเย็นแบบดูดซึมชนิดใช้

บ่อพักแกลบ (Husk Pit) 

เครื่องทำน้ำเย็นแบบดูดซึม (Vapour Absorption Chiller) 
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น้ำร้อน (Hot Water Fired Absorption Chiller) เพื่อผลผลิต  
น้ำเย็นสำหรับควบคุมสภาวะแวดล้อมให้กับโรงเพาะเห็ด ประกอบ
ไปด้วย เห็ดหลินจือ เห็ดนางรมหลวง เห็ดโคนหลวง เห็ดเข็มทอง 
เห็ดหอม ฯ เป็นสายพันธุ์เมืองหนาวทั้งสิ้น  

เมื่อมีแนวโน้มความเป็นไปได้สูงในหลักการแล้ว จึงนำ
มาสู่การร่วมกันจากโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ร่วมกับ
กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน และฝ่ายบริหารและ 
แผนงานด้านการใช้ไฟฟ้า กฟผ. ซึ่งงบประมาณโครงการฯที่จัดตั้ง
ระบบผลิตน้ำเย็นโดยใช้พลังงานความร้อนจากแกลบฯ ได้รับ     
จากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ๙,๙๗๖,๐๐๐ บาท      
และ กฟผ. สนับสนุนสมทบ ๗,๕๑๕,๐๐๐ บาท รวมทั้งสิ้น 
๑๗,๔๙๑,๐๐๐ บาท หลังจากได้ติดตั้งเครื่องผลิตน้ำเย็นแล้วเสร็จ
ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ 
ระบบผลิตน้ำเย็นโดยใช้พลังงานความร้อนจากแกลบ 

ประกอบด้วยอุปกรณ์หลัก ๓ ชนิด ได้แก่ เตาเผาแกลบ
แบบไซโคลนคู่ (Double Cyclonic Furnace) พร้อมระบบจัดเก็บ
และลำเลียงแกลบ เครื่องกำเนิดน้ำร้อน (Hot Water Generator) 
และเครื่องทำน้ำเย็นแบบดูดซึมชนิดใช้น้ำร้อนเป็นแหล่งพลังงาน 
(Hot Water Fired Absorption Chiler) 

เตาเผาแกลบแบบไซโคลนคู่ เตาเผาแกลบนี้ทำหน้าที่
เปลี่ยนเชื้อเพลิงชีวมวลให้เป็นพลังงานความร้อน ด้วยการเผา
แกลบเพื่อให้ได้ก๊าซความร้อน โดยอาศัยการหมุนของกระแส
อากาศและแกลบภายในเตาที่ออกแบบให้มีลักษณะเป็นไซโคลน 
ประกอบด้วย ห้องเผาไหม้ ๒ ห้อง คือ ห้องเผาไหม้หลัก ทำ
หน้าที่เผาแกลบในช่วงแรก และห้องเผาไหม้รอง ทำหน้าที่เผา

ก๊าซที่เกิดจากการเผาไหม้ที่ ไม่สมบูรณ์จากห้องเผาไหม้หลัก    
ดังนั้นจึงทำให้ได้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซร้อนอุณหภูมิ
ประมาณ ๓๐๐ องศาเซลเซียสที่ปราศจากกลิ่นและควัน เป็น
แหล่งความร้อนให้กับเครื่องกำเนิดน้ำร้อน  

เครื่องกำเนิดน้ำร้อน เป็นอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน
จากก๊าซร้อนให้กับน้ำที่ต้องการเพิ่มอุณหภูมิเป็นน้ำร้อน สำหรับ
เป็นแหล่งพลังงานของเครื่องทำน้ำเย็นแบบดูดซึม โดยน้ำ
หมุนเวียนรับความร้อนจากก๊าซร้อนนำไปถ่ายเทให้กับเครื่องทำ 
น้ำเย็นแบบดูดซึม 

เครื่องทำน้ำเย็นแบบดูดซึม เป็นเครื่องทำน้ำเย็นที่อาศัย
วัฏจักรทำงานแบบดูดซึมทำหน้าที่ผลิตน้ำเย็นอุณหภูมิ ๗ องศา
เซลเซียส ส่งผ่านความเย็นให้กับอาคารควบคุมสภาวะแวดล้อม 
อาคารวิจัยเห็ด อาคารวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือ และ
ศาลามหามงคล เพื่อทดแทนการใช้เครื่องทำความเย็นหรือปรับ
อากาศที่ต้องการใช้พลังงานจากไฟฟ้า ระบบทำน้ำเย็นแบบนี้
นอกจากจะประหยัดพลังงานแล้ว ยังเป็นระบบการทำงานที่เงียบ 

เครื่องทำน้ำเย็นแบบดูดซึม (Vapour Absorption Chiller) 

เครื่องอัดแกลบ ผลิตเชื้อเพลิงแกลบอัดแท่ง 
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การบำรุงรักษาน้อย และไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
ปัจจุบันแม้ว่าระบบนี้จะผ่านร้อนผ่านหนาวมาร่วม ๖ ปี

แล้วก็ตาม แต่ก็ยังทำหน้าที่ตามแนวทางพระราชดำริเหมือนเดิม 
เพื่อสาธิตในการประยุกต์ ใช้วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ให้เป็น
แหล่งพลังงานความร้อนที่ปราศจากกลิ่น ฝุ่น ควัน การผลิต    

น้ำเย็นสำหรับทำความเย็นและปรับอากาศให้แก่งานวิจัยและ
พัฒนางานด้านการเกษตรตามแนวทางพระราชดำริ และขยายผล
ไปสู่การติดตั้งระบบส่งน้ำเย็นสำหรับปรับอากาศของผู้เยี่ยมชม
โครงการส่วนพระองค์ฯ มีพิกัดสุทธิ ๓๕ ตันความเย็น ทำให้ลด
การใช้พลังงานไฟฟ้าภายในโครงการส่วนพระองค์ฯ ได้ประมาณ 
๑๐๐,๐๐๐ กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี ลดการใช้น้ำมันเตาในการผลิต
ไฟฟ้า ๒๗,๓๐๓ ลิตรต่อปี ลดการเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
๙๓ ตันต่อปี ข้อสำคัญใช้ประโยชน์จากแกลบที่จะต้องกำจัดทิ้งปีละ 
๕๐๐ ตัน เพื่อเป็นตัวอย่างในการพึ่งพาตนเองด้านพลังงานของ
เกษตรกร และการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมประเทศชาติ 
ในภาพรวม 

ผลของการนำระบบดังกล่าวมาใช้งานทำให้สามารถ
ควบคุมสภาวะแวดล้อมเลียนแบบธรรมชาติ ได้ เป็นอย่างดี 
สามารถเพาะพันธุ์เห็ดได้ตลอดทั้งปี ต่างจากในอดีตที่ต้องทำ
เฉพาะช่วงฤดูหนาวทางภาคเหนือของประเทศเท่านั้น ยิ่งกว่านั้น
ยังสามารถควบคุมอุณหภูมิที่ต้องการในเวลากลางวันประมาณ 
๒๐-๒๕ องศาเซลเซียส และช่วงกลางคืนประมาณ ๕-๒๐ องศา

เซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ประมาณร้อยละ ๘๐-๙๕ และมีการ
ควบคุมแสงสว่างตลอดจนระบบระบายอากาศเพื่อควบคุมเชื้อรา
จากฝุ่นละอองภายนอก เป็นต้น ปัจจุบันเห็ดพันธุ์เมืองหนาว    
เป็นพืชเศรษฐกิจที่มีราคาสูง ๒๐๐-๔๕๐ บาทต่อกิโลกรัม เป็นที่
ต้องการทั้งในและต่างประเทศ  
 ในขณะที่เรามีทรัพยากรธรรมชาติไว้ ใช้อย่างจำกัด แต่
จำนวนผู้ ใช้ทรัพยากรกลับเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นวิธีที่จะ
ทำให้เรามีทรัพยากรธรรมชาติ ใช้ได้จนถึงคนรุ่นหลัง นอกจาก    
การพัฒนาคนให้มีคุณภาพ การเพิ่มผลผลิต และการใช้หรือ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างชาญฉลาดแล้ว     
ต้องเริ่มด้วยจิตสำนึกที่ดีร่วมกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค
ทรัพยากรธรรมชาติ ให้เหมาะสมดังพระราชดำรัสของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ความตอนหนึ่งว่า 

“การใช้เทคโนโลยีอันทันสมัยในงานต่างๆ นั้น ว่าโดย
หลักการ ควรจะให้ผลมากในเรื่องประสิทธิภาพ การประหยัด 
และการทุ่นแรงงาน...”  

พระราชดำรัสที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยี จาก    
หนังสือแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราช    
ดำริ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” เนื่องในวโรกาสพิธี
กาญจนาภิเษก พ.ศ.๒๕๔๐ 
 ข้อมูล : หนังสือโครงการจัดตั้งระบบผลิตน้ำเย็น โดยใช้พลังงาน
ความร้อนจากแกลบ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา 

โรงเพาะเห็ดหลินจือในโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ใช้ความเย็นจากระบบผลิตน้ำเย็น โดยใช้พลังงานความร้อนจากแกลบ 



รายงานพิเศษ
เรื่อง : ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพ : กองผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ กฟผ. 

1�

 ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อคลื่นยักษ์สึนานมิที่ซัดโรงไฟฟ้าพลังงาน
นิวเคลียร์ฟูกุชิม่า ไดอิจิ ทำให้ระบบการผลิตขัดข้อง  
 ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีการวางแผนการใช้พลังงานเป็น
อย่างดีแล้วก็ตาม ทั้งยังเป็นประเทศที่มีการรับมือต่อเหตุการณ์
แผ่นดินไหวเป็นอย่างดี แต่ก็ยังมิอาจทัดทานต่อภัยธรรมชาติ   
ครั้งนี้ได้ ทำให้เกิดวิกฤติการณ์ไฟฟ้าขาดแคลนบริเวณกรุงโตเกียว 
และปริมณฑล ซึ่งบริเวณดังกล่าวมีความต้องการใช้ไฟฟ้าอยู่ที่
ประมาณ ๔๐,๐๐๐ เมกะวัตต์ต่อวัน ขณะที่เวลานี้ผลิตไฟฟ้าได้
เพียงประมาณวันละ ๓๐,๐๐๐ เมกะวัตต์ต่อวัน ทำให้ต้องมีการ
เวียนดับไฟในพื้นที่  
 เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา นายสุทัศน์ 
ปัทมสิริวัฒน์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 
เป็นตัวแทนประเทศไทยมอบโรงไฟฟ้าหนองจอกโรงที่ ๒ และ ๓ 
จำนวน ๒ เครื่อง ซึ่งมีกำลังผลิตรวม ๒๔๔ เมกะวัตต์ แก่     

	 เมื่อวันที่	 ๑๑	 มีนาคม	 ๒๕๕๔	 เป็นอีกวันที่ทั่วโลก
ต่างให้ความสนใจและให้กำลังใจต่อชาวญี่ปุ่น	 เมื่อเกิดภัยพิบัติ
แผ่นดินไหวมีขนาดความรุนแรงถึง	 ๘.๙	 ริกเตอร์	 ทางภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น	 ห่างจากชายฝั่งเมืองเซนได	
เกาะฮอนชู	 ๑๓๐	 กิโลเมตร	 ในระดับที่ลึก	 ๒๔	 กิโลเมตร						
และตามมาด้วยคลื่นยักษ์สึนามิ	 กวาดซัดเมืองชายฝั่ง									
ด้วยความเร็ว	 ๘๐๐	 กิโลเมตรต่อชั่วโมง	 ทำให้สูญเสียชีวิต					
และทรัพย์สินจำนวนมาก	 สาธารณูปโภคต้องหยุดให้บริการ	
อุตสาหกรรมต่างๆ	ตกอยู่ภาวะชะงักงัน	

น้ำใจหยดเล็กๆ จากลุ่มน้ำเจ้าพระยาสู่ภูเขาไฟฟูจิ 

ภาพสุดท้ายของโรงไฟฟ้าหนองจอกก่อนรื้อถอนไปประเทศญี่ปุ่น 

เจ้าหน้าที่กำลังรื้อถอนเจนเนเรเตอร์ด้วยความระมัดระวังดุจไข่ในหิน 
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นายเซอิจิ โคจิมะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เพื่อ 
ใช้ตามวัตถุประสงค์ตามที่ร้องขอ โดยมีนายแพทย์วรรณรัตน์   
ชาญนุกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายพิษณุ จันทร์-    
วิทัน รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ นายคุรุจิต นาครทรรพ 
รองปลัดกระทรวงพลังงาน และผู้บริหารจากกลุ่มบริษัทในเครือ
มิตซูบิชิร่วมเป็นสักขีพยาน ณ หอประชุมเกษม จาติกวณิช 
อาคาร ต.๐๔๐ สำนักงานกลาง กฟผ. นนทบุรี ซึ่งเป็นไปตาม   
ที่คณะกรรมการ กฟผ. เสนอขอมติเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี  
ให้ประเทศญี่ปุ่นนำเครื่องกังหันก๊าซจากโรงไฟฟ้าหนองจอกไปใช้
ผลิตกระแสไฟฟ้าแก่ประชาชนในพื้นที่ 

ทั้งนี้ นายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพลังงาน กล่าวว่า ในฐานะที่เป็นมิตรประเทศที่ดีต่อกัน 
ประเทศไทยจึงให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่ ซึ่งรัฐบาลได้อนุญาต
ให้นำโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซหนองจอกไปติดตั้งที่ญี่ปุ่นเป็นการ
ชั่วคราว ตามที่บริษัทผลิตไฟฟ้าโตเกียว (Tokyo Electric Power 
Company: TEPCO) เสนอขอความช่วยเหลือ  

ด้านนายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวว่า 
เหตุการณ์ดังกล่าว ทำให้ โรงไฟฟ้าใน 
ญี่ปุ่นหลายแห่ง ต้องหยุดผลิตไฟฟ้า    
เกิดการขาดแคลนพลังงานไฟฟ้าเป็น    
วงกว้าง คาดว่าจะยังคงขาดแคลนไปถึง
เดือนสิงหาคม ซึ่งเป็นช่วงฤดูร้อน ที่มีการ
ใช้ไฟฟ้าปริมาณมาก รัฐบาลไทยตระหนัก
ถึงความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ จึง
ได้อนุมัติ ให้ กฟผ. ส่งเครื่องกังหันก๊าซ 

โรงไฟฟ้าหนองจอกจำนวน ๒ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ที่จำเป็นไปใช้งานที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นการชั่วคราว โดยไม่
คิดค่าใช้จ่าย เป็นระยะเวลา ๓-๕ ปี คาดว่าการขนย้ายทางเรือ 
จะเสร็จสิ้นภายใน ๑๐-๑๕ วัน และจะสามารถติดตั้งเชื่อมต่อ 
ระบบและจ่ายไฟฟ้าได้ประมาณเดือนสิงหาคมนี้ ซึ่ง กฟผ. หวังว่า
จะเป็นประโยชน์ต่อชาวญี่ปุ่นในยามที่ประสบภัยพิบัติได้รับความ
เดือดร้อนในขณะนี้ 

สำหรับ นายเซอิจิ โคจิมะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำ
ประเทศไทย กล่าวแสดงความขอบคุณแทนชาวญี่ปุ่นว่า ชาวญี่ปุ่น
รับทราบข่าวสารความช่วยเหลือจากประเทศไทยอย่างสม่ำเสมอ
ผ่านสื่อต่างๆในประเทศ ซึ่งขณะนี้สถานทูตได้รับเงินช่วยเหลือจาก
ชาวไทยแล้วกว่า ๖๕ ล้านบาท ขณะที่ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับ
โรงไฟฟ้าฟุกุชิมะ รัฐบาลญี่ปุ่นและ TEPCO ได้พยายามอย่างเต็ม
กำลังความสามารถในการแก้ปัญหา แต่ความเสียหายที่เกิดขึ้น   
ก็ทำให้เกิดภาวะขาดแคลนไฟฟ้าอย่างรุนแรง ซึ่งรัฐบาลขอความ
ร่วมมือให้ลดการใช้ไฟทั้งในภาคธุรกิจและภาคครัวเรือน การช่วย
เหลือของ กฟผ. ในครั้งนี้ จึงมีความหมายอย่างยิ่งต่อชาวญี่ปุ่น 
เนื่องจากไฟฟ้ามีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและเครื่องกังหัน
ก๊าซทั้ง ๒ เครื่องที่จะส่งไปติดตั้งที่ญี่ปุ่นนี้จะช่วยผลิตกระแสไฟฟ้า
ให้กับชาวญี่ปุ่นได้กว่า ๒๔๐,๐๐๐ ครัวเรือน ในการนี้จึงขอ
ขอบคุณรัฐบาลไทย กฟผ. และชาวไทยเป็นอย่างยิ่ง 
รื้อถอนโรงไฟฟ้ากับภารกิจระดับชาติที่ต้องจารึก 
 จากแผนการแก้วิกฤติไฟฟ้าขาดแคลนในญี่ปุ่น นำมาสู่
การรื้อถอนโรงไฟฟ้าหนองจอก กฟผ. เพื่อบรรเทาความเดือด
ร้อน ถึงจะไม่ครอบคลุมก็ตาม แต่อย่างน้อยก็ช่วยให้ชีวิตอีก 
๒๔๐,๐๐๐ ครัวเรือนได้มีไฟฟ้าใช้ ทำให้การรื้อถอนโรงไฟฟ้า   
จึงเริ่มขึ้น เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ที่ผ่านมา ทีมงานจากโรงไฟฟ้า
พระนครใต้กว่าร้อยชีวิตลุยงานนี้ท่ามกลางอากาศร้อนในช่วง
เมษายน แม้แต่ช่วงวันมหาสงกรานต์ ประเพณีของคนทั้งชาติ   
ไม่ใครคนใดไปไหนเลย ได้แต่ก้มหน้าก้มตาถอดเครื่องจักรที่หนัก
เป็นร้อยตัน เตรียมส่งมอบญี่ปุ่นด้วยเงื่อนไขของเวลาที่บีบรัด 
 นายวิวัฒน์ ไทยรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิต   
โรงไฟฟ้าพระนครใต้ กฟผ. เปิดเผยถึงการรื้อถอนโรงไฟฟ้า
หนองจอก ว่า ทีมงานทุกคนได้เร่งดำเนินการรื้อถอนอย่าง     
ต่อเนื่อง ท่ามกลางแดดที่ร้อนระอุในเดือนเมษายนก็ตาม ซึ่ง
อุปกรณ์หนักที่สำคัญได้แก่ Gas Turbine และ Generator ซึ่ง
ต้องระวังเป็นพิเศษ และมันคือหัวใจของการผลิตไฟฟ้า เราต้อง
ใส่ใจในรายละเอียดตั้งแต่การรื้อถอนจนถึงการขนย้าย  

นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ 

ขนย้ายอุปกรณ์ทั้งหมดต้องอยู่ในความดูแลอย่างใกล้ชิดโดยไม่ให้อุปกรณ์เสียหาย เจ้าหน้าที่กำลังถอดชิ้นส่วนอุปกรณ์ภายนอก ท่ามกลางอากาศร้อน 
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อุปกรณ์ทั้งหมดประดุจไข่ในหิน เสียหายไม่ได ้
ภารกิจนี้มีความสำคัญยิ่งต่อชาวญี่ปุ่นเพื่อให้สถานการณ์

บรรเทาลง ทีมงาน กฟผ. จึงต้องทำอย่างเร่งด่วน ซึ่งในภารกิจ
การรื้อถอนและขนย้ายโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซทั้ง ๒ เครื่อง มีฝ่าย
บำรุงรักษาเครื่องกล กฟผ. เป็นหน่วยงานที่ดำเนินรับผิดชอบ
ภารกิจอันเป็นภาคภูมิใจของชาว กฟผ. และคนไทยทั้งประเทศ 

ด้านนายชวลิต อภิรักษ์วนาลี หัวหน้ากองบริหาร    
งานโครงการ สังกัดฝ่ายบำรุ ง    
รักษาเครื่องกล กล่าวถึงผลการ
ดำเนินงานล่าสุดว่า ภารกิจดังกล่าว      
รับผิดชอบโดยฝ่ ายบำรุ งรั กษา
เครื่องกลและทีมงานจากบริษัท  
มิตซูบิชิ เฮฟวี่ อินดัสตรี่ จำกัด 
และบริษัทมิตซูบิชิ (ประเทศไทย) 
จำกัด ที่ จะรับเครื่ องไปติดตั้ ง      
ที่ญี่ปุ่น เข้าร่วมเป็นที่ปรึกษาดำเนิน
การ ทั้งนี้แผนงานได้เริ่มดำเนินการ

ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายนที่ผ่านมา เพื่อให้ โรงไฟฟ้าเครื่องแรก     
ทันลงเรือที่ท่าเรือแหลมฉบัง ในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๔ และ
โรงไฟฟ้าเครื่องที่ ๒ ลงเรือที่ท่าเรือแหลมฉบัง ในวันที่ ๑๕ 
พฤษภาคม ๒๕๕๔ โดยการขนย้ายทางเรือจะเสร็จสิ้นภายใน  
๑๐-๑๕ วัน รวมระยะเวลาดำเนินการทั้งหมด ๔๕ วัน และทาง
ประเทศญี่ปุ่น มีแผนนำเข้าเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าของจังหวัด
โตเกียว และจะสามารถจ่ายไฟฟ้าได้ประมาณเดือนสิงหาคมนี้  

น้ำใจหยดเล็กๆจากลุ่มเจ้าพระยาสู่ภูเขาไฟฟูจ ิ
นายมาซาตากะ ชิมิซู ประธานบริษัท ผลิตไฟฟ้าโตเกียว 

ได้มีหนังสือขอบคุณมายัง กฟผ. โดยมีเนื้อหาว่า กระผมขอแสดง
ความขอบคุณอย่างสุดซึ้งต่อความกรุณาให้ยืมโรงไฟฟ้าทั้ง ๒ 
เครื่อง ในความช่วยเหลือนี้เป็นประโยชน์ต่อเรายิ่ง ระหว่างที่ต้อง
ประสบอุบัติภัยและการขาดแคลนเชื้อเพลิงอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้น   
มาก่อน โดยมีความพยายามที่จะใช้ โรงไฟฟ้าทั้ง ๒ โรงให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 
 ด้านประชาชนชาวญี่ปุ่นที่ได้ทราบข่าวในการส่งโรงไฟฟ้า 
กฟผ. ต่างรู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างมากล่าสุด กฟผ. ได้รับโปสการ์ด
หนึ่งฉบับส่งมาถึง กฟผ. มีใจความสั้นๆ ว่า  

“เรียน	ผู้ปฏิบัติงาน	กฟผ.	ทุกท่าน		
สวัสดีค่ะ	 ดิฉันทราบมาว่า	 กฟผ.	 ได้ ให้เรายืมเครื่อง

กังหันก๊าซ	พร้อมอุปกรณ์และอะไหล่	จำนวน	๒	ชุด	ดิฉันจึงเขียน
จดหมายฉบับนี้มาเพื่อแสดงความขอบคุณอย่างสูง	 ในฐานะคน
ญี่ปุ่นคนหนึ่ง”	

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ นางสาว
มากิโกะ คิคุตะ (Ms. Makiko KIKUTA) ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวง

นายวิวัฒน์ ไทยรุ่งโรจน์ 

นางสาวมากิโกะ คิคุตะ ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นแสดง
ความขอบคุณต่อนายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ ผู้ว่าการ กฟผ. ในโอกาสแสดงความ 
มีน้ำใจครั้งนี้ 

และนี่คือหนึ่งในผู้ ได้รับผลกระทบชาวญี่ปุ่น เมื่อทราบถึงความมีน้ำใจของคนไทย
และแสดงการขอบคุณด้วย Postcard มายัง กฟผ. โดยตรง 
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การต่างประเทศญี่ปุ่น ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ ระหว่างการเข้าพบ   
นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ ผู้ว่าการ กฟผ. ที่สำนักงานกลาง กฟผ. 
เพื่อแสดงความขอบคุณว่า ในฐานะตัวแทนของประเทศญี่ปุ่น    
รู้สึกซาบซึ้งใจต่อการให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้เป็นอย่างมาก    

ที่สำคัญขอชื่นชมการทำงานของผู้เกี่ยวข้องทุกหน่วยงาน ทั้ง
รัฐบาลไทยและพนักงาน กฟผ. ที่ทำงานกันอย่างรวดเร็วใช้ระยะ
เวลาในการรื้อถอนและส่งเครื่องกังหันก๊าซถึงประเทศญี่ปุ่น  
ภายในระยะเวลาเพียง ๖ สัปดาห์ไม่มีหยุดพักแม้ในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ก็ตาม ยิ่งทำให้พวกเรารู้สึกซาบซึ้งใจเป็นอย่างมาก 

“ ในประเทศญี่ปุ่น ข่าวการให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้   
ได้ถูกเผยแพร่ ไปทั่วประเทศ ซึ่งสร้างความรู้สึกซาบซึ้งใจ        
ต่อประชาชนชาวญี่ปุ่นเป็นอย่างมาก และคิดว่าความสัมพันธ์
ระหว่างสองประเทศจะมีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นทวีคูณ จากการ
ให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้ และประสบการณ์จากเหตุสึนามิและ
วิกฤติโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ที่ญี่ปุ่นได้รับ รัฐบาลญี่ปุ่นยินดี 

ที่จะแบ่งปันประสบการณ์ เพื่อเป็นประโยชน์กับประเทศต่างๆ ใน
อนาคต” นางสาวมากิโกะ คิคุตะ กล่าวในที่สุด 
การเดินทางของโรงไฟฟ้าสัญชาติไทยสู่ญี่ปุ่น 

ภายหลังการรื้อถอนโรงไฟฟ้าหนองจอกเครื่องที่ ๓ 
เสร็จสิ้นก็ได้มีการขนย้ายไปยังท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี 
เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔ ก่อนลำเลียงขึ้นเรือบรรทุก    
“กาโม่” (KAMO) เและออกเดินทางจากท่าเรือวันที่ ๙ พฤษภาคม
ที่ผ่านมา เพื่อนำโรงไฟฟ้าสัญชาติไทยโรงแรกสู่ท่าเรือคาวาซากิ 
(Kawasaki) จังหวัดคานากาวะ (Kanagawa) ประเทศญี่ปุ่น โดย
เรือได้เดินทางกลับประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 
ที่ผ่านมา และมีการนำชิ้นส่วนโรงไฟฟ้าไปติดตั้งที่ โรงไฟฟ้า     
คาวาซากิ จังหวัดคานากะวะ 

ในขณะที่ โรงไฟฟ้าหนองจอกเครื่องที่ ๒ ซึ่งได้ขนย้าย
อุปกรณ์หนักเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ และขนย้ายลงเรือ
บรรทุก “อิกิ” (IKI) ที่ท่าเรือแหลมฉบังจนแล้วเสร็จ ออกจาก
ท่าเรือตั้งแต่วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ได้เดินทางถึงท่าเรือ  

โยโกฮามะ (Yokohama) จังหวัดโตเกียว (Tokyo) แล้วเมื่อ    
วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ และได้มีการนำชิ้นส่วนโรงไฟฟ้า  
ไปติดตั้งในบริเวณโรงไฟฟ้าโออิ (OI) จังหวัดโตเกียว ของ 
TEPCO ต่อไป  

การรื้อถอนของ กฟผ. นับได้ว่าเป็นไปตามแผนการ
ดำเนินงานของประเทศญี่ปุ่น มีเป้าหมายที่จะเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า
ของจังหวัดโตเกียวให้ทันประมาณสิงหาคมนี้ ในส่วนการรื้อถอน
และขนย้ายโรงไฟฟ้าไปยังท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งดำเนินการโดย 
กฟผ. ราบรื่นโดยไม่มีอุปสรรค ก่อนที่จะส่งมอบให้กับ บริษัท  
มิตซูบิชิ เฮฟวี่ อินดัสตรี่ จำกัด และบริษัท มิตซูบิชิ (ประเทศ
ไทย) จำกัดรับดำเนินการเพื่อติดตั้งโรงไฟฟ้าต่อไป 

การรื้อถอนโรงไฟฟ้าหนองจอก กฟผ. นั้นนับว่าเป็น
ภารกิจระดับชาติ และภารกิจประวัติศาสตร์ของ กฟผ. อันน่า
ภูมิ ใจ ซึ่งวิศกรชาวญี่ปุ่นให้การยอมรับว่า ทำได้ตามแผนที่
กำหนดโดยไม่มีอุปสรรค แต่ที่สำคัญไปกว่านั้น ภารกิจนี้ได้แสดง
ถึงความปรารถนาดี และความห่วงใยที่ชาวไทยมีต่อชาวญี่ปุ่น   
ที่กำลังประสบปัญหาขาดแคลนไฟฟ้า ซึ่งโรงไฟฟ้าทั้ง ๒ เครื่องนี้
จะทำหน้าที่ไปอีก ๒-๓ ปี เพื่อป้อนพลังงานไฟฟ้าที่เป็นสิ่งสำคัญ
ต่อการดำเนินชีวิตของชาวญี่ปุ่นต่อไป 

สื่อมวลชนญี่ปุ่นให้ความสนใจการขนส่งอุปกรณ์โรงไฟฟ้าหนองจอก มาทำข่าว
ขณะบรรทุกอุปกรณ์ลงเรือ “กาโม่” 

ขบวนรถบรรทุกอุปกรณ์โรงไฟฟ้าหนองจอกไปท่าเรือแหลมฉบัง เจ้าหน้าที่กำลังขนถ่ายอุปกรณ์โรงไฟฟ้าหนองจอกลงเรือพาณิชย์ 



ศิลปวัฒนธรรม
เรื่องและภาพ : ประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ  
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 ประเพณีพื้นบ้านแห่ช้างผ้า มีต้นกำเนิดที่ อำเภอแม่เมาะ 
ซึ่งในปีนี้ประเพณีดังกล่าวถูกจัดขึ้นที่วัดหัวฝาย หมู่บ้านหัวฝาย 
หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 
ในฐานะที่ กฟผ. แม่เมาะ เป็นส่วนหนึ่งในชุมชนจึงไม่รอรีรีบ   
ขอเป็นส่วนหนึ่งในประเพณีพื้นบ้าน พนักงานจิตอาสา กฟผ. 
แม่เมาะ นำโดยนายไพบูลย์ อิงคนินันท์ หัวหน้าโครงการพัฒนา
ชุมชน กฟผ.แม่เมาะ นางภัสสร ถาวรอธิวาสน์ วิทยากรระดับ 
๑๐ สังกัดผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า๒ ในฐานะหัวหน้าศูนย์จิตอาสา 
และนายวิเชียร ไฉไลไมตรีมิตร  จิตอาสาประธานประชาคมตำบล
บ้านดง  เข้าร่วมทำบุญและเดินขบวนในงานประเพณีแห่ช้างผ้า 

แห่ช้างผ้า ประเพณีพื้นบ้าน  
หนึ่งเดียวในประเทศที่ อำเภอแม่เมาะ 

 ราวๆ	 ต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา	 ชาวตำบลบ้านดง	 จัดงานประเพณีแห่ช้างผ้าที่สืบต่อกันมา	 เป็น
เวลานาน	 ทั้งนี้พนักงานจิตอาสา	 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 (กฟผ.)	 ไม่ทิ้งโอกาสที่จะสัมผัส
ประเพณีพื้นบ้านแห่งเดียวในประเทศอย่างใกล้ชิด	 และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานประเพณีพื้นบ้าน					
ที่หาดูได้ยาก	 ของอำเภอแม่เมาะ	 จังหวัดลำปาง	 ในวันมหาสงกรานต์ที่ผ่านมา	 เรามาตามรอยของประเพณี	
พื้นบ้าน	ให้พนักงานจิตอาสา	กฟผ.แม่เมาะ	พาไปกันเถอะครับ	

ซึ่งเป็นงานบุญครั้งยิ่งใหญ่ และอาจเรียกได้ว่าเป็นงานบุญประจำปี
ของชุมชนบ้านหัวฝายด้วย แน่นอนเจ้าของประเพณีพื้นบ้าน อาทิ 
ผู้นำชุมชน สมาชิกในชุมชน และชุมชนรอบข้างเข้าร่วมงานบุญ
เป็นจำนวนมาก 
 ประเพณีแห่ช้างผ้า เป็นประเพณีที่สืบต่อกันมาช้านาน
ของอำเภอแม่เมาะ โดยมีเรื่องเล่าว่าได้รับมาจากบรรพบุรุษ    
ซึ่งเป็นชาวเงี้ยว การแห่ช้างผ้ามาจากความเชื่อที่ว่า ช้างเป็นสัตว์
ใหญ่ มีอำนาจบารมีและเป็นสัตว์มงคล จึงได้นำมาแห่เพื่อความ
เป็นสิริมงคล ในอดีตนั้นจะใช้ช้างจริงๆในการแห่ แต่ภายหลัง 
ชาวบ้านเลิกเลี้ยงช้างแล้ว ปัจจุบันจึงได้นำโครงไม้ไผ่ ผ้าขนหนู
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และผ้าอื่นๆ ร้อยอุบะประดับประดา มาประดิษฐ์เป็นช้างผ้าแทน 
โดยแห่พร้อมกับขบวนครัวทาน ประกอบด้วย มะพร้าว กล้วย 
อ้อย ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆและเงินปัจจัย  

สำหรับการแห่ขบวนจะนำช้างขึ้นคานโดยมีผู้ชาย ๔ คน
หาม และจะมีคนคอยถือไม้ไผ่ด้ามยาวไว้คอยล่อช้าง ระหว่าง
ขบวนแห่ ผู้หามคานจะเชิดช้างมาชนกันเพื่อความสนุกสนานเฮฮา 
และเมื่อถึงบริเวณวัด ช้างผ้าพร้อมขบวนจะวนรอบอุโบสถ ๓ 

รอบ ก่อนนำครัวทานและเงินปัจจัยไปถวายแก่พระภิกษุสงฆ์ 
 ปัจจุบันชาวชุมชนต่างรักษาประเพณีแห่ช้างผ้า โดยมี
การร่วมประกอบประเพณีในวันมหาสงกรานต์ของทุกปี นับได้ว่า
เป็นประเพณีที่หาดูได้ยาก เพราะจะหาดูได้เฉพาะที่บ้านหัวฝาย 
ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ ได้เท่านั้น จึงเป็นการสมควร      
ที่ทุกฝ่ายจะร่วมมือกันอนุรักษ์ประเพณีพื้นบ้านไว้สืบไป ถึงอนุชน
รุ่นหลัง 



พลังงานทางเลือก
เรื่อง : อัครพล รักศรีรุ่งเรือง   
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 ล่าสุด การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้
จัดบรรยายในเรื่อง “เกิดอะไรขึ้นกับโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์    
ที่ญี่ปุ่น” โดยได้เชิญ ๒ ผู้เชี่ยวชาญ ในเรื่องนิวเคลียร์ของ กฟผ. 
ได้แก่ ดร.นรินทร์ เผ่าวณิช หัวหน้าแผนกออกแบบงานโยธา
เบ็ดเตล็ด ฝ่ายวิศวกรรมโยธาและพลังน้ำ ดร.นทีกูล เกรียงชัยพร 
วิศวกร ฝ่ายวิศวกรรมนิวเคลียร์ มาร่วมถกปัญหาและให้ความรู้

พร้อมให้ความกระจ่างกับผู้ปฏิบัติงาน โดยมีนายธาตรี ริ้วเจริญ  
ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์การ กฟผ. เป็นผู้ดำเนินรายการ 
 ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มี โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์    
มากที่สุดในเอเชีย และเป็นอันดับ ๓ ของโลก (อันดับ ๑ คือ 

เกิดอะไรขึ้นกับโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ที่ญี่ปุ่น 
 กลายเป็น	 TALK	 OF	 THE	 TOWN	 มาแรงแซง			
ทุกเรื่องไปแล้วในสังคมไทย	 เพื่อเข้ า ใจในสถานการณ์									
โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ฟุกุชิมะ	 ไดอิจิ	 ประเทศญี่ปุ่น				
ได้ถูกต้อง	 และเป็นการสร้างความชัดเจนกับเหตุการณ์							
ที่เกิดขึ้น	ว่าเกิดจากสาเหตุใดกันแน่		

โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ฟุกุชิมะ ไออิจิ โรงที่ ๑-๔ 
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สหรัฐอเมริกา) โดยมี โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ทั้งหมด ๕๕  
โรง ในพื้นที่ ๑๗ แห่งทั่วประเทศ เริ่มก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงาน
นิวเคลียร์ครั้งแรก ในปี ค.ศ. ๑๙๖๑ มีชื่อว่า โรงไฟฟ้าพลังงาน
นิวเคลียร์โตไก ตั้งอยู่ ในเมืองโตไก อำเภอนากะ จังหวัดอิบารากิ 
เริ่มเดินเครื่องผลิตและจ่ายกระแสไฟฟ้าในปี ค.ศ. ๑๙๖๖ จนถึง
ปัจจุบันยังดำเนินการอยู่และจะปิดตัวภายในเร็ววันนี้ 
 แล้วทำไมคนญี่ปุ่นจึงไม่กลัวโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ 
ทั้งๆที่เคยโดนระเบิดอะตอมมิก บอมบ์ ที่ ฮิโรชิม่า และนางาซากิ 
ในช่วงสงครามโลก ครั้งที่ ๒ ทำให้ญี่ปุ่นได้รับความเสียหาย    
จากระเบิดนิวเคลียร์จนต้องปิดประเทศเพื่อพัฒนาตัวเองมาแล้ว 
แต่ประเทศญี่ปุ่นก็ยังยอมรับในโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ได้     
นั่นเป็นเพราะญี่ปุ่นมีการให้ความรู้กับประชาชนในเรื่องพลังงาน
นิวเคลียร์ตั้งแต่เด็กๆ โดยให้ข้อมูลที่ถูกต้องว่าพลังงานนิวเคลียร์ 
ที่จะนำมาทำระเบิดได้นั้น ต้องมีความเข้มข้นสูงมาก หรือที่    
บางท่านเรียกว่าการเสริมสมรรถนะ แต่ โรงไฟฟ้าพลังงาน
นิวเคลียร์ไม่มีความจำเป็นต้องเสริมสมรรถนะเทียบเท่าระเบิด
นิวเคลียร์ พูดง่ายๆ ก็คือ วิธีการมันคนละเรื่อง ต้องแยกจากกัน  
 ความแตกต่างของโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์กับระเบิด
นิวเคลียร์ ต่างกันที่ โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์มีหลักการผลิต
ไฟฟ้าเหมือนกับโรงไฟฟ้าทั่วๆ ไป คือ นำความร้อนที่ได้ไปต้มน้ำ
ให้เดือดเพื่อหมุนกังหันผลิตไฟฟ้า แต่ความต่างนั้นคือเรื่อง    
ของเชื้อเพลิงที่เกิดจากปฏิกิริยาฟิชชั่น (Fission) นิวเคลียร์นับว่า
เป็นเชื้อเพลิงที่มีคุณสมบัติพิเศษคือให้ความร้อนสูงและสม่ำเสมอ 
ที่สำคัญปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์น้อยมากจึงไม่ทำให้
เกิดภาวะโลกร้อน ถือเป็นเชื้อเพลิงที่น่าสนใจอีกชนิดหนึ่งในการ
ผลิตกระแสไฟฟ้าในยุคปัจจุบัน 

สัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าประเทศต่างๆ 
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 ญี่ปุ่นขึ้นชื่อลือชาว่าเป็นประเทศที่วางแผนการพึ่งพา
พลังงาน โดยกำหนดสัดส่วนพลังงานได้ดีประเทศหนึ่งบนโลกนี้ 
โดยแบ่งสัดส่วนพลังงานออกเป็น นิวเคลียร์ร้อยละ ๓๐ ส่วนที่
เหลือ คือ ก๊าซธรรมชาติ น้ำมัน ถ่านหิน และน้ำ โดยแบ่งสัดส่วน
ออกอย่างละเท่าๆ กัน ที่สำคัญมี โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน   
และขยะเข้ามาร่วมแชร์ส่วนแบ่งสัดส่วนพลังงานด้วยอีกนิดหน่อย  
 มาถึงไฮไลท์ว่าทำไมโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ถึง
ระเบิด เหตุผลข้อเดียวคือความร้อน อย่างที่กล่าวมาแล้วใน    
ตอนต้น พลังงานนิวเคลียร์เป็นเชื้อเพลิงที่ ให้ความร้อนที่สูงมาก 
จึงจำเป็นต้องมีเครื่องระบายความร้อนอยู่ด้านในโรงไฟฟ้า แต่ 
เจ้าคลื่นยักษ์สึนามิที่มีความสูงของคลื่นมากกว่ากำแพงกันคลื่น    
ที่ โรงไฟฟ้าได้สร้างไว้ ได้พาน้ำทะเลพัดเข้าทำลายระบบผลิตและ
จ่ายกระแสไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าทั้งหมด ส่งผลให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
ฉุกเฉินหยุดทำงาน และไม่สามารถทำหน้าที่ระบายความร้อนได้ 
และเวลาต่อมาได้เกิดการระเบิดขึ้นในโรงไฟฟ้าที่ ๑, ๓, ๒ และ 
๔ ตามลำดับ แต่การระเบิดในครั้งนี้ ไม่ ใช่การระเบิดภายใน    
เตาปฏิกรณ์ แต่เป็นการระเบิดของก๊าซไฮโดรเจนบริเวณอาคาร  
ที่ครอบตัวโรงไฟฟ้าเท่านั้น 
 ข้อกังวลต่อมาคือ ก๊าซไฮโดรเจนมาจากไหน แล้วระเบิด
ได้อย่างไร โรงไฟฟ้าที่ระเบิดในครั้งนี้เป็นโรงไฟฟ้าที่สร้างขึ้นใน    
ปี ค.ศ. ๑๙๗๑  ซึ่งมีอายุมากกว่า ๔๐ ปี ในกระบวนการผลิต
ไฟฟ้าจะมีการปล่อยก๊าซไฮโดรเจน ซึ่งก๊าซไฮโดรเจนนั้นจะเกิดขึ้น
ในช่วงที่น้ำในเตาปฏิกรณ์ลดลง ซึ่งมีความร้อนทำให้เกิดเป็นไอน้ำ
ลอยตัวขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ ปะทะกับออกซิเจนในอากาศแล้วเกิด
การสันดาปขึ้น ส่งผลให้เกิดการระเบิดบริเวณตัวอาคารโรงไฟฟ้า
ด้านบน ซึ่งแรงระเบิดนั้นส่งผลให้หลังคากันแดดกันฝนของ     
โรงไฟฟ้าพังทลายลงทันที  

จุดที่เกิดระเบิดภายนอกของโรงไฟฟ้าฟุกุชิมะ ไดอิจิ 

สัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงในประเทศญี่ปุ่น 



�1

 ข้อกังวลต่อมา คือ กัมมันตรังสีออกมาได้อย่างไรนั้น 
เป็นเพราะโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์จำเป็นต้องระบายแรงดัน 
ในเตาปฏิกรณ์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดแรงดันลง ส่งผลให้
กัมมันตรังสีออกมาขณะทำการระบายแรงดัน แต่ด้วยนวัตกรรม 
ที่ทันสมัย โรงไฟฟ้าได้มีเครื่องกรองกัมมันตรังสีที่สามารถกรองได้
สูงถึงร้อยละ ๙๙.๙๙ ติดตั้งอยู่ ส่งผลให้กัมมันตรังสีที่ออกมานั้น
ได้ถูกกรองไปบ้างแล้วเป็นส่วนใหญ่ 
 จากเหตุการณ์นี้ ทำให้ เราได้รู้ ว่ าญี่ปุ่นแม้ว่ าจะมี
มาตรการในการตรวจสอบที่เข้มงวดเพียงใดชะตากรรมของ    
โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ก็หาได้ลอดพ้นจากภัยธรรมชาติได้ 
กรณีแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นครั้งล่าสุด ส่งผลต่อแนวทางในการ
พัฒนาพลังงานของประเทศญี่ปุ่นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จะส่งผล 
ต่อนโยบายด้านพลังงานอันนำไปสู่การ ลด ละ เลิก การก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ของญี่ปุ่นหรือไม่ ยังบอกไม่ได้ในเวลา
นี้ แต่ที่แน่ๆ ประชากรของญี่ปุ่นมีวินัยสูงมาก และมีความรู้เช่น
กัน อีกสิ่งหนึ่งคือ ญี่ปุ่นไม่มีทรัพยากรธรรมชาติเป็นของตัวเอง 
ส่วนใหญ่ต้องนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ จึงเป็นไปได้ที่จะ

เดินหน้าก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ต่อไป 

 สถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับญี่ปุ่นในขณะนี้จัดได้ว่าเป็นวิกฤต
ในระดับโลก เมื่อย้อนดูตัวเราเองและมองถึงอนาคตก็นึกเสียวๆ 
อยู่เหมือนกัน เพราะการพึ่งพาเชื้อเพลิงอย่างใดอย่างหนึ่งมากเกิน
ไป จากก๊าซธรรมชาติประมาณร้อยละ ๗๒ ที่ ใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิต
ไฟฟ้า และมีแนวโน้มว่าจะใช้ ในปริมาณที่เพิ่มขึ้น กับข้อมูลที่ว่า
ก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยที่จะคงใช้ได้อีก ๑๐-๑๕ ปีข้างหน้า ยังไม่
รวมถึงปัญหาจากการส่งลำเลียงก๊าซธรรมชาติก็เคยเกิดขึ้นมาแล้ว 
ครานี้อาจทำให้คนไทยมีประสบการณ์ร่วมกัน คือ Black Out ที่
เกิดจากการขาดเชื้อเพลิง 
 ทางออกในอนาคต คือ วันนี้ที่เราทุกคนต้องเตรียมการ 
และโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์คือทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ การมี
โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์นั้นคงไม่ ใช่เรื่องยาก แต่ก็ไม่ง่ายเช่น
กัน ในส่วนของ กฟผ. การให้ความรู้กับประชาชนในเรื่องพลังงาน
นิวเคลียร์ถือว่าเป็นสิ่งที่มาถูกทาง แต่สุดท้ายแล้วประเทศไทยจะ 
มีโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ได้หรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ว่าคิดเห็นอย่างไร 

ภาพการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีโครงสร้างป้องกันหลายชั้น 
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 และหนึ่งในสถานที่สำคัญที่สุดของอำเภอเวียงแหง 
จังหวัดเชียงใหม่ ก็คือ พระบรมธาตุแสนไห หรือ วัดพระธาตุ 
แสนไห วัดคู่บ้านคู่เมืองของชาวเวียงแหง ที่มีประวัติความเป็นมา
ตั้งแต่ครั้งพุทธกาล 
 ก่อนอื่นเรามารู้จักความหมายของพระบรมสารีริกธาตุ
ก่อนว่าหมายถึง พระอัฐิธาตุของพระพุทธเจ้า ซึ่งพุทธศาสนิกชน  
มีความเชื่อถือในอำนาจศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่กับพระบรมสารีริกธาตุนั้น
และสักการะเพื่อน้อมขอพระบารมี ให้คุ้มครองตนเองให้พบ      
แต่ความสุขและแคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวง   
 การนับถือพระบรมสารีริกธาตุ ในอินเดียสมัยพุทธ      
ศตวรรษต้นๆ ไม่ได้กล่าวถึงเรื่องความศักดิ์สิทธิ์หรือฤทธิ์อำนาจ

ตามไปกราบพระบรมธาตุแสนไห  
ที่โครงการพัฒนาเหมืองเวียงแหง 
ผู้เขียนได้มีโอกาสเดินทางไปอำเภอเวียงแหง	 จังหวัด

เชียงใหม่	 เป็นครั้งแรกพร้อมคณะผู้ปฏิบัติงานจากฝ่าย				
สิ่งแวดล้อม	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	(กฟผ.)	เพื่อ
ต้อนรับและร่วมสนับสนุนการจัดทำรายการ	 “เที่ยวทั่วไทย			
ไปกับ	 กฟผ.”	 ที่จะออกอากาศ	 ทางทีวีช่อง	 ๑๑	 จังหวัด
นครศรีธรรมราช	การถ่ายทำรายการดังกล่าวนอกจากได้รู้จัก
พื้นที่ของโครงการพัฒนาเหมืองเวียงแหงแล้วยังได้โอกาส
ประชาสัมพันธ์	 โครงการพ่อ-แม่	 อุปถัมภ์	 กฟผ.	 ประเพณี
ปอยส่างลอง	 (พิธีบวชลูกแก้วหรือบวชเณรของชาวไทย
ใหญ่)	 รวมทั้งสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี
ของอำเภอเวียงแหง	ไปพร้อมกัน	

ต่างๆ ที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้า แต่เป็นการให้นับถือเพียงเป็น  
เครื่องเตือนให้รำลึกถึงพระพุทธเจ้าผู้เต็มเปี่ยมด้วยพระคุณ ทั้ง ๓ 

วัดพระธาตุแสนไห 
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คือ พระปัญญาคุณ พระวิสิทธิคุณ และพระกรุณาธิคุณ อันเป็น 
การสอนให้พุทธศาสนิกชนเจริญรอยตาม 

สำหรับประวัติความเป็นมาของพระธาตุแสนไห แม่น้ำ
แตงและเมืองแหง ในตำนานพื้นบ้านได้กล่าวไว้ดังนี้ ในสมัย   

พุทธกาล พระพุทธองค์พร้อมด้วยพระอานนท์ องค์อุปัฐาก เสด็จ
ยังดินแดนสุวรรณภูมิเพื่อจารึกและสั่งสอนโปรดสรรพสัตว์ ผ่าน
นิคมชนบทธานีใหญ่น้อยเรื่อยไป จนบรรลุถึงเมืองๆหนึ่ง มีผู้คน
จำนวนมากเหมาะแก่การเผยแพร่พระธรรม พระพุทธองค์ได้
ประทับยืนบนเนินเขาเตี้ยๆ ลูกหนึ่งและได้ทรงทัศนาภูมิประเทศ
อันรื่นรมย์ เหมาะแก่การบำเพ็ญสมณธรรม พระพุทธองค์ก็ตัดสิน
พระทัยประทับแรม ณ ที่แห่งนั้น พอรุ่งขึ้นวันใหม่ ชาวกะเหรี่ยง 
(ยาง) ได้นำข้าวปลาโภชนาอาหารพร้อมกับแตงโมลูกหนึ่ง     
ไปถวายพระพุทธองค์ พระอานนท์ได้นำแตงโมลูกนั้นไปผ่าเป็น  
ซีกๆ และได้ทิ้งเปลือกลงลอยในลำธารที่ไหลผ่าน ณ ที่ประทับนั้น 
นับแต่นั้นมาก็เรียกขานชื่อลำธารแห่งนั้นว่า “แม่น้ำแตง” จนถึง 
ทุกวันนี้ เมื่อพระอานนท์นำแตงโมไปถวายพร้อมโภชนาอาหาร
พระพุทธองค์ก็ได้เสวย ขณะที่กำลังเสวยอยู่นั้น พระทนต์ (เขี้ยว) 
ได้กะเทาะออก (กะเทาะออกภาษาท้องถิ่นเมืองเหนือเรียกว่า 
“แหง”) พระพุทธองค์ ได้มอบพระทนต์ที่ กะ เทาะออกนั้น        
ให้อุบาสกอุบาสิกาชาวกะเหรี่ยงเพื่อเป็นทาน (ทานเขี้ยวแหง)  
ต่อมา เมืองนี้จึงได้ชื่อว่า “เมืองแหง” หรือเมืองเวียงแหง        
ในปัจจุบัน พระพุทธองค์ ได้ ให้พระทนต์ที่กระเทาะนั้นแก่      
ชาวกะเหรี่ยง เพื่อบรรจุก่อเป็นสถูปไว้บนยอดเขาแห่งนั้น ซึ่งเป็น
ที่ประดิษฐานพระบรมธาตุปัจจุบัน จากนั้นพระพุทธองค์กับ    
พระอานนท์ได้เสด็จจาริกต่อไป ตอนกลางคืนพระบรมธาตุเกิด
ปาฏิหาริย์ขึ้นโดยมีรัศมีแผ่สว่างไสวทั่วบริเวณ ชาวกะเหรี่ยงได้นำ
ความนั้นไปกราบทูลพระยาเจตบุตรเจ้าเมือง พระยาเจตบุตรได้
ทราบก็เกิดปิติเป็นล้นพ้น จึงได้พาบริวารไปนมัสการกราบไหว้
สักการะบูชาและตั้งจิตอธิษฐานขอชมอภินิหาริย์อีกครั้ง พอตก
ตอนกลางคืน พระบรมธาตุก็เกิดปฏิหาริย์เช่นเดิมโดยมีรัศมี
รุ่งโรจน์สว่างไสวเป็นเวลาพอประมาณแล้วก็ลงสู่ที่เดิม เมื่อพระยา

เจตบุตรเห็นเป็นเช่นนั้น ก็เกิดศรัทธาเลื่อมใสอย่างมาก จึง
ประกาศเชิญชวนให้ประชาชนในเมืองนั้นให้สามัคคีร่วมใจกัน
ก่อสร้างพระบรมธาตุขึ้นถวายแด่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า 

อนึ่งตามตำนานยังเล่าสืบๆ กันมาว่า ภายใต้เนินเขา    
ที่ประดิษฐานพระบรมธาตุมีถ้ำ ภายในถ้ำมีทรัพย์สมบัติอันมีค่า
นานาประการนับมูลค่าได้นับแสนไหจึงได้ตั้งชื่อว่า “พระบรมธาตุ
แสนไห” จวบจนปัจจุบัน 

สำหรับเส้นทางการเดินทางไปยังพื้นที่ โครงการพัฒนา
เหมืองเวียงแหงของ กฟผ. และเพื่อไปกราบพระบรมธาตุแสนไห
นั้นสะดวกสบาย เป็นเส้นทางที่มีธรรมชาติงดงาม ถนนลาดยาง
ตลอดสาย เส้นทางที่สะดวกที่สุดนั้น เดินทางตามทางหลวง
หมายเลข ๑๐๗ สายเชียงใหม่–ฝาง พอเลยอำเภอเชียงดาว จะมี
ทางแยกซ้ายมือไปอำเภอเวียงแหง ผ่านเมืองงายซึ่งเป็นที่ตั้งองค์

พระสถูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อเดินทางเข้าสู่อำเภอ
เวียงแหง รวมระยะทางประมาณ ๑๕๐ กิโลเมตร จากตัวเมือง
เชียงใหม่ ดังนั้นจึงขอถือโอกาสลองไปชม Unseen EGAT ที่
อำเภอเวียงแหงสักครั้ง จะได้รับทั้งความปิติสุขและความประทับ
ใจไม่รู้ลืม 

ชนเผ่าที่มีอยู่หลากหลายในอำเภอเวียงแหง 



สิ่งแวดล้อม
เรื่อง : ธิดาเทพ ลือขุนทด ภาพ : กองผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ และประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค กฟผ.  
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ปลูกต้นกล้า ป่าต้นน้ำ ถวายพ่อ 
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ 

 การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย	 (กฟผ.)							
เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ในการเสด็จฯเปิดและพระราชทานนาม				
ให้กับเขื่อนและโรงไฟฟ้าต่างๆ	 ในความดูแลของ	 กฟผ.					
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ	 กฟผ.	 จึงได้ดำเนิน
โครงการ	 “ปลูกต้นกล้า	 ป่าต้นน้ำ	 ถวายพ่อ”	 เพื่อเป็นการ										
เฉลิมพระ เกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล						
เฉลิมพระชนมพรรษา	๗	 รอบ	 ๕	 ธันวาคม	๒๕๕๔	 เจริญ
รอยตามเบื้องพระยุคลบาทที่พระองค์ทรงเป็นต้นแบบ				
ของนักวิทยาศาสตร์	 ทรงเห็นความสำคัญของการพัฒนา					
ด้านพลังงานและการพัฒนาแหล่งน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด	
การฟื้นฟูป่าต้นน้ำ	 จะช่วยคืนความสมดุลให้กับผืนดิน	 และ
ช่วยลดภาวะโลกร้อนอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลง					
สภาพภูมิอากาศ	นำมาซึ่งความร่มเย็นของผืนแผ่นดินไทย	

 โครงการปลูกต้นกล้า ป่าต้นน้ำ ถวายพ่อ มีพิธีเปิด 
อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ ซึ่งตรงกับ         
วันมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นครอง    
สิริราชสมบัติ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๔๘๙ โดย กฟผ. ได้รับ 
พระมหากรุณาธิคุณ ให้นำกล้าไม้ต้นยางนาจากบ้านพ่อ คือ 
พระราชวังดุสิต สวนจิตรลดา จำนวน ๙ ต้น ไปปลูกเป็น    
ปฐมฤกษ์พร้อมกันทั่วประเทศในวันเปิดโครงการ ณ พื้นที่ป่า
ต้นน้ำของเขื่อนและโรงไฟฟ้าที่ ได้รับพระราชทานนามทั้ ง        
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๙ แห่ง ได้แก่ เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัด
อุตรดิตถ์ เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี เขื่อนอุบลรัตน์ 
จังหวัดขอนแก่น เขื่อนวชิราลงกรณ จังหวัดกาญจนบุรี เขื่อน   

สิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ เขื่อน
รัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี และโรงไฟฟ้าลำตะคลอง     
ชลภาวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา 
 เพียงวันแรกของการเปิดตัวโครงการปลูกต้นกล้า     
ป่าต้นน้ำ ถวายพ่อ อย่างยิ่งใหญ่พร้อมกัน ๙ พื้นที่ต้นน้ำ      
ทั่วประเทศ ก็ได้เกิดภาพแห่งความประทับใจ จากจิตอาสาของ
ภาคประชาชน นักเรียน ส่วนราชการ และภาคเอกชน ในจังหวัด
อันเป็นที่ตั้งของเขื่อนและโรงไฟฟ้าพระราชทานนาม ที่ได้ผนึก
กำลังกันหยิบจอบ เสียม ขุดหลุมและร่วมลงกล้าไม้ในผืนแผ่นดิน 
แม่ของตน เพื่อให้หยั่งรากลึกเติบโตเป็นประจักษ์พยานแห่ง    
ความรู้รักสามัคคีของปวงชนชาวไทย ถวายเป็นพระราชกุศล   
แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 โครงการแห่งความร่วมแรง ร่วมใจนี้ จะช่วยลดภาวะ
โลกร้อน และฟื้นฟูป่าต้นน้ำ เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับแผ่นดิน โดยมี 
เป้าหมายเพิ่มพื้นที่สีเขียวจากการปลูกป่า จำนวน ๙๘๔,๐๐๐ ต้น 
ซึ่งเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ กฟผ. จะบำรุงรักษาภายหลังการปลูก
อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา ๒ ปี เมื่อต้นไม้เหล่านี้เจริญเติบโต      
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จะสามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ ๓๖,๙๐๐ ตันต่อปี    
นับว่าจะช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อย่างเป็นรูปธรรม ยิ่งไปกว่านั้น 
ในพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการสร้างฝายและปลูกหญ้าแฝกตาม
แนวพระราชดำริ ก็จะมีการดำเนินการควบคู่กันไป เพื่อให้พื้นที่
ป่าต้นน้ำได้รับการฟื้นฟูอย่างเต็มศักยภาพ 
 สำหรับชนิดของพันธุ์ ไม้ที่นำมาปลูกในโครงการนี้    
ล้วนเป็นพันธุ์ไม้ยืนต้นท้องถิ่น ที่สามารถเจริญเติบโตได้ดีในผืนป่า
ของพื้นที่ดำเนินโครงการ รวมถึงเป็นพันธุ์ไม้ที่มีความสวยงาม
และมีความหมายดี รวม ๙ ชนิด ได้แก่ ต้นขานาง ต้นไม้ประจำ
จังหวัดกาญจนบุรี ต้นกัลปพฤกษ์ ต้นไม้ประจำจังหวัดขอนแก่น 
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ต้นแดง ต้นไม้ประจำจังหวัดตาก ต้นสาธร ต้นไม้ประจำจังหวัด
นครราชสีมา ต้นเคี่ยม ต้นไม้ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ต้นสัก 
ต้นไม้ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ต้นยางนา ต้นไม้ประจำจังหวัด
อุบลราชธานี และเป็นต้นไม้พระราชทานประจำหน่วยงานของ 
กฟผ. ต้นขี้ เหล็กบ้าน ต้นไม้ประจำจังหวัดชัยภูมิ และต้น
ราชพฤกษ์ ต้นไม้ประจำชาติไทย 
 “ปลูกต้นกล้า ป่าต้นน้ำ ถวายพ่อ” ไม่ ใช่โครงการแรก   
ที่ กฟผ. ให้ความสำคัญกับการพลิกฟื้นผืนป่า ที่ผ่านมา กฟผ. ได้
ให้ความสำคัญกับการบำรุงรักษาฟื้นฟูป่าไม้ผ่านโครงการต่างๆ 
หลายโครงการ อาทิ โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโครงการ
ปลูกต้นไม้รอบบ้านพ่อ ภายใต้ โครงการลดโลกร้อนถวายพ่อ      
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาส    
มหามงคลแห่งการบรมราชาภิเษกปีที่ ๖๐ เป็นต้น ซึ่งทุกโครงการ 
ข้างต้น ล้วนประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ 
 ความสำเร็จของโครงการปลูกต้นกล้า ป่าต้นน้ำ    
ถวายพ่อ จะมิอาจเกิดขึ้นได้หากปราศจากความร่วมแรง ร่วมใจ
ของประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า กฟผ. ในฐานะองค์กรที่ดำเนิน
กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 
มาอย่างต่อเนื่อง จึงขอเชิญชวนให้คนไทยช่วยกันปลูกต้นไม้  

อย่างน้อยคนละ ๑ ต้น ได้ตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ ๖ 
เดือน คือระหว่างวันที่ ๙ มิถุนายน - ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ ผ่าน 
๓ ช่องทาง คือ โทรศัพท์แจ้งความจำนงปลูกป่าทาง Call Center      
โทร. ๐ ๒๔๓๖ ๔๖๙๙ การปลูกต้นไม้แบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์    
ของ กฟผ. ที่ www.egat.co.th/treeforking2011 โดย ๑ คน 
สามารถปลูกได้สูงสุด ๙ ต้น และ กฟผ. ยังได้ร่วมกับสื่อมวลชน
ทุกแขนง จัดกิจกรรมผ่านสื่อต่างๆ เพื่อสรรหาผู้ โชคดี ร่วม   
เดินทางไปปลูกป่าต้นน้ำตามเขื่อนต่างๆ อีกด้วย ทั้งนี้เพื่อเป็น
สัญลักษณ์ของความตั้งใจอันดี ที่จะทำความดีตามรอยพ่อ     
และ เพื่อแผ่นดินไทยในปีมหามงคลนี้ 



ห้องสมุดสีส้ม
เรื่องและภาพ : ธิดาเทพ ลือขุนทด  
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 แอมป์	 (Amp) เป็นคำเรียก
สั้นๆ ของ แอมแปร์ (Ampere) ซึ่ง   
ก็คือหน่วยวัดกระแสไฟฟ้าที่ ไหลในสายไฟฟ้า กำหนดได้จากปริมาณของ
ประจุไฟฟ้าที่ไหลผ่านจุดใดๆ ในสายไฟฟ้าใน ๑ วินาที คำศัพท์นี้ตั้งตามชื่อ      
อังเดร มารี แอมแปร์ นักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศส หนึ่งในผู้ค้นพบแม่เหล็กไฟฟ้า
นั่นเอง 

	
โวลต์	 (Volt	 หรือ	 Voltage) โวลต์ คือหน่วยของความต่างศักย์ไฟฟ้า     

ที่ทำให้เกิดแรงดันผลักกระแสไฟฟ้าให้วิ่งผ่านสายไฟไปได้ นี่คือวิธีการที่กระแส
ไฟฟ้าเดินทางผ่านเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงจากโรงไฟฟ้าไปยังบ้านเรือน ทำให้เราอาจเคยได้ยิน
คำว่า เสาส่งไฟฟ้าแรงสูงขนาด ๕๐๐ กิโลโวลต์ เป็นต้น และชื่อของหน่วยนี้ตั้งขึ้น    
เพื่อเป็นเกียรติแก่ อเลสซานโดร โวลต้า ผู้คิดค้นแบตเตอรี่ชนิดเคมีเป็นคนแรก 

	
วัตต์	 (Watt) เป็นหน่วยของพลังงานตั้งชื่อ

ตาม เจมส์ วัตต์ เพื่อใช้วัดปริมาณกระแสไฟฟ้า    
ที่เครื่องใช้ ไฟฟ้าแต่ละชนิดใช้ เช่น หลอดผอม    
ใหม่เบอร์ 5 ใช้ไฟ ๒๘ วัตต์ เป็นต้น 

	
กิโลวัตต์	 (Kilowatt) ๑ กิโลวัตต์ เท่ากับ ๑,๐๐๐ วัตต์ (กิโล เป็นคำภาษา

ลาติน แปลว่า หนึ่งพัน) เป็นหน่วยที่ ใช้เรียกปริมาณกระแสไฟฟ้าจำนวนมากๆ มักใช้เรียกกันในโรงไฟฟ้าที่ต้องมี   
การผลิตกระแสไฟฟ้าจำนวนมหาศาล โดยมีตัวย่อคือ kW 

	
พลังงานหมุนเวียน	 (Renewable	 Energy) พลังงานหมุนเวียน คือ พลังงาน    

ที่ ใช้แล้วสามารถผลิตขึ้นมาใหม่ได้ ในระยะเวลาที่ไม่นานมาก เช่น พลังงานที่ได้จากไม้ 
ฟืน แกลบ กากอ้อย เอทานอล ไบโอดีเซล น้ำ แสงอาทิตย์ ความร้อนใต้พิภพ ลมและ
คลื่น 

คำศัพท์พลังงานน่ารู้
 แอมป์...โวลต์...วัตต์	 คำศัพท์เหล่านี้ล้วนสร้างความสับสน				
ให้กับเราไม่น้อย	 ในเล่มนี้	 ห้องสมุดสีส้ม	 จึงจะพาคุณผู้อ่านมาทำความ
รู้จักกับศัพท์ด้านพลังงาน	 ที่ ได้ยินกันอยู่บ่อยๆ	 เพื่อที่จะได้ถึงบางอ้อ		
ไม่ต้องสงสัยกันอีกต่อไป	
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เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์	 (Fossil	 Fuel) เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ เป็น
เชื้อเพลิงจากซากพืชหรือสัตว์ที่ทับถมกันจนกลายเป็นหิน เกิดขึ้นโดยใช้เวลาหลาย
ล้านปี เชื้อเพลิงชนิดนี้ประกอบด้วย ถ่านหิน น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ 

	
โครงข่ายไฟฟ้าแห่งชาติ	 (National	 Grid	 Network) โครงข่ายไฟฟ้า     

แห่งชาติ บ้างก็เรียก โครงข่ายไฟฟ้า
อัจฉริยะ หรือ Smart Grid เป็นโครง
ข่ายสายไฟฟ้าที่ส่งผ่านไฟฟ้า จาก   

โรงไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าแรงสูง ไปสู่บ้านเรือนและอาคารสำนักงาน โดย 
นำเอาเทคโนโลยีด้านการสื่อสารและสารสนเทศที่มีความก้าวหน้า มาใช้
งานร่วมกับเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้า 

	
พลังงานที่ยั่งยืน	 (Sustainable	 Energy) พลังงานที่ยิ่งยืน คือ 

พลังงานที่สนองความต้องการใช้ไฟฟ้าได้อย่างเพียงพอ โดยไม่ทำอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม หรือพลังงานที่มีความ
สามารถในการผลิตไฟฟ้า เพื่อคนรุ่นหลังของเราได้อย่างเพียงพอด้วย 

	
หลอดผอมใหม่	เบอร์	5	(T5) เวลาเราไปซื้อหลอดไฟ อาจได้ยินคน

ขายแนะนำว่าให้ซื้อหลอด T5 หลายคนอาจสงสัยว่า แล้ว T5 นี่คืออะไร 
ความจริงแล้ว T5 ก็คือ หลอดไฟฟ้าชนิดผอมมาก ซึ่งใช้ไฟฟ้าเพียงหลอดละ 
๓๐ วัตต์   คิดเป็นหลอดไฟฟ้าใช้ไฟ ๒๘ วัตต์ และบัลลาสอิเล็กทรอนิกส์ 
ใช้ไฟ ๒ วัตต์ นั่นเอง 
 ข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างเล็กๆน้อยๆ ของคำศัพท์น่ารู้ด้านพลังงาน 
ที่สามารถเพิ่มเติมได้ที่ www.eppo.go.th/energy_dict ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของ 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน เป็นคลังความรู้ที่ควรค่า    
แก่การเยี่ยมชมอีกแห่งหนึ่งของโลกออนไลน์ 

 “ห้องสมุดสีส้มใส่ใจ อยากเห็นคนไทยรักการอ่าน”  

 หนังสือจริงตนาการ	 จากค่ายสำนักพิมพ์	 a	 book	 ในราคา	 ๑๘๕	 บาท				
ผู้อ่านจะได้กระตุกความคิดจากทฤษฎีวิทยาศาสตร์อ่านสนุก	 เขียนโดย	 Mister	
Tompkin	 ที่สามารถเชื่อมต่อโลกหลายใบที่มีความแตกต่างให้กลายเป็นหนึ่งเดียว
ได้	 สามารถผสมวิทยาศาสตร์เข้ากับความฝันได้	 และที่สำคัญที่สุด	 เมื่อเขาเขย่า			
เข้ากันแล้วสิ่งที่ ได้ ไม่ ใช่แค่ความแปลกใหม่	 ไม่ ใช่คำตอบสำเร็จรูป	 แต่เขาทิ้งคำถาม
ก้อนใหญ่ ไว้ ให้คิดต่อ	 เหมือนเชื้อเชิญให้ลองคิดด้วยตนเอง	 ให้ทดลองด้วย			
ตัวเอง	 แล้วอาจจะพบเหมือนกับที่เขาค้นพบก่อนหน้านี้แล้วว่า...โลกใบเดียวใบนี้คือ
พื้นที่ของ...จริงตนาการ	



ใส่ ใจสังคม
เรื่อง : ธิดาเทพ ลืดขุนทด ภาพ : กองผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 
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๔๒ ปี กฟผ. ยืนหยัดคู่สังคมไทย สว่างไสวในใจชน 
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 ๑	พฤษภาคม	ของทุกปี	เป็นวันที่มีความสำคัญ	ในฐานะที่เป็นวันคล้ายวันสถาปนาการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย	(กฟผ.)	ซึ่งในปี	๒๕๕๔	นี้	มีอายุครบ	๔๒	ปีแล้ว	และการจะเป็นองค์กรชั้นนำของประเทศ
ได้กว่า	 ๔๒	 ปีนั้น	 ต้องอาศัยทั้งศักยภาพและความร่วมแรง	 ร่วมใจ	 ของผู้ปฏิบัติงาน	 ซึ่งดูเหมือนว่า	 การ
ทำงานอย่างสุดกำลังความสามารถ	 กลายเป็นวิถีชีวิตของคน	 กฟผ.	 ไปเสียแล้ว	 ขณะที่แสงไฟส่องสว่าง				
จากทุกหลังคาเรือนของไทยในยามค่ำคืน	เบื้องหลังของแสงแห่งความสุขนั้น	ผู้ปฏิบัติงาน	กฟผ.	ทั้งองค์กร	
กำลังอุทิศตัวเองเพื่อให้แน่ ใจว่า	 งานในหน้าที่ของตนทุกกระเบียดนิ้วมีความสมบูรณ์แบบ	 กระแสไฟฟ้าถูก				
ส่งจ่าย	 ไปยังบ้านเรือนอย่างไม่ขาดตกบกพร่อง	 และการดำรงวิถีชีวิตเช่นนี้ของคน	 กฟผ.	 ก็เป็นอยู่อย่าง	
ต่อเนื่องมาตลอด	๔๒	ปีที่ผ่านมา	

รอยยิ้มในหยาดเหงื่อ 
 กฟผ. เกิดจากการรวมกิจการขององค์กรด้านการผลิต
ไฟฟ้า ๓ แห่ง ได้แก่ การไฟฟ้ายันฮี การไฟฟ้าตะวันออกเฉียง
เหนือ และการลิกไนต์ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๑๒ ภายใต้
พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ 
เพื่อดำเนินภารกิจหลักด้านการจัดหาพลังงานไฟฟ้าให้เพียงพอต่อ

ความต้องการของคนไทย รวมถึงการรักษาเสถียรภาพของระบบ
ไฟฟ้าในประเทศไทยให้มีความมั่นคง นับจากวันนั้นตราบจนวันนี้ 
กฟผ. ก็ได้เติบโตขึ้นตามลำดับ เสมือนเป็นร้อยยิ้มที่เกิดขึ้นภาย
หลังหยาดเหงื่อแรงงานของผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. จากรุ่นสู่รุ่น จน 
กฟผ. มีวันนี้ ได้ ทั้งนี้ สามารถเปรียบเทียบการเจริญเติบโต    
ของ กฟผ. จากเมื่อแรกก่อตั้งจนถึงปัจจุบันได้ดังต่อไปนี้ 

เพราะเราคือ...ผู้ถูกเลือก 
 ตัวเลขการเจริญเติบโตของ กฟผ. คงมิอาจประจักษ์ชัด
ได้ หากปราศจากผู้ปฏิบัติงานช่วยกันขับเคลื่อนองค์กร ปัจจุบัน 
กฟผ. มีจำนวนผู้ปฏิบัติงานทั้งสิ้น ๒๒,๕๙๑ คน (ข้อมูล ณ วันที่ 
๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๓) และการได้เป็นสมาชิกของครอบครัว กฟผ. 
ก็เป็นความใฝ่ฝันของนักศึกษาจบใหม่และผู้ปกครองจำนวนมาก 
จากผลสำรวจ ๑๐ องค์กรน่าทำงานในปี ๒๕๕๓ ของนิตยสาร 
POSITIONING พบว่า กฟผ. ติด ๑ ใน ๑๐ อันดับแรก      
ขององค์กรที่คนไทยอยากทำงานด้วยมากที่สุด ดังนั้นเมื่อได้รับ

		 พ.ศ. ๒๕๑๒  ปัจจุบัน*  เพิ่มจากเดิม (เท่า) 

สินทรัพย์รวม	(ล้านบาท)		 ๕,๘๗๑		 ๔๖๙,๔๑๕		 ๘๐	

กำลังผลิตในระบบ	(เมกะวัตต์)		 ๙๐๗		 ๓๐,๙๒๐		 ๓๔	

กำลังผลิต	กฟผ.	(เมกะวัตต์)		 ๙๐๗		 ๑๔,๙๙๘		 ๑๖	

ความยาวสายส่ง	(วงจร-กิโลเมตร)		 ๓,๗๙๒		 ๓๐,๖๓๙		 ๘	

หน่วยจำหน่าย	(ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง)		 ๓,๑๕๑		 ๑๕๖,๑๒๕		 ๕๐	

* ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ 
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โอกาสให้เข้ามาทำงานในองค์กรแห่งนี้แล้ว จึงควรตระหนักว่า 
เราได้แบกเอาความหวังและความฝันของคนไทยอีกนับร้อยพัน 
ไว้ด้วย จึงควรใช้เวลาทุกนาทีในรั้ว กฟผ. ให้คุ้มค่าที่สุด ก่อนเก็บ
กระเป๋ากลับบ้านในแต่ละวัน เคยถามตัวเองหรือไม่ว่า “วันนี้เรา
ทำงาน	ให้	กฟผ.	คุ้มค่ากับสิ่งที่	กฟผ.	มอบให้เราแล้วหรือยัง”	

ความท้าทายรออยู่ เราต้องช่วยกัน 
 หากเปรียบ กฟผ. กับเรือลำใหญ่ ผู้ปฏิบัติงานทุกคน     
ก็ไม่ต่างอะไรกับเหล่าลูกเรือที่ต้องเข้าประจำที่ของตนด้วยความ
พร้อมเพรียง เพื่อนำนาวาลำนี้ล่องไปในกระแสธารอันกว้างใหญ่ 
แต่ท้องทะเลย่อมต้องมีคลื่นลมฉันใด การทำงานของ กฟผ. ย่อม
ต้องมีอุปสรรคฉันนั้น และอุปสรรคที่ กฟผ. ต้องก้าวผ่านไปให้ได้
ในวัย ๔๒ ปี ก็คือ “วิกฤติพลังงาน”	
 เมื่อ ๑๐ ปีก่อน ความมั่นคงทางพลังงานและอัตราค่า
ไฟฟ้าที่เหมาะสม นับเป็นจุดแข็งของไทยเมื่อเทียบกับประเทศ
เพื่อนบ้าน แต่ปัจจุบัน ไทยเริ่มมีปัจจัยเสี่ยงที่หากดูแลไม่ดีอาจ
กลายเป็นจุดอ่อนได้ คือ การที่ไทยพึ่งพาก๊าซธรรมชาติในการ
ผลิตไฟฟ้าถึงร้อยละ ๗๒.๘๑ ทำให้มีความเสี่ยงด้านเสถียรภาพ
ของระบบไฟฟ้าและราคาค่าไฟฟ้า และวิธีที่จะจำกัดความเสี่ยงนี้ 
ก็คือ ประเทศไทยต้องกระจายสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงเพื่อการ 
ผลิตไฟฟ้า แต่ โรงไฟฟ้าใหม่ของ กฟผ. จะไม่อาจมีขึ้นได้เลย 
หากชุมชนและสังคมไม่เห็นชอบ ซึ่งการทำให้ กฟผ. เป็นที่
ยอมรับในสายตาประชาชน ก็เป็นหนึ่งในนโยบายเร่งด่วนของ 

นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ ผู้ว่าการ 
กฟผ. และนโยบายข้อนี้ เอง ที่     
ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ทุกคนต้อง  
เข้ามามีบทบาทสำคัญ ในการ   
เป็นทูตสัมพันธไมตรีเชื่อมระหว่าง 
กฟผ. กับประชาชน แสดงออก   
ถึงภาพลักษณ์ที่ โดดเด่นและยั่งยืน 
ด้วยการทำงานอย่างมืออาชีพ    
มีความสร้างสรรค์ คล่องตัว     
น่าเชื่อถือ และมีความเอื้ออาทร 
ทั้งในและนอกเวลางาน เพราะ

หัวโขนของการเป็นคน กฟผ. จะอยู่กับเราตลอดเวลา แม้ในยาม
เกษียณไปแล้วก็ตาม  
 กฟผ. ในวัย ๔๒ ปี ในสายตาของคนนอกอาจมอง   
เพียงมุมเดียวว่าเป็นองค์กรที่เก่าแก่ แต่เราในฐานะผู้ปฏิบัติงาน    
ของ กฟผ. เอง ย่อมรู้ดีว่า องค์กรของเราถึงจะเก่าแต่ก็       
เก๋าประสบการณ์ และถึงจะแก่แต่ก็แก่อย่างมีคุณภาพ 

มุมมองทัศนะจากภายนอกที่มีต่อ กฟผ. 
นพ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

พลังงาน กล่าวเนื่องในโอกาสที่ กฟผ. มีอายุครบ ๔๒ ปี “ในนาม
ของกระทรวงพลังงาน ขอขอบคุณ กฟผ. ที่เป็นรัฐวิสาหกิจ     
ที่มีบทบาทสำคัญยิ่ง ในการเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน  

นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์  
ผู้ว่าการ กฟผ.  



��

ให้กับประเทศ ซึ่ง กฟผ. ก็ได้ทำ
หน้าที่นี้ ได้ดีมาโดยตลอด ทำให้
ประเทศมีความพร้อมในทุกๆ มิติ 
ทั้งด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม ทั้งนี้ ขอเป็นกำลังใจให้    
ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ทุกท่าน ปฏิบัติ
หน้าที่ของทุกท่านอย่างเต็มกำลัง
ความสามารถ เพื่อร่วมกันพัฒนา
ประเทศชาติให้เจริญยิ่งๆ ขึ้นไป 
 ในอนาคต การดำเนิน
การสิ่ ง ใดก็ตาม กฟผ. ต้อง

พิจารณาอย่างรอบคอบ เปิดโอกาสให้ชุมชนได้มีบทบาทในการ
ร่วมตัดสินใจในทุกขั้นตอนของการดำเนินการอย่างโปร่งใส    
และรับฟังความคิดเห็นอย่างเป็นธรรม” 

สำหรับ ดร. เดชรัตน์     

สุขกำเนิด อาจารย์ประจำคณะ
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ แสดงความชื่นชม
ต่อ กฟผ. ที่ทำภารกิจหลักด้าน
การจัดหาพลังงานไฟฟ้าได้เป็น
อย่างดีตลอด ๔๒ ปีที่ผ่านมา และ
ยังช่วยสนับสนุนให้มีผู้ผลิตไฟฟ้า
รายเล็กจากพลังงานทางเลือก 
ชนิดต่างๆ เพิ่มมากขึ้น แต่ในขณะ
เดียวกัน ก็ได้ ให้มุมมองที่สะท้อน
ภาพการประสานประโยชน์ระหว่าง

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถนำไปปรับใช้ไว้ว่า “ ในการจะสร้าง  
โรงไฟฟ้าสักแห่ง กฟผ. ต้องพูดคุยกับทุกฝ่าย ไม่เฉพาะคน     
ในพื้นที่ที่จะสร้างโรงไฟฟ้า การที่คนในพื้นที่ ใช้ ไฟฟ้าเพียง     
นิดเดียว แต่โรงไฟฟ้ากลับจะมาสร้างใกล้บ้าน ทำให้พวกเขามอง
เห็นโรงไฟฟ้าเป็นสิ่งแปลกแยก ขณะที่ภาคอุตสาหกรรมรวมถึง
พื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล ใช้ไฟฟ้ารวมกันเกือบครึ่งหนึ่งของ
ทั้งประเทศ คนกลุ่มนี้ควรจะต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบ คือ ต้อง
เข้ามามีบทบาทอย่างเป็นรูปธรรม ร่วมพูดคุยกับกลุ่มคนที่      
มีผลประโยชน์น้อยมากจากโรงไฟฟ้าแต่ต้องได้รับผลกระทบ 
เพราะพลังงาน คือเรื่องที่ต้องรับผิดชอบร่วมกัน ไม่ใช่ผลักภาระ     
ให้ กฟผ. ซึ่งเป็นผู้สร้างโรงไฟฟ้า ต้องไปคุยกับชาวบ้านอยู่     
ฝ่ายเดียว” 
 ด้านบทบาทที่ กฟผ. ควรดำเนินการต่อไปในอนาคตนั้น 
ดร.เดชรัตน์ ได้เสนอแนวคิดอย่างน่าสนใจว่า “ส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจมักยึดติดอยู่กับกรอบอำนาจหน้าที่ของตน แต่บทบาท
ที่ กฟผ. ควรทำในอนาคต ไม่ใช่บทบาทที่มาจากอำนาจ แต่เป็น

บทบาทที่มาจากศักยภาพ กฟผ. ต้องรับบทบาทเป็น “คุณเอื้อ
อำนวย” เพราะไม่มีองค์กรใดที่จะมีความพร้อมด้านบุคลากร   
และข้อมูลมากไปกว่า กฟผ. ในการที่จะเป็นผู้ ให้ความรู้กับ
ประชาชนในเรื่องของพลังงาน โดยลงพื้นที่แบบปูพรม ๗๗ 
จังหวัด พูดคุยอย่างเปิดใจกับประชาชนให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม
คิดร่วมวางแผน เพราะประชาชนจะให้การยอมรับในสิ่งที่เป็น
ความคิดของพวกเขาเอง ซึ่งบทบาทคุณเอื้ออำนวยนี้จะทำให้ 
กฟผ. สามารถอยู่ร่วมกับประชาชนได้บนพื้นฐานของความไว้ 
เนื้อเชื่อใจ” 

นพ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 

ดร.เดชรัตน์ สุขกำเนิด 
อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์  

มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ 



ประหยัดพลังงาน
เรื่องและภาพ :  DSM 
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 นอกจากจะเป็นที่รู้จักกันดี ในประเทศไทยแล้ว ยังเป็นที่นิยมไปถึงประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย  นอกจากนี้ 
ประชาชนทั่วไปยังรับทราบว่า กฟผ. เป็นผู้ดำเนินการเรื่องนี้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า กฟผ. ห่วงใยสังคม ถึงแม้จะเป็นผู้ผลิต
ไฟฟ้า แต่ก็รณรงค์ ให้ประชาชนใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ เพื่อประหยัดค่าไฟฟ้าของผู้ ใช้ไฟฟ้าและ     
ของประเทศ 

กฟผ. ดำเนินโครงการ “ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5” มาตั้งแต่ปี ๒๕๓๘ จนถึงปัจจุบันด้วยการรณรงค์      
ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพสูงประหยัดพลังงาน โดยใช้สัญลักษณ์ฉลาก
ประหยัดไฟเบอร์ 5 ติดให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ผ่านการทดสอบจากห้องทดสอบที่ได้มาตรฐานว่าประหยัดพลังงานได้จริง 

ซึ่งได้รับความร่วมมือจากบริษัทผู้ผลิตและผู้นำเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้า  ในการดำเนินการติดฉลากประหยัดไฟด้วยความ 
สมัครใจ ซึ่งเป็นการผลักดันให้มีการพัฒนาอุปกรณ์ไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพสูง และทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่มีประสิทธิภาพ 
เช่น หลอดอ้วน หมดไปจากตลาดเมืองไทยอีกด้วย 

ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้านี้ มี ใช้กันในหลายประเทศทั่วโลก แบ่งรูปแบบเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ได้
ดังนี้ 
 ระบุเป็นตัวเลข ๑ ถึง ๕ เช่น ไทย จีน อินเดีย และเกาหลีใต้ ซึ่งเลข ๕ หมายถึงการประหยัดพลังงานมาก
ที่สุด ยกเว้นประเทศเดียว คือ เกาหลีใต้ เลข ๕ หมายถึง การประหยัดพลังงานน้อยที่สุด   
 ระบุเป็นตัวอักษร A B C D เช่น ในกลุ่มประเทศยุโรป  
 ระบุตัวเลขจริงที่ประหยัดได้ เช่น สหรัฐอเมริกาและแคนาดา   

 
ตัวอย่างฉลากประหยัดไฟของแต่ละประเทศ ดังต่อไปนี ้
 รูปฉลากประหยัดไฟฟ้าที่มีอยู่ทั่วโลก 
 ฉลากของประเทศในยุโรป ฉลากของสหรัฐอเมริกา ฉลากของเกาหลีใต้ ฉลากของอินเดีย ฉลากของจีน ฉลาก
ของแคนาดา                                                    

ฉลากประหยัดไฟเบอร์5ในต่างแดน
 ฉลากประหยัดไฟเบอร์	 5	 เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย	 ว่า	 ถ้าติดที่อุปกรณ์ ไฟฟ้าใด	 แสดงว่าอุปกรณ์
ไฟฟ้านั้น	 มีคุณสมบัติในการประหยัดค่าไฟฟ้า	 ประชาชนผู้บริโภคจึงถือเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจซื้อเครื่อง
ใช้ ไฟฟ้า		เพราะเห็นถึงความคุ้มค่าในระยะยาว			

ไทย ออสเตรเลีย จีน แคนาดา 
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 สำหรับฉลากประหยัดไฟเบอร์	5	ของประเทศไทย	มีรายละเอียดดังนี้	
 เลข 5 ดีมาก หมายถึง ประสิทธิภาพสูงสุด  
 เลข 4 ดี หมายถึง ประสิทธิภาพสูง 
 เลข 3 ปานกลาง หมายถึง ประสิทธิภาพปานกลาง 
 เลข 2 พอใช้ หมายถึง ประสิทธิภาพพอใช้ 
 เลข 1 ต่ำ หมายถึง ประสิทธิภาพต่ำ 

ปัจจุบัน กฟผ. ได้ติดฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 บนอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่พัฒนาประสิทธิภาพแล้วถึง ๑๑ ชนิด 
อาทิ ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ พัดลม หม้อหุงข้าวไฟฟ้า หลอดตะเกียบ หลอดผอมเบอร์ 5 เป็นต้น และมีการแจกฉลาก
ประหยัดไฟเบอร์ 5 ไปแล้วมากกว่า ๑๕๐ ล้านฉลาก   

ในปี ๒๕๕๔ กฟผ. จึงได้สร้างสื่อโฆษณาชุด “One for all” เพื่อสร้างการรับรู้เรื่องการประหยัดไฟจากการ     
ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ติดฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 โดยเล่าเรื่องผ่านกลุ่มคนทุกเพศทุกวัย ที่นับฉลากเบอร์ 5 ในอาคาร   
บ้านเรือน สำนักงาน ร้านค้า ธุรกิจขนาดเล็ก โรงเรียน ฯลฯ ซึ่งแต่ละแห่งมีมากกว่า ๑ ฉลาก รวมทั้งประเทศแล้วมี 
มากกว่า ๑๕๐ ล้านฉลาก พร้อมเพลงประกอบที่ไพเราะ ช่วยให้จดจำหนังได้ดีขึ้น ทำให้ชื่อ “กฟผ. และฉลากเบอร์ 5” 
เข้าไปอยู่ ในใจผู้บริโภค เพิ่มความแข็งแกร่งใหฉ้ลากเบอร ์ 5 มากยิง่ขึน้ โดยเริม่ออกอากาศทางสถานีโทรทศันต์ัง้แตเ่ดอืน
เมษายน ๒๕๕๔ เปน็ตน้ไป        

นอกจากนี้ ได้ผลิตสื่อโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ นิตยสาร และในสถานีรถไฟฟ้า เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์ และ     
ให้ข้อมูลรายละเอียดต่างๆ เพื่อสร้างการจดจำและดึงคนดูให้สนใจในเนื้อหาด้วย     

“ฉลากประหยัดไฟเบอร์	5	ช่วยคุณประหยัดเงิน	ช่วยชาติประหยัดไฟ”	
กลับไปบ้านวันนี้  ลองเปิดโทรทัศน์ดู  อาจได้เห็นโฆษณาชิ้นนี้นะครับ 

ยุโรป 

อังกฤษและเวล ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา 



พลังงานหมุนเวียน
เรื่องและภาพ : แผนกสื่อสารงานเชื้อเพลิง ฝ่ายสื่อสารองค์การ  
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 น้ำยางสดที่ ได้จากการกรีดต้นยางพารา ถูกลำเลียง  

เข้ามายังโรงรมยางแผ่นรมควัน นำมากรองแยกสิ่งปนเปื้อน     
เป็นขั้นตอนแรก จากนั้นผสมน้ำยางกับกรดฟอร์มิกให้น้ำยางข้น
จับตัวเป็นเนื้อยางแผ่นนิ่มๆ นำไปนวดและรีดเป็นแผ่นมีความ
หนาประมาณ ๒-๓ มิลลิเมตร แผ่นยางที่ได้นำไปผึ่งให้แห้งหรือ
เลือกใช้วิธีเข้าโรงรมยางแผ่น สำหรับที่สหกรณ์กองทุนสวนยาง 
ในจังหวัดสงขลา เลือกวิธีแปรรูปเป็น “ยางแผ่นรมควัน” ซึ่งใช้ไม้
ฟืนเป็นเชื้อเพลิงให้อุณหภูมิ ๕๐-๖๐ องศาเซลเซียส ประมาณ ๔-
๑๐ วัน กระบวนการผลิตยางแผ่น จะใช้น้ำในการซักล้างแผ่นยาง 
เกิดน้ำเสียและมีกลิ่นเหม็นก่อผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน 
ใกล้เคียง 

 การแก้ ไขปัญหาน้ำเสียจากโรงรมยางแผ่นรมควัน    
เมื่อผ่านวงสนทนาพูดคุยแลกเปลี่ยน ทำให้รู้ ว่ าไม่มีอะไร        
ซับซ้อนเข้าใจยากที่จะแก้ไข และไม่ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงแต่
อย่างใด ประสบการณ์ที่มีชุมชนในสาขาอาชีพเดียวกัน ประกอบ
กับนักวิชาการจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย     
สงขลานครินทร์ (มอ.) นำไปสู่การวิจัยเชิงปฏิบัติการ อะไรที่ยัง
ไม่รู้ ไม่แน่ ใจ นักวิชาการและชุมชนรวมกันเป็นหนึ่งช่วยกัน   
ค้นหาคำตอบ โดยมีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ เป็นผู้นำกระบวนการ และสายงานเชื้อเพลิง กฟผ. 
เป็นผู้สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมนี้ขึ้น การรวมตัวของทุกภาคส่วน
ข้างต้น จึงเกิดการขับเคลื่อนและคลี่คลายปัญหาดังกล่าวได้สำเร็จ  
 น้ำเสียจากโรงรมยางแผ่นรมควัน เพียงต่อท่อปล่อย   
น้ำเสียเข้าสู่บ่อหมักสุญญากาศแบบแผ่นยางคลุมซึ่งออกแบบ
โครงสร้างตามหลักวิชาการจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มอ. กลิ่น
น้ำเสียก็ไม่ออกมารบกวน นอกจากนี้การหมักน้ำเสียยังเกิดเป็น
ก๊าซชีวภาพสามารถนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงได้  และนำก๊าซที่ได้
กลับมาใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรมยางแผ่นรมควันทดแทนการ    

กฟผ. ร่วมขยายผล
เทคโนโลยีโรงรมยางแผ่น 
สร้างต้นแบบการจัดการ
ด้านพลังงานอย่างยั่งยืน 

 เวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ด้านพลังงาน	
เมื่อปลายปี	 ๒๕๕๑	 ภายใต้ โครงการการจัดการความรู้				
ด้านพลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้	 ของสายงานเชื้อเพลิง							
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 (กฟผ.)	 เป็นจุดเริ่มต้น						
ที่ทำให้กลุ่มผู้ประกอบการสหกรณ์กองทุนสวนยาง	 ได้นำ
ปัญหาในกระบวนการผลิตเข้าสู่วงพูดคุย	 หนึ่งในหลายปัญหา
คือ	 การกำจัดน้ ำ เสียจากโรงรมยางแผ่นรมควันที่ เคย						
ก่อปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและส่งผลกระทบต่อชุมชน	 มาถึง
วันนี้ ได้พบวิธีแก้ปัญหา	 สร้างรอยยิ้มให้กับชุมชน	 และยัง
ขยายผลต่อยอดเทคโนโลยีไปได้อีกหลายเรื่อง	
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ใช้ไม้ฟืน เป็นการกำจัดก๊าซมีเทนที่เกิดจากย่อยสลายสารอินทรีย์
จากน้ำเสียดังกล่าวที่เป็นตัวการของภาวะโลกร้อน การกำจัดน้ำ
เสียจากโรงรมยางยังมีแนวทางบำบัดแบบอื่นด้วย เช่น วิธีการเติม
เชื้อจุลินทรีย์ EM เพื่อย่อยสลายกำจัดกลิ่นเหม็น เป็นการแก้
ปัญหาได้อีกวิธีหนึ่งด้วย 
 นางเยาวลักษณ์ โหตรภวานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย
สื่อสารองค์การ-สื่อสาร เป็นผู้แทน กฟผ. เดินทางไปร่วมในการ
ประชุม “วางแผนความร่วมมือในการขยายผลงานการวิจัย
เทคโนโลยีสำหรับสหกรณ์กองทุนสวนยาง” ที่คณะวิศวกรรม 
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโดยคณะสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใต้โครงการการจัดการความรู้
ด้านพลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้ ระยะที่ ๒ มีหัวหน้าสำนักงาน
และผู้แทนสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง จากจังหวัด
สงขลา พัทลุง และ สตูล เข้าร่วมประชุมประมาณ ๔๐ คน และ
คณะได้เดินทางไปชมการดำเนินงานผลิตก๊าซชีวภาพจากบ่อบำบัด
น้ำเสียที่ โรงรมยางแผ่นรมควัน สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้าน   
เก่าร้าง ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 

 ผศ.ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา หัวหน้าโครงการการ
จัดการความรู้ฯ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการประชุมครั้งนี้ว่า เพื่อ
เป็นการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ ในมิติต่างๆ 
ในการพัฒนาขยายผลจากผลสำเร็จของงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ ๒ 
เรื่อง คือ การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพจากบ่อบำบัด
น้ำเสียของโรงรมยางแผ่นรมควัน และการพัฒนาเชื้อเพลิงทาง
เลือกในโรงรมยางแผ่นรมควัน เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนได้เข้าถึง
และได้รับประโยชน์มากที่สุด สามารถลดต้นทุน และเกิดการ 
เรียนรู้ภาคประชาชน โดยสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเก่าร้าง 
อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา นำน้ำเสียจากโรงรมยางไป
หมักเป็นก๊าซชีวภาพและนำกลับมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงรมยาง
ลดค่าใช้จ่ายแทนไม้ฟืนได้ถึงร้อยละ ๓๐ และสหกรณ์กองทุน  
สวนยางบ่อทอง นำเชื้อเพลิงอัดแท่งเป็นเชื้อเพลิงทางเลือก
ทดแทนไม้ฟืนที่หายากและมีราคาแพง 
 ผศ.ดร.สุเมธ ไชยประพัทธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) กล่าวว่า งานวิจัยของ มอ. 
เกี่ยวกับยางพารามีจำนวนมาก แต่ไม่ได้ขยายผลนำไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ชุมชน สำหรับโครงการนี้ ให้ความสำคัญกับการนำไป  
ใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม และต่อยอดไปสู่โครงการอื่นๆ ที่
ชุมชนจะได้รับประโยชน์ เช่น โครงการประเมินผลกระทบจากการ
ใช้น้ำเสียจากโรงรมยางแผ่นเพื่อการเกษตรกรรม รูปแบบการ
จัดการทรัพยากรของสหกรณ์กองทุนสวนยาง การศึกษาปรับปรุง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกลุ่มรับซื้อน้ำยาง เป็นต้น   
 นอกจากนี้โครงการการจัดการความรู้ด้านพลังงานไฟฟ้า
ในพื้นที่ภาคใต้ฯ ในปี ๒๕๕๔ มีแผนงานทดลองนำน้ำที่เหลือจาก
การผลิตก๊าซชีวภาพไปผ่านกระบวนการบำบัดให้สามารถนำไปใช้
ในแปลงพืชผลทางการเกษตร และดำเนินการประเมินกระบวน 
การผลิตยางแผ่นรมควันของ สกย.สามารถบอกค่า Carbon 
Footprint ที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ช่วยลด
ภาวะโลกร้อน ซึ่งจะเป็นข้อได้เปรียบทางการค้าต่อไปในอนาคต 

กล่าวคือ กระบวนการผลิตสินค้าที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
น้อยที่สุด เมื่อมีการรณรงค์ผู้บริโภคจะหันมาซื้อสินค้าดังกล่าว
มากขึ้น 
 โครงการการจัดการความรู้ด้านพลังงานไฟฟ้าในพื้นที่
ภาคใต้ กำลังดำเนินไปพร้อมกับการสร้างต้นแบบการจัดการด้าน
พลังงาน โดยชุมชนเป็นตัวจักรสำคัญหรือศูนย์กลางของการ
เปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งหมายถึงชุมชนรู้
ปัญหาและตระหนักในการค้นหาแนวทางแก้ไขร่วมกับนักวิชาการ 
และชุมชนเป็นผู้ลงมือดำเนินการเอง โดยมีภาคส่วนต่างๆ คอย 
ส่งเสริม ผลงานหรือกิจกรรมเหล่านั้นดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง   
โดยชุมชนเป็นเจ้าของ สิ่งนี้คงเรียกได้ว่า การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
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ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์	(GIS)	
คอมพิวเตอร์อัจฉริยะ	เพื่องานบำรุงรักษาระบบส่ง	

 จะดีเพียงใดถ้าผู้ปฏิบัติงานบำรุงรักษาสายส่ง	สามารถเคาะคอมพิวเตอร์	 เพื่อสืบค้นข้อมูลของเสาส่งไฟฟ้า
แรงสูงต้นหนึ่ง	จนทราบถึงตำแหน่งที่ตั้งของเสาว่าตั้งอยู่	ณ	ที่ ใด	สภาพพื้นที่โดยรอบเป็นอย่างไร	ทราบแม้กระทั่ง
ว่าเป็นเสาชนิดอะไร	 หมายเลขเท่าใด	 มีรายละเอียดของอุปกรณ์อะไรบ้าง	 เพื่อที่ว่าผู้ปฎิบัติงานบำรุงรักษาสายส่ง					
จะได้ประเมินสถานการณ์	 เตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทางปฏิบัติภารกิจของช่างสาย	 ความสะดวกสบาย					
เพียงปลายนิ้วเคาะนี้ ไม่ ใช่สิ่งที่เป็นไปไม่ ได้	 เพราะด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ ในปัจจุบัน	
ทำให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ ใช้งานได้อย่างไร้ขีดจำกัด	
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 เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geograph ic 
Information System หรือ GIS) คือระบบงานคอมพิวเตอร์ที่
สามารถจัดเก็บ สืบค้น ปรับปรุง แก้ไข วิเคราะห์ พร้อมทั้งแสดง
ผลข้อมูลตามสภาพพื้นที่จริงโดยมีการอ้างอิงพิกัดทางภูมิศาสตร์ 
โดยผู้ ใช้งานสามารถนำไปประยุกต์ ใช้งานด้านต่างๆได้ตาม
วัตถุประสงค์ 
 สายงานระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.) ได้นำ GIS มาประยุกต์ ใช้งานด้านบำรุงรักษาระบบส่ง
ไฟฟ้ามาตั้งแต่ปี ๒๕๔๕ โดยเริ่มต้นดำเนินการรังวัดพิกัดเสาส่ง

ไฟฟ้าแรงสูงที่มีอยู่ทั่วประเทศ เพื่อให้ทราบถึงตำแหน่งแนวสาย 
และจุดที่ตั้งเสา รวมทั้งรังวัดสถานีไฟฟ้าแรงสูงเพื่อให้ทราบถึง
แผนผังสถานที่ จากนั้นจึงนำข้อมูลทั้งหมดมาสร้างระบบฐาน
ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ และพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เพื่อการ
ใช้งานในลักษณะต่างๆ โดยได้รับความอนุเคราะห์จัดทำข้อมูลจาก
ฝ่ายสำรวจ กฟผ. 

ปัจจุบันสายงานระบบส่งได้นำ GIS มาประยุกต์ ใช้ร่วม
กับงานหลายลักษณะ เช่น งานระบบตรวจหาตำแหน่งฟ้าผ่า 
(Lightning Location System ; LLS) เพื่อค้นหาและตรวจสอบ
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แนวสายส่งไฟฟ้าขัดข้องเนื่องจากเหตุการณ์ฟ้าผ่า เพื่อช่วยให้การ
วางแผนและแก้ไขงานบำรุงรักษาระบบส่งไฟฟ้าเป็นไปอย่าง
รวดเร็ว นอกจากนี้ยังนำ GIS มาใช้ ในการบริหารแนวเขตเดิน
สาย (Right of Way Management) เพื่อใช้ติดตามสภาพความ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งปลูกสร้างใต้แนวสายส่งไฟฟ้า ช่วยแก้ไข
ปัญหาการบุกรุกที่ดินใต้แนวสายฯ รวมทั้งนำมาใช้ ในงานด้าน
ระบบสื่อสารและโทรคมนาคม เพื่อให้ทราบเส้นแสดงเครือข่าย
สื่อสาร Fiber Optic อีกด้วย  

ความสามารถอย่างไร้ขีดจำกัดของ GIS ยังช่วยให้
องค์กรได้รับประโยชน์อีกเหลือคณานับ GIS ไม่เพียงเชื่อมโยง
ข้อมูลด้านทรัพยากรต่างๆเข้าด้วยกัน โดยฐานข้อมูลที่สร้างขึ้นจะ
ถูกสร้างและจัดเก็บลงในฐานข้อมูลเพียงฐานข้อมูลเดียว แต่
สามารถใช้งานร่วมกันได้พร้อมๆกันครั้งละหลายหน่วยงาน 
เป็นการลดความซ้ำซ้อน เพิ่มประสิทธิภาพงาน นอกจากนี้ข้อมูล
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ที่ได้จากการวิเคราะห์ของ GIS ยังช่วยในกระบวนการตัดสินใจ
เลือกตำแหน่งที่เหมาะสมในการก่อสร้างเสาส่งไฟฟ้า ในพื้นที่ที่
จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม โดยผู้ ใช้งานสามารถ
เลือกบริเวณที่มีความปลอดภัยสูง และหลีกเลี่ยงการพาดผ่าน
พื้นที่ชุมชนได้ 

เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ ได้ถูกนำมาใช้
ประโยชน์อย่างกว้างขวางทั้งในภาครัฐและเอกชน สำหรับ 
กฟผ. ได้แต่งตั้งคณะทำงานสารสนเทศภูมิศาสตร์ กฟผ. เพื่อ
กำหนดให้มีการบริหารจัดการด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ของ 
กฟผ. ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับภารกิจของ กฟผ. 
และเตรียมความพร้อมสู่การพัฒนาระบบแลกเปลี่ยนข้อมูล
ภูมิศาสตร์ร่วมกับเครือข่ายข้อมูลภูมิศาสตร์ของหน่วยงาน
ภาครัฐ โดยสามารถเชื่อมต่อข้อมูลต่างๆที่มีข้อมูลเชิงพื้นที่
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นายก่อเกื้อ พรหมกสิกร วิทยากรระดับ ๔   
ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า ๒ 

 “กระป๋องขนมหรือกระป๋องอาหารสำเร็จรูปที่ทานหมดแล้ว อย่าโยนทิ้งให้เป็นขยะไร้ค่า เรานำมา
ดัดแปลงเป็นโคมไฟห้อยที่ดูเก๋ได้ครับ โดยนำกระป๋องมาเจาะรูร้อยกับหลอดไฟ ก็จะได้โคมไฟแบบ Retro 
ไว้ประดับบ้านหรือโต๊ะทำงานได้แล้วครับ” 

คนไทยหัวใจ Reuse 
กระแสรักษ์โลกในเวลานี้กำลังมาแรง	 หลายคนต่างมีแนวทางช่วยกันลดการใช้ทรัพยากรที่ ไม่จำเป็น

เพื่อช่วยลดปริมาณขยะและรักษาโลก	 แต่ถ้าวันนี้เราลดการใช้สิ่งของบางอย่างไม่ ได้ล่ะ	 อย่างเช่น	 ถ้าเรา
ต้องการดื่มน้ำอัดลมเมื่อดื่มเสร็จเราก็เหลือขวดน้ำ	 ขวดพลาสติก	 และเมื่อเราทานขนมหมด	 สิ่งที่เหลือก็คือ
แพ็กเกต	 กล่อง	 หรือห่อขนมนั้นๆ	 	 โดยที่เราไม่ ได้นำสิ่งเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์อะไร	 โยนทิ้งไปก็กลายเป็น				
ขยะเพิ่มขึ้นอีกมากมาย	 ครั้งนี้เราจึงอยากขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมกัน	 Reuse	 หรือการนำสิ่งของที่เหลือ
จากการใช้แล้ว	 มาปรับเปลี่ยนแปลงกลายเป็นอุปกรณ์เครื่องใช้ที่มีประโยชน์	 และครั้งนี้เรามีผู้ปฏิบัติงาน	
กฟผ.	ที่มีหัวใจ	Reuse	มาแนะนำไอเดียง่ายๆ	ให้ทุกคนได้ดูกัน	

นายภูมิชูพงษ์  พูลสุวรรณ วิศวกรระดับ ๔   
ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า ๓ 

“สำหรับผม ผมนำขวดแก้วของน้ำอัดลมที่เป็นฝาเกลียว เมื่อดื่มแล้ว    
นำมาล้างให้สะอาด เจาะรูด้านบนที่ฝาน้ำอัดลมทำเป็นกระปุกเกลือหรือกระปุก   
พริกไทยง่ายๆครับ ไม่ต้องเสียเงินซื้อ แถมยังได้ขวดพริกไทยและเกลือแบบ 
Classic มาวางบนโต๊ะอาหารที่บ้านได้” 

     



��

นางสาววรรณระวี วัฒนศฤงคาร วิทยากรระดับ ๔  
ผู้ช่วยผู้ว่าการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ 
 “ดิฉัน นำผ้าเช็ดตัวผืนเก่ามาตัดแบ่งเป็นผืนเล็กๆ ขนาดสี่เหลี่ยม

จัตุรัส แล้วนำตุ๊กตาที่หลุดจากที่รัดผม หรือเศษผ้าที่เหลือมาเย็บติดกับ 
ผ้าผืนเล็กที่ตัดไว้แล้ว เพื่อสร้างความน่ารักให้กับผ้าเช็ดมือผืนใหม่      
ที่ดัดแปลงมาจากผ้าเช็ดตัวผืนเก่าได้คะ แล้วนำไปแขวนที่ห้องน้ำหรือ 
อ่างล้างจาน” 

นายจิระเดช แย้มเกษร วิทยากรระดับ ๔  
ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า ๔ 
 “ไอเดีย Reuse ของผม คือ นำขวดน้ำ

พลาสติกขวดลิตรมาตัดครึ่ง แล้วนำกระดาษเหลือใช้
ที่มีสีสันสวยงาม หรือหากอยากได้ลายการ์ตูน ก็นำ
หนังสือการ์ตูนเก่าๆมาห่อ ก็จะได้ที่ ใส่ดินสอ ปากกา 
ที่ดูสวยงาม มีคุณค่าครับ” 

 นี่เป็นเพียง ๔ ไอเดียง่ายๆ ที่เราอยากนำเสนอ เพื่อเป็นการต่อยอดไอเดีย Reuse อื่นๆอีกมากมาย 
ซึ่งเราอยากให้ทุกคน คิดก่อนทิ้งว่าสิ่งนั้นทำประโยชน์อะไรได้บ้าง เผื่อสิ่งนั้นจะทำประโยชน์ให้คุณมากกว่า
กลายเป็นขยะอยู่ ในถัง…. 

 



โลกธุรกิจ
เรื่องและภาพ : ทีมข่าวประชาสัมพันธ์	กฟผ.		
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นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ ผู้ว่าการ กฟผ. และ Mr.Ichiro 
Fukue Director, Senior Vice President ร่วมเป็นประธานเปิด
งาน Open House Ceremony บริษัท อีแกท ไดมอนด์ เซอร์วิส 
จำกัด (EDS) ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการ
งานซ่อมอุปกรณ์เครื่องกังหันก๊าซทั้งในและต่างประเทศ พร้อม
ด้วยนายสมบัติ ศานติจารี อดีตผู้ว่าการ กฟผ. และแขกผู้มีเกียรติ
เข้าร่วมในพิธีเปิด ณ ห้อง Meeting Hall ชั้น ๒ อาคาร 
Administration Building ภายในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร 
จังหวัดปทุมธานี เมื่อเดือนพฤษภาคม ที่ผ่านมา โดยการจัดงาน
ครั้งนี้ ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้เยี่ยมชมอาคารโรงงาน 
เพื่อได้รับทราบถึงขั้นตอนการทำงานและอุปกรณ์เครื่องมือที่ ใช้
เทคโนโลยีทันสมัยของ EDS 

นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวว่า EDS 
นับเป็นบริษัทแห่งความภาคภูมิ ใจอย่างแท้จริง เนื่องจากเป็น
บริษัทแรกของประเทศที่ ให้บริการงานซ่อมบำรุงเครื่องกังหันก๊าซ
ทั้งในประเทศและภูมิภาคเอเชีย และนับเป็นการขยายงาน    
ของ กฟผ. เพื่อให้บริการซ่อมชิ้นส่วนกังหันก๊าซ ทำให้ลูกค้าที่ 
รับบริการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการซ่อมเครื่องกังหันก๊าซ
แทนการส่งไปใช้บริการกับประเทศนอกภูมิภาคนี้ ทั้งนี้ EDS ได้
นำเทคโนโลยีอันล้ำสมัยเข้ามาช่วยเสริมศักยภาพในการทำงาน  
ให้ดีขึ้น ที่สำคัญต้องขอขอบคุณบุคลากรทุกคนที่อุทิศตนทำงาน
ด้วยความวิริยะอุตสาหะมาโดยตลอด 
 Mr.Ichiro Fukue กล่าวว่า EDS ถือเป็นอีกหนึ่งองค์กร
ความร่วมมือระหว่างประเทศ ซึ่งทาง Mitsubishi ได้ส่งวิศวกร   
ที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาช่วยในการบริหารงานซ่อมบำรุง 
ซึ่งถือเป็นการได้ประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย และเชื่อมั่นว่าบริษัท    
ที่นำอุปกรณ์ต่างๆ มาซ่อมบำรุงกับทาง EDS จะได้รับการบริการ
ที่ดี ช่วยลดต้นทุนและเสริมประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าให้    
มีความมั่นคงต่อไป 

อีแกท ไดมอนด์ฯ เปิดบ้าน โชว์ศักยภาพงานซ่อม 
การันตีคุณภาพงาน สร้างความเชื่อมั่นลูกค้า 
บริษัท	 อีแกท	 ไดมอนด์	 จำกัด	 เปิดบ้าน	 พร้อมทำ		

พิธีเปิดโรงซ่อมเครื่องกังหันก๊าซเต็มรูปแบบอย่างเป็นทางการ	
และมั่นใจด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย	 กระบวนการซ่อม									
ที่เป็นมาตรฐานสากล	 และสปิริตของทีมงานจะทำให้ลูกค้า					
ได้รับงานบริการที่มีคุณภาพ	 โดยผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิต							
แห่งประเทศไทย	 (กฟผ.)	 มอง	 EDS	 ถือเป็นบริษัท								
แห่งความภาคภูมิใจและช่วยขยายงานของ	กฟผ.	ในอนาคต	

ด้านนายณัฐพร นิยมะจันทร์ ผู้จัดการใหญ่ บริษัท 
อีแกท ไดมอนด์ เซอร์วิส จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่า ด้วย

ประสบการณ์และองค์ความรู้
ของผู้ร่วมก่อตั้ง ทำให้ EDS 
ส าม า รถด ำ เ นิ น ธุ ร กิ จ ซ่ อ ม
อุ ป ก รณ์ เ ค รื่ อ ง กั ง หั น ก๊ า ซ     
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่สำคัญ
การสนับสนุนที่ได้รับเป็นอย่างดี

จาก กฟผ. และบริษัทผู้ร่วม   
ก่อตั้ ง ส่ งผลให้ EDS มี
เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่ สุดใน  
ด้านการซ่อมแซม ชิ้นส่วน
กังหันก๊าซ และมีความมั่นใจ 

นายณัฐพร นิยมะจันทร์ 



��

ในมาตรฐานการทำงาน ผนวกกับสปิริตของทีมงานในการ      
ให้บริการแบบมืออาชีพ จึงมั่นใจว่าชิ้นส่วนที่ผ่านกระบวนการ
ซ่อมจาก EDS ย่อมได้มาตรฐานและมีคุณภาพ ซึ่งปัจจุบัน EDS 
ได้รับความไว้ ใจจากลูกค้า นำชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องกังหันก๊าซ 
เข้ามารับบริการ โดยโรงไฟฟ้าวังน้อย ของ กฟผ. เป็นลูกค้า   
รายแรกที่เข้ามารับบริการ 

ทั้งนี้ บริษัท อีแกทไดมอนด์ เซอร์วิส จำกัด จัดตั้งขึ้น
เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ และเริ่มก่อสร้างอาคารสำนักงาน 
โรงงานเมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ บนเนื้อที่ ๑๕ ไร่ ตั้งอยู่

ภายในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง ๘ 
เดือน ในงบประมาณ ๒๐๐ ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ดำเนินการให้บริการซ่อมชิ้นส่วน Hot Gas Path Parts ของ
เครื่ องกั งหันก๊าซที่ผลิตโดยบริษัท Mi tsub ish i Heavy 
Industries,Ltd. และเครื่องกังหันก๊าซที่ผลิตโดยผู้ผลิตรายอื่น ซึ่ง
เป็นบริษัทร่วมทุนในสัดส่วนระหว่าง กฟผ. ร้อยละ ๔๕ บริษัท 
Mitsubishi Heavy Industries,Ltd. ร้อยละ ๓๐ บริษัท 
Mitsubishi Corporation ร้อยละ ๑๕ และบริษัท ผลิตไฟฟ้า
ราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ร้อยละ ๑๐ 



ท่องโลกกว้าง
เรื่องและภาพ : นรากร ทับทิมดี  
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 ก่อนอื่นมารู้จักประเทศเวียดนาม (Vietnam) กันก่อน 
ชื่ออย่างเป็นทางการมีชื่อว่า สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  
พื้นที่ประเทศนั่นมีลักษณะคล้ายตัว s ขนาดใหญ่ที่ยาวเหยียด    
กินบริเวณไปตามความยาวของคาบสมุทรอินโดจีน จึงมีพื้นที่   
ในทะเลอันกว้างใหญ่ มีหมู่เกาะนับพัน วางทอดยาวจากอ่าว
ตังเกี๋ยไปจนถึงอ่าวไทย รูปแบบการปกครองของประเทศ
เวียดนามนั่นเป็นแบบคอมมิวนิสต์ มีนายเหวียน มินห์ เจียต เป็น
ประธานาธิบดี และมีค่าเงินเป็นของตัวเอง เรียกว่า ด่อง (Dong) 
อัตราแลกเปลี่ยนก็ประมาณ ๖๐๐ ด่องต่อหนึ่งบาท (เรียกว่า   
คนเวียดนามมีเงินแสนเงินล้านใช้กันทุกคนเลย) ประชากรใน
ประเทศมีมากกว่า ๘๙ ล้านคน ถือเป็นประเทศที่มีประชากรมาก
ที่สุดเป็นอันดับ ๑๓ ของโลก มากกว่าประเทศไทยเราซะอีก (ทั้งที่
มีพื้นที่น้อยกว่าไทย) สินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ สิ่งทอและเสื้อผ้า 

ตะลอนทัวร์เวียดนาม
เดินทางด้วยรถ(ตอนแรก)

คุณเคยนั่งรถไปเที่ยวไหนไกลๆบางไหมครับ	 จาก
กรุงเทพฯ	 ไปเชียงใหม่	 เชียงราย	 หรือภูเก็ต	 แต่วันนี้ผม				
จะพาไปไกลกว่านั้น	 ไปกันที่ประเทศเวียดนาม	 ใช่แล้วฟังไม่ผิด
หรอกครับ	เราจะพาทุกคนนั่งรถไปที่เวียดนามกัน	
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ข้าว อาหารทะเล  
เมื่อรู้จักเวียดนามกันแล้ว ก็เตรียมพร้อมออกเดินทางกัน

เลยครับ การเดินทางสู่เวียดนามวันแรก ยังไม่มีอะไรมากออกจาก

กรุงเทพตอนค่ำๆ เดินทางมุ่งสู่จังหวัดมุกดาหาร วันนี้รถไม่ติดจึง
ใช้เวลาประมาณ ๑๐ ชั่วโมงกว่า ก็มาถึงจังหวัดมุกดาหาร ในตอน
เช้ามืด แวะทำธุระส่วนตัว รับประทานอาหารเช้า พร้อมลุยกันต่อ  

วันที่สอง ต้องขนย้ายสัมภาระเปลี่ยนจากรถตู้ไทยเป็น 
รถตู้ลาว เพราะที่ลาวและเวียดนาม ขับรถที่เลนขวา รถตู้ลาวจึง
สามารถขับได้ทั้งในลาวและเวียดนามเดินทางข้ามแม่น้ำโขง   
ผ่านสะพานมิตรภาพไทย - ลาว ๒ ดำเนินการเอกสารข้ามแดน 
จากนั้นเดินทางสู่แขวงสะหวันนะเขต ของ สปป.ลาว ตามเส้นทาง
ไฮเวย์ทางหลวงหมายเลข ๙ พร้อมชมบรรยากาศของสอง    
ข้างทาง สปป.ลาว ที่ยังเต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติและ      
ศิลปวัฒนธรรมสมัยเก่า นั่งไปเรื่อยๆ เพลินๆ ในที่สุดเราก็มาถึง
ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองที่ด่าน ตม. โดยนักท่องเที่ยวไทยไม่    
ต้องขอวีซ่าเข้าเวียดนาม อยู่ได้นาน ๑ เดือน เพื่อเข้าสู่ประเทศ
เวียดนาม  

ที่เวียดนามนี่ รถยนต์ไม่เยอะเท่าบ้านเราอาจจะเป็น
เพราะที่นั่นภาษีรถยนต์แพงมาก มีราคาแพงกว่าเท่าตัวเลยทีเดียว 
พวกเขาจึงนิยมขี่จักรยานยนต์มากกว่า เพราะมีราคาถูก ยิ่งถ้า

เป็นของจีนราคาประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาทเอง ซึ่ งการขี่
จักรยานยนต์ เห็นแล้วงงมาก เพราะจะขี่กันแบบตามใจฉันไม่มี
ระเบียบ ไม่รู้ที่นี่เขามีกฎหมายจราจรอะไรบ้าง แต่ที่แน่ๆ ไม่มี
กฎฯ ให้จักรยานยนต์ต้องชิดเลนซ้ายเหมือนเมืองไทย เพราะเห็น
จักรยานยนต์นับร้อยนับพันขี่สวนกันไปมาเต็มถนน ด้วยความ
ชำนาญ และถ้าได้ยินเสียงแตรก็ไม่ต้องตกใจว่าเราทำอะไรผิด 
เพราะรถที่นี่จะบีบแตรกันทั้งวัน (ซึ่งเหตุผลที่เขาบีบแตรกัน เรา
เองก็ยังไม่ทราบแน่ชัด แต่มีคนบอกว่าเพื่อเป็นการสื่อสารให้คน
อื่นรู้ว่ามีรถกำลังมาข้างหลัง บ้างก็บอกว่าเป็นการทักทายเมื่อเจอ
กัน...) และถ้าถามว่าไม่มีตำรวจจราจรเหรอ เท่าที่จำได้เคยเห็น
แค่ครั้งเดียวบริเวณสี่แยกใหญ่กลางเมืองเว้ ครั้งเดียวจริงๆ ไม่รู้ว่า
ตำรวจน้อยอย่างนี้ ถ้าเกิดอุบัติเหตุ เราจะต้องวิ่งไปหาตำรวจถึง
แยกนั่นเลยรึป่าว ส่วนถ้าใครต้องการข้ามทางม้าลาย ขอบอก
ว่ายากมากสำหรับคนไทยอย่างเรา เพราะรถจะไม่ยอมหยุด มีคน
ชาวเวียดนามบอกผมว่าให้เดินข้ามไปเลย เดี๋ยวรถจะใช้ความ
ชำนาญหลบให้เอง (ซึ่งผมยังทำใจข้ามถนนคนเดียวไม่ได้เลย)  

แม้เบาะบนรถตู้นั่นจะนิ่มแต่ถ้านั่งนานๆ ก็รู้สึกว่าเบาะ
นั่นแข็งยิ่งกว่าไม้ซะอีก นั่งรถต่ออีกซักพักเราก็มาถึงเมืองดองฮา 
ซึ่งตั้งอยู่บนแม่น้ำเบนไห่ แม่น้ำมีความสำคัญที่เคยเป็นเส้น   
แบ่งเขตระหว่างเวียดนามเหนือ กับเวียดนามใต้ และจุดหมาย
แรกที่เราได้เข้าชมนั่นคืออุโมงค์วินมอกซ์ อุโมงค์หลบภัยใต้ดิน   
ที่ชาวเวียดนามช่วยกันแอบขุดตอนเกิดสงครามเวียดนาม ใช้เวลา    
ขุดกว่า ๒๐ เดือน มีทางออกถึง ๑๓ ทาง และเคยเป็นที่อยู่อาศัย
ของชาวบ้านนานนับสิบปี ภายในอุโมงค์ทางเดินเล็กมาก เดินได้ 
ทีละคน ซึ่งใครที่เป็นโรคกลัวที่แคบไม่แนะนำให้ลงไปนะครับ  

ใช้เวลาเดินทางอีกประมาณ ๒ ชั่วโมง ก็ถึงเมืองเว้ ผมมี

โอกาสได้ลงเรือมังกร ซึ่งเป็นเรือที่ ใช้ ในราชสำนักของเวียดนาม
เมื่อหลายร้อยปีก่อน ล่องแม่น้ำหอมหรือชาวเวียดนามเรียก    
ซงเฮือง ซึ่งอากาศในวันนั้นดีมาก และมองเห็นสะพานสายรุ้งที่
ตอนมืดจะเปิดไฟซึ่งจะเปลี่ยนสีไปเรื่อย สวยงามแปลกตาไปอีก
แบบ จากตอนกลางวันล่องเรือไปถึงกลางแม่น้ำ การแสดงจาก
นางระบำรำฟ้อนวัฒนธรรมพื้นเมืองก็เริ่มขึ้น ต่อด้วยขับร้องเพลง
ประจำท้องถิ่นอันไพเราะ และถ้าใครชอบการแสดงก็สามารถซื้อ
ดอกไม้ให้เป็นรางวัล ราคาดอกละ ๒๐ บาท (ซึ่งถ้าขายไม่หมด 
เขาจะไม่พาเรากลับเข้าฝั่ง เรียกว่าไม่หมดไม่กลับก็ว่าได้...) ปิด
ท้ายด้วยการลอยกระทงบนแม่น้ำฯ โปรแกรมพิเศษเอาใจคนไทย 
(แม้ตอนที่ผมไปจะเป็นเดือนเมษายน ก็ตาม)  

จบอีกหนึ่งวันแล้วครับ ที่ทั้งเหนื่อย ทั้งสนุก พร้อม   
ตื่นตา ตื่นใจกับสิ่งใหม่ๆที่เราไม่สามารถเห็นได้ ในประเทศไทย  
วันนี้ผมขอพักที่ เมืองเว้แห่งนี้ก่อนนะครับ แล้วติดตามการ    
ท่องเที่ยวในประเทศเวียดนามของผมต่อได้ ในฉบับหน้า แล้วคุณ
จะได้รู้จักประเทศนี้มากขึ้นกว่าเดิม 



ท้ายเล่ม

 EGAT	 Magazine จัดทำโดย ฝ่ายสื่อสารองค์การ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่ปรึกษา ธาตรี ริ้วเจริญ เยาวลักษณ์   
โหตรภวานนท์ ยุวดี ธงสุวรรณ รัชดา ทองอยู่ วัชรินทร์ ชมภูศรี รัชดาพร เสียงเสนาะ บรรณาธิการ ยุทธชาติ เพียรมานะกิจ หัวหน้ากอง
บรรณาธิการ	ณัฐกา ปีตะเสน กองบรรณาธิการ กฤษณ์ สุนทรชาติ นิรุตต์ หมั่นกิจ สุรินทร์ หล่อฤาทัย นรากร ทับทิมดี อัครพล รักศรีรุ่งเรือง 
ธิดาเทพ ลือขุนทด ชลิศา แดงจำรูญ ภาพและศิลปกรรม กองผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์การ สมาชิกและจัดส่ง	 แผนกบริการ     
งานเผยแพร่ โทร. ๐ ๒๔๓๖ ๔๘๒๑ จัดพิมพ์โดย กองผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์การ สำนักกองบรรณาธิการ แผนกข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์ภายใน อาคารประชาสัมพันธ์ กฟผ. สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บางกรวย นนทบุรี ๑๑๑๓๐          
โทร. ๐ ๒๔๓๖ ๔๘๒๓  
 EGAT	Magazine เผยแพร่ความรู้ด้านพลังงานไฟฟ้าและการดำเนินงานของ กฟผ. ทั้งนี้ ความคิดเห็นเป็นของผู้เขียนมิใช่ของ กฟผ. 
บรรณาธิการ ขอสงวนสิทธิ์ ในการแก้ไขหรือปรับปรุงต้นฉบับเพื่อความเหมาะสม 

��

“Part of being a winner is knowing 
when enough is enough. 

Sometimes you have to give up the fight 
and walk away, and move on to something 

that’s more productive.” 
Donald Trump 

 

“ปัจจัยหนึ่งในการเป็นผู้ชนะก็คือ	 การรู้ว่าเมื่อไรที่ต้องพอก็คือพอ	 บางครั้งคุณอาจ
ต้องวางมือจากการต่อสู้และเดินออกมา	 จากนั้นจึงก้าวเดินไปข้างหน้า	 เพื่อทำในสิ่งที่เป็น
ประโยชน์มากกว่า”	
 โดนัลด์	ทรัมป์ มหาเศรษฐีชั้นนำของสหรัฐอเมริกา ผู้ประสบความสำเร็จอย่างสูงจาก
การทำธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ นอกจากจะเป็นนักธุรกิจผู้ทรงอิทธิพลแล้ว ทรัมป์ ยัง 
เป็นนักเขียน ผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ที่มีชื่อเสียง และเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เวทีนางงามระดับ
โลกอย่าง Miss Universe อีกด้วย แม้แต่นักสู้ที่สู้มาตลอดชีวิตจนสร้างอาณาจักรธุรกิจ        
จนมีสินทรัพย์กว่าสามพันล้านดอลลาร์สหรัฐ ยังรู้จักคำว่า “พอ” และการรู้ว่าเมื่อไรควรสู้ 
และเมื่อไรต้องถอย ซึ่งเป็นข้อดีที่ทำให้ ทรัมป์ ประสบความสำเร็จมาจนถึงปัจจุบัน 
 คำพูดของ ทรัมป์ ข้างต้น ไม่ได้พูดออกมาในมุมของคนที่ประสบความสำเร็จ      
มาตลอดจนไม่เข้าใจโลกอีกด้าน แต่เขาพูดออกมาในมุมมองของคนที่เคยผิดพลาด และ

สามารถผ่านมันมาได้แล้ว ด้วยอุปนิสัยที่กล้าได้กล้าเสีย ทำให้เขาร่ำรวยขึ้นมาอย่างรวดเร็วในวัยหนุ่ม เพราะความสำเร็จ 
ที่เข้ามาอย่างรวดเร็วนี่เอง ที่ทำให้ ทรัมป์ มีนิสัยลืมตัวในบางครั้ง มองทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรื่องเล็กน้อยไปหมด จนทำให้
เขาดำเนินธุรกิจผิดพลาดจนเกือบล้มละลายมาแล้ว แต่เคราะห์ดีที่เขากลับตัวทัน และด้วยความอดทน จึงสามารถผ่าน 
พ้นวิกฤติแห่งชีวิตไปได้ ทรัมป์ จึงได้นำประสบการณ์นี้มาเป็นบทเรียนในการใช้ชีวิตอย่างมีสติรู้ชอบในสิ่งที่กำลังทำ 
 เชื่อว่าหากเรานำแนวคิดดีๆ	 ของ	 โดนัลด์	 ทรัมป์	 ไปปฏิบัติ	 ย่อมสามารถประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่ทำ						
ได้เช่นกัน...	

คิดอย่างผู้ชนะคิดอย่าง Donald Trump/มั่งคั่งแล้วยังรู้จักพอ 
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