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	 EGAT	Magazine	ฉบับนี้มาพร้อม	
กับวาระครบรอบ	๔๓	ปี	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง	
ประเทศไทย	(กฟผ.)	“เยี่ยมบ้าน	กฟผ.”	ประจำฉบับนี้จึงขอพาไปสัมผัส	
สิ่งที่อยู่ ในใจผู้ปฏิบัติงาน	กฟผ.	ทุกคน	คือ	“คิดถึง”	ความสุขของคนไทย		
จึง	“ใส่ใจ”	ในการผลิตไฟฟ้า	จากนั้นต่อเนื่องไปด้วย	“สถานี	CSR”	ที่ว่ากันด้วย	
งานเพื่อสังคม	ชุมชน	และสิ่งแวดล้อม	ซึ่ง	กฟผ.	ยึดประโยชน์ของประเทศชาติ		
ตามคำมั่นต่อประชาชนเป็นสำคัญ	ภารกิจงานที่	กฟผ.	ทุ่มเทมาอย่างยาวนาน		
หากเปรียบเป็นช่วงชีวิตของคน	๔๓	ปี	นับเป็นวัยที่สั่งสมประสบการณ์ชีวิตมาอย่าง	
เต็มเปี่ยมก่อร่างสร้างฐานจนมั่นคง	พร้อมที่จะเป็นหลักให้กับคนรอบข้าง	เนื้อหาฉบับนี้	
จึงอัดแน่นไปด้วยภารกิจงานของ	 กฟผ.	 ทั้งภารกิจหลักด้านการผลิต	 จัดหา	 และส่งจ่าย
กระแสไฟฟ้า	 เพื่อความมั่นคงทางพลังงานที่จะขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้า	 รวมไปถึง
ภารกิจที่เกี่ยวเนื่องเพื่อความสุขของคนไทย	
	 ก่อนจบการทักทายกัน	กฟผ.	ขอบอกว่า	พี่น้องชาวไทยทุกคนคือคนสำคัญของเรา	
๔๓	ปี	ของ	กฟผ.	เป็น	๔๓	ปี	ที่มีประชาชนเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมคิดร่วมตัดสินใจในการ
พัฒนาโครงการต่างๆ	 เสมอมา	ขอขอบคุณคนไทยที่ร่วมทางตลอดมา	และ	 กฟผ.	 จะเคียง
ข้างคนไทยตลอดไป	

ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ กฟผ. 
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๔๖



	 นางสาวยิ่งลักษณ์	 ชินวัตร	 นายกรัฐมนตรี	 พร้อมด้วย					
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง	 เดินทางมาติดตามความคืบหน้าการแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยและการเตรียมความรับมือกับสถานการณ์ในพื้นที่ต้นน้ำ							
ณ	 เขื่อนภูมิพล	 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 (กฟผ.)	 อำเภอ

สามเงา	 จังหวัดตาก	 โดยมี	 นายสุริยะ	 ประสาทบัณฑิตย์			
ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก	พร้อมด้วยนายสุทัศน์	ปัทมสิริวัฒน์	
ผู้ว่าการ	 กฟผ.	 ให้การต้อนรับ	 เมื่อวันที่	 ๑๔	 มิถุนายน	
๒๕๕๕	
	 ในการนี้	ดร.รอยล	จิตรดอน	ในฐานะประธานคณะ
อนุกรรมการติดตามวิเคราะห์สถานการณ์น้ำและจัดสรรน้ำ
เพื่อดูแลบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ	 รายงานความคืบหน้าว่า	
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการวางแผนรับมือกับปริมาณน้ำ	
ทำให้ต้องพร่องน้ำออกจากเขื่อนสำคัญๆ	 หลายเขื่อน	 ทำให้
แต่ละเขื่อนมีพื้นที่เหลือรองรับน้ำฝนได้	
	 เมื่ อ เสร็จสิ้ นการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง	 นายกรัฐมนตรีและคณะได้เดินทางไปยังบริเวณ	
สันเขื่อนภูมิพล	 เพื่อตรวจสอบระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำของ
เขื่อน	พร้อมทั้งแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเพื่อให้ความมั่นใจกับ
ประชาชนว่า	 อ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพลยังมีพื้นที่ว่างรองรับน้ำ
ได้อีกปริมาณมาก	

	 วันที่	 ๒๗	 มิถุนายน	 ๒๕๕๕	 นายสุทัศน์	 ปัทมสิริวัฒน์		
ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 (กฟผ.)	 พร้อมด้วย
รองผู้ว่าการทั้ง	๑๐	สายงาน	พร้อมใจกันเปิดงาน	“กฟผ.	องค์การ
ใสสะอาด”	 และร่วมลงนามในปฏิญญาขับเคลื่อนองค์การใสสะอาด	
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศจุดยืนและความมุ่งมั่นในการขับ
เคลื่อนองค์การให้สะอาดโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล	
	 นายสุทัศน์	ปัทมสิริวัฒน์	ผู้ว่าการ	กฟผ.	กล่าวว่า	กฟผ.	
มีความมุ่งมั่นที่จะนำพาองค์กรไปสู่การเป็นองค์การแห่งธรรมา		
ภิบาล	 และได้กำหนดคุณสมบัติอันพึงประสงค์ของผู้ปฏิบัติงาน		
ข้อหนึ่งว่า	 ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต	 รู้จักประหยัดมัธยัสถ์	 เพื่อ	
ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่องค์การใสสะอาด	 นอกจากนี้ยังมีนโยบาย
การกำกับดูแลกิจการที่ดี	และมีกระบวนการตรวจสอบและควบคุม
ภายใน	 ซึ่งทั้งหมดเป็นการแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสของการ
ทำงาน	และอีกหนึ่งกรณีที่เห็นได้ชัด	คือ	กฟผ.	ได้แบ่งแยกหน้าที่
ระหว่างผู้ผลิตไฟฟ้า	 (Operator)	 และผู้ตรวจสอบ	 (Regulator)	
ออกจากกัน	 โดยมีคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน	 (กกพ.)	
ซึ่งเป็นหน่วยงายภายนอกเป็นผู้ตรวจสอบ	 ปกป้องผลประโยชน์
ของมีผู้ส่วนได้ส่วนเสีย	

	 ทั้งนี้	 เพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมความซื่อตรงของสังคมไทย	
ผู้ ว่ าการ	 กฟผ.	 ได้ร่วมลงนามในปฏิญญากับองค์กรภาคี
ยุทธศาสตร์ในงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ	 ครั้งที่	 ๕	 ปี	 ๒๕๕๕	
ที่จะนำแนวคิด	 “รัฐวิสาหกิจโปร่งใส	 สร้างไทยซื่อตรง”	 มาสู่การ
ดำเนินงานของ	 กฟผ.	 ในทุกระดับอย่างจริงจัง	 และจะร่วมมือกับ
เครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการเสริมสร้างและเป็นแบบอย่างในเรื่อง
ความซื่อตรง	โปร่งใส	แก่สังคม	
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ผู้ว่าการ กฟผ. นำรองผู้ว่าการ ๑๐ สายงาน 
ลงนามปฏิญญาขับเคลื่อนองค์การใสสะอาด 

นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ต้นน้ำที่เขื่อนภูมิพล 
ติดตามสถานการณ์น้ำ ความก้าวหน้าการป้องกันน้ำท่วม 



	 วันที่	 ๑๖	 พฤษภาคม	๒๕๕๕	 นายสุทัศน์	 ปัทมสิริวัฒน์	
ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 (กฟผ.)	 ร่วมลงนาม	
ตกลงในบันทึกความเข้าใจโครงการความร่วมมือด้านเทคนิค-								
วิชาการ	 โรงไฟฟ้าพลังน้ำ	ระยะที่	๓	กับ	ท่านสีสะหวาด	ทิระวง	
ผู้อำนวยการใหญ่รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว	ณ	 สำนักงานกลาง	 กฟผ.	
นนทบุรี	
	 นายสุทัศน์	ปัทมสิริวัฒน์	ผู้ว่าการ	กฟผ.	กล่าวว่า	กฟผ.	

และรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว	 มีความสัมพันธ์กันในหลายด้าน	 เช่น	
การเชื่อมโยงระบบและซื้อขายไฟฟ้า	 และการพัฒนาธุรกิจร่วมกัน
ทั้งกับ	 กฟผ.	 และบริษัทในเครือของ	 กฟผ.	 ส่งผลให้มีความ
สัมพันธ์แน่นแฟ้นขึ้นโดยลำดับ	ก่อนหน้านี้ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามใน
บันทึกความเข้าใจโครงการความร่วมมือด้านเทคนิค-วิชาการ		
โรงไฟฟ้าพลังน้ำมาแล้ว	๒	ระยะ	เมื่อปี	๒๕๔๕	และ	๒๕๕๐	ตาม
ลำดับ	 โดยรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวได้ส่งเจ้าหน้าที่มาศึกษาดูงานและ
เข้ารับการฝึกอบรมด้านโรงไฟฟ้าพลังน้ำและระบบส่งไฟฟ้าที่	
กฟผ.	 ตามแผนการเตรียมความพร้อมบุคลากรของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว	 ซึ่งผลจากความสัมพันธ์อันดีนี้จะนำ
ไปสู่ความร่วมมือในโครงการสำคัญต่อไปในอนาคต	
	 โครงการความร่วมมือระหว่าง	 กฟผ.	 และ	 ฟฟล.	 มี
วัตถุประสงค์	 ดังนี้	 ๑)	 ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคนิคการผลิต
ไฟฟ้า	 ๒)	 แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านบริหารจัดการการผลิต
ไฟฟ้าและการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังน้ำและระบบส่ง	๓)	พัฒนา
งานวิจัยและพัฒนาระบบผลิตและส่งไฟฟ้า	 ๔)	 การพัฒนา
บุคลากร	 ๕)	 เสริมสร้างความเชี่ยวชาญและการพึ่งพาตนเองทาง
เทคโนโลยีในระดับภูมิภาค	
	

	 นายวิวัฒน์	 สิริเกียรติกุล	 ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ	
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 (กฟผ.)	 เป็นผู้แทน	 กฟผ.	
มอบเงินสนับสนุนการจัดสร้างห้องผ่าตัด	 และหออภิบาลผู้ป่วย
วิกฤติในอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน	 โดยมี	 รศ.นพ.สุเมธ	 พีรวุฒิ	
คณบดีคณะแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 เป็น			
ผู้รับมอบ	เมื่อวันที่	๑	พฤษภาคม	๒๕๕๕	ณ	โรงพยาบาลสงขลา
นครินทร์	 จังหวัดสงขลา	 ซึ่งเป็นการส่งมอบงวดแรกจำนวน	 ๙๕	
ล้านบาท	 จากทั้งหมด	 ๑๕๐	 ล้านบาท	 และจะส่งมอบเงินสนับ			
สนุนงวดที่	 ๒	 จำนวน	 ๕๕	 ล้านบาท	 ในเดือนกันยายน	 ๒๕๕๕	
ต่อไป	
	 การจัดสร้างห้องผ่าตัดและหออภิบาลผู้ป่วยวิกฤติ ใน
อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินแบบครบวงจรนี้	 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้
รองรับผู้ป่วยจากอุบัติเหตุฉุกเฉินร้ายแรง	 รวมถึงภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติในพื้นที่ภาคใต้ได้อย่างเพียงพอและทันท่วงที	 เนื่องจาก
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์เป็นโรงพยาบาลหลักในการรองรับ		
ผู้ป่วยที่มีอาการหนักเกินขีดความสามารถของโรงพยาบาลอื่นใน
พื้นที่	 จึงเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องภาคใต้	 อีกทั้ง	

ยังเป็นการกระตุ้นต่อไปยังนักศึกษาแพทย์และนักวิจัยในพื้นที่ ให้
เรียนรู้	และวิจัยเกี่ยวกับโรคร้ายต่างๆ	
	 ขณะนี้ภาพรวมการก่อสร้างเสร็จสิ้นไปแล้วมากกว่า			
ร้อยละ	 ๘๕	 เหลือเพียงการตกแต่งภายในเท่านั้น	 ซึ่งคาดว่า						
การก่อสร้างจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายน	๒๕๕๕	
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กฟผ.-รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว ต่ออายุความร่วมมือเทคนิค-วิชาการ 
สานต่อองค์ความรู้ด้านพลังน้ำและระบบส่งร่วมกัน 

กฟผ. สนับสนุนโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 
สร้างห้องผ่าตัด งวดแรก ๙๕ ล้านบาท 
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ส่งมอบโรงไฟฟ้าบ้านคลองเรือ 
กฟผ. หนุนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของสังคม 

	 นายพงษ์ดิษฐ	 พจนา	 ผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการสังคม					
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 (กฟผ.)	 เป็นประธานเปิด
กิจกรรมอบรมผู้นำเยาวชนภาคเหนือ	 สร้างโลกที่ยั่งยืน	 ภายใต้
โครงการ	 “Move	 World	 Together:	 เคลื่อนโลกไปด้วยกัน”	 ซึ่ง	
กฟผ.	 ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 กระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 และ
ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพเด็ก	 จัดขึ้น	 ณ	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
ศูนย์ลำปาง	 เมื่อวันที่	 ๒๖	 พฤษภาคม	 ๒๕๕๕	 โดยมีเยาวชน			
เข้าร่วมอบรม	๑๔๐	คน	
	 การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะทาง		
การคิด	วิเคราะห์	การวางแผนอย่างสร้างสรรค์	เพื่อพัฒนาตนเอง	
ชุมชน	 และสังคม	 เสริมสร้างความรู้เรื่องความมั่นคงทางพลังงาน
และความยั่งยืนของสภาพแวดล้อม	 เพื่อสร้างผู้นำรุ่นใหม่ด้าน
พลังงานและสิ่งแวดล้อม	 โดยมี	 ผศ.ดร.อุษณีย์	 อนุรุทธ์วงศ์						
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาอัจฉริยภาพมนุษย์และพัฒนาทักษะ	
การคิด	ผศ.ดร.จิตติ	มงคลชัยอรัญญา	ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา
ชุมชน	 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 และ

พลังงานโดยชุมชน	 และนายประภาส	 พันธุ์อร่าม	 หัวหน้ากอง
ธุรการ	เขื่อนสิริกิติ์	ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม	เป็น
วิทยากรหลัก	
	 ในการอบรมยังได้ทำการทดสอบวัดแววอัจฉริยะและ
ความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชน	 พบว่า	 มีแววอัจฉริยะความคิด
ฉีกกรอบสูงถึงร้อยละ	๑๔	จากสถิติค่าเฉลี่ยร้อยละ	๐.๑	ซึ่งนับว่า
เป็นสถิติที่สูงมาก	 และคาดว่าการจัดทำโครงการด้านพลังงานและ
สิ่งแวดล้อมของเยาวชนกลุ่มนี้	 จะนำไปสู่การจัดทำโครงการใน
ภาคปฏิบัติในพื้นที่ชุมชนที่เป็นประโยชน์ต่อไป	

	 เมื่อวันที่	๕	มิถุนายน	๒๕๕๕	นายสุทัศน์	ปัทมสิริวัฒน์	
ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 (กฟผ.)	 ส่งมอบ				
โรงไฟฟ้าพลังน้ำชุมชนบ้านคลองเรือให้ชุมชนเป็นผู้ดูแล	 โดยมี	
นายมนัส	 คล้ายรุ่ง	 ผู้ ใหญ่บ้านบ้านคลองเรือ	 เป็นผู้แทนชุมชน		
รับมอบ	ณ	บ้านคลองเรือ	 ตำบลปากทรง	 อำเภอพะโต๊ะ	 จังหวัด
ชุมพร	
	 นายสุทัศน์	 ปัทมสิริวัฒน์	 ผู้ว่าการ	 กฟผ.	 กล่าวว่า				
โรงไฟฟ้าพลังน้ำชุมชนบ้านคลองเรือ	 เป็นโครงการที่	 กฟผ.	 ให้	
การสนับสนุนผ่านนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม	 ที่มุ่งเน้น

ประสิทธิผลมากกว่าการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์	 เน้น
สร้างประโยชน์ให้ชุมชน	 สังคม	 และประเทศชาติได้ตระหนักและ
รู้จักใช้ต้นทุนของชุมชนในการพึ่งพาตนเองด้านพลังงานและ				
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	
	 โรงไฟฟ้าพลังน้ำชุมชนบ้านคลองเรือ	 ประกอบด้วย
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด	๑๐๐	กิโลวัตต์	จำนวน	๑	เครื่อง	พร้อม
อุปกรณ์ประกอบ	ซึ่ง	กฟผ.	ให้การสนับสนุนพร้อมกับงบประมาณ
สำหรับเสาไฟฟ้าและระบบสายส่งไฟฟ้า	 รวมมูลค่าประมาณ					
๙	 ล้านบาท	 ใช้เวลาก่อสร้างทั้งสิ้น	 ๙	 เดือน	 แล้วเสร็จสามารถ
จ่ายไฟฟ้าได้ตั้งแต่เดือนมกราคม	 ๒๕๕๕	 โรงไฟฟ้าแห่งนี้								
มีจุดเริ่มต้นเมื่อปี	 ๒๕๕๑	 โดย	 กฟผ.	 ร่วมกับคณะสังคม			
สงเคราะห์ศาสตร์	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 คณะวิศวกรรม	
ศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 และมหาวิทยาลัยชีวิต
นครศรีธรรมราช	 ดำเนินโครงการจัดการความรู้ด้านพลังงานใน
พื้นที่ภาคใต้	 เพื่อศึกษาสถานการณ์พลังงานและศักยภาพชุมชน	
ในพื้นที่	 ส่งผลให้มีการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ						
โรงไฟฟ้าพลังน้ำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 เหมาะสมกับเงื่อนไข
ชุมชนรวม	๑๒	แห่ง	รวมถึงหมู่บ้านคลองเรือด้วย	

Move World Together อบรมผู้นำเยาวชน 
ช่วยคิดสร้างโลกที่ยั่งยืนด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
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	 เมื่อวันที่	๓	พฤษภาคม	๒๕๕๕	นายธวัช	วัจนะพรสิทธิ์	
รองผู้ว่าการกิจการสังคม	 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	
(กฟผ.)	 ลงนามข้อตกลงเป็นเจ้าภาพร่วมจัดการแข่งขันเรือพาย	
ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย	 ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว	 ประจำปี	 ๒๕๕๕	 (The	 EGAT	 King’s	 Cup	
Thailand	 Championships	 2012)	 กับ	 พลเอกพลวัฒน์	 สิโรดม	
นายกสมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย	 ณ	 การกีฬาแห่ง			
ประเทศไทย	ราชมังคลากีฬาสถาน	อันจะช่วยพัฒนากีฬาประเภท
นี้ต่อไป	โดย	กฟผ.	ให้การสนับสนุนทั้งสถานที่จัดการแข่งขัน	และ
งบประมาณในการจัดแข่งขันอีก	๓.๖	ล้านบาท	

กฟผ. ชวนชุมชนสร้างฝาย 
๑,๑๒๐ ฝาย ถวายสมเด็จย่า 

ชวนเที่ยวชมการแข่งขันเรือพาย ท่ามกลางความงาม ๓ เขื่อนใหญ่ 
กฟผ. เตรียมผลักดันจัดตั้งชมรมกีฬาเรือพายประจำท้องถิ่น 

	 นายธวัช	 วัจนะพรสิทธิ์	 รองผู้ว่าการกิจการสังคม	กฟผ.	
เปิดเผยว่า	 ที่ผ่านมาเขื่อนของ	 กฟผ.	 ถูกใช้ประโยชน์ด้าน					
การชลประทาน	 การเกษตรกรรม	 การผลิตไฟฟ้า	 การคมนาคม	
การท่องเที่ยว	 ฯลฯ	 เพื่อส่งเสริมกีฬาทางน้ำเพิ่มอีกประการหนึ่ง	
กฟผ.	 ได้หารือกับสมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย	 เพื่อทดลอง
จัดการแข่งขันเรือพายขนาดเล็กในอ่างเก็บน้ำของ	 กฟผ.	 ซึ่ง
ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี	 ก่อนนำมาสู่การใช้อ่างเก็บน้ำของ	
กฟผ.	จำนวน	๓	แห่ง	คือ	เขื่อนรัชชประภา	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	
เขื่อนศรีนครินทร์	 จังหวัดกาญจนบุรี	 และเขื่อนภูมิพล	 จังหวัด
ตาก	 เป็นสถานที่จัดการแข่งขันเรือพายรายการใหญ่อย่างเป็น
ทางการในครั้งนี้	
	 การแข่งขันเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยฯ	 ประจำ
ปี	 ๒๕๕๕	 แบ่งการแข่งขันออกเป็น	 ๓	 ประเภท	 ได้แก่	 ๑)	 เรือ
กรรเชียงสากล	 (Rowing)	 ๒)	 เรือแคนู/คายัค	 แบบ	 Canoe	
Sprint	 และ	 ๓)	 เรือยาวประเพณี	 (Traditional	 Boat)	 ๕	 ฝีพาย	
และเรือยาวมังกร	 (Dragon	 Boat)	 ๑๐	 ฝีพาย	 รวมทั้งสิ้น	 ๘๖	
รายการ	 โดยสนามแรกจัดขึ้นระหว่างวันที่	 ๑๘-๒๐	 พฤษภาคม	
๒๕๕๕	 ณ	 เขื่อนรัชชประภา	 สนามที่	 ๒	 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่	
๑๑-๑๒	สิงหาคม	๒๕๕๕	ณ	เขื่อนศรีนครินทร์	และสนามสุดท้าย
จะจัดระหว่างวันที่	๑๙-๒๑	ตุลาคม	๒๕๕๕	ณ	เขื่อนภูมิพล	

	 เมื่อวันที่	 ๑๑	 พฤษภาคม	 ๒๕๕๕	 เขื่อนศรีนครินทร์		
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 (กฟผ.)	 ได้จัดพิธีเปิด
โครงการ	 “๑,๑๒๐	 ฝาย	 ถวายสมเด็จย่า”	 เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่
ป่าต้นน้ำ	 และแสดงถึงความสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่สมเด็จ		

พระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงพระราชทานนามมาเป็นชื่อ
เขื่อนศรีนครินทร์	โดยมี	นายชัยวัฒน์	ลิมป์วรรณธะ	ผู้ว่าราชการ
จังหวัดกาญจนบุรี	 เป็นประธานเปิดโครงการ	 และนายกิตติ					
ตันเจริญ	ผู้ช่วยผู้ว่าการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ	กฟผ.นำทีมผู้ปฏิบัติงาน	
กฟผ.	ส่วนราชการ	และประชาชนร่วมทำฝาย	
	 สำหรับกิจกรรมนี้	 กฟผ.	 ได้ผนึกกำลังกับทุกภาคส่วน	
ในอำเภอศรีสวัสดิ์	 จังหวัดกาญจนบุรี	 ร่วมกันพลิกฟื้นคืน					
ความชุ่มชื้นให้แก่ผืนป่าต้นน้ำ	ด้วยการสร้างฝายชะลอน้ำ	รวมทั้ง
การร่วมป้องกันและดับไฟป่า	 ตามแผนงานโครงการภายใน	 ๓	 ปี	
โดยจะดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	
สยามบรมราชกุมารี	 ภายในเขื่อนศรีนครินทร์	 พื้นที่เทศบาล
เอราวัณ	 และพื้นที่ตำบลแม่กระบุง	 สำหรับการจัดทำฝายมี				
เป้าหมายให้แล้วเสร็จภายในวันที่	 ๒๑	 ตุลาคม	 ๒๕๕๕	 ซึ่งเป็น	
วันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จย่าครบรอบ	๑๑๒	ปี	



รอบรั้วพลังงาน
เรื่องและภาพ:กองสื่อสารพัฒนาโครงการ กฟผ. 
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กระทรวงพลังงาน กฟผ.  
ชาวฆ้องชัย ออกแรงแข็งขันลงแขกเกี่ยวข้าว 

สืบสานประเพณีดั้งเดิมของชาวนาไทย 

	 ชาวนา	 คือ	 เส้นเลือดใหญ่ของชาติ	 เป็นเส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงคนไทยทั้งประเทศ	 ในขณะที่	
พลังงาน	 เป็นพลังที่ขับเคลื่อนสังคมและระบบเศรษฐกิจ	 การที่ภาคส่วนสำคัญทั้งสองร่วมกันจัดงาน	
“ลงแขกเกี่ยวข้าว	 เกี่ยวใจ	 ชาวฆ้องชัย	 กาฬสินธุ์”	 เพื่อสืบสานประเพณีที่มีมาแต่ช้านาน	 และส่งเสริม
การทำนาแบบเกษตรอินทรีย์	จึงนับเป็นกิจกรรมคุณภาพที่หน่วยงานด้านพลังงานได้มีส่วนช่วยพัฒนา
คุณภาพชีวิตของชาวนาไทย	
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	 กระทรวงพลังงาน	 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย	 (กฟผ.)	 และชาวอำเภอฆ้องชัย	 จังหวัด
กาฬสินธุ์	 ร่วมแรงร่วมใจกันจัดงาน	 “ลงแขกเกี่ยวข้าว	
เกี่ยวใจ	 ชาวฆ้องชัย	 กาฬสินธุ์”	 ซึ่งในงานเป็นการช่วย

กันลงแรงเกี่ยวข้าวตามประเพณีของชาวบ้านโดยไม่หวัง
ค่าตอบแทน	 โดยมี	 ดร.คุรุจิต	 นาครทรรพ	 รองปลัด
กระทรวงพลังงาน	 เป็นประธานเปิดงาน	 พร้อมด้วย	
นายสมศักดิ์	 สุวรรณสุจริต	 ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์	
นายวีระวัฒน์	โอสถานุเคราะห์	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดกาฬสินธุ์	 หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด	 และ
คณะผู้บริหาร	 กฟผ.	 นำโดย	 นายสุนชัย	 คำนูณเศรษฐ์	 รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้า	 และ
นายปรีชา	 จูสิงห์	 ผู้ช่วยผู้ว่าการชุมชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อมโครงการ	 ร่วมลงแขก			
เกี่ยวข้าวกับชาวฆ้องชัยกว่า	๑,๐๐๐	คน	ท่ามกลางบรรยากาศครึกครื้น	ณ	บริเวณแปลงนา	
บ้านกุดฆ้องชัย	หมู่ที่	๓	อำเภอฆ้องชัย	จังหวัดกาฬสินธุ์	เมื่อวันที่	๗	พฤษภาคม	๒๕๕๕	

	 ดร.คุรุจิต	 นาครทรรพ	 รองปลัดกระทรวงพลังงาน	 กล่าวว่า	 ประเพณีลงแขก
เกี่ยวข้าว	 ถือเป็นประเพณีที่แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาชาวบ้าน	 ที่ครอบครัวเล็กๆ	 สามารถ
ทำนาผืนใหญ่ได้สำเร็จ	ด้วยความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านโดยไม่หวังผลตอบแทน	 เป็นภาพ
ของความมีน้ำใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	 และความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของคนไทย	 และยังแสดง
ถึงกุศโลบายในการสร้างความรัก	ความสามัคคีกลมเกลียวกันของคนในสังคม	งาน	“ลงแขก
เกี่ยวข้าว	 เกี่ยวใจ	ชาวฆ้องชัย	กาฬสินธุ์”	 จึงเป็นการสืบสานประเพณี
ดั้งเดิมที่มีมาแต่โบราณให้คงอยู่ต่อไป	 สำหรับแปลงนาที่มาร่วมกันลง
แขกเกี่ยวข้าวในวันนี้	 เป็นแปลงนาที่	 กฟผ.	 ได้สนับสนุนให้เกษตรกร
หันมาทำเกษตรอินทรีย์	 ไม่ใช้สารเคมี	 ที่มีกระบวนการทั้งจัดอบรมใน
ภาคทฤษฎีและการลงมือปฏิบัติจริง	 ซึ่งที่ผ่านมาแปลงนาเหล่านี้ก็ได้ให้
ผลผลิตที่ปลอดภัยทั้งต่อเกษตรกรและบริโภค	
	 ด้าน	 นายธนิต	 พันธุ์หินกอง	 ปลัดบริหารงานปกครอง	
อำเภอฆ้องชัย	 กล่าวว่า	 งาน	 “ลงแขกเกี่ยวข้าว	 เกี่ยวใจ	 ชาวฆ้องชัย	
กาฬสินธุ์”	 เป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการ	 “ชุมชนเกษตรอินทรีย์	
ชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”	 ที่	 กฟผ.	 ร่วมกับอำเภอฆ้องชัย			กระทรวงพลังงาน กฟผ.  

ชาวฆ้องชัย ออกแรงแข็งขันลงแขกเกี่ยวข้าว 
สืบสานประเพณีดั้งเดิมของชาวนาไทย 

	 ลงแขก	 หมายถึง	 การบอกแขกหลายคนให้มา
ช่วยกันทำการสิ่งใดสิ่งหนึ่ง	

	 ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว	คือ	การที่เจ้าของนา	
บอกเพื่อนบ้านให้รู้ว่าจะเกี่ยวข้าวเมื่อใด	 และเมื่อถึงวันที่

กำหนดเจ้าของนาก็จะปักธงที่นาของตนเพื่อให้เพื่อน
บ้านหรือแขกรู้	 จะได้มาช่วยเกี่ยวข้าวได้ถูกต้อง	 ทั้งนี้	
เจ้าของนาจะจัดเตรียมน้ำดื่ม	 อาหารคาวหวาน	 ไว้
รับรองด้วย	 และในขณะเกี่ยวข้าวก็จะมีการละเล่น			
ร้องเพลงพื้นบ้านเป็นที่สนุกสนานเพลิดเพลิน	 ช่วยให้
คลายความเหน็ดเหนื่อยได้	 ประเพณีนี้นับเป็นเอกลักษณ์
อย่างหนึ่งของผู้มีอาชีพเกษตรกรรมโดยเฉพาะใน			
ภาคอีสานของไทย	

จัดอบรมให้แก่กลุ่มเกษตรกรหัวก้าวหน้าในอำเภอฆ้องชัย	 ที่สนใจหัน
มาทำเกษตรอินทรีย์	ซึ่งมีเกษตรกรจาก	๕	ตำบล	๔๘	หมู่บ้าน	จำนวน	
๕๐๐	 ครอบครัว	 เข้ารับการอบรมไปแล้วก่อนหน้านี้	 โดยแต่ละ
ครอบครัวจะแบ่งที่นาของตนขนาดพื้นที่	 ๒	 ไร่	 ทดลองปลูกข้าวโดยไม่
ใช้สารเคมี ในเบื้องต้นก่อน	 เมื่อได้ผลดีก็จะขยายพื้นที่ปลูก	 รวมถึง
แนะนำต่อไปยังเกษตรกรคนอื่นๆ	 รวมจำนวนที่นานำร่องที่เข้าร่วม
โครงการ	๑,๐๐๐	ไร่	
	 ภายหลังกิจกรรมเสร็จสิ้น	 กฟผ.	 ได้มอบวัสดุในการทำปุ๋ย

เกษตรอินทรีย์ ให้เกษตรกรนำไปทดลองทำเพื่อใช้งานจริงในแปลงนา
เกษตรอินทรีย์ที่ เข้าร่วมโครงการ	 เพื่อนำร่องขยายความรู้ ไปสู่
เกษตรกรผู้สนใจท่านอื่นๆ	 นอกจากนี้	 กฟผ.	 ยังมีโครงการส่งเสริม	
วิชาการหลังเก็บเกี่ยว	 เพื่อพัฒนาคุณภาพข้าวและพัฒนาขีดความ
สามารถของเกษตรกรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ระดับสากลด้วย	



เยี่ยมบ้านกฟผ.
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เรื่อง :ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ กฟผ.  ภาพ :กองผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ กฟผ. 

ไฟฟ้าเกิดขึ้นในประเทศไทยครั้งแรกเมื่อปี	พ.ศ.	๒๔๒๗		
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	๕		

นับแต่นั้นมากิจการไฟฟ้าของไทยก็ได้เติบโตอย่างต่อเนื่องและมีความมั่นคง		
พร้อมส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน		

ซึ่งความสำเร็จดังกล่าว	กฟผ.	นับเป็น	“ตัวจักร”	สำคัญที่ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ	

กฟผ.
เพราะ “คิดถึง” ความสุขของคนไทย 
จึง “ใส่ ใจ” ในการผลิตไฟฟ้า 


นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ 
ผู้ว่าการ กฟผ. 
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	 หากย้อนอดีตกลับไปการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 (กฟผ.)	 เริ่ม
ก่อตั้งเมื่อวันที่	 ๑	พฤษภาคม	๒๕๑๒	จวบจนปีนี้	 กฟผ.	มีอายุครบ	๔๓	ปีเต็ม		
ที่ได้ทำหน้าที่ผลิตและส่งไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้านครหลวง	 และการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค	 เพื่อจัดจำหน่ายให้แก่ประชาชน	ภายใต้วิสัยทัศน์	 “เป็นองค์การชั้นนำใน
กิจการไฟฟ้าในระดับสากล”	 ซึ่งกิจการไฟฟ้าของไทยได้รับการพัฒนาอย่างไม่
หยุดหย่อนทั้งด้านเทคโนโลยีและบุคลากร	 ภายใต้การบริหารงานของผู้ว่าการที่มี
ประสิทธิภาพ	๑๑	ท่าน	๑๑	สมัย	ซึ่งแต่ละสมัยนั้นมีความยาก	หรือความท้าทาย
ในการดำเนินงานที่แตกต่างกันออกไป	จวบจนปัจจุบัน	การทำงานของ	กฟผ.	จะ
เดินหน้าไปในทิศทางไหน	 ก้าวต่อไปจะเป็นเช่นไร	 แล้ววันนี้เรายืนอยู่ตรงจุดไหน
ในอาเซียน	 นายสุทัศน์	 ปัทมสิริวัฒน์	 ผู้ว่าการ	 กฟผ.	 คนที่	 ๑๑	 มีคำตอบให้				
กับเรา	

	
ตลอด๔๓ปีที่ผ่านมากฟผ.เป็นทั้งผู้ผลิตและพัฒนา
	 “ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน	ทุกอย่างมีความเกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าทั้งสิ้น	
ทำให้การพัฒนาระบบไฟฟ้าเป็นไปอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง	 โดยในปัจจุบัน	
ระบบไฟฟ้าของไทยมีมาตรฐานเทียบได้กับระดับสากล	 ที่ผ่านมา	 กฟผ.	 ได้รับ
บทบาทในการสร้างคุณูปการเพื่อสังคมไทยต่างๆ	 มากมาย	 ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ
ความมั่นคงทางด้านพลังงาน	 การเป็นผู้ผลิต	 และจัดหาแหล่งเชื้อเพลิง	 การดูแล
สิ่งแวดล้อม	 ชุมชน	 และใส่ใจสังคม	ซึ่งสิ่งต่างๆ	 เหล่านี้	 สะท้อนได้ว่า	 กฟผ.	 มี
ความตั้งใจจริงที่จะรับบทบาทเป็นผู้ผลิต	 และผู้พัฒนาระบบไฟฟ้าไทยอย่างยั่งยืน
ให้กับคนไทยทั้งประเทศ”	

	
ปัจจัยใดที่ทำให้กฟผ.มีความมั่นคงแข็งแรงจวบจนทุกวันนี้
	 “บุคลากรนับเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่ช่วยผลักดันและทำให้	 กฟผ.	 เดินไป
ข้างหน้าได้อย่างต่อเนื่อง	 ที่ผ่านมา	 กฟผ.	 มีผู้ว่าการที่มีความรู้ความสามารถ				
มีผู้ปฏิบัติงานที่มีความรักความสามัคคีกลมเกลียว	 ปัจจัยทั้งสองประการ	 ส่งผล
ให้	กฟผ.	มุ่งสู่ความเป็นเลิศในหลายๆ	ด้าน	อาทิ	การเดินเครื่อง	การผลิตไฟฟ้า	
การส่งจ่ายไฟฟ้าที่ดี	 และมีมาตรฐาน	 สามารถเทียบเคียงได้กับประเทศพัฒนา
แล้วทั่วโลก	 สิ่งต่างๆ	 เหล่านี้เกิดขึ้นจากการวางรากฐานอันมั่นคง	 ขณะเดียวกัน
ความโปร่งใส	 เป็นอีกสิ่งที่	 กฟผ.	 ได้ยึดถือกันมาจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร		
ที่เน้นหนักเรื่องความโปร่งใส	 ซื่อสัตย์สุจริต	 นอกจากนี้การมีระบบงานที่ทันสมัย	
ก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้องค์กรมั่นคง	 แข็งแรง	 และเป็นแบบอย่างที่ดี ให้		
กับองค์กรอื่นๆ”	

	
ทิศทางในอนาคต
	 “ปัจจุบันการใช้ ไฟฟ้าทั้งในภาคอุตสาหกรรมและภาคครัวเรือนมี				
แนวโน้มสูงขึ้น	ซึ่งพิสูจน์ได้จากตัวเลขการใช้พลังงานภายในประเทศ	ที่ล่าสุดเมื่อ
วันที่	 ๒๗	 เมษายน	 ๒๕๕๕	 มีความต้องการใช้พลังงานสูงสุด	 (Peak)	 อยู่ที่	
๒๖,๑๒๑	 เมกะวัตต์	 ส่งผลให้	 กฟผ.	 มีความจำเป็นต้องแสวงหาแหล่งผลิตไฟฟ้า	

และสร้างระบบไฟฟ้าที่มีมาตรฐานให้คนไทยทั้งประเทศได้ใช้ไฟฟ้าอย่างพอเพียง
และมีความมั่นคง	 ซึ่งความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าเหล่านี้	 เป็นผลให้	 กฟผ.	
จำเป็นต้องสร้างโรงไฟฟ้าใหม่เพิ่มขึ้นใน	 ๒	 ลักษณะ	 คือ	 การสร้างโรงไฟฟ้าเพื่อ
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ทดแทนโรงไฟฟ้าเก่าที่หมดอายุลง	 และการสร้างโรงไฟฟ้าใหม่	 เพื่อเสริมสร้าง
ความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ	
	 อย่างไรก็ดี	 ปัจจุบัน	 กฟผ.	 มิได้เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าแต่เพียงผู้เดียว	 ยังมี	
โรงไฟฟ้าของเอกชนที่ผลิตไฟฟ้าด้วย	 ซึ่งสิ่งที่จะทำให้	 กฟผ.	 อยู่ได้อย่างยั่งยืน	
คือ	 ต้องมีระบบผลิตไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ	 ราคาเหมาะสม	 สามารถดำเนินการ
จนมีผลงานเทียบเคียงหรือแข่งขันได้กับเอกชนทั้งในและต่างประเทศ	 ทำให้	
กฟผ.	เติบโตไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืน”	

สัดส่วนพลังงานร้อยละ๕๐ถือเป็นภาพที่สมดุล
	 “โครงสร้างอุตสาหกรรมไฟฟ้าปัจจุบันที่	 กฟผ.	 มีสัดส่วนในการผลิต
ประมาณร้อยละ	 ๕๐	 ถือเป็นสัดส่วนที่เพียงพอ	 และทำให้	 กฟผ.	 มีอนาคต	
นอกจากนี้	 กฟผ.	 ยังเป็นผู้ดูแลระบบส่ง	 และศูนย์ควบคุมระบบกำลังไฟฟ้าแห่ง
ชาติ	 และเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าอีกประมาณครึ่งหนึ่งของประเทศ	 ซึ่งสิ่งต่างๆ	
เหล่านี้ถือเป็นภาพที่สมดุล	 เพราะหาก	 กฟผ.	 ดำเนินการเองทั้งหมด	 ต้องใช้เงิน
ลงทุนจำนวนมหาศาล	 นอกจากนี้	 จะส่งผลให้ไม่มีการแข่งขัน	 และไม่มีการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ	 ซึ่งล้วนแต่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคหรือประชาชนผู้ ใช้ไฟ
ทั้งสิ้น	

โอกาสที่กฟผ.จะเติบโตในอาเซียน
	 ในปี	๒๕๕๘	ประเทศไทย	จะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	ถือ
เป็นการสร้างโอกาสที่ดี ให้กับ	 กฟผ.	 เพราะตามแผนการพัฒนาและเชื่อมโยง	
โครงข่ายระบบสายส่งไฟฟ้าอาเซียน	(ASEAN	Power	Grid)	มีนโยบายที่จะเชื่อม
โยงโครงข่ายระบบไฟฟ้าไปทั่วทุกประเทศภายในอาเซียน	 ๑๐	 ประเทศ	 ส่งผลให้
เกิดโครงข่ายที่ ใหญ่ขึ้น	 ทำให้เกิดการซื้อขายแลกเปลี่ยนไฟฟ้า	 ในขณะเดียวกัน
แต่ละประเทศก็มีการเปิดกว้างในการลงทุนด้านกิจการไฟฟ้า	 ซึ่งถือเป็นโอกาส	
อันดีที่	 กฟผ.	 จะผลักดันให้บริษัทในเครือเข้าไปลงทุนในต่างประเทศ	 และ
ร่วมพัฒนาโครงการต่างๆ	 และเมื่อมีการเชื่อมโยงมากขึ้น	 การซื้อขายก็มากขึ้น	
โอกาสในการทำธุรกิจก็มีมากตามไปด้วย	 องค์กรใดที่มีขีดความสามารถสูงก็จะได้
รับโอกาสต่างๆ	เหล่านี้ไป	ซึ่งในปี	๒๕๕๘	กฟผ.	และบริษัทในเครือจะต้องเข้าไป
คว้าโอกาสต่างๆ	 เหล่านี้มาให้ได้	 อันจะนำไปสู่ความมั่นคงร่วมกันของประชาคม
ในอาเซียน	และเป็นผลดีต่อธุรกิจ	อุตสาหกรรม	

	 การเดินทางในก้าวต่อไป กฟผ. ยังคงมุ่งเน้นสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
ทางด้านพลังงานไฟฟ้าให้กับประเทศ และความยั่งยืนนี้ ย่อมหมายถึงการเป็น
องค์กรแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติด้วย 
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ก้าวแรกของ	กฟผ.		
จากคำบอกเล่า	ของ	
“ซูเปอร์เค”	

ก้าวแรกของแต่ละองค์กรย่อมมีความแตกต่างใน
เรื่องที่มาที่ ไป	 แต่สิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญต่อ						
อัตลักษณ์ขององค์กร	 คือ	 จุดเริ่มต้นขององค์กร
นั้นๆ	และในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา	๔๓	ปี	กฟผ.	
ในวันที่	 ๑	 พฤษภาคม	 ๒๕๕๕	 จึงขอนำเสนอ				
ก้ าวแรกของ	 กฟผ.	 รวมถึงเหลียวหลังมอง				
การพัฒนาพลังงานของไทยในอดีต	 ผ่านคำบอกเล่า
ของผู้ว่าการ	 เกษม	 จาติกวณิช	 หรือ	 “ซูเปอร์เค”	
ผู้ซึ่งมีคุณูปการกับ	กฟผ.	มาตั้งแต่แรกก่อตั้ง	
	 ผู้ว่าการ	 เกษม	 จาติกวณิช	 เล่าว่า	
ก่อนสงครามโลก	 ครั้งที่	 ๒	 ประเทศไทยใช้
พลังงานน้อยมาก	 มีการให้สัมปทานกับบริษัท	
ไฟฟ้าสยาม	 จำกัด	 ของเดนมาร์ก	 ทำโรงไฟฟ้า
วัดเลียบ	 ขนาดเพียง	 ๑๐-๒๐	 เมกะวัตต์ก็พอใช้
ทั่วกรุงเทพฯ	 ตอนนั้นใช้เชื้อเพลิงจากฟืนเป็น
หลัก	 ส่วนต่างจังหวัดก็ ใช้เครื่องดีเซลเล็กๆ	
ขนาด	 ๒๐๐-๓๐๐	 กิโลวัตต์	 ถ้าใครอยู่ ใกล้โรงสี
ข้าวก็อาจใช้ ไฟจากข้าวเปลือกที่ โรงสี ใช้ผลิต
ไฟฟ้าขายให้ประชาชน	 ระบบไฟฟ้าสมัยนั้นเป็น
แบบต่างคนต่างทำไม่มีการเชื่อมโยงระบบกัน	
	 พอสงครามสงบ	 เศรษฐกิจโตขึ้นมา
ทันที	 เริ่มมีอุตสาหกรรมเล็กๆ	 เกิดขึ้น	 ร้านค้า
ต้องการใช้ไฟ	 มีการสร้างตึกสูง	 ต้องการใช้ลิฟต์
ใช้แอร์	 ไฟฟ้าที่แม้จะมาจากโรงไฟฟ้าใหญ่ที่				
วัดเลียบและสามเสนไฟก็ยังตก	ทำให้ประเทศเรา
ล้าหลังประเทศอื่นๆ	 ทุกคนต่างไปซื้อเครื่อง
ปั่นไฟมาช่วยตัวเอง	 จึงมีความคิดอยากพัฒนา
ไฟฟ้าขึ้น	 โดยกรมพระกำแพง	 ท่านพาฝรั่งคน
หนึ่งจากสวีเดนมาทำโครงการ	 ฝรั่งคนนั้นเห็นว่า	
เมืองไทยยังใช้ไฟน้อยจึงควรสร้างเขื่อนขนาด	
๘๐	 เมกะวัตต์	 และการสร้างเขื่อนควรเป็นเขื่อน
อเนกประสงค์ที่มีประโยชน์ต่อเกษตรกรและ
ป้องกันน้ำท่วมด้วย	 ถ้าจะให้ดีที่สุดต้องไปสร้าง
เขื่อนทางเหนือเพื่อที่จะไม่ต้องผันน้ำ	 เลยคิดจะ
ไปสร้างที่	“ยันฮี”	
กำเนิดการไฟฟ้ายันฮี
	 “ยันฮี”	 เป็นชื่อท้องถิ่น	 จุดที่จะสร้าง
เขื่อนนั้นเป็นภู เขาเข้ามาหนีบ	 ทำให้ เป็นที่	
เหมาะสม	 เพราะจะได้ไม่ต้องใช้คอนกรีตมาก	 มี
หินแข็งแรง	 มีน้ำมากพอ	 ทำให้ธนาคารโลกเห็น
ชอบที่จะให้เรากู้เงิน	 ตอนนั้นถกเถียงกันอยู่นาน
ว่าเขื่อนขนาดใหญ่กี่ปีจะใช้ ไฟหมด	 เพราะ
ประเด็นคือ	 ต้องมีรายได้กลับมาใช้ เงินคืน
ธนาคารโลก	 และตอนนั้นประเทศไทยยังไม่เคยกู้
มากแบบนี้	ที่ต้องใช้เงินคืน	๕๙	ล้านเหรียญ	 ใน
เวลา	๒๐	ปีด้วยตัวเอง	ไม่ให้เอาเงินงบประมาณ
ประเทศไปคืน	 จึงเกิดปัญหาขึ้นมาว่าหน่วยงาน

การไฟฟ้ายันฮี	 (ในขณะนั้น)	 ซึ่งมีระบบส่งไฟฟ้า
เชื่อมโยงที่ ใหญ่ที่สุด	 รับตำแหน่งเป็นผู้ว่าการ	
กฟผ.	 เพราะการไฟฟ้ายันฮีมีงบประมาณและ
เทคโนโลยีมากที่สุด	 ส่วนการไฟฟ้าลิกไนต์อยู่ที่
แม่เมาะ	 ด้านการไฟฟ้าตะวันออกเฉียงเหนือ	 มี
จุดเริ่มต้นมาจากการชลประทาน/การสร้างเขื่อน	
ทำให้ไม่ชินกับการเดินเครื่อง	 จึงเห็นควรรวมทั้ง	
๓	การไฟฟ้าเข้าด้วยกัน	มีระบบไฟฟ้าที่เชื่อมต่อ
กันหมด	ปัญหาไฟฟ้าตกไฟฟ้าดับก็หมดไป	
งานหลักของกฟผ.
	 ยุคนั้นเริ่มมีการมองหาเชื้อเพลิงที่
เหมาะสมกับประเทศ	 ดูความเหมาะสม	 ต้นทุน
การผลิตที่ต่ำ	 เข้าใจว่านี่คือหลักการของ	 กฟผ.	
คือ	 หาเชื้อเพลิงที่มั่นคง	 และซื้อขายไฟฟ้าให้กับ
ฝ่ายจำหน่าย	 คือ	 การไฟฟ้านครหลวง	 และการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ที่ซื้อราคาส่งจาก	กฟผ.	แล้ว
ขายต่อให้ประชาชน	 วิธีการนี้มีตั้งแต่ยุคเริ่ม			
ก่อตั้ง	 กฟผ.	 และโครงสร้างก็เหมือนเดิมอยู่จน
ทุกวันนี้	ทั้งนี้การตั้ง	กฟผ.	 เป็นรัฐวิสาหกิจตอน
นั้นมีความจำเป็น	 เพราะไม่มีเอกชนที่มีกำลังพอ
จะทำกิจการไฟฟ้าได้	
ทิศทางการพัฒนาพลังงานที่ถูกทาง
	 คำว่า	 “การพัฒนาพลังงานที่ถูกทาง”	
ในสายตาของผู้ว่าการ	 เกษม	 คือ	 ผู้ผลิตไฟฟ้า
ต้องมีอิสระ	 ซึ่งท่านก็ดี ใจว่าเป็นไปตามแนวทาง
ที่วางไว้	 สำหรับการซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศ	
ควรซื้อด้วยราคาที่เป็นธรรมกับทั้ง	๒	ฝ่าย	และ
อีกเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญคือ	 สิ่งแวดล้อม	 ซึ่ง
มีตัวอย่างที่ดี ให้เห็นแล้วจากการที่ โรงไฟฟ้า
แม่เมาะสามารถแก้ปัญหาเรื่องก๊าซซัลเฟอร์			
ไดออกไซด์ได้สำเร็จ	
ข้อมูล:บทสัมภาษณ์ประวัติการพัฒนาพลังงานของประเทศ
โครงการศึกษาของสำนักงานเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับ
ชุมชน(สพช.)พ.ศ.๒๕๔๔

ใดจะเป็นคนทำเขื่อน	 กรมชลประทานทำไม่ได้
เพราะเป็นราชการ	 เงินต้องเข้าหลวงหมด	 ตอน
นั้นยังไม่มีหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ	 ก็เลยคิดตั้งการ
ไฟฟ้ายันฮีขึ้นมาในปี	๒๕๐๐	
	 แต่การจะสร้างเขื่อนต้องใช้เวลานาน	
ก็เลยเร่งสร้างโรงจักรพระนครเหนือที่นนทบุรี
ก่อน	 ตอนสร้างเราเป็นนายช่างควบคุมการ
ก่อสร้างและมีวิศวกรจากมหาวิทยาลัยมาร่วมกัน
สร้างทั้งวันทั้งคืน	 ตอนนั้นเป็นยุคทองของการ
ไฟฟ้า	 สมัยนั้นตึกสูงสุดก็	 ๙	 ชั้น	 แต่	 Boiler			
โรงจักรพระนครเหนือสูงกว่าตึก	 ๙	 ชั้นอีก				
ทุกคนตื่นเต้นกันมาก	 ทั้งโครงการมีเครนเดินได้
ตัวเดียว	ทุกคนสู้กับเวลา	เร่งวันเพื่อที่จะให้เสร็จ
ให้ได้”	ซูเปอร์เค	กล่าว	
การพัฒนาพลังงานแบบสมัยใหม่
	 คุณเกษม	 จาติกวณิช	 อดีตผู้ว่าการ	
กฟผ.	 คนที่	 ๑	 เล่าด้วยว่า	 จากโรงไฟฟ้า
พระนครเหนือ	 ก็มีการสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มขึ้น
เรื่อยๆ	 ในที่ต่างๆ	 เพื่อให้ทันกับความต้องการ	
ตอนนั้นคิดอย่างเดียวคือขอให้มีไฟใช้	 และต้อง
ไม่ขัดข้อง	 ทำเรื่อยมาจนกระทั่งเห็นว่าสถานที่
สร้างเขื่อนจะหมด	 น้ำมันก็แพงขึ้น	 เลยต้องคิด
ว่าจะใช้อะไรมาผลิตไฟฟ้า	 มีเหลืออย่างเดียว
ตอนนั้นคือปรมาณู	 ทุกคนต้องการหนีน้ำมันแพง	
รวมทั้งสหรัฐอเมริกาด้วย	 เมื่อคิดว่าค่าก่อสร้าง
ไม่แพงกว่าน้ำมันและไม่แพงกว่าถ่านหิน	 จึงเริ่ม
หาที่สร้างโรงไฟฟ้าปรมาณูจนไปได้ที่อ่าวไผ่	
จั งหวัดชลบุรี	 แต่ต่อมาไปสำรวจเจอก๊าซ
ธรรมชาติและลิกไนต์เพิ่มขึ้นเสียก่อน	 จึงเริ่ม
สร้างโรงเผาลิกไนต์เล็กๆ	 ๗๕	 เมกะวัตต์ทีละโรง	
อันนั้นเป็นจุดเปลี่ยนพลังงานของเมืองไทยเลย	
คือ	 เริ่มยุคก๊าซธรรมชาติกับลิกไนต์	 เป็นการ
พัฒนาพลังงานแบบสมัยใหม่	 ส่วนปรมาณูไม่ได้
ใช้เลย	
ระบบส่งไฟฟ้า
	 สำหรับการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้า	
เนื่องจากกำลังใช้ส่วนใหญ่นั้นอยู่กรุงเทพฯ				
โรงไฟฟ้าพลังน้ำส่วนใหญ่อยู่ทางภาคเหนือ	 จึง
ต้องมีการพัฒนาระบบส่ง	 เปลี่ยนจาก	 ๓.๕	 กิโล
โวลต์ที่ ใช้ ในต่างจังหวัด	 เป็น	 ๒๓๐	 กิโลโวลต์	
เพื่ อส่ งกระแสไฟฟ้าจากเขื่ อนภูมิพลลงมา
กรุงเทพฯ	แต่ปัจจุบันระบบส่งของ	กฟผ.	พัฒนา
ไปยิ่งกว่านั้น	 คือ	 ๕๐๐	 กิ โลโวลต์แล้ว	 ซึ่ง						
ผู้ว่าการ	 เกษม	 ยืนยันว่า	 “ระบบเราใช้ได้ไม่แพ้
ใคร	 ขนาดยุโรปก็สู้ เขาได้เหมือนกัน	 เพราะ
ฉะนั้นถือว่าการวางแผนยุคนั้นเป็นการมองล่วง
หน้าไว้ดี	ก็เลยได้ระบบที่ดีมา”	
การรวม๓การไฟฟ้า
	 กฟผ.	เกิดจากการรวมการไฟฟ้า	
ยันฮี	การไฟฟ้าลิกไนต์	และการไฟฟ้า	
ตะวันออกเฉียงเหนือ	โดยมีผู้ว่าการ	
เกษม	จาติกวณิช	ผู้ว่าการ	
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	 ข้อกังขาจึงมีอยู่ว่า	 หากประเทศเยอรมนีเลิกใช้โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์	
แล้วจะเอากำลังผลิตไฟฟ้าจากไหนมาทดแทนกำลังผลิตที่หายไป	
	 ในระหว่างที่ โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ทยอยปิดตัวลง	 เยอรมนีจำต้อง
สร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินและก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อย	๑๗	โรง	ทำให้เยอรมนี
ต้องนำเข้าถ่านหินเพิ่มขึ้นถึง	 ๔๕-๔๘	 ล้านเมตริกตันในปี	 ค.ศ.	 ๒๐๒๑	 และมีแนว
โน้มจะนำเข้าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ	 โดยนำเข้าถ่านหินจากยุโรปกลางอย่างสาธารณรัฐเช็ก
เป็นส่วนใหญ่	 แม้เยอรมนีจะมีนโยบายมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้า	
พลังงานหมุนเวียน	 รวมไปถึงการสร้างระบบโครงข่ายแบบชาญฉลาด	 แต่ก็ไม่ได้
ปฏิเสธเชื้อเพลิงกระแสหลักอย่างถ่านหิน	 โดยมองว่าเชื้อเพลิงประเภทนี้ยังเป็น				
สิ่งจำเป็นที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเยอรมนีให้เติบโตต่อไปได้	

	 ประเทศเยอรมนี	 ยักษ์ ใหญ่ด้านอุตสาหกรรมของโลก	 ตัดสินใจจะ					
ทยอยปิดโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์	 หลังเห็นตัวอย่างโรงไฟฟ้าฟุกุชิม่า	 ไดอิจิ	
ประเทศญี่ปุ่น	 ประสบปัญหาหลังแผ่นดินไหวและสึนามิ	 เยอรมนีเป็นประเทศผู้นำ			
ด้านอุตสาหกรรมซึ่งมีความต้องการใช้ ไฟฟ้ามหาศาลมากกว่าไทยถึง	 ๕	 เท่า	 มี				
โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์	๑๗	โรง	ผลิตไฟฟ้าได้เกือบ	๒๐,๐๐๐	เมกะวัตต์	หรือ
คิดเป็นร้อยละ	 ๒๓	 ของการผลิตไฟฟ้าทั้งหมด	 และขณะนี้ ได้ทยอยปิดโรงไฟฟ้า
พลังงานนิวเคลียร์ ไปแล้ว	๘	โรง	ส่วนอีก	๙	โรงที่เพิ่งสร้างใหม่จะปิดอย่างช้าที่สุด
ปี	ค.ศ.	๒๐๒๑-๒๐๒๒	

ลดต้นทุนพลังงานด้วยนโยบายอนุรักษ	์
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	 ดูจากสัดส่วนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าของประเทศเยอรมนี	 ประกอบไป
ด้วย	 ถ่านหิน	 ร้อยละ	 ๔๕	 พลังงานนิวเคลียร์	 ร้อยละ	 ๒๓	 พลังงานหมุนเวียน				
ร้อยละ	๑๗	ก๊าซธรรมชาติ	 ร้อยละ	๑๔	ปิโตรเลียม	ร้อยละ	๑	 เมื่อเปรียบเทียบกับ
แผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย	 (พีดีพี	 ๒๐๑๐)	 ฉบับปรับปรุง			
ครั้งที่	 ๓	 จะเห็นว่าประเทศไทยยังพึ่งพาก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่มีต้นทุนสูง
อยู่มาก	 (ประมาณร้อยละ	 ๗๐)	 ในขณะที่ถ่านหิน	 ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่พยุงค่ากระแส
ไฟฟ้าของประเทศมาโดยตลอดกลับมีบทบาทน้อยลงเรื่อยๆ	 ตรงนี้จะทำให้ประเทศ
ไทย			เสียเปรียบต้นทุนด้านพลังงานอย่างเห็นได้ชัด	

	 มีผู้เสนอให้ประเทศไทยใช้นโยบายอนุรักษ์พลังงานเพื่อลดต้นทุนด้าน
พลังงานเช่นเดียวกับที่เยอรมนีกำลังดำเนินการ	 โดยกำหนดแผนให้มีการลดการใช้
พลังงานลงครึ่งหนึ่ง	 พร้อมทั้งตั้งเป้าที่จะเป็นผู้นำในเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียน	 หากประเทศไทยจะดำเนินการเช่นนั้นได้	 เราต้องมีความพร้อม
ทั้งทางด้านบุคลากร	 เงินทุน	 และที่สำคัญก็คือ	 ความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการอย่าง			
เอาจริงเอาจัง	 เพราะนโยบายการอนุรักษ์พลังงานจะดำเนินการโดยหน่วยงานทาง
ภาคพลังงานเพียงหน่วยงานเดียวคงไม่ได้	 แต่จะต้องครอบคลุมไปถึงทุกภารกิจของ
ทุกกระทรวง	 ทบวง	 กรม	 รวมไปถึงความมีส่วนร่วมของภาคประชาชนด้วย	 ในส่วน

ของประเทศเยอรมนีการที่จะบรรลุเป้าหมายได้นั้นจำต้องปรับรื้อโครงสร้างพื้นฐาน
เก่าทั้งหมด	 อาทิ	 กำหนดกฎหมายให้อาคารเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน	
สามารถเก็บความร้อนได้อีกร้อยละ	๑-๒	ปรับปรุงโครงสร้างระบบขนส่งมวลชน	และ
มีมาตรการต่างๆ	อย่างถี่ยิบ	โดยกำหนดให้มีการตรวจสอบมาตรการต่างๆ	ทุก	๓	ปี	
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	 ดังนั้น	 นโยบายการอนุรักษ์พลังงานจะมีมุมมองในฐานะผู้ผลิตพลังงานเพียง
ส่วนเดียวคงไม่ได้	 แต่ต้องครอบคลุมไปถึงโครงสร้างพื้นฐานของผู้บริโภคพลังงาน
โดยรวมด้วย	 เพราะฉะนั้น	 การพิจารณาต้นทุนของพลังงานไฟฟ้าจำเป็นต้องดูปัจจัย
ตัวอื่นๆ	ประกอบด้วย	 อาทิ	 ต้นทุนของเชื้อเพลิงประเภทต่างๆ	 ในกรณีเยอรมนีได้มี
การประเมินเอาไว้ว่า	 หากเยอรมนีเลือกที่จะสร้างโรงไฟฟ้าที่ ใช้ก๊าซธรรมชาติแทน
โรงไฟฟ้าถ่านหินจะส่งผลทำให้ชาวเยอรมันต้องจ่ายค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้นประมาณ	 ๑.๕-๒	
เซนต์สหรัฐฯ	 ต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง	 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	 ๕	 ของบิลค่าไฟฟ้า	 ต้อง
ยอมรับความจริงที่ว่า	 “ของดีราคาถูกไม่มี”	 เมื่อเราไปเพิ่มสัดส่วนของเชื้อเพลิงที่มี
มูลค่าสูงกว่า	 จึงเป็นเรื่องธรรมดาที่คนเยอรมันทั้งประเทศต้องช่วยกันแบกรับต้นทุน
พลังงานที่สูงขึ้น	

	 ประเทศไทยควรเลือกบริหารต้นทุนเชื้อเพลิงให้มีความสมดุล	 ในระดับโลก
เขาใช้อย่างไร	 ระดับภูมิภาคใช้อย่างไร	 และในกลุ่มภาคีอาเซียนสัดส่วนการใช้				
เชื้อเพลิงเป็นอย่างไร	 ประเทศที่สามารถดำเนินนโยบายการอนุรักษ์พลังงานได้ดี	
ส่วนใหญ่เป็นประเทศที่มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูง	 เพราะต้องใช้งบประมาณ
จำนวนมากในการปรับโครงสร้างเพื่อเกื้อกูลต่อการอนุรักษ์พลังงาน	 ดังนั้น								
ถ้าประเทศไทยคิดจะพึ่งพาตัวเองด้วยนโยบายการอนุรักษ์พลังงาน	 ต้องทำตัวเองให้
เป็นที่พึ่งได้ก่อน	นั่นหมายความว่าเราต้องมีเศรษฐกิจที่ดี	 เพื่อที่จะไปพัฒนาบุคลากร
ที่มีความเชี่ยวชาญ	 พร้อมทั้งมีเงินทุนเพียงพอที่จะไปลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน
ต่างๆ	 หากประเทศไทยยังคงดำเนินนโยบายที่ ใช้เชื้อเพลิงที่มีต้นทุนสูงอยู่เช่นนี้					
ในอนาคตข้างหน้าเราอาจสูญเสียความมั่นคงด้านพลังงาน	 อีกทั้งนโยบายด้าน				
การอนุรักษ์พลังงานก็ยังไปไม่ถึงไหน	 ท้ายที่สุดแล้วประชาชนคงต้องแบกรับต้นทุน
ด้านพลังงานที่สูงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้	
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เปิดฟ้า...พลังงานโลก

	 จิ้มนิ้วลงไปตรงกลางแผนที่ประเทศอินเดียจะพบกับเมือง				
ที่มีชื่อว่า	 นาคปูร์	 (Nagpur)	 และห่างออกไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ
ของนาคปูร์ประมาณ	 ๓๒	 กิโลเมตร	 มีอุโมงค์ทอดยาวลึกราว	 ๓.๒	
กิโลเมตรลงสู่ ใต้ดิน	 เบื้องล่างนั้นมีกำแพงถ่านหินที่ชายร่างกายกำยำ
เปียกเหงื่อกำลังใช้อุปกรณ์ขุดเจาะอย่างแข็งขัน	 หลังจากนั้นขุม

พลังงานใต้ดินจะถูกลำเลียงขึ้นมาในฐานะเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าที่
สำคัญที่สุดของอินเดีย	

เรื่อง: ธิดาเทพ  ภาพ: ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ กฟผ. 

เศรษฐกิจอินเดียโตเกินคาด
สวนทางพลังงานเข้าขั้นน่าห่วง

รายงานข่าวเศรษฐกิจระบุว่า	เศรษฐกิจอินเดียเติบโตกว่าที่คาดการณ์ ไว้	
โดยอัตราการเติบโตอยู่ที่ร้อยละ	๕.๕	ในเดือนเมษายน-มิถุนายน	

๒๕๕๕	ซึ่งก่อนหน้านี้คาดการณ์ ไว้ที่ร้อยละ	๕.๒		
ขณะที่ช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนเติบโตร้อยละ	๕.๓	แต่อย่างไรก็ตาม

การไม่ปรับตัวด้านพลังงานให้ทันต่อความต้องการใช้ที่เพิ่มขึ้น		
อาจส่งผลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจในระยะยาว	

	 คนอิน เดี ยจำนวนมากเพลิ ด เพลินกับชี วิ ต				
ชนชั้นกลางของประเทศอุตสาหกรรม	 ทำให้ความต้องการ
ใช้ถ่านหินเพื่อการผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ	 ในแนวทาง
เดียวกันกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ	 อินเดียไม่ได้มีน้ำมัน
หรือก๊าซธรรมชาติมากพอที่จะพูดได้เต็มปากว่าเป็น				
เชื้อเพลิงในประเทศของตนโดยแท้จริง	 แต่พวกเขามี
ถ่านหินสำรองมากเป็นอันดับ	 ๕	 ของโลก	 และที่ผ่านมา

ถ่านหินก็ทำหน้าที่ได้ประสบความสำเร็จในฐานะเชื้อเพลิง
ตัวแปรที่ทำให้หัวเมืองใหญ่ของอินเดียกลายสภาพเป็น
เมืองอุตสาหกรรมเต็มตัว	 เงินลงทุนมหาศาลกว่า	
๑๓๐,๐๐๐	 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ	 ถูกทุ่มลงทุนไปในภาค
พลังงานในช่วง	๕	ปีที่ผ่านมา	ส่วนหนึ่งของเงินจำนวนนั้น	
หรือราว	 ๖๐,๐๐๐	ล้านดอนลาร์สหรัฐฯ	 เป็นการลงทุนจาก

ภาคเอกชน...นับเป็นการลงทุนจากภาคเอกชนก้อนใหญ่
ที่สุดเท่าที่เคยมีมาในอินเดีย	

	 แต่ทว่าการครอบครองถ่านหินสำรองและการ

ลงทุนมหาศาลไม่อาจการันตีความมั่นคงทางพลังงานให้กับ
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อินเดียได้	 การที่ไฟฟ้าในบ้านเรือนติดๆ	 ดับๆ	 ไม่ ใช่เรื่องแปลกของคนอินเดีย	
เพราะในช่วงที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด	 โรงไฟฟ้าทั้งประเทศสามารถผลิต
ไฟฟ้าได้น้อยกว่าความต้องการสูงสุดถึงร้อยละ	 ๑๐	 ขณะที่ระบบส่งไฟฟ้าก็ไม่
เพียงพอ	จนไม่อาจเข้าถึงประชากรชาวอินเดียถึง	๓๐๐	ล้านคน	(ปริมาณนับว่า
ยังคงสูงมากแม้จะมีการปรับปรุงมากขึ้นแล้วในระยะหลัง)	
	 นั่นหมายความว่า	 อินเดียมีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้มาก
เพียงพอกับความต้องการใช้เพื่อเติมเต็มความเติบโตทางเศรษฐกิจ	 ส่งผลให้เมื่อ
วันที่	 ๑๘	 มกราคม	 ๒๕๕๕	 กลุ่มนักธุรกิจผู้ทรงอิทธิพลกลุ่มหนึ่งของประเทศ		
อดรนทนไม่ได้	 ขอเข้าพบนายกรัฐมนตรีเพื่อเรียนให้ทราบถึงความจำเป็นใน
เรื่องนี้	
	 ปัญหาส่วนหนึ่งมาจากตัวโครงสร้างการผลิตไฟฟ้าเอง	 ภาครัฐซึ่งเป็น

ผู้รับหน้าที่ขุดถ่านหินขึ้นมาใช้ประโยชน์ล้มเหลวในการเพิ่มปริมาณการขุด
ถ่านหินขึ้นมาใช้ให้ทันต่อความต้องการ	 ต่างจากจีนที่ทำได้ดีเยี่ยมในการบริหาร
จัดการขุดถ่านหินขึ้นมาใช้	 (ดูตาราง	 ๑)	 จากนั้นกระแสไฟฟ้าถูกส่งต่อไปยัง
ประชาชนชาวอินเดีย	 โดยสายส่งไฟฟ้าที่เป็นของเอกชนที่บ่อยครั้งมีปัญหา
คอร์รัปชั่น	 เมื่อถ่านหินที่ผลิตได้ ในประเทศไม่เพียงพอต่อความต้องการ						
โรงไฟฟ้าจึงไม่มีทางเลือกนอกเสียจากนำเข้าถ่านหินจากต่างประเทศ	 โรงไฟฟ้า
เอกชนสร้างใหม่ในอินเดียจึงมักประสบปัญหาทางการเงิน	 พอเป็นเช่นนี้ โอกาส
จะเห็นนักลงทุนใหม่ๆ	สร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มเติมจึงไม่น่าเป็นไปได้	
	 ไม่มี ใครคาดหวังจะได้เห็นโครงสร้างการผลิตไฟฟ้าที่สมบูรณ์แบบใน	
เร็ววัน	 โครงสร้างของอินเดียปัจจุบันอยู่ ในช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างวิธีการแบบ
เก่ากับการตลาดแนวใหม่	 ณ	 จุดนี้สิ่งที่หลายฝ่ายกังวล	 คือ	 ความสามารถของ

อินเดียเองในการจะผ่านเรื่องยุ่งเหยิงในการผลิตและส่งจ่ายไฟฟ้าให้เพียงพอต่อ
ความต้องการ	
	 ภาพของปัญหาในเรื่องนี้ชัดเจนมานานแสนนานแล้ว	 ติดอยู่ที่การ			
แก้ปัญหายังไม่เกิด	 เมื่อปัญหาเรื้อรังสะสมมานาน	 เกมแห่งการโทษกันไปมา	
ระหว่างกระทรวงจึงเริ่มขึ้น	 แทนที่จะหันหน้าเข้าหากันหาทางแก้ปัญหา	 สิ่งที่	
น่ากลัว	 คือ	 จากปัญหาเรื่องพลังงานที่แก้ได้แต่กลับไม่ได้รับการแก้	 จะพา
เศรษฐกิจรวมถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ย่ำแย่ไปด้วยในอนาคต	 แล้ว		
อย่างนี้สิ่งที่อินเดียพยายามสร้างชาติด้วยอุตสาหกรรมในช่วง	 ๒	 ทศวรรษที่	
ผ่านมาจะเป็นอย่างไรต่อไป	
	 ถึงแม้ปัญหาพลังงานของอินเดียดูเหมือนไม่ ใช่เรื่องง่ายที่จะแก้ไข				
แต่ผู้สังเกตการณ์หลายท่านกล้าฟันธงเลยว่า	 รัฐบาลอินเดียจะไม่ปล่อยให้ไฟดับ
คราวละนานเกินไปจนทำให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งหงุดหงิด	 ทั้งนี้เพื่อรักษา
ฐานเสียง	 และตามมาตรฐานที่ผ่านๆ	 มา	 อินเดียก็มีการปรับปรุงการเข้าถึง
กระแสไฟฟ้าของประชาชนให้ดีขึ้น	 แม้จะไม่รวดเร็วทันใจเสียทีเดียว	 ส่วนภาค
เอกชนที่ต้องการความมั่นคงทางพลังงานอย่างยิ่งยวด	 พวกเขาคงไม่งอมือ				
งอเท้ารอการจัดการของภาครัฐ	 แต่จะใช้วิธีสร้างโรงไฟฟ้าเป็นของตัวเองโดย
อาศัยเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ	 ถ้าบททดสอบในเร็ววันนี้	 คือ	 การรอดพ้นจาก
วิกฤติพลังงาน	 อินเดียน่าจะสอบผ่าน	 ด้วยที่เป็นแหล่งฐานหินสำรองอันดับ	 ๕	
ของโลก	 แต่ถ้าบททดสอบอยู่ที่ โครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าที่ช่วยให้เศรษฐกิจ
เดินหน้าได้	หากวัดกันตรงนี้อินเดียคงยากที่จะสอบผ่าน	

ข้อมูล	:	The	Economist	

เศรษฐกิจอินเดียโตเกินคาด
สวนทางพลังงานเข้าขั้นน่าห่วง

ตาราง ๑ 

กำลังการผลิตไฟฟ้าของอินเดีย แบ่งตามประเภทเชื้อเพลิง 



ไฟฟ้าหัวใจใหม่
เรื่องและภาพ:รัชดาพร เสียงเสนาะ 
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	 ครั้งแล้ว	 ครั้งเล่า	 เกือบจะทุกปี	 ที่ข่าวลือเกี่ยวกับเขื่อนจะแตกเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหวเป็น
ประเด็นที่สร้างความสนใจได้ทุกครั้ง	 โดยเฉพาะปีนี้เกิดแผ่นดินไหว	 ดินทรุดตัว	 ดินถล่มบ่อยครั้งใน
แถบภูมิภาคเอเชีย	ยิ่งตอกย้ำความรู้สึกวิตกกังวลให้เพิ่มสูงขึ้นสำหรับประชาชนที่อยู่ ใกล้เขื่อน	
	 ความกลัว	เป็นเรื่องของความรู้สึก	แต่ความจริง	สามารถพิสูจน์ ได้ทางวิทยาศาสตร์	

เขื่อน
กับมาตรการรองรับแผ่นดินไหว
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	 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 (กฟผ.)	 เป็นหน่วยงานที่ดูแลเขื่อนขนาดใหญ่ทั่วประเทศ  
เช่น เขื่อนภูมิพล เขื่อนศรีนครินทร์ เขื่อนรัชชประภา เป็นต้น กฟผ. ยืนยันถึงความมั่นคงปลอดภัย 
ของเขื่อนจากเหตุแผ่นดินไหว ด้วยเหตุผลที่ว่า กฟผ. มีการดำเนินงานครอบคลุมทุกขั้นตอน        
เพื่อรองรับการเกิดแผ่นดินไหวไว้แล้วตั้งแต่เริ่มออกแบบ การก่อสร้าง การใช้งานและการบำรุงรักษา    
โดยเฉพาะการใช้งานและการบำรุงรักษา ที่มีมาตรการตรวจสอบและมาตรการเฝ้าระวังต่างๆ เพื่อ 
ความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน 

	
	 ในขั้นตอนการออกแบบและการก่อสร้างเขื่อน	 กฟผ. ใส่ใจตั้งแต่การสำรวจพื้นที่ ได้มีการศึกษา
แล้วว่าพื้นที่ก่อสร้างไม่อยู่บนรอยเลื่อนที่มีพลัง ด้านการออกแบบเขื่อน ได้นำแรงแผ่นดินไหวตาม
ประกาศของกรมทรัพยากรธรณีและข้อกำหนดตามมาตรฐานสากลที่กำหนดไว้ในสมัยนั้น มาคำนวณ
ออกแบบเขื่อนสำหรับรองรับแผ่นดินไหวไว้แล้ว และหลังการก่อสร้างได้มีการทบทวนการรับแรง   
แผ่นดินไหวในช่วงเวลาที่เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ โดยการทบทวนได้ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ข้อมูลของ
เขื่อนและวิธีการออกแบบในปัจจุบัน พบว่า เขื่อนใหญ่ของ กฟผ. เช่น เขื่อนศรีนครินทร์ สามารถ
รองรับแรงแผ่นดินไหวขนาด ๗.๐ ริกเตอร์ได้ เป็นต้น 

	

	 การใช้งานและการบำรุงรักษาเขื่อน	ภายหลังการก่อสร้างเสร็จจนถึงปัจจุบัน กฟผ. มีมาตรการใน
การตรวจสอบเขื่อนเป็นประจำและสม่ำเสมอ โดยเจ้าหน้าที่ของเขื่อน และคณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินความปลอดภัยของเขื่อนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญของ กฟผ. และจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ
ไทย ซึ่งเป็นไปตามหลักวิชาการและตามมาตรฐานสากล โดยยึดถือมาตรฐานสูงสุดด้านวิศวกรรมของ
สมาคมเขื่อนใหญ่ระหว่างประเทศ (International Commission On Large Dam; ICOLD) เป็น
เกณฑ์อ้างอิง สำหรับวิธีการตรวจสอบเขื่อนนั้น จะตรวจที่จุดสำคัญต่างๆ ของเขื่อน ได้แก่ ตัวเขื่อน 
ไหล่เขื่อน ลาดเขื่อน ตีนเขื่อน อุโมงค์ อาคารระบายน้ำ อาคารท้ายน้ำ อ่างเก็บน้ำ และสภาพทาง
ธรณีวิทยา รวมทั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า และเครื่องกลของบานระบายน้ำอย่างละเอียดถี่ถ้วน โดยเขื่อนที่
ก่อสร้างแล้วเสร็จ และมีอายุใช้งานไม่เกิน ๒ ปี ต้องตรวจสอบปีละ ๒ ครั้ง ส่วนเขื่อนที่มีอายุใช้งาน
ระหว่าง ๒ - ๕ ปี ตรวจสอบปีละครั้ง และเขื่อนที่มีอายุใช้งานมากกว่า ๕ ปี ตรวจสอบทุกๆ ๒ ปี  

นอกจากนี้ กฟผ. ยังมีมาตรการการตรวจสอบเขื่อนกรณีพิเศษ ในกรณีที่เกิดแผ่นดินไหวขนาดความ
รุนแรงระดับปานกลาง (๕ ริกเตอร์) ขึ้นไป ในรัศมี ๒๐๐ กิโลเมตรจากตัวเขื่อน และในกรณีที่มี     
ฝนตกหนักมาก ระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเกินร้อยละ ๙๐ ของปริมาตรความจุ      
อ่างเก็บน้ำ เป็นต้น 

			
	 กระบวนการด้านความปลอดภัยเขื่อนตาม
มาตรฐานสากล	 ระบบการตรวจเฝ้าระวัง     
เขื่อน ประกอบด้วย การตรวจสอบด้วยสายตา 
ก า รต ร วจปร ะ เ มิ น สภ าพอุ ป ก รณ์ ค วบคุ ม       
การระบายน้ำ การตรวจสอบด้วยเครื่องมือวัด
พฤติกรรมเขื่อนต่างๆ ที่ติดตั้งไว้ที่เขื่อนมากกว่า 
๑๐๐ จุด ในระหว่างการก่อสร้างเขื่อน และใช้งาน
มาถึงปัจจุบัน การเฝ้าระวังพฤติกรรมเขื่อนนี้ มี
วัตถุประสงค์ที่จะติดตามพฤติกรรมเขื่อนตามที่ได้
ออกแบบไว้ หากพบว่าพฤติกรรมผิดจากที่
ออกแบบไว้จะสามารถวิเคราะห์หาสาเหตุและ

เขื่อน
กับมาตรการรองรับแผ่นดินไหว
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แก้ไขได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว จากข้อมูลพฤติกรรม
เขื่อนทั้งหมดของ กฟผ. ตั้งแต่ก่อสร้างแล้วเสร็จ
จนถึงปัจจุบัน ไม่พบเหตุการณ์ที่ผิดปกติจากที่
ออกแบบไว้ 

	 นอกจากนี้ กฟผ. ยังนำเทคโนโลยีที่     
ทันสมัยและระบบอัตโนมัติมาใช้ ในการเฝ้าระวัง
พฤติกรรมเขื่อนและการเฝ้าระวังระดับน้ำในลำน้ำ
ท้ายเขื่อน เพื่อความถูกต้องรวดเร็วของข้อมูล เช่น 
การติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดคลื่นแผ่นดินไหวแบบ
อัตโนมัติไว้ที่ตัวเขื่อน ฐานเขื่อน ไหล่เขื่อน และ
รอบอ่างเก็บน้ำ การที่ติดตั้งเครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้
ตรวจวัดแรงแผ่นดินไหวที่มากระทำต่อเขื่อนได้ทันที
ตลอด ๒๔ ชั่วโมง 

 นอกจากความใส่ใจเรื่องการก่อสร้าง การดูแล และการตรวจสอบที่ได้มาตรฐานแล้ว กฟผ. 

ยังคำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นสำคัญ จึงได้ร่วมกับจังหวัดและ   

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเครือข่ายประชาชนในพื้นที่ กำหนดมาตรการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อม
ของประชาชนดังนี้ 

	 มาตรการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมของประชาชน	 ได้แก่ การจัดทำแผนที่น้ำท่วมเพื่อ
กำหนดพื้นที่ปลอดภัยกับพื้นที่เสี่ยงภัย การกำหนดเกณฑ์ความรุนแรงของสถานการณ์น้ำหลากในแม่น้ำ 
การติดตั้งระบบเตือนภัย เป็นต้น 

	 มาตรการป้องกันและลดผลกระทบ	ได้แก่ การกำหนดจุดรวมพลตามลำดับความรุนแรง การจัด
ทำแผนการช่วยเหลือบรรเทาภัย การให้การสนับสนุนด้านสาธารณสุข การจัดทำแผนอพยพ และ   
การอำนวยความสะดวกให้กับผู้อพยพ เป็นต้น ซึ่งเทศบาลหนองบัว ในพื้นที่เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัด
กาญจนบุรี นับเป็นตัวอย่างที่ดี ได้ทำการฝึกซ้อมแผนอพยพให้กับประชาชนอยู่เสมอ ซึ่งสามารถสร้าง
ความเข้าใจและความเชื่อมั่นให้กับประชาชนได้ ทั้งนี้ ในการดำเนินการสร้างความเข้าใจในการจัดทำ
แผนอพยพกรณีน้ำหลาก เป็นการทำงานร่วมกันกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งส่วนราชการ องค์กรต่างๆ 
และเอกชน ซึ่งต้องมีการประสานความร่วมมือเป็นอย่างดีในการดำเนินการ เพื่อให้เกิดความเข้าใจกับ
ชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ตลอดลำน้ำอย่างครอบคลุม ซึ่งต้องใช้เวลาในการดำเนินการต่อไป โดย กฟผ. จะ
เป็นผู้ประสานความร่วมมือ 
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	 มาตรการดำเนินการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน	 เป็นการบริหารจัดการด้านการแจ้งเหตุ การตรวจสอบ
ประเมินสถานการณ์ การติดตามความรุนแรงที่เพิ่มขึ้น การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เป็นต้น มาตรการเหล่านี้จะมีหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเป็นหน่วยงานหลัก 
	 มาตรการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน	 มีการนำเทคโนโลยีระบบ CCTV มาใช้ โดย        
ติดตั้งกล้อง CCTV ให้เห็นภาพสันเขื่อนและตัวเขื่อนในเวลาปัจจุบัน (Real Time) ที่พี่น้อง     
ประชาชนสามารถเข้าไปดูผ่านทางเว็บไซต์ เพื่อสร้างความมั่นใจในกรณีเกิดข่าวลือ เช่น           
http://cctvsnr.egat.com สำหรับเขื่อนศรีนครินทร์  และ http://ichpp.egat.co.th/cctv.php 
สำหรับเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ เป็นต้น 

	
	 ด้วยความใส่ใจทั้งในเรื่องของการบริหารจัดการที่ดี ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความร่วมมือ
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและพี่น้องประชาชน ณ วันนี้ เขื่อนยังคงมั่นคงปลอดภัย ทำหน้าที่ผลิตไฟฟ้า 
สร้างความสุขให้กับคนไทยอย่างต่อเนื่อง 

 



UnseenEGAT
เรื่อง:	ธิดาเทพ ภาพ:เขื่อนสิริกิติ์ 
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	 เจ้าชายอากิชิ โน	 เสด็จฯ	 มายังประเทศไทยเพื่อ			
ทรงศึกษาไก่พื้นเมืองและไก่ป่าของไทย	 ร่วมกับนักวิจัยไทย
และญี่ปุ่นกว่า	 ๕๐	 คน	 จนเกิดเป็นหลักฐานทางวิชาการว่า	
ประเทศไทยเป็นถิ่นกำเนิดของไก่ป่า	 ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของ		
ไก่บ้านที่นิยมเลี้ยงกันทั่วโลก	 เจ้าชายอากิชิ โนทรงเลือก				
พื้นที่ศึกษาในภาคเหนือของไทย	 เนื่องจากเป็นถิ่นอาศัยของ
ไก่ป่าแดง	 (Red	 Junglefowl)	 จากการศึกษาลักษณะทาง			
พันธุกรรมและพฤติกรรมของไก่ป่าสีแดงพบว่า	 เป็นบรรพบุรุษ
ของไก่บ้านหรือไก่พื้นเมืองสายพันธุ์ต่างๆ	ในปัจจุบัน	
	 สำหรับในพื้นที่ภาคเหนือนั้น	 อีกหนึ่งบริเวณที่พบ
ไก่ป่าสีแดงเป็นจำนวนมาก	 คือ	 สองฝั่งลำน้ำน่านในบริเวณ
เขื่อนสิริกติ์	 คุณชมมาศ	 แก้วยอด	 ประชาสัมพันธ์เขื่อนสิริกิติ์	
เปิดเผยว่า	 ในช่วงเวลา	 ๐๖.๐๐-๐๘.๐๐	 น.	 ในตอนเช้า	 และ	
๑๗.๓๐-๑๘.๓๐	 น.	 ในตอนเย็น	 จะพบไก่ป่าแดงออกมาเดิน
เป็นกลุ่มๆ	 ให้เห็นเป็นประจำ	 ส่วนหนึ่งคาดว่าเป็นเพราะ
ภายในเขื่อนสิริกิติ์เป็นพื้นที่อนุรักษ์	 ไม่มี ใครทำร้ายให้มัน				
ตื่นกลัว	 ไก่ป่าได้อยู่ ในสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติที่สุด		
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบัน	 เขื่อนสิริกิติ์มีการจัดโซนอนุรักษ์
พันธุ์ ไม้	 ทำให้บริเวณนี้มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ	
ไก่ป่ารวมถึงสัตว์อื่นๆ	 จึงใช้เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยอย่างสงบสุข	

เมื่อปี	๒๕๕๔	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ทูลเกล้าฯ	ถวาย
ปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาสัตวศาสตร์		
แด่เจ้าชายอากิชิโนแห่งประเทศญี่ปุ่น	ในฐานะที่พระองค์ทรงศึกษา
และค้นคว้าโครงการวิจัยพหุสัมพันธ์คนกับไก่ ในประเทศไทย		
ภายใต้พระราชูปถัมภ์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ		
สยามบรมราชกุมารี	โดยมีข้อสรุปสำคัญ	คือ		

ไก่ ไทยเป็นต้นแบบของไก่โลก	

ไก่ป่าอวดโฉมเลาะ
เขื่อนสิริกิติ์
ตัวชี้วัดความอุดมสมบูรณ์
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ปัจจุบันมีผู้พบไก่ป่าในเขื่อนสิริกิติ์หลายฝูงด้วยกัน	 หรือ
ประมาณ	 ๑๐๐-๑๕๐	 ตัว	 นับวันมีแต่จะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น	

เนื่องจากชาวเขื่อนสิริกิติ์ร่วมกันอนุรักษ์ไว้ ให้ผู้มาท่องเที่ยวได้
ชมอย่างใกล้ชิด	 ไก่ป่าที่นี่จึงสามารถพบเห็นได้ง่ายมากโดย			
ไม่ต้องเดินป่า	
	 ไก่ป่าแดง	 มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า	 Gallus	 gallus	
เป็นสัตว์ปีกขนาดกลาง	 ลำตัวยาวราว	 ๔๓-๗๖	 เซนติเมตร				
ในประเทศไทยมี	 ๒	 ชนิดย่อย	 คือ	 ไก่ป่าตุ้มหูขาวและไก่ป่า
ตุ้มหูแดง	ซึ่งทั้ง	๒	ชนิดมีความแตกต่างกันที่สีของตุ้มหูเท่านั้น	
นอกเหนือจากนั้นมีลักษณะเหมือนกัน	 คือ	 หน้าและหงอน
ขนาดใหญ่มีสีแดงสด	 หัว	 คอ	 ปีก	 และหลังมีสีเหลืองสลับ		
แดง	ท้องดำ	หางสีดำเหลือบเขียว	หางคู่กลางยื่นยาวกว่าหาง
เส้นอื่น	 ไก่ตัวเมียมีสีน้ำตาลเรียบๆ	 ออกเทา	 หางสั้นและมี
หงอนเล็กมาก	
	 ถิ่นอาศัยของไก่ป่าแดงจะอยู่ ในเอเชียตอนใต้	 ตั้งแต่
เชิงเขาหิมาลัยลงมายังปากีสถาน	 อินเดีย	 บังกลาเทศ	 พม่า	
ไทย	อินโดจีน	จีนตอนใต้	มาเลเซีย	สุมาตรา	ชวา	และบาหลี	
สำหรับในประเทศไทย	ไก่ป่าตุ้มหูขาวพบทางตะวันออกเฉียงใต้	
และตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	 คือเลียบชายแดนประเทศ
กัมพูชา	 ตั้งแต่จังหวัดตราด	 ไปจนถึงจังหวัดอุบลราชธานี		
ส่วนไก่ป่าตุ้มหูแดง	 พบทางด้านตะวันตก	 ตั้งแต่ภาคใต้ขึ้นมา
เลียบชายแดนประเทศพม่าจรดภาคเหนือ	 และตอนเหนือ		
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 จัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง	 ตาม
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า	พุทธศักราช	๒๕๓๕	

	 แมลง	 เมล็ดพืช	ลูกไม้สุก	และดอกหญ้า	 เป็นอาหาร
โปรดของไก่ป่าแดง	ที่ชอบหากินตามชายป่าไผ่	 และป่ารอยต่อ
ระหว่างป่าดิบแล้งและป่าเต็งรัง	 แต่หากเขื่อนสิริกิติ์ไม่อนุรักษ์
พันธุกรรมพืชและให้ความสำคัญกับสิ่งมีชีวิตเล็กๆ	 เช่นที่เป็น
อยู่	 คนรุ่นหลังอาจไม่มี โอกาสได้เห็นสัตว์ป่าคุ้มครองที่เป็น
บรรพบุรุษของไก่พื้นเมืองสายพันธุ์ต่างๆ	 ในปัจจุบันอย่าง		
ใกล้ชิดเช่นนี้	 	



กอดโลกสีเขียว
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เรื่อง: ณัฐกฤต ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา ภาพ:กองผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ กฟผ. 
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ผมเป็นคนหนึ่งที่ ไม่เชื่อในเรื่อง	“การปลูกป่า”	เพราะป่าเป็นผลิตผลที่ถูกสร้างโดยธรรมชาติ		
ใช้ระยะเวลาในการฟูมฟักเป็นระยะเวลาอันยาวนานนับร้อยๆ	ปี	แล้วที่ปลูกๆ	กันอยู่ทุกวันนี้	นั่นคือ	

การ	“ปลูกต้นไม้”	ไม่ ใช่	“ปลูกป่า”	ซึ่งผมก็เชื่อเช่นนี้มาโดยตลอด		
จนกระทั่งผมได้มีโอกาสเข้ารับฟังปาฐกถาพิเศษ	โดย	ดร.สุเมธ	ตันติเวชกุล		

ในหัวข้อเรื่อง	“การจัดการทรัพยากรน้ำตามแนวพระราชดำริ”	

	 เราจะสามารถฟื้นฟูป่าไม้กลับมาได้หรือไม	่
	 ดร.สุเมธ	 เล่าถึงโครงการในพระราชดำริ	 ที่ห้วย
ฮ่องไคร้	อำเภอดอยสะเก็ด	จังหวัดเชียงใหม่	ว่า	พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ทรงปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกต้นไม้
อะไรมากนัก	 ทรงมีพระราชดำรัสอยู่เสมอว่า	 “ดินไม่ดี
อย่างไรนั้นไม่กลัว	ถ้าหากมีน้ำ	ปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกก็ได้”			
	 ผมได้มี โอกาสเดินทางไปเยี่ยมชมห้วยฮ่องไคร้	
พื้นที่ซึ่งถูกหักล้างถางพงจนใครๆ	 ต่างลงความเห็นว่า	
พื้นที่นี้ ไม่สามารถจะพัฒนาอะไรขึ้นมาใหม่ ได้อีกแล้ว			
เจ้าหน้าที่โครงการฯ	 เล่าว่า	 จากการสำรวจครั้งแรกสภาพ
ป่าหมดสิ้นไปแล้ว	ดินก็เป็นดินดาน	ปลูกอะไรก็ยาก	ผมได้
เรียนรู้จากห้วยฮ่องไคร้ว่า	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	มี
พระราชดำริที่แตกต่างจากเจ้าหน้าที่	 แทนที่จะเริ่มปลูกป่า
โดยนำต้นไม้ลงดินอย่างที่พวกเรานิยมทำกัน	 กลับให้ไป
สร้าง	 “น้ำ”	 ก่อน	 ได้พบเห็นฝายชะลอน้ำ	 หรือ	 ฝายแม้ว	
เต็มพื้นที่ไปหมด	ซึ่งทุกฝายสร้างขึ้นอย่างเรียบง่าย	ไม่ต้อง
ใช้เทคโนโลยีอะไรที่ซับซ้อน	 มีก้อนหิน	 มีไม้ไผ่	 มีต้นไม้
แห้ง	 ซึ่งเป็นวัสดุที่หาได้จากบริเวณนั้น	 ก็สามารถนำมา
ประกอบกันเพื่อสร้างขึ้นเป็นฝายแม้วได้แล้ว	 ที่สำคัญคือ
ทุกฝายต้องแข็งแรง	 สามารถชะลอน้ำให้อยู่ ในภูเขาได้นาน
ที่สุด	 ต้นไม้จะได้มีเวลาซึมซับความชุ่มชื้นที่สะสมไว้ ในดิน	
ทั้งนี้เพราะสิ่งที่อยู่ ใต้แผ่นดินนั้น	 มีสิ่งมีชีวิตรออยู่	 และ

พร้อมที่จะเจริญเติบโตขึ้นมา	 เพียงแต่เราเอาความชื้นจาก
น้ำเข้าไปสร้างให้เกิดชีวิตที่สมบูรณ์	 ป่าก็จะกลับฟื้นคืนขึ้น
มาโดยไม่ต้องปลูก	
	 บริเวณใจกลางป่าห้วยฮ่องไคร้	 มีหอคอยสูง
ตระหง่านอยู่แห่งหนึ่ง	 ผมเดินขึ้นไปประมาณ	 ๓-๔	 ชั้น	
แล้วมองไปรอบๆ	พื้นที่ป่าด้วยความปลาบปลื้ม	ความคิดที่

ว่าป่าไม้ไม่สามารถสร้างสรรค์ด้วยน้ำมือมนุษย์ได้สิ้นสุดลง
โดยทันที	 ผมอุทานขึ้นมาว่า	 “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงทำได้...ทรงทำได้จริงๆ	 ด้วย”	 ช่างเป็นศาสตร์ที่มีความ
งดงามและมีความบริสุทธิ์	 ราวกับเทพเจียระไน	 ป่าที่ห้วย
ฮ่องไคร้เป็นป่าจริงๆ	 ป่าที่ขึ้นอย่างสลับซับซ้อนมีความ
หลากหลายทางธรรมชาติเกือบจะครบถ้วน	
	 ห้วยฮ่องไคร้	 ไม่ ได้เป็นเพียงแค่ป่าไม้	 แต่ ได้

สะท้อนให้เห็นถึงปรัชญาในความสำเร็จของการทำงานใน
ทุกๆ	ศาสตร์	ว่าควรประกอบไปด้วยปัจจัยอะไรบ้าง	
	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปลูกป่าอย่างไร	
ท่านอาจารย์สุเมธ	 ได้นำเสนอภาพรูปหนึ่งที่แสดงให้				

เห็นถึงพระราชกรณียกิจขณะที่พระองค์ทรงดำเนินงานที่
ห้วยฮ่องไคร้	ทำให้ตัวผมมองเห็นภาพรวมได้ดังนี้ครับ	
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	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเริ่มต้นการปลูก
ป่าด้วย	 “น้ำ”	 อุปมาเสมือนกับมารดาที่นำทารกน้อยไปหา
หมอเพราะร้องไม่หยุด	 คุณหมอส่วนใหญ่จะมุ่งตรงการ
ตรวจรักษาไปที่ตัวเด็ก	 ในขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้า	
อยู่หัว	ทรงมองครอบคลุมไปถึงมารดาของเด็กด้วย	คุณแม่
มีความสมบูรณ์หรือเปล่า	 สารอาหารที่ได้รับเป็นอย่างไร	
น้ำนมมีเพียงพอหรือไม่	 เพราะฉะนั้นความสมบูรณ์ของ
มารดาจึงส่งผลถึงตัวเด็กโดยตรง	 ที่ห้วยฮ่องไคร้พระองค์
ท่านได้ทรงสร้างแหล่งน้ำขึ้นมา	 เพื่อให้น้ำทำหน้าที่เสมือน
กับมารดาที่โอบอุ้มทุกสรรพชีวิตทั้งปวง	

	 พระองค์ท่านทรงฟื้นฟูสภาพป่าไม้ต้นน้ำลำธาร
อย่างเป็นระบบ	 ทรงมองการเดินทางของน้ำตั้งแต่ยอดเขา	
กลางเขา	 ชายเขา	 ไปจนจรดทะเล	 เมื่อฝนตกลงมา	ป่าไม้
บนยอดเขาจะทำหน้าที่ เก็บกักน้ำ	 ชะลอการไหลของ				
น้ำ	 หลังจากที่ทำหน้าที่เป็นป่าต้นน้ำลำธาร	 ป่าอนุรักษ์	
(Conservation	 Forest	 Area)	 แล้ว	 น้ำจำนวนเดียวกันนี้
จะถูกเก็บไว้อยู่ที่กลางภูเขา	 (Mid-mountain	 Reservoir)	
ซึ่งจะมีอ่างเก็บน้ำรองรับไว้อีกชั้นหนึ่ง	หลังจากนั้นน้ำจะทำ
หน้าที่สำคัญอีกอย่าง	 คือ	 หล่อเลี้ยงป่าเศรษฐกิจ	 ไม่ว่าจะ
เป็นมะม่วง	น้อยหน่า	ลิ้นจี่	ลำไย	และแมกคาเดเมีย	หรือ

จะเป็นอะไรก็ได้	 แล้วแต่ตามความเหมาะสมของท้องถิ่น	

นอกจากนี้	มวลน้ำจำนวนเดียวกัน	จะถูกนำมาเก็บไว้ที่อ่าง
เก็บน้ำบริเวณชายเขาอีกชั้นหนึ่ง	 ซึ่งผลพลอยได้ตกเป็น
ของสัตว์น้ำ	ไม่ว่าจะเป็นกุ้ง	หอย	ปู	ปลา	ก่อนที่น้ำจำนวน
เดียวกันนี้จะส่งไปยังเรือกสวนไร่นาของเกษตรกร	 เห็นได้

ชัดเจนว่าน้ำเกือบทุกหยดจะถูกกักเก็บเอาไว้ ใช้ ในระบบ
ทั้งหมด	
	 ทุกวันนี้มีหน่วยงานทั้งภาครัฐ	 เอกชน	 สถาบัน
การศึกษา	 รวมทั้งภาคประชาชนหลายคณะ	 ได้เดินทางมา
ดูงานในโครงการพระราชดำริห้วยฮ่องไคร้	 ชุมชนบ้าน
สามขา	หมู่ที่	๖	ตำบลหัวเสือ	อำเภอแม่ทะ	จังหวัดลำปาง	

นับเป็นโอกาสที่ดีที่ชุมชนต้นแบบได้ไปดูงานที่ห้วยฮ่องไคร้
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แล้วจะได้นำมาปฏิบัติจนเห็นผล	 โดยเฉพาะต้นแบบฝาย
ชะลอน้ำที่ดำเนินการโดยชุมชนเอง	

	 นายบุญเรือน เฒ่าคำ	 ผู้ ใหญ่บ้านสามขาเล่าว่า	
ได้ไปดูงานที่ห้วยฮ่องไคร้มา	 ๕	 ครั้ง	 แล้วกลับมาดำเนิน
การที่บ้านสามขาที่เดียวในตอนแรก	 โดยเริ่มต้นที่กลุ่ม
เยาวชนก่อน	ต่อมามีกลุ่มผู้ ใหญ่เข้ามาร่วมด้วย	ปัจจุบันได้
ดำเนินการก่อสร้างฝายแม้วไปแล้วกว่า	 ๓,๐๐๐	 ฝาย	 สิ่งที่
สำคัญที่สุดต้องเริ่มต้นจาก	 “การระเบิดจากข้างใน”	 คือ		

คนภายในชุมชนต้องยอมรับและตระหนักถึงความสำคัญ
ด้วยตัวเขาเอง	 สำหรับชุมชนบ้านสามขา	 เราไม่สงสัยอะไร
อีกแล้ว	 เราทุกคนตระหนักถึงความอุดมสมบูรณ์ของ					
ป่าไม้	 และความชุ่มชื้นที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ	 ส่งผลต่อพืชพันธุ์

ธัญญาหารที่เป็นผลิตผลของป่าที่สร้างรายได้ ให้กับชุมชน
อย่างยั่งยืน	

	 เพื่ อ เป็นการขยายผลแนวทางการอนุ รั กษ์
ทรัพยากรป่าไม้ในเขตพื้นที่อำเภอแม่เมาะ	ซึ่งเป็นที่ตั้งของ
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ	 และเหมืองแม่เมาะ	 ผู้บริหารการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 (กฟผ.)	 ได้จัดกิจกรรมพาผู้นำ
ชุมชนชาวอำเภอแม่เมาะไปดูงานที่บ้านสามขา	 หลังกลับ
มาจากดูงาน	 นายณรงค์ มะโนปิน	 ผู้นำชุมชนบ้านหาด	
อำเภอแม่เมาะเล่าว่า	 รูปแบบการจัดสร้างฝายของชุมชน	
ที่บ้านสามขา	 ตรงกับเจตนารมณ์ของคนบ้านหาดพอดี	
บ้านหาดเป็นชุมชนเล็กๆ	 มีเพียง	 ๓๕	 ครัวเรือน	 อยู่ร่วม
กันแบบวิถีชุมชนดั้งเดิม	 แบบเครือญาติ	 ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมปลูกข้าว	 ข้าวโพด	 ทำพืชไร่	 หาของป่า						
มีกติกาในการอยู่ร่วมกันแบบง่ายๆ	คือ	 ไม่มีการกั้นรั้วบ้าน	
มีอะไรแบ่งกันกินแบ่งกันใช้	 ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในงาน	
ส่วนรวม	
	 ด้าน	 คุณสายลดา สิทธิวงศ	์ ผู้อำนวยการฝ่าย
จัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ	 กฟผ.	 เล่าว่า	 ได้มีโอกาสมาร่วม
งานบุญที่วัดบ้านหาด	 หลังจากทำบุญแล้วได้เดินสำรวจ
พื้นที่ โดยรอบพบว่า	 เป็นป่าต้นน้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์
มาก	 มีต้นไม้ขนาดใหญ่	 มีสัตว์ป่า	 และพืชเก่าแก่หายาก
มากมาย	 อาทิ	 ต้นสมอ	 ต้นมะขามป้อม	 และสมุนไพร	
ต่างๆ	 มีน้ำไหลจากภูเขาสูงผ่านป่า	 เป็นน้ำใสสะอาด			
ชาวบ้านสามารถทำระบบน้ำประปาภูเขามาใช้ในชุมชนเอง	
เมื่อทราบว่าชาวบ้านมีความสนใจที่จะทำฝายชะลอน้ำ	
ศูนย์ประสานงานจิตอาสา	 กฟผ.แม่เมาะ	 จึงได้จัดพาผู้นำ
ชุมชนไปดูงานที่บ้านสามขา	 เมื่อได้รับแนวคิดจากบ้าน

สามขา	 ได้เห็นฝายชะลอน้ำ	 และแนวทางในการรักษาป่า
แล้ว	 จึงเป็นแรงบันดาลใจให้ชุมชนเริ่มงานก่อสร้างฝาย
ชะลอน้ำทันที	 ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมและน่าประทับใจมากๆ	

ที่ได้เห็นชาวบ้านเพียงไม่กี่ครัวเรือนของชุมชนบ้านหาดได้
ร่วมมือกันสร้างฝายถึง	 ๑๖๒	 ฝาย	 ในเวลาเพียง	 ๖	 วัน	
จากการเดินสำรวจฝายพบว่า	 ชุมชนบ้านหาดใช้วัสดุ
ธรรมชาติมาเป็นวัสดุในการสร้างฝาย	 มีทั้งฝายขนาดใหญ่
และขนาดเล็กตามลักษณะพื้นที่	 ประโยชน์ที่เห็นได้อย่าง
ชัดเจน	 นอกจากจะเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมแล้ว	 ในอนาคตอันใกล้ยังสามารถส่งเสริม

ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่สวยงามของอำเภอ
แม่เมาะได้อีกแห่งหนึ่ง	

	 ก่อนเดินทางกลับผมได้พูดคุยกับผู้นำชุมชน		
บ้านหาดว่า	 การตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีต่อพวกเราไม่ ใช่การกระทำ			
สิ่งอื่นใด	 หากแต่เป็นการทำให้ชุมชนของเราเองเจริญยิ่งๆ			
ขึ้นไป	 การที่ชุมชนได้หันมาใส่ ใจในเรื่องทรัพยากรป่าไม้
ภายในชุมชนเอง	 ก็เท่ากับว่าชุมชนได้มีส่วนส่งเสริม			
การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติโดยรวมของชาติแล้ว	

	



หรรษาวาไรตี้

สนุกสนานเบิกบานใจไปกับ
ธรรมะด้วยเรื่องเล่าเร้าพลัง

เรื่อง: คิตะ  ภาพ: กองผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ กฟผ. 

หลายท่านเมื่อได้ยินคำว่า	บรรยายธรรม	ก็คิดไปแล้วว่าต้องน่าเบื่อ		
ทำให้คนฟังธรรมน้อยลงเรื่อยๆ	แต่ในปัจจุบันพระที่รับนิมนต์มาบรรยายธรรมนั้นมีวิธีการเทศน์ที่ ไม่น่าเบื่อ		
ทั้งยังสอดแทรงสาระไว้ตลอด	ล่าสุดการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	(กฟผ.)	โดยฝ่ายพัฒนาบุคลากร		

ได้นิมนต์	พระมหานภันต์	สนฺติภทฺโท	จากวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร	มาบรรยายในหัวข้อ		
“ทำดีวิถีพุทธ	:	ทำสิ่งมีประสิทธิผล	อย่างคนมีประสิทธิภาพ”		

มีเนื้อหาเป็นอย่างไร	เชิญติดตามได้เลยค่ะ	

กรณีศึกษาที่ ๑ :	ลาตัวหนึ่งแก่มากแล้วไม่สามารถทำงานหนักได้
อีก	 วันหนึ่งตกลงไปในบ่อน้ำลึกไม่สามารถขึ้นมาได้	 เจ้านายเห็น
ว่าลาตัวนี้ ใช้งานไม่ได้แล้วจึงไม่อยากเลี้ยงไว้ ให้เปลืองอาหาร		
และอยากจะกลบบ่อน้ำนี้เสียจะได้ไม่มี ใครตกลงไปอีก	 ลาเห็น		

เจ้านายขุดดินโยนลงมาบนตัวมันก็แน่ ใจแล้วว่าเจ้านายไม่คิดช่วย
มันแน่และจะกลบฝังมันทั้งเป็น	
ลาเสียใจกับการกระทำของ	

เจ้านายมาก	 แต่มีสติที่จะสู้

ลุกขึ้นยืนสลัดดินออกจาก
หลั งทุ กครั้ งที่

เจ้านายโยนดินลงมาในบ่อ	 จนในที่สุดดินเพิ่มระดับเรื่อยๆ	 จน
สามารถเป็นที่ยืนให้เจ้าลาสามารถกระโดดออกจากบ่อน้ำได้	

ข้อคิด :	 สติสามารถพาตัวเราออกจากปัญหา	 หรือแม้กระทั่งเป็น
ทางออกให้ชีวิตรอดพ้นจากความตายได้	

	
กรณีศึกษาที่ ๒ :	 แดงและเขียวพนันกันว่า	 หากแดงว่ายน้ำข้าม
ทะเลไปอีกฝั่งได้เขียวจะ ให้	 ๒๐	 บาท	 แดงรับ

พ นั น ทั น ที พ ร้ อ ม กั บ
กระโดดลงไปว่ายน้ำจนครึ่ง

ทาง	 เหนื่อยแทบขาดใจ	 คิดว่าตัวเองไปต่อไม่
ไหวแล้วเป็นแน่จึงว่ายกลับมาฝั่งเดิม	แสดงว่าแดงมี
ศักยภาพที่จะว่ายไปถึงอีกฝั่งได้แน่นอน	 แต่หมด
ความเชื่อถือในตัวเองเสียก่อน	 จึงไม่สามารถว่าย
ข้ามไปอีกฝั่งที่เป็นจุดหมายของตนได้	

ข้อคิด :	 หากเราเปรียบอีกฝั่งของทะเล	 คือ	 เป้า
หมาย	 เราไม่อาจรู้ได้เลยว่าเราว่ายมาถึงครึ่งทาง

หรือยัง	 เหมือนแดงไม่รู้ว่าเขาได้ว่ายมาถึงครึ่ง
ทางแล้ว	 ในเมื่อว่ายกลับมาฝั่งเดิมได้ย่อมต้อง
ว่ายข้ามไปอีกฝั่งได้แน่นอน	 แต่ศรัทธาและ

ความเชื่อมั่นที่จะพาตัวเองข้ามไปอีกฝั่งนั้นหาย
ไป	 ดังนั้น	 หากเราขาดศรัทธาและความเชื่อมั่น	
จะไม่มีทางไปถึงเป้าหมายแน่นอน	 และสิ่งที่

พลาดไปอาจไม่ ใช่เพียงเงิน	 ๒๐	
บาทเหมือนแดง	
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กรณีศึกษาที่ ๓ :	 เศรษฐีคนหนึ่งปวดหัว
ไมเกรนขั้นรุนแรง	 หาหมอทั้งแผนโบราณ
และแผนปัจจุบันไม่หายขาดเสียที	 มีคน

แนะนำให้เศรษฐีไปขอคำแนะนำจากพระที่
มีวิชาดี	ท่านแนะนำสั้นๆ	ว่า	ให้มองอะไร
เขียวๆ	แล้วจะดีเอง	เศรษฐีได้ยินดังนั้นจึง
เปลี่ยนทุกอย่างในบริเวณบ้านเป็นสีเขียว	
ทั้งปลูกต้นไม้	 ทาสีบ้าน	 และข้าวของ
เครื่องใช้	 หลังจากนั้นอาการไมเกรนของ
เศรษฐีดีขึ้นจนหายสนิท	 แต่เมื่อก้าวออก
จากบ้านอาการไมเกรนกลับกำเริบขึ้นอีก	

เพราะว่าข้างนอกไม่เป็นสีเขียวหมดแบบ
ในบ้าน	 จึงไปบอกกล่าวชาวบ้านว่าจะทาสี
บ้านให้ใหม่	 แจกเสื้อ	 และปลูกต้นไม้รอบ
บ้านให้	 แต่ข้อแม้คือ	 ทุกอย่างต้องเป็น			
สีเขียว	 เศรษฐีมีความสุขมากที่อาการ
ไมเกรนหาย	 วันหนึ่งพระรูปเดิมรับนิมนต์
มายังบ้านเศรษฐี	 คนรับใช้ห้ามพระท่าน
โดนพลันว่า	 ท่านต้องเปลี่ยนจีวรเป็นสี
เขียวก่อนเข้าบ้าน	 ท่านจึงให้ ไปตาม
เศรษฐีมาพบหน้าบ้าน	 เศรษฐีเมื่อเห็นพระ

ก็รีบก้มลงกราบขอบคุณเป็นการใหญ่ที่ชี้
ทางให้หายจากโรคไมเกรน	 พระท่านว่า	
การที่ท่านแจกเสื้อ	 ทาสีบ้านใหม่ ให้ชาว

บ้านล้วนแล้วแต่เป็นการทำทานให้ชาว
บ้านทั้งสิ้น	 สร้างความสุขใจได้	 แต่ท่านมิ
เห็นต้องลำบากใช้เงินมากมาย	 ว่าแล้ว

พระก็หยิบแว่นตาเลนส์สีเขียวยื่นให้เศรษฐี
สวม	 แล้วกล่าวว่า	 ท่านเพียงแต่สวมแว่น
เขียวก็จะมองเห็นสิ่งต่างๆ	 เป็นสีเขียว	 ไม่
ต้องเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ	 รอบตัวให้วุ่นวาย
เลย	เศรษฐีจึงร้องอ๋อ	แล้วเห็นจริงตามนั้น	

ข้อคิด :	 เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า	 การมองโลกใน
แง่ดีทำให้ ใจเราเป็นสุขได้	 การทำงานใดๆ	
หากไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสถานการณ์	
ไม่อาจเปลี่ยนคนรอบตัวได้	 แต่เราสามารถ
เปลี่ยนความคิด	 ทัศนคติของเราเองให้มี
ความสุขได้	 ดังที่ฝรั่งว่าไว้ว่า	 “If	 you	
cannot	change	your	situation,	you	can	
change	your	attitude.”	

กรณีศึกษาที่ ๔ :	 เจ้าชายแห่งเมืองหนึ่ง
กำลังจะขึ้นครองราชย์	 มีธรรมเนียมว่า
ปุโรหิตจะนำแผ่นทองคำจารึกคำถาม			
สีต่างๆ	 มาถวาย	 หากตอบคำถามได้จะ
เป็นราชาเหนือราชา	 ในแผ่นทองคำมี
คำถามว่า	 “ ใครสำคัญที่สุด	 งานอะไร
สำคัญที่ สุด	 เวลาไหนสำคัญที่ สุด ”					

เจ้าชายไปหาคำตอบกับฤๅษีปฏิบัติดีตน
หนึ่ง	 ก่อนที่เจ้าชายจะได้คำตอบมีชายคน

หนึ่งถือดาบวิ่งเข้ามาหมายจะลอบทำร้าย
เจ้าชาย	 แต่ถูกองครักษ์ยิงธนูอาบยาพิษ
ใส่เสียก่อน	 ในที่สุดเจ้าชายตัดสินใจช่วย
ชายผู้นี้เอาไว้	 โดยบอกให้หยุดแกว่งมือที่
ถือดาบ	 เพราะพิษจะแทรกเข้าสู่ร่างกาย
เร็วขึ้น	 ชายคนนั้นจึงวางดาบลง	 จากนั้น
ฤๅษีจึงเฉลยคำตอบว่า	 ผู้ที่สำคัญที่สุด	
คือ	 คนที่อยู่ตรงหน้า	 เพราะหากไม่สนใจ
เขาก็จะลอบปลงพระชนม์ท่านด้วยดาบ	
เวลาสำคัญที่สุด	 คือ	 เวลาตรงหน้า	 หาก

ไม่ช่วยชีวิตชายผู้นี้เขาก็จะพยายามฆ่า
เจ้าชายให้ตายไปพร้อมกับเขา	ส่วนงานที่
สำคัญที่สุด	คือ	งานที่อยู่ตรงหน้า	เพราะ

หากเจ้าชายไม่ช่วยชายผู้นี้ก็จะไม่ซึ้งน้ำใจ
จนเลิกคิดลอบปลงพระชนม์	 เพราะเจ้า
ชายเห็นความสำคัญของคนตรงหน้า	
เวลาตรงหน้า	 และงานตรงหน้า	 จึง
รอดพ้นจากความตาย	

ข้อคิด :	 หากเราทราบว่าใครสำคัญที่สุด	
งานอะไรสำคัญที่สุด	 เวลาไหนสำคัญที่สุด	
เราจะทำหน้าที่ได้สำเร็จลุล่วง	 ไม่ใช่เวลา
ทำงานไปคิดเรื่องอนาคตที่ยังมาไม่ถึง	
หรือทบทวนเรื่องอดีตที่แก้ไขไม่ได้	 ไม่ได้
บังเกิดผลงานหรือข้อดีใดๆ	ต่อตนเองเลย	
จึงสมควรที่ทุกคนจะสนใจคนตรงหน้า	
เวลาตรงหน้า	และงานตรงหน้า	

	 ขอให้คุณผู้อ่านทุกท่านจดจำ	
และขบคิดกรณีศึกษาที่	 พระอาจารย์
บรรยาย	 เพื่ อ เสริมสร้างคุณธรรม	
จริยธรรม	 ปลุกเร้าพลังแห่งคุณงามความ
ดีในตัวคุณต่อไป	



สถานีCSR
เรื่อง:สุรินทร์ หล่อฤๅทัย  ภาพ:กองผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ กฟผ. 
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บนเส้นทางตลอดระยะเวลา	๔๓	ปีที่ผ่านมา	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	(กฟผ.)		
ได้ดำเนินการตามนโยบายด้านพลังงานที่รัฐบาลให้คำมั่นสัญญาไว้กับประชาชน		

โดยมุ่งเน้นจุดยืนการทำงานที่ยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ		
แต่ภารกิจของ	กฟผ.	ไม่ ได้มีเพียงการสร้างเสริมความมั่นคงด้านพลังงานเท่านั้น		

ภารกิจด้าน	CSR	(Corporate	Social	Responsibility)	หรือความรับผิดชอบต่อสังคม		
ให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนั้น	กฟผ.	ก็ให้ความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน	

	

CSR		กฟผ.	ยึดประโยชน์ชาต	ิ	
ตามคำมั่นต่อประชาชน	
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CSR		กฟผ.	ยึดประโยชน์ชาต	ิ	
ตามคำมั่นต่อประชาชน	

พัฒนาพลังงานควบคู่สิ่งแวดล้อม
	 ไม่เพียงปฏิบัติภารกิจในการจัดหาและพัฒนา
แหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการใช้
ของประชาชนเท่านั้น	 แต่ทุกกิจกรรม	 ทุกขั้นตอนของ
กระบวนการผลิตไฟฟ้า	 ต้องดำเนินการควบคู่ไปกับความ
รับผิดชอบต่อชุมชน	 สังคม	 และสิ่งแวดล้อม	 โดยเฉพาะ

ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่สังคมให้ความสำคัญและตั้งความ
คาดหวังไว้ค่อนข้างสูง	 ซึ่ง	 กฟผ.	 มีการดำเนินงานด้าน		

สิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับนโยบายความรับผิดชอบต่อ
สังคมและนโยบายสิ่งแวดล้อมขององค์กร	 ประกอบด้วย	

การศึกษาและจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ของโครงการพัฒนาต่างๆ	 โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาชน	 สำหรับการพัฒนาโครงการใหม่ของ	 กฟผ.	

ได้มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดการและควบคุม
ปริมาณมลสารที่ระบายจากโรงไฟฟ้าให้ดีกว่ามาตรฐานที่
กฎหมายกำหนด	 รวมทั้งได้ดำเนินโครงการลดก๊าซเรือน
กระจก	 การพัฒนาไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด	 และพลังงาน
หมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง	

	 ประชาชนสามารถมั่นใจได้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้า
ของ	 กฟผ.	 ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการด้าน				
สิ่งแวดล้อมและสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	 โดยการ

ปฏิบัติตามข้อกำหนดของภาครัฐและกฎหมายสิ่งแวดล้อม
ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	 ได้แก่	 การปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	 และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	 ด้านทรัพยากร
กายภาพ	 ชีวภาพ	 คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์	 และ
คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต	 ขณะเดียวกันได้ดำเนินการประเมิน
ผลกระทบทางสังคม	 (Social	 Impact	 Assessment	 :	
SIA)	 และการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ	 (Health	
Impact	 Assessment	 :	 HIA)	 รวมถึงการนำระบบการ
จัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล	(ISO	14001)	และ

ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตาม
มาตรฐานอุตสาหกรรม	 (มอก.	 ๑๘๐๐๑)	 มาใช้ตั้งแต่เริ่ม

ดำเนินการก่อสร้างจนถึงระยะดำเนินการผลิตพลังงาน
ไฟฟ้า	ควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมและรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อ
สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง	 และสร้างการยอมรับ	
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มต่อการดำเนินโครงการ		
ทั้งนี้	 การปฏิบัติตามข้อกำหนดของภาครัฐและกฎหมาย	
สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง	 ถือเป็นพื้นฐานเบื้องต้นของแนว

ปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ของ	กฟผ.	
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CSRแห่งความภาคภูมิใจ
	 อีกความภาคภูมิ ใจของ	 กฟผ.	 คือ	 การดำเนิน
งานด้านการจัดการการใช้ ไฟฟ้า	 (Demand	 Side	
Management:	 DSM)	 ซึ่งเป็นการอนุรักษ์พลังงานที่
ประสบผลสำเร็จเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี	
๒๕๓๖	 ช่วยลดความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของประเทศลง
ได้อย่างมหาศาล	 และการดำเนินงานโครงการกลไกการ
พัฒนาที่สะอาด	 (Clean	 Development	 Mechanism:	
CDM)	 เพื่อลดก๊าซเรือนกระจก	 ขณะนี้มี โครงการที่อยู่
ระหว่างการพัฒนา	จำนวน	๑๐	โครงการ	โดยมีโครงการที่
ได้รับหนังสือรับรองโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด	
(Letter	 of	 Approval:	 LOA)	 จากองค์การบริหารจัดการ
ก๊าซเรือนกระจก	 (องค์การมหาชน)	หรือ	อบก.	กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 จำนวน	 ๗	 โครงการ	
ได้แก่	 โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำท้ายเขื่อนชลประทาน	 ๕	
โครงการ	 ประกอบด้วย	 เขื่อนเจ้าพระยา	 เขื่อนแม่กลอง	
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์	 เขื่อนขุนด่านปราการชล	 และเขื่อน
แควน้อยบำรุงแดน	 โครงการระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์	 และโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพโรงไฟฟ้า
แม่เมาะ	 หน่วยที่	 ๑๐	 และ	 ๑๑	 (Retrofitting	 Turbines)	
โดยล่าสุดโครงการ	EGAT	Irrigation	Value	Based	Micro	
Hydro	ที่เขื่อนแก่งกระจาน	และเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล	ได้
รับ	 LOA	 จาก	 อบก.	 เมื่อวันที่	 ๑๖	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๕๔	

และได้ผ่านการพิจารณาเป็นโครงการตามมาตรฐานมงกุฎ
ไทย	(Crown	Standard)	อีกด้วย	

ตอบแทนสังคมด้วยความจริงใจ
	 นอกจาก	CSR	ในกระบวนการทำงานขององค์กร	
(CSR	 In	 Process)	 ที่สร้างวัฒนธรรมความรับผิดชอบต่อ
สังคม	 ทบทวนทุกกระบวนการทำงานเพื่อดูแลไม่ ให้เกิด	
ผลกระทบต่อสังคม	 ชุมชน	 และสิ่งแวดล้อม	 กฟผ.	 ยังให้
ความสำคัญกับ	 CSR	 นอกกระบวนการทำงานขององค์กร	
(CSR	 After	 Process)	 ซึ่งเป็นการดำเนินกิจกรรมที่อยู่

นอกเหนือจากข้อกำหนดตามมาตรฐานหรือตามกฎหมาย
ควบคู่พร้อมกันด้วย	 เพื่อสร้างประโยชน์แก่สังคมในด้าน
ต่างๆ	 อาทิ	 การพัฒนาคุณภาพชีวิต	 ทั้งด้านสังคม	 ชุมชน	
สิ่งแวดล้อม	 ฯลฯ	 ของประชาชน	 โดยพื้นที่ โดยรอบของ
หน่วยงาน	 กฟผ.	 และงานสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมใน
ภาพรวม	เป็นต้น	
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	 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา	 กฟผ.	 มี	 CSR	 After	
Process	 ที่ประสบความสำเร็จเป็นจำนวนมาก	 โดย	 CSR	
ที่โดดเด่นในรอบปีที่ผ่านมา	 ได้แก่	 การช่วยเหลือผู้ประสบ
ภัยธรรมชาติต่างๆ	 ทั้งภัยแล้ง	 อุทกภัย	 และภัยหนาว			
ซึ่ง	 กฟผ.	 พยายามทำทุกวิถีทางที่จะช่วยบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน	การสนับสนุนชุมชนบ้านคลองเรือ	
ตำบลปากทรง	 อำเภอพะโต๊ะ	 จังหวัดชุมพร	 ในการ
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาด	 ๑๐๐	 กิโลวัตต์	 เพื่อใช้
ประโยชน์ตามความต้องการของชุมชน	 และเป็นต้นแบบ
ของโรงไฟฟ้าชุมชน	 โดย	 กฟผ.	 มอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
พลังน้ำ	 พร้อมทุนเพื่อใช้ ในการก่อสร้าง	 จำนวน	 ๙				
ล้านบาท	ซึ่งความเข้มแข็งของชุมชนบ้านคลองเรือ	เห็นได้

จากการได้รับรางวัลชนะเลิศการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน
ตามแนวพระราชดำริ	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	ครั้งที่	
๔	ประจำปี	๒๕๕๓	
	 ไม่เพียงเท่านี้	 กฟผ.	 ยังมีความพยายามในการ
สนับสนุนให้สังคมไทยมีพัฒนาการไปในทางที่ดี	 ผ่านการ
มอบทุน	 ๒	 ล้านบาท	 สนับสนุน	 ๒๐	 ค่ายอาสาระดับ
มหาวิทยาลัย	 (ค่ายละ	๑	แสนบาท)	ผ่านโครงการ	 “กฟผ.	
เพาะเมล็ดพันธุ์จิตอาสาพัฒนาสังคม”	 หรือ	 EGAT	 D.I.Y.	
Camp	 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนทำความดีเพื่อสังคม	รวมถึง
การสนับสนุนงบ	๔๖.๔	ล้านบาท	แก่โรงพยาบาลบางปะกง	
ในการสร้างอาคารคลอดและหอพักผู้ป่วยใน	 ขนาด	 ๘๐	
เตียง	 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน
ในอำเภอบางปะกง	 ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	 และการ
สนับสนุนสมาคมยกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย	
และการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาอีกหลายรายการ	

	
	 กฟผ.	 หนึ่งในหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านความ
มั่นคงทางพลังงานไฟฟ้าของประเทศ	ขอให้คำมั่นสัญญาว่า	
จะยึดถือประชาชนเป็นศูนย์กลาง	 คำนึงถึงความคาดหวัง
ของสังคมเป็นสำคัญ	รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทุกภาคส่วน	 และพิจารณาครอบคลุมมิติต่างๆ	 อย่าง
รอบด้าน	 ทั้งสังคม	 ชุมชน	 และสิ่งแวดล้อม	 ควบคู่ไปกับ
การพัฒนาประเทศ	 เพื่อนำไปสู่การอยู่ร่วมกันระหว่าง	
กฟผ.	 กับประชาชนท่ามกลางความรู้สึกยอมรับและไว้
วางใจซึ่งกันและกัน	



LiveIt...LoveIt
เรื่อง:ธิดาเทพภาพ:รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก 
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	 บ้าน	คือ	สถานที่ที่สะท้อนตัวตนของผู้เป็นเจ้าของได้ดีที่สุด	เพราะเวลา		
๒๔	ชั่วโมงของแต่ละวันเราใช้เวลาถึงครึ่งหนึ่งอยู่ที่บ้าน	บางครั้งโดยไม่รู้ตัวเราก็ได้
ทยอยจัดวางตัวตนของเราไว้ ในบ้านเสียแล้ว	ไม่ว่าจะเป็นกรอบรูปที่ ในนั้นมีภาพวัน
แต่งงาน...วันแรกที่สร้างครอบครัว	ถ้วยโถโอชามที่ ได้รับตกทอดมาจากคุณยาย	หรือ
แม้แต่รองเท้าเล็กๆ	คู่แรกของลูกที่ถูกเก็บไว้เป็นอย่างดีในบ้านหลังนี้	ถ้าบ้านพูดได้	
คงบอกเล่าเรื่องราวของเจ้าของได้ดีละเอียดละออกว่าใคร	

	 เจ้าของบ้านที่เราได้พูดคุยในเล่มนี้ก็เช่นเดียวกัน	
พวกเขาได้ใส่ตัวตนลงไปในบ้านจนทำให้บ้านหลังนี้ต่างโดยสิ้น
เชิงกับหลังอื่นๆ	 ที่อยู่ ในละแวกนั้น	 มีการผสมผสานระหว่าง
บ้านโบราณและบ้านสมัยใหม่อย่างลงตัว	 โดยเฉพาะในแง่ของ
การเป็นบ้านประหยัดพลังงาน	 รศ.ดร.วัชรินทร์	 กาสลัก	
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	
มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 และ	 ผศ.ดร.ปิยะวรรณ	 กาสลัก	
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร	 สำนักวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	 คือ
เจ้าของบ้านที่เรากำลังพูดถึง	

Home 
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	 ตามหลักฮวงจุ้ย	บ้านที่ดีต้องมีแหล่งน้ำ	เพราะน้ำคือ
ตัวแทนของความมั่งคั่ง	 แต่แหล่งน้ำที่ว่าต้องสะอาด	 และเป็น
น้ำไหลไม่ใช่น้ำนิ่ง	 ไม่เพียงเป็นไปตามหลักฮวงจุ้ยเท่านั้น	 แต่
บ้านที่มีน้ำใกล้บ้าน	 จะมีความเย็นจากน้ำช่วยปรับอุณหภูมิ
โดยรอบบ้านให้เย็นขึ้น	 เหมาะเป็นอย่างยิ่งกับอากาศร้อนของ
บ้านเรา	 ทำให้อุปกรณ์ทำความเย็นไม่ใช้สิ่งจำเป็นแต่อย่างใด	
บ้านสไตล์คันทรีรีสอร์ทหลังนี้ตั้งอยู่บนที่ดินผืนใหญ่เนื้อที่	 ๖	
ไร่	ส่วนที่เป็นผืนดิน	๕	ไร่	แบ่งเป็น	๒	ฝั่ง	แบ่งด้วยพื้นที่น้ำ
ประมาณ	๑	ไร่	ตามรูป	(ตามรูป)	
	 รศ.ดร.วัชรินทร์	 เล่าว่า	 บ้านหลังนี้เป็นบ้านสไตล์
คันทรีรีสอร์ท	๒	ชั้น	สร้างขึ้นมาใหม่ด้วยความตั้งใจให้เหมือน
บ้านย้อนยุคในสมัย	 พ.ศ.	 ๒๕๐๐	 จึงเลือกใช้กระเบื้องไอยรา	
ซึ่งมุงแล้วเหมือนกระเบื้องว่าวในสมัยก่อน	 รวมถึงใช้หน้าต่าง
บานยาวเปิดให้แสงเข้า	 อยู่ ในบ้านตอนกลางวันได้สบายๆ	
โดยไม่ต้องเปิดไฟ	 รวมถึงเน้นใช้ไม้เป็นวัสดุหลักเหมือนบ้าน
สมัยโบราณ	 เพราะไม้มีคุณสมบัติตามธรรมชาติที่เป็นฉนวน
กันความร้อน	 แม้แต่บานมุ้งลวดก็เป็นไม้	 ส่วนภายในตัวบ้าน
เน้นใช้พื้นที่ ให้คุ้มค่า	 ห้องนอน	 ๓	 ห้องแยกจากกันเด็ดขาด
เพื่อความเป็นส่วนตัว	เผื่อไว้ในกรณีที่ญาติหรือเพื่อนฝูงมาพัก	

แต่ถ้าสังเกตจะเห็นว่าในบ้านติดเครื่องปรับอากาศเพียงตัว
เล็กๆ	 เท่านั้น	 เพราะพื้นบ้านบางส่วนเป็นปูนเปลือยที่มีความ
เย็นตามธรรมชาติอยู่แล้ว	

	 “คอนเซ็ปต์ในการออกแบบและตกแต่งบ้านเริ่มต้นมา
จากความสนใจส่วนตัวที่สั่งสมมานาน	 เป็นคนชอบสะสมของ
เก่า	 ชอบสไตล์ย้อนยุค	 ประกอบกับเห็นว่าบ้านสมัยก่อนอยู่
สบาย	 เป็นการอยู่ร่วมกับธรรมชาติแบบลงตัว	 ไม่เหมือนบ้าน
สมัยใหม่อย่างที่เราเห็นกันในกรุงเทพฯ	ที่มีลักษณะเป็นตึกเสีย
เป็นส่วนใหญ่	ซึ่งไม่เหมาะกับเมืองไทย	จึงยึดทำบ้านแนวย้อน
ยุค	 แต่ก็ได้นำเอาระบบสมัยใหม่มาเพิ่มเพื่อตอบโจทย์การใช้
ชีวิตในยุคปัจจุบัน	เช่น	ครัวสมัยใหม่	เตาบาร์บีคิว	ให้ได้ออก
ไปใช้ชีวิตนอกบ้านบ้าง	 ยามสังสรรค์กับเพื่อน	 ในที่สุดได้บ้าน

ที่ถูกใจ	อยู่สบาย	กลมกลืนกับธรรมชาติ	มีที่พักผ่อนรอบบ้าน				
นอกจากนี้จะเห็นว่ามีการปลูกต้นไม้ไทยๆ	 ไว้รอบบ้าน	 คอย
ดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และให้อากาศบริสุทธิ์	 เวลาอยู่
บ้านรู้สึกไม่ต่างกับไปพักที่รีสอร์ท”	
	 เมื่อถูกถามว่าส่วนไหนของบ้านที่ชอบมากเป็นพิเศษ	
รศ.ดร.วัชรินทร์	ตอบแบบไม่ลังเลเลยว่า	ชั้นล่างของบ้าน	ซึ่ง
ทั้งกว้างและโล่ง	เพดานสูง	ประตูเป็นบานพับเปิดออกได้กว้าง
เหมือนใต้ถุนบ้านสมัยโบราณ	 เป็นแบบบ้านอีโค	 ลดโลกร้อน	
ที่คนยุคนี้สมัยนี้ควรนำมาปรับใช้กับการสร้างบ้านในปัจจุบัน	
คือแม้โครงสร้างจะเป็นบ้านโมเดิร์น	 แต่รายละเอียดความเป็น
บ้านแบบไทยที่เหมาะกับภูมิประเทศและภูมิอากาศต้องยัง		
คงอยู่	

	 “เมื่ออยู่บ้านแล้วต้องการอะไรเพื่อความสะดวกสบาย
ในชีวิตประจำวัน	 ก็อยากให้สิ่งที่ต้องการนั้นมีอยู่ ในบ้าน	 เช่น	
อยากนั่งพักผ่อนก็มีที่นั่งแล้วผ่อนคลาย	 อยากทำกิจกรรมกับ
คนที่เราใส่ ใจก็มีบริเวณที่ญาติหรือเพื่อนมาสังสรรค์กันได้	
เพราะฉะนั้นคำจำกัดความของคำว่า	 บ้าน	 จริงๆ	 แล้วไม่มี
พิธีรีตองอะไร	 แค่เป็นที่ที่มี ในสิ่งที่ เราต้องการ	 แค่นั้นก็
พอแล้ว”	รศ.ดร.วัชรินทร์	เล่ายิ้มๆ	
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สุขกายสบายใจ
เรื่อง:ณัฐกฤต ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา ภาพ:กองผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ กฟผ. 
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	 ผู้เขียนได้มีโอกาสไปเยือนอำเภอแม่เมาะ	 จังหวัดลำปาง	
ซึ่งเป็นที่ตั้งของเหมืองแม่เมาะ	 และโรงไฟฟ้าแม่เมาะ	 ของการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 (กฟผ.)	 เพื่อไปดูการส่งเสริมการ

ปลูกผักปลอดสารพิษซึ่งกำลังเป็นที่สนใจกันอย่างแพร่หลายของ
ชาวชุมชนแม่เมาะ	 อย่างไรก็ดีการรณรงค์ปลูกผักปลอดสารพิษ
ต้องใช้งบประมาณพอสมควร	 แต่หน่วยงานราชการในพื้นที่ไม่
ค่อยมีงบประมาณมากนัก	 คงมีแต่ความรู้ทางภาควิชาการให้กับ
ประชาชนเท่านั้น	 จึงนับว่าเป็นความโชคดีของเกษตรกรในพื้นที่
อำเภอแม่เมาะที่ผู้บริหาร	กฟผ.	เล็งเห็นถึงความสำคัญของเกษตร
อินทรีย์	 และให้การสนับสนุนกิจกรรมนี้มาโดยตลอด	 โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน	 (Population	 and	
Community	 Development	 Association)	 หรือ	 PDA	 ที่ได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณจาก	 กฟผ.	 ให้เข้ามาดำเนินการพัฒนา
คุณภาพชีวิตในอำเภอแม่เมาะ	 ได้ขยายผลการปลูกผักปลอด			
สารพิษไปยังหลายชุมชนในพื้นที่	 และได้รับการตอบรับจาก
เกษตรกรเป็นอย่างดี	

	 คุณอริสสรา	เครือบุญมา	ผู้ ใหญ่บ้านนาแขม	เล่าว่า	การ

ปลูกผักปลอดสารพิษกำลังได้รับการตอบสนองจากชุมชนเป็น
อย่างมาก	 มีราษฎรแจ้งความจำนงที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกในกลุ่ม
ปลูกผักปลอดสารเคมีอยู่เรื่อยๆ	 ในขณะที่ตลาดภายในชุมชนเองก็
มีการขยายออกไปจำหน่ายภายนอกหมู่บ้านอย่างกว้างขวาง	
	 “กลุ่มปลูกผักในหมู่บ้านเป็นกลุ่มเล็กๆ	 ง่ายต่อการตรวจ
สอบกันเอง	 หากใครนำสารเคมีมาใช้แล้วเกษตรกรคนอื่นๆ	 ใน
ชุมชนรู้	จะเกิดกระบวนการตักเตือนแนะนำกันเอง	ทำให้ได้พืชผัก
ปลอดสารพิษที่มีคุณภาพดีในที่สุด	การปลูกผักในพื้นที่กว้างๆ	ที่มี

เจ้าของเพียงคนเดียวและดำเนินการในเชิงพาณิชย์จะควบคุมการ
ใช้สารเคมีได้ยากกว่าการปลูกผักโดยเกษตรกรในท้องถิ่นที่ดำเนิน
การโดยชุมชนเอง”	
	 คุณสมศักดิ์	 ประโยชน์ดี	 เกษตรอำเภอแม่เมาะ	 เปิดเผย
ว่า	 เกษตรอำเภอแม่เมาะ	 ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดลำปาง	 ได้
ดำเนินการสุ่มตรวจผักที่วางขายในตลาดผักสดของอำเภอแม่เมาะ	
ซึ่งผลการตรวจสอบเป็นที่น่าพอใจ	โดยกว่าร้อยละ	๙๐	ไม่พบสาร

	 แม้ว่าตลาดผักปลอดสารพิษจะเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาที่ผ่านมา	 แต่การปลูก
ผักปลอดสารพิษยังนับว่ามีจำนวนน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับพืชผักในท้องตลาดโดยรวม	 	 ซึ่งจากการสุ่มตรวจระดับ
สารเคมีทางการเกษตรในจังหวัดต่างๆ	 พบว่า	 มีสารเคมีตกค้างอยู่ ในระดับไม่ปลอดภัย	 ส่งผลให้กลุ่มผู้บริโภคที่			
รับประทานผักที่มีสารเคมีปนเปื้อนพลอยได้รับผลกระทบทางสุขภาพตามไปด้วย	 โดยอาจได้รับสารพิษมากกว่า
เกษตรกรผู้ผลิตเสียอีก	เพราะฉะนั้นโอกาสทางการตลาดของผักปลอดสารเคมียังเปิดกว้างอยู่อีกมาก	

กฟผ.	ยกระดับสุขภาพคนไทยถ้วนหน้า	
	 	 ส่งเสริมเกษตรกรลำปาง	
	 	 	 	 ปลูกผักปลอดสารพิษ	
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เคมี ในผัก	 และที่พบบ้างก็อยู่ ในมาตรฐานที่ไม่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ	
	 ระหว่างลงพื้นที่ตัวผู้เขียนเองสังเกตเห็นว่า	 พืชผักของ
สวนในอำเภอแม่เมาะถูกขายหมดลงอย่างรวดเร็ว	 มาทราบภาย

หลังจากการสอบถามคนในพื้นที่ว่ามีพ่อค้าแม่ค้าผักเข้าไปเหมา
ซื้อแบบยกแปลงยกกล่องกันเลยทีเดียว	 รวมถึงหน่วยงาน
สาธารณสุขอย่างโรงพยาบาลแม่เมาะ	 ที่บอกกับเกษตรว่า	 ผัก
ปลอดสารพิษที่ชาวบ้านปลูกนั้น	 หากเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เมื่อไร
ทางโรงพยาบาลขอเหมาหมดทันที	 ปัญหาอยู่ที่ว่าจะจัดหาให้ทาง
โรงพยาบาลแม่เมาะได้เพียงพอหรือไม่ต่างหาก	

	 กรณีศึกษาการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษของ
อำเภอแม่เมาะ	 เป็นตัวอย่างที่ดีที่หลายหน่วยงาน	 อาทิ	 กฟผ.	
เกษตรอำเภอแม่เมาะ	 สาธารณสุขจังหวัดลำปาง	 โรงพยาบาล

วิธีการลดสารพิษตกค้างในผักและผลไม	้
	 หากหาซื้อผักและผลไม้ปลอดสารพิษไม่ได้จะลด

สารพิษตกค้างได้อย่างไรกัน	

	 -	 ล้างน้ำให้สะอาดโดยเปิดนำให้แรงพอสมควร	

ปล่อยให้น้ำไหลผ่านนาน	๒	นาที	หรือแช่ผักในน้ำสะอาด	

โดยล้างครั้งหนึ่งก่อน	แล้วเด็ดเป็นใบๆ	แช่ในน้ำนาน	๑๕	

นาที	

	 -	 ใช้น้ำส้มสายชูละลายน้ำความเข้มข้นร้อยละ	

๐.๕	แช่ผักไว้นาน	๑๕	นาที	จะลดสารพิษได้ร้อยละ	๘๐	

	 -	ใช้ผงฟู	๑	ช้อนโต๊ะต่อน้ำ	๒๐	ลิตร	แช่นาน	

๑๕	นาที	จะลดปริมาณสารพิษได้ร้อยละ	๙๐	

แม่เมาะ	 องค์กรพัฒนาเอกชนอย่าง	 PDA	 รวมไปถึงราษฎรใน
ชุมชนเอง	 ได้มาร่วมมือกันจรรโลงและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้กับ
สุขภาพของคนไทย	

	 หากเราสร้างความมั่นคงทางพืชพันธุ์ธัญญาหารให้กับ
ชุมชนทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ	 ก็ย่อมเป็นหลักประกันในการ
สร้างเสริมสุขภาพให้กับคนในสังคม	 เพราะฉะนั้นเราต้องทำให้ผัก
ปลอดสารเคมีเข้าไปอยู่ ในตลาดของความเชื่อมั่น	หรือ	Confident	
Marketing	 จนกลายเป็นความนิยมชมชอบของคนไทย	 ไม่เพียง

แต่จะทำให้ตลาดพืชผักปลอดสารพิษมีการขยายตัวอย่างกว้าง
ขวางเท่านั้น	 แต่ยังเป็นการยกระดับสุขภาพของคนไทยโดยถ้วน

หน้าอีกด้วย	



นวัตกรรม
เรื่องและภาพ:สายงานรองผู้ว่าการพัฒนาธุรกิจ กฟผ. 
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จากปัญหาที่ต้องแก้...สู่EGATHCD
ผลงานอนุสิทธิบัตรกรมทรัพย์สินทางปัญญา

	 เครื่องตรวจวัดกระแสไฟฟ้า
พิกัดสูงของ	กฟผ.	หรือ	EGAT	High	
Current	Detector	(EGAT	HCD)	เป็น
ผลงานชิ้นล่าสุดของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย	(กฟผ.)	ที่ ได้รับการจด
อนุสิทธิบัตรเพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์
คิดค้นจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา	
แต่กว่าจะมาถึงวันนี้	ทีมผู้คิดค้นจาก
ฝ่ายบำรุงรักษาไฟฟ้า	กฟผ.	ต้องทุ่มเท
แรงกายแรงใจเป็นเวลานานหลายปี	
ก่อนจะมาถึงวันที่ผลงานของพวกเขา
ได้รับการยอมรับจากสังคมทั่วไป
อย่างเป็นทางการ	
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หาสาเหตุของปัญหาตั้งแต่ต้นทาง
	 	 	 	 นายพิษณุ	 ทองวีระกุล	
รองผู้ว่าการพัฒนาธุรกิจ	กฟผ.	
เปิดเผยว่า	 เครื่องตรวจวัด
กระแสไฟฟ้าพิกัดสูงของ	กฟผ.	

ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อป้องกันและ
แก้ ไขปัญหาไฟ ไหม้ เครื่ อ ง
กำเนิดไฟฟ้า	 เพราะหากเกิด
เหตุการณ์เช่นนั้นขึ้น	 อาจส่ง

ผลให้ระบบจำหน่ายไฟฟ้าต้อง
สูญเสียกำลังการผลิตไปหลาย

แสนกิโลโวลต์	 จากการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยใช้หลักการ	
Root	 Cause	 Failure	 Analysis	 หรือ	 RCFA	 ซึ่งเป็นการ
วิเคราะห์สาเหตุจากรากฐานของข้อขัดข้อง	 หาว่าทำไมปัญหา
นั้นๆ	 ถึงเกิดขึ้น	 รวมถึงการแก้ ไขสาเหตุของข้อขัดข้อง	
เหมือนที่พนักงานสืบสวนตรวจดูกล่องดำเมื่อมีเครื่องบินตก	

ในที่สุดพบว่าปัญหาไฟไหม้เครื่องกำเนิดไฟฟ้ามีสาเหตุมาจาก
การออกแบบการจัดวางขดลวดที่อยู่กับที่	 (Stator	 Winding)	
ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยบริษัทผู้ผลิตไม่เหมาะสม	 ทำให้เกิด
ความไม่สมมาตรของกระแสในวงจรขนานของ	 Stator	
Winding	 แต่ละเฟส	 ส่งผลให้เกิดความร้อนสูงและเกิดไฟไหม้
ตามมา	

พับแขนเสื้อลุยแก้ปัญหา
	 เมื่อทราบแน่ชัดแล้วว่าสาเหตุของการเกิดไฟไหม้
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าคืออะไร	 ผู้ปฏิบัติงานสังกัดฝ่ายบำรุงรักษา

จากปัญหาที่ต้องแก้...สู่EGATHCD
ผลงานอนุสิทธิบัตรกรมทรัพย์สินทางปัญญา

ไฟฟ้า	กฟผ.	๗	คน	ได้แก่	นายขวัญชัย	ยามา	ช่างระดับ	๗	
นายประหยัด	 ดีสวัสดิ์	 ช่างระดับ	 ๖	 นายสถิตย์	 ทองมี						
ช่างระดับ	 ๖	 นายชวนิทธิ์	 โสสนุ้ ย	 วิศวกรระดับ	 ๕								
นายชัยณรงค์	 สุรินก้อน	 วิศวกรระดับ	 ๕	 นายกำพล							
แจ้งกระจ่าง	 ช่างระดับ	 ๕	 และนายสิทธินาท	 ทิพย์สุวรรณ			
ช่างระดับ	 ๕	 ได้เดินหน้าคิดค้นหาวิธีแก้ปัญหาจนสร้างสรรค์	
ผลงานเครื่องตรวจวัดกระแสไฟฟ้าพิกัดสูงของ	 กฟผ.	 ได้
สำเร็จ	
	 จากปัญหาดังกล่าวสามารถทำการแก้ไขได้โดยจัดวาง	
Stator	 Winding	 ขึ้นใหม่	 แต่ ในขั้นตอนการแก้ไขนั้นจำเป็น
ต้องมีการวัดกระแสไฟฟ้าที่ ไหลในวงจรขนานของ	 Stator	
Winding	 แต่ละเฟส	 ซึ่งเครื่องตรวจวัดกระแสไฟฟ้าแบบที่ ใช้
งานอยู่ไม่สามารถนำมาใช้งานได้	 เนื่องจากมีข้อจำกัด	 คือ			
ไม่สามารถติดตั้งในอุณหภูมิสูงกว่า	 ๑๕๐	 องศาเซลเซียส	

กอปรกับตัวเครื่องมีขนาดใหญ่และไม่สามารถติดตั้งในพื้นที่ที่มี
ความเข้มของสนามแม่เหล็กสูง	 ทีมงานจึงได้ออกแบบพัฒนา
เครื่องตรวจวัดกระแสไฟฟ้าพิกัดสูงของ	 กฟผ.	 (EGAT	 High	
Current	Detector)	หรือที่เรียกสั้นๆ	ว่า	EGAT	HCD	ขึ้นมา
เพื่อใช้วัดกระแสไฟฟ้า	 โดยผ่านการทดสอบที่ได้มาตรฐานใน
ห้องปฏิบัติการ	 ซึ่งหลังจากนำไปติดตั้งเพื่อตรวจสอบกระแส
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ไฟฟ้าจริงที่โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนาแล้วพบว่า	สามารถ
ตรวจวัดกระแสไฟฟ้าได้ถูกต้องแม่นยำ	 ส่งผลให้สามารถแก้

ปัญหาและป้องกันการเกิดความเสียหายซ้ำได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพ	 นอกจากนี้	 EGAT	 HCD	 ยังถูกนำไปขยายผล

การใช้งานกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อน
ศรีนครินทร์	 หน่วยที่	 ๔	 และโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม
บางปะกง	หน่วยที่	๕	ได้อย่างไม่มีข้อจำกัดอีกด้วย	

ผู้บริหารยินดีสนับสนุน
	 ในที่สุด	 EGAT	 HCD	 เป็นนวัตกรรมที่ได้รับรางวัล		
ดีเลิศในงานประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นของ	 กฟผ.	 เมื่อปี	

๒๕๕๓	จากนั้นด้วยวิสัยทัศน์ของ	นายไพศาล	คัจฉสุวรรณมณี	
ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารธุรกิจ	กฟผ.	ในขณะนั้น	ได้เล็งเห็นความ
สำคัญของนวัตกรรม	 EGAT	 HCD	 ว่าควรได้รับการคุ้มครอง
ในแง่ทรัพย์สินทางปัญญา	 จึงมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบดำเนิน
การจดอนุสิทธิบัตร	 และในที่สุด	 EGAT	 HCD	 ก็ได้รับการ
คุ้มครองอย่างเป็นทางการจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา	 ตาม
เลขที่คำขอ	 ๑๑๐๓๐๐๐๕๙๒	 มีระยะเวลาการคุ้มครองเริ่มตั้ง
แต่วันที่	๑๔	มิถุนายน	๒๕๕๔	ถึง	๑๓	มิถุนายน	๒๕๖๐	เป็น
ระยะเวลา	 ๖	 ปี	 และสามารถต่ออายุการคุ้มครองไปได้ถึง	 ๑๐	
ปี	นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของ	กฟผ.	

	
	 กฟผ.	 เป็นอีกหนึ่ งองค์กรที่ ให้ความสำคัญและ
สนับสนุนในเรื่องสิ่งประดิษฐ์เป็นอย่างมาก	 เพราะสิ่งประดิษฐ์
ไม่ว่าจะเป็นผลงาน	 กระบวนการ	 หรือระบบ	 ตลอดจน
วิทยาการต่างๆ	ที่ดีเด่นหลายชิ้นงานของ	กฟผ.	ได้พิสูจน์แล้ว
ว่าเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ	 สังคม	 และองค์กร	 ทุกๆ	 ปี		
ผู้ปฏิบัติงาน	 กฟผ.	 จะร่วมคิดค้นประดิษฐ์นวัตกรรมมาทดลอง
ใช้กับงานที่ตนเองทำอยู่	 ซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยให้งานที่ตน			
รับผิดชอบอยู่สำเร็จโดยสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น	 ยังช่วยให้	
กฟผ.	เป็นองค์กรที่ทันสมัยมากขึ้นด้วย	
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เกร็ดความรู้ : สิทธิบัตร กับอนุสิทธิบัตร ต่างกันอย่างไร 

	 กรมทรัพย์สินทางปัญญา	 กระทรวงพาณิชย์	 ได้ ให้คำจำกัดความคำว่า	 “สิทธิบัตร”	 และ	 “อนุสิทธิบัตร”	 ของ				
สิ่งประดิษฐ์ที่นำมาขอขึ้นทะเบียน	ดังต่อไปนี้	

	 สิทธิบัตร	(Patent)	หมายถึง	หนังสือสำคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์	(Invention)	หรือการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์	 (Product	 Design)	 ที่มีลักษณะตามที่กฎหมายกำหนด	 เป็นสิทธิพิเศษที่ ให้ผู้ประดิษฐ์คิดค้นหรือผู้ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์มีสิทธิที่จะผลิตสินค้า	และจำหน่ายสินค้านั้นแต่เพียงผู้เดียว	แต่จะมีเวลาคุ้มครองในช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น	

	 	 การประดิษฐ์	(Invention)	หมายถึง	ความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับลักษณะองค์ประกอบ	โครงสร้าง		
หรือกลไกของผลิตภัณฑ์	 รวมทั้งกรรมวิธี ในการผลิต	 การรักษา	 หรือการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น	 หรือ
ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ขึ้นใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม	 เช่น	 กลไกของเครื่องยนต์	 ยารักษาโรค	 วิธีการในการเก็บรักษาพืชผัก		
ผลไม้ไม่ให้เน่าเสียเร็วเกินไป	เป็นต้น	

	 	 การออกแบบผลิตภัณฑ์	(Product	Design)	หมายถึง	ความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับรูปร่างลักษณะ	
ภายนอกของผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างไปจากเดิม	เช่น	การออกแบบแก้วน้ำให้มีรูปร่างเหมือนรองเท้า	เป็นต้น	

	 อนุสิทธิบัตร	 (Petty	 Patent)	 คือ	 หนังสือสำคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับ					
สิ่งประดิษฐ์ที่ ได้รับสิทธิบัตร	 เพียงแต่อนุสิทธิบัตรจะมอบให้กับสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ที่มีระดับ						
การพัฒนาเทคโนโลยีไม่สูงมากนัก	หรือเป็นการประดิษฐ์คิดค้นเพียงเล็กน้อยที่ทำให้เกิดประโยชน์ใช้สอยที่เพิ่มขึ้น	
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	 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 หรือ	 ASEAN	 Economic	
Community	 (AEC)	 	คือ	การรวมตัวของประเทศชาติในอาเซียนเพื่อให้ ได้
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน	มีรูปแบบคล้ายๆ	ยูโรโซน	 (Euro	Zone)	
ของทางยุโรปนั่นเอง	 มีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองต่างๆ	 กับคู่ค้าใน
ภูมิภาคอื่น	 และการนำเข้า-ส่งออกระหว่างชาติอาเซียนจะเป็นไปโดยเสรี	
ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละประเทศอาจขอไว้ ไม่ ให้ลดภาษีนำเข้า	 AEC	 จะมี
ผลอย่างเป็นทางการในวันที่	 ๑	 มกราคม	 ๒๕๕๘	 ในวันนั้นจะเปลี่ยนโฉม
ประชาคมอาเซียนไปในรูปแบบที่ ไม่เคยมีมาก่อน	 ที่ถูกจับตามองเป็นพิเศษคือ
การเคลื่อนย้ายตลาดแรงงานที่เปิดกว้าง	ประชากรในอาเซียนต้องขยันพัฒนา
ตนเองมากขึ้นเพื่อให้ยืดหยัดอยู่ ได้ ในเวทีอาเซียนที่แข่งขันกันด้วยคุณภาพ
เป็นสำคัญ	
	
	 ในส่วนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 (กฟผ.)	 ก็ได้เตรียม
ตัวเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้วยเช่นกัน	 ไม่ว่าจะ
เป็นการตั้งสายงานพัฒนาธุรกิจขึ้นมาดูแลด้านธุรกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน	
การร่วมกับกระทรวงพลังงาน	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 และการไฟฟ้า
นครหลวงพัฒนาโครงข่าย	 ASEAN	 Power	 Grid	 เพื่อเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า
ของประเทศในอาเซียน	 รวมถึงการกำหนดให้พนักงานใหม่ที่ผ่านการคัดเลือก
เข้ามาทำงานกับ	 กฟผ.	 ต้องมีผลทดสอบภาษาอังกฤษ	 TOEIC	 ไม่ต่ำกว่า	
๕๕๐	คะแนน	เพื่อรองรับการประสานงานด้วยภาษาสากลในอนาคต	
	 แต่เพียงหน่วยงานหรือองค์กรเตรียมพร้อมฝ่ายเดียวคงไม่พอ				
คนไทยทุกสาขาอาชีพก็ต้องเตรียมตัวเช่นกัน	 เราลองมาฟังความเห็นจาก		
คนไทยกลุ่มหนึ่ง	 ว่าพวกเขาและคนรอบข้างมีความตื่นตัวและมีการเตรียมตัว
ต้อนรับ	AEC	อย่างไรบ้าง	

	

	 ในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการด้าน
การ ให้ คำปรึ กษาการพัฒนาศั กยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์	 เห็นว่าการเข้าสู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนของไทยเป็นโอกาสดีด้าน
การค้า	 เพราะตลาดมีขนาดใหญ่ขึ้น	 ผู้ซื้อ
และผู้ขายมีเสรีด้านการค้า	 การบริการ	 และ
การลงทุน	ทรัพยากรต่างๆ	มีหลากหลายขึ้น	

รวมถึงการแข่งขันทางธุรกิจที่จะสูงขึ้นตาม
ไปด้วย	ดังนั้น	 เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
การเปลี่ยนแปลงนี้	 ต้องมีการเตรียมความ
พร้อม	 โดยส่วนตัวก็ฝึกใช้ภาษาอังกฤษ	

ศึกษาข้อมูลของต่างประเทศเพิ่มเติมเพื่อหา
ช่องทางธุรกิจ	 ส่วนการเตรียมความพร้อม
ระดับมหภาคก็สำคัญเช่นกัน	 ไม่ว่าจะเป็น
ระดับหน่วยงาน	องค์กร	บริษัทเอกชน	ต้อง

ยกระดับมาตรฐานการแข่งขันทางธุรกิจให้สูง
ขึ้น	 โดยต้องได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล
เพื่อประโยชน์ทางการค้ากับกลุ่ม	 AEC	 และ
เมื่อไรก็ตามที่	 AEC	 เป็นตลาดที่มั่นคง	

สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน
โลกได้	 เมื่อนั้นไทยจะได้ประโยชน์มากขึ้น
ตามไปด้วยเช่นกัน	

เฉลิมฤทธิ์ ชื่นปิยะวาจา อายุ ๓๓ ปี  
กรรมการผู้จัดการ บริษัท บิสซิเนส คอมพาส จำกัด 

 

คนไทยพร้อมต้อนรับ
AECแค่ ไหนกัน

นานาทัศนะ
เรื่องและภาพ:ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ กฟผ. 



����

	
	 อะไรที่เสรีมากขึ้นก็ดี
อยู่แล้ว	 AEC	 จะทำให้อัตรา
การแข่งขันสูงขึ้น	 นั่นหมายถึง
การพัฒนาคุณภาพของสินค้า
และบริการเพื่อรองรับการแข่ง
ขัน	 แล้วการเปิดกว้างน่าจะ
ทำให้สินค้าและบริการราคาไม่
สูงมากนัก	 พอของถูกลงอาจ
ทำให้ของละเมิดลิขสิทธิ์น้อยลง	
โดยรวมคิดว่า	AEC	ดีนะ	ช่วย
พัฒนาให้หลายๆ	 อย่างมีความ
เป็นสากลมากขึ้น	 อย่างเรื่อง
ทักษะทางภาษา	 เราต้องใช้
ภาษาอังกฤษมากขึ้น	 เพื่ อ
รองรับการเข้ามาของ	 AEC	
ส่ ว น เ รื่ อ ง ก า ร เ ต รี ย ม ตั ว	
ปัจจุบันเป็นวิศวกร	 อาจจะไม่มี
ส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับ	 AEC	
จะมีบ้างที่ต้องเตรียมพัฒนาตัว
เองด้านภาษาเพื่อทำงานร่วม
กับต่างชาติ ให้ ได้	 อย่างเด็ก
สมัยนี้เขาเตรียมตัวกันตั้งแต่
เด็กๆ	 ล่าสุดไปเยี่ยมโรงเรียน
เก่ าซึ่ ง เ ป็ น โ ร ง เ รี ยนคริ สต์		
เดี๋ยวนี้ทางโรงเรียนให้เด็กๆ	
สวดมนต์	พูดอะไรๆ	เป็นภาษา
อังกฤษหมด	 เท่ากับว่า	 AEC	
เข้ามามีบทบาทมากๆ	

พิศิษฎ์พร ผูกศิริ อายุ ๒๘ ปี 
 อาชีพ วิศวกร 

	

	 AEC	 คือสิ่ งที่จะมา
เปลี่ยนแปลงชีวิตเราอย่างหลีก
เลี่ยงไม่ได้	 แต่ทุกวันนี้เหมือน
เป็นเรื่องไกลตัวเพราะยังขาด
การประชาสัมพันธ์ที่ดีและแนว
ปฏิบัติที่ชัดเจน	โดยส่วนตัวเห็น
ว่า	 เสถียรภาพและความมั่นคง
ทางการเมือง	 และความ
สามารถด้านภาษาอังกฤษของ
คนไทยเป็นปัญหาที่ต้องรีบ
แก้ไข	 เราต้องสร้างสังคมไทย
ให้เข้มแข็ง	เพื่อพร้อมรับมือกับ
สถานการณ์ที่จะเปลี่ยนแปลง	
และเพื่อเปิดรับโอกาสอย่างเต็ม
ที่เมื่อถึงเวลา	

รัตนาภรณ์ บานชื่น อายุ ๒๖ ปี 
 พนักงานบริษัทเอกชน 

	

	 ตามความเห็นผมถือ
ว่าเป็นก้าวใหม่ที่ดีสำหรับบ้าน
เรา	 การติดต่อธุรกิจจะเปิด
กว้างมากขึ้น	 มีความเป็นเสรี
มากขึ้น	 ทำให้ประเทศโซนนี้ดู
เ ข้ มแข็ งมากขึ้ น ในสายตา
ประชาคมโลก	 ไม่ ใช่แค่เรื่อง
เศรษฐกิจอย่างเดียว	 แต่ภาพ
รวมด้านอื่นๆ	 ด้วย	 เพราะมี
การแลกเปลี่ ยนองค์ความรู้	
นวัตกรรม	 เทคโนโลยีระหว่าง
กัน	 แต่ที่ ไม่มั่น ใจคือ	 ด้วย
สถานการณ์บ้านเราเองที่ ไม่
แน่นอน	 ทั้งเศรษฐกิจ	 สังคม	
เสถียรภาพทางการเมือง	 จะ
เอื้อต่อการเข้ามาของ	 AEC	
มากน้อยแค่ไหน	 ตอนนี้รู้สึกว่า
คนไทยจะตื่นตัวกับ	 AEC	มาก
กว่าปัญหาคอรัปชั่นในประเทศ
เสียอีก	 ในระยะยาวอาจจะเสีย
มากกว่าได้ก็ได้	สำหรับตัวเองก็
ไม่ ได้เตรียมตัวอะไรมากมาย	
แค่รู้สึกว่าในอนาคตจะมีอะไร
แปลกๆ	 ใหม่ๆ	 เข้ามาในบ้าน
เรามากขึ้น	 ติดต่อกับต่างชาติ
มากขึ้น	 คนไทยจะค่อยๆ	 ปรับ
ตัว	 แม่ค้าร้านตลาดต่อไปคง
เก่งภาษาอังกฤษโดยไม่รู้ตัว	

สุกฤษฏิ์ แก้วมั่น อายุ ๒๙ ปี 
 นักเขียนบทโฆษณา 

 

คนไทยพร้อมต้อนรับ
AECแค่ ไหนกัน 	 ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนอย่างน้อยก็น่าจะทำให้
คนไทยตื่นตัวขึ้นในการติดต่อ
ค้าขายกับต่างชาติ	 และตื่นตัว
ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร	 เพราะว่าใช้เป็น
ภาษาหลักในประชาคม	สำหรับ
ผมคงได้แปลเอกสารทำ	 Work	
Permit	 (ใบอนุญาตทำงาน)	 ให้
กับชาวประเทศเพื่อนบ้านที่จะ
เข้ามาทำงานในไทย	 เพราะ
เป็นงานที่ทำอยู่ตอนนี้	 ส่วนที่
มหาวิทยาลัยก็สังเกตเห็นการ
เข้ามามีบทบาทของ	 AEC	
ชัดเจนมาก	 เพราะเสียงตาม
สายเรื่องประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนจะมี ให้ ได้ยินแทบจะ
ทุกๆ	 ๓	 ชั่วโมง	 แต่แถวบ้าน
แทบจะไม่มี ใครตื่นตัว เรื่ อง	
AEC	 เลย	 อาจเป็นเพราะอยู่
ชานเมือง	

ปิยะธร สุวรรณวาสี อายุ ๒๒ ปี 
 นักศึกษา/นักแปลเอกสาร 

	

เฉลิมฤทธิ์ ชื่นปิยะวาจา พิศิษฎ์พร ผูกศิริ รัตนาภรณ์ บานชื่น ปิยะธร สุวรรณวาสี สุกฤษฏิ์ แก้วมั่น 



โลกธุรกิจ
เรื่อง: สุรินทร์ หล่อฤๅทัย ภาพ: กองผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ กฟผ. 
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พร้อมให้บริการครบวงจรกับ๑๙โครงการ๑.๕แสนล้าน
	 นับจากนี้ไปอีกหลายปี	งานก่อสร้างระบบส่งไฟฟ้าแรงสูง
ของ	 กฟผ.	 จะยิ่งทวีความสำคัญขึ้น	 จากจำนวนโครงการทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคตที่มีเกือบ	 ๓๐	 โครงการ	 เป็นมูลค่าการลงทุน
มหาศาล	เพื่อให้ภารกิจลุล่วงตามเป้าหมาย	ผู้ว่าการ	กฟผ.	จึงยก
ระดับทีมงาน	 โดยเพิ่มสายงานรองผู้ว่าการพัฒนาระบบส่งขึ้นมา
รับผิดชอบงานในด้านนี้	 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	 ๑	 ตุลาคม	
๒๕๕๔	เป็นต้นมา	
	 คุณวิวัฒน์	เสนีย์มโนมัย	รองผู้ว่าการพัฒนาระบบส่ง	คน
แรกของ	 กฟผ.	 แนะนำบทบาทของสายงานน้องใหม่แต่มากด้วย
ประสบการณ์ว่า	 สายงานรับดำเนินงานพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าแรง
สูงแบบครบวงจร	 ตามโครงการที่บรรจุไว้ ในแผนพัฒนากำลังการ
ผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย	 พ.ศ.	 ๒๕๕๓-๒๕๗๓	 (พีดีพี	 ๒๐๑๐)	
สำหรับโครงการที่อยู่ ในแผนดำเนินงาน	 ปี	 ๒๕๕๕	 มี	 ๑๙	
โครงการ	คิดเป็นงบประมาณรวมกว่า	๑.๕	แสนล้านบาท	และยัง
มี โครงการที่มีแผนจะดำเนินการในอนาคตอีกไม่ต่ำกว่า	 ๑๐	
โครงการ	

วางรากฐาน๔แนวทางเร่งด่วน
	 คุณวิวัฒน์	 เปิดใจว่า	 ปัจจุบันการพัฒนาโครงการระบบ
ส่งไฟฟ้ามีความยากลำบากกว่าในอดีต	 ด้วยปัญหาเรื่องที่ดิน	 ซึ่ง
นับวันที่ดินว่างเปล่าขนาดใหญ่ยิ่งหายากขึ้นทุกที	และเจ้าของที่ดิน
บางรายมองว่าการมีแนวสายส่งไฟฟ้าพาดผ่านที่ดิน	 เป็นข้อจำกัด

ที่ส่งผลให้เจ้าของที่ดินเสียโอกาสเพิ่มมูลค่าผลตอบแทนเมื่อความ
เจริญเพิ่มขึ้น	 ปัจจัยเหล่านี้ล้วนแต่เป็นอุปสรรคต่อการยอมรับ
โครงการระบบส่งไฟฟ้า	 ดังนั้น	 จึงได้วางแนวทางเร่งด่วน	 ๔	
ประการ	 เพื่อลดทอนอุปสรรคอย่างยั่งยืน	 ด้วยความมุ่งหวังที่ว่า	

ในอนาคตประชาชนจะรู้สึกยินดีเมื่อมี โครงการพัฒนาระบบส่ง
ไฟฟ้าเข้าสู่พื้นที่	 เช่นเดียวกับที่เคยมองว่าการมีถนนตัดผ่านจะนำ
มาซึ่งความสุขและความเจริญ	

ยกเว้นภาษีค่ารอนสิทธิ์
	 แนวทางที่	๑	คือ	มีการชดเชย/ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม
และเป็นธรรมแก่เจ้าของที่ดิน	 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งที่ดิน	
แปลงนั้นๆ	 ตั้งอยู่	 เป็นคนกลางในการร่วมเจรจากับ	 กฟผ.	 และ

ปรับกระบวนทัพ
ขับเคลื่อนภารกิจ๑.๕แสนล้าน

	 หลังเข้ารับตำแหน่ง	 “รองผู้ว่าการพัฒนา
ระบบส่ง”	 คนแรกของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย	 (กฟผ.)	 คุณวิวัฒน์	 เสนีย์มโนมัย	 ได้เล่าถึง
ทิศทางการดำเนินโครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าแรงสูง
ในปัจจุบัน	 พร้อมแนวคิดใหม่ๆ	 ที่เตรียมผลักดันให้
สำเร็จ	 เพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาโครงการระบบส่ง
ไฟฟ้าแรงสูงอย่างยั่งยืน	
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เจ้าของที่ดิน	 นอกจากนี้	 ยังมีการดำเนินการขอยกเว้นภาษีเงินได้
ของเจ้าของที่ดิน	 ในส่วนที่ได้มาจากการรับค่าทดแทนการรอนสิทธิ์
ในที่ดินซึ่งสายส่งไฟฟ้าแรงสูงพาดผ่าน	 ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติ
เห็ นชอบมาตรการภาษี เพื่ อช่ วย เหลื อผู้ ถู ก รอนสิทธิ์ ใ น
อสังหาริมทรัพย์	 ตามข้อกฎหมายว่าด้วยการจำกัดสิทธิ์ ในการใช้
ที่ดิน	 และอนุมัติ ในหลักการร่างกฎกระทรวงการคลัง	 ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรแล้ว	

เน้นสถานีไฟฟ้าแรงสูงใหม่แบบGIS
	 แนวทางที่	๒	คือ	การลดพื้นที่ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูง	
ด้วยการเลือกรูปแบบสถานี ไฟฟ้าแรงสูงแบบใช้ฉนวนก๊าซ			
(Gas	Insulated	Substation)	หรือ	GIS	แทนสถานีไฟฟ้าแรงสูง
แบบใช้ฉนวนอากาศ	 (Air	 Insulated	Substation)	หรือ	AIS	ซึ่ง
ช่วยลดการใช้พื้นที่ลงได้มาก	 นอกจากจะลดผลกระทบต่อ
ประชาชนแล้ว	 ยังเพิ่มความปลอดภัยและความมั่นคงให้แก่ระบบ
ไฟฟ้าของประเทศด้วย	 เนื่องจากอุปกรณ์สำคัญต่างๆ	 จะถูกจัด
เก็บไว้ ในตัวอาคารทั้งหมด	 ต่างจากรูปแบบเดิมที่อุปกรณ์สำคัญ
ต้องวางไว้กลางแจ้ง	 โดยที่ผ่านมา	 กฟผ.	 ได้มีการสร้างสถานี
ไฟฟ้าแรงสูงแบบ	GIS	 มาแล้วหลายแห่ง	 และแนวโน้มในอนาคต
ก็จะเน้นเลือกใช้แบบ	 GIS	 เป็นหลัก	 แม้จะมีต้นทุนสูงกว่าแบบ	
AIS	ก็ตาม	

ลดRightofWayสายส่ง
	 แนวทางที่	๓	คือ	การพยายามลดบริเวณแนวเขตโครงข่าย
ระบบไฟฟ้า	 (Right	 of	 Way)	 เช่น	 จากเดิมต้องใช้ความกว้าง	
ข้างละ	 ๓๐	 เมตร	 จากแนวกึ่งกลางของสายส่งไฟฟ้าแรงสูงขนาด
แรงดันไฟฟ้า	 ๕๐๐	 กิโลโวลต์	 ด้วยการออกแบบเสาส่งไฟฟ้า			
แรงสูงใหม่ ให้มีความสูงเพิ่มขึ้น	 แม้จะเป็นการเพิ่มต้นทุนของ
โครงการ	แต่ช่วยลดผลกระทบให้แก่ประชาชน	รวมถึงสิ่งแวดล้อม	
โดยเฉพาะในกรณีที่จำเป็นต้องพาดผ่านพื้นที่ป่า	การลด	Right	of	
Way	ลง	เป็นการช่วยลดการตัดต้นไม้ลงด้วยเช่นกัน	ซึ่งขณะนี้อยู่
ระหว่างการตั้งทีมงานมาดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้	 เพื่อ
เตรียมนำไปสู่การปฏิบัติในอนาคต	

จ่ายค่าผ่านสายไฟฟ้า
	 แนวทางที่	 ๔	 คือ	 การเพิ่มผลประโยชน์ระยะยาวให้แก่
เจ้าของที่ดินที่สายส่งไฟฟ้าแรงสูงพาดผ่าน	 โดยมีแนวคิดจะเสนอ
ให้มีการจ่ายค่าตอบแทนเพิ่มเติมในลักษณะ	 “ค่าผ่านสายไฟฟ้า”	
ตราบเท่าที่ยังมีการส่งจ่ายไฟฟ้าผ่านสายไฟฟ้าแรงสูงเส้นนั้นๆ	
ส่วนจะคำนวณผลตอบแทนดังกล่าวจากปัจจัยใด	 ในอัตราเท่าใด	
และจะจ่ายอย่างไรนั้น	 ต้องมีการศึกษาในรายละเอียดอีกครั้ง	 เพื่อ

ให้ได้แนวทางที่มีความเหมาะสมที่สุด	 ซึ่งจะช่วยขจัดความคิดที่
เคยถูกมองว่า	 การมีแนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูงพาดผ่านที่ดินเป็น
ข้อจำกัดที่ส่งผลให้เจ้าของที่ดินเสียโอกาส	 ให้ทางตรงกันข้าม
เจ้าของที่ดินจะยิ่งมีทัศนคติเชิงบวกต่อสายส่งไฟฟ้าแรงสูง	 และ

มีแรงจูงใจในการช่วยกันดูแลรักษาสายส่งไฟฟ้าแรงสูงเสมือน
กับทรัพย์สมบัติที่สร้างรายได้ให้กับตน	

ตั้งเป้าเป็นรูปธรรมใน๒ปี
	 “สำหรับแนวทางที่	 ๑-๓	 มีความเป็นไปได้สูงที่จะมี
ความชัดเจนเป็นรูปธรรมค่อนข้างเร็ว	 ส่วนแนวทางที่	 ๔	 เป็น
เรื่องใหญ่ที่ต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างมาก	 แต่ทั้ง	 ๔	 เรื่อง	 ถือ

เป็นเรื่องเร่งด่วนที่ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะพยายามผลักดันให้สำเร็จ
เป็นรูปธรรมภายในระยะเวลา	 ๒	 ปี	 เพื่อเป็นรากฐานสำหรับ
อนาคต	 แม้บางคนจะมองว่าเป็นการเพิ่มต้นทุนของโครงการ	
แต่ถือเป็นต้นทุนที่มีความจำเป็น	 เพื่อช่วยลดผลกระทบให้แก่
ประชาชนและสิ่งแวดล้อม	 ตลอดจนเป็นการตอบแทนให้แก่
ประชาชนผู้เสียสละ	 อันจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้โครงการพัฒนา
สามารถอยู่ร่วมกับประชาชนเจ้าของพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน”	 คุณ
วิวัฒน์	กล่าว	

	 ภารกิจเร่งด่วนตามเป้าหมายของสายงานพัฒนาระบบส่ง	
คือ	 วางรากฐานการพัฒนาโครงการระบบส่งไฟฟ้าสำหรับ
อนาคต	 ซึ่งล้วนเป็นการดำเนินการเพื่อประโยชน์ของประชาชน	
หากแนวคิดทั้งหมดถูกผลักดันจนสำเร็จเป็นรูปธรรม	 มีความ

เป็นไปได้สูงที่จะได้เห็นมิติ ใหม่ที่ประชาชนในพื้นที่มีความสุข
และยินดี ในยามที่มี โครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าเข้าสู่พื้นที่	
เช่นเดียวกับที่รู้สึกว่า	การมีถนนตัดผ่านพื้นที่	นำมาซึ่งความสุข
และความเจริญ	



เที่ยวตามอำเภอใจ
เรื่องและภาพ: ศิริลักษณ์ ศรีมณฑล 

…จดหมายจากแดนไกล…  
ถึง	เธอ...เพื่อนรัก	
	 เขียนที	่สนามบินนาริตะ	โตเกียว	
	 วันที	่วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่จะต้องย่างเท้าออกจากแผ่นดินอาทิตย์อุทัยแล้ว	
	 (โชคดีมากๆ	ที่ช่วงมาดูงานที่นี่	ไม่มีแผ่นดินไหว	สึนามิ	หรือลมพายุใดๆ	ทั้งสิ้น)	

	 อย่างที่บอกเธอไว้ว่า	 ต้นเดือนพฤษภาคมปีนี้	 เรามีภารกิจต้องพาคณะสื่อมวลชนอาวุโสมาเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าที่ญี่ปุ่น	
โครงการนี้จัดขึ้นเป็นปีที่	๒	แล้วนะ	ครั้งนี้จัดสำหรับสื่อมวลชนระดับวีไอพี	หรือระดับอาวุโส…บางท่านอาวุโสโดย	“อายุ”	บาง
ท่านอาวุโสโดย	“ตำแหน่ง”	บางท่านอาวุโสโดย	“ใบหน้า”	(อ่ะ!	ล้อเล่น)	รวม	๑๔	ท่านจาก	๑๔	สำนัก	ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อ
วิทยุ	
	 ปกติในช่วงเดือนพฤษภาคม	 ที่ญี่ปุ่นจะเป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิ	 อากาศเย็นสบาย	 แต่สำหรับปีนี้	 ไกด์บอกว่าอากาศมี
ความแปรปรวนบ้าง	เราเลยได้สัมผัสกับความหนาวเย็น	และซากุระที่ยังหลงเหลือให้ได้ชื่นชมความงาม	
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…จดหมายจากแดนไกล…  

	 ทริปนี้	 เป็นการพามาดูการทำงานของ	 ๓	 โรงไฟฟ้า	 คือ						

โรงไฟฟ้าถ่านหินแบบปิด	 ISOGO	 โรงไฟฟ้าถ่านหินสะอาด	 ระบบ	 IGCC	

(Integrated	 Coal	 Gasification	 Combined	 Cycle)	 NAKOSO	 และ				

โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์	KASHIWAZAKI	KARIWA	

	 วันแรกของการเหยียบแผ่นดินกิโมโน	 ยามเย็นที่เมืองนาโกย่า	

ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแถวยาวเหยียด	 	 เพราะยังอยู่ ในช่วง	 Golden	

Week	 ของญี่ปุ่นอยู่	 นักท่องเที่ยวจึงมากเป็นพิเศษ	 เราเดินทางต่อไปยัง

เมืองชิซูโอกะ	 (ญาติกับชิซูกะ	 แฟนโนบิตะ)	 ชมทะเลสาบที่งดงาม	 และเข้า

ที่พักใกล้โรงไฟฟ้าแห่งแรกที่เราจะไปเยี่ยมชม	 (โรงไฟฟ้า	 ISOGO	 เมือง	

โยโกฮาม่า	 เมืองท่าชายฝั่งทะเล)	 ก่อนจะแยกย้ายไปพักผ่อน	 หัวหน้าทีม	

(เจ้านายของเรา)	 คือ	 คุณธวัช	 วัจนะพรสิทธิ์	 รองผู้ว่าการกิจการสังคม	

กฟผ.	 และคุณรัตนชัย	 นามวงศ์	 ผู้ช่วยผู้ว่าการวิศวกรรมโรงไฟฟ้า	 กฟผ.	

เป็นผู้สรุปประเด็นสำคัญด้านพลังงานไฟฟ้าของไทย	 เพื่อให้สื่อมวลชนมี

ความเข้าใจสถานการณ์ไฟฟ้าในภาพรวมของประเทศ	 ก่อนที่จะพาไปดู

ตัวอย่างของโรงไฟฟ้าที่เป็นทางเลือกที่น่าสนใจทั้งถ่านหินและพลังงาน

นิวเคลียร์ในวันต่อๆ	ไป				

	 ก่อนจะไปโรงไฟฟ้า	 ISOGO	 เราแวะชมภูเขาไฟฟูจิก่อน...โชคดี	

(อีกแล้ว)	 ที่ท้องฟ้าเปิด	 เราเลยได้เห็น	 “ยอด”	 ภูเขาไฟชนิดเต็มรูปแบบ	

สวยงามเยือกเย็นจริงๆ	ที่น่าสนใจ	คือ	“FUJI	Subaru	Line”	ถนนช่วงสั้นๆ	

ที่จะขึ้นสู่ฟูจิ	 จะมีอยู่ช่วงหนึ่งเมื่อรถแล่นผ่าน	 จะเกิดเสียงเพลง	 น้ำหนักรถ

ยิ่งหนัก	เสียงเพลงก็ยิ่งดัง	หากใครไม่ทราบมาก่อนและมาตอนกลางคืนอาจ	

“หลอน”	ได้	นับว่าคนญี่ปุ่นเขามีความละเอียดอ่อนและช่างคิดจริงๆ	

	 มีเกร็ดเรื่องโรงไฟฟ้ามาเล่าให้เธอฟังด้วย	 (ฟังเรื่องสาระบ้าง)	

...โรงไฟฟ้าถ่านหินแบบปิด	ISOGO	ของ	บริษัท	เจ	พาวเวอร์	จำกัด	เป็น

โรงไฟฟ้าถ่านหินที่สะอาดมาก	ใช้เทคโนโลยีใหม่ที่สุดของโลก	Ultra	Super	

Critical	 ตามเส้นทางในโรงไฟฟ้าไม่เห็นร่องรอยของถ่านหิน	 หรือฝุ่นควัน

เขม่าแต่อย่างใด	 เรียกว่ามีมาตรฐานในการดูแลควบคุมไนโตรเจน-							

ไดออกไซด์	 ซัลเฟอร์ไดออกไซด์	 เขม่าและฝุ่นสูงมากๆ	 ตัวอย่างที่เห็น

ชัดเจน	 คือ	 ปล่องควันที่มีความสูงถึง	 ๒๐๐	 เมตร	 ได้รับการออกแบบให้

สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศด้วยความใส่ ใจ	 กล่าวคือ	 ในส่วนที่จะมอง

เห็นจากสวนสาธารณะยามาชิตะ	 	 ปล่องดังกล่าวจะเห็นเป็นรูปบางที่สุด	

เท่าที่จะเป็นไปได้	 เพื่อไม่ ให้บดบังทัศนียภาพของธรรมชาติบริเวณท่าเรือ	

โยโกฮาม่า	 หรือจะมองจากกลางทะเลเข้ามาก็มีความเหมาะสมกลมกลืนกับ

เมืองท่าเป็นอย่างดี	 จากการสอบถามชุมชนใกล้เคียง	 พบว่า	 โรงไฟฟ้า

แห่งนี้ไม่มีปัญหากับชุมชนโดยรอบ	 เพราะระบบของญี่ปุ่น	 รัฐบาลท้องถิ่นมี

ความเข้มแข็ง	 และเป็นตัวประสานงานกับชุมชน	 เรียกว่า	 ดูแลทั้งความ

ปลอดภัยของชุมชน	ขณะเดียวกันก็ดูแลความสะอาดของโรงไฟฟ้าด้วย	

	 เช้าวันรุ่งขึ้นก่อนไปโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์	KASHIWAZAKI	

KARIWA	 ที่อยู่ระหว่างเมืองคาชิวาซากิและหมู่บ้านคาริวะ	 เราได้ไปแวะ

เก็บภาพความสวยงามบริเวณพระราชวังอิมพีเรียลก่อน	 งามสง่าสมคำร่ำ

ลือ	 คอนเฟิร์ม!	 	 จากนั้นพวกเราได้ขึ้นรถไฟหัวกระสุนชิงกันเซ็น	 ไปยัง

สถานีนากาโอกะ	 เพื่อเดินทางไปดูงาน	 โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์	

KASHIWAZAKI	KARIWA	แบบ	BWR	(Boiling	Water	Reactor)	แม้ว่า

โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ทุกโรงในญี่ปุ่นจำนวน	๕๔	โรงจะหยุดเดินเครื่อง

ทั้งหมด	 เนื่องจากเหตุการณ์ฟูกุชิมาเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้ว	 แต่	 TEPCO	

(ผู้ดูแลโรงไฟฟ้า)	 ก็ยังใจดี	 อนุญาตให้เข้าดูงานโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์

ที่ ใหญ่ที่สุดในโลก	 (กำลังผลิตกว่า	 ๘,๒๐๐	 เมกะวัตต์)	 ได้	 แม้ว่าจะได้ดูแค่

บริเวณ	 PR	 Center	 และแบบจำลองก็ตาม	 แต่เราก็เข้าใจ	 TEPCO	 นะ	

เขาอยากจะ	 Low	 Profile	 อยู่เงียบๆ	 ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้	 เรื่อง

งานทุกอย่างเขาจะรายงานรัฐบาลตลอด	 เพื่อให้พิจารณาว่าในฤดูร้อนที่จะ

มาถึงจะอนุมัติให้ดำเนินการโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์อีกครั้งได้หรือไม่	 ก็

อย่างที่เธอรู้ๆ	 หน้าร้อนที่ญี่ปุ่น	 ช่วงกรกฎาคม	 –	 กันยายน	 ใช้ไฟฟ้ากัน

มากจะตาย	 แค่หยุดโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ทั้งหมดตอนนี้	 ไฟฟ้าก็หาย

ไปกว่าร้อยละ	๑๕-๒๐	แล้ว	

	 อย่างไรก็ตามที่ โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์แห่งนี้	 ก็ได้มีการ

ป้องกันแก้ไขตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสึนามิครั้งที่ผ่านมา	 เช่น	 สร้าง

แนวคอนกรีตป้องกันคลื่นสูงถึง	 ๑๐	 เมตร	 (คล้ายๆ	 กับเขื่อนกัน	 “น้องน้ำ”	

บ้านเรา	แต่ของเขาน่าจะแข็งแรงกว่า	เพราะต้องออกแบบก่อสร้างให้ทนต่อ

แรงแผ่นดินไหวได้ด้วย)	 ติดตั้งเครื่องผลิตไฟฟ้าเคลื่อนที่ไว้บนที่สูง	 ป้องกัน

กรณีไฟฟ้าถูกตัด	 ไม่สามารถนำน้ำมาหล่อเย็นเตาปฏิกรณ์ปรมาณูได้	

เป็นต้น	

	 ค่ำวันนั้น	 หลังจากมื้อเย็นที่แสนอร่อยกับเนื้อนุ่มๆ	 บนเตาร้อนๆ	

เรามีโอกาสได้สัมผัสกับออนเซ็น	 อุ่นดีสำหรับน้ำแร่	 แต่อายดีสำหรับสภาพ

การออนเซ็น	(ไม่คุ้นเคย)	แถมยังได้สวมใส่	“ยูกะตะ”	ครั้งแรกด้วยนะ		

	 วันรุ่งขึ้นก่อนไปดูโรงไฟฟ้าที่เหลือ	 เราได้แวะชมภูเขาที่ดารดาษ

ไปด้วยซากุระมอสอันสวยงาม	 เสมือนปูลาดด้วยพรมดอกไม้สีชมพู	 สีม่วง	

สีเหลือง	สวยงามจริงๆ	เก็บภาพกันเพลินเลยล่ะ…โรงไฟฟ้าโรงสุดท้ายที่เรา

ได้ชม	 คือ	 โรงไฟฟ้าถ่านหินสะอาด	 ระบบ	 IGCC	 	 (Integrated	 Coal	

Gasification	 Combined	 Cycle)	 NAKOSO	 	 ของ	 บริษัท	 Clean	 Coal	

Power	R&D	จำกัด	ตั้งอยู่ที่เมืองฟูกุชิมา	เมืองที่เกิดเหตุการณ์สึนามิเมื่อปี

ที่แล้วไง	 เป็นโรงไฟฟ้าที่ยังไม่ได้เดินเครื่องในเชิงพาณิชย์	นับเป็นต้นแบบที่

ดีของโรงไฟฟ้าถ่านหินแบบสะอาด	 ตัวโรงไฟฟ้าได้รับผลกระทบจากเหตุ

การณ์สึนามิด้วย	น้ำทะเลไหลทะลักเข้ามาท่วมเกือบถึงชั้นที่	๒	ของอาคาร

สำนักงาน	 แต่สามารถ	 Shut	 Down	 เครื่องได้ทัน	 จึงไม่เกิดความเสียหาย

มากนัก	

	 คืนนั้น	 ได้มีโอกาส	 “ออนเซ็น”	 อีกรอบที่คินูกาว่า	 อบอุ่นจนร้อน

เลยแหละ…ก่อนกลับเพื่อให้สมกับมาญี่ปุ่นเราก็แวะสักการะวัดอาซะกุซะ	

ไหว้พระขอพรให้ได้กลับมาญี่ปุ่นอีกครั้ง	(สาธุ)	ได้หม่ำเทมปุระ	๘๐	ปี	วันที่

เรามาคนไทยเยอะมากได้ยินเสียงภาษาไทยคุยกัน	 “แจ๋วๆ”	 เลยแหละ	

เผลอๆ	นึกว่าเดินเล่นอยู่แถววัดพระแก้วซะงั้น…		

	 …ที่ ได้มาดูงานครั้งนี้สะท้อนให้เห็นเลยว่า	 ญี่ปุ่นมาถึงทาง	

(หลาย)	 แพร่งที่ต้องเลือกแล้วว่าจะเดินหน้าต่อโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์

หรือไม่	 อย่างไร	 ในสัดส่วนเท่าใดร้อยละ	 ๐...๒๐...๒๕	 หรือ	 ๓๐	 เพราะที่

ผ่านมาญี่ปุ่นหมดค่าใช้จ่ายไปกับค่าเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าสูงขึ้นมาก	

แต่สำหรับเมืองไทย	 เราว่าคนไทยยังไม่ค่อยรู้สึกหรอก	 เพราะเปิดไฟเมื่อ

ไหร่ไฟก็สว่างเมื่อนั้น	 แต่เธออย่าลืมนะว่าการก่อสร้างโรงไฟฟ้าต้องใช้เวลา

อย่างน้อยก็	 ๔-๕	ปี	 แล้วแต่ประเภทของโรง	ที่สำคัญเชื้อเพลิงที่จะเลือกใช้	

จะทำอย่างไรให้มีสัดส่วนที่หลากหลาย	 ไม่หนักไปทางชนิดใดชนิดหนึ่งมาก

เกินไป	 เพราะเกี่ยวข้องกับระบบความมั่นคงของไฟฟ้าในระดับประเทศ	

ด้วยนะ		

	 พูดมากไปเธอจะเบื่อ	 แต่เรื่องนี้สำคัญนะ	 ฝากเธอช่วยเผยแพร่

ต่อให้ด้วยก็แล้วกัน…กว่าจดหมายฉบับนี้จะส่งถึงมือเธอ	 เราคงกลับถึงเมือง

ไทยเรียบร้อยแล้ว…แล้วไว้นัดเจอกันนะจ๊ะ	

	 	 	 	 	 รักและคิดถึงจ้ะ 
       เราเองไง... 
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	 ไฟฟ้าที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้	 สิ่งที่
สำคัญนอกจากการผลิตไฟฟ้าแล้ว	 การส่ง

จ่ายไฟฟ้าและการดูแลบำรุงรักษาสายส่ง
ไฟฟ้าก็เป็นสิ่งสำคัญ	 ซึ่งนอกจากผู้มีหน้าที่
ดูแลรักษาสายส่งโดยตรงแล้ว	 ต้องอาศัย
ความร่วมมือจากคนในชาติ	 ช่วยกัน

ปกป้องดูแลสาธารณสมบัติของชาติด้วย
เช่นกัน	

เสียงจาก		
“คนสายส่งแห่งอีสานใต้”	 	 นอกจากปัญหาถอดขโมยนอตเสา

ส่งไฟฟ้าแรงสูงแล้ว	 การปลูกพืชใต้แนว
สายส่งก็เป็นอีกปัญหาสำคัญ	 พี่จำนงค์และ

ทีมงานจึงแนะนำให้เกษตรกรใช้ที่ดินใต้
แนวสายส่งปลูกมันสำปะหลังแทนการปลูก
ไม้ยืนต้น	 เนื่องจากเป็นพืชที่มีความสูงไม่
เกิน	 ๔	 เมตร	 ตามข้อกำหนดด้านความ

ปลอดภัยของการปลูกพืชใต้แนวสายส่ง
ไฟฟ้าแรงสูง	 เป็นการส่ง เสริมอาชีพ
เกษตรกร	ให้ชาวบ้านทำงานใต้แนวสายส่ง
ได้อย่างปลอดภัยด้วย	 ซึ่งการเข้าไปส่ง
เสริมอาชีพแก่ชาวบ้านนี้	 ได้รับการ
สนับสนุนจากเจ้าที่ป่าไม้	 ทั้งเครื่องมือและ
อุปกรณ์ต่างๆ	 ที่ ใช้ ในการเพาะปลูก	 เพื่อ

ให้ชาวบ้านปลูกมันสำปะหลังใต้แนวสายส่ง
ทดแทนการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน	 ทำให้

ประชาชนได้ประโยชน์จากการช่วยกันดูแล
รักษาเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงอีกทางหนึ่งด้วย	
	 “ ในอนาคต	 ผมอยากเข้าไปมี	
ส่วนร่วมกับชาวบ้านมากกว่านี้	 เราอยู่ร่วม
กันแบบพี่น้อง	 ให้ความช่วยเหลือซึ่งกัน
และกันมาโดยตลอด	 ตั้ งแต่ปี	 ๒๕๔๙	
ที่ทางหน่วยงานฯ	 ได้ เริ่มกิจกรรมให้			
ชาวบ้านมีส่วนช่วยดูแลรักษาสายส่ง	 ซึ่ง
เป็นสาธารณสมบัติของชาติ	 ควบคู่กับการ
ปลูกพืชเศรษฐกิจใต้แนวสายส่งไฟฟ้า	 ก็ได้
รับความร่วมมือจากชาวบ้านมาโดยตลอด	

ไม่มีรายงานการลักขโมยอุปกรณ์เสาส่ง
ไฟฟ้าอีกเลย”	

	

	 พี่ จำนงค์	 พันธ์พงศ์	 หัวหน้า
หน่วยบำรุงรักษาสายส่งสุรินทร์	 การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 (กฟผ.)	 บอกว่า	

หน่วยบำรุงรักษาสายส่งสุรินทร์รับผิดชอบ
ดูแลสายส่งไฟฟ้าแรงสูงครอบคลุมพื้นที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	 ๙	
จังหวัด	 ได้แก่	 อุบลราชธานี	 อำนาจเจริญ	
ศรีสะเกษ	 ยโสธร	 สุรินทร์	 บุรี รัมย์	
ร้อยเอ็ด	 มุกดาหาร	 นครพนม	 ซึ่งเป็น

พื้นที่กว้างขวางเมื่อเทียบกับอัตรากำลังที่มี
อยู่	 ประกอบกับบางพื้นที่มีต้นไม้ขึ้นสูง
ตลอดแนวสายส่ง	 การทำงานจึงเป็นไป
ด้วยความยากลำบาก	 รวมถึงมีปัญหาการ
ลักขโมยเหล็กและนอตประกอบเสา	 และ
ไฟไหม้ป่ามาโดยตลอด	
	 กว่า	 ๖	 ปีมาแล้ว	 ที่หน่วยบำรุง
รักษาสายส่งสุรินทร์	 ได้รณรงค์ให้ชาวบ้าน
มีส่วนช่วยกันดูแลรักษาสายส่ง	 ด้วยการ

ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ เรื่องพลังงาน
ไฟฟ้า	การผลิตไฟฟ้า	และความสำคัญของ
สายส่งไฟฟ้าแรงสูง	 เพราะหากมีเหตุ

ขัดข้องหรือความเสียหายเกิดขึ้นกับเสาส่ง
ไฟฟ้าแรงสูงแล้ว	 ผลกระทบที่ตามมาไม่ใช่
เพียงไฟฟ้าในหมู่บ้านดับเท่านั้น	 แต่ไฟฟ้า
อาจดับเป็นบริเวณกว้างข้ามจังหวัดเลย		
ทีเดียว	 ส่งผลกระทบถึงเศรษฐกิจของ
ประเทศ	
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