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๒	 เปิดบ้าน	กฟผ.																																																																																																																											

๖  บทความพิเศษ
	 ๔๕	ปี	กฟผ.	คิดและแบ่งปันประสบการณ์
	 สร้างสรรค์พลังงานไทยยั่งยืน																																																

๑๐	 พลังงานวันนี้	 
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๑๒	 โรงไฟฟ้าในอนาคต
	 แผนงานปฏิรูปพลังงานของเยอรมัน
	 และผลกระทบต่อพลังงานถ่านหิน																																																																																																																																			 

๑๖	 เส้นทางสู่ธุรกิจ  
	 เมอืงพีเ่มอืงน้องกบัความร่วมมอืด้านพลงังาน							 							

๑๘	 จับเข่าเล่าประสบการณ์		
	 กว่าทศวรรษของโครงการแว่นแก้ว
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	 แอลอีดี	เบื้องหลังความส�าเร็จการประหยัดไฟฟ้า
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๒๔		 อ้อมกอดสีเขียว  
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๒๘	 คนต้นแบบ	  
				 ณธีพงศ์	เศรษฐธีีรยศ	สดุยอดนกัประดษิฐ์	
	 “ระบบควบคุมการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าเขื่อนรัชชประภา”								

๓๐	 นวัตกรรม  
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๓๔		 นานาทัศนะ	  
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๓๖	 ใจเขาใจเรา  
	 “ห้องเรียนสีเขียว”	การเรียนรู้ที่ไม่จบเพียงในห้องเรียน
	 เล่นสนุก	มีความสุขใจ	ได้ความรู้	น�าไปสู่การปฏิบัติ																																												

๔๐	 ของดีรอบบ้านเรา   
	 มารู้จักกับข้าวสังข์หยด	ราชินีข้าวดีจากแดนใต้	
	 ป้องกันโรคร้ายแรงได้เกินคาด																																																																							

๔๒	 กฟผ.	ไม่ไปไม่รู้	  
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๔๖	 ท่องโลกกว้าง	  
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เม่ือถงึวนัที	่๑	พฤษภาคม	ของทกุปี	เสมือนเป็นวนัครบรอบวนัสถาปนาของ
การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย	(กฟผ.)		ที่มีการรวม	การไฟฟ้ายันฮี
การไฟฟ้าตะวนัออกเฉยีงเหนอื	 และการลิกไนต์	 เป็น	 ๑	 เดยีวคอื	 กฟผ.
จนถึงปี	๒๕๕๗	นี้	กฟผ.	ก็มีอายุ	๔๕	ปี	แล้ว	หากเปรียบเป็นคนเรา
ถือว่าเป็นคนมีประสบการณ์	ผ่านเรื่องราวต่างๆ	มามากมาย	 โดยนับ
ตัง้แต่ก่อตัง้	 กฟผ.	 เป็นต้นมา	 ได้ท�าหน้าทีพ่ฒันากจิการไฟฟ้าให้เตบิโต
ไปพร้อมๆ	กับการพัฒนาประเทศ	และสังคมจนถึงทุกวันนี้	เรียกได้ว่า
ยังคงท�าหน้าที่เหมือนวันแรกที่ได้ก่อตั้งองค์การเลยทีเดียว

อย่างไรกต็าม	กฟผ.	กม็กีารปรบัตวัให้สอดคล้องกบัสภาวะความต้องการ
การใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นทุกขณะ	 ไม่ว่าผู้ใช้ไฟฟ้าจะอยู่แห่งหนใด
ก็สามารถใช้ไฟฟ้าที่ผลิตจากโรงไฟฟ้าของ	 กฟผ.	 ที่มีอยู่ทั่วประเทศ
ผ่านระบบส่งไฟฟ้าแรงสูงขนาด	 ๕๐๐	 กิโลโวลต์	 ๒๓๐	 กิโลโวลต์
และ	๑๑๕	กิโลโวลต์		โดยในอนาคตจะมีการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้ากบั
ประเทศเพือ่นบ้านในภมูภิาคอาเซยีน	(ASEAN		Power	Grid)	ซึง่เป็น
โครงการรองรับการพัฒนาพลังงานร่วมกันของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซยีน	(AEC)	ทีจ่ะเกดิขึน้ในปี	๒๕๕๘	ต่อไป

วันน้ีส่ิงที่	 กฟผ.	 ตระหนัก	และต้องท�าการบ้านอย่างหนัก	คือ	 การ
พยายามปรบัสดัส่วนการใช้เชือ้เพลงิในการผลติไฟฟ้าให้มคีวามเหมาะสม
และเกิดความสมดุล	 เน่ืองจากประเทศไทยมีการใช้ก๊าซธรรมชาติ
ผลิตไฟฟ้าสูงถึงร้อยละ	๗๐	นับว่ามีความเสี่ยงมาก	ในขณะที่ประเทศ
เพือ่นบ้านในอาเซยีนต่างปรบัตวัใช้เชือ้เพลงิชนดิอืน่	โดยเฉพาะถ่านหนิ
เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้ามากขึ้น	 เนื่องจากราคาต้นทุนการผลิต
ถูกกว่าก๊าซธรรมชาติ	 คาดการณ์ว่า	อีก	๑๐	ปีข้างหน้า	 ในภูมิภาคนี้
จะมีก�าลังการผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ	 ๕๐	 ครึ่งหน่ึงเป็นการผลิตไฟฟ้า
จากโรงไฟฟ้าถ่านหิน

ขณะที่โอกาสทางธุรกิจของ	 กฟผ.	 ก็ยังมีอีกมากมายในต่างประเทศ	
โดยมี	บริษัท	กฟผ.	อินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด		หรือ	EGATi	ถือธง
น�าหน้าเพื่อบุกเบิกธุรกิจด้านพลังงานในต่างประเทศ	 พร้อมๆ	 กับ
บรษิทัในเครอื	กฟผ.	และทีเ่หน็ชดัคอื	การซือ้ขายไฟฟ้าจาก	สปป.ลาว
ที่มีการพัฒนาจากการแลกเปล่ียนพลังงานไฟฟ้า	 น�ามาสู่การลงทุน
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าเพื่อจ�าหน่ายในที่สุด		

ทัง้หมดทีก่ล่าวมา	คือ	“ความพยายามและความต้ังม่ันในภารกจิ	เพือ่ผลติ
และจัดหาพลังไฟฟ้าให้คนไทยได้มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ	 ในราคา
ที่เหมาะสม	และมีมาตรฐาน	และเพื่อความสุขของคนไทย”

กองบรรณาธิการ
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กฟผ. เปิดโรงไฟฟ้าวังน้อย ชุดที่ ๔ เสริมความมั่นคง
รองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าภาคกลาง 

กฟผ. จบัมอืพนัธมติร จดักจิกรรมเรือ่งเล่าจากป่า 
ย้อนรอย ๒๐ ปี ปลกูป่า ณ เขือ่นวชริาลงกรณ

เม่ือวนัที	่๒๐	พฤษภาคม	๒๕๕๗	นางอัญชลี	ชวนิชย์
ประธานกรรมการ	 กฟผ.	 และนายวิทยา	 ผิวผ่อง	
ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 ร่วมเป็น
ประธานในพิธีเปิดโรงไฟฟ้าวังน้อย	 ชุดที่	 ๔	 โดยมี	
นายสนุชยั	ค�านณูเศรษฐ์	ผูว่้าการ	การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย	 (กฟผ.)	 พร้อมผูแ้ทนจากบรษิทั
คู ่สัญญา	 The	 Consortium	 of	 Siemens	
Aktiengsellschaft,	 Siemens	 Limited	 and	
Marubeni	 Corporation	 (SMC)	 ร่วมแสดงความ
ยนิดแีละฉลองความส�าเรจ็	 การขนานเครือ่งก�าเนดิ
ไฟฟ้า	 โดยมีผู้บริหาร	กฟผ.	หัวหน้าส่วนราชการ
และผูน้�าชุมชน	ร่วมแสดงความยนิดเีป็นจ�านวนมาก	

ส�าหรับโรงไฟฟ้าวังน้อย	 ชุดที่	 ๔	 เป็นหนึ่งใน

ส�าหรับโรงไฟฟ้าวงัน้อย	ชดุที	่๔	เป็นหนึง่ในโครงการ
พฒันาโรงไฟฟ้าของ	กฟผ.	ทีบ่รรจอุยูใ่นแผนพฒันา
ก�าลงัผลติไฟฟ้าของประเทศไทย	พ.ศ.	๒๕๕๓	-	๒๕๗๓
(PDP	2010)	ซึง่ได้รบัความเหน็ชอบจากคณะรฐัมนตรี
เมื่อวันที่	 ๒๒	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๕๔	 เพื่อรองรับ
ความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มในพื้นที่ภาคกลางของ
ประเทศ	มกี�าลงัผลติสทุธปิระมาณ	๗๘๕.๖	เมกะวตัต์
ประกอบด้วยเครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันแก๊ส	จ�านวน
๒	เครื่อง	เครื่องผลิตไอน�้า	จ�านวน	๒	เครื่อง
และเครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันไอน�้า	จ�านวน	๑	เครื่อง
ใช้ก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยเป็นเชื้อเพลิง	

เขื่อนวชิราลงกรณ	 และฝ่ายกิจการสังคม	 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	
(กฟผ.)	 ร่วมกับรายการช่วยคิดช่วยท�า	 ทีวีสี	 ช่อง	 ๓	 สถานีวิทยุ	 จ.ส.๑๐๐	
และสื่อมวลชน	 จัดกิจกรรมพิธีรุกขรักษา	 บวชป่า	 สืบชะตาต้นไม้	 และฐาน
กจิกรรมเรยีนรู	้ เรือ่งเล่าจากป่า	“ย้อนรอย	๒๐	ปี	ปลกูป่า	กฟผ.”	และร่วมกนั
ปลูกต้นไม้	 เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและแหล่งทรัพยากรอันมีค่าให้โลกของเรา	
เมือ่วนัที	่๒๔	พฤษภาคม	๒๕๕๗	โดยมนีายววิฒัน์	สพุทุธกิลุ	ผูช่้วยผูอ้�านวยการ
เขื่อนวชิราลงกรณ-บริหาร	เป็นประธานในพิธี	และให้การต้อนรับ	
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เฉลมิฉลองยิง่ใหญ่ ๕๐ ปี รฐัพธิเีปิดเขือ่นภูมิพล
กึง่ศตวรรษ แห่งสายน�า้พระทยั ไฟฟ้าก้าวไกล ชมุชนพฒันา

กฟผ. ร่วมสร้างองค์กร และสงัคมธรรมาภบิาล
ลงนามเอ็มโอยขูบัเคลือ่นการป้องกนั
และปราบปรามการทจุรติ

เข่ือนภูมพิล	การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย	(กฟผ.)
จดังานเฉลมิฉลองวาระพเิศษ	 ครบรอบ	 ๕๐	 ปี	 รฐัพธิี
เปิดเข่ือนภมูพิล	พร้อมกจิกรรมพเิศษมากมาย	โดยเมือ่
วนัที	่๑๖	พฤษภาคม	๒๕๕๗	นายสนุชยั	ค�านูณเศรษฐ์
ผูว่้าการ	 กฟผ.	 เป็นประธานเปิดงานสัมมนาวชิาการ
และนทิรรศการ	 ๕๐	 ปี	 เขื่อนภูมิพล	 ภูมิปัญญา
สายน�้าปิง	

นอกจากน้ัน	ยงัได้รบัเกยีรตจิาก	ดร.สเุมธ	ตนัตเิวชกลุ
เลขาธกิารมลูนิธิชยัพัฒนา	 บรรยายในหวัข้อการบริหาร
จัดการน�้าตามแนวพระราชด�าริ	 ได้รับความสนใจ
มีผู้เข้าร่วมงานเป็นจ�านวนมาก	นอกจากนี้ยังได้
เปิดเวทีพบผู้ใช้น�้า	 คนต้นน�้า	 กลางน�้า	 ปลายน�้า
ได้ร่วมพูดคยุแลกเปลีย่นประสบการณ์	 ความคดิเหน็
ในการใช้น�า้จากอ่างเกบ็น�า้ของเขือ่นภมูพิลร่วมกนั
โดยมี	 ดร.สุเมธ	 ตันติเวชกุล	 พร้อมด้วยผู้ว่าการ	
กฟผ.	ได้เข้าร่วมในการเสวนา	ซึง่	ดร.สเุมธ	ตนัตเิวชกลุ
ได้กล่าวชื่นชม	 กฟผ.	 ที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ
จัดเวทีเสวนาเช่นนี้	 พร้อมทั้งชี้แนะแนวทางการ
พัฒนากิจกรรมต่อไปในอนาคต	 หลงัจากนัน้ทางกลุม่
ผู้ใช้น�้าได้ร่วมกันปลูกต้นไม้	 ณ	 บริเวณผาหินตัด	
เพื่อร่วมฉลองโครงการ	๒๐	ปี	ปลูกป่า	กฟผ.	

ส�าหรับวันที่	 ๑๗	 พฤษภาคม	 ๒๕๕๗	 ซึ่งเป็น
วนัครบรอบ	 ๕๐	 ปี	 รฐัพธิเีปิดเขือ่นภมูพิลในช่วงเช้า
ได้มกีารท�าบญุตกับาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์
จ�านวน	๕๑	รปู	จากนัน้	ผูว่้าการ	กฟผ.	ได้เป็นประธาน
เปิดป้ายพระปรมาภไิธยหนิอ่อนจ�าลอง	พร้อมท�าพธิี
ถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั
หลังจากเสร็จสิ้นพิธี	 ได้มีการมอบทุนการศึกษา
ให้แก่นักเรียนในพื้นที่อ�าเภอสามเงา	 จังหวัดตาก
และมอบเงินสนับสนุนให้กับศูนย์วิจัยและพัฒนา
ประมงน�้าจืดจังหวัดตาก	 สุดท้ายคณะผู้บริหาร
กฟผ.	ทัง้อดตี	และปัจจบุนั	และผูร่้วมงานได้ร่วมกนั
ปล่อยพนัธุส์ตัว์น�า้	จ�านวน	๒,๒๐๐,๕๐๙	ตวั	ลงอ่าง
เก็บน�้าเขื่อนภูมิพล

นายสุนชัย	ค�านูณเศรษฐ์	ผู้ว่าการ	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	(กฟผ.)
พร้อมด้วยผู้บริหารสูงสุดหรือผู้แทนจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจจากทั่วประเทศ
กว่า	 ๕๕	 หน่วยงาน	 ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ	 เรื่องการขับเคลื่อนการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต	 ร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	 (ส�านักงาน	ป.ป.ช.)	และส�านักงานคณะ
กรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	 (สคร.)	 จัดโดยส�านักงาน	 ป.ป.ช.	 เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมความร่วมมือในการรณรงค์ส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริต	 ธรรมาภิบาลและ
ความโปร่งใสในกลุ่มรัฐวิสาหกิจ	น�าไปสู่การรวมพลังเป็นเครือข่ายป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต	โดยมี	นายสรรเสริฐ	พลเจียก	เลขาธิการคณะกรรมการ	
ป.ป.ช.	นางปานทพิย์	ศรีพิมล	รองผู้อ�านวยการ	สคร.	นายปานเทพ	กล้าณรงค์ราญ
ประธานกรรมการ	 ป.ป.ช.	 ร่วมลงนาม	 และศาสตราจารย์	 ดร.ภักดี	 โพธิศิริ	
กรรมการ	 ป.ป.ช.	 ร่วมเป็นสักขพียาน	 ณ	 โรงแรมมริาเคลิ	 แกรนด์	 คอนแวนชัน่
กรุงเทพฯ	เมื่อวันที่	๒๘	พฤษภาคม	๒๕๕๗	ที่ผ่านมา

๓
พฤษภาคม-มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗



LED Expo Thailand 2014 
เปิดตัวยิ่งใหญ่ กฟผ.
จับมือผู้ประกอบการ
กว่า ๓๐๐ ราย ทั่วโลก 
แสดงผลิตภัณฑ์ LED

กฟผ. หนุนสมาคมวีลแชร์บาสเกตบอล 
เป็นตัวแทนอาเซียนสู่เอเชี่ยนพาราเกมส์

นายพงษ์ศักดิ์	 รักตพงศ์ไพศาล	 อดีตรักษาการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน	 เป็นประธาน
ในพิธีเปิด	LED	Expo	Thailand	2014	งานแสดง
สินค้าผลิตภัณฑ์	 LED	 ระดับนานาชาติ	 ที่ใหญ่ที่สุด
ในภูมิภาคอาเซียน	 โดยมี	นายสุนชัย	ค�านูณเศรษฐ์	
ผู้ว่าการ	 การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย	 (กฟผ.)
ในฐานะประธานการจดังาน	และนางศภุวรรณ	ตีระรตัน์
รองผู้อ�านวยการสายงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ	
ส�านักงานส่งเสริมการประชุมและนิทรรศการ
ในฐานะผูส้นบัสนุนการจดังาน	ร่วมในพิธ	ีณ	อาคาร	๖	
ศนูย์แสดงสนิค้าและการประชมุ	อมิแพค็	 เมอืงทองธานี

นายสุนชัย	 ค�านูณเศรษฐ์	 ผู้ว่าการ	 กฟผ.	 กล่าวว่า	
ปรมิาณการใช้ไฟฟ้าของประเทศไทยมแีนวโน้มสงูขึน้
เฉลีย่ร้อยละ	๓-๔	ต่อปี	กฟผ.	จงึเดินหน้าหามาตรการ
ในการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ
ในหลากหลายรูปแบบ	 ดังนั้น	 เพื่อเป็นการส่งเสริม
การจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า	กฟผ.	 จงึจดัท�าโครงการ
ส่งเสรมิการใช้อุปกรณ์แสงสว่าง	LED	ซ่ึงเป็นนวตักรรม
ทีม่ปีระสทิธภิาพสงูในการลดใช้พลงังานไฟฟ้าได้มากกว่า
ร้อยละ	 ๕๐	 โดย	 กฟผ.ได้น�าร่องเปลี่ยนโคมไฟ
ถนนภายในเข่ือน	โรงไฟฟ้า	และส�านกังานกลาง	ของ
กฟผ.	ไปแล้วกว่า	๘	แสนดวง	นอกจากน้ี	เพ่ือเป็นการ
ส่งเสรมิให้เกดิการขยายตวัของตลาดผลติภณัฑ์	 LED
ประสิทธิภาพสงูในประเทศไทยมากยิง่ขึน้	กฟผ.	จงึเป็น
เจ้าภาพในการจดังาน	“LED	Expo	Thailand	2014”
งานแสดงสินค้าด้านหลอดไฟฟ้า	และผลติภณัฑ์	LED
ระดับนานาชาติขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน	
ระหว่างวันที	่๒๒	–	๒๔	พฤษภาคม	๒๕๕๗	ณ	อาคาร	๗	-	๘
ศนูย์แสดงสนิค้าและการประชมุ	อมิแพค็	 เมอืงทองธานี
ที่ผ่านมา	ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า	๑๘,๐๐๐	คน
จากทัว่โลก	 และเกิดการซ้ือขายภายในงานไม่ต�า่กว่า
๑๕๐	ล้านบาท

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 (กฟผ.)	 มอบเงิน	 ๑	 แสนบาท	 สนับสนุนสมาคม	
วีลแชร์บาสเกตบอล	 เพื่อสู้ศึกรอบคัดเลือกวีลแชร์บาสเกตบอลชิงแชมป์เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้	 เพื ่อโอกาสเข้ารอบสุดท้ายได้สิทธิ ์ลุยเอเชี ่ยนพาราเกมส์
ที ่ประเทศเกาหลีใต้	 โดยมีนายประภาส	 วิชากูล	 รองผู ้ว่าการกิจการสังคม
ในฐานะคณะกรรมการกีฬาและบันเทิง	กฟผ.	และนายพูนสุข	โตชนาการ	รองผู้ว่าการ
บัญชีและการเงิน	 ในฐานะประธานชมรมบาสเกตบอลและเนตบอล	 กฟผ.	
ร่วมเป็นผู ้แทน	 กฟผ.	 มอบเงินจ�านวนดังกล่าว	 แก่นายภัทรพันธ์	 กฤษณะ
นายกสมาคมวีลแชร์บาสเกตบอลประเทศไทย	 เป็นผู ้รับมอบ	 เมื ่อวันที ่	 ๒๙
พฤษภาคม	๒๕๕๗
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จประทับแรม ณ เรือนรับรองพิเศษเขื่อนสิรินธร

กระทรวงพลังงานไทย – สหภาพเมียนมาร์
ประสานความร่วมมือการลงทุนด้านพลังงานไฟฟ้า

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 เสด็จประทับแรม	
ณ	 เรือนรับรองพิเศษเขื่อนสิรินธร	 เพื่อเสด็จพระราชด�าเนินปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 และจังหวัด
อบุลราชธาน	ี เมือ่วนัที	่ ๒๙	 –	 ๓๐	 พฤษภาคม	 ๒๕๕๗	 โดยมี
นายณัฐจพนธ์	 ภูมิเวียงศรี	 ผู้ช่วยผู้ว่าการโรงไฟฟ้าพลังน�้า	 พร้อมด้วย
นายสุรศักดิ์	 อรรถเศรษฐ	 	 ผู ้ช ่วยผู ้อ�านวยการโรงไฟฟ้าพลังน�้า																
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื	 -	 ปฏบิติัการ	พร้อมด้วยคณะผูบ้ริหาร	 ผูป้ฏบิตังิาน
การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย	 (กฟผ.)	 ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ	ณ	 เรอืนรบัรอง
พิเศษเขื่อนสิรินธร	อ�าเภอสิรินธร	จังหวัดอุบลราชธานี

ในการนี	้ผูว่้าราชการจงัหวดัยโสธร	จงัหวดัอ�านาจเจรญิ	จงัหวดัศรสีะเกษ
และจังหวัดอุบลราชธานี	 พร้อมด้วยชุมชนในพื้นที่ได้น�าผลิตภัณฑ์	
สินค้าชุมชน	 ตลอดจนผลิตผลทางการเกษตรในโครงการเศรษฐกิจ
แบบพอเพียง	 ถวายให้ทอดพระเนตร	 พร้อมถวายรายงานความเป็น
มาของโครงการฯ.

นายพงษ์ศักดิ์	 รักตพงศ์ไพศาล	 อดีตรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พลังงานพร้อมด้วยนายสุเทพ	เหลี่ยมศิริเจริญ	อดีตปลัดกระทรวงพลังงาน	
นายสนุชัย	 ค�านณูเศรษฐ์	 ผู้ว่าการ	 การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย	 (กฟผ.)
นายพงษ์ดิษฐ	 พจนา	 กรรมการผู้จัดการใหญ่	 บริษัท	 ผลิตไฟฟ้าราชบุรี
โฮลดิง้	จ�ากดั	(มหาชน)	และนายสหรฐั	บญุโพธภิกัด	ีรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
บริหาร	 บริษัท	 กฟผ.	 อินเตอร์เนชั่นแนล	 จ�ากัด	 (EGATi)	 ประชุมร่วมกับ
กระทรวงพลังไฟฟ้าแห่งสหภาพเมียนมาร์	 (Ministry	 of	 Electric	 Power:	
MOPE)	น�าโดย	H.E.	Khin	Maung	Soe	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังไฟฟ้า
แห่งสหภาพเมยีนมาร์	 และคณะ	 เพือ่หารอืความร่วมมอืและการลงทนุร่วมกนั
ด้านพลังงานไฟฟ้าระหว่างสองประเทศ	 ณ	 โรงแรมแชงกรีลา	 กรุงเทพฯ	
เมื่อวันที่	๕	พฤษภาคม	๒๕๕๗	

ทั้งนี้รัฐบาลไทยมีความตั้งใจที่จะจัดท�าบันทึกความเข้าใจ	 (Memorandum
of	 Understanding,	MOU)	 การซื้อขายไฟฟ้าระหว่างประเทศไทยกับ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์	 ฉบับใหม่ทดแทนฉบับเดิมที่หมดอายุลง
ซึ่งมีความตั้งใจที่จะร่วมพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน�้าในสหภาพเมียนมาร์	
ได้แก่	 โครงการไฟฟ้าพลังน�้าสาละวินตอนบน	 (มายตง)	 และโครงการไฟฟ้า
พลังน�้าฮัจยี	 เพื่อสนองต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศไทย	 และ
สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจในสหภาพเมียนมาร์	 และบุคลากรของ
ทั้งสองประเทศยังจะได้รับประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนความรู้	 ประสบการณ์	
และเทคนิคต่างๆ	เพื่อสร้างความเชี่ยวชาญในกิจการไฟฟ้าร่วมกัน
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ประสบการณ์ สร้างสรรค์พลังงานไทยยั่งยืน

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 (กฟผ.)	 จัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบญัญตั	ิ การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย	 พ.ศ.	 ๒๕๑๑
ตัง้แต่วนัที	่๑	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๕๑๒	โดยรวมหน่วยงานด้านการ
ผลติและส่งพลงังานไฟฟ้า	๓	แห่ง	ได้แก่	การไฟฟ้ายนัฮ	ีการลกิไนท์
และการไฟฟ้าตะวนัออกเฉยีงเหนอื	 เข้าเป็นหน่วยงานเดยีวกนั	
มอี�านาจหน้าทีจ่ดัหาพลงังานไฟฟ้าให้แก่ประชาชน	 โดยการผลติ
จัดส่ง	 และจ�าหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้านครหลวง	
การไฟฟ้าส่วนภมูภิาค	ผูใ้ช้ไฟฟ้ารายอืน่ๆ	ตามทีก่ฎหมายก�าหนด
รวมทัง้ประเทศใกล้เคยีง	 ตลอดจนด�าเนนิการต่างๆ	 ทีเ่กีย่วข้อง
ด้านพลังงานไฟฟ้า	ผลิตและขายลิกไนต์

 ๔๕ ปี กฟผ.

เรื่อง	:	เดชา	อัครชนียากร		ภาพ	:	กองผลิตส่ือประชาสัมพันธ์



ปัจจุบัน	 กฟผ.	 เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวง
พลังงาน	 โดยมีคณะกรรมการก�ากับกิจการ
พลังงาน	 (กกพ.)	 หรือเรคกูเลเตอร์	 ท�าหน้าที่
ก�ากับดูแล	 ก�าหนดกฎเกณฑ์	 รวมทัง้ราคาค่าไฟฟ้า
เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้บริโภค	และผู้ผลิต	
ครอบคลมุไปถงึการดแูลความมัน่คงในระบบไฟฟ้า	
โดย	กฟผ.	 ได้พัฒนาการบริหารจัดการระบบ
การผลิตและการส่งไฟฟ้า	 ควบคู่ไปกับการดูแล
ด้านสังคม	ชุมชน	และสิ่งแวดล้อม	รวมทั้งพัฒนา
องค์การให้เป็นผู้น�าด้านการอนุรักษ์พลังงาน
และการรกัษาส่ิงแวดล้อมอย่างต่อเนือ่ง	โดยมุง่มั่น
ปฏิบัติภารกิจเพื่อความสุขของคนไทย

สู่มาตรฐานสากล
การก่อต้ัง	กฟผ.	นับเป็นจุดเร่ิมต้นของการพัฒนา
ระบบไฟฟ้าสมัยใหม่ตามมาตรฐานสากล	 เพื่อสร้าง
ความมั่นคงทางพลังงานไฟฟ้า	 ตอบสนองความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าทีก่�าลงัขยายตวัอย่างรวดเรว็	 โดยการ
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่เพ่ิมเติมจากโรงไฟฟ้า
พลังน�้าเขื่อนภูมิพล	และโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ	 เพื่อ
ทดแทนโรงไฟฟ้าเก่าขนาดเล็กที่ทยอยยกเลิกไป	 เช่น	
โรงไฟฟ้าวัดเลียบ	 โรงไฟฟ้าสามเสน	 ขณะเดียวกัน
การพัฒนาแหล่งผลิตไฟฟ้าและระบบส่งท่ัวประเทศ	
เพื่อความต้องการใช้ไฟฟ้าที่มีเพิ่มมากขึ้นท่ัวทุกภาค
ของประเทศ	 ท�าให้อัตราความต้องการไฟฟ้าในช่วง
เริม่ก่อตัง้	กฟผ.	เตบิโตกว่าร้อยละ	๑๐	หลายปีตดิต่อกนั
ก�าลังการผลิตไฟฟ้าของ	 กฟผ.	 เพิ่มขึ้นจาก	 ๙๐๗	
เมกะวัตต์	 ถึง	 ๑๐,๐๐๐	 เมกะวัตต์	 ในปี	 ๒๕๓๕
ซึ่งถือว่าเป็นระบบไฟฟ้าขนาดใหญ่ตามมาตรฐาน
สากลนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

จากวิกฤติน�ามันสู่ความมั่นคงทางพลังงาน
ภายหลงัการก่อตัง้	กฟผ.	ในปี	๒๕๑๒	ได้เกิดวกิฤตการณ์
น�า้มนัแพงหลายครัง้	 ในช่วงปี	 ๒๕๑๔	 -	 ๒๕๒๕	 โดยราคา
น�้ามันเพิ่มขึ้นถึง	๑๐	เท่าตัว	จากลิตรละ	๔๐	สตางค์	
เป็น	 ๔	 บาทกว่า	 ส่งผลกระทบอย่างมากต่อต้นทุน
การผลิตไฟฟ้า	 เพราะมีสัดส่วนในการใช้น�้ามันเตาถึง
ร้อยละ	 ๗๐	 วิกฤตการณ์น้ีเป็นจุดเร่ิมต้นของการ
ปรับตัวและวางแผนการใช้เช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้า
เพื่อลดการใช้น�้ามันลงให้มากที่สุด

นับเป็นโชคดีของประเทศไทยที่ได้พบก๊าซธรรมชาติ
ในอ่าวไทย	 ประวัติศาสตร์ได้จารึกไว้ถึง	 “วันแห่งความ
โชติช่วงชัชวาล”	 ที่ได้มีการเปิดการใช้ก๊าซธรรมชาติ
เป็นครั้งแรก	ซึ่ง	กฟผ.	 ได้เป็นผู้ใช้ก๊าซธรรมชาติในการ
ผลิตไฟฟ้าเป็นรายแรกจาก	 ปตท.	 โดยได้ก่อสร้าง

โรงไฟฟ้าบางปะกง	 จังหวัดฉะเชิงเทรา	 ข้ึนเพ่ือใช้
ก๊าซธรรมชาติ	 และปรับปรุงโรงไฟฟ้าพระนครใต้
จังหวัดสมุทรปราการ	 รวมทั้งก่อสร้างโรงไฟฟ้าระยอง
หลังจากนั้น	 ได้ค้นพบก๊าซธรรมชาติบนบกที่แหล่ง
น�้าพอง	 จังหวัดขอนแก่น	 และที่ลานกระบือ	 จังหวัด
ก�าแพงเพชร	 ซึ่ง	 กฟผ.	 ได้ก่อสร้างโรงไฟฟ้าขึ้นทั้งสอง
แหล่งดังกล่าว

ในอกีด้านหนึง่	กฟผ.	ได้มกีารพฒันาถ่านลกิไนต์ทีเ่หมอืง
แม่เมาะ	 จังหวัดล�าปาง	 เป็นแหล่งทรัพยากรพลังงาน
ภายในประเทศ	 ซ่ึงมีบทบาทที่ส�าคัญต่อการแก้ไข
วิกฤติน�้ามัน	และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน	รวมทั้ง
ท�าให้ประเทศไทยมีราคาค่าไฟฟ้าถูกในกลุ่มประเทศ
อาเซียน
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พัฒนาจากระบบส่งทั่วไทย	ไปสู่อาเซียน
กฟผ.	 ได้ก่อสร้างระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูงเชื่อมโยงกันหมดทั่วทั้งประเทศด้วยสายส่งไฟฟ้า	
แรงสูงขนาด	๒๓๐	กิโลโวลต์	๑๑๕	กิโลโวลต์	และได้น�าระบบส่งไฟฟ้าขนาด	๕๐๐	กิโลโวลต์	
ซึ่งเป็นขนาดแรงดันที่สูงที่สุด	 มาใช้ในเส้นทางระหว่างโรงไฟฟ้าแม่เมาะ	 จังหวัดล�าปาง	 มายัง
กรุงเทพมหานคร	 ระยะทาง	 ๕๕๐	 กิโลเมตร	 ในปี	 ๒๕๒๕	 หลังจากนั้น	 ได้สร้างสายส่งขนาด	
๕๐๐	กิโลโวลต์	ในเส้นทางหลักอีกหลายวงจร	เชื่อมโยงทุกภาค	รวมทั้งเชื่อมโยงกับ	สปป.ลาว	
และมาเลเซีย	 ซึ่งในอนาคตจะพัฒนาไปสู่ระบบส่งไฟฟ้าอาเซียน	ASEAN	Power	Grid	 (APG)	
ซ่ึงเป็นโครงการส�าคัญรองรับการพัฒนาพลังงานร่วมกันของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	
(AEC)	ที่จะเกิดขึ้นในปี	๒๕๕๘	

พัฒนาพลังงานทดแทน	เพื่อทางเลือกในอนาคต
กฟผ.	มีจุดก�าเนิดจากการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน�้าขนาดใหญ่	ซึ่งต่อมาได้พัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน�้า
อย่างต่อเนื่องทั้งขนาดเล็กและใหญ่ทั่วประเทศ	 รวมทั้งได้พัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน
ประเภทต่างๆ	 เริ่มจากโครงการวิจัยโรงไฟฟ้าพลังงานลมและแสงอาทิตย์แหลมพรหมเทพ	
จังหวัดภูเก็ต	 เป็นแห่งแรกของประเทศไทยในปี	 ๒๕๓๓	 จากนั้นได้พัฒนาต่อเน่ือง	 อาทิ	
โรงไฟฟ้าพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ผาบ่อง	จังหวัดแม่ฮ่องสอน	ในปี	๒๕๔๗	โรงไฟฟ้ากังหันลม
ล�าตะคอง	 จังหวัดนครราชสีมา	 ในปี	 ๒๕๕๒	 และโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์เขื่อนสิรินธร	
จังหวัดอุบลราชธานี	 ปี	 ๒๕๕๒	 ปัจจุบัน	 กฟผ.	 ได้จัดท�าโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน
ท่ีอ�าเภอทับสะแก	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	เพื่อเป็นโรงไฟฟ้าต้นแบบและศูนย์ศึกษาพลังงาน
ทดแทนประเภทต่างๆ	 เพือ่เป็นทางเลอืกในอนาคต	 พร้อมสนบัสนนุเป้าหมายของรฐับาลในการ
ลดการใช้เชือ้เพลงิฟอสซลิให้ได้อย่างน้อยร้อยละ	๒๕	ภายในระยะเวลา	๑๐	ปี
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เติบโตด้วย	CSR	
การด�าเนินงานภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม	ชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม	หรือ	CSR	(Corporate	Social	Responsibility)
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการด�าเนินการในกระบวนการผลิต	 (CSR	
In	 Process)	 ที่ไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	 และด�าเนิน
โครงการเพื่อสังคมต่างๆ	 อย่างต่อเนื่องโครงการที่ส�าคัญ
ได้แก่	 โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ	 เริ่มด�าเนินการ
ในปี	 ๒๕๓๗	 ปลูกป่าในพื้นที่กว่า	 ๔๑๕,๕๐๐	 ไร่	 ต้นไม้กว่า	
๖๐	 ล้านต้น	 โครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนตาม
แนวพระราชด�าริเศรษฐกิจพอเพียง	 ของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่วั	 เริม่ด�าเนนิงานในปี	 ๒๕๔๒	 และโครงการแว่นแก้ว
ในปี	๒๕๔๖	ฯลฯ	

การด�าเนินงานด้านการจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า	 หรือ	 DSM	
(Demand	 Side	 Management)	 ในปี	 ๒๕๓๖	 โดยการ
รณรงค์ให้ประชาชนเกิดจิตส�านึกในคุณค่าของพลังงาน	 และ
ร่วมมือกันใช้อย่างมีประสิทธิภาพ	 รวมทั้งส่งเสริมการใช้
อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง	 ท�าให้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้รับการ
ติดฉลาก	 “เบอร์	 ๕”	 ได้รับความนิยมและเป็นที่ยอมรับของ
ประชาชน	 มีผลส�าเร็จในการลดปริมาณก�าลังไฟฟ้าตลอด
ระยะเวลา	๒๐	ปีที่ผ่านมา	กว่า	๓,๐๐๐	 เมกะวัตต์	 และลด
การปล่อย	CO2	ได้ถึง	๑๐.๗	ล้านตัน

ความส�าเร็จประการหนึ่งในแนวทาง	 CSR	 ที่น่าภาคภูมิใจ	
จากการที่โครงการโรงไฟฟ้าพลังน�้าชุมชนบ้านคลองเรือ	
ที่ชุมชนเป็นผู้ริเริ่มด�าเนินการ	 โดย	 กฟผ.	 ให้การสนับสนุน
ด้านวิชาการและแหล่งเงินทุนได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น
ด้านการด�าเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมประจ�าปี	๒๕๕๖	
และรางวัลดีเด่นระดับประเทศประเภทโครงการพลังงาน
หมุนเวียนที่ไม่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า	(Off-Grid)	และ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	 ๑	 ระดับอาเซียน	 จากการประกวด
ASEAN	 Energy	 Awards	 ๒๐๑๓	 ประเภทโครงการพลังงาน
หมุนเวียนที่ไม่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า	(Off-Grid)

การด�าเนินงานด้าน	CSR	ของ	กฟผ.	มุ่งหวังพัฒนาองค์การ
ต่อไปสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้	 โดยเฉพาะความรู้
ด้านเทคโนโลยีผลิตไฟฟ้า	พร้อมทั้งน�าความรู้สู่สังคม	เพื่อ
ให้ประชาชนมีความรู้และข้อมูล	และมีส่วนร่วมในการสร้าง
ความมั่นคงทางพลังงานของประเทศต่อไป

ตลอดระยะเวลา	๔๕	ปี	ของการก่อต้ัง	กฟผ.	ไม่เพียงแต่
พัฒนาพลังงานไฟฟ้าเติบโตเคียงคู่กับการพัฒนาประเทศ
และสงัคมมาอย่างต่อเนือ่ง	 ยาวนาน	กฟผ.	 ยงัพร้อมก้าวต่อไป
เพื่อเป็นรัฐวิสาหกิจที่คนไทยภาคภูมิใจ	 สานต่อเจตนารมณ์
ในการจัดหา	และส่งพลังงานไฟฟ้าอย่างยั่งยืน	เพื่อความสุข
ของคนไทย
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เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ถ่านหินราคาถูก

หันหลังให้ก๊าซ
ภายในช่วง	๑๐	ปีข้างหน้านี	้ก�าลงัการผลติไฟฟ้าในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้จะเพิม่ขึน้ร้อยละ	๕๐
โดยครึง่หนึง่เป็นก�าลงัผลติจากโรงไฟฟ้าถ่านหนิ	ขณะทีก่ารใช้ก๊าซ	LNG	ในการผลติไฟฟ้าของทวปีเอเชยี
จะมีต้นทุนแพงมากกว่าถ่านหินถึง	 ๒	 เท่า	 ขณะเดียวกัน	 ราคาก๊าซธรรมชาติในตลาดของทวีปเอเชีย
มีราคาสูงกว่าสหรัฐอเมริกาถึง	 ๕	 เท่า	 เนื่องจากมีความต้องการก๊าซ	 LNG	 มาใช้ผลิตไฟฟ้ามากขึ้น	
ดงัจะเหน็ได้จากประเทศญีปุ่น่และเกาหลใีต้	 ซึง่ก�าลงัประสบปัญหาการต่อต้านการใช้พลงังานนวิเคลยีร์
ผลิตไฟฟ้า	 จึงจ�าเป็นต้องเปล่ียนมาใช้ก๊าซธรรมชาติแทน	 ขณะที่ประเทศจีนก็เป็นอีกประเทศหน่ึง
ในเอเชียที่มีความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติสูงขึ้นเนื่องจากมาตรการการควบคุมมลภาวะจากการใช้
พลังงานจากถ่านหิน

เรียบเรียงโดย	:	ทีมข่าวประชาสัมพันธ์
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ปัจจุบัน	 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีสัดส่วน
การใช้ถ่านหิน	 ๑	 ใน	 ๓	 ของพลังงานที่ใช้
ทั้งหมด	 และมีสัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติ
ร้อยละ	 ๔๔	 ขณะที่มีการคาดการณ์ว่าก�าลัง
การผลติไฟฟ้าของภมูภิาคจะเพิม่ขึน้ร้อยละ	๕๐
ภายใน	๑๐		ปีข้างหน้า	โดยครึ่งหนึ่งเป็นก�าลัง
ผลิตจากถ่านหิน	 และเพียงแค่	 ๑	 ใน	 ๔	 เป็น
ก�าลังผลิตจากก๊าซธรรมชาติ	ซึ่งหมายความว่า
การน�าเข้าก๊าซ	LNG	จะมปีรมิาณลดลง	เพราะ
หลายๆ	 ประเทศเริม่เห็นว่าผลดจีากการใช้ก๊าซ
ธรรมชาติผลิตไฟฟ้าไม่คุ้มค่ากับราคาต้นทุน
ไฟฟ้าที่สูงขึ้นอย่างมาก

จากเหตุการณ์ของโรงไฟฟ้าฟุกุชิมะ	 เมื่อเดือน
มนีาคม	 ๒๕๕๔	 ซึง่ท�าให้ญ่ีปุน่ต้องปิดโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์และจ�าเป็นต้องใช้ก๊าซธรรมชาติ
ผลติไฟฟ้าในสัดส่วนสูงข้ึน	 เป็นผลให้ราคาก๊าซ
LNG	 ในตลาดเอเชียเพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ	 ๘๕	
ขณะเดยีวกนั	ราคาถ่านหนิกลบัลดลงร้อยละ	๓๐
ในช่วงเวลาเดียวกัน	 ท้ังนี้การใช้ก๊าซ	 LNG	
ผลติไฟฟ้า	 ๑	 เมกะวัตต์มต้ีนทนุแพงกว่าการใช้
ถ่านหนิถงึ	๒	เท่า	มกีารวเิคราะห์ว่า	ปริมาณก๊าซ
LNG	ในตลาดทีจ่ะเพิม่สงูขึน้จากแหล่งผลิตอย่าง
ออสเตรเลยี	อเมรกิาเหนอืและแอฟรกิาตะวนัออก
จะช่วยท�าให้ก๊าซ	LNG	ในตลาดโลกมรีาคาลดลง
แต่อย่างไรก็ตาม	 ความต้องการก๊าซ	 LNG	 ใน
ตลาดโลกทีสู่งข้ึนประมาณร้อยละ	๗	ต่อปีจนถงึ
ปี	๒๕๖๓	จะยงัคงส่งผลให้ก๊าซ	LNG	มรีาคาสงู
เป็นผลให้ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ที่เผชิญปัญหาต้นทุนเช้ือเพลิงราคาสูง	 และ
การขาดดุลทางการค้า	 ยังคงตัดสินใจเลือก
ใช้ถ่านหินเป็นพลังงานหลักในการผลิตไฟฟ้า

ประเทศไทย	 เป็นประเทศแรกในเอเชยีตะวนัออก
เฉยีงใต้ทีน่�าเข้าก๊าซ	LNG	แต่ปัจจบุนัใช้ศกัยภาพ
ของสถานีรับก๊าซ	LNG	ทีม่อียู	่๕	ล้านตนั	ได้ราว
ร้อยละ	๓๐	หรือ	๒	ล้านตันเท่านั้น	เนื่องจาก
ต้นทุนที่มีราคาสูงมาก

มาเลเซีย	 ที่เดิมเป็นประเทศผู้ส่งออกก๊าซ
ธรรมชาติรายหลักแต่ปัจจุบันต้องน�าเข้าก๊าซ
LNG	เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ไฟฟ้า
ที่เพิ่มขึ้น	 โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ห่างไกลจาก
แหล่งผลิตก๊าซ	ก�าลังก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน
๕	 โรง	 เพ่ือลดการน�าเข้าเชื้อเพลิงราคาแพง
จากต่างประเทศ

อินโดนีเซีย	 ซึ่งเป็นผู้ส่งออกก๊าซ	 LNG	 ล�าดับ
ต้นๆ	ของโลกเป็นเวลากว่า	๑๐	ปี	ต้องเผชญิกบั
เช้ือเพลิงทีม่ปีริมาณลดลง	เมือ่เรว็ๆ	นีอ้นิโดนเีซยี
เพิ่งจะเซ็นสัญญาทางการค้าน�าเข้าก๊าซ	 LNG
เป็นครั้งแรก	ซึ่งสัญญาจะเริ่มมีผลในปี	๒๕๖๑
อย่างไรก็ตาม	 ถ่านหินจะยังคงเป็นพลังงาน
หลักในอินโดนีเซีย	 ซึ่งเป็นผู้ส่งออกถ่านหิน
รายใหญ่ของโลก	 เนื่องจากได้สร้างโรงไฟฟ้า
ถ่านหนิแห่งใหม่เพือ่รองรบัความต้องการใช้ไฟฟ้า
และแก้ปัญหาราคาเชื้อเพลิงที่ต�่าลงเนื่องจาก
จีนมีความต้องการถ่านหินลดลง

สงิคโปร์	 ดจูะเป็นประเทศเดยีวทีย่งัคงพึง่การใช้
ก๊าซธรรมชาตใินปรมิาณมาก	มกีารน�าเข้า	LNG
เพ่ือผลิตไฟฟ้าเป็นหลักแม้จะมีการคาดการณ์
ว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะน�าเข้าก๊าซ	 LNG
สงูถงึ	 ๕๐	 ล้านตันต่อปีในปี	 ๒๕๖๑	 แต่ตราบเท่า
ที่ต้นทุนเชื้อเพลิงของก๊าซยังสูงกว่าถ่านหิน
อยูม่าก	 ความต้องการก๊าซ	 LNG	 ในภมูภิาคนี้
กย็งัเป็นรองถ่านหนิอยู	่ ขณะเดยีวกนั	 หลายๆ
ประเทศในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้มกีารต่อต้าน
ถ่านหินน้อยลง	 เม่ือความต้องการใช้ไฟฟ้า
มากขึ้นและมีข้อจ�ากัดด้านงบประมาณ

ที่มา : Reuters วันที่ : ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗
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แผนการปฏิรูปพลังงานของ

และผลกระทบต่อพลงังานถ่านหนิ

เยอรมันมีแผนการปฏิรูปพลังงาน	(Germany’s	Energiewende)	ที่จะ

เลิกใช้พลังงานนิวเคลียร์ภายใน
	พ.ศ.	๒๕๖๕	และตั้งเป้าผลิตไฟฟ้าด้วย

พลังงานหมุนเวียนให้ได้ร้อยละ	๘๐	ในปี	๒๕๙๓

เยอรมัน

อย่างไรก็ตาม	 ผลของการปฏิรูปดังกล่าวส่งผลให้มีการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินเพิ่มขึ้น
โดยในปี	๒๕๕๖	เยอรมันผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ	๔๕.๕	ซึ่งนับว่า
มากที่สุดในรอบ	 ๒๐	 ปี	 นอกจากนั้นยังมีการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินและเปิดเหมือง
ถ่านหินแห่งใหม่ด้วย

เยอรมันใช้ถ่านหินในการผลิตไฟฟ้าอยู่	๒	ประเภท	คือ	แอนทราไซต์และลิกไนต์	โดย
ทั่วไปแล้วโรงไฟฟ้าถ่านหินโรงเก่าของเยอรมันจะใช้แอนทราไซต์เป็นเชื้อเพลิง	ขณะที่
โรงไฟฟ้าแห่งใหม่ที่สร้างเพิ่มขึ้นในช่วงหลังใช้ลิกไนท์เป็นเชื้อเพลิง	 ปัจจุบันโรงไฟฟ้า
ถ่านหินที่ใช้แอนทราไซต์ก�าลังปิดลงจ�านวนมาก	 ในทางตรงกันข้ามโรงไฟฟ้าท่ีใช้
ลิกไนต์มีจ�านวนเพิ่มขึ้น

แผนการของเยอรมนัทีจ่ะใช้พลงังานหมนุเวยีนจ�านวนมากมาแทนทีพ่ลงังานนวิเคลยีร์
ก�าลังประสบปัญหา	 โดยมีอุปสรรคจากข้อจ�ากัดของพลังงานหมุนเวียน	 (พระอาทิตย์
ไม่ได้รับแสงตลอดเวลา	 และลมก็ไม่ได้พัดตลอดเวลาเช่นกัน)	 โดยเฉพาะในช่วงท่ีมี
ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูง	 การจะหันไปพึ่งพลังงานหมุนเวียนอย่างเดียวเป็นไปไม่ได้
ในทางปฏิบัติ	เม่ือพลังงานหมุนเวียนไม่พร้อมใช้	พลังงานด้ังเดิมอย่างเชื้อเพลิง
ฟอสซิลจึงยังต้องเป็นพลังงานหลักเพื่อให้ระบบเกิดความมั่นคง	ไม่มีข้อขัดข้องในการ
จ่ายไฟฟ้า

RWE	Westfalen	Power	Plant

เรียบเรียงโดย	:	สุภร		เหลืองก�าจร
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ยิ่งไปกว่านั้นโครงสร้างด้านระบบส่งของเยอรมัน
กไ็ม่ได้รองรบัการผลติไฟฟ้าด้วยพลงังานหมนุเวยีน
ปริมาณมาก	 จึงจ�าเป็นต้องมีการใช้เงินลงทุน
จ�านวนมากเพ่ือปรับปรุงระบบส่งให้สามารถน�า
ไฟฟ้าที่ผลิตจากลมโดยมีแหล่งผลิตขนาดใหญ่
จากตอนเหนือส่งมาให้ประชาชนที่อยู่กันหนาแน่น
ทางใต้	 และจากการใช้พลังงานหมุนเวียนก็ท�าให้
ราคาค่าไฟสงู	 โดยผูใ้ช้ไฟวพิากษ์วจิารณ์ในประเดน็นี้
มาก	 เพื่อให้เพียงพอกับเงินสนับสนุนที่รัฐบาล
จ่ายให้ผู้ผลิตไฟจากพลังงานหมุนเวียน	 ผู้ใช้ไฟ

ภาคครัวเรือนต้องจ่ายค่าไฟในอัตรา	๖๔.๒	ยูโร	
(๘๘.๓	ดอลลาร์สหรัฐ)	ต่อเมกะวัตต์ชั่วโมง

แผนการปิดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์จะท�าให้ประเทศ
เยอรมันสูญเสียพลังงานไป	 ๑๐,๐๐๐	 เมกะวัตต์	
ส่งผลให้โรงไฟฟ้าที่ใช้พลังงานฟอสซิลมีความ
ส�าคญัเพือ่รกัษาความมัน่คงด้านพลงังาน	 โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในฤดูหนาว

Neideraussem	Power	Plant
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อย่างไรก็ตาม	 ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า
ถ่านหินแอนทราไซต์โรงเก่ามีราคาสูง	บริษัทไฟฟ้า
จึงมีแผนจะปิดโรงไฟฟ้าเหล่านี้	 ขณะที่โรงไฟฟ้า
ถ่านหินลิกไนต์จะมีประสิทธิภาพดีกว่า	 มีการ
คาดการณ์ว่าในปี	 ๒๕๙๓	 เยอรมันยังคงต้องการ
โรงไฟฟ้าถ ่านหินและก ๊าซที่มีก� าลังผลิตรวม
๖๐,๐๐๐	 เมกะวัตต์	 หรือคิดเป็น	 ๒	 ใน	 ๓	 ของ
ก�าลังผลิตทั้งหมด

หลายคนมองว่าเยอรมนัไม่สามารถลดการใช้ถ่านหนิ
จ�านวนมากได้ในระยะเวลาอันส้ันโดยไม่เกิดผล					
กระทบตามมา	หากมีโรงไฟฟ้าถ่านหินจ�านวนมาก
ทยอยปิดไปเรื่อยๆ	 เยอรมันจะประสบปัญหาการ
ขาดแคลนก�าลังผลิตแน่นอน	 จากความกังวลนี้

ท�าให้ในสิ้นปี	 ๒๕๕๖	 ค�าขอปิดโรงไฟฟ้าถ่านหิน
๔	โรง	ก�าลังผลิตรวม	๖๖๘	เมกะวัตต์	ของบริษัท
EnBW	 จึงถูกปฏิเสธ	 โดยโรงไฟฟ้าต้องเปิดต่อไป
อย่างน้อยที่สุดจนกลางปี	๒๕๕๙

หลายคนมองว่าในอนาคตการเลอืกใช้ก๊าซน่าจะเป็น
ทางออกทีด่	ี แต่ปัจจบุนัการลงทนุกบัก๊าซไม่ได้ก�าไร
เนือ่งจากก๊าซมรีาคาสงู	ขณะทีต้่นทนุการผลติไฟฟ้า
จากถ่านหนิถกูกว่าก๊าซถงึครึง่หนึง่	จงึไม่น่าแปลกใจ
ที่ในปี	 ๒๕๕๖	 เยอรมันใช้ลิกไนต์ผลิตไฟฟ้าถึง	
๑๖๒	 พันล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง	 หรือร้อยละ	 ๒๖	
ของพลังงานที่ผลิตได้ทั้งหมด	 เปรียบเทียบกับ
ปี	๒๕๕๕	ซึง่ใช้ลกิไนต์ผลติไฟฟ้าได้	๑๖๐.๗	พนัล้าน
กิโลวัตต์ชั่วโมง

RWE	Niederaussem	Power	Plant
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เยอรมันมีโรงไฟฟ้าลิกไนต์แห่งใหม่ที่ทยอยเดิน
เครื่องจ�านวนมากกว่าโรงไฟฟ้าถ่านหินโรงเก่า
ที่ก�าลังปิด	 โดยในปี	 ๒๕๕๕	 เยอรมันเปิดใช้
โรงไฟฟ้าลิกไนต์แห่งใหม่ก�าลังผลิตรวมทั้งหมด
๒,๗๔๓	 เมกะวัตต์	 และมีโรงไฟฟ้าลิกไนต์ก�าลัง
ผลติรวม	๑,๓๒๑	เมกะวัตต์ปิดลง	นบัได้ว่า	ลกิไนต์
ยังเป็นพลังงานท่ีมีราคาถูกสุดที่มีปริมาณเพียงพอ
และหาได้ในประเทศ

แม้ว่าเยอรมนัจะมแีผนปิดโรงไฟฟ้าถ่านหนิแอนทราไซต์
ให้หมดภายในปี	๒๕๖๑	แต่กย็งัมกีารสร้างโรงไฟฟ้า
ถ่านหนิแอนทราไซต์อยูด้่วยเช่นกนั	ในเดือนพฤศจกิายน
๒๕๕๖	 มโีรงไฟฟ้าถ่านหนิแอนทราไซต์เร่ิมเดนิเคร่ือง
เข้าระบบเป็นครั้งแรกในรอบ	๘	ปี

ทั้งนี้	 โรงไฟฟ้าถ่านหินแห่งใหม่ที่เยอรมันมีแผน
จะสร้างขึ้นได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ
ดีขึ้น	 เช่น	บริษัท	RWE	มีแผนจะสร้างโรงไฟฟ้า
ลกิไนต์	ในเมอืง	Niederaussem	โดยมปีระสทิธภิาพ
พลงังานร้อยละ	๔๕	และบรษิทั	Vattenfall	มแีผน
สร้างโรงไฟฟ้าแห่งใหม่ในเมอืง	Moorburg	โดยมี
ก�าลงัผลติ	๘๒๗	เมกะวตัต์	มปีระสทิธภิาพพลงังาน
ร้อยละ	๔๖	และปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์น้อยกว่า
โรงไฟฟ้าเก่าๆ	ถึงร้อยละ	๒๕

ท่ีมา : Power Engineering International วันท่ี ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗

Vattenfall	Moorbung	Power	Plant
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เมืองพี่เมืองน้อง
กับความร่วมมือด้านพลังงาน
การแลกเปลี่ยนและปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นข้ามเขตชายแดนระหว่างสองประเทศ	
หากจะใช้ค�าหรูๆ	 เรามักจะใช้ค�าว่า	 “ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ”	 แต่ส�าหรับ
ประเทศที่ใกล้ชิด	สนิทสนมกัน	อย่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว	(สปป.ลาว)	แล้ว	ไม่มีค�าใดที่เหมาะสมเท่ากับเมืองพี่เมืองน้อง
ทีส่ะท้อนถงึความผกูพนัทีม่มีายาวนาน	ซึง่เป็นความรูส้กึทีป่ระชาชนทัง้สองฝ่ังโขง
ต่างรับรู้	

ประเทศไทย	และ	สปป.ลาว	มีการช่วยเหลือเก้ือกูลกัน	ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ
หรือด้านสังคม	 ซึ่งจะเห็นจากโครงการความร่วมมือต่างๆ	 ที่เกิดขึ้นจากอดีตจนถึง
ปัจจุบันหลายๆ	โครงการ	ไม่เว้นแม้กระทั่งโครงการความร่วมมือด้านพลังงานไฟฟ้า

ด้วยพื้นฐานทางเศรษฐกิจส่งผลให้หลายปีๆ	ที่ผ่านมาประเทศไทยมีความต้องการ
ใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ	 จึงเป็นโอกาสที่ทั้งสองประเทศจะได้พัฒนาพลังงานไฟฟ้า
ร่วมกนั	 ทัง้ยงัเป็นการเสรมิความมัน่คงในระบบไฟฟ้าของไทย	 ก่อให้เกดิการซ้ือขายแลกเปลีย่น
พลงังานไฟฟ้ากบัประเทศเพือ่นบ้าน		โดยม	ีการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย		(กฟผ.)	

เรื่อง	:	ทีมข่าวประชาสัมพันธ์	ภาพ	:	กองผลิตสื่อประชาสัมพันธ์

โรงไฟฟ้าเขื่อนน�้างึม	๑

๑๖
พฤษภาคม-มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗



ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่ภารกิจในการผลิตและ
จัดหาพลังงานไฟฟ้า	 มาเป็นสื่อกลางในการเจรจา
ความร่วมมือดังกล่าว	 ซึ่ง	 สปป.ลาว	 เป็นหน่ึงใน
ประเทศเพื่อนบ้านท่ี	กฟผ.	 ได้มีความร่วมมือด้าน
พลังงานไฟฟ้า	 โดย	 สปป.ลาว	 มีทรัพยากรทางน�้า
เป็นจ�านวนมากที่สามารถพัฒนาเป็นแหล่งผลิต
ไฟฟ้า	 เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้า
ให้ทั้งสองประเทศ	

กฟผ.	 ได้เริม่แลกเปลีย่นพลงังานไฟฟ้ากบั	 สปป.ลาว	
ตั้งแต่ปี	 ๒๕๑๔	 เริ่มต้นจากโครงการน�้างึม	๑
ซ่ึงมีก�าลงัผลติราว	๑๕๐	เมกะวตัต์	และมกีารพัฒนา
จนเป็นการซื้อขายไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง	 โดยใน
ระยะหลังมีการซื้อไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้นและผ่าน
โครงการโรงไฟฟ้าเอกชน	(IPP)	ภายใต้ความร่วมมอื
ระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาล	 สปป.ลาว	 อย่าง
ต่อเนื่อง

ทั้งนี้	 โครงการการรับซื้อไฟฟ้าจาก	 สปป.ลาว	
ได้มีการก�าหนดไว้ในแผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้า
ของประเทศไทย	พ.ศ.	๒๕๕๓	–	๒๕๕๗		(PDP	2010)
แล้ว	ส่วน	สปป.ลาว	ก็มีแผนพัฒนาระบบไฟฟ้า		
ปี	๒๕๕๖	-	๒๕๖๕		พบว่า		มกีารให้สมัปทานโครงการ
ใหญ่ๆ	กบัผูพ้ฒันาโครงการ	ซึง่ประกอบไปด้วยผูล้งทนุ
จากต่างประเทศและในประเทศเป็นจ�านวนมาก	
โดยรัฐบาล	 สปป.ลาว	 เริ่มมีนโยบายให้หน่วยงาน
รฐัวสิาหกิจ	และหน่วยงานเอกชนในประเทศพฒันา
โครงการโรงไฟฟ้าใหม่เพิม่ขึน้	 เพราะมัน่ใจว่า	มตีลาด
รับซื้อไฟฟ้าอย่างไทย	 จีน	 เวียดนาม	 รองรับ	 โดย
ก�าหนดวสัิยทศัน์ท่ีจะท�าให้	สปป.ลาว	เป็น	Battery	
of	Asia	ภายในปี	๒๕๖๓

หนักลบัมองโอกาสการแข่งขนัของไทยใน	สปป.ลาว
ต้องยอมรับว ่า	 แต่ละประเทศมีศักยภาพสูง
ทั้งสิ้น	 ทั้งด ้านเทคโนโลยีจนถึงการก่อสร ้าง	
ทั้งจากนักลงทุนภายในประเทศ	 สปป.ลาว	 เอง	
และนักลงทุนจากต่างประเทศ	 เช่น	 ญ่ีปุ่น	 จีน	
เวียดนาม	 ฝรั่งเศส	 เป็นต้น	 แต่อย่างไรก็ตาม	
ณ	 ปัจจุบัน	 ประเทศไทยถือว่ายังได้เปรียบอยู	่
เพราะความใกล้ชดิและวฒันธรรมทีบ่างทกีแ็ยกกนั
ไม่ออกท�าให้เราได้เข้าใจความเป็น	 สปป.ลาว	
มากกว่าใครอ่ืนๆ	

เมื่อต้นปีที่ผ่านมา	 ผู้เขียนได้มีโอกาสเดินทางไป
สปป.ลาว	 ร่วมกับคณะผู้บริหาร	 กฟผ.	 พร้อมกับ
เข้าเยี่ยมคารวะ	 ท่านสมสะหวาด	 เล่งสะหวัด
รองนายกรัฐมนตรี	 สปป.ลาว	 ได้กล่าวถึงความ
ส�าคัญในความร่วมมือระหว่างไทยและ	 สปป.ลาว	
ในด้านพลังงานตามนโยบายการเปิด	 AEC	 ใน
ปี	๒๐๑๕	ซึ่งจะรวมเป็นประชาคมเดียวกัน	โดยได้
มอบหมายให้ท่านวีระพน	 วีระวง	 รัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงพลังงานและบ่อแร่	 ดูแลจัดต้ัง
คณะท�างานร่วมระหว่าง	 กฟผ.	 และ	 สปป.ลาว	
เพื่อศึกษาการพัฒนาระบบไฟฟ้าร่วมกัน	โดยมีการ

ศกึษาการเชือ่มโยงระบบไฟฟ้าระหว่างจนี-ไทย-ลาว
เพื่อให้การพัฒนาด้านพลังงานไฟฟ้าเกิดประโยชน์
สูงสุด	

ดร.นาม	 วิยะเกต	 รัฐมนตรีว ่าการกระทรวง
อุตสาหกรรมและการค้า	สปป.ลาว	กล่าวขอบคณุ	กฟผ.	
ที่ให้ความร่วมมือในการพัฒนาระบบไฟฟ้าทั้งสอง
ประเทศ	ถือเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประเทศใกล้เคียง
ในความร่วมมอืระหว่างประเทศทีม่มีาอย่างยาวนาน
และไม่ใช่เพยีงเรือ่งพลงังานเท่านัน้	ยงัมคีวามร่วมมอื
อีกหลายกรณี	 เช่น	 การพัฒนาบุคลากร	 แต่ใน
ขณะเดียวกันก็มีอีกหลายประเทศ	 เช่น	 ญี่ปุ่น	 จีน	
เกาหล	ีเวยีดนาม	เข้ามาลงทนุใน	สปป.ลาว	มากขึน้
แต่นักธุรกิจไทยกลับทิ้งโอกาสในการลงทุน	ซึ่งเป็น
เรื่องน่าเสียดาย	 เพราะไทยกับ	 สปป.ลาว	 มีความ
เข้าใจกนัในหลายเรือ่ง	เช่น	วฒันธรรมและภาษาทีม่ี
ความใกล้เคียงกัน	รวมทั้งมีพรมแดนติดกัน

สปป.ลาว	วนันีม้รีายได้หลกัจากการส่งออกพลงังาน
ไฟฟ้า	 เพื่อน�ารายได้ไปพัฒนาประเทศ	 และยังมี
โครงการพลงัน�า้อืน่ๆ	 อกีเป็นจ�านวนมาก	ซึง่รอการ
ลงทนุร่วมกบันกัลงทนุจากประเทศต่างๆ	 เนือ่งจาก
เป็นโครงการทีต้่องใช้เงนิลงทนุสงู	 ซึง่นบัเป็นโอกาส
อนัดขีองกลุม่ธรุกจิในเครอื	 กฟผ.	 ทีจ่ะเข้าไปลงทนุ
ใน	 สปป.ลาว	 ที่นอกจากจะเป็นการสร้างรายได้
ให้กับประเทศแล้ว	 ยังถือเป็นการสร้างความมั่นคง
ด้านพลังงานไฟฟ้าให้กับประเทศไทย	 ในราคา
ค่าไฟฟ้าที่เหมาะสม

โรงไฟฟ้าเขื่อนน�้าเทิน	๒

๑๗
พฤษภาคม-มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗



กับการเดินทางมอบความสดใสทั่วประเทศ

กว่าทศวรรษของโครงการ

แว่นแก้ว 

แทบทุกหลังคาเรือนไม่มีบ้านไหน	 ที่ไม่มีใคร
ประสบกับปัญหาสายตา	 แต่ปล่อยปละละเลย
ให้เป็นเรื่องของสังขาร	 ท�าให้คุณภาพชีวิต
ลดลงหากนึกไม่ออกถึงความอึดอัดตรงนี้ลอง
ถอดแว่นตา	 แล้วสนเข็มด้วยตาเปล่าสิครับ	
…ความรู้สึกที่เกิดขึ้นคงไม่ต่างไปจากพวกเขา
เหล่านั้น	 บางทีอาจลืมไปแล้วว่าความสดใส
ในการมองเห็นเป็นอย่างไร

กว่า	๑๐	 ปีทีผ่่านมา	 สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	
สยามบรมราชกุมารี	 ทรงสนพระทัยในการแก้
ปัญหาเร่ืองนี้จึงได้พระราชทานทุนทรัพย์ส่วน
พระองค์	 จ�านวน	 ๖๐,๐๐๐	 บาท	 เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาสที่มีปัญหาสายตาแก่ธนาคารแว่นตา	
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์	(วัดไร่ขิง)	ซึ่งต่อมา
ได้เกิดเป็นความร่วมมือกับ	 การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย	(กฟผ.)	และบริษัท	หอแว่น	กรุ๊ป	
จ�ากัด	 จัดตั้งโครงการแว่นแก้ว	 เพื่อออกหน่วยวัด
สายตาประกอบแว่นแก่ผู้ยากไร้ทั่วประเทศ	 โดย
ไม่คิดมูลค่า	 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพ-
รัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ในวโรกาส
ทรงเจริญพระชนมายุครบ	 ๔๘	 พรรษา	 จนถึง
วันนี้โครงการแว่นแก้วได้ตัดแว่นช่วยผู้มีปัญหา
ด้านสายตาไปแล้วกว่า	 ๒	 แสนคน	 และในปี	
๒๕๕๘	 ซ่ึงเป็นปีที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	
สยามบรมราชกุมารี	 จะทรงเจริญพระชนมายุครบ	
๖๐	 พรรษา	 โครงการแว่นแก้วจึงก�าหนดจะออก

หน่วยวัดสายตาประกอบแว่นช่วยเหลือผู้ยากไร้
เพิ่มอีก	๖๐,๐๐๐	คน

ครั้งแรกของการออกหน่วยวัดสายตาประกอบแว่น	
ให้บริการแก่ผู้สูงอายุ	 เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ	
วันที่	 ๙	 เมษายน	 ๒๕๔๖	 ที่สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น	
ดนิแดง	 จากวนันัน้	 โครงการแว่นแก้วกย็งัด�าเนนิงาน
จนถงึปัจจบุนัได้ออกหน่วยให้บรกิารมากว่า	๓๐๐	ครัง้
ในเวลา	 ๑๒	 ปี	 ซึ่ง	 คุณประกิจ	 สันติสุข	 อดีต
ผูป้ฏบิตังิาน	กฟผ.	พธิกีรประจ�าหน่วยฯ	ซึง่ท�างาน
ร่วมกับโครงการแว่นแก้วต้ังแต่เร่ิมต้นโครงการ
จนถึงปัจจุบัน	 กล่าวว่า	 โครงการแว่นแก้ว	 เป็น
สาธารณกุศลที่ยิ่งใหญ่ที่มอบความสุขให้ประชาชน
โดยไม่เลือกเพศ	 วัย	 กลุ่มใดๆ	 ในการให้บริการ
ประกอบแว่นตา	 เปรียบเหมือนดวงตาท่ีสดใส

	ท�าคุณภาพชีวิตดีขึ้น	เพื่อเป็น
ส่วนหนึ่งในการประกอบ

สัมมาอาชีพ

เร่ือง	:	กฤษณ์	สุนทรชาติ	ภาพ	:	กองผลิตสื่อประชาสัมพันธ์

คุณประกิจ	สันติสุข	

๑๘
พฤษภาคม-มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗



ส�าหรบัเรือ่งพืน้ฐานของ	๓	หน่วยงาน	 ได้แก่	 กฟผ.	
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์	 (วัดไร่ขิง)	และ
บริษัท	 หอแว่น	 กรุ ๊ป	 จ�ากัด	 แม้จะมีภารกิจที่
แตกต่างกัน	แต่กลับมกีารประสานงานความร่วมมอื
ในการให้บรกิารได้ด	ี เพราะทกุคนท�าตามหน้าทีแ่ละความ
ช�านาญที่ตนเองถนัด	ท�าให้การบริการออกหน่วยฯ	
มีประสิทธิภาพ	 และนโยบายโครงการที่ต้องการ
ให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสจริงๆ	 ท�าให้เข้าไป
ถงึถิน่ทรุกนัดาน	เดนิทางยากล�าบาก	บางครัง้ต้องนัง่
รถยนต์ระยะทางไกล	 แล้วลงเรือต่อไปยังเกาะ
ผจญคลื่นลมกลางทะเล	เช่น	เกาะศรีบอยา	จังหวัด
กระบี่	 เป็นต้น	 สิ่งเหล่านี้ท�าให้พวกเรา	 ๓	 หน่วย
งานมีความรู้สึกผูกพันร่วมกัน	 ส�านึกในภารกิจของ
ตนเองว่า	มาให้บริการประชาชน

เจ้าหน้าที่ทุกคนมีวุฒิภาวะที่ดี	 เพราะต่างส�านึกว่า
การให้บริการในนามโครงการเเว่นแก้วนั้น	 ท�าเพื่อ
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	

สยามบรมราชกุมารี	 ท�าให้ผมต้องก�าชับทีมงาน
เจ้าหน้าที่ว่าเราต้องระวังค�าพูดค�าจา	 การปฏิบัติ
ให้เหมาะสมทีส่ดุ	ให้บรกิารทกุคนอย่างเท่าเทยีมกนั
ทุกครั้งที่ไปออกหน่วยฯ	ได้ความประทับใจกลับมา
ทุกครั้ง	 โดยเฉพาะค�าอวยพรที่เสมือนน�้าทิพย์
ที่ท�าให้ทีมงานหายเหนื่อย	 มีก�าลังใจในการให้
บริการ	 บางคนหลังจากที่ดวงตาพร่ามัวมาหลายปี
เมื่อสวมแว่นอันใหม่	 ยิ้มแก้มปริ	 ดีใจที่ดวงตา
มองเห็นอย่างชัดเจนอีกครั้ง	 บางคนก็ช่วยบริจาค
สมทบทุนให้โครงการฯ	ก็มีไม่น้อย	อย่างที่ดอยเต่า	
นั่งรถบรรทุกมาขอรับบริการ	 เม่ือได้แว่นก็รู ้สึก
ภาคภูมิใจ	จะได้ปักผ้าให้สวยๆ	ไว้ขายต่อไป	ดังนั้น
ไม่ว่าจะไปแห่งหนต�าบลใด	 ไม่เคยไปหาหมอเพื่อ
ปรึกษาเก่ียวกับดวงตา	 เพราะเขาคิดว่าเป็นเรื่อง
ปกติของอายแุละสงัขาร	 เมือ่ถงึวยัชราดวงตาจะเสือ่ม
สภาพ	แต่สิ่งที่เขาห่วงมากที่สุด	คือ	เรื่องปาก-ท้อง
มากกว่า	 ดงันัน้เราต้องไปปลกูฝังให้ความรูเ้สยีใหม่
ต่อเรื่องดวงตา

โครงการแว่นแก้วเป็นกิจกรรม	CSR	อย่างหนึ่งของ	
กฟผ.	ทีจ่ะท�าให้หลายคนรูจ้กัภารกจิ	กฟผ.	มากขึน้
ถึงเวลาแล้วที่พนักงาน	 กฟผ.	 น่าจะมีการต่อยอด
โครงการ	เพื่อให้โครงการอยู่ต่อเป็นขวัญใจคนยาก	
ดั่งสโลแกน	 “ให้แสงสว่างแก่ดวงตา	 ให้แสงสว่าง
แก่ชวีติ”	และขอขอบคณุผูบ้รหิารและน้องๆ	ทกุคน
ที่ท�าให้โครงการแว่นแก้วเดินหน้ามาจนทุกวันน้ี	
รวมทัง้โรงพยาบาล	 และหอแว่น	 	 คณุประกจิ	 กล่าว
ทิง้ท้าย
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ส�าหรับปีนี้	 โครงการแว่นแก้ว	 ได้จัดกิจกรรม
“ขอใจเธอ..แลกสายตา”	 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพ-
รัตนราชสดุาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 เน่ืองในวโรกาส
ทรงเจริญพระชนมายุ	 ๖๐	 พรรษา	 โดย	 กฟผ.	
ร่วมกับพันธมิตร	 จัดกิจกรรมออกหน่วยวัดสายตา
ประกอบแว่นโดยไม่คิดมูลค่า	 ระหว่างเดือน
พฤษภาคม	 ๒๕๕๗	 ถึงเดือนธันวาคม	 ๒๕๕๘	
พร้อมรณรงค์รับบริจาคทุนทรัพย์รวมมูลค่า	๑๕	
ล้านบาท	 เพื่อซื้อแว่นตาจ�านวน	 ๖๐,๐๐๐	 อัน	
น�าไปช่วยเหลือผู ้ยากไร ้ที่มีป ัญหาทางสายตา
ทั่วประเทศ	 ขณะเดียวกันยังจัดกิจกรรมออนไลน์
ชวนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค	 ขอไลค์	 แลก
สายตา	 โดยร่วมกันกด	 ๑	 ไลค์มีค่าเท่ากับเงิน	
๑	บาท	ผ่านช่องทางเฟสบุค๊	www.facebook.com/
project.wankaew	 และ	 ๑	 โพสต์ผ่านช่องทาง
อนิสตาแกรม	มค่ีาเท่ากบัเงนิ	๑๐	บาท	เพยีงโพสต์
รูปภาพท่าทางแบบแว่นแก้วบนอินสตาร์แกรม

พร้อม	#donatewankaew#	ขอใจแลกสายตา	
เพียงเท่านี้ก็มีส่วนร่วมมอบความสดใสให้ดวงตา
ของผู้ด้อยโอกาสแล้ว

นายสนุชยั	ค�านณูเศรษฐ์	ผูว่้าการ	กฟผ.	เปิดเผยว่า
โครงการแว่นแก้วได้มอบแสงสว่างแก่ดวงตา	 แก่ผูท้ี่
มปัีญหาทางสายตากว่า	 ๒๐๐,๐๐๐	คนทัว่ประเทศ
ตั้งแต่ปี	 ๒๕๔๖	 มอบคุณภาพชีวิตผ่านโครงการฯ	
ด้วยการจดัตัง้หน่วยบรกิารตรวจวดัสายตาประกอบ
แว่น	 และสามารถรับแว่นกลับไปใช้งานได้ทันท	ี
เว้นแต่สายตาผดิปกตกิว่ามาตรฐาน	เช่น	สายตาเอยีง
หรอืสายตาสัน้มากกว่า	๔๐๐	–	๖๐๐	หรอืสายตายาว
จะจดัส่งให้ในภายใน	๒	สปัดาห์และไม่เสยีค่าใช้จ่าย
เพิ่มแต่อย่างใด	

ปัจจุบัน	 ยังคงมีผู้ยากไร้ที่มีปัญหาสายตา	 รอคอย
ความช่วยเหลืออีกเป็นจ�านวนมาก	กฟผ.	จึงได้จัด
กิจกรรมประชาสัมพันธ์	 “ขอใจเธอ...แลกสายตา”	
รณรงค์รับบริจาคทุนทรัพย์เพื่อซื้อแว่นตาและ
อุปกรณ์ที่ใช ้ในการออกหน่วยให้บริการตรวจ

วัดสายตาประกอบแว่นอีก	 ๖๐,๐๐๐	 คน	 ให้ครบ
๒๖๐,๐๐๐	คน	ภายในปี	๒๕๕๘	ซึ่งจะต้องใช้เงิน
จัดซื้อแว่นประมาณ	 ๑๕	 ล้านบาท	 เพื่อเฉลิม
พระเกียรติในวโรกาสดังกล่าว		

ดังนั้น	 เพื่อเป็นสื่อกลางให้คนไทยทั้งประเทศได้มี
ส่วนร่วมในการเฉลิมพระเกียรติและได้มีโอกาส
ช่วยเหลือผู้ยากไร้	 กฟผ.	 จึงได้จัดงาน	 “โครงการ
แว่นแก้ว	 ขอใจเธอ..แลกสายตา”	 ณ	 Life	 Style	
Hall	ชั้น	๒	ศูนย์การค้าสยามพารากอน	 เมื่อวันที่
๑๘	กรกฎาคม	๒๕๕๗	ทีผ่่านมา	โดย	กฟผ.	น�าร่อง
ร่วมสมทบทุนบริจาคเงินจ�านวน	 ๖	 ล้านบาท	
แก่	 พลอากาศเอก	 ก�าธน	 สินธวานนท์	 องคมนตรี	
เป็นหน่วยงานแรก
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ทางด้านนายแพทย์	ณรงค์	 อภิกุลวณิช	 รองอธิบดี
กรมการแพทย์	 เปิดเผยว่า	 กว่าทศวรรษที่แม้ว่า	
รพ.เมตตาประชารักษ์	 (วัดไร่ขิง)	 จะมีภารกิจ
ในการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคตาเป็นหลัก	 แต่ยังมี
ส่วนช่วยสนับสนุนโครงการแว่นแก้ว	 จัดเตรียม
บุคลากรส�าหรับการออกหน่วยฯ	 ในการวัดสายตา
และประกอบแว่นร่วมกับโครงการฯ	 ปัจจุบัน
ปัญหาทางสายตาของคนไทยมีแนวโน้มสูงขึ้น
เรื่อยๆ	 เช่น	 สายตาสั้น	 สายตายาว	 สายตาเอียง	
และสายตาท่ีมีปัญหาจากสภาพแวดล้อมต่างๆ	
จึงขอฝากถึงประชาชนทุกท่านเราควรให้ความ
ส�าคัญในการดูแลถนอมดวงตา	 หากต้องท�างาน

หน้าจอคอมพิวเตอร์	 หรือใช้สมาร์ทโฟน	 ควร
หมั่นพักสายตาเป็นระยะ	 รวมถึงนั่งท�างานในที่มี
แสงสว่างพักผ่อนให้เพียงพอ	 หมั่นออกก�าลังกาย
เป็นประจ�า	 เพื่อกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
ที่ดวงตา	 รับประทานอาหารที่มีวิตามินเอซึ่งมี
ประโยชน์ต่อสายตา	 และควรพบจักษุแพทย์เพื่อ
ตรวจเช็คสุขภาพดวงตาอย่างน้อยปีละครั้ง	

นายภาคี	ประจักษ์ธรรม	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	
หอแว่น	กรุ๊ป	จ�ากดั	กล่าวว่า	ทางหอแว่นตระหนกัถงึ
ปัญหาการขาดแคลนทนุทรพัย์ของผูม้ปัีญหาสายตา
เป็นอย่างดี	 และได้ร่วมรณรงค์หาทุนทรัพย์พร้อม
สนับสนุนโครงการแว่นแก้วมาตลอด	 และพร้อม

ให้ความร่วมมือกับโครงการฯ	 ตลอด	 เพื่อให้
ประชาชนมีดวงตาที่สดใส

วันนี้ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาสทางสายตาได้	 ร่วมบริจาคคนละนิด
คนละหน่อย	 เพื่ออีกหลายคนจะได้มีดวงตาท่ี
สดใสอย่างยั่งยืน	 และร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ใน
วโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ	๖๐	พรรษา	ใน
ปี	๒๕๕๘	

คุณวิทวัส	 สุนทรวิเนตร์	 (พิธีกรและเจ้าของรายการ
ตีสิบ)	“..ผมเองนี่รู้เลยนะครับ	วันไหนที่ไม่มีแว่น
วันนั้นใช้ชีวิตไม่ได้เลย...เหมือนคนตาบอด...แล้ว
ลองนึกดูนะครับส�าหรับคนที่มีปัญหาแบบนั้น	
แล้วไม่มีสตางค์พอจะซื้อแว่นพวกเขาจะท�า
อย่างไร”

 

นายแพทย์โอ๊ค	 สมิทธิ์	 อารยะสกุล	 (นายแพทย์	
นักร้อง	นักแสดง)	“..เรื ่องสายตามีส่วนส�าคัญ
ในอาชีพผมอย่างมากครับ	 ทั้งท�างานในการตรวจ
คนไข้		ถ้าไม่มีแว่นตาหรือคอนแทคเลนส์ช่วย
ผมคงไม่สามารถประกอบอาชีพได้แน่ๆ	 ครับ	
อยากเชิญชวนทุกท่านมาร่วมท�าบุญ	 โดยเฉพาะกับเด็ก
ท่ีอยู่ในวัยเรียนถ้าหากเราช่วยแก้ปัญหาให้เขาได้
เราอาจจะมีบุคลากรท่ีมีคุณภาพในอนาคตได้ครับ”	

คุณตั๊ก-นภัสกร	 มิตรเอม	 และ	 คุณป๊อก-ปิยธิดา	
วรมุสิก	(ศิลปิน	ดารานักแสดง)	“..ตั ๊กเป็นโรค
กรวยตาอักเสบ	 ท�าให้สายตาทั้ง	 ๒	 ข้างสั้นไม่เท่า
กัน	 โชคดีที่พ่อแม่ตั๊กมีทุนทรัพย์ในการซื้อแว่น	
หากเด็กด้อยโอกาสไม่รู้จะหาทุนทรัพย์จากไหน	 ป๊อก
ว่า...เงิน	 ๒๕๐	 บาท	 ส�าหรับบางคนนั้นใช้ซื้อขนม
หรือกาแฟก็หมดแล้ว	 แต่ถ้าน�ามาบริจาคเพื่อซื้อ
แว่นก็จะเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้แก่เขา”
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ALTERNATIVE LIGHTING
แอลอีดี เบื้องหลังความส�าเร็จการประหยัดไฟฟ้าในระบบแสงสว่าง

จากข้อมูลของทบวงการพลังงานระหว่างประเทศ	 (IEA)	 พบว่า	 การใช้ไฟฟ้าในระบบ
ไฟฟ้าแสงสว่าง	คิดเป็นร้อยละ	๑๕-๒๐	ของการใช้ไฟฟ้าทั้งหมดของโลก	หากมีการใช้
อุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างประสิทธิภาพสูง	จะลดการใช้ไฟฟ้าลงได้ประมาณร้อยละ	๓๘	
ภายในปี	๒๕๗๓

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 (กฟผ.)	
ได ้รับมอบหมายจากกระทรวงพลังงาน	
ให้ด�าเนินโครงการส่งเสริมการประหยัด
พลังงาน	ซึ่งเป็นหนึ่งในเสาหลักของนโยบาย
ด้านพลงังานของรฐับาล	กฟผ.	เหน็ว่าหลอดไฟ
ชนิดแอลอีดีสามารถช่วยประหยัดพลังงาน
ได้อย่างเป็นรูปธรรม	 ในปี	 ๒๕๕๖	 กฟผ.	
จึงทดลองน�าร่องเปล่ียนโคมไฟถนนในเขื่อน
ขนาดใหญ่	๔	แห่ง	ได้แก่	เขือ่นภมูพิล	เขือ่นสริกิติิ์
เขื่อนศรีนครินทร์	และเขื่อนวชิราลงกรณ	
จากหลอด	High	Pressure	Sodium	ขนาด	
๑๒๕-๔๐๐	 วัตต์	 เป็นหลอดแอลอีดี	 ขนาด	
๕๕	 /	 ๗๐	 /	 และ	 ๘๕	 วัตต์	 ผลปรากฏว่า	
ช่วยลดการใช้ไฟฟ้าลงถึงร้อยละ	 ๖๐-๗๐	
หรือคิดเป็นพลังงานไฟฟ้าประมาณ	 ๑.๓๔	
ล้านหน่วยต่อปี	 ประหยัดค่าไฟฟ้าได้ปีละ
ประมาณ	๓.๖๗	ล้านบาท

จากผลส�าเรจ็นี	้กฟผ.	จงึมนีโยบายให้ด�าเนนิการ
“โครงการส่งเสรมิการใช้อปุกรณ์แสงสว่าง	LED”
อย่างต่อเน่ืองโดยท�าการเปลี่ยนโคมไฟถนน
ชนิดหลอดแอลอดี	ีแทนหลอด	Hight	Pressure
Sodium	ในสถานทีข่อง	กฟผ.	เพิม่อกี	๔	แห่ง
ประกอบด้วย	เหมอืงแม่เมาะ	เขือ่นรชัชประภา
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ	และส�านกังานกลาง	กฟผ.
เพ่ือใช้เป็นกรณีศึกษาด้านประหยัดพลังงาน	
ซึง่เมือ่ด�าเนนิการเปล่ียนโคมไฟถนนในหน่วยงาน
กฟผ.	ทัง้	๘	แห่งแล้วเสรจ็	ในปี	๒๕๕๖	-	๒๕๕๗
รวม	๔,๒๖๖	โคม	จะสามารถลดการใช้ไฟฟ้า
ลงได้ประมาณ	๓.๖	ล้านหน่วยต่อปี	ประหยดัเงนิ
ค่าไฟฟ้าได้ประมาณปีละ	๑๐.๘	ล้านบาท

นายสุนชัย	ค�านูณเศรษฐ์	

ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	

เป็นประธานในพิธีเปิดตัวโครงการน�าร่องเปลี่ยนโคมไฟ

ถนนชนิด	LED	เหมืองแม่เมาะ	จังหวัดล�าปาง		

เมื่อวันที่	๖	กุมภาพันธ์	๒๕๕๗	

เรื่อง	:	ธิดาเทพ		ลือขุนทด		ภาพ	:	กองผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
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นอกจากนี้	ในปี	๒๕๕๗	กฟผ.	ยังจะได้ขยายผล
การติดฉลากประหยัดไฟเบอร์	 5	 ให้กับหลอด
แอลอีดีเพิ่มเติม	 โดยขยายผลจากชนิด	MR	 16
ไปสู่หลอดไฟฟ้าแอลอีดีทุกชนิด

ทั้งนี้	 หากน�าหลอดแอลอีดีชนิดโคมไฟถนนไป
เปลี่ยนแทนหลอด	 High	 Pressure	 Sodium
จ�านวน	๗๐๐,๐๐๐	หลอด	ทั่วประเทศ	จะช่วย
ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลงถึง	 ๒๒๔	 ล้านหน่วย
ต่อปี	 ประหยัดค่าไฟฟ้าได้ปีละประมาณ	 ๖๗๒	
ล้านบาท	ยิ่งหากน�าหลอดแอลอีดี	ชนิด	MR	16	
ไปเปลี่ยนแทนหลอดฮาโลเจน	 (Halogen)	ที่ใช้
ในภาคธุรกิจและโรงแรม	 จ�านวน	 ๕๐๐,๐๐๐	
หลอด	 ทั่วประเทศ	 ก็จะช่วยลดการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าลงได้อีก	๑๒	ล้านหน่วยต่อปี	ประหยัดค่า
ไฟฟ้าลงได้ถึงปีละประมาณ	๓๖	ล้านบาท

ส�าหรับแอลอีดี	 หรือ	 Light	 Emitting	 Diode	
(LED)	 เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างหนึ่ง
ที่สามารถเปล่งแสงออกมาได้เมื่อจ่ายกระแส
ไฟฟ้าเข้าไปเพยีงเลก็น้อยเท่านัน้	และมปีระสทิธภิาพ
ในการให้แสงสว่างท่ีดีกว่าหลอดไฟขนาดเล็ก
ทั่วไป	 ท�าให้มีการน�าแอลอีดี	 ไปใช้ในระบบไฟ
แสงสว่างอย่างแพร่หลายมากขึ้น	 ส�าหรับสีของ

แสงทีเ่ปล่งออกมาจากหลอดแอลอดี	ี เช่น	 สแีดง
สีเขียว	 สีส้ม	 สีน�้าเงิน	 ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ
ทางเคมีของวัสดุกึ่งตัวน�าที่ใช้ในอุปกรณ์	 การที่
แอลอีดีสามารถเปล่งสีออกมาได้หลากหลาย	
ท�าให้ถกูน�าไปใช้ประโยชน์ในงานไฟประดบัต่างๆ
สัญญาจราจร	ตลอดจนจอโทรทศัน์	และโทรศพัท์
มือถือ	ที่เราใช้กันในปัจจุบัน	

แอลอีดีถือเป ็นเทคโนโลยีที่มีการพัฒนา
ประสิทธิภาพขึ้นมาก	สามารถลดการใช้ไฟฟ้า
ลงได้ถึงประมาณร้อยละ	๓๐-๘๕	ขึ้นอยู่กับ
ลักษณะการใช้งาน	 มีอายุการใช้งานมากกว่า
๕๐,๐๐๐	ชั่วโมงขึ้นไป	ทั้งยังปล่อยความร้อน
ออกมาน้อยมาก	 และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพราะไร้สารปรอท
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“การปลูกป่าแบบครบวงจร”
โครงการต่อยอดเพื่อดูแล “ป่าต้นน�้า” ให้สมบูรณ์อย่างยั่งยืน

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	(กฟผ.)	ตระหนักถึงความ
ส�าคญัของสิง่แวดล้อม	 จึงได้ด�าเนนิโครงการต่างๆ	 เพือ่ร่วมดแูล
รกัษาสิง่แวดล้อม	ดงัเช่น	โครงการปลกูป่าถาวรเฉลมิพระเกยีรติ
กฟผ.		ทีไ่ด้เริม่ด�าเนนิการปลกูป่าถาวรเฉลมิพระเกยีรตฯิ	ตัง้แต่
ปี	พ.ศ.	๒๕๓๗	ปลกูป่าทัว่ประเทศมาแล้วกว่า	๔๐๐,๐๐๐	ไร่
โดยเฉพาะในจงัหวดัน่าน	กฟผ.	 ได้ปลกูป่าไปแล้วกว่า	๖๐,๐๐๐	 ไร่
แบ่งเป็น	โครงการปลกูป่าถาวรเฉลมิพระเกยีรติฯ	จ�านวน	๕๐,๐๐๐	ไร่ 
และโครงการปลูกป่าต้นน�้าเข่ือนสิริกิติ์เฉลิมพระเกียรติ
๘๐	 พรรษา	 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ	 พระบรมราชินีนาถ
อีกจ�านวน	๑๐,๐๐๐	ไร่

การปลูกป่าของ	 กฟผ.	 ไม่ได้ลงมือปฏิบัติเพียงแค่การปลูก
ต้นไม้ที่เหมาะสมกับสภาพป่าแต่ละแห่งเท่าน้ัน	 แต่	 กฟผ.
ยังท�าหน ้าที่ดูแลรักษาป ่าที่ปลูกให ้มีความสมบูรณ์ผ ่าน
กิจกรรมต่างๆ	 อาทิ	 การสร้างฝาย	 การปลูกแฝก	 การป้องกัน
ไฟป่า	เรยีกได้ว่ามาเป็นแพคเกจ	รวมทัง้ให้ประชาชนได้มส่ีวนร่วม
อนรุกัษ์ป่า	 ด้วยการให้คนในชมุชนเป็นผูด้แูลรกัษาป่าด้วยตนเอง
เพื่อสร้างจิตส�านึกให้ชุมชนเกิดความรัก	 ความหวงแหนป่าไม้
ที่ปลูกในบ้านเกิดของตนเอง

ส�าหรับกิจกรรมที่	 กฟผ.	 ให้ความส�าคัญเป็นพิเศษในฤดูแล้งนี้	
คือ	“การป้องกันไฟป่า”	โดยเมื่อวันที่	๑๑	กุมภาพันธ์	๒๕๕๗	
ที่ผ่านมา	 นายบุญมาก	 สมิทธิลีลา	 รองผู้ว่าการพัฒนาระบบส่ง
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กฟผ.	 ได้เดินทางไปตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนา
ระบบส่งไฟฟ้า	 เพื่อสร้างความมั่นคงแก่ระบบไฟฟ้าในจังหวัด
น่านและภาคเหนือ	 ซึ่งเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าระหว่างสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว	 (สปป.ลาว)	 กับประเทศไทย
โดยปัจจุบันงานก่อสร้างขยายสถานีไฟฟ้าแรงสูง	 จังหวัดน่าน
ได้ด�าเนินการไปมากแล้ว	 ส่วนงานก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าแรงสูง
จากชายแดนไทย/ลาว	 ถึงอ�าเภอเมืองน่าน	 ด�าเนินการไปเกิน
ร้อยละ	 ๕๐	 ซึ่ง	 กฟผ.	 จะด�าเนินการให้แล้วเสร็จสามารถจ่าย
กระแสไฟฟ้าเข้าระบบได้ในช่วงปลายปี	พ.ศ.	๒๕๕๗	เพื่อสร้าง
ความมั่นคงในการส่งจ่ายไฟฟ้าในจังหวัดน่านให้มีเสถียรภาพ

ที่ดีมากยิ่งขึ้น	 ซึ่งหลังจากการตรวจเยี่ยมโครงการฯ	 ในครั้งนี้
แล้ว	นายบญุมาก	สมทิธลิลีา	ได้น�าคณะผูบ้รหิารและผูป้ฏบิตังิาน
กฟผ.	 เข้าร่วมกับกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช	ส�านักจัดการ
ทรพัยากรป่าไม้ที	่ ๓	 สาขาแพร่	 กรมป่าไม้	 จดัโครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันไฟป่า	 และรักษาสิ่งแวดล้อมขึ้น	 เพื่อให้
ความรู้แก่ชุมชน	 ในเรื่องเทคนิคการควบคุมไฟป่า	 การอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชด�าริ	 รวมทั้งสร้างความรู	้
ความเข้าใจ	ต่อปัญหาไฟป่า	และภาวะมลพษิหมอกควนัทีเ่กดิขึน้
พร้อมมอบอปุกรณ์ดบัไฟป่าให้กบั	๓	ชมุชน	คอื	อ�าเภอบ้านบวัหลวง
อ�าเภอบ่อเกลือ	และอ�าเภอทุ่งช้าง
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“ผลเสยีของการเกดิไฟป่านัน้ร้ายแรงมาก	เพราะไม่เพียงจะท�าให้ต้นไม้และสภาพแวดล้อม
เกดิความเสยีหาย	 ยงัส่งผลให้เกดิมลพษิทางอากาศ	 และส่งผลเสยีต่อระบบนเิวศ	 และ
บางครั้งอาจเกิดผลกระทบต่อระบบส่งไฟฟ้าอีกด้วย	 จึงอยากให้ชุมชนที่อยู่ในพื้นที่
ได้เรียนรู้ถึงแนวทางป้องกันและระวังไฟป่าอย่างถูกวิธี	 เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่าขึ้น
พร้อมอยากฝากให้ทุกชุมชนช่วยกันดูแลผืนป่า	 เพราะผืนป่าแห่งนี้เปรียบเสมือนเป็น
ป่าต้นน�า้ของประเทศ	 และเป็นป่าของชุมชนอย่างแท้จรงิ”	 นายบญุมาก	 สมทิธลิลีา	 กล่าว

ส�าหรบัการอบรมในครัง้นี	้วทิยากรได้บรรยายให้ความรูใ้นเรือ่งขัน้ตอนการดบัไฟป่า	วธิกีาร
ดบัไฟป่า	การดแูนวไฟลาม	การท�าแนวกันไฟอย่างถกูวธิ	ีและการจดัการเชือ้เพลงิ	โดยแนะน�า
พร้อมสาธิตการดับไฟป่า	และบอกเคล็ดลับในการดับไฟป่าอีกด้วย

นายบุญมาก	สมิทธิลีลา

รองผู้ว่าการพัฒนาระบบส่ง
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ก่อนทีก่จิกรรมต่างๆ	จะจบลง	นายบญุมาก	สมทิธลิลีา	 ได้กล่าว
ขอบคุณประชาชนชาวน่านทกุคนทีม่าร่วมงาน	 พร้อมบอกข่าวดีว่า
ในปีนี้	 กฟผ.	 จะด�าเนินโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	 ๖๐	
พรรษา	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	
ในพื้นที่จังหวัดน่านเพิ่มขึ้นอีก	 ๑๐,๐๐๐	 ไร่	 โดยจะด�าเนินการ
ปลกูระหว่างปี	พ.ศ.	๒๕๕๗	-	๒๕๕๘	พร้อมดแูลต่อเนือ่งอกี	๒	ปี
(พ.ศ.	๒๕๕๙	-	๒๕๖๐)	ซึ่งจากค�ามั่นสัญญาดังกล่าว	ได้สร้าง
ความสุข	รอยยิ้ม	และเสียงปรบมือจากชาวน่านทุกคนที่มาร่วม
กิจกรรมในวันนี้

“ปลูกป่า”	 ไม่ใช่ค�าตอบเดียวที่จะช่วยเพิ่มปริมาณป่าไม้
ให้กับประเทศ	 เพราะล�าพังเพียงการปลูกป่าเพียงอย่างเดียว
คงไม่อาจท�าให้กล้าไม้เล็กๆ	 สามารถหยั่งรากและอยู่รอด	
เติบโตเป็นไม้ใหญ่ได้	 แต่ผืนป่าที่	 กฟผ.	 ต้ังใจปลูก	 เป็น
มากกว่าการปลูกต้นไม้ลงดิน	 เพราะ	 กฟผ.	 มีความใส่ใจ	
จัดกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมให้ป่าที่ปลูกอยู่รอด	 ทั้งการ
ปลูกแฝก	 สร้างฝายเพื่อสร้างความชุ ่มชื้นให้แก่ผืนดิน	
การจดัชดุดแูลรกัษาป่าโดยชมุชน	รวมทัง้การอบรมให้ความรู้
กับชุมชนเรื่องการป้องกันไฟป่าแบบครบวงจร	 ซึ่งเป็นการ
ปลูกจิตส�านึกของการรักและหวงแหนผืนป่าให้กับชุมชน
อย่างครบวงจร	 เพื่อรักษาป่าไม้ให้เป็นป่าต้นน�้าที่สมบูรณ	์
อยู่เคียงคู่กับจังหวัดน่าน	 และเป็นสมบัติของแผ่นดินตราบ
นานเท่านาน
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“ระบบควบคุมการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าเขื ่อนรัชชประภา”

ณธีพงศ์ เศรษฐีธีรยศ

สุดยอดนักประดิษฐ์ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย	(กฟผ.)	มนีโยบาย
สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงาน	กฟผ.	แต่ละหน่วยงาน
คิดค้นหรือประดิษฐ์สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่	 กฟผ.	
ซึง่นวัตกรรมทีค่ดิค้นขึน้นีจ้ะช่วยพัฒนาทัง้บุคลากร
และเทคโนโลยทีีพ่ึง่พาตนเองขององค์กร	โดยในปี
ที่ผ่านมา	 รางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์หรือคิดค้น
ทีเ่ป็นประโยชน์แก่	กฟผ.	คอืผลงาน	“ระบบควบคมุ
การเดินเครื่องโรงไฟฟ้าเขื่อนรัชชประภา”	 โดย
ผูป้ฏบิตังิานสงักดัฝ่ายบ�ารงุรกัษาโรงไฟฟ้า	 กฟผ.

EGAT	Magazine	ฉบับนี้ขอพาผู้อ่านทุกท่านมา
ท�าความรู้จักกับ	คุณณธีพงศ์	เศรษฐีธีรยศ	วิศวกร
ระดับ	๕	แผนกระบบควบคุมหม้อน�้าและกังหัน	
กองระบบควบคมุโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนและพลงัน�า้
ฝ่ายบ�ารุงรักษาไฟฟ้า	ผู้คิดค้นและประดิษฐ์	ระบบ

ควบคุมการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าเขื่อนรัชชประภา	
(Automatic	Control	System	for	Rajjaprabha
Hydro	Power	Plant)	จนได้รบัรางวลัดเีลศิ	ประจ�าปี
พ.ศ.	๒๕๕๖	

คุณณธีพงศ์	เศรษฐีธีรยศ	เล่าให้ฟังว่า	สิ่งประดิษฐ์
ชิ้นนี้มีผู้ร่วมคิดค้นอีก	๘	คน	ได้แก่	๑)	นายพิสุทธิ์	
ทศันอนันชัย	๒)	นายปัญญา	พ่วงลา	๓)	นายสมพงษ์
โต๊ะประดบั	๔)	นายธรีะพงษ์	ธวิงศ์เงนิ	๕)	นายอรณุ
เดชฤทธิ	์๖)	นายชยัมงคล	ภจูอมทอง	๗)	นายอภสิทิธิ์
ไชยรตัน์	และ	๘)	นายทพิฒัน์	ให้ก้อน	คดิค้นระบบ
ควบคุมการเดินเครื่องฯ	 ชิ้นนี้	 มีสาเหตุเนื่องจาก
โรงไฟฟ้าเขื่อนรัชชประภาทั้ง	 ๓	 เครื่อง	 มีอายุการ
ใช้งานยาวนานกว่า	 ๒๕	 ปี	 ส่งผลให้ระบบควบคุม
การเดินเคร่ืองของโรงไฟฟ้ามีการเสื่อมสภาพและ

ขาดแคลนอะไหล่	 รวมทั้งลดความน่าเชื่อถือ	
ลดสภาพความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้าให้ต�่าลง
จงึจ�าเป็นอย่างยิง่ทีโ่รงไฟฟ้าจะต้องมรีะบบควบคมุ
การเดินเครื่อง	 ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นศูนย์กลาง
ของโรงไฟฟ้าที่คอยท�าหน้าที่ควบคุมระบบย่อย
ต่างๆ	เช่น	ระบบ	Plant	Auxiliary,	Inlet	Valve,
Governor	 Control	 และ	 Automatic	 Voltage
Regulator	 เหล่านี้	 ให้ท�างานร่วมกันอย่างเป็น
ล�าดับขั้น	 ตามที่ได้ออกแบบไว้	 เพื่อให้โรงไฟฟ้า
สามารถ	 Start/Stop	 และเดินเครื่องในสภาวะ
ต่างๆ	 ตามทีศ่นูย์ควบคมุระบบก�าลงัไฟฟ้าแห่งชาติ
ต้องการได้

เรือ่ง	:	แพรวทสิาข์		เถาลดัดา

๒๘
พฤษภาคม-มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗



ความพเิศษของระบบควบคมุการเดนิเครือ่งฯ	 ชิน้นี้
คุณณธีพงศ์	 เศรษฐีธีรยศ	 กล่าวว่า	 เดิมทีพนักงาน
เดนิเครือ่งจะต้องสัง่ควบคมุการเดนิเครือ่งผ่านทาง
Unit	 Control	 Board	 และตรวจสอบค่าตัวแปร
กระบวนการต่างๆ	ผ่านทางหน้าปัดแบบเขม็	(Gauge)
ซึ่งค่อนข้างยากล�าบาก	 แต่เมื่อเปลี่ยนมาใช้ระบบ
ควบคุมการเดินเครื่องชิ้นใหม่	 พนักงานสามารถ
สัง่ควบคมุและตรวจสอบสถานะของการเดนิเครือ่ง
ได้สะดวกขึ้น	 ผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์	 ซึ่งท�า
หน้าที่เป็น	 Human	Machine	 Interface	 (HMI)	
ที่ส�าคัญทางทีมงานได้เพิ่ม	 Information	 ต่างๆ	
ที่ส�าคัญต่อการควบคุมการเดินเคร่ืองไว้ใน	 HMI	
เข้าไปด้วย	ท�าให้ง่ายต่อการบ�ารุงรักษา	เน่ืองจากใช้ชุด
อปุกรณ์	Programmable	Logic	Controller	(PLC)
ซึง่เป็นเทคโนโลยใีนปัจจบุนัเป็นส่วนประมวลผลหลัก

นอกจากความอจัฉรยิะทางด้านการท�างานแล้ว	 ระบบ
ควบคมุการเดนิเครือ่งฯ	ชิน้นี	้สามารถน�าไปดดัแปลง
ใช้งานกับโรงไฟฟ้าอืน่ๆ	 ได้ทกุโรงไฟฟ้า	 แถมอปุกรณ์
ทีใ่ช้ยงัสามารถจดัหาได้จากตวัแทนจ�าหน่ายภายใน
ประเทศทั้งหมด	ช่วยให้	 กฟผ.	ประหยัดค่าใช้จ่าย
ในการจัดซื้อระบบควบคุมการเดินเครื่องฯ	 จาก
ต่างประเทศได้กว่า	๘	ล้านบาท	ต่อโรงไฟฟ้าเลย
ทีเดียว	 และในอนาคตทางกลุ่มจะพัฒนาระบบ	
Information	 ใน	 HMI	 ให้มีข้อมูลเพิ่มขึ้น	 ซึ่งจะ
เป็นประโยชน์ต่อทั้งงานเดินเครื่องและงานบ�ารุง
รักษาเป็นอย่างมาก	และจะขยายผลน�าไปติดต้ัง
ใช้งานที่โรงไฟฟ้าเขื่อนวชิราลงกรณ	 และโรงไฟฟ้า
เขื่อนท่าทุ่งนา	ต่อไป

คณุณธพีงศ์	เศรษฐธีรียศ	และผูป้ฏบิตังิานอกี	๘	ท่าน
ถือเป็นบุคคลต้นแบบที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนา	
นวตักรรมอย่างต่อเนือ่ง	 ด้วยการท�างานเป็นทมี	สมกบั
เป็นแบบอย่าง	 ในการท�างานเพื่อพัฒนาองค์กรให้
มีประสิทธิภาพ

๒๙
พฤษภาคม-มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗





จ่ายน�้าแปลงเพาะปลูกทุ่งบัวตอง

เหมืองแม่เมาะใช้ 
“โซลาร์เซลล์”

ระยะเวลากว่า	๑๑	ปีแล้วที	่“ทุง่บวัตอง”	ภายในบรเิวณ
สวนเฉลิมพระเกียรติ	๘๔	พรรษา	พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว	 หรือจุดชมวิวเหมืองแม่เมาะของ	
การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย	(กฟผ.)	กลายเป็น
อกีหนึง่สถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับการกล่าวขานเรื่อง
ความงามของแมกไม้นานาพนัธุ	์ ดอกไม้สสีนัสวยงาม	
บานสะพรัง่อวดโฉมให้ได้ชมตลอดทัง้ปี	 ภายใต้ความ
สวยงามนั้นมีข้ันตอนการดูแลที่ต้องได้รับการใส่ใจ
เป็นพิเศษโดยเฉพาะเรื่องการใช้น�้า	 แม้ว่าบริเวณ
ดงักล่าวจะมีแหล่งน�า้ขนาดใหญ่ทีม่ปีรมิาณน�า้เพยีงพอ
ตลอดทัง้ปี	แต่ติดปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องเชื้อเพลิง
ในการน�าน�้ามาใช้ประโยชน์ 

ปัญหาอปุสรรคดงักล่าว	 ก่อให้เกดิการบรูณาการร่วมกนั
จากหน่วยงานภายในอันประกอบไปด้วย	 กองโยธา
และฟื้นฟูสภาพเหมือง	 ฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ	
และกองประมวลผลและวิเคราะห์	 ฝ่ายวางแผนและ
บริหารเหมืองแม่เมาะ	หารือแนวทางการแก้ไขปัญหา
จนน�ามาสูผ่ลงาน	“Green	Technology	ลดค่าใช้จ่าย
ระบบจดัการน�า้ในแปลงเพาะปลกูบนทุง่บวัตอง”	หรอื
การน�าระบบโซลาร์เซลล์มาใช้ภายใต้การด�าเนินงาน
ของกลุ่มที่เรียกตนเอง	 “แดดจ้าบ้าพลัง”	 ซึ่งผลงาน
ดงักล่าวเป็นหนึง่ในกจิกรรมคณุภาพประเภท	 Kaizen
ทีน่�าเสนอในงานนทิรรศการเพิม่ผลผลติ	กฟผ.	แม่เมาะ
ครั้งที่	๑๔	เมื่อกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมา

เรือ่ง	:	วรทัยา		ไชยลังกา		ภาw	:	ประชาสัมพนัธ์เหมอืงแม่เมาะ

“	แผงโซลาร์เซลล์ส�าหรบัจ่ายน�า้	”



นางสุพัตร์	พิมพ์กลาง	วิทยากรระดับ	๘	แผนกรวบรวมข้อมูลและ
รายงาน	ในฐานะเลขานุการกลุ่มแดดจ้าบ้าพลัง	เปิดเผยว่า	สืบเนื่อง
จากแผนกฟื้นฟูสภาพเหมือง	 ท�าหน้าที่ในการดูแล	 และฟื้นฟูสภาพ
แวดล้อมเหมือง	 ต้องใช้น�้าส�าหรับรดต้นไม้วันละ	 ๑๐,๐๐๐	 ลิตร
ในพืน้ทีแ่ปลงอนรุกัษ์พนัธุไ์ม้ดอกหอมจ�านวน	๔	 ไร่	 แปลงขยายพนัธุ์
หญ้าแฝกจ�านวน	๔	ไร่	และแปลงไม้ยืนต้น	จ�านวน	๑๐	ไร่	บริเวณ
สวนเฉลิมพระเกียรติฯ	ที่ผ่านมาใช้รถบรรทุกในการล�าเลียงน�้า	โดย
เริ่มเดินทางจากลานจอดเคร่ืองจักรไปยังจุดรับน�้า	 และสิ้นสุดยัง
แทงค์น�า้	ความจ	ุ๑๐,๐๐๐	ลติร	ทีต่ัง้อยูบ่รเิวณแปลงอนรุกัษ์พนัธุพ์ชื
NE.Dump	คดิเป็นระยะทางกว่า	๕	กโิลเมตร	และใช้เวลาจนเสรจ็สิน้
กระบวนการรวม	๖๐	นาที												

ด้วยวิธีการดังกล่าวพบว่า	 สร้างปัญหาเป็นอย่างมาก	 ทั้งเรื่องน�้า
ในแทงค์ไม่เพียงพอ	 ไม่มีน�้ารดต้นไม้ตามเวลาที่ก�าหนดท�าให้เกิด
ความเสียหาย	 เนื่องจากต้นไม้ในบริเวณดังกล่าวจ�าเป็นต้องได้รับ
การดูแลเป็นพิเศษ	 ท�าให้ไม่สามารถควบคุมการเจริญเติบโต
ได้อย่างเป็นระบบ	 ค่าใช้จ่ายในการขนส่งน�้าค่อนข้างสูง	 คิดเป็น
มูลค่าเฉลี่ยกว่า	๕๓๒,๖๙๒	บาทต่อปี	 แบ่งเป็นค่าน�้ามันรถบรรทุก
น�า้จ�านวน	๔๘๐,๒๔๐	บาทต่อปี	และค่าน�า้มนัในการสบูน�า้อตัราสบู
๑๐	 ลิตรต่อวัน	 คิดเป็นเงินกว่า	 ๑๒๔,๔๕๒	 บาทต่อปี	 นอกจากนี้	
ยังติดปัญหาต้องรอรถบรรทุกน�้าเป็นเวลานาน	 เนื่องจากติดภารกิจ
หลักในการควบคุมฝุ่นในพื้นที่การท�าเหมือง

หลงัจากรบัทราบปัญหาแล้วจงึได้ร่วมกนัหารอืจงึเกดิความร่วมมอืกนั
ของ	 ๒	 หน่วยงานที่กล่าวมาแล้วภายใต้ชื่อกลุ่ม	 “แดดจ้าบ้าพลัง”	
ซึ่งมีสมาชิกทั้งหมดจ�านวน	๖	ท่าน	ประกอบด้วย	
๑.		นายศรีเดช	 ปัญจขันธ์	 หัวหน้าแผนกควบคุมคอมพิวเตอร์
	 ท�าหน้าที่หัวหน้ากลุ่ม	
๒.		นายนรชัย	 ไกรฤกษ์	 ช่างระดับ	 ๖	 ท�าหน้าที่รองหัวหน้ากลุ่ม	
๓.		นายณัฐพงษ์	จุฑางกูร	วิศวกรระดับ	๕		
๔.		นางสาวมยุรี	โกศสืบ	พนักงานวิชาชีพระดับ	๔	
๖.		ว่าที่ร้อยตรี	ฤทธิวัฒน์	พลแหลม	ช่างระดับ	๗	แผนกฟื้นฟู	 	
	 สภาพเหมือง	
๗.		นายฉลอง	สนนิ่ม	วิทยากรระดับ	๙	เป็นที่ปรึกษากลุ่ม	

ทั้งหมดมีการระดมความคิดและได้สรุปให้ใช้พลังงานแสงอาทิตย์มา
แก้ไขปัญหา	เนือ่งจากมอีปุกรณ์แผงโซลาร์เซลล์	ทีไ่ม่ได้ใช้งานอยูแ่ล้ว
น�ามาประยกุต์ใช้งาน	 จากนัน้ได้วางแผนการท�ากจิกรรมเป็นระยะเวลา
๔	 เดือน	 เริ่มต้นตั้งแต่เดือนเมษายน-กรกฎาคม	 ๒๕๕๖	 ที่ผ่านมา



“ขั้นตอนแรกที่กลุ่มเริ่มด�าเนินการ	คือ	การติดตั้งอุปกรณ์โซลาร์เซลล์
๑๓๐	วตัต์	จ�านวน	๔	แผง	การติดต้ังอุปกรณ์ป๊ัมน�า้	ซ่ึงทัง้	๒	อุปกรณ์
มีอยู่แล้ว	 เตรียมไว้ส�าหรับงานวิฤกติหรือภาวะฉุกเฉิน	 มูลค่ารวม	
๖๐,๐๐๐	บาท	แบ่งเป็น	โซลาร์เซลล์	จ�านวน	๔๘,๐๐๐	บาท	ปั๊มน�้า
และชุดควบคุมจ�านวน	 ๑๒,๐๐๐	 บาท	 นอกจากนี้	 ยังมีการติดตั้ง
อุปกรณ์ควบคุมปั๊มน�้า	 จากน้ันด�าเนินการทดสอบการสูบน�้าด้วย
พลังแสงอาทิตย์	 ซึ่งเมื่อทดสอบครั้งแรกพบว่า	 สูบไประยะหนึ่งน�้า
มีความแรงลดลงเนื่องจากมีเศษวัชพืชติดอยู่หัวสูบปั๊มน�้า	 จึงแก้ไข
ด้วยการจัดท�าท่อลักษณะบ่อน�้า	 เพ่ือกันเศษวัชพืช	 และจากการ
ตรวจสอบผลการปรับปรุงแก้ไขอีก	 ๓	 ครั้ง	 ไม่พบปัญหาการใช้งาน
แต่อย่างใด	 สามารถสูบน�้าในอัตรา	 ๓๐	 ลิตรต่อนาที	 เต็มถัง	
๑๐,๐๐๐	ลติรใช้เวลาประมาณ	๖	ชัว่โมง”	นางสพุตัร์		พมิพ์กลาง	กล่าว																																													

ทั้งนี้	 จากผลการด�าเนินกิจกรรมระยะเวลากว่า	 ๔	 เดือนพบว่า	
สามารถลดค่าใช้จ่ายระบบจัดการน�้าในแปลงเพาะปลูกได้	 ๑๐๐	
เปอร์เซน็ต์	 หรอืค่าใช้จ่ายเป็นศนูย์	 จากเดมิทีม่ค่ีาใช้จ่ายในการขนส่ง
น�้าเฉลี่ยกว่า	 ๕๓๒,๖๙๒	 บาทต่อปี	 ขณะเดียวกันยังลดการเสีย
โอกาสของรถสูบน�้าในการท�างานภารกิจหลักดักฝุ่นในบ่อเหมือง	
ลดการสร้างคาร์บอนไดออกไซด์	ลดการเสียเวลาในการรอรถสูบน�้า	
ท�าให้มีน�้าส�าหรับรถต้นไม้อย่างเพียงพอและต่อเนื่อง	 และสามารถ
ควบคุมเวลาในการรดน�้าได้อย่างเป็นระบบตามเวลาที่ก�าหนด

ความร่วมมอืระหว่างกนัในครัง้นี	้ถอืว่า	“เหมอืงแม่เมาะ”	จะประสบผล
ส�าเร็จในการน�าโซลาร์เซลล์	 มาใช้ในระบบบริหารจัดการน�้าบริเวณ
ทุ่งบัวตองแล้ว	 แต่	 “กลุ่มแดดจ้าบ้าพลัง”	 ยังไม่หยุดกิจกรรม
เพียงเท่านั้น	ได้ขยายผลน�าระบบดังกล่าวไปติดตั้งเพิ่มอีก	๒	จุด	คือ	
๑.	 การใช้พลังแสงอาทิตย์ส�าหรับอุปกรณ์สื่อสารไร้สายและระบบ		
	 CCTV	บริเวณพื้นที่	SE	และ	
๒.		 ติดต้ังอุปกรณ์สื่อสารไร้สายและระบบ	 CCTV	 ในพื้นที่งาน
	 ก่อสร้างโรงไฟฟ้าแม่เมาะอีกด้วย	

แม้ว่าเหมอืงแม่เมาะจะมภีารกจิหลกัในการจดัหาเชือ้เพลงิผลติไฟฟ้า
เพื่อความสุขของคนไทย	แต่การพัฒนาพลังงานทางเลือกเพื่อใช้
ทดแทนก็นับเป็นอีกหนึ่งภารกิจส�าคัญที่เดินหน้าด�าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง	เพื่อให้คนไทยมีไฟฟ้าใช้อย่างยั่งยืน
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นายกุลิศ	สมบัติสิริ	กรรมการ	กฟผ.	ซึ่งมาเสวนาในฐานะผู้แทน
กระทรวงการคลัง	 ที่คลุกคลีกับการด�าเนินงานและการประเมินผล
การท�างานของ	กฟผ.	ในทุกๆ	ด้าน	รวมถึงงาน	CSR	ด้วย	กล่าวว่า
“กฟผ.	นอกจากจะดแูลเรือ่ง	CSR	อย่างดแีล้ว	กย็งัดแูลเรือ่งธรรมาภบิาล
ในเกณฑ์ทีดี่ด้วย	รวมถงึมีการจ้างทีป่รึกษามาวิเคราะห์บริบทการด�าเนนิงาน
ที่ผ่านมาและวางแผนส�าหรับอนาคต	 ในแง่ของการตอบสนอง
ผลกระทบในเชงิลบทีม่ต่ีอ	 กฟผ.	 นัน้ท�าได้ดแีละเป็นไปตามกฎหมาย
แต่ในเรือ่งการท�า	CSR	 เชงิรกุ	ควรทีจ่ะพฒันาให้ด�าเนนิงานในเชงิรกุ
ให้มากขึน้	เพือ่ป้องกนัปัญหาทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคต	ปัจจบุนั	ประชาชน
ส่วนใหญ่มองว่า	กฟผ.	เป็นคนดี	แต่ส่ิงที่ส�าคัญเช่นกันก็คือการ
เป็นคนเก่ง	 และมีชื่อเสียงในมุมมองระดับสากล	 โดยการแบ่งปัน
องค์ความรูแ้ก่สงัคม	 เช่น	สร้างศนูย์การเรยีนรู	้ พพิธิภณัฑ์	 แหล่งเรยีนรู้
เพือ่สงัคม	 ซึง่นอกจากจะได้รบัการยอมรบัว่าเป็นผูม้คีวามรูแ้ล้วยงัจะได้
ในเรื่องของชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีอีกด้วย”	

ด้านผูบ้รหิารสงูสดุของ	กฟผ.	นายสนุชยั	ค�านณูเศรษฐ์	ผูว่้าการ	กฟผ.
กล่าวว่า	“โดยภาระหน้าที่ของ	กฟผ.	คือ	ผลิตไฟฟ้าเพื่อตอบสนอง
ความต้องการใช้ไฟฟ้าของประชาชนในราคาที่เหมาะสม	 และสิ่งที่
ละเลยไม่ได้คือการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วย	 เช่น	
การจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า	 หรือ	 DSM	 รณรงค์ประหยัดไฟฟ้า	

CSR
สู่ความภาคภูมิใจของคนไทย”

ข้อมูลถึงใจแบบไม่มีกั๊ก	 กับการเสวนาในหัวข้อ	 “CSR	 กฟผ.
สูค่วามภาคภมูใิจของคนไทย”	 แลกเปลีย่นความคดิเหน็เกีย่วกบั
งานกิจกรรมเพื่อสังคม	หรือ	CSR	ของ	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย	 (กฟผ.)	 ทั้งข้อดี	 ข้อควรปรับปรุง	 และค�าแนะน�า
ต่างๆ	 เพื่อการพัฒนาในอนาคต	 จากผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง	 ๔	 ท่าน	
นั่นก็คือ	๑.	นายกุลิศ	สมบัติสิริ	กรรมการ	กฟผ.	๒.	นายสุนชัย
ค�านูณเศรษฐ์	ผู้ว่าการ	กฟผ.	๓.	ดร.พจน์	ใจชาญสุขกิจ	นายก
สมาคมประชาสมัพนัธ์ไทย	และ	๔.	อาจารย์ปัญญา	ปลุเิวคนิทร์
ผู้อ�านวยการศนูย์ภมูริกัษ์ธรรมชาต	ิจงัหวดันครนายก	พร้อมด้วย
ผู้ด�าเนินรายการมากความสามารถ	ดร.อริสรา	ก�าธรเจริญ	หรือ
คุณหมวย	เรามาติดตามกันต่อเลยครับ...

ที่บอกว่าถึงใจ	ข้อมูลไม่มีกั๊กนั่นก็คือ	ผู้ร่วมเสวนาทุกท่าน	ได้พูดถึง
การท�างาน	CSR	ทั้งของ	กฟผ.	และแนวโน้มของการท�า	CSR	โดย
ทั่วๆ	 ไปของบริษัทต่างๆ	 ได้น�าสิ่งที่เกิดขึ้นจริง	 แนวทางปฏิบัติ
ที่มีอยู่จริง	ท�ากันจริงๆ	ประสบความส�าเร็จจริง	มาแลกเปลี่ยนกัน
อย่างเต็มที่	เริ่มต้นกันที่

เรื่อง	:	อัครพล		รักศรีรุ่งเรือง			ภาพ	:	กองผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
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เพื่อลดการใช้ไฟฟ้าเกินความจ�าเป็น	 ที่ท�ามากว่า	
๒๐	ปีแล้ว	ซึง่ถอืเป็น	CSR	เช่นเดยีวกัน	เพราะส่งผล
ประโยชน์ให้แก่ผู้ใช้ไฟโดยตรง	 ช่วยประหยัดเงิน
ในกระเป๋า	และช่วยลดมลภาวะ	โดยตลอด	๒๐	ปี	
โครงการประหยัดไฟนี้ช่วยลดการใช้ไฟฟ้าลงกว่า	
๓,๓๐๐	 เมกะวัตต์	 โครงการที่โดดเด่นอีกหนึ่ง
โครงการกคื็อการปลูกป่า	ซึง่	กฟผ.	ได้ปลกูต้นไม้คนื
ป่าไปแล้วกว่า	๘๐	ล้านต้น	และจะยังด�าเนินต่อไป
เรือ่ยๆ	 นอกจากนีก้จ็ะมโีครงการสนบัสนนุคณุภาพ
ชีวิตของชุมชนรอบพื้นที่	 กฟผ.	 ให้มั่นใจว่าคนใน
พื้นที่โดยรอบ	 กฟผ.	 จะมีคุณภาพชีวิตที่ดี	 โดย
กิจกรรมที่	 กฟผ.	 ท�านั้นจะยึดถือการมีส่วนร่วม
ของชุมชนเป็นส�าคัญไม่ยัดเยียดให้ชุมชน	 และ
จะต้องเป็นการพัฒนาอย่างย่ังยืนไม่ใช่แค่เพียง
ฉาบฉวย”

มาถึงคิวสุดยอดนักประชาสัมพันธ์	 ดร.พจน์	
ใจชาญสุขกิจ	 นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย
ได้กล่าวถงึการประชาสมัพนัธ์ขององค์กรโดยรวมว่า
“ยุคนี้เป็นยุคสงครามของการสร้างภาพลักษณ์
การเป็นคนดี	 เพื่อให้คนรู้และให้คนเห็น	 แต่สิ่งที่
น่าสนใจคือ	 สิ่งที่สื่อสารออกไปนั้น	 สังคมอยาก
จะรู้จริงๆ	 หรือไม่	ซึ่งการสื่อสาร	 CSR	 ให้ส�าเร็จ	
จะต้องพิจารณา	๓	ข้อ	ดังต่อไปนี้	๑.	ส�ารวจ
ความต้องการว่าประชาชนต้องการเห็นอะไร
จากเรา	 ๒.	 การมุ่งเน้นเนื้อหาที่สื่อสาร	 มีการ
คดักรองประเดน็	เพือ่ให้ผู้รบัสารจ�าได้	และ		๓.	จะต้อง
สะท้อนภารกิจและวัตถุประสงค์ขององค์กร

ซึ่งทั้ง	 ๓	 ข้อนี้ถ้าองค์กรสามารถตีโจทย์ให้แตกได้
ประชาชนก็จะจ�าสิ่งที่องค์กรสื่อสารได้	 เข้าใจและ
บอกต่อ	ทัง้น้ี	สงัคมสมยันีเ้ป็นสงัคมของการตรวจสอบ
ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ภายใน
๓	วินาที	ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่	และกระจายข่าว
ได้ไวยิ่งกว่าอะมีบาแตกตัว	ฉะนั้นจะกระท�าการใด
ต้องท�าจรงิ	 ดจีรงิ	 ตรวจสอบได้จะมาท�าแบบผกัชี
โรยหน้าไม่ได้	 เพราะสมยันี	้ เป็นสมัยของคนจริง
เท่านั้น”

มาถึงท่านสุดท้าย	 เป็นนักพัฒนาผู้อุทิศแรงกาย
แรงใจให้แก่กิจกรรมเพื่อสังคม	 อาจารย์ปัญญา	
ปุลิเวคินทร์			ผู้อ�านวยการศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ
จังหวัดนครนายก	 ได้กล่าวถึงพระราชด�าริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ในการแก้ปัญหา
ต่างๆ	ทีท่กุๆ	คน	ทกุๆ	องค์กร	สามารถน�ามาประยกุต์
ใช้ได้	เช่น	การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ	
ด้วยแนวทางการปลูกป่า	 แนวทางการสร้างฝาย	
การชลประทาน	 การแก้ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจ	
ด้วยแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง	พอมพีอกนิ	การแก้

ปัญหาสังคมและความขัดแย้ง	 ด้วยแนวทางพึ่งพา
ตนเอง	รูร้บัผดิชอบหน้าทีข่องตน	ซึง่ทกุคนสามารถ
น�ามาประยกุต์ใช้ในงานเพือ่สงัคมได้	และต้องลงมอื
ท�าอย่างจริงจัง	 มีความศรัทธาและท�าด้วยใจ	
เพื่อพัฒนาชุมชนผู้มีส่วนได้เสียและสิ่งแวดล้อม
โดยรอบ	 เช่น	 ไปที่ไหนป่าต้องเขียว	 น�้าต้องมีใช้	
น�้าไม่ท่วม	มีอยู่มีกิน	ของแพงก็ต้องใช้ชีวิตอยู่ได้	
แบ่งปันองค์ความรู้แก่ประชาชนและสังคม

จะเห็นได้ว ่าทุกวิทยากรท่านมุ ่งเน ้นการท�า
กิจกรรมเพื่อสังคมแบบยั่งยืน	 ไม่ฉาบฉวย	
สามารถพฒันาสงัคมได้อย่างต่อเนือ่ง	 ค�านงึการมี
ส่วนร่วมของสังคมและชุมชน	 และแบ่งปันองค์
ความรู้เพื่อสังคมโดยรวม	 โดย	 กฟผ.	 ต้องท�า
อย่างจรงิจงั	ท�าด้วยใจ	โปร่งใส	และตรวจสอบได้
เพราะยุคนี้เป็นยุคของคนจริงที่ท�าจริง	 ดีจริง
และเก่งจริงเท่านั้น	 ที่จะสามารถนั่งอยู่ในใจของ
ประชาชนได้อย่างยั่งยืน
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“ห้องเรียนสีเขียว” 

สถานการณ์พลงังานไฟฟ้าไทยในปัจจบุนั	 มคีวามต้องการ
ใช้พลงังานไฟฟ้าพุง่สงูขึน้อย่างต่อเนือ่ง	 ตามจ�านวนการ
เตบิโตของประชากรและเศรษฐกจิ	 แม้การสร้างโรงไฟฟ้า
ใหม่เพือ่ผลติไฟฟ้าให้เพยีงพอ	จะเป็นทางเลอืกทีจ่�าเป็น
ในสถานการณ์ปัจจบุนั	 แต่กไ็ม่ใช่ทางเลอืกเดยีว	 การใช้
พลงังานไฟฟ้าอย่างมปีระสทิธภิาพสงูสดุ	 และใช้เท่าที่
จ�าเป็น	 เป็นอกีวธิทีีท่กุคนสามารถท�าได้	 ซึง่อาจดเูหมอืน
จะเป็นเพยีงสิง่เลก็ๆ	แต่ถ้าคนไทยกว่า	๖๔	ล้านคนช่วยกนั
ก็จะเป็นการลดการใช้ไฟฟ้าได้มหาศาล

การส่งเสรมิทศันคตใินการใช้ไฟฟ้าอย่างมปีระสทิธภิาพ
เป็นส่ิงส�าคัญที่	 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	
(กฟผ.)	 ได้ด�าเนินการมากว่า	 ๒๐	 ปี	 โดย	 “โครงการ
ห้องเรยีนสเีขยีว”	จดัตัง้ขึน้ตัง้แต่ปี	๒๕๔๑	มวีตัถปุระสงค์
เพือ่ส่งเสรมิให้เยาวชนมอีปุนสิยัในการประหยดัพลงังาน
ไฟฟ้าและรักษาส่ิงแวดล้อม	 โดยการเรียนรู้จากการ
ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง	 ด้วยความสนุกสนานเพื่อให้
เกดิทศันคตใินการใช้ไฟฟ้าอย่างมปีระสทิธภิาพและน�าไป
ปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัย	 ผ่านกระบวนการเรียนการสอน
ในห้องเรียนสีเขียวและกิจกรรมนอกห้องเรียนจนเกิดผล
ในเชงิพฤตกิรรม	รวมทัง้ขยายผลไปสูค่รอบครวัและชมุชน
ต่อไป	ด้วยค�าขวญัทีว่่า	“เล่นสนกุ	มคีวามสขุใจ	ได้ความรู้
น�าไปสู่การปฏิบัติ”	 โดยมีฝ่ายบริหารและแผนงาน
ด้านการใช้ไฟฟ้า	 กฟผ.	 ดูแลด้านการจัดท�าแผนแม่บท
ด้านการใช้ไฟฟ้า	 โดยวิเคราะห์การใช้ไฟฟ้า	 ศึกษา	 และ
พัฒนาเทคโนโลยี	 สื่อสารเพื่อส่งเสริมทัศนคติ	 ตลอดจน
ประเมินผลการด�าเนินงานเพื่อน�าผลการประหยัดไฟฟ้า
เข้าสู่การวางแผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของ	กฟผ.	 	

การเรียนรู้ที่ไม่จบเพียงในห้องเรียน

เล่นสนุก มีความสุขใจ 
ได้ความรู้ น�าไปสู่การปฏิบ ัติ

เรื่อง	:	แพรวทิสาข์		เถาลัดดา			ภาพ	:	กองผลิตสื่อประชาสัมพันธ์



ในการด�าเนนิโครงการฯ	กฟผ.	ได้พฒันาสือ่อปุกรณ์
การสอนเพือ่ให้ความรูเ้กีย่วกบัการผลิตไฟฟ้า	 การใช้
ไฟฟ้าอย่างมปีระสทิธิภาพ	รวมถงึการรกัษาสิง่แวดล้อม
และน�าไปติดตั้งในห้องเรียนสีเขียวของโรงเรียน
ที่เข้าร่วมโครงการ	 เพื่อให้ครูใช้เป็นส่ือการสอน
ซึ่งมีทั้งหมด	๕	หน่วยกิจกรรม	ได้แก่	

หน่วยที	่๑	 :	 ไฟฟ้ามปีระโยชน์มากมาย	 เป็นการ
บรรยายถงึประโยชน์ของพลงังานไฟฟ้าในการด�าเนิน
ชีวิตประจ�าวัน	

หน่วยที่	๒	 :	 แหล่งก�าเนิดไฟฟ้า	 เป็นการศึกษา
แหล่งก�าเนดิไฟฟ้าชนดิต่างๆ	เช่น	พลังน�า้	แสงอาทติย์
และถ่านหิน	

หน่วยที	่๓		 :	 เปรยีบเทยีบประสทิธภิาพของอปุกรณ์
ไฟฟ้า	และอปุกรณ์ไฟฟ้าประสทิธภิาพสงู	(ตดิฉลาก
เบอร์	๕)	

หน่วยที	่๔	 :	 ผลกระทบจากการใช้ไฟฟ้าสิน้เปลอืง
ให้นักเรียนฝึกทักษะการพูดแสดงความคิดเห็น	
วิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ	 ที่เกิดจากการใช้ไฟฟ้า
สิ้นเปลืองในทุกด้าน	

หน่วยที่	๕	 :	 ร่วมใจประหยัดไฟฟ้า	 เป็นการใช้
คอมพิวเตอร์ประมวลความรู้ต่างๆ	 ด้านพลังงาน
ไฟฟ้า	โดยใช้สื่อมัลติมีเดีย	เพื่อต่อยอดความรู้จาก	
๔	หน่วยการเรียนรู้	

ทั้งนี้แต่ละโรงเรียนจะบริหารจัดการการใช้งาน
ห้องเรียนสีเขียวให้เข้ากับสาระวิชาต่างๆ	เช่น	วิชา
วิทยาศาสตร์	 เรียนรู้เรื่องพลังงานไฟฟ้า	วิชาภาษา
องักฤษ	เรยีนรูค้�าศพัท์ต่างๆ	ทีเ่กีย่วข้องกบัพลงังาน
ไฟฟ้า	 วิชาภาษาไทย	 เขียนเรียงความเกี่ยวกับการ
ประหยดัไฟฟ้า	เป็นต้น	โดย	กฟผ.	ให้การสนบัสนนุ
งบประมาณในการบ�ารุงรักษาอุปกรณ์และการจัด
กจิกรรมเสรมิในโรงเรยีน	 จดัประชมุสมัมนาตดิตาม
ประเมนิผลแผนการสอนในห้องเรยีนสเีขยีว	 เพือ่ให้
เยาวชนไทยเกิดจิตส�านึกและมีอุปนิสัยในการใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพอย่างถาวร	

ปัจจุบัน	กฟผ.	ได้จัดตั้งห้องเรียนสีเขียวในโรงเรียน
ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั่วประเทศ	
จ�านวน	๔๑๔	โรงเรียน	โดยมีโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่
ใกล้เคียงเป็นโรงเรียนเครือข่ายอีก	 ๗๔๗	 โรงเรียน	
ซึ่งโรงเรียนเครือข่ายสามารถเข้ามาใช้ห้องเรียน
สีเขียวส�าหรับการเรียนการสอนได้	รวมถึงสามารถ
เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู ้ต ่างๆ	 ได้
เช่นเดียวกันกับโรงเรียนที่มีห้องเรียนสีเขียว

เพ่ือให้ห้องเรียนสีเขียวขยายผลไปสู่ทุกระบบการ
ด�าเนินงานของโรงเรียนอย่างยั่งยืน	 กฟผ.	 จึงได้
จัดท�าโครงการ	 “ยกระดับห้องเรียนสีเขียว	 มุ่งสู่
โรงเรยีนสเีขยีว	 เพือ่สร้างเครอืข่ายรกัษ์พลงังาน”
ซึง่เป็นแผนงานรองรบัแผนแม่บทด้านความรบัผดิ
ชอบต่อสังคมของ	 กฟผ.	 มีระยะเวลาด�าเนินการ	
๕	 ปี	 ตั้งแต่ปี	 ๒๕๕๒	 -	 ๒๕๕๖	 โดยมีเกณฑ์การ
ประเมนิใน	๘	ประเดน็	ได้แก่	

๑)	นโยบายและระบบ
๒)	หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน	
๓)	การจัดการด้านการใช้พลังงาน	
๔)	การจัดการด้านการใช้น�้าและน�้าทิ้ง	
๕)	การจดัซือ้	การใช้ผลติภณัฑ์	และการจดัการขยะ	
๖)	การดูแลคุณภาพอากาศ	
๗)	สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
	 ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม	และ	
๘)	โครงการและกิจกรรมร่วมระหว่างโรงเรียนกับ
	 โรงเรียนใกล้เคียงและชุมชน

ซึ่งปัจจุบันมีโรงเรียนที่ผ ่านเกณฑ์การประเมิน
เป็นโรงเรียนสีเขียวแล้วจ�านวน	 ๙๒	 โรงเรียน
ทั่วประเทศ	และยังได้ขยายแผนงานโดยมีโรงเรียน
ขอรับการประเมินเป็นโรงเรียนสีเขียวเพิ่มเติมอีก
ในปี	๒๕๕๗

นอกจากนี	้กฟผ.	ได้ร่วมกบัมลูนธิกิารศกึษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม	 จัดการเรียนการสอนผ่านดาวเทียม	
โดยส่งวิทยากรที่มีความรู้ความช�านาญในเรื่อง
พลังงานไฟฟ้า	 ไปสอนวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถม
ศึกษาและมัธยมศึกษา	 ที่โรงเรียนวังไกลกังวล	
อ�าเภอหวัหนิ	จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์	มกีารถ่ายทอด
การเรยีนการสอนถงึโรงเรยีนปลายทางกว่า	๑๐,๐๐๐
โรงเรียนทั่วประเทศ	 ผ่านช่องเคเบิลทีวีบอกรับ
สมาชิกทรูวิชั่น	 ๑๖๒-๒๐๐	 รวมทั้งยังได้จัดท�า
สื่อการเรียนการสอนระบบออนไลน์	 บนเว็บไซต์
http://glr.egat.co.th	 ซึง่โรงเรยีนทีเ่ข้าร่วมโครงการ
และประชาชนทัว่ไป	 สามารถเข้ามาศกึษาทีเ่วบ็ไซต์
ได้อีกด้วย



ส�าหรับแผนงานในอนาคต	 ในปี	 ๒๕๕๗	 –	 ๒๕๖๑	 โครงการ
ห้องเรียนสีเขียว	 จะเน้นการสนับสนุนให้โรงเรียนในโครงการ
พัฒนาไปสู่การเป็นโรงเรียนคาร์บอนต�่า	 	 โดยมีการจัดอบรม
เชิงปฏิบัติการเผยแพร่ความรู้ในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน
ไดออกไซด์	(CO2)	ในชีวิตประจ�าวัน	และการค�านวณและจัดท�า
บญัช	ีCarbon	Footprint	 (ปรมิาณรวมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
และ	ก๊าซเรือนกระจก	อื่นๆ	ที่ปล่อยออกมา)	ของโรงเรียน	และ
ส่งเสริมให้โรงเรียนมีกิจกรรมบริหารจัดการพลังงานและน�าไป
ปฏิบัติจนบังเกิดผลในการลดการใช้พลังงาน	หรือ	ลดการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้	

การรณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพลังงาน
ไฟฟ้าและการใช้ไฟฟ้าอย่างมปีระสทิธภิาพแก่เยาวชน	 ถอืเป็น
การลงทุนที่คุ้มค่า	 เพราะการรณรงค์นั้นไม่ได้จบลงแค่เพียง
ในห้องเรยีน	 เพราะเมือ่เยาวชนมคีวามเข้าใจ	กจ็ะน�าไปปฏบิตัิ
จนเกิดเป็นนิสัยถาวร	ตระหนักอยู่เสมอว่าพลังงานนั้นมีจ�ากัด	
ใช้แล้วหมดไป	 จึงจะต้องใช้อย่างประสิทธิภาพสูงสุด	 รวมถึง
มีความรู้มากพอที่จะเป็นก�าลังส�าคัญในการตัดสินใจเลือกใช้
พลังงานในประเทศอย่างมีเหตุผลต่อไป



นายรังสรรค์	อัฐมโนลาภ	ผู ้ช่วยผู ้ว่าการกิจการสังคม	กฟผ. 
“ในปี	๒๕๕๗	นี้	กฟผ.	ได้พิจารณาเสนอโครงการโรงเรียนสีเขียว
เพื่อขอรับรางวัลการด�าเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น	
ในการประกวดรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น	 (SOE	 Awards)	 จัดโดย	
ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	 (สคร.)	 เนื่องจาก	
โครงการโรงเรยีนสเีขยีวได้ด�าเนนิการต่อยอดจากโครงการห้องเรยีน
สีเขียว	 ซึ่งด�าเนินการมากกว่า	 ๑๕	 ปีอย่างต่อเนื่อง	 และให้ผลลัพธ์
ทีย่ั่งยนืแก่สงัคม	โดยโครงการโรงเรียนสีเขยีวมกีารสร้างระบบเครือข่าย
การอนรุกัษ์พลงังานทัง้โรงเรียนข้างเคยีงและชุมชน	มเีน้ือหาครอบคลมุ
การใช้ทรพัยากรอย่างรูค้ณุค่า	ทัง้เรือ่งพลงังานไฟฟ้า	น�า้และการดแูล
รักษาสิ่งแวดล้อม	อีกทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับโรงเรียนเครือข่าย
และชุมชน	 สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินของ	 SOE	 หรือ	 CSR	
Award	ของ	สคร.”

ดร.สิริลักษณ์	 เฟื่องกาญจน์	 ผู้อ�านวยการโรงเรียนปรินส์รอยแยล
วิทยาลัย	จังหวัดเชียงใหม่	 	“โรงเรียนมีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริม
ให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเร่ืองพลังงานและปลูกฝังให้รักษา
สิ่งแวดล้อม	ซึ่งเมื่อมีโครงการห้องเรียนสีเขียว	 เด็กๆ	สามารถเรียนรู้
เกิดความเข้าใจจากการที่ได้ทดลองด้วยตนเอง	 ไม่ใช่เพียงจากการ
บอกเล่าจากคร	ูเมือ่ได้ความรูไ้ปแล้วเดก็ๆ	กก็ลบัไปสือ่ให้กบัผูป้กครอง
ทีบ้่านว่าควรประหยดัและอยูอ่ย่างพอเพยีงอย่างไร	ซึง่	ผอ.	มคีวามเหน็ว่า
ถ้าเรามจีติส�านกึรกัทรพัยากรธรรมชาต	ิประเทศของเราจะไปได้อกีไกล
ด้วยการปลกูฝังจติส�านกึให้กบัเดก็ๆ	ให้หวงแหน	และรกัษาสิง่แวดล้อม
โครงการนี้จึงเป็นโครงการที่ควรส่งเสริมเป็นอย่างยิ่ง”



มารู้จักกับข้าวสังข์หยด

ราชินีข้าวดี
เรื่องและภาพ	:	วสุกาญจน์	นนทโคตร

จากแดนใต้ ป้องกันโรคร้ายแรงได้เกินคาด !!

ข้าวสังข์หยด	 เป็นข้าวพันธุ ์พื้นเมืองของ
ทางภาคใต้	 มีชื่อเรียกกันไปตามความเข้าใจ
ของแต่ละท้องถิ่น	 แต่ไม่มีชื่อเรียกอย่างเป็น
ทางการ	 อาจเนื่องมาจากเป็นข้าวที่ปลูกยาก
ข้าวสังข์หยดเป็นข้าวนาปีที่มีลักษณะพิเศษ
คือ	 มีสีสวย	 เม็ดเรียวยาว	 มีเยื่อหุ้มเมล็ดสีแดง
รสชาติดีกว่าข้าวกล้องปกติทั่วไป	 นิยมปลูก
เพื่อท�าข้าวใหม่	 เป็นของขวัญของฝากให้
กับผู ้หลักผู ้ใหญ่ที่เคารพนับถือ	หรือเอาไว้
ท�าบุญถวายพระ	 วันนี้	 ได้มีโอกาสลงพื้นท่ี
ในวนักจิกรรม	CSR	DAY	กฟผ.	จงึได้มาเจาะลกึ
ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์	นางประดับ	 คลองรั้ว
เลขาธิการกลุ่มชาวนา	ต�าบลคลองประสงค์	
จังหวัดกระบี่	ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความช�านาญใน
การปลูกข้าวสังข์หยดเป็นอย่างดี

“นางประดับ	 คลองรั้ว”	 ได้ให้สัมภาษณ์ว่า	
ข้าวสังข์หยดมีประโยชน์กว่าข้าวปกติทั่วไป	
ถือเป็นข้าวอีกพันธุ์หนึ่งที่มีคุณค่าทางอาหารสูง
มีทั้งกากใยอาหาร	 โปรตีน	 และธาตุเหล็ก
มสีรรพคณุในการชะลอความแก่	 แก้โรคเหนบ็ชา
ป้องกันโรคความจ�าเสื่อม	 แก้สิว	 แก้ฝ้า	 และ
สามารถบ�ารุงโลหิตแถมยังบ�ารุงสมองได ้ด	ี
นอกจากนี้ยังช่วยลดอัตราเส่ียงของการเป็น
โรคมะเรง็ได้อกีด้วย	 คนทีส่นใจด้านสขุภาพหนัมา
นยิมรบัประทานกนัมาก	 ข้อเสยีของข้าวสงัข์หยด
มีแค่อย่างเดียวคือปลูกได้ปริมาณน้อย	 ปีหนึ่ง
ปลูกได้ประมาณ	๔๐๐	กิโลกรัมต่อหนึ่งไร่	 และ
ปลูกได้แค่ปีละคร้ังเท่านั้น	 และพ้ืนที่ในการ

เพาะปลูกก็มีน้อยด้วย	 จึงท�าให้ไม่เพียงพอกับ
ความต้องการของผูบ้รโิภค	 ท�าให้พอกนิแต่ไม่พอ
ที่จะจ�าหน่าย

นางประดบั	ยงัได้เผยเคลด็ลบัวธิกีารหงุข้าวสงัข์หยด
ให้นุม่อร่อย	และไม่สญูเสยีคณุค่าของข้าว	ให้ซาว
ข้าวเบาๆ	โดยใช้เวลาให้น้อยที่สุดเพียงครั้งเดียว	
เติมน�้าให้ท่วมข้าว	สูง	๑	ข้อนิ้ว	เมื่อข้าวสุกทิ้งไว้
ให้ข้าวระอุ	ประมาณ	๕-๑๐	นาที	หากต้องการ
ให้ข้าวแข็งหรือนุ่ม	 สามารถเติมหรือเพิ่มน�้าได้
ตามความชอบ	 ส�าหรับตนจ�าหน่ายในราคา
กิโลกรัมละ	 ๑๐๐	 บาทเท่านั้น	 และทางกลุ่ม
ต�าบลก็ยังคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ	 เป็นน�้าข้าวกล้อง
งอกออกมาจ�าหน่ายให้ผู้บริโภค

ข้าวสังข์หยด

๔๐
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ได้ลิ้มรสกันอีกด้วย	 ซึ่งมีคุณค่าทางอาหารและ
ประโยชน์มากกว่าข้าวสังข์หยดปกติเสียอีก	วิธีการ
ท�าคือ	น�าข้าวกล้องมาเพาะให้งอกแล้วจึงน�ามาปั่น
แล้วกวนให้สกุ	ท�าเป็นเครือ่งดืม่	เช่น	น�า้เต้าหู	้	แต่จะมี
รสชาติจืด	 สามารถใส่น�้าตาลเพื่อเพิ่มรสชาติได้
ซึง่จ�าหน่ายในราคาถงุละ	๑๐	บาท	 เท่านั้น	 เพื่อแลก
กับสุขภาพที่ดีนับว่าคุ้มสุดคุ้ม

ในจังหวัดพัทลุงจะปลูกข้าวสังข์หยดแค่รอน�้าฝน
อย่างเดยีว	 ส่วนจังหวดักระบ่ีจะปลกูในพืน้ทีเ่กาะกลาง
ทะเลซึ่งเป็นเกาะน�้าเค็ม	ดินที่ปลูกก็จะเป็นดินเค็ม
ผสมกับน�้าฝน	 ซึ่งจะมีรสชาติที่อร่อยกว่าพันธุ์ข้าว
ของพัทลุง	 ก็เลยเป็นที่มาของค�าว่า	 “ข้าวสองน�้า”

นัน่เอง	เพราะฉะนัน้	“ข้าวสงัข์หยด”	จงึได้กลายมา
เป็นสินค้าโอทอ็ป	 (OTOP)	หนึง่ต�าบลหนึง่ผลติภณัฑ์
ของจังหวัดกระบี่ไปแล้ว	 หลายๆ	 คนอาจจะยัง
ไม่ทราบว่า	“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ
สมเด็จพระนางเจ้าสริกิติิ	์พระบรมราชนินีาถ	ทรงเสวย
ข้าวสังข์หยดเป็นประจ�า	 ซึ่งเห็นถึงประโยชน์ของ
คุณค่าในตัวข้าวสังข์หยด	 จึงทรงส่งเสริมให้ขยาย
การเพาะปลูกมายังจังหวัดในภาคใต้”	นางประดับ
ได้กล่าว

นับได้ว่าข้าวสังข์หยดเป็นสุดยอดข้าวดีเลยทีเดียว	
นบัเป็นอกีหนึง่ความภมูใิจของชาวภาคใต้	 ทีค่วรรกั
และหวงแหนไว้เป็นสมบตัอินัมค่ีายิง่ตลอดไป	เมือ่ได้

ทราบถึงคุณค่าทางสารอาหารของข้าวสังข์หยด
ซึ่งมีมากมายนับไม่ถ้วน	 คนรักสุขภาพพลาดไม่ได้
แล้วนะค่ะ

“น�้ำข้ำวกล้องงอก”

นางประดับ คลองรั้ว

๔๑
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กระบี่ของฉันที่...
ความสุข

เรื่อง	:	นกไร้ขา	ชมรมนักเขียน	กฟผ.



เมือ่ไม่นานมานี	้ ผู้เขียนได้มโีอกาสเดนิทางไปดงูานทีจ่งัหวดั
กระบี่	เพื่อศึกษาโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่		และ
เส้นทางขนส่งถ่านหินที่เกาะลันตาใหญ่	 งานนี้ท�าให้ได้รับ
ความรู้และความรื่นรมย์กับอาหารท้องถิ่นที่สดใหม่ให้รับ
ประทานกันได้ทุกวัน

ด้วยลักษณะภูมิประเทศที่ติดชายทะเลตลอด	๕	กิโลเมตร
หมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า	 ๑๕๔	 เกาะ	 และผืนป่าชายเลน
อนัอดุมสมบูรณ์	และมแีหล่งน�า้จดืจากคลองต่างๆ	มากมาย
ท�าให้กลายเป็นแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ตั้งแต่ภูเขาจรด
ทะเล	ท�าให้ผูค้นทีไ่ปเยีย่มเยอืนทไีรได้พบกับความหลากหลาย
โดยเฉพาะอาหารพื้นเมือง	สวดยอดจริง	ค่ะ

วันแรกที่เรามาถึง	 เลือกไปร้านคุณเหมียวทันที	 ขึ้นชื่อว่า
อาหารปักษ์ใต้	 นกึภาพออกได้เลยว่าต้องมผีกัสดหลากชนดิ
วางเคียงกับน�้าพริก	 พอหย่อนตัวลงนั่งเท่านั้น	 กลิ่น
ใบมะกรูดโชยมาทันทีตามด้วยปลาผัดพริกแกง	 น�้าพริก

ระก�า	กนิร่วมกบัสาหร่ายตะขาบ	ท�าเอาเมนนูีถ้กูใจสาวๆ	ดนีกั
ส�าหรับสาหร่ายตะขาบ	 เดี๋ยวนี้กลายเป็นอาหารที่ได้รับ
ความนิยมเพราะความกรุบๆ	หนึบๆ	ของสาหร่ายนี่เอง
ทีแ่ปลกกว่าสาหร่ายชนดิอืน่	 นอกจากนีร้้านคณุเหมยีวยงัขึน้
ชือ่ว่าก๋วยจับ๊อร้อยอร่อย	 เครือ่งเยอะมากจนมองไม่เหน็เส้นเลย
ต้องลองสักชามก่อนออกเดินทางต่อ

หลังจากที่คณะเราได้ดูงานที่ท่าเรือและคลังน�้ามันบ้าน
คลองรั้วเป็นที่เรียบร้อย	 เราก็ข้ามไปเกาะลันตา	 โดยมี
ไนซ์	บชี	รสีอร์ท	(Lanta	Nice	Beach	Resort)	หาดคลองนนิ
เป็นปลายทางของเราในวนันี	้ และต้องฝากท้องไว้ทีอ่กี	๒	มือ้
ด้วยอาหารอสิลาม	อาท	ิแกงมสัล่าทะเลกบัแป้งหนาน	ข้าวผดั
ทะเลรสชาติแสนอร่อย	 กับผัดไทยทะเลรสเข้มข้น	 เสริฟ
พร้อมกับแกงจืดผักรวม	ช่วยให้คล่องคอขึ้นเยอะ

“ ร้านคุณเหมียว อาหารพื้นเมืองรสเลิศ ”



เนือ้หาสาระของการดงูานเริม่เข้มข้นขึน้	 เมือ่วนัทีส่อง	 ไปดู
เส้นทางการขนส่งถ่านหินที่เกาะปอและวิถีชีวิตของชาวเล	
“อูรักลาโว้ย”	ที่หมู่บ้านสังกาอู้	 เผอิญเขามีพิธีตั้งศาลพอดี	
เลยได้เหน็การร้องร�าท�าเพลงเป็นไปอย่างสนกุสนาน	 ขากลบั
ได้ไปแวะย่านชุมชนเมืองเก่า	 หรือชุมชนศรีรายา	 ตั้งอยู่
ทางทิศใต้ของเกาะลันตา	ซึ่งเป็นชุมชนบ้านชาวจีนโบราณ
มีเสน่ห์และทรงคุณค่าอายุนับ	 ๑๐๐	 ปี	 อยู่ประมาณ	 ๕๐	
คูหา	 คือ	 “บ้านยาว”	 แต่ละคูหามีความกว้างแตกต่างกัน
ต้ังแต่	 ๖	 -	 ๑๕	ตารางเมตร	 ชาวบ้านสร้างขึ้นส�าหรับใช้
เป็นบ้านพักอาศัย	 ตัวบ้านสร้างจากไม้ทั้งหลัง	 ยกพื้นสูง
จากระดบัน�า้ทะเล	 หน้าบ้านหนัเข้าสูถ่นนทีผ่่านกลางตลาด
ส่วนด้านหลังยื่นยาวออกไปในทะเล	 มีทั้งแบบชั้นเดียว	
สองชั้นและสามชั้น	บ้านบางหลังมีลวดลายประดับตกแต่ง
ที่สวยงามและหาดูได้ยาก

ในอดีตของชุมชนศรีรายา	 เคยรุ่งเรืองมากแห่งหนึ่งของ
ภาคใต้มากว่า	 ๒๐๐	 ปี	 เนื่องจากพ่อค้าทั้งจากจีนแผ่น
ดินใหญ่	 เกาะปีนัง	อินโดนีเซีย	และสิงคโปร์	ที่เดินทางไป
ค้าขายทางเรือจะแวะพักและท�าการค้าขายแลกเปลี่ยน
กับคนเกาะลันตา	 พร้อมสะสมเสบียงอาหารก่อนออกเดิน
ทางต่อไปยังที่ต่างๆ	 รวมทั้งน�าผลผลิตจากเกาะลันตา

ไปขายด้วย	 จึงก่อให้เกิดการแลกเปล่ียนท่ีส�าคัญทาง
วัฒนธรรม	 จนกระทั่งกลมกลืนกลายเป็นวัฒนธรรม
หลักของคนที่นี่

ส�าหรับ	“บ้านยาว”	บางหลังปรับปรุงใหม่เป็นร้านอาหาร
เช่น	 ร้านเฟรช	 ร้านสวยบรรยากาศดีมาก	ส�าหรับคนชอบ
บ้านไม้เก ่าๆ	 ด ้านหลังติดทะเล	 เหมาะจะมาน่ังดู
บรรยากาศตอนพระอาทิตย์ตกน�้า	 แถมรสชาติอาหาร
โดยรวมอร่อยถูกปากมาก	อาหารทะเลสดๆ	จากทะเลจริง	
เช่น	ทอดมนัปลา	 ห่อหมกทะเลรองก้นด้วยใบยอ	ปลามงย่าง
ปลากะพงทอดขม้ิน	 ย�าทะเล	 น�้าพริกกะปิผักจิ้ม	 และ
อาหารแนวใหม่	 ส้มต�าทะเลทอด	 หรืออาจจะเรียก	 ส้มต�า
มะละกอทอดทะเล	 ดูซิมัวแต่เอร็ดอร่อยจนลืมถามไปว่า
เมนูนี้ชื่ออะไร

“ ร้านเฟรช ” กับบรรยากาศ
สุดโรแมนติกริมทะเล

๔๔
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“ ชุมชนศรีรายา อายุ ๑๐๐ ปี “ 



ทีเ่กาะลนัตา	นอกจากอาหารทะเลแล้ว	ยงัมอีาหาร
ทีโ่ด่งดงัเป็นกระแสในหมูช่าวโซเชยีลเนต็เวร์ิค	 กค็อื	
พิซซ่าเตาถ่าน	 ของร้านพิซซ่าเกาะลันตา	 บริเวณ
ท่าศาลาด่าน	ไปคราวนีพ้ลาด	ไม่ได้ชมิของต้นต�ารบั
เพราะร้านปิด	แต่เห็นเตาอฐิเป็นหลกัฐานแสดงว่าใช่
ร้านนี้จริงๆ	 ไม่ต้องเสียใจไปเพราะยังมีสาขาใน
กรุงเทพฯ	อีกหลายสาขา

แป๊ปๆ	ก็เข้าวนัทีส่าม	ต้องเดนิทางออกจากเกาะลันตา
ข้ึนฝ่ังกันซะท	ีมเีป้าหมายทีร้่านขนมจนีไก่ทอดโกจ้อย
อ�าเภอเหนือคลอง	 ขอแนะน�าว่าเริ่ดมากค่ะ	 เป็น
ร้านดังประจ�าถิ่นเลยนะ	 ของเขาอร่อยจริงแถม
เจ้าของร้านก็อัธยาศัยดี	 การบริการต้องกด	 Like	
ให้เยอะๆ	 เลย	นอกจากไก่ทอดแล้ว	สิ่งที่มาคู่กัน
และขาดไม่ได้กบัขนมจีนกค็อื	 น�า้ยาและแกงไตปลา	
ส่วนใครไม่กินเผ็ดก็มีน�้าพริกให้ด้วย		ผักที่กินกับ
ขนมจีนน�้ายาแล้วเข้ากั้นเข้ากัน	 ในมื้อน้ีฉันยกให้	
“ใบมันปู”	ชนะขาดลอย	ด้วยรสชาติฝาดหวานมัน
ผสมกับน�้ายากะทิ...จนต้องขอขนมจีนเพิ่มอีก....

อ้อ...ร้านนี้เขาเป็นเส้นขนมจีนสด	ท�าให้ดูกันเห็นๆ
ว่าเส้นร้านฉันสดใหม่แค่ไหน

เเหมเมื่อพูดถึงขนมจีน	 ส�าหรับภาคใต้แล้ว	 แต่ละ
จงัหวดัมเีครือ่งเคยีงแตกต่างกนัไป	 เช่น	ภเูกต็	 กจ็ะ
กนิกบั	ห่อหมก	ทอดมนั	ไข่ต้ม	ปลาฉิง้ฉ้าง	ยงัไม่นบั
สารพดัผกัเหนาะทัง้ผกัสดและผกัดอง	 กนิกนัให้พงุกาง
กันไปข้างหนึ่งจึงกลายเป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของ
การรับประทานขนมจีน

ก่อนที่เราจะจากกระบี่ไปในทริปนี้	 ไม่ลืมจะแวะ
สนิค้าโอท้อป	 OTOP	 ระดบั	 ๕	 ดาว	 ของจงัหวดั
กระบี่	นั่นคือ	“เม็ดมะม่วงหิมพานต์คั่ว”	เราไปกัน
ที่ร้านมะแท็ง	 ที่โชว์การค่ัวเม็ดมะม่วงหิมพานต์
แบบหมดเปลือก	 แต่อันที่จริงแล้วน่าจะเรียกว่า
เผามากกว่า	เพราะเปลอืกจะมนี�า้มนัท�าให้ตดิไฟง่าย

นอกจากนี้ยังเป็นตัวอย่างของการใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า	 เช่น	 เปลือกของเม็ดมะม่วงหิมพานต์
หลังจากกะเทาะแล้วก็น�ามาเป็นเชื้อไฟในการเผา

ท�าให้หอมเหมอืนรมควนัด้วย	 ส่วนขีเ้ถ้าจากการเผา
กน็�ามาใช้ท�าความสะอาดน�า้มนัทีต่ดิเปลอืกให้ออก
ไปเสียบ้าง	 รับรองว่าเม่ือได้เห็นขั้นตอนการท�า
แล้วรับรองว่าคุณจะต้องซื้อกลับบ้านอย่างแน่นอน	
เพราะการเผามันท�าให้เม็ดมะม่วงหิมพานต์	 หอม
กว่าการต้ม	แค่	๑	กิโลกรัม	ถุงละ	๑๒๐	บาท

ตามส�านวนจนี	“งานเลีย้ง	ย่อมมวีนัเลกิรา”	การเดนิ
ทางครั้งนี้ก็ต้องจบลงเช่นกัน	แม้การเดินทางจะจบ
แต่ความสัมพันธ์ระหว่างคณะของเรายังคงด�าเนิน
ต่อไป	ขอบคณุเพือ่นร่วมการเดนิทางทกุท่านนะจ๊ะ...

	 และนี่คือความสุขของฉันที่...กระบี่

“ มะม่วงหิมพานต์คั่ว ”

สินค้า OTOP ขึ้นชื่อของชาวกระบี่

“ ขนมจีนไก่ทอด ร้านโกจ้อย ”

๔๕
พฤษภาคม-มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗



เที่ยวตามฝัน   ล่องเรือสำาราญทัวร์ยุโรป

ด้วยความประทับใจในภาพยนตร์เรื่องไททานิค
หนงัอมตะทีอ่ยูใ่นดวงใจมานานแสนนานจนกลาย
เป็นแรงบันดาลใจที่ท�าให้อยากล่องเรือแบบ
ไททานิคสักครั้ง	 และเป็นที่มาของทริปล่องเรือ
ส�าราญครั้งแรกในชีวิต

ก่อนทีก่ารเดนิทางล่องมหาสมทุรแห่งความฝันจะเริม่ขึน้	
เราใช้เวลาเตรียมตัวล่วงหน้ากันเป็นปี	 เพื่อเตรียม
วางแผนจัดแฟมิลี่ทริปครั้งนี้ให้ดีที่สุด	 โดยค้นคว้า
หาข้อมูลเรอืส�าราญ	เส้นทางท่องเทีย่วต่างๆ	รวมไปถงึ
การพยายามจองตัว๋เรอื	ตัว๋เครือ่งบนิ	ทีพ่กั	ให้ประหยดั
และคุ ้มที่สุด	 ซึ่งในที่สุดมติเป็นเอกฉันท์กับ
การล่องเรอืส�าราญกบั	Norwegian	Cruise	Line	(NCL)
และเรือของเราชือ่	Norwegian	Epic	เส้นทางทีเ่ลือก	

คอื	7-Day	Western	Mediterranean	from	Rome
(Civitavecchia)	 	 ล่องเรือ	๓	ประเทศอิตาลี
ฝรั่งเศส	และสเปน	ว้าว	ตามมาซิคะ

เร่ิมทริป	 จากการบินลัดฟ้าสู่ประเทศอิตาลี	 กับ
สายการบนิการ์ต้าแอร์เวย์	แวะพกัทีโ่รมก่อน	๕	วนั
เพื่อรอลงเรือ	 โรมเป็นเมืองที่สวยงามมากจนได้รับ
ฉายาว่า	Eternal	City	หรอืนครทีไ่ม่มวีนัตาย	ชวนให้
นึกภาพอาณาจกัรโรมนัอนัยิง่ใหญ่ในอดตี	เรามโีอกาส
ได้ท่องเที่ยวตามสถานที่ส�าคัญต่างๆ	มากมายไม่ว่า
จะเป็น	โคลอสเซียม	น�้าพุเทรวี่	บันไดสเปน	จัตุรัส
นาโวนา	 แพนธีออน	 รวมไปถึงนครรัฐวาติกัน
รัฐอิสระที่เล็กที่สุดในโลก

จากนั้น	จึงเดินทางไปขึ้นเรือที่พอร์ตชีวีต้าเว็คเคียร์
ภาพทีเ่หน็เรอืครัง้แรก	รูส้กึตืน่เต้นมากกบั	Norwegian
Epic	 เป็นเรอืล�าใหญ่มาก	 ใหญ่ทีส่ดุเป็นอนัดบั	 ๓	

ของโลก	เรอืมทีัง้หมด	๑๙	ชัน้	จผุูโ้ดยสารได้ประมาณ
๔,๖๐๐	คน	ได้รับรางวัลนานาชาติต่างๆ	มากมาย	
ห้องมีหลายระดับ	หลายราคา	

เม่ือขึ้นเรือ	 ต่างไม่มีรีรอที่จะส�ารวจความยิ่งใหญ่
ของ	Norwegian	 Epic	 เหมือนกับโรงแรมลอยน�้า
ที่หรูหรา	 และสะดวกสบายมากๆ	 	 สุดประทับใจ
กับห้องพักที่จัดได้กระทัดรัดอย่างลงตัว	 ไม่อยาก
จะเชือ่ว่าบนเรอืจะมทีกุสิง่ทกุอย่างให้เลอืกครบครนั
ไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสนิค้า	กาสโิน	ผบับาร์		ดสิโก้เธค
โรงหนัง	โรงละคร	ห้องฟิตเนส	ห้องสปา	แกลเลอรี่
ภาพวาด	ภาพถ่าย	สนามเดก็เล่น	สนามกฬีา	 เบยีร์
การ์เดนท์	สระว่ายน�า้	อ่างจากซุซี	่Hot	tub	ให้นอน
แช่น�า้อุน่	 อกีหนึง่ไฮไลท์ทีพ่ลาดไม่ได้	 คอื	 สไลเดอร์
ในทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลก	ที่ส�าคัญ	เรือล�านี้บริการ
อาหารและเครือ่งดืม่ตลอด	๒๔	ชัว่โมง	มทีัง้อาหาร
แบบบฟุเฟ่ต์นานาชาต	ิและภตัตาคารหรหูรามากมาย	
มีทั้งฟรีและเสียเงิน	แต่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เลือก
กินฟรี



เที่ยวตามฝัน   ล่องเรือสำาราญทัวร์ยุโรป
ความรู้สึกครั้งแรกที่เรือออกจากฝั่ง	 รู้สึกตื่นเต้น
กนัมากทีจ่ะได้ล่องทะเลเมดเิตอร์เรเนียนเป็นคร้ังแรก
จุดที่เรือจอดแวะเป็นจุดแรก	 คือ	 พอร์ตลิวอร์โน่	
จากจุดนี้สามารถเดินทางไปเที่ยวที่เมืองฟลอเรนซ์
และปิซ่าได้	 ซึ่งเลือกไปเมืองปิซ่าเพราะอยู่ไม่ไกล	
จากจุดน้ีจองรถแท็กซี่ไว้รอรับที่ท่าเรือเพื่อพาพวก
เราไปเยีย่มชมหอเอนเมอืงปิซ่า	ถ่ายรปูกนัจนหน�าใจ	

วันต่อมา	 เรือแวะเมืองคานส์	 ประเทศฝรั่งเศส
ประทับใจที่นี่มากเพราะเป็นเมืองหรูหราน่าอยู ่
ทางตอนใต้ของฝรั่งเศส	 ช่วงน้ันตรงกับเทศกาล
หนังเมืองคานส์	 Cannes	 Film	 Festival	 2014	
นกัท่องเท่ียวแน่นมาก	 และโชคดไีด้มโีอกาสถ่ายรปู
หน้าพรมแดงโพสต์ท่าเหมือนดารากับเขาบ้าง

ประเทศต่อไปที่ได้สัมผัสคือ	 สเปน	 เรือจอดที่เมือง
ปาลมา	 เป็นเมอืงส�าคญัและเมอืงท่าบนเกาะมาจอร์กา
ซึง่เป็นเกาะส�าคญัท่ีคนนยิมมาท่องเทีย่ว	 ส่วนอกีวนั
จอดทีบ่าร์เซโลน่า	 เมอืงท่าอนัทรงเสน่ห์และมแีหล่ง
ท่องเที่ยวมากมายในบาร์เซโลน่า	 แต่ที่ประทับใจ
ที่สุดคือ	ลา	แรมบลา	ถนนคนเดินที่มีชื่อเสียงที่สุด
ของบาร์เซโลน่าที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด	

มีเพียง	 ๑	 วัน	 ไม่ขึ้นบก	 จะได้ล่องเรือกลางทะเล
ทั้งวัน	 เป็นช่วงเวลาที่ดีที่จะดื่มด�่ากับความงดงาม
ของท้องทะเลเมดิเตอร์เรเนียนอันกว้างใหญ่
ไพศาล	 น�้าทะเลที่นี่เขียวมรกตและใส	 เป็นภาพที่
สะกดหัวใจและสวยเกินจะบรรยายเป็นอย่างมาก	
เสน่ห์อกีอย่างของการล่องเรอื	คอื	การเฝ้ามองดดูวง
อาทิตย์ลับขอบฟ้าบนระเบียงหัวเรือ	 โรแมนติก
ฟินเว่อร์

เรือวนกลับมาที่อิตาลีอีกครั้ง	 ลงที่เมืองเนเปิ้ลส	์
จากจดุนีส้ามารถเดนิทางไปเทีย่วทีป่อมเปอ	ี ซึง่เป็น
เมืองโบราณที่มีซากอาณาจักรโรมันอันขึ้นชื่อของ
อิตาลี	และอมาลฟี	 โคสท์	สถานที่ท่องเที่ยวส�าคัญ
อีกแห่งของอิตาลี	 ซึ่งมีคนนิยมใช้เป็นสถานที่ถ่าย
ท�าภาพยนตร์มากมาย

วนัสุดท้ายทีไ่ม่อยากให้มาถงึ	เมือ่เรอืมาส่งทีท่่าเรอืเดมิ
ชีวีต้าเว็คเคียร์		และมุ่งหน้าไปยังสนามบินโรมเพื่อ
กลับเมืองไทยเลย

การล่องเรอืส�าราญเป็นการท่องเทีย่วแบบใหม่ทีค่นไทย
อาจจะไม่ค่อยคุ้นเคย	 มีเรือส�าราญล่องมหาสมุทร
ให้เลอืกมากมาย	เช่น	Royal	Caribbean	,	Carnival,	
Norwegian	 Cruise	 ,	 Princess	 ,	MSC	 เป็นต้น	
สามารถเลือกเส้นทางได้หลากหลายทั่วโลก	 มีสิ่ง
อ�านวยความสะดวกและบริการที่ครบครันบนเรือ
เหมาะกับทุกเพศทุกวัย	 ลองหาประสบการณ์สัก
คร้ังกับการล่องเรือส�าราญดูบ้าง	 รับรองว่าจะ
ประทับใจไม่รู้ลืม	

และแล้ว...	 ฝันของการเดินทางที่รอมายาวนาน
ได้สิ้นสุดลง	 แต่ความประทับใจในทริปครั้งนี้จะ
อยู่ในความทรงจ�าไปอีกนานแสนนาน	 และไม่มี
วันตายดั่งกรุงโรม	

เรื่องและภาพ : เบญจมาศ เพียรมานะกิจ



การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล
“อารยสถาปัตย์” 

การออกแบบสิ่งต่างๆ	ไม่ว่าจะเป็นสถานที่หรือผลิตภัณฑ์	หลักส�าคัญที่ต้อง
ค�านึงถึงคือประโยชน์ในการใช้งาน	 ความสวยงาม	 ความโดดเด่นและความ
คิดสร้างสรรค์	 แต่บางครั้งการออกแบบที่มีรูปลักษณ์เรียบง่าย	 ก็มีความจ�า
เป็นเช่นกัน	หากความเรียบง่ายนั้น	ค�านึงถึงพื้นฐานความแตกต่างของชีวิต
และความเท่าเทียมของมนุษย์ทุกคน	

Universal	Design	หรอืการออกแบบเพือ่คนทัง้มวล
เป็นแนวคดิเรือ่งการออกแบบสิง่แวดล้อม	การสร้าง
สถานทีแ่ละสิง่ของต่างๆ	เพือ่ให้ทกุคนทีอ่ยู่ในสงัคม
สามารถใช้ประโยชน์จากสิง่เหล่านัน้ได้อย่างเตม็ที่
และเท่าเทยีมกนัโดยไม่ต้องมกีารออกแบบดดัแปลง
พเิศษหรอืเฉพาะเจาะจงเพือ่บุคคลกลุม่หนึง่กลุม่ใด
โดยเฉพาะ	 ไม่ว่าบคุคลนัน้จะเป็นหญงิหรือชาย	ใช้ขา
เดินหรือใช้รถเข็น	 ตามองเห็นหรือมองไม่เห็น	 เด็ก
หรอืผูใ้หญ่	อ่านหนงัสือออกหรอืไม่ออก	ฯลฯ	ถงึแม้
บคุคลเหล่านัน้จะมข้ีอจ�ากดัทางร่างกาย	ทางปัญญา
ทางจติใจแต่กเ็ป็นบุคคลในสังคม	สงัคมจงึควรรบัผดิชอบ
ดแูลให้สามารถอยูใ่นสงัคมร่วมกับบคุคลทัว่ไปได้อย่าง
มคีวามสขุตามอตัภาพของแต่ละคน	 เช่น	 การจดัให้
มีทางลาดขึน้ลงทางเท้า	และอาคารสถานทีส่าธารณะ
ต่างๆ	ให้กบัผู้พกิารทีใ่ช้รถเขน็	หรอืบลอ็กพืน้น�าทาง
เดนิส�าหรบัคนตาบอด	ท้ังนีก้เ็พือ่ให้พวกเขาสามารถ
ใช้ชีวิตท�ากิจกรรมภายนอกบ้านได้โดยสะดวกและ
ปลอดภัย	

การไฟฟ้าฝายผลติแห่งปรเทศไทย	 (กฟผ.)	 ได้เล็งเหน็
ถึงความส�าคัญของ	 Universal	 Design	 และได้
น�าแนวคิดนี้มาใช้ในหน่วยงาน	 กฟผ.	 อาทิ	 การมี

ลิฟต์หรือทางลาดจากระดับพื้นดินขึ้นชั้น	 ๑	 	 ซึ่งมี
อยูเ่กอืบทกุอาคารของ	กฟผ.	ห้องน�า้ส�าหรบัผูพ้กิาร
ทีต้่องมคีวามกว้างส�าหรบัรถวลิแชร์เข้าได้และมรีาว
จบัยดึ	ณ	ศนูย์กฬีาก�าธน	สนิธวานนท์	และ	อาคาร
ท.๑๐๒	โดยยดึหลกัส�าคัญ	๗	ประการ	คือ	๑.	Fairness
ความเสมอภาค	 ทุกคนในสังคมสามารถใช้งาน
ได้อย่างเท่าเทียมกัน	 ไม่มีการแบ่งแยกและเลือก
ปฏิบัติ	 ๒.	 Flexibility	 ความยืดหยุ่น	 ใช้งานได้
ทั้งกับผู้ที่ถนัดซ้ายและขวา	 หรือปรับความสูงต�่า
ให้ขึ้นลงได้ตามความสูงของผู้ใช้	 ๓.	 Simplicity
ความเรยีบง่ายและเข้าใจได้ด	ีเช่น	มภีาพ	ค�าอธบิาย
หรือสัญลักษณ์สากล	 ส�าหรับคนทุกกลุ่มไม่ว่าจะ
มีความรู ้ระดับไหน	 อ่านหนังสือออกหรือไม่
๔.	 Understanding	ความเข้าใจง่าย	 มีข้อมูลค�า
อธิบายหรือรูปภาพประกอบการใช้งานที่เพียงพอ	
๕.	 Safety	 มีความปลอดภัยขณะใช้งาน	 ทนทาน
ต่อการใช้งานทีผ่ดิพลาด	๖.	Energy	conservation
ทุ่นแรง	 สะดวก	 ท�าให้ไม่ต้องออกแรงมาก	 และ 
๗.	 Space	มีขนาด-สถานที่ที่เหมาะสมและใช้งาน
ในเชิงปฏิบัติได้โดยการออกแบบคิดเผื่อส�าหรับคน
ร่างกายใหญ่โต	 คนที่เคลื่อนไหวร่างกายยาก

การออกแบบอาคารหน่วยงานต่างๆ	 ของ	 กฟผ.	
ตามแนวคดิ	Universal	Design	นบัเป็นการแสดงถงึ
ความรบัผดิชอบต่อสงัคมในกระบวนการด�าเนนิงาน
ของ	กฟผ.	และเป็นไปตามมาตรฐานสากล	ส่งผลให้
กฟผ.	 ได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากโครงการ
ทูตอารยสถาปัตย์	 โดยยกย่องเขื่อนศรีนครินทร์
ให้เป็นสถานที่อารยสถาปัตย์	จากการจัดท�าสิ่ง
อ�านวยความสะดวกส�าหรับผู้สูงอายุ	 ผู้พิการ	 เด็ก
และสตรีมีครรภ์ไว้อย่างพร้อมเพรียง	 ซึ่งการได้
รับรางวัลในครั้งนี้จะเป็นแนวทางที่ดีให้หน่วยงาน
อื่นๆ	ใน	กฟผ.	น�าไปด�าเนินการต่อไป

รางวลัที	่กฟผ.	ได้รบัจากโครงการทตูอารยสถาปัตย์
นบัเป็นการการนัตไีด้อย่างแท้จรงิว่า	กฟผ.	มคีวาม
ห่วงใยและใส่ใจต่อสงัคม	 โดยค�านงึถงึความเท่าเทยีม
กันของมนุษย์	 ไม่ว่าจะเป็นผู้ปฏิบัติงาน	 หรือผู้ที่
มาติดต่อ	ให้ทุกคนสามารถด�าเนินชีวิตประจ�าวัน
และอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเสมอภาค
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