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นับตั้งแต่วันที่	 ๑	 พฤษภาคม	พ.ศ.	 ๒๕๑๒	ที่ได้มีการสถาปนาการไฟฟ้า 
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 (กฟผ.)	 ขึ้นเป็นครั้งแรก	 จากจุดเริ่มต้นของ 
กำาลังผลิตเพียง	๙๐๐	 เมกะวัตต์	ปัจจุบัน	กฟผ.	 ได้เติบโตจนมีกำาลังผลิต 
ไฟฟา้เพิม่สงูขึน้กวา่	๓๔,๐๐๐	เมกะวตัต	์ถอืเปน็การสะทอ้นภาพการเตบิโต 
ที่มีมาอย่างต่อเนื่องของ	กฟผ.

แตส่ำาหรบักา้วตอ่ไปเพือ่การเตบิโตของ	กฟผ.	นบัจากนีถ้อืเปน็สิง่ทีท่า้ทาย 
ความสามารถของ	กฟผ.	เพราะต้องมีการปรับกระบวนการดำาเนินงานให้ 
สอดคลอ้งกบัสถานการณป์จัจบุนั	ซึง่มผีลตอ่การพฒันาโครงการตา่ง	ๆ 	ของ	 
กฟผ.	ในการรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าในอนาคตที่มีแต่จะเพิ่มสูงขึ้น

ดงัจะเหน็จากตวัเลขสถติคิวามตอ้งการใชไ้ฟฟา้สงูสดุของประเทศหรอืพคี	 
ที่ทวีความต้องการสูงขึ้นเรื่อย	ๆ	มีการทุบสถิติพีคเป็นประจำาทุกปี	โดยใน 
ปีนี้มีการทุบสถิติพีคเกิดขึ้นถึง	๓	ครั้ง	 เริ่มจากพีคครั้งแรกของปีนี้เกิดขึ้น 
เมื่อวันที่	๗	เมษายน	๒๕๕๘	เวลา	๑๔.๒๘	น.	โดยมีความต้องการใช้ไฟฟ้า 
สูงสุด	๒๗,๐๕๖.๘	 เมกะวัตต์	แต่ยังไม่พ้นในปลายเดือนเดียวกัน	 เกิดพีค 
เป็นครั้งที่	๒	ในวันที่	๒๑	เมษายน	๒๕๕๘	เวลา	๑๔.๑๓	น.	ได้ทำาลายสถิติ 
ที่	๒๗,๑๓๙	เมกะวัตต์	และพีคครั้งที่	๓	ได้เกิดขึ้นเมื่อวันที่	๗	พฤษภาคม	 
๒๕๕๘	เวลา	๑๔.๒๓	น.	ด้วยสถิติใหม่	๒๗,๑๙๘.๔	เมกะวัตต์

จึงเป็นเรื่องที่ต้องตระหนักกันว่า	 ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดท่ีเพิ่มขึ้น 
ทกุปนีี	้หากไมม่โีรงไฟฟา้แหง่ใหมม่าเสรมิในระบบเพือ่ความมัน่คง	เราจะหา 
ทางออกเรื่องนี้อย่างไร

อย่างไรก็ตาม	 สำาหรับ	 ๔๖	ปีของการผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย	 
กฟผ.	 ยังคงมุ่งม่ันที่จะผลิตและจัดหาพลังงานไฟฟ้าควบคู่กับการใส่ใจ 
และดูแลสังคม	 ชุมชน	 และสิ่งแวดล้อมต่อไป	 โดยโครงการเพื่อสังคม 
ต่าง	 ๆ	 อาทิ	 โครงการแว่นแก้ว	 โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ	 
โครงการการจัดการด้านการใช้ไฟฟ้าที่รู้จักในนาม	 DSM	 ฯลฯ	 ยังคง 
เดินหน้าต่อไปเพื่อสร้างความสุขให้กับคนไทย	 นอกเหนือจากการ 
มีพลังงานไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ

นอกจากนี้	 กฟผ.	 ยังมุ่งมั่นในการพัฒนาการทำางาน	 เพื่อก้าวสู่ความเป็น 
องค์กรชั้นนำาในกิจการไฟฟ้าที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล	 พร้อมกับ 
การสร้างความมั่นคงของระบบไฟฟ้าที่ยั่งยืนให้กับคนในชาติต่อไป

กองบรรณาธิการ
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เปิดบ้าน กฟผ. EGAT Event

กฟผ. และบริษัทในเครือ มอบเงิน ๔.๕ ล้านบาท
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเนปาล
เม่ือวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นายณรงค์ชัย อัครเศรณี รัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยนายสุนชัย คำานูณเศรษฐ์ ผู้ว่าการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นายรัตนชัย นามวงศ์  
รองผูว้า่การพฒันาโรงไฟฟา้ นายรมัย ์เหราบตัย ์รองผูว้า่การผลติไฟฟา้  
นายธาตรี ริ้วเจริญ ผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการสังคม และผู้บริหารในเครือ  
กฟผ. ประกอบด้วย บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำากัด (มหาชน)  
และบริษัทผลิตไฟฟ้า จำากัด (มหาชน) มอบเงินจำานวน ๔.๕ ล้านบาท  
ผ่านโครงการ “หัวใจไทย ส่งไปเนปาล” ของรัฐบาล เพื่อช่วยเหลือ 
ผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในประเทศเนปาล ณ ตึกนารีสโมสร  
ทำาเนียบรัฐบาล

เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ พลเรือตรี นพพร วุฒิรณฤทธิ์ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการ 
นาวิกโยธิน กองทัพเรือ ร่วมกับนายพีรพล ทองอยู่ ผู้ช่วยผู้ว่าการปฏิบัติการระบบส่ง  
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นประธานร่วมในพิธีวางปะการังเทียม 
จากลูกถ้วยสายส่งไฟฟ้าแรงสูง เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี ๒ เมษายน ๒๕๕๘ เพื่อให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลและ 
ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลอย่างยั่งยืน โดยมีผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ส่วนราชการ  
สถาบันการศึกษา ทหารเรอื และสือ่มวลชน เขา้รว่มกจิกรรมเปน็จำานวนมาก ณ อา่วนาวกิโยธนิ  
ค่ายกรมหลวงชุมพร อำาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ - สายงานระบบส่ง กฟผ.
ผนึกกำาลังสร้างบ้านปลาจากลูกถ้วยสายส่งไฟฟ้าแรงสูง
เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ที่ผ่านมาได้มีความร่วมมือระหว่างกองทัพเรือกับ กฟผ. ร่วมวางปะการังเทียม 
จากลูกถ้วยสายส่งไฟฟ้าแรงสูง เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ 
พระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา เม่ือวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๖ บริเวณอ่าว 
นาวกิโยธนิ ไดส้ำารวจและตดิตามผล ซึง่ไดร้บัผลสำาเรจ็เปน็อยา่งด ีพบสตัวท์ะเล 
หลากหลายชนดิเขา้มาอยูอ่าศยัเปน็จำานวนมาก จงึเปน็ความรว่มมอืดำาเนนิการ 
อย่างต่อเนื่อง เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลอย่างยั่งยืนต่อไป
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๔๖ ปี กฟผ.
เดินหน้าสู่การเป็นองค์การชั้นนำาในกิจการไฟฟ้าระดับโลก
เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ นายสุนชัย คำานูณเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  
เปน็ประธานเปดิงานวนัคลา้ยวนัสถาปนาครบรอบ ๔๖ ป ีกฟผ. ไดม้อบนโยบายแกพ่นกังาน กฟผ. เพือ่เดนิหนา้ 
สูเ่ปา้หมายการเปน็องคก์ารระดบัโลก (Global Top Quartile Utility) จงึตอ้งมคีวามแขง็แกรง่ในการดำาเนนิงาน 

ทกุดา้นเพือ่ไปสูเ่ปา้หมาย และทกุคนมสีว่นสำาคญัทีจ่ะชว่ยสือ่สาร 
สร้างความเข้าใจกับสังคมในเรื่องกิจการต่าง ๆ ของ กฟผ.  
เปน็อยา่งยิง่ โดยมผีูบ้รหิารระดบัสงูและพนกังาน กฟผ. รว่มในพธิ ี 
ณ หอประชุมเกษม จาติกวณิช ๒ อาคาร ต.๐๔๐ สำานักงานกลาง  
กฟผ. บางกรวย นนทบุรี 

นอกจากนี้ มีหน่วยงานภายนอกร่วมแสดงความยินดีเน่ืองใน 
โอกาส กฟผ. ครบรอบ ๔๖ ปี อาทิ การนิคมอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย การประปาส่วนภูมิภาค และบริษัทผลิตไฟฟ้า 
ราชบุรีโฮลด้ิง จำากัด (มหาชน) เป็นต้น ณ หอประชุมเกษม  
จาติกวณิช ๑

เมื่อวันท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายประภาส วิชากูล รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง และผู้บริหาร  
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ เป็นผู้แทน กฟผ. เข้ารับรางวัลชนะเลิศ 
ในการประกวดและคัดเลือกองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านต่าง ๆ ของกิจการถ่านหินของไทย  
หรอื Thailand Coal Awards 2015 โดยมนีายณรงคช์ยั อคัรเศรณ ีรฐัมนตรวีา่การกระทรวง 
พลังงาน เป็นประธานในการมอบรางวัล พร้อมด้วยนายคุรุจิต นาครทรรพ ปลัดกระทรวง 
พลงังาน นางพวงทพิย ์ศลิปศาสตร ์อธบิดกีรมเชือ้เพลงิธรรมชาต ิขา้ราชการกระทรวงพลงังาน  
ผู้แทนองค์กรและบริษัทที่ได้รับรางวัลร่วมในพิธี ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

กฟผ. แม่เมาะ ชนะเลิศ ๔ รางวัล Thailand Coal Awards 2015
ยกระดับมาตรฐานความเป็นเลิศด้านกิจการถ่านหินของไทย

โดยผลการประกวดในครั้งนี้ กฟผ. แม่เมาะ ได้รับรางวัลชนะเลิศทั้งสิ้น ๔ รางวัล จากรางวัล 
ทั้งหมดที่มอบในปีนี้ ๘ รางวัล โดยเหมืองแม่เมาะของ กฟผ. ได้รับรางวัลชนะเลิศ  
Best Practice ดา้น Surface Coal Mining ในหวัขอ้ “Mae Moh Lignite Mine ในกจิการ 
การทำาเหมือง การเปิดหน้าเหมือง และการขนส่งถ่านหิน” และ รางวัลชนะเลิศ Special  
Submission (พลงังานสรา้งสรรค)์ ในหวัขอ้ “ระบบสบูนำา้แบบอนกุรมตา่งระดบัแบบอตัโนมตั ิ 
(Automatic 3-stage Differential Elevation Series-Flow System)” และโรงไฟฟา้แมเ่มาะ  
ยังได้รับ รางวัลชนะเลิศ Best Practice ด้าน Power Generation ในหัวข้อ “โรงไฟฟ้า 
พลังงานถ่านหินสะอาด โรงไฟฟ้าแม่เมาะ Unit 12 (Eco-Eff  icient Electricity of the  
Mae Moh Lignite-Fired Power Generating Unit 12)” และ รางวัลชนะเลิศ  
ด้าน Corporate Social Responsibility ในหัวข้อ “โรงไฟฟ้าแม่เมาะกับความเป็น 
กัลยาณมิตรสู่ชุมชน (Mae Moh Power Plant’s CSR: The Best Neighborhood  
of Mae Moh Community)”

นายสุนชัย คำานูณเศรษฐ์ 
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“LED Expo Thailand 2015”
รวมที่สุดแห่งเทคโนโลยี LED ระดับโลก
เม่ือวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นายณรงค์ชัย อัครเศรณี รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงพลังงาน เป็นประธานเปิดงาน LED Expo Thailand 2015  
งานแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ LED ระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน  
โดยมีนายสุนชัย คำานูณเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  
(กฟผ.) ในฐานะประธานการจัดงาน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม 
และผลักดันการอนุรักษ์พลังงานอย่างเต็มรูปแบบตามแผนปฏิบัติการอนุรักษ์ 
พลังงาน ๒๐ ปี (๒๕๕๔ - ๒๕๗๓) พร้อมด้วยนางจารุวรรณ สุวรรณศาสน์  

ผู้อำานวยการฝ่ายอุตสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติ สำานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ  
(องคก์ารมหาชน) ในฐานะผูส้นบัสนนุการจดังาน รวมทัง้ผูบ้รหิารระดบัสงูของกระทรวงพลงังาน ผูบ้รหิาร กฟผ.  
ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ สมาคมวิชาชีพ และผู้ประกอบการ LED เข้าร่วมในพิธีเปิดอย่างคับคั่ง ณ อาคาร ๕  
ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

กฟผ. จัดสัมมนา
EGAT R&D Forum 2015
เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายพรายพล คุ้มทรัพย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำา 
กระทรวงพลังงาน เป็นประธานเปิดงานการจัดสัมมนา “EGAT R&D Forum  
2015” ภายใต้รูปแบบ “Smart Innovation for Thai Happiness” โดยมี 
นายสธุน บญุประสงค ์รองผูว้า่การระบบสง่ การไฟฟา้ฝา่ยผลติแหง่ประเทศไทย  
(กฟผ.) กล่าวรายงานวัตถุประสงค์และให้การต้อนรับ พร้อมด้วยผู้บริหาร 
กระทรวงพลังงาน และผู้บริหาร กฟผ. นักวิชาการจากสถาบันในเครือข่าย 
การพัฒนางานวิจัยของ กฟผ. บุคลากรจากหน่วยงานภาคเอกชน องค์กรอิสระ  
นักศึกษา สื่อมวลชน และผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. เข้าร่วมงาน ณ ห้องบอลรูม  
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

งานสัมมนา “EGAT R&D Forum 2015” จัดขึ้นเพื่อมุ่งหวังให้เป็นเวที 
ของการเผยแพรค่วามรูใ้หมท่ีไ่ดจ้ากการวจิยัและพฒันาของ กฟผ. และพนัธมติร 
สูส่าธารณชน พรอ้มทัง้แลกเปลีย่นความรูก้บัภาคสว่นตา่ง ๆ  เพือ่สง่เสรมิใหเ้กดิ 
การพฒันางานวจิยัทีม่คีณุภาพและเปน็ประโยชนต์อ่สงัคมมากยิง่ขึน้ ซึง่ในรอบ  
๔๖ ปีที่ผ่านมา กฟผ. ได้ให้ความสำาคัญกับการส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนา 
เพื่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ โดยได้สนับสนุนโครงการวิจัยไปแล้วเป็นจำานวน  
๒๒๐ โครงการ รวมมูลค่ากว่า ๑,๔๐๐ ล้านบาท โดยเป็นโครงการงานวิจัย 
ด้านสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม จำานวน ๕๖ โครงการ การพัฒนาเทคโนโลยี 
ใหม ่ๆ  ถอืเปน็ปจัจยัสำาคญัทีช่ว่ยสง่เสรมิภารกจิหลกัในการผลติไฟฟา้ ดว้ยความ 
ตระหนักใส่ใจสิ่งแวดล้อมและชุมชนของ กฟผ. ให้บรรลุตามเป้าหมาย

นายณรงค์ชัย อัครเศรณี

นายสุนชัย คำานูณเศรษฐ์ นางจารุวรรณ สุวรรณศาสน์
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กฟผ. ต้อนรับและร่วมแสดงความยินดีกับทัพนักกีฬา
SEA Games 2015
เม่ือวันท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายศานิต นิยมาคม ผู้ช่วยผู้อำานวยการ 
ฝ่ายกิจการสังคม เป็นผู้แทนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  
ให้การต้อนรับนักกีฬาเรือพายทีมชาติไทย และร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬา  
และสมาคมเรอืพายแหง่ประเทศไทย เนือ่งในโอกาสทีส่ามารถโกยเหรยีญรางวลั 
กีฬาซีเกมส์มาได้ถึง ๑๑ เหรียญทอง ๑๓ เหรียญเงิน และ ๔ เหรียญทองแดง  
ภายหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ คร้ังที่ ๒๘ จากสาธารณรัฐสิงคโปร์  
ท่ามกลางความสนใจจากสื่อมวลชนและประชาชน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

กฟผ. หนุนเยาวชน
สร้างนวัตกรรมระดับนานาชาติ
คว้า 3 รางวัล การประกวด 
ITEX 2015 มาเลเซีย
นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี รองผู้ว่าการกิจการสังคม  
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยถึง  
การส่งผลงาน “หวดประหยัดพลังงาน” เยาวชน 
โครงการ Move World Together : เคลื่อนโลก 
ไปด้วยกัน จากโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย จังหวัดนครพนม สามารถคว้า ๓ รางวัล จากการประกวด 26th International  
Invention & Innovation Exhibition: ITEX 2015 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘  
ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ในระดับการแข่งขันประเภททั่วไปไม่จำากัดอายุ สามารถคว้า ๑ เหรียญเงิน 
ประเภท Household Items และ รางวัล Special Prize ๒ รางวัล ประเภท Water Technology จาก King  
Abdulaziz & his Companions Foundation for Giftedness & Creativity ประเทศซาอุดีอาระเบีย และ Special  
Prize ประเภท The Highest Standard of Excellence จาก Indonesian Invention and Innovation  
Promotion Association (INNOPA) ประเทศอินโดนีเซีย สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยและหน่วยงานผู้ร่วมดำาเนิน 
โครงการ Move World Together: เคลื่อนโลกไปด้วยกัน

นอกจากนี้ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี รองผู้ว่าการ 
กิจการสังคม พร้อมด้วยนายวรพจน์ มานะพันธุ์พงศ์ ผู้อำานวยการฝ่ายบริการ  
นายศานิต นิยมาคม ผู้ช่วยผู้อำานวยการฝ่ายกิจการสังคม และนางศุภนนาฏ  
ลำ้าเลิศ ผู้ช่วยผู้อำานวยการฝ่ายพัฒนาบุคลากร-การจัดการ เป็นผู้แทน กฟผ.  
ร่วมให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับทัพนักกีฬาเปตองทีมชาติไทย  
หลังจากคว้ารางวัลมาได้ ๘ เหรียญทอง จากการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ ๒๘  
ทีส่าธารณรฐัสงิคโปร ์โดยมสีือ่มวลชนและประชาชนใหก้ารตอ้นรบั ณ สนามบนิ 
สุวรรณภูมิ

นายสหรัฐ
บุญโพธิภักดี
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บทความพิเศษ Feature

เรื่อง: ทีมข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพ: กองผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์การ

ปี กฟผ.๔๖ ก้าวสู่การเป็นองค์กรชั้นนำา
ในกิจการไฟฟ้าระดับโลก
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กฟผ. ก้าวสู่องค์กรระดับโลก
ภารกิจหลักของ กฟผ. คือ การผลิต จัดหา และพัฒนาแหล่งผลิตและระบบส่งไฟฟ้า เพื่อสร้าง
ความมั่นคงในระบบไฟฟ้า โดยคำานึงถึงความสมดุลของเชื้อเพลิงพลังงานโดยไม่พึ่งพาเชื้อเพลิง
ชนิดใดชนิดหนึ่งมากเกินไป ดูแลค่าไฟฟ้าให้มีราคาที่เหมาะสม

ในปี ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา ประเทศไทยมีกำาลังผลิตไฟฟ้ารวมทั้งประเทศ ๓๔,๖๖๘.๐๓ เมกะวัตต์  
โดยโรงไฟฟ้าของ กฟผ. มีกำาลังผลิตติดตั้ง ๑๕,๔๘๒.๑๓ เมกะวัตต์ คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๖๖  
ของกำาลังผลิตรวมทั้งประเทศ นอกนั้นมาจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) ๑๓,๑๖๖.๗๐  
เมกะวัตต์ คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๙๘ ของกำาลังผลิตรวมทั้งประเทศ รับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้า 
เอกชนรายเล็ก (SPP) ๓,๖๑๔.๖๐ เมกะวัตต์ คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๔๓ และซื้อไฟฟ้าจาก 
ต่างประเทศอีก ๒,๔๐๔.๖๐ เมกะวัตต์ คิดเป็นร้อยละ ๖.๙๔

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นำาพาความสว่างไสว 
มาสู่ประเทศไทยอย่างมั่นคงมายาวนานกว่า ๔๖ ปี ตลอดระยะเวลา 
ท่ีผ่านมา กฟผ. มุ่งม่ันดำาเนินภารกิจผลิตไฟฟ้าเพื่อคนไทย ท่ามกลาง 
ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และสถานการณ์พลังงาน  
แต่สามารถก้าวข้ามผ่านวิกฤติพลังงานมาได้หลายคร้ังหลายครา  
สะสมประสบการณ์ความเชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และการ 
บริหารจัดการ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าและระบบส่ง 
ของ กฟผ. โดยยึดมั่นถึงประโยชน์และความสุขของคนไทยให้มีไฟฟ้าใช้ 
อย่างเพียงพอ

นายสุนชัย คำานูณเศรษฐ์ ผู้ว่าการ กฟผ. เป็นผู้แทน กฟผ. ขึ้นรับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น 
ประจำาปี ๒๕๕๗ จากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ๒ รางวัล คือ รางวัล 
รัฐวิสาหกิจแห่งความภาคภูมิใจ และรางวัลนวัตกรรมดีเด่น ประเภทชมเชยระดับองค์กร
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ด้านระบบส่งไฟฟ้า กฟผ. ได้ดำาเนินการปรับปรุงและขยายระบบ 
ส่งไฟฟ้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจ่ายไฟฟ้า ปัจจุบันสายส่ง 
ไฟฟ้าของ กฟผ. มีความยาวทั้งสิ้น ๓๒,๕๒๖.๙๙๒ วงจร-กิโลเมตร  
และมีสถานีไฟฟ้าแรงสูงรวม ๒๑๓ สถานี

ในปจัจุบันประเทศไทยมคีวามตอ้งการใชไ้ฟฟา้เพิม่มากขึน้ประมาณ 
ร้อยละ ๔ - ๕ ดังนั้น กฟผ. จึงต้องมีการพัฒนาแหล่งผลิตไฟฟ้าใหม่  
เพื่อให้สอดคล้องตามแผนพัฒนากำาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ  
ซึ่งในแผนพัฒนาใหม่น้ันต้องมีการกระจายสัดส่วนเชื้อเพลิงที่ 
เหมาะสม นอกจากนี้ กฟผ. ตั้งเป้าหมายมุ่งสู่องค์กรระดับโลกโดย

๑. กฟผ. พัฒนาระดับความสามารถด้านการผลิต และส่งพลังงาน 
 ไฟฟ้าให้มีสมรรถนะและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป

๒. กฟผ. ใช้ความเชี่ยวชาญเพ่ือสร้างการเติบโต โดยขยายธุรกิจ 
 ที่เกี่ยวเนื่องทั้งในและต่างประเทศ

๓. กฟผ. แบ่งปันองค์ความรู้ใหม่และประสบการณ์ของ กฟผ.  
 ออกสู่สังคม ส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนาให้เกิดเทคโนโลยี 
 และนวัตกรรมที่พัฒนาโดยคนไทย เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ใหม่ 
 ในการผลิตไฟฟ้า และจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ของ กฟผ. เพื่อใช้เป็น 
 แหล่งการเรียนรู้ด้านพลังงานไฟฟ้าที่สำาคัญ
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กฟผ. ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย
นอกจาก กฟผ. จะต้องจัดหาไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการ 
ของคนไทย ยงัมุง่เนน้การทำางานดว้ยกระบวนการความรบัผดิชอบ 
ตอ่สงัคม ชมุชน และสิง่แวดลอ้ม (Corporate Social Responsibility:  
CSR) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำาเนินงานในกระบวนการผลิตท่ี 
ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ให้ความสำาคัญกับกระบวนการ 
มีส่วนร่วมของชุมชน และดำาเนินการโครงการเพื่อสังคมอย่าง 
ต่อเนื่อง เช่น โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ โครงการ 
ชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำาริเศรษฐกิจ 
พอเพียง โครงการแว่นแก้ว โครงการจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า 
(Demand Side Management: DSM) รณรงค์ให้ประชาชน 
เกดิจติสำานกึในการใชพ้ลงังานอยา่งรูค้ณุคา่ โครงการปลกูปา่ ๒๐ ป ี 
และโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development  
Mechanism: CDM)

 

กฟผ. องค์กรแห่งความภาคภูมิใจของคนไทย
กฟผ. ได้รับรางวัลต่างๆ มากมายในปี ๒๕๕๗ ท่ีผ่านมา  
อาทิ รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำาปี ๒๕๕๗ จากสำานักงาน 
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ๒ รางวัล คือ รางวัล 
รฐัวสิาหกจิแหง่ความภาคภมูใิจ และรางวลันวตักรรมดเีดน่ ประเภท 
ชมเชยระดับองค์กร ส่วนในเวที Thailand Energy Awards  
2014 ได้รับรางวัลดีเด่นด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
และพลังงานทดแทนในประเภทองค์การส่งเสริมการอนุรักษ์ 
พลังงาน และรางวัลดีเด่นประเภทสื่อมวลชน จากเว็บไซต์ กฟผ.  
ส่วนในเวที Asian Power Awards 2014 ได้รับรางวัล Silver  
ในสาขา Gas Power Project of the Year จากโรงไฟฟ้าจะนะ 
ชุดที่ ๒ ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าแห่งแรกของประเทศไทยท่ีใช้เทคโนโลยี 
ทันสมัย ใช้เชื้อเพลิงปริมาณน้อยในการผลิตไฟฟ้าต่อหน่วย  
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (One of the Most Eco-friendly  
Power Plant in Asia) รางวลัเหลา่นีส้ามารถการนัตกีารดำาเนนิงาน 
ของ กฟผ. ที่ตั้งใจดำาเนินงานในการผลิตไฟฟ้าควบคู่ไปกับการดูแล 
ชุมชนและสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี

กฟผ. ดำ�เนินง�นด้วยคว�มมุ่งมั่นตั้งใจ และบริห�รง�น 
อย่�งมืออ�ชีพม�กว่� ๔๖ ปี เพื่อก้�วสู่คว�มเป็นองค์กรชั้นนำ� 
ในกจิก�รไฟฟ�้ระดบัโลก สร�้งคว�มมัน่คงไฟฟ�้ใหก้บัคนในช�ต ิ 
และเป็นที่ยอมรับจ�กน�น�ประเทศ
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พลังงานวันนี้ ENERGY Today

เรียบเรียง: สุภร เหลืองกำาจร

ค่าไฟฟ้ายุโรป

นับต้ังแต่ในปี ๒๐๑๓ เป็นต้นมา ร�ค�ค่�ไฟเฉลี่ย 
ประเภทที่อยู่อ�ศัยของสหภ�พยุโรปสูงกว่�ค่�ไฟฟ้� 
ในสหรัฐอเมริก�ม�กกว่�เท่�ตัว เนื่องจ�กมีปัจจัย 
ในด้�นภ�ษี ค่�ธรรมเนียมที่ผู้ ใช้ไฟต้องรับภ�ระ 
ค่�ลงทุนในเทคโนโลยีพลังง�นหมุนเวียน ประกอบกับ 
สัดส่วนก�รใช้และค่�ต้นทุนเช้ือเพลิงล้วนมีผลต่อ 
ร�ค�ค่�ไฟฟ้�

ค่าไฟประเภทที่อยู่อาศัยของทวีปยุโรปโดยเฉลี่ยในปี  
๒๐๑๓ อยู่ที่ ๐.๒๐ ยูโร/กิโลวัตต์-ชั่วโมง หรือประมาณ  
๒๖.๕๗ เซ็นต์/กิโลวัตต์-ชั่วโมง (เทียบได้ประมาณ ๘.๕  
บาท เมื่อคิดอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทในอัตรา ๑  
ดอลลารส์หรฐั = ๓๒ บาท) โดยเพิม่จากป ี๒๐๐๖ รอ้ยละ  
๔๓ จาก ๑๘.๘๐ เซ็นต์/กิโลวัตต์-ชั่วโมง (๕.๘๐ บาท)  
ในขณะเดียวกัน ราคาค่าไฟฟ้าของสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้น 
เพียงแค่ร้อยละ ๑๗ จาก ๑๐.๔๐ เซ็นต์/กิโลวัตต์-ชั่วโมง  
(๓.๓๐ บาท) เป็น ๑๒.๑๒ เซ็นต์/กิโลวัตต์-ชั่วโมง  
(๓.๙๐ บาท)

อย่างไรก็ตาม ประเทศในยุโรปก็ยังมีอัตราค่าไฟฟ้า 
ที่ยังแตกต่างกัน ตั้งแต่ ๑๑.๙๙ เซ็นต์/กิโลวัตต์-ชั่วโมง  
(๓.๘๐ บาท) ในประเทศบัลแกเรีย จนถึง ๓๙.๔๒ เซ็นต์/ 

ทา่นเคยทราบหรือไมว่่า ราคาไฟฟา้ประเภททีอ่ยูอ่าศัยของประเทศ 
แถบยุโรปสูงกว่าของสหรัฐอเมริกามาโดยตลอด และจะมี 
การปรับตัวสูงขึ้นในอัตราที่รวดเร็วมากในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผ่านมา  
เป็นเพราะเหตุใด ลองมาติดตามกัน

กิโลวัตต์-ชั่วโมง (๑๒.๖๐ บาท) ในประเทศเดนมาร์ก  
จากสถิติเมื่อปี ๒๐๑๓ เดนมาร์กและเยอรมนีมีค่าไฟฟ้า 
แพงที่สุดในภูมิภาค ขณะที่บัลแกเรียเป็นประเทศเดียว 
ในสมาชิกสหภาพยุโรปทั้ง ๒๘ ประเทศที่มีค่าไฟฟ้า 
ประเภทที่อยู่อาศัยตำ่ากว่าค่าไฟฟ้าเฉลี่ย

มีแนวโน้มปรับตัวสูงกว่าสหรัฐอเมริกา
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เงนิอดุหนนุทีช่ว่ยเหลอืผูผ้ลติไฟฟา้จากพลงังานหมนุเวยีน โดยทัว่ไป 
การผลติไฟฟา้จากพลงังานหมนุเวยีนทีไ่มใ่ชพ่ลงันำา้ในสหภาพยโุรป 
มีสัดส่วนสูงขึ้นจากเดิมร้อยละ ๖ ในปี ๒๐๐๖ เป็นกว่าร้อยละ  
๑๒ ในปี ๒๐๑๓ ในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็มีสัดส่วนพลังนำ้า 
เพิ่มจากร้อยละ ๒.๕ เป็นกว่าร้อยละ ๕

นอกจากนี้ เยอรมนียังมีความต้ังใจลดจำานวนโรงไฟฟ้าพลังงาน 
นิวเคลียร์ และใช้แผนนโยบายลดการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน  
ซึ่งการหาแหล่งพลังงานใหม่มาใช้ผลิตไฟฟ้าแทนท่ีแหล่งพลังงาน 
และโรงไฟฟ้าที่มีอยู่เดิมดังกล่าว ล้วนมีส่วนทำาให้ค่าไฟฟ้าสูงขึ้น

ด้�นสหรัฐอเมริก�มีสัดส่วนก�รใช้ก๊�ซธรรมช�ติผลิตไฟฟ้�ม�กข้ึน  
เนื่องจ�กส�ม�รถผลิตก๊�ซธรรมช�ติในประเทศได้ม�กขึ้น จึง 
ชว่ยใหก้�๊ซธรรมช�ตมิตีน้ทนุตำ�่ แมว้�่ในป ี๒๐๑๒ สหภ�พยโุรป 
จะผลติไฟฟ�้ดว้ยก�๊ซธรรมช�ตไิดป้ระม�ณรอ้ยละ ๑๘ แตป่ระเทศ 
สหภ�พยุโรปส่วนม�กใช้ก๊�ซธรรมช�ติในปริม�ณที่ม�กกว่� 
ที่ผลิตได้ จึงต้องพึ่งพ�ก�รนำ�เข้�ผ่�นท�งท่อส่งก๊�ซ และมี 
ก�รนำ�เข�้ LNG ดว้ย จ�กป ี๒๐๐๖ - ๒๐๑๓ ร�ค�ก�๊ซธรรมช�ต ิ
ในตล�ดของอังกฤษและเยอรมนีเพิ่มสูงขึ้นม�กกว่� ๑ ใน ๓  
ขณะที่ร�ค�ในตล�ดของสหรัฐอเมริก�ลดลงร้อยละ ๔๕

๑๑

ภาษี
จึงเป็นปัจจัยสำาคัญ

ที่ทำาให้ค่าไฟฟ้าในประเทศสมาชิก
สหภาพยุโรปบางประเทศ

มีราคาสูง

เมื่อหันมาพิจารณาราคาค่าไฟฟ้าในแต่ละรัฐของสหรัฐอเมริกา  
ก็ยังมีความแตกต่างเช่นกัน ในปี ๒๐๑๓ ราคาค่าไฟฟ้าเฉล่ีย 
ของสหรัฐอเมริกาคือ ๑๒.๑๒ เซ็นต์/กิโลวัตต์-ชั่วโมง (๓.๙๐ บาท)  
โดยรฐัทีอ่ยูท่างใตม้รีาคาคา่ไฟฟา้ตัง้แต ่๘.๖๗ เซน็ต/์กโิลวตัต-์ชัว่โมง  
(๒.๘๐ บาท) ขณะที่ฮาวายมีค่าไฟฟ้าประเภทที่อยู่อาศัยสูงที่สุด 
ในสหรัฐอเมริกาคือ ๓๖.๙๙ เซ็นต์/กิโลวัตต์-ชั่วโมง (๑๑.๘๐ บาท)  
เนื่องจากต้นทุนการขนส่งเชื้อเพลิงเพื่อใช้ผลิตไฟฟ้าที่ เกาะ 
มีราคาสูง ทำาให้อัตราค่าไฟฟ้าประเภทที่อยู่อาศัยของฮาวาย 
ใกล้เคียงกับประเทศเดนมาร์ก

ดังนั้น “ภ�ษี” จึงเป็นปัจจัยสำาคัญที่ทำาให้ค่าไฟฟ้าในประเทศ 
สมาชิกสหภาพยุโรปบางประเทศมีราคาสูง ในปี ๒๐๑๓ ประเทศ 
ในสหภาพยุโรปมีอัตราภาษีค่าไฟฟ้าประเภทที่อยู่อาศัยเฉลี่ย 
ร้อยละ ๓๑ สูงขึ้นจากปี ๒๐๐๖ ที่มีอัตราเฉลี่ยร้อยละ ๒๓ ทั้งนี้ 
อัตราภาษีไฟฟ้าของแต่ละประเทศในยุโรปมีความแตกต่างกัน 
อย่างมาก โดยที่อังกฤษ ในปี ๒๐๑๓ มีภาษีค่าไฟฟ้าตำ่าสุดอยู่ที่ 
ร้อยละ ๕ ขณะที่เดนมาร์กสูงถึงร้อยละ ๕๗

สำาหรับเยอรมนีซึ่งมีอัตราภาษีค่าไฟฟ้าสูงถึงครึ่งหนึ่งของค่าไฟฟ้า 
ขายปลีก เน่ืองจากผู้ดูแลระบบส่งต้องให้ผู้ใช้ไฟฟ้ารับภาระ 

แหล่งที่มา: U.S. Energy Information Administration and Eurostat
หมายเหตุ: European Union (สหภาพยุโรป) ในปี ๒๐๐๖

ประกอบด้วย ๒๗ ประเทศ และในปีอื่นๆ ประกอบด้วย ๒๘ ประเทศ
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โรงไฟฟ้าในอนาคต Plant for Future

โรงไฟฟ้าถ่านหิน
เทคโนโลยีสะอาด
กับอนาคตด้านพลังงานของไทย

๑๒

เรื่อง: ชโลบล ธงปราริน

ภาพ: กองผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์การ

ในปัจจุบัน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  
(กฟผ.) อยู่ระหว่างการดำาเนินงานโครงการ 
พัฒนาโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบ่ีและโรงไฟฟ้า 
ถ่ านหิน เทพา จังหวัดสงขลา ส่งผลให้  
เร่ืองโรงไฟฟ้าถ่านหินกลายเป็นประเด็นหนึ่ง 
ในสังคมที่มีการพูดถึงกันอย่างกว้างขวาง  
ท้ังจากนักวชิาการ NGO รวมถึงประชาชนทัว่ไป 
ทั้งในแง่ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย
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ดร.เดชรัต สุขกำาเนิด

เมื่อความเห็นในสังคมก่อตัวและแตกแขนงออกไปหลายทิศทาง  
กฟผ. จึงได้จัดงานเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดในหัวข้อ “โรงไฟฟ้า 
ถ่านหินสะอาด กับอนาคตด้านพลังงานของไทย” ขึ้น โดยมี 
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ความรู้ด้านพลังไฟฟ้ากับภาคประชาชน 
และเปิดโอกาสให้สังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมเสนอแนวทางที่ยั่งยืน 
ตอ่อนาคตพลงังานไทย ในครัง้นีม้นีกัวชิาการและตวัแทนทีเ่ขา้รว่ม 
การเสวนา ๓ ท่าน  ได้แก่ ดร.เดชรัต สุขกำาเนิด ผู้อำานวยการมูลนิธิ 
นโยบายสุขภาวะ อาจารย์ประจำาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ คณะอนุกรรมการจัดทำาแผนพัฒนากำาลังการผลิต 
ไฟฟ้า (PDP) นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี รองผู้ว่าการกิจการสังคม  
กฟผ. และนายพลเดช อนนัชยั นสิติจากคณะวศิวกรรมศาสตร ์สาขา 
วิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตัวแทนเยาวชนแห่งชาติ 
ในเครือข่ายเยาวชนสิ่งแวดล้อมแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
(UNEP South East Asia Youth Environment)

การเสวนาครัง้นีแ้ตล่ะทา่นไดผ้ลดักนัเสนอความคดิเหน็ ถกประเดน็ 
การสรา้งโรงไฟฟา้ถา่นหนิและแนวทางการสรา้งโรงไฟฟา้ในอนาคต 
ไว้อย่างน่าสนใจแตกต่างกัน โดยมีข้อมูลทางวิชาการชี้แจงแสดง 
เหตุผลยืนยันความคิด

เร่ิมต้นที่ท่านแรกคือ ดร.เดชรัต สุขกำาเนิด ที่ร่วมเผยความคิด 
ในฐานะหน่ึงในคณะอนุกรรมการจัดทำาแผนพัฒนากำาลังการผลิต 
ไฟฟ้า (PDP) ผู้ทำาหน้าที่วิเคราะห์และคาดการณ์การใช้ไฟฟ้า 
ในอนาคตวา่ ปจัจบุนัความตอ้งการใชไ้ฟฟา้ทีเ่พิม่ขึน้กำาลงัสวนทาง 
กับปริมาณการผลิตและทรัพยากรที่มี การวางแนวทางที่เหมาะสม 
จึงควรเริ่มต้นจาก ๓ ขั้นตอน ดังนี้

๑. อนรุกัษพ์ลงังาน โดยปฏบิตัติามแผนอนรุกัษพ์ลงังานป ี๒๕๕๔ - 
 ๒๕๗๓ ให้ได้เต็มที่

๒. เลอืกใชพ้ลงังานหมนุเวยีน เพราะพลงังานหมนุเวยีนคอืพลงังาน 
 สะอาดทีเ่หมาะสม ไมก่ระทบกบัสิง่แวดลอ้ม แตก่ต็อ้งดำาเนนิการ 
 ภายใต้ปัจจัย ๓ ประการ ได้แก่ ศักยภาพ ต้นทุน และ 
 การเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้า โดยเฉพาะระบบสายส่ง 
 ทีย่งัมปีระสทิธภิาพไมเ่พยีงพอตอ่การรองรบัไฟฟา้จากพลงังาน 
 หมุนเวียน ทำาให้รับพลังงานได้ไม่เต็มที่

๓. ชะลอการสรา้งโรงไฟฟา้ขนาดใหญ ่เนือ่งจากควรดำาเนนิขัน้ตอน 
 ในข้อ ๑ และ ๒ ให้สำาเร็จลุล่วงก่อน 

สำาหรับเรื่องการชะลอการสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ ดร.เดชรัต  
ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า แม้ทรัพยากรถ่านหินจะมีปริมาณ 
มหาศาล ทว่าผลกระทบจากการเผาไหม้ถ่านหินซ่ึงก่อให้เกิด 
กา๊ซคารบ์อนไดออกไซดก์ไ็มคุ่ม้คา่ใหแ้ลกมา ถา้ถา่นหนิถกูนำามาใช ้
เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ คาดการณ์ว่าในปี ๒๐๕๐ จะส่งผลให้อุณหภูมิ 

ของโลกเพิม่สงูขึน้ถงึ ๖ องศาเซลเซยีส มากกวา่ขอ้กำาหนดทีย่อมรบั 
ได้ในระดับสากลถึง ๔ องศาเซลเซียส (ระดับท่ียอมรับได้คือ  
๒ องศาเซลเซยีส) มผีลใหเ้กดิภาวะโลกรอ้นและเปน็ปญัหาระยะยาว 
กบัสิง่มชีวีติทกุชนดิและคนรุน่หลงั กรณนีีแ้มจ้ะใชเ้ทคโนโลยขีัน้สงู 
อย่าง Ultra-supercritical หรือ Advanced Ultra-supercritical  
ก็ทำาได้เพียงกำาจัดมลสารบางส่วนเท่านั้น เพราะโรงไฟฟ้าถ่านหิน 
ยังคงปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากกว่าโรงไฟฟ้าอื่นๆ เว้นแต่จะใช้ 
เทคโนโลยดีกัจบัและกกัเกบ็กา๊ซคารบ์อนไดออกไซด ์หรอืเทคโนโลย ี 
CCS (Carbon Capture and Storage) ซึ่งมีราคาสูง มีความ 
ซับซ้อน และยังไม่พร้อมสำาหรับการนำามาใช้งานในเชิงพาณิชย์  
สิ่งเหล่านี้จึงเป็นเหตุผลให้นักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่คิดว่าคงเป็น 
เรื่องดีกว่าที่จะเก็บถ่านหินไว้ใต้ดินดังเดิม
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นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี

เรือขนส่งถ่านหินระบบปิด

ลำาดับถัดมา นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี รองผู้ว่าการกิจการสังคม  
ได้แสดงความเห็นด้านแนวทางการสร้างโรงไฟฟ้าไว้ว่า ปัจจุบัน 
สถานการณ์พ ลังงานไฟฟ้ า ในประเทศยั ง ไม่ เพี ยงพอกับ 
ความต้องการ ประกอบกับโรงไฟฟ้าที่มีอยู่ย่อมต้องเสื่อมสภาพลง  
การสร้างโรงไฟฟ้าจึงเป็นเรื่องจำาเป็นที่ต้องเดินหน้าต่อไป  
โจทยส์ำาคญัของการพจิารณาประเภทโรงไฟฟา้ใหมค่อื ตอ้งสามารถ 
ผลิตไฟฟ้าได้ในราคาที่ เหมาะสมและอยู่ร่วมกับสังคมและ 
สิง่แวดลอ้มไดเ้ปน็อยา่งด ีรวมทัง้ตอ้งมคีวามเสถยีรเพือ่ความมัน่คง 
ในระบบไฟฟ้าร่วมด้วย

ด้านเหตุผลที่เลือกถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง เพราะมีราคาย่อมเยา  
มปีรมิาณสำารองทีส่ามารถรองรบัการใชง้านไดอ้กีกวา่ ๑๐๐ ป ีและ 
ความกา้วหนา้ของเทคโนโลยปีจัจบุนัทีส่ามารถเขา้จดัการมลภาวะ 
ได้ดี ทำาให้โรงไฟฟ้าเทคโนโลยีถ่านหินสะอาดจึงเป็นทางเลือกหนึ่ง 
ที่มีความเหมาะสมในเวลานี้ ซึ่งทาง กฟผ. ได้วางโครงการจะสร้าง 
โรงไฟฟ้าเทคโนโลยีถ่านหินสะอาดใน ๒ พื้นที่ทางภาคใต้ คือ  
พื้นที่เดิมของโรงไฟฟ้ากระบี่ จังหวัดกระบี่ และตำาบลปากบาง  
อำาเภอเทพา จังหวัดสงขลา เพราะทำาเลเหมาะสม ติดชายทะเล  
สะดวกต่อการขนส่งและลำาเลียงถ่านหินท่ีต้องนำาเข้าจากต่างประเทศ  
อาทิ อินโดนีเซียและออสเตรเลียมาใช้งาน ที่สำาคัญยังประกัน 
ความเสีย่งการเกดิปญัหาไฟตกหรอืไฟดบัไดด้ ีเนือ่งจากปกตกิารใช ้
ไฟฟ้าของภาคใต้ยังต้องรับไฟฟ้าจากภาคกลางเพียงอย่างเดียว

นอกจากนี้  นายสหรัฐยังกล่าวอีกว่า จากการศึกษาดูงาน 
ที่ประเทศญี่ปุ่น กฟผ. มุ่งหวังวางแผนกำาหนดแนวทางการเลือกใช้ 
มาตรการการจัดการโรงไฟฟ้าถ่านหินไทยให้เป็นรูปแบบเดียวกัน 
ที่เน้นการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินสะอาด ให้ความสำาคัญกับชุมชน 
และสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก โดยจับมือดำาเนินการจำากัดมลสารที่ 
สร้างมลภาวะไม่เพียงแค่ให้ออกมาในปริมาณน้อยตามที่กฎหมาย 
กำาหนดเท่านั้น แต่ต้องเป็นปริมาณที่รัฐบาลท้องถ่ินกำาหนดด้วย  
เช่น โรงไฟฟ้าถ่านหินสามารถปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ได้ 
ไม่เกิน ๑๐๐ หน่วยตามที่กฎหมายญี่ปุ่นกำาหนด แต่หากท้องถิ่น 
ต้องการให้ปล่อยได้ไม่เกิน ๗๐ หน่วย โรงไฟฟ้าก็จำาเป็นจะต้อง 
หาวิธีจัดการให้ได้ตามนั้น

แมจ้ะยงัไมส่ามารถกำาหนดปรมิาณการปลอ่ยมลสารไดต้ามทีช่มุชน 
ต้องการ แต่ปริมาณการปล่อยมลสารของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ 
ในประเทศไทยกไ็ดร้บัการควบคมุเชน่เดยีวกบัรปูแบบของโรงไฟฟา้ 
ถ่านหินในประเทศญ่ีปุ่น กล่าวคือ โรงไฟฟ้ามีการตรวจสอบ 
คุณภาพอากาศสมำ่าเสมอ หากเกิดกรณีค่าการปล่อยมลสารต่าง ๆ  
ของโรงไฟฟา้สูงเกนิกำาหนด เบือ้งตน้โรงไฟฟา้จะลดกำาลงัการผลติลง 
จนกว่าคุณภาพอากาศจะเป็นไปตามมาตรฐาน และในกรณีที่ 
ยังไม่ดีขึ้นโรงไฟฟ้าก็จะหยุดการเดินเครื่องทันที

นอกจากนี ้กฟผ. ยงัมกีารจดัทำารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม  
(EIA) และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA)  
ภายในรายงานจะระบรุายละเอยีดวา่โรงไฟฟา้ปลอ่ยมลสารอะไรในปรมิาณ 
เท่าไร พร้อมทั้งมีการรับฟังข้อคิดเห็นจากชาวบ้านและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
หลังจากบันทึกข้อมูลทั้งหมดแล้ว รายงานจะถูกส่งต่อให้คณะกรรมการ 
ผู้ชำานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อไป  
ทั้งนี้รายงานของโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่และท่าเทียบเรือ 
คลองรั้วได้ผ่านการพิจารณาจาก คชก. แล้วเช่นเดียวกัน และได้รับ 
ข้อแนะนำาให้ปรับปรุงแก้ไขรายงานเพิ่มเติมในหลายประเด็น ซึ่งทาง กฟผ.  
ยินดีเปิดให้มีการตรวจสอบความโปร่งใสทุกขั้นตอน จากจุดนี้แสดงให้เห็น 
ว่าทุกภาคส่วนไม่ได้นิ่งนอนใจต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อสังคม 
และประชาชนทุกคน และม่ันใจได้ว่าจากความร่วมมือพัฒนาในครั้งน้ี 
จะทำาให้เราได้โรงไฟฟ้าเทคโนโลยีถ่านหินที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
ระบบนิเวศ และคนในชุมชนอย่างแท้จริง
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นายพลเดช อนันชัย

ประเด็นสุดท้ายที่หลายคนกังวลด้านทัศนียภาพหากมีเรือขนถ่ายถ่านหิน 
ในจังหวัดกระบี่ รวมทั้งการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั้น นายสหรัฐ  
ตอบด้วยนำ้าเสียงหนักแน่นว่า

“บางคนพูดว่าจังหวัดกระบี่เป็นเมืองท่องเที่ยว ไม่อยากให้มีเรือถ่านหินผ่าน 
เพราะจะทำาให้นักท่องเที่ยวไม่อยากมา แต่ทราบหรือไม่ครับว่าในเมืองปารีส  
ประเทศฝร่ังเศสซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่มีแม่นำ้าแซนน์ (Seine)  
ไหลผ่านกลางเมือง มีเรือขนถ่ายถ่านหินแบบเปิดผ่านทุกวัน รวมทั้งประเทศไทย  
ในแม่นำ้าเจ้าพระยาเองก็มีเรือขนส่งถ่านหินแล่นผ่านจากอ่าวไทยไปจังหวัด 
พระนครศรีอยุธยาเช่นกัน

“ส่วนในเรื่องของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั้น (CO
2
) เทคโนโลยี CCS ยังมี 

ราคาแพง ต้องลงทุนถึง ๓๐๐ ล้านเหรียญสหรัฐ เม่ือลองพิจารณาตัวเลข 
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของโรงไฟฟ้า กฟผ. แล้ว ในแต่ละปีอยู่ที่ 
ประมาณ ๔๐ ล้านตัน ถึงแม้ประเทศไทยจะยังไม่รำ่ารวยพอที่จะลงทุน CCS  
แต่เรามีวิธีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสอนคือ การปลูกต้นไม้ ซึ่งทาง  
กฟผ. ปลูกป่ามาแล้ว ๒๐ ปี สามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนฯ ได้ประมาณ ๘.๙  
ล้านตัน

“ผมก็ยังมีความฝันต่อไปว่า จากการปล่อย CO
2
 ในการผลิตไฟฟ้า 

จากถ่านหิน ๙๐๐ กรัมต่อหน่วย แต่การผลิตจากก๊าซธรรมชาติ 
จะปล่อย CO

2
 ประมาณ ๕๐๐ กรัมต่อหน่วย ส่วนต่าง ๔๐๐ กรัมนี้  

เราจะใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับฐานะของเราคือ การปลูกป่า 
เพื่อดูดซับ จะดีไหม ซึ่งจะช่วยสภาพแวดล้อมด้านอื่นๆ อีกด้วย”

ปดิทา้ยการเสวนาครัง้นีด้ว้ยความคดิเหน็ของ นายพลเดช อนนัชยั  
นิสิตตัวแทนความคิดคนรุ่นใหม่ที่สนับสนุนการให้ความสำาคัญ 
ตอ่เรือ่งภาวะโลกรอ้นและการใชพ้ลงังานสะอาดเชน่เดยีวกบัแนวคดิ 
ของนักวิชาการทั้งสองท่านแรก แต่ได้วิเคราะห์เพิ่มเติมเรื่องต้นทุน 
ของพลังงานสะอาดที่มีราคาแพง จึงเสนอให้เลือกใช้เชื้อเพลิงจาก 
พลังงานนิวเคลียร์แบบฟิวชั่นที่มีราคาถูกที่สุดซึ่งปัจจุบันยังอยู่ใน 
ระหว่างข้ันตอนการศึกษาวิจัยทดแทน เพราะพิจารณาแล้วมี 
ความเหมาะสม เนื่องจากสภาพภูมิศาสตร์ของประเทศไทยท่ีมี 
ความเสี่ยงตำ่าต่อการเกิดภัยพิบัติ

อย่างไรก็ตาม การเสนอความคิดเห็นอนาคตโรงไฟฟ้าในครั้งน้ี  
นายพลเดชยังได้ให้ข้อเสนอแนะถึงการพัฒนาประเทศไทย 
ถึงระบบฐานรากอีกด้วยว่า “เราสามารถทำาให้เยาวชนหันมาสนใจ 
เร่ืองพลังงานของประเทศมากขึ้นผ่านการบรรจุลงในหลักสูตร 
การศึกษา และการใช้ช่องทางการสื่อสารจากโซเชียลมีเดีย เพื่อให้ 
เข้าถึงได้ง่ายและสอดคล้องกับคนรุ่นใหม่”

มุมมองจาก ๒ กูรูด้านพลังงานและ ๑ เยาวชนคนรุ่นใหม่น้ี  
คงสรุปไม่ได้ว่าความคิดของใครเป็นผู้ถูกต้องที่สุด เพราะเรื่อง 
พลังงานไฟฟ้าไม่ใช่เร่ืองของใครคนใดคนหน่ึง แต่เป็นเรื่อง 
ทีป่ระชาชนทกุคนตอ้งชว่ยกนัศกึษา ทำาความเขา้ใจ และรว่มกนั 
ออกแบบทิศทางพลังงานไทย ซึ่งแน่นอนว่าทุกคนสามารถ 
คิดต่างได้ แต่ต้องคิดต่างอย่างสร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์ของ
ประเทศไทย และมีพลังไฟฟ้าใช้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

เรือขนส่งถ่านหินในแม่นำ้าแซนน์ แล่นผ่านกรุงปารีส

โครงการปลูกป่าฯ กฟผ. ร่วมกับประชาชนและเยาวชนร่วมกันปลูกป่า 
อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘
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เส้นทางสู่ธุรกิจ Road to BUSINESS

เรื่อง: กฤษณ์ สุนทรชาติ

ภาพ: กองผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 

โรงไฟฟ้าหงสา
โรงไฟฟ้าพลังความร้อน 

แห่งแรกใน

สปป.ลาว
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พฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘

สำาหรับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสา เป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัทผลิตไฟฟ้า 
ราชบรุโีฮลดิง้ฯ บรษิทับา้นป ูจำากดั (มหาชน) และ Lao Holding State Enterprise  
ในนามบริษัทไฟฟ้าหงสา จำากัด ซึ่งเป็นผู้ดำาเนินโครงการ โดยแต่ละฝ่าย 
ถือหุ้นร้อยละ ๔๐-๔๐-๒๐ ตามลำาดับ โครงการดังกล่าวมีกำาลังผลิตติดตั้ง 
รวม ๑,๘๗๘ เมกะวัตต์ ประกอบด้วย ๓ หน่วยผลิตไฟฟ้า มีกำาลังการผลิตติดตั้ง 
หนว่ยละ ๖๒๖ เมกะวตัต ์ทัง้นี ้โครงการตัง้อยูท่ีเ่มอืงหงสา แขวงไซยะบรุ ีสปป.ลาว  
และถือเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงถ่านหินแห่งแรกและมีขนาดใหญ่ที่สุด 
ของ สปป.ลาว ที่ใช้ลิกไนต์เป็นเชื้อเพลิง นอกจากนี้ โรงไฟฟ้าหงสายังอยู่ระหว่าง 
การเตรียมนำาโรงไฟฟ้าหน่วยที่ ๒ และที่ ๓ ทดสอบสมรรถนะโรงไฟฟ้า 
ก่อนเดินเครื่องในเชิงพาณิชย์ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ และมีนาคม ๒๕๕๙ 
ตามลำาดับ

นายพงษด์ษิฐ พจนา เปดิเผยเพิม่เตมิวา่ ในชว่งทีผ่า่นมาบรษิทัฯ ไดเ้รง่ดำาเนนิการ 
ก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าหงสาเพื่อให้แล้วเสร็จตามแผนการผลิต ซึ่งจะทำาให้ 
โครงการนี้เพิ่มมูลค่ากิจการถึง ๔๒,๒๓๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๔ ของมูลค่า 
กิจการรวมปัจจุบัน จากจำานวน ๑๒๔,๒๑๔ ล้านบาท สร้างรายได้ให้บริษัทฯ  
เฉพาะในปี ๒๕๕๘ ประมาณ ๒,๓๐๐ ล้านบาท

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เร่งศึกษาและเจรจาร่วมทุนโครงการด้านพลังงาน 
ขนาดใหญ่ในต่างประเทศ อาทิ พม่า เวียดนาม และอินโดนีเซีย เป็นต้น  
อีกทั้งยังมีโครงการพลังงานทดแทนในญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์กับพันธมิตร 
ธุรกิจรายเดิมและรายใหม่ ร่วมผสานความร่วมมือ 
ในกลุ่ม กฟผ. เพื่อขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร 
ให้เติบโตบรรลุเป้าหมาย ภายใต้กลยุทธ์ 
สรา้งพนัธมติร ขยายการลงทนุในตา่งประเทศ  
และแสวงหาธุรกิจอ่ืนที่สร้างมูลค่าในธุรกิจ
ต่อไป

๑๗

ด้วยความสามารถในการผลิตไฟฟ้า ๖๒๖ เมกะวัตต์ ของโรงไฟฟ้าพลังความร้อน 
หงสา หน่วยที่ ๑ ได้ขนานเครื่องเข้าสู่ระบบส่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง 
ประเทศไทย (กฟผ.) ตั้งแต่วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ หากย้อนเวลาไประหว่าง 
วนัที ่๑๒ - ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ โรงไฟฟา้หงสา หนว่ยที ่๑ ไดข้นานเครือ่งเขา้ระบบ  
กฟผ. เพื่อทดสอบสมรรถนะของโรงไฟฟ้าในช่วงที่แหล่งก๊าซธรรมชาติในพม่า 
หยุดซ่อมบำารุงพอดิบพอดี เพื่อสนองความต้องการไฟฟ้าของไทย

ด้านบอสใหญ่ นายพงษ์ดิษฐ พจนา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทผลิตไฟฟ้า 
ราชบุรีโฮลดิ้ง จำากัด (มหาชน) กล่าวว่า โรงไฟฟ้าหงสา หน่วยที่ ๑ เริ่มขนาน 
เครื่องเข้าระบบส่งของ กฟผ. ตั้งแต่วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ และดำาเนินการ 
ทดสอบสมรรถนะโรงไฟฟ้าตามมาตรฐานของ กฟผ. ต้ังแต่กลางเดือนมีนาคม 
ที่ผ่านมา นอกจากนี้ในระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๙ เมษายน ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ 
แหล่งก๊าซธรรมชาติในพม่าหยุดซ่อมบำารุงน้ัน เป็นช่วงเวลาเดียวกับที่โรงไฟฟ้า 
หงสา หน่วยที่ ๑ กำาลังการผลิตเฉลี่ย ๔๕๐ เมกะวัตต์ ได้ทดสอบเดินเครื่อง  
ตั้งแต่วันที่ ๑๒ - ๒๑ เมษายนที่ผ่านมา เป็นการช่วยตอบสนองความต้องการใช้ 
ไฟฟ้าในช่วงเวลาวิกฤติ รวมประมาณ ๘๕ ล้านหน่วย ช่วยลดการใช้นำ้ามันเตา 
ผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ ๒๐ ล้านลิตร

ขณะทีอ่กีสถานะหนึง่ของโรงไฟฟา้นีค้อื การเปน็โรงไฟฟา้พลงัความรอ้นแหง่แรก 
ของ สปป.ลาว ท่ีหมายมั่นว่าจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตทั้งด้านเศรษฐกิจ 
และสังคมได้ จากพันธสัญญาที่โครงการฯ มีต่อชุมชนที่ถูกโยกย้ายทั้ง ๔๕๐  
ครอบครัวซึ่งวางเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ไว้ในปี ๒๕๖๓ ทว่าภายในระยะเวลาเพียง  
๓ ป ีนบัตัง้แตเ่ริม่กอ่สรา้งจวบจนเดนิเครือ่ง ครอบครวัเหลา่นัน้กไ็ดร้บัการพฒันา 
จนพ้นขีดความยากจน และมีรายได้เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ ๑๕

ดังนั้น ความสำาคัญของโรงไฟฟ้าหงสา นอกจากประเทศไทยจะได้รับพลังงาน 
ไฟฟา้เข้ามาเสรมิในระบบเพือ่ความมัน่คงแลว้ สว่นหนึง่ยงัสง่ไฟฟา้ใหก้บั สปป.ลาว  
ทัง้ยงัเปน็พืน้ฐานของการพฒันาความรว่มมอืทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคมรว่มกนั 
ระหวา่ง ๒ ประเทศ คอื จงัหวดันา่น ประเทศไทย-ไซยะบรุ-ีหลวงพระบาง-อดุมไซ  
สปป.ลาว ยิ่งไปกว่านั้นยังช่วยพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานและ 
การสาธารณสขุ เพือ่ยกระดบัคณุภาพชวีติ สรา้งโอกาสทางการศกึษา การพฒันา 
อาชีพ การค้าขาย การท่องเที่ยว และธุรกิจที่เก่ียวเน่ืองให้กับประชาชน 
ทั้งสองประเทศต่อไป

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนแห่งแรกของ สปป.ลาว ในนามโรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสา  
หน่วยที่ ๑ ได้เดินเครื่องเข้าระบบ กฟผ. เป็นที่เรียบร้อยด้วยความม่วนซ่ืนของ 
ทั้งสองฝ่าย โดยเฉพาะชุมชน.... 

นายพงษ์ดิษฐ พจนา
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พฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘๑๘

จับเข่าเล่าประสบการณ์ ROUND Table
เรื่อง: กอบเกียรติ TRANSMISSION LINE   ภาพ: กองผลิตสื่อประชาสัมพันธ์

War Room “มนุษย์ไฟฟ้า”
เพื่อความมั่นคงระบบไฟฟ้าไทย

๔๓๒ ชั่วโมง
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พฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ๑๙

ดูเหมือนการหยุดผลิตก๊าซธรรมชาติจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพ 
เมยีนมาจะเปน็ภารกจิประจำาทีต่อ้งปฏบิตัทิกุปใีนชว่งเดอืนเมษายน 
และวันหยุดมหาสงกรานต์ของไทย ซึ่งสำาหรับปี ๒๕๕๘ น้ี  
เป็นการหยุดจาก ๒ แหล่ง คือ แหล่งยาดานา ในวันที่ ๑๐ - ๑๙  
เมษายน ๒๕๕๘ เพื่อทำางานซ่อมฐานรากของแท่นผลิตท่ีทรุดตัว  
และแหล่งซอติก้า ในวันที่ ๒๐ - ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘ เพื่อ 
หยดุทำางานตรวจสอบอปุกรณ ์และซอ่มบำารงุอปุกรณเ์พิม่ความดนั  
ซึ่งก๊าซธรรมชาติที่หายไปจะส่งผลกระทบต่อโรงไฟฟ้าในฝั่ง 
ภาคตะวนัตกทัง้หมด ไดแ้ก ่โรงไฟฟา้บรษิทัผลติไฟฟา้ราชบรุโีฮลดิง้  
จำากัด (มหาชน) โรงไฟฟ้าบริษัทราชบุรีเพาเวอร์ จำากัด โรงไฟฟ้า 
บริษัทไตรเอ็นเนอร์ยี่ จำากัด โรงไฟฟ้าพระนครใต้ โรงไฟฟ้า
พระนครเหนือ และโรงไฟฟ้าราชบุรีเวิลด์

ทั้งนี้ กฟผ. ได้มีมาตรการรองรับไว้ทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นระบบผลิต 
ไฟฟ้า มีการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครเหนือ 
ชุดที่ ๑ ซึ่งสามารถเดินเครื่องด้วยก๊าซธรรมชาติฝั่งตะวันออกได้ 
ประสานงานโรงไฟฟ้าพลังนำ้าจากสาธารณรัฐประชาธิปไตย 
ประชาชนลาวให้เดินเครื่องเต็มความสามารถ รับซื้อไฟฟ้า 
ในสว่นเพิม่ (Enhance Capacity) จากโรงไฟฟา้ทีใ่ชเ้ชือ้เพลงิอืน่ ๆ   
ทดสอบเปลี่ยนเชื้อเพลิงดีเซลโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมท่ีได้รับ 
ผลกระทบให้มีความพร้อมสูงสุด และใช้นำ้ามันเตา นำ้ามันดีเซล 
เดินเครื่องทดแทนปริมาณก๊าซธรรมชาติท่ีลดลง โดยคาดว่า 
จะตอ้งใชน้ำา้มนัเตาจำานวนประมาณ ๑๔๒ ลา้นลติร และนำา้มนัดเีซล 
ประมาณ ๔๖ ล้านลิตร

...เพราะไฟฟ้าไม่มีวันหยุด...
สายงานระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปดิศนูยบ์รหิาร 
จัดการภาวะวิกฤติ (War Room) อย่างใกล้ชิดตลอดระยะเวลากว่า ๔๓๒  
ชั่วโมง เตรียมพร้อมรับมือกรณีการหยุดผลิตก๊าซธรรมชาติสำาหรับเป็น 
เชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าจากแหล่งยาดานาและซอติก้าของสาธารณรัฐแห่ง 
สหภาพเมียนมา ช่วงวันที่ ๑๐ - ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘ คุมเข้มมาตรการหลัก 
ทุกมิติ ทั้งระบบผลิต ระบบส่งและเชื้อเพลิง พร้อมรณรงค์ประชาชน 
ทุกภาคส่วนร่วมมือร่วมใจประหยัดพลังงาน... “เพื่อให้ระบบไฟฟ้าไทย 
มีความมั่นคง เพื่อความสุขของคนไทย”
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สำาหรับด้านระบบส่ง ได้มีการตรวจสอบสายส่งและอุปกรณ์สำาคัญ 
ให้พร้อมใช้งานก่อนเริ่มหยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติ และหยุดการบำารุง 
รักษาระบบส่งช่วงหยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติ ส่วนด้านเชื้อเพลิง  
ได้สำารองนำ้ามันให้เพียงพอก่อนเริ่มหยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติ โดย 
โรงไฟฟ้าบางปะกงและโรงไฟฟ้าราชบุรีได้จัดเก็บนำา้มันเตาเต็มความ 
สามารถ ส่วนโรงไฟฟ้าอ่ืนที่ได้รับผลกระทบให้สำารองนำ้ามันดีเซล 
อยา่งนอ้ยเพือ่ใหเ้ดนิเครือ่งตอ่เนือ่งได ้นอกจากนีก้ระทรวงพลงังาน  
คณะกรรมการกำากับกิจการพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทน 
และอนุรักษ์พลังงาน กฟผ. การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการ 
ไฟฟา้สว่นภมูภิาค (กฟภ.) ไดร้ณรงคใ์หท้กุภาคสว่นรว่มกนัประหยดั 
พลงังาน พรอ้มใชม้าตรการ Demand Response (DR) โดยเฉพาะ 
ช่วงเวลาที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูง

ส่วนการวางแผนรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด (Peak) นั้น  
กฟผ. ได้มีมาตรการรองรับทั้งด้านการผลิตและส่งจ่ายไฟฟ้า  
โดยจัดให้โรงไฟฟ้าส่วนใหญ่งดบำารุงรักษาในฤดูร้อน ทำาให้มีกำาลัง 
ผลิตไฟฟ้าสำารองสูงกว่ามาตรฐาน โดยกำาลังผลิตพร้อมจ่าย 
อยู่ที่ ๓๓,๖๔๙ เมกะวัตต์ คาดการณ์การใช้ไฟฟ้าสูงสุดที่ ๒๗,๕๐๐  
เมกะวัตต์ จะมีกำาลังผลิตสำารองอยู่ที่ ๖,๑๔๙ เมกะวัตต์ คิดเป็น 
ร้อยละ ๒๒.๔

๒๐
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อนึ่ง เมื่อเวลา ๑๔.๒๘ น. ของวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘ เกิด  
New Peak ครั้งแรกประจำาปี ๒๕๕๘ อยู่ที่ ๒๗,๐๕๖.๘ เมกะวัตต์  
ทำาลายสถิติปี ๒๕๕๗ ที่มีปริมาณ ๒๖,๙๔๒.๑ เมกะวัตต์ (เมื่อวันที่  
๒๓ เมษายน ๒๕๕๗) สาเหตุสำาคัญเนื่องจากอากาศร้อนถึง ๓๖.๔  
องศาเซลเซียส ซึ่งอีก ๓ วันจะเข้าสู่การหยุดผลิตก๊าซธรรมชาติ 
จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ดังน้ันจึงต้องเฝ้าระวัง 
อย่างใกล้ชิดและเข้มข้นเป็นพิเศษ

หลงัการหยดุผลิตกา๊ซธรรมชาตจิากสาธารณรฐัแหง่สหภาพเมยีนมา 
เพื่อบำารุงรักษาผ่านไป ๑๒ วัน เวลา ๑๔.๑๓ น. ของวันที่ ๒๑  
เมษายน ๒๕๕๘ เกิด New Peak คร้ังท่ี ๒ ประจำาปี ๒๕๕๘ อยู่ท่ี  
๒๗,๑๓๙.๐ เมกะวัตต์ ทำาลายสถิติครั้งแรก ๒๗,๐๕๖.๘ เมกะวัตต์  
(เมือ่วนัที ่๗ เมษายน ๒๕๕๘) สาเหตสุำาคญัเนือ่งจากอากาศรอ้นจดั 
ถึง ๓๘.๓ องศาเซลเซยีส ประกอบกบัภาคผลติกลบัเขา้สูก่ระบวนการ 
ผลิตตามเดิม

อย่างไรก็ตาม จากพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาที่คาดว่า 
จะมพีายฤุดรูอ้นในช่วงวนัที ่๒๒ - ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘ และอาจมฝีน 
ประปรายตอ่เนือ่งไปถงึวนัที ่๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ นัน้เปน็ความจรงิ  
ทำาให้คาดว่าโอกาสจะเกิดความต้องการไฟฟ้าสูงสุดมากไปกว่านี้ 
ในเดือนเมษายนเป็นไปได้น้อย เพราะทุก ๑ องศาเซลเซียสของ 
อากาศที่เปลี่ยนแปลงไปจะส่งผลต่อความต้องการไฟฟ้าสูงสุด 
ประมาณ ๔๐๐ เมกะวัตต์ แต่แล้ววันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา  
๑๔.๒๓ น. ก็เกิดการทำาลายสถิติพีคเป็นครั้งที่ ๓ โดยปริมาณ 
การใชไ้ฟฟา้สงูสดุอยูท่ี ่๒๗,๑๙๘.๔ เมกะวตัต ์สาเหตกุม็าจากสภาพ 
อากาศที่ร้อนอบอ้าว อุณหภูมิอยู่ที่ ๓๗.๑ องศาเซลเซียส

จากวนัที ่๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ จนถงึวนัที ่๒๗ เมษายน ๒๕๕๘ กวา่ ๒๕,๙๒๐ นาท ี 
หรือ ๔๓๒ ชั่วโมง หรือ ๑๘ วัน ของการหยุดผลิตก๊าซธรรมชาติจากสาธารณรัฐ 
แห่งสหภาพเมียนมาเพื่อบำารุงรักษานั้น ความมั่นคงของระบบไฟฟ้าประเทศไทย 
ผ่านไปด้วยความเรียบร้อยราบรื่นด้วยดี เนื่องจากความร่วมมือร่วมใจระหว่าง 
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ไม่ว่าจะเป็นการจัดทำาแผนรองรับหากเกิดข้อขัดข้อง 
ในการจดัสง่เชือ้เพลงิ การซกัซอ้มการจดัการภาวะวกิฤตริว่มกบักระทรวงพลงังาน  
พร้อมคุมเข้มอย่างใกล้ชิดทุกมิติของระบบไฟฟ้า รวมทั้งมีมาตรการติดตาม 
ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้าตามมาตรฐาน นอกจากน้ียังได้มี 
การประชมุหารอื ประสานงานรว่มกบัการไฟฟา้ฝา่ยจำาหนา่ยทัง้ กฟน. และ กฟภ.  
เพื่อให้เกิดความพร้อมในการส่งจ่ายไฟฟ้าสูงสุด รวมถึงประชาชนทุกภาคส่วน 
ที่ร่วมมือร่วมใจประหยัดพลังงาน

ที่สำ�คัญที่สุด...ช่วงเวล�วิกฤติดังกล่�วพ้นผ่�นไปด้วยดี ก็เพร�ะคว�มมุ่งมั่น 
ทุม่เทของ “มนษุยไ์ฟฟ�้” ทกุคน...ทำ�ใหส้�ม�รถสง่จ�่ยไฟฟ�้ไดอ้ย�่งตอ่เนือ่ง 
มั่นคง “เพื่อคว�มสุขของคนไทย...อย่�งแท้จริง”
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อนุรักษ์พลังงาน ENERGY Saving

ด้วยนโยบายส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน  
(Renewable Portfolio Standard) ตน้ทนุทีล่ดลง และเทคโนโลย ี
เซลล์แสงอาทิตย์ในปัจจุบัน ทำาให้มีผู้สนใจติดตั้งแผงเซลล์ 
แสงอาทิตย์จำานวนมากขึ้น โดยเฉพาะที่รัฐแคลิฟอร์เนีย เนื่องจาก 
แผงเซลล์แสงอาทิตย์สามารถจับพลังงานจากดวงอาทิตย์ได้มาก 
เมื่อหันหน้าหาดวงอาทิตย์ ผู้ติดต้ังจึงพยายามหาวิธีให้แผงเซลล์ 
แสงอาทติยผ์ลติไฟฟา้ไดป้รมิาณมากทีส่ดุ โดยปรบัทศิทางและปรบั 
มุมเอียงของแผง หรือใช้เครื่องมือช่วยให้แผงหมุนตามดวงอาทิตย์

โดยท่ัวไปผู้ติดตั้งจะกำาหนดมุมเอียงของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 
กับแนวราบ เพื่อให้สามารถผลิตไฟฟ้าได้สูงสุด ในกรณีที่แผงเซลล์ 
แสงอาทิตย์ที่ติดต้ังทำามุมเอียง ผู้ติดตั้งจะกำาหนดทิศทางของแผง 
ว่าจะหันไปทิศใด เพื่อให้การผลิตไฟฟ้าในแต่ละช่วงเวลาของวัน 
ได้ปริมาณมากที่สุด สำาหรับผู้ที่อยู่ทางตอนเหนือ วิธีที่ง่ายที่สุดคือ 
การหันแผงเอียงไปทางใต้ การกำาหนดมุมเอียงจะเพ่ิมสูงขึ้นตาม 
ตำาแหนง่ของเสน้ละตจิดู กลา่วคอื ยิง่ทีต่ัง้หา่งไกลจากเสน้ศนูยส์ตูร 
มากเท่าไร ยิ่งต้องติดตั้งให้แผงมีมุมเอียงสูงขึ้น

อย่างไรก็ตาม พลังงานแสงอาทิตย์จะมีความเข้มสูงสุดในช่วงเที่ยง  
ขณะที่ความต้องการใช้ไฟสูงสุดจะเกิดขึ้นในช่วงบ่าย ซึ่งเป็น ๒ - ๓  
ชั่วโมงสุดท้ายที่ยังมีแสงแดด การหันแผงเซลล์แสงอาทิตย์ไปทาง 
ทิศตะวันตกจะช่วยให้ผลิตไฟได้มากกว่าหันไปทิศใต้ เนื่องจาก 
เป็นการหันไปทางฝั่งที่ดวงอาทิตย์ตก ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ 
จำานวนมากในชว่งเวลาดงักลา่วจงึเปน็ผลดตีอ่ระบบไฟฟา้ แตผู่ใ้ชไ้ฟ 
อาจมองไม่เห็นข้อดีนี้ หากไม่ได้จ่ายค่าไฟในอัตราตามช่วงเวลา 
ของการใช้ (Time of Use Rate) ตรงข้ามกับการจ่ายค่าไฟตาม 
วธิกีารหกัลบหนว่ย (Net-Metering) ทีก่ำาไรขึน้อยูก่บัปรมิาณไฟฟา้ 
ที่ผลิตได้ โดยไม่ได้คำานึงว่าเป็นการผลิตในช่วงเวลาใด

เรียบเรียงโดย สุภร เหลืองกำาจร

ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้
จากเซลล์แสงอาทิตย์
ขึ้นอยู่กับทิศทางมุมเอียง
และการติดตามดวงอาทิตย์
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กราฟแสดงภาพจำาลองปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ของเซลล์แสงอาทิตย์กำาลังผลิต  
๑ กิโลวัตต์ ที่ลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย

แหล่งที่มา: EIA
หมายเหตุ: ใช้สมมติฐานว่าแผงเซลล์แสงอาทิตย์เอียงทำามุม ๒๐ องศากับแนวราบ  

และมีกำาลังผลิต ๑ กิโลวัตต์ และมีปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้มีหน่วยเป็นวัตต์-ชั่วโมง

ตามสถติกิารตดิตัง้เซลลแ์สงอาทติยข์องแคลฟิอรเ์นยี (California Solar Statistics)  
สรุปได้ว่า ประมาณ ๒ ใน ๓ ของระบบเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้งอยู่กับที่  
ที่ติดตั้งในช่วงปี ๒๐๑๔ จะทำามุมเอียงระหว่าง ๑๑ - ๓๐ องศา โดยการติดตั้ง 
ในท่ีอยู่อาศัยและระบบพาณิชย์ขนาดเล็กโดยทั่วไป แผงจะมีมุมเอียงมากขึ้น 
ตามความลาดชันของหลังคา

ลูกค้าที่ใช้ไฟปริมาณมาก เช่น ลูกค้าประเภทกิจการพาณิชย์ อุตสาหกรรม 
และสถาบัน เป็นลูกค้าที่มีแนวโน้มจะจ่ายค่าไฟแบบอัตราตามช่วงเวลาของการ 
ใช้ไฟ จึงต้องคำานึงถึงทั้งปริมาณและช่วงเวลาของการผลิตไฟฟ้า ด้วยเหตุผลนี้  
การติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์จำานวนมากอาจจะต้องใช้วิธีที่ต่างออกไป ซึ่งก็คือ 
ใช้ระบบติดตามดวงอาทิตย์ ระบบติดตามดวงอาทิตย์แกนเดียวจะถูกติดตั้ง 
แบบทำามุมเอียง แต่ระบบนี้จะหมุนแผงเซลล์แสงอาทิตย์ตามการเคลื่อนตัว 
ของดวงอาทิตย์จากตะวันออกไปตะวันตกได้ ซึ่งช่วยเพิ่มปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิต 
ได้ในช่วงระหว่างวัน โดยเฉพาะในช่วงพระอาทิตย์เริ่มขึ้นและกำาลังจะตก  
ส่วนระบบติดตามดวงอาทิตย์แบบแกนคู่ก็มีกระบวนการดังกล่าวเช่นกัน  
โดยสามารถเปลี่ยนมุมเอียงตามตำาแหน่งสูงตำ่าของดวงอาทิตย์บนท้องฟ้าได้ด้วย

นอกจากเพิม่ปรมิาณไฟฟา้ทีผ่ลติไดต้อ่ปแีลว้ ระบบตดิตามดวงอาทติยย์งัสามารถ 
ช่วยลดผลกระทบของข้อจำากัดตามฤดูกาลด้วย อย่างไรก็ตาม ระบบติดตาม 
ดวงอาทิตย์ยังไม่เป็นที่นิยมมากนัก เซลล์แสงอาทิตย์ที่มีกำาลังผลิตมากกว่า ๑๐  
กิโลวัตต์ในแคลิฟอร์เนีย ซึ่งมีสิทธิได้รับการสนับสนุนจาก California’s Solar  
Initiative (CSI) ราวรอ้ยละ ๓๐ ตดิตัง้ดว้ยระบบตดิตามดวงอาทติยแ์บบแกนเดยีว  
และอีกร้อยละ ๔ ติดตั้งด้วยระบบติดตามแบบแกนคู่ หรือไม่ก็เป็นแบบผสมกัน  
แต่โดยส่วนใหญ่คือร้อยละ ๖๖ เป็นระบบติดตั้งอยู่กับท่ี ขณะท่ีแผงเซลล์ 
แสงอาทิตย์ที่มีกำาลังผลิตน้อยกว่า ๑๐ กิโลวัตต์ ที่ติดตั้งในแคลิฟอร์เนียในช่วงปี  
๒๐๑๔ เกือบทั้งหมด เป็นแบบติดตั้งอยู่กับที่ไม่มีระบบติดตามดวงอาทิตย์

กราฟจำาลองปริมาณไฟฟ้าเฉลี่ยที่ผลิตได้จากเซลล์แสงอาทิตย์กำาลังผลิต  
๑ กิโลวัตต์ ใน ๑ ชั่วโมง ในฤดูกาลต่าง ๆ ในลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย
(หน่วยเป็นวัตต์-ชั่วโมง)

แหล่งที่มา: EIA

Characteristics of fixed-mount solar panel systems installed in California
percent of capacity installed in 2014

tilt angle (degrees from horizontal) orientation (nearest compass heading)
tracking,
dual-axis

tracking,
single-axis
tilted south

no tracking,
tilted south

no tracking,
flat

Simulated energy production for one kilowatt of solar PV capacity in Los Angeles, Calif.
hourly average production by season, watthours

Simulated energy production for one kilowatt of solar PV capacity in Los Angeles, Calif.
average energy production in a day 

watts (alternating current)
annual energy production

kilowatthours (alternating current)

มุมเอียงของระบบเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้ งอยู่กับที่ ในแคลิฟอร์ เนีย  
และสัดส่วนกำาลังผลิตติดตั้ง (ร้อยละ) ที่ติดตั้งในปี ๒๐๑๔

แหล่งที่มา: California Solar Statistics
หมายเหตุ: ไม่รวมระบบที่ติดตั้งโดยทำามุมเอียงหลาย ๆ แบบ และ Multiple Direction  

หมายถึงระบบที่มีการหันแผงไปหลาย ๆ ทิศทาง

สถานท่ีติดตั้งบางแห่งอาจจะไม่เอื้อต่อการติดตั้งแผงให้มีมุมเอียงและหันหน้าไป 
ตามทศิทีต่อ้งการได ้โดยเฉพาะการตดิตัง้บนหลงัคา เนือ่งจากทศิทางและมมุเอยีง 
ทีแ่ตกตา่งจากลกัษณะของหลงัคา นอกจากนี ้การตดิตัง้ใหไ้ดม้มุเอยีงตามตอ้งการ  
ต้องใช้พื้นที่มากกว่าเดิมเพื่อขจัดปัญหาเงาบดบัง และต้องลงทุนโครงสร้างสูงขึ้น  
ผูต้ดิตัง้บางสว่นจงึพยายามใชว้ธิกีารตดิตัง้หลาย ๆ  แบบ เพือ่ขจดัปญัหาเงาบดบงั 
และในขณะเดียวกันเพื่อให้สามารถจับแสงอาทิตย์ได้มากขึ้นในช่วงที่ดวงอาทิตย์ 
กำาลังจะขึ้นและกำาลังตก
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โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า
= ค่าไฟฟ้าฐาน + ค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft)
ค่าไฟฟ้าฐาน ต้นทุนในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
 ระบบสายส่ง ระบบจำาหน่าย
 และค่าผลิต
ค่าไฟฟ้าผันแปร การเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่าย
(Ft) ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม
 ได้แก่ ค่าเชื้อเพลิง
 และค่าซื้อไฟฟ้า

กติกาโปร่งใส ชัดเจน
• แยกค่าไฟฟ้าฐานกับค่า Ft

• ขึ้นลงตามต้นทุนเชื้อเพลิง
• พิจารณาปรับ 4 เดือน/ครั้ง

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
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แจ้งมติ กกพ. ให้ 3 การไฟฟ้า เพื่อประกาศเรียกเก็บต่อไป

ประกาศในเว็บไซต์
ของ กกพ.

รับฟังความคิดเห็น
ก่อนประกาศ

ใช้จริง

คณะกรรมการกำากับกิจการพลังงาน (กกพ.)
มีทั้งนักวิชาการภาครัฐและเอกชนตรวจสอบ

เพื่อผลประโยชน์ของประชาชนและเป็นธรรมทุกฝ่าย

กระบวนการกำากับค่า Ft

ผู้ประกอบการ เช่น
กฟผ., กฟน., กฟภ., ปตท.

ส่งข้อมูล

กกพ.
พิจารณาค่า Ft

ประกาศเรียกเก็บ

เว็บไซต์ของสำานักงาน กกพ.

ประกาศรับฟังความคิดเห็น
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

สำานักงาน กกพ.

จัดทำาข้อมูลเสนอ
คณะอนุกรรมการ
กำากับดูแลอัตรา

ค่าพลังงานและค่าบริการ

คณะอนุกรรมการฯ
พิจารณาประมาณการค่า Ft

ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย

กกพ. รับทราบผลการรับฟัง
ความคิดเห็นและพิจารณา

ให้ความเห็นชอบ
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พฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘๒๖

ทีมช่างสายของ

กฟผ.
สร้างหุ่นยนต์ใช้งานขึงสายส่งไฟฟ้า

ลดเวลา ราคาถูกกว่านำาเข้าจากต่างประเทศ

เรื่องและภาพ: กองประสานสื่อสารระบบผลิตและส่งไฟฟ้า

นวัตกรรม INNOVATION
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พฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒๗

จากจินตนาการในจอแก้ววัยเด็กสู่ฝันท่ีเป็นจริง เม่ือปัจจุบันเริ่มมีการสร้าง  
“หุ่นยนต์” เพื่อนำามาช่วยงานมากขึ้น ซึ่งสามารถช่วยลดทั้งเวลา เพิ่มปริมาณ 
การผลติ และเพิม่คณุภาพ สำาหรบัการไฟฟา้ฝา่ยผลติแหง่ประเทศไทย (กฟผ.)  
โดยกองบำารุงรักษาสายส่ง ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือก็ได้มีการนำาหุ่นยนต์  
เข้ามาใช้งานเป็นครั้งแรกของ กฟผ. และประเทศไทย ปฏิบัติงานขึงสายส่ง  
๑๑๕ เคว ีชว่งสถานีไฟฟา้แรงสงูตาก ๑ - สถานีไฟฟา้แรงสงูตาก ๒ วงจรที ่๒ 
ทำาให้สามารถปฏิบัติงานในสถานที่ที่เป็นอุปสรรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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พฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘๒๘

นายวิสูตร ชำานาญช่าง หวัหนา้กองบำารงุรกัษาสายสง่ ฝา่ยปฏบิตักิาร 
ภาคเหนือ นำาทีมช่างสายในสังกัดกองบำารุงรักษาสายส่ง  
เข้าปฏิบัติงานขึงสายส่ง ๑๑๕ เควี ช่วงสถานีไฟฟ้าแรงสูง 
ตาก ๑ - สถานไีฟฟา้แรงสงูตาก ๒ วงจรที ่๒ ดว้ยหุน่ยนตส์ิง่ประดษิฐ ์
จากผู้ปฏิบัติงานแผนกบำารุงรักษาสายส่ง ๔ เพื่อเสริมความมั่นคง 
ระบบไฟฟ้าในพื้นท่ีภาคเหนือ ณ บริเวณบ้านวังหิน อำาเภอเมือง  
จังหวัดตาก เมื่อต้นปี ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา

นายวสิตูร ชำานาญชา่ง เลา่วา่ กองบำารงุรกัษาสายสง่ ฝา่ยปฏบิตักิาร 
ภาคเหนือ มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลบำารุงรักษาสายส่งในพื้นที่ 
ภาคเหนือให้มีความมั่นคง สามารถส่งจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับ 
ผู้ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ การใช้หุ่นยนต์เข้าปฏิบัติงาน 
ในครั้งนี้ เป็นการขึงสายส่ง ๑๑๕ เควีใหม่ ช่วงสถานีไฟฟ้า 
แรงสูงตาก ๑ - สถานีไฟฟ้าแรงสูงตาก ๒ วงจรที่ ๒ ระยะทาง  
๑๓.๕ กิโลเมตร เพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าในพื้นที่  
จังหวัดตากและจังหวัดใกล้เคียงในพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งบางช่วง 
พบอุปสรรค เนื่องจากสายไฟฟ้าพาดผ่านเรือนจำาที่ไม่สามารถ 
เขา้ไปปฏบิตังิานได ้หรอืสายไฟฟา้พาดผา่นแมน่ำา้ปงิทีม่คีวามกวา้ง 
กวา่ ๗๒๐ เมตร ฯลฯ ขอ้จำากดัเหลา่นีล้ว้นเปน็งานทีม่คีวามทา้ทาย 
และยากลำาบาก

ภายใต้ข้อจำากัดเหล่านี้ จำาต้องแก้ไขให้ได้เพราะเป้าหมายของ 
การปฏิบัติหน้าที่นั้นมีเวลาเป็นตัวกำาหนด หากล่าช้าอาจสร้าง 
ผลกระทบตอ่ผูใ้ชไ้ฟฟา้ได ้จงึตอ้งหาอปุกรณเ์สรมิทีส่ามารถชว่ยให ้
ปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก ปลอดภัย และประหยัดเวลาที่สุด  
ทีมผู้ปฏิบัติงานแผนกบำารุงรักษาสายส่ง ๔ กองบำารุงรักษาสายส่ง 
จงึไดป้ระดษิฐค์ดิคน้พฒันาหุน่ยนตข์ึน้ ควบคมุการทำางานระยะไกล 
ผ่านรีโมทคอนโทรล โดยหุ่นยนต์จะทำาหน้าที่ว่ิงไปบนสายล่อฟ้า  
(Overhead Ground Wire) ของสายส่งไฟฟ้าแรงสูง เพ่ือใช้ 
ดึงเชือกนำาร่องข้ามอุปสรรคดังกล่าว ก่อนจะขึงสายไฟฟ้าข้าม 
ในขั้นตอนต่อไป

นับได้ว่าเป็นครั้งแรกของ กฟผ. ที่ใช้หุ่นยนต์ช่วยปฏิบัติงาน 
ขึงสายส่งไฟฟ้า ซ่ึงสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ปลอดภัย ส่งผลให้ระยะเวลาในการปฏิบัติงานลดลง และ 
ใช้ผู้ปฏิบัติงานน้อยกว่า รวมทั้งมีราคาที่ถูกกว่านำาเข้าจาก 
ต่างประเทศ โดยสามารถนำาไปประยุกต์ใช้ในงานขึงสายส่งไฟฟ้า 
ด้วยวิธีไม่ดับกระแสไฟฟ้า และงานตรวจสาย Fiber Optic  
ซึ่งช่วยลดการดับกระแสไฟฟ้าในระหว่างปฏิบัติงาน ทำาให้ 
ไม่ส่งผลกระทบถึงผู้บริโภค รวมทั้งเป็นการสร้างความเชื่อม่ัน  
และเปน็ประโยชนต์อ่ กฟผ. ในอนาคต 
อีกด้วย

นายวิสูตร ชำานาญช่าง
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พฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒๙

นายจตุพร พรมจันทร์ หัวหน้าหน่วยบำารุงรักษาสายส่งเชียงใหม่  
แผนกบำารุงรักษาสายส่ง ๔ ในฐานะหัวหน้าทีมผู้ประดิษฐ์คิดค้น 
หุ่นยนต์ กล่าวว่า ส่ิงประดิษฐ์ชิ้นนี้ต่อยอดจากหุ่นยนต์ที่ใช้ใน 
การตรวจสาย แตไ่มส่ามารถรบัแรงดงึไดม้าก จงึไดค้ดิคน้และพฒันา 
ให้สามารถดึงสายส่ง และสามารถขนอุปกรณ์หนักต่าง ๆ ได้  
โดยในอนาคตจะนำาไปต่อยอดพัฒนาด้วยการติดกล้องเพื่อให้ 
สามารถตรวจสายสง่ไฟฟา้ และสามารถรองรบังานในหลายรปูแบบ 
มากยิ่งขึ้น

สายส่งไฟฟ้าแรงสูงต้องพาดผ่านแม่นำ้าปิง
ที่มีความกว้างกว่า ๗๒๐ เมตร
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พฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘๓๐

คนต้นแบบ The IDOL

“คุณณัฐพล ชะเอม” วิศวกรระดับ ๗ แผนกระบบควบคุม 
หมอ้นำา้และกังหัน กองระบบควบคมุโรงไฟฟา้พลงัความรอ้นรว่ม 
และกังหันก๊าซ ฝ่ายบำารุงรักษา ได้ฝากผลงานที่มีประโยชน์ 
ให้กับองค์การไว้หลายผลงาน ไม่ว่าจะเป็นผลงานการสร้างสรรค์ 
นวัตกรรม และผลงานบทความเชิงวิชาการเพ่ือสร้างองค์ความรู้  
ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีวันเส่ือมราคาให้อยู่คู่องค์กรตลอดไป  
ผลงานล่าสุดคือ เป็นหัวหน้าทีมคิดค้นนวัตกรรม “การเพิ่ม
ประสทิธภิาพและกำาลงัการผลติสำาหรบัเครือ่งกงัหนักา๊ซ Siemens  
รุ่น V94.3A โดยการปรับมุมการเปิด IGV” ซึ่งได้รับรางวัล 
ที่  ๓ สาขาวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย 
จากมูลนิธิ “กำาธน สินธวานนท์” ประจำาปี  
๒๕๕๖ และรางวัลดีเลิศ (อันดับ ๑) จาก 
การประกวดสิ่งที่คิดค้นหรือประดิษฐ์ 
สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ กฟผ. ประจำาปี  
๒๕๕๗ นอกจากนี้ยังได้รับเลือกให้เป็น  
“วิศวกรดีเด่น ประจำาปี ๒๕๕๖” อีกด้วย

วิศวกรดีเด่นของ กฟผ.

คุณณัฐพล ชะเอม
เรื่อง: ทีมข่าวประชาสัมพันธ์

การพฒันางานใหเ้ปน็ประโยชนต์อ่องคก์ารเปน็ภารกจิหนึง่ 
ที่จะทำาให้องค์การมีศักยภาพเพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการ 
ลดเวลา การลดขั้นตอนการทำางาน การลดงบประมาณ  
การเพิ่มประสิทธิภาพ เป็นต้น ทีมข่าวประชาสัมพันธ์  
ไดส้บืเสาะจนพบผูป้ฏบิตังิานของการไฟฟา้ฝา่ยผลติ 
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) คนหนึ่งที่มีความสามารถ 
ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมจนได้รับรางวัลมูลนิธิ
“กำาธน สินธวานนท์” มาอย่างต่อเนื่อง
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พฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ๓๑
คุณณัฐพล ชะเอม เล่าว่า ไม่ว่าจะเป็นผลงานนวัตกรรม  
หรือบทความวิชาการต่าง ๆ ที่คิดทำาข้ึนก็เพ่ือต้องการพัฒนา 
และปรับปรุงงานของ กฟผ. ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างผลผลิต 
ต่อองค์กรให้สูงขึ้น รวมถึงเพื่อถ่ายทอดความรู้ที่ได้จากการศึกษา 
และประสบการณ์การทำางาน สร้างเป็นองค์ความรู้ที่ยั่งยืนให้กับ 
หน่วยงานและองค์กร เพราะการสร้างองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ 
ตอ่องคก์รจำานวนมากจะมสีว่นชว่ยผลกัดนัองคก์รใหเ้จรญิกา้วหนา้ 
ต่อไปอย่างไม่สิ้นสุด ซึ่งตนเองมีคติประจำาใจคือ “ไม่สำาคัญว่า 
พรุง่นีค้ณุจะเปน็อะไร แตส่ิง่ทีส่ำาคญัทีส่ดุคอื วนันีค้ณุทำาอะไรเปน็”

ผลงานที่โดดเด่นในช่วงที่ผ่านมาของคุณณัฐพล ชะเอม ได้แก่  
บทความวิชาการเรื่องการควบคุมเคร่ืองกังหันก๊าซ Siemens  
ในกรณีค่า Wobbe Index เปลี่ยนแปลง (มิถุนายน ๒๕๕๔)  
เรื่องหลักการปรับแต่งการเผาไหม้ สำาหรับเครื่องกังหันก๊าซ MHI  
รุ่น 701F3 (มิถุนายน ๒๕๕๕) เรื่อง Experience in instability  
problems of Dry Low NOx Combustion for EGAT’s Gas  
Turbine Power Plants (ตุลาคม ๒๕๕๖) เป็นต้น และได้มีโอกาส 
นำาเสนอผลงานทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ เช่น งาน  
CEPSI 2010, 2012 และ 2014 งานวิชาการผลิตไฟฟ้า ฯลฯ  
ส่วนผลงานนวตักรรม ได้แก่ งานสร้าง/พฒันางาน DLN Combustion  
Tuning แบบบูรณาการ ปี ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕ มีจุดประสงค์เพื่อให้ 
ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. สามารถดำาเนินการทำา Combustion Tuning  
เองได้ ซึ่งสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้เชี่ยวชาญจาก 
ต่างประเทศครั้งละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

ไม่สำาคัญว่า
พรุ่งนี้คุณจะเป็นอะไร
แต่สิ่งที่สำาคัญที่สุดคือ
วันนี้คุณทำาอะไรเป็น

สำาหรับผลงานล่าสุดคือการสร้างนวัตกรรมทางกระบวนการผลิต 
เรื่อง เพิ่มประสิทธิภาพและกำาลังการผลิตสำาหรับเครื่อง 
กังหันก๊าซ Siemens รุ่น V94.3A โดยการปรับมุมการเปิด IGV  
และได้มีการนำาไปใช้งานจริงที่โรงไฟฟ้าจะนะ ผลงานชิ้นนี้เป็นการ 
สร้างกระบวนการหาจุดทำางานที่เหมาะสมของอุปกรณ์ควบคุม 
ปริมาณอากาศของเครื่องกังหันก๊าซที่มีชื่อว่า Inlet Guide Vane  
หรือ IGV โดยการนำาข้อมูลการเดินเครื่อง ข้อจำากัดของอุปกรณ์ 
ทางกล และกระบวนการควบคุมที่เกี่ยวข้อง มาพิจารณาร่วมกัน 
เพือ่ใหเ้ครือ่งกงัหนักา๊ซทำางานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพสงู โดยผลงาน 
ชิ้นนี้สามารถเพิ่มกำาลังการผลิตให้กับเครื่องกังหันก๊าซได้ถึง  
๖.๘ เมกะวัตต์ และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้มากกว่า 
ร้อยละ ๑.๑ ซึ่งถือเป็นการช่วยลดการใช้ปริมาณทรัพยากร 
ธรรมชาติของประเทศจากการที่โรงไฟฟ้ามีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  
อีกทั้งยังสามารถนำากระบวนการดังกล่าวน้ีไปประยุกต์ใช้กับ 
เครื่องกังหันก๊าซรุ่นอื่นได้อีกด้วย เกิดเป็นองค์ความรู้ ประหยัดเงิน 
ให้แก่องค์กรที่สามารถทำาเองได้โดยไม่ต้องไปจ้างต่างประเทศ

“อยากให้ทุกคนคิดว่า กฟผ. เป็นเหมือนบ้านและครอบครัวที่สอง 
ของตนเอง หากเราคิดแบบนี้จะเกิดเป็นความรักต่อองค์กรท่ีจะ 
ไม่คิดเอาเปรียบองค์กร ไม่ทำางานให้ผ่านไปวัน ๆ แต่เราจะเกิด 
ความมุ่งมั่นที่จะทำางานเพื่อให้บ้านหรือครอบครัวของเรามี 
ภาพลักษณ์ที่ดี และอยากจะพัฒนาให้องค์กรของเราก้าวหน้า 
ยิ่ง ๆ ขึ้นไป” คุณณัฐพลกล่าวทิ้งท้าย

คุณณัฐพล ชะเอม ถือเป็นบุคคลต้นแบบของ กฟผ. คนหนึ่งที่มี 
ความมุ่งมั่นในการพัฒนางาน ปรับปรุงประสิทธิภาพการ 
ดำาเนินงาน เพื่อให้ กฟผ. เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม อีกทั้งยัง 
ใฝ่พัฒนาตนเองให้เข้ากับความเปล่ียนแปลง มีการคิดอย่าง 
เปน็ระบบและบรูณาการสรา้งสรรคส์ิง่ใหม ่ๆ  สมกบัเปน็ตวัอยา่ง 
ที่ดีแก่ผู้อื่นในการทำางาน
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ใจเขาใจเรา Keep in MIND

เรื่อง: กฤษณ์ สุนทรชาติ

ภาพ: กองผลิตสื่อประชาสัมพันธ์

โครงการแว่นแก้ว
ออกหน่วยวัดสายตางานกาชาดครั้งแรก

ภายใต้อาคารกองบัญชาการกองทัพน้อยที่ ๑  
กองทัพภาคที่ ๑ เขตดุสิต กรุงเทพฯ ถูกแปลง 
สภาพใหม่ให้กลายเป็นหน่วยตรวจวัดสายตา 
ประกอบแว่นของโครงการแว่นแก้ว ในช่วงเวลา 
เพียงไม่กี่วันของการจัดงานกาชาดที่จัดขึ้น  
ในระหว่างวันที่ ๓๐ มีนาคม - ๗ เมษายน  
พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีปร ะชาชนจำ านวนมาก 
ใหค้วามสนใจทยอยเข้ารับบริการอยา่งตอ่เนือ่ง และ 
บางคนก็รีบต่ืนต้ังแต่เช้าตรู่เพ่ือมารอรับบริการ 
กันตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. 
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พฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘๓๔
ช่วงบ่ายวันหนึ่งของงานกาชาด ขณะที่รถยนต์กำาลังทยอย 
เคลื่อนออกจากบริเวณงาน ประชาชนเริ่มหลั่งไหลเข้ามาในบริเวณ 
ทีจ่ดังานเพิม่ขึน้ กวา่จะเดนิทางถงึกองทพัภาคที ่๑ กท็ำาเอาเหนือ่ย 
เหมือนกัน แต่พอได้ยินเสียงของพ่ีประกิจ สันติสุข เจื้อยเเจ้วมา 
ตามลม ตัง้แตย่งัเดนิไมถ่งึหนว่ยตรวจวดัสายตาฯ เพยีงเทา่นีไ้มต่อ้ง 
ถามหรอกครับว่าโครงการแว่นแก้วไปทางไหน แค่เดินตามเสียง 
พี่ประกิจรับรองได้ว่าพบกับโครงการแว่นแก้วแน่นอน

พี่ประกิจ สันติสุข อธิบายให้ฟังว่า เนื่องจากครั้งนี้เป็นการร่วม 
ออกหน่วยให้บริการวัดสายตาของโครงการแว่นแก้วในงานกาชาด 
เป็นครั้งแรก และยังเป็นครั้งแรกที่ได้ออกหน่วยให้บริการต่อเนื่อง 
ถึง ๙ วัน ทำาให้ทีมงานทุกคนต้องเตรียมการวางคิวสับเปลี่ยน 
หมุนเวียนให้พร้อมเต็มที่เพื่อให้การบริการมีความคล่องตัวที่สุด

ขณะที่นายสุนชัย คำานูณเศรษฐ์ ผู้ว่าการ กฟผ. ได้กล่าวถึงที่มาของ 
การรเิริม่โครงการในครัง้นีว้า่ “การดำาเนนิงานของโครงการแวน่แกว้  
จัดตั้งขึ้นเพื่อสนองพระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
สยามบรมราชกมุาร ีโดยการไฟฟา้ฝา่ยผลติแหง่ประเทศไทย (กฟผ.)  
พร้อมด้วยพันธมิตรในโครงการ ได้แก่ โรงพยาบาลเมตตา 
ประชารกัษ ์(วดัไรข่งิ) และบรษิทัหอแวน่กรุป๊ จำากดั ตา่งพรอ้มใจกนั 
ร่วมให้บริการตรวจวัดสายตาในงานกาชาดประจำาปี ๒๕๕๘  
เพ่ือถวายเปน็พระราชกศุลในโอกาสทีเ่จรญิพระชนมาย ุ๖๐ พรรษา 

“สำาหรับการออกหน่วยของโครงการฯ ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ได้ร่วม 
งานกาชาด ต้องขอขอบคุณกองทัพภาคที่ ๑ ที่ได้เอื้อเฟื้อสถานที่ 
ตลอดการจัดงานทั้ง ๙ วัน ในการให้บริการตรวจวัดสายตาฯ  
เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ทั้งนี้ กฟผ. ยังได้บริจาคเงินเพื่อเป็น 
ค่าแว่นตาในครั้งนี้เป็นจำานวน ๑,๓๕๐,๐๐๐ บาท และบริษัท 
ผลิตไฟฟ้า จำากัด (มหาชน) และบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง  
จำากัด (มหาชน) ได้ร่วมบริจาคสมทบเครื่องมือวัดสายตาอีก 
หน่วยงานละ ๓๐๐,๐๐๐ บาทอีกด้วย”

ด้านกระแสตอบรับภายหลังจากที่มีการประชาสัมพันธ์โครงการฯ  
ได้ไม่นานนัก ประชาชนที่ทราบข่าวก็ทยอยมาขอรับบริการอย่าง 
ต่อเนื่อง ถึงขนาดต่ืนแต่เช้ามืดเลยทีเดียว อย่างคุณป้าพยอม  
เกรียงเชิดศักดิ์ กล่าวว่า “ดิฉันมีอายุมากขึ้น สายตาพร่ามัว 
อ่านหนังสือไม่ชัด พอทราบข่าวจากเพื่อนที่มารับบริการไปแล้ว  
จึงลองสวมเเว่นตาของเพ่ือนที่ได้รับจากโครงการฯ ดู เห็นว่า 
ใสสว่าง ชัดเจนมาก จึงกระวีกระวาดต่ืนแต่เช้ามืด รีบเดินทาง 
จากบางแค เพื่อมาขอรับบริการ จากนี้จะได้อ่านหนังสือได้อย่าง 
สบายใจ”

คุณประกิจ สันติสุข

คุณป้าพยอม เกรียงเชิดศักดิ์ 
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ดา้นพนกังานจติอาสา กฟผ. น.ส.พราวรุง้ พสิษิฐก์ลุ สงักดัฝา่ยบญัช ี
และงบประมาณสายงานผลติไฟฟา้และเชือ้เพลงิ และ น.ส.พรพมิล  
ประยูรวรวงศ์ สังกัดฝ่ายบัญชีและงบประมาณสายงานพัฒนา 
ร่วมแชร์ประสบการณ์เปี่ยมสุขในครั้งนี้ว่า “เป็นครั้งแรกท่ีได้ 
ออกมาหาประสบการณ์อันมีค่าในการออกหน่วยบริการโครงการ 
แว่นแก้ว เกิดความรู้สึกที่ดีและประทับใจ สิ่งท่ีเราท้ังคู่ได้รับ  
เป็นทั้งการพัฒนาตนเอง และยังฝึกฝนให้เรามีจิตรักงานบริการ  
ฝึกให้เป็นคนใจเย็น แม้ว่าจะมีเวลาส้ัน ๆ เพียง ๑ วันก็ตาม  
แต่ก็ทำาให้เราเกิดความสุขที่ได้ทำาหน้าที่ตรงน้ี และยังทำาให้เรา 
ได้รู้ว่ายังมีคนอีกจำานวนมากที่ยังรอคอยโอกาสนี้”

อย่างไรก็ตาม โครงการแว่นแก้วยังคงเดินหน้าออกหน่วย 
วัดสายตาประกอบแว่น เพื่อมอบโอกาสให้กับบุคคลยากไร้  
หรือผู้มีรายได้น้อยต่อไป โดยโครงการแว่นแก้ววางเป้าหมาย 
ที่จะให้บริการวัดสายตาประกอบแว่นโดยไม่คิดมูลค่าให้ครบ 
ประมาณ ๖๐๐ คน ให้ได้ก่อนส้ินปี ๒๕๕๘ เพื่อให้คนไทย 
ได้มีแววตาที่สดใส ยกระดับคุณภาพชีวิต ย่ิงไปกว่าน้ัน 
สามารถดำารงชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างปกติสุขต่อไป 
ตามปณิธานของโครงการแว่นแก้ว

๓๕

คุณลุงวันชาติ สุวรรณคีรี อีกหนึ่งในผู้รับบริการกล่าวว่า “ผมอยู่ใน 
ชุมชนสินทรัพย์ ถนนพระรามที่ ๕ เขตดุสิต กรุงเทพฯ ทราบว่า 
มีการให้บริการตรวจสายตาประกอบแว่นในนามโครงการแว่นแก้ว  
ทีผ่า่นมาผมเคยเหน็โครงการฯ นีผ้า่นทางโทรทศัน ์แตไ่มค่ดิมากอ่น 
เลยว่าจะได้รับบริการตรวจสายตาประกอบแว่น รู้สึกดีใจ อยากให้ 
โครงการไดเ้พิม่โอกาสใหก้บัผูย้ากไรห้รอืผูด้อ้ยโอกาส เพราะเชือ่วา่ 
ยังมีคนอีกมากที่ยังไม่ได้รับโอกาสอย่างนี้”

แม้ว่าจะเป็นเสียงสะท้อนจากประชาชนส่วนหนึ่งเท่านั้น แต่ก็เป็น 
พลังเสริมแรงใจให้กับฟันเฟืองเล็ก ๆ ของเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ซึ่งทำา 
หน้าทีขั่บเคล่ือนการใหบ้ริการ เช่นเดยีวกบั “พีแ่กละ” สมชาย สนินอ้ย  
จากบรษิทัหอเเวน่กรุป๊ จำากดั ทีป่ฏบิตัหินา้ทีต่ัง้แตร่เิริม่โครงการฯ นี ้ 
เขากล่าวอย่างภาคภูมิใจว่า “บริษัทได้สร้างนโยบายสนับสนุน 
ให้พนักงานทุกคนเสียสละส่วนตนและหมุนเวียนกันทำาประโยชน์ 
เพ่ือสังคม สำาหรับผมแล้วแม้ว่าจะเหน็ดเหนื่อย แต่โอกาสแบบนี้ 
ถือเป็นโชค เพราะเราได้มอบทั้งความสุขและความหวังให้กับ 
คนหลายคน ทำาให้พวกเขาได้มีสายตาที่สดใสขึ้น มันมีค่ามากกว่า 
เงินทอง เพียงรอยย้ิมจากผู้รับบริการก็ทำาให้เราทุกคนหายเหนือ่ยแล้ว  

ซึ่งจากประสบการณ์ที่พบมา ชาวบ้าน 
ส่วนใหญ่พอได้แว่นแล้ว ก็ช่วยให้เขา 
ไม่ต้องรบกวนลูกหลาน ทำาให้คุณภาพ 
ชวีติของเขาดขีึน้ บางคนทีไ่ดร้บัแวน่ตา 
แล้วยกเงินอธิษฐานร่วมบริจาคส่งต่อ 
โอกาสให้คนอื่น หรือบางคนได้รับแล้ว 
เก็บไว้บูชาเลยก็มีครับ”

คุณวันชาติ สุวรรณคีรี น.ส.พราวรุ้ง พิสิษฐ์กุล และ น.ส.พรพิมล ประยูรวรวงศ์

คุณสมชาย สินน้อย
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พฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘๓๖

นานาทัศนะ The OPINION

ด้วยภารกิจของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในการจัดหาพลังงานไฟฟ้าและดูแล
ระบบไฟฟ้าให้เกิดความมั่นคงและเพียงพอต่อความต้องการใช้ไฟฟ้า จึงเป็นภารกิจอันใหญ่หลวง
ของ กฟผ. เนื่องจากพบว่าในแต่ละปีประเทศไทยมีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นทุกปี

ขณะที่ภาคประชาชนคนเมืองมีไลฟ์สไตล์ที่สะดวกสบายจน 
มีพฤติกรรมที่มีความคุ้นชินต่อความสะดวกรวดเร็วในระบบ 
สาธารณูปโภค เช่น เปิดสวิตช์เมื่อใดแสงสว่างมาทันที เปิดก๊อกนำ้า  
นำ้าก็มีใช้ไม่ขาดสาย เมื่อท้องร้องยามดึกก็เปิดไมโครเวฟอุ่นอาหาร 
ได้ทันที หรือก่อนนอนต้องเปิดแอร์หรือพัดลม คล้าย ๆ จะบอกว่า 
เป็นมาตรฐานของระบบสาธารณูปโภคที่สอดรับกับพฤติกรรม 
คนเมืองที่มีไลฟ์สไตล์แบบเร่งรีบและมีการใช้โซลูช่ันต่าง ๆ เพื่อ 
ความสะดวกสบาย 

มุมมองของคนเมือง
ที่มีต่อ กฟผ.

เรื่อง: นางสาวอริยา พุมมา
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ไลฟ์สไตล์คนเมืองหลวงหรือแม้แต่เมืองใหญ่ ๆ มีการใช้เครื่อง 
ปรบัอากาศเปน็จำานวนมาก เพราะบา้นเราเปน็เมอืงรอ้น โดยเฉพาะ 
ในฤดูร้อนย่ิงมีการใช้กันมาก ประกอบกับปัจจุบันมีชนิดเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
เพือ่อำานวยความสะดวกเปน็จำานวนมาก จงึสง่ผลตอ่การใชพ้ลงังาน 
ไฟฟ้าสูงเหมือนเงาตามตัว และยังไม่รวมระบบขนส่งมวลชนใน 
ปจัจบุนัอยา่งรถไฟฟา้ ทีเ่ปน็พาหนะหลกัในการเดนิทางของคนเมอืง 
ไปแล้ว และในอนาคตจะมีการขยายเส้นทางออกไปหลายเส้นทาง  
ก็ต้องใช้ไฟฟ้าเช่นกัน สิ่งเหล่านี้คือภาระหน้าที่ของ กฟผ. ที่จะต้อง
ผลติและจดัหาแหลง่พลงังานไฟฟา้ เพือ่รองรบัความตอ้งการใชไ้ฟฟา้ 
ทั้งจากภาคครัวเรือน ภาคอุตสาหกรรม และภาคขนส่งมวลชน

คอลัมน์ ''นานาทัศนะ'' ฉบับนี้ เรามาฟังเสียงจากประชาชน 
หลากหลายอาชีพที่มีต่อภาคพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย  
ว่าคิดเช่นไร

พฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘
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ไฟฟ้าเป็นสิ่งที่จำาเป็นและมีอิทธิพลอย่างมากในชีวิต 
ประจำาวนั ทัง้ยงัเปน็ปจัจยัสำาคญัในการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิ 
ของประเทศ เราจึงต้องใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ  
เพื่อเป็นการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าไว้ใช้ในภายภาคหน้า 
อย่างยั่งยืน

๓๗
“บ่อยคร้ังที่ผมทราบการดำาเนินการต่าง ๆ ของ กฟผ.  
อย่างใกล้ชิด ผมเป็นคนอำาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี  
ซึ่งก็อาศัยอยู่ใกล้ ๆ กับ กฟผ. ผมว่าไฟฟ้าเป็นสิ่งสำาคัญ 
ต่อการใช้ชีวิตประจำาวันอย่างมาก โดยเฉพาะคนเมือง 
อย่างผม ผมมีพฤติกรรมเคยชินกับการเข้าบ้านต้องเปิด 
สวิตช์ไฟอย่างมาก จนบางทีก็คิดนะครับว่า หากลอง 
ไม่เปิดซิ... ไม่ทำาอะไรเลยเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้า อยู่แบบ 
ไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้า จะเป็นอย่างไร

“จนในที่สุดผมก็ทำาไม่ได้ นี่ละเป็นตัวบ่งบอกว่าชีวิตผมขาดไฟฟ้าไม่ได้  
และอกีประการหนึง่ เดีย๋วนีย้งัมรีะบบอำานวยความสะดวกใหก้บัคนในเมอืง 
ในการจ่ายค่าไฟฟ้าผ่านโทรศัพท์มือถือผ่านเลขที่บัญชี ไม่ต้องไปยืนต่อแถว  
เพือ่เปน็การประหยดัเวลาไดม้ากขึน้ ตอบโจทยค์นเมอืงทีใ่ชช้วีติอยา่งเรง่รบี  
สุดท้ายผมพึงพอใจกับการทำางานของ กฟผ. รวมไปถึงการไฟฟ้านครหลวง  
(กฟน.) ที่ส่งกระแสไฟฟ้ามายังบ้านผมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการ 
พัฒนาระบบอยู่เสมอ ผมขอเป็นกำาลังใจให้ กฟผ. เป็นองค์การที่สังคม 
ให้การยอมรับตลอดไป”

“สำาหรับประเทศไทยปัจจุบันมีการขยายตัวของภาคธุรกิจสูงมาก โรงงาน ศูนย์การค้าใหม่ ๆ  
เกิดขึ้นมากมาย รู้สึกอุ่นใจที่ กฟผ. มีแผนการดำาเนินงานเพื่อสร้างความมั่นคงทางไฟฟ้าชัดเจน  
ในความชัดเจนและมั่นคง ผมเชื่ออย่างยิ่งว่า ความก้าวหน้าของสังคมและภาคธุรกิจจะมีการ 
เชื่อมโยงถึงกัน พร้อม ๆ กับความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ และความกินดีอยู่ดี 
ของสังคมที่พึ่งพาซึ่งกันและกัน ความรักและศรัทธาในการรักษาส่ิงแวดล้อม การช่ืนชม 
ความดงีาม การสรา้งสิง่ทีม่ปีระโยชนแ์กส่งัคม การประหยดัการใชท้รพัยากรของโลก การศรทัธา 
ในการให้ ฯลฯ เป็นสิ่งที่องค์กรต้องทำาอยู่สมำ่าเสมอ ผมเห็นโครงการใหญ ่ ๆ เกิดขึ้นมากมาย 
ทั้งท่ีลงทุนเองและร่วมลงทุนกับภาคเอกชน ทั้งในประเทศและนอกประเทศ มั่นใจว่า 
ประเทศไทยจะไม่ขาดไฟฟ้า หรือเกิดไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างอย่างประเทศอื่น ๆ ผมขอเชิดชูว่า  
กฟผ. และทุกภาคส่วนมีความเป็นมืออาชีพ ส่งความสุขสู่ประชาชนได้อย่างกว้างขวาง”

“ในภาพรวมของระบบไฟฟ้าของบ้านเรานั้น มีการทำางานอย่าง 
มีประสิทธิภาพ เมื่อเกิดเหตุขัดข้องเวลาไฟดับก็รอประมาณไม่เกิน 
ครึ่งชั่วโมง ไฟก็กลับมาใช้ได้ปกติ ส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายของท่ีบ้าน 
บางครั้งใช้ไฟไม่เกินประมาณ ๙๐ หน่วย เลยไม่ต้องเสียเงิน 
ด้วยซำ้าไป ถือว่าดีเลยทีเดียว แต่สำาหรับ กฟผ. อยากฝากว่า  
ให้พัฒนาพลังงานไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง ไม่อยากให้เกิดอุปสรรคใด ๆ   
จนทำาให้เกิดไฟฟ้าดับ เพราะมันส่งผลต่อชีวิตประจำาวัน ทำาให้ 
มีปัญหาในการดำาเนินชีวิต ดังนั้นพูดได้เลยว่า กฟผ. คือส่วนหนึ่ง 
ของประชาชนคนเมืองและประชาชนคนไทย เพราะ กฟผ. อยู่ 
เคียงข้างทุกชีวิต หากไม่มีไฟฟ้าเราก็อยู่ไม่ได้”

นายภัทรโชติ ศิริภัทร
นักแข่งรถกระบะทางเรียบ
และประกอบธุรกิจส่วนตัว

จังหวัดนนทบุรี

อาจารย์กอบกิจ ประดิษฐผลพานิช
หัวหน้าภาควิชาการสื่อสารการตลาด

คณะนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

นางสาวอารยา ไหลล้น
พนักงานส่งเสริม
การขายสินค้า

CSR

58-01-063_032-037_Egat_A-Coated.indd  37 7/28/15  10:49 PM



ท้าพิสูจน์ ถ่านหินตกนํ้า
เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมจริงหรือ?
เรื่อง: อโนชา จงก้องเกียรติ  ภาพ: กองสื่อสารพัฒนาโครงการ ฝ่ายสื่อสารองค์การ

อ้อมกอดสีเขียว Care the EARTH

ถ่านหินจากต่างประเทศที่ขนส่งเข้าสู่โรงไฟฟ้า หากร่วงหล่นลงทะเลจะส่งผลกระทบต่อ 
สตัวน์ํา้และสิง่แวดลอ้มหรอืไม ่เปน็ประเดน็คําถามท่ี NGO ต้ังข้อสงสยั โดยระบุวา่ในถ่านหิน 
มีโลหะหนักอยู่จํานวนมาก หากถ่านหินร่วงหล่นลงทะเล โลหะหนักเหล่านี้จะแพร่กระจาย 
สู่สิ่งแวดล้อมในทะเล ทําให้สัตว์นํ้าปนเปื้อนโลหะหนัก และถ้าคนกินปลาที่มีโลหะหนักเจือปน 
เข้าไปก็จะไปสะสมในร่างกาย ซึ่งโลหะหนักเหล่านี้คือสารก่อมะเร็งนั่นเอง
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ประเด็นถ่านหินตกนํ้าเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมจึงเป็นเรื่องที่  
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ต้องพิสูจน์

ท่ามกลางแดดร้อนเปรี้ยงของเดือนมีนาคม คณะ “ท้าพิสูจน์”  
นำาโดย คุณพล คงเสือ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า ๓ ได้ร่วม 
ลงเรือล่องไปยังบริเวณท่าเรือสะพานช้าง ตำาบลคลองขนาน  
อำาเภอเหนอืคลอง จงัหวดักระบี ่โดยเชญิ ศ. ดร.ธราพงษ ์วทิติศานต ์ 
รองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมเดินทางพิสูจน์ 
ความจริง เนื่องจากได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าพบถ่านหินลิกไนต์ 
จำานวนมากบริเวณท่าเรือสะพานช้าง อยู่ห่างจากโรงไฟฟ้ากระบ่ี 
ประมาณ ๑ กโิลเมตร จงึไดเ้ชญิอาจารยธ์ราพงษซ์ึง่เปน็ผูเ้ชีย่วชาญ 
ด้านการเผาไหม้ถ่านหินและการปลดปล่อยมลสารโลหะหนัก  
มาพิสูจน์ว่าถ่านหินที่ชาวบ้านแจ้งนั้นเป็นถ่านลิกไนต์จริงไหม  
และหากเป็นถ่านลิกไนต์จริง สัตว์นำ้าที่อาศัยในท้องนำ้าบริเวณที่มี 
ถ่านลิกไนต์จะมีโลหะหนักสะสมอยู่หรือไม่

ศ. ดร.ธราพงษ์ วิทิตศานต์
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หลังจากที่อาจารย์ธราพงษ์ได้พิจารณาถ่านหินด้วยสายตาแล้ว  
อาจารย์บอกว่าน่าจะเป็นถ่านหินชนิดลิกไนต์ ซึ่งบริเวณใกล้เคียง 
กันนี้เคยเป็นเหมืองถ่านหินผลิตถ่านลิกไนต์ป้อนให้กับโรงไฟฟ้า 
กระบี่ กับคำาถามที่ว่า ถ่านหินตกนำ้าจะเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม 
หรือไม่ อาจารย์ธราพงษ์ได้อธิบายตามหลักวิชาการว่า แม้ถ่านหิน 
จะมีองค์ประกอบของโลหะหนักจำาพวกปรอท ตะกั่ว แคดเมียม  
สารหนู แต่โลหะหนักจะถูกชะละลายเมื่อแช่อยู่ ใน 
กรดเข้มข้นเท่านั้น นำ้าทะเลโดยธรรมชาติมีคุณสมบัติ 
เป็นด่าง จึงไม่สามารถชะละลายโลหะหนักปนเปื้อน 
สู่สิ่งแวดล้อมอย่างแน่นอน

บังหมาดหยา ทําสวน ประธานเครือข่ายเฝ้าระวัง 
การทําประมงชายฝั่ง อําเภอคลองท่อม จังหวัด 
กระบ่ี ชาวบ้านผู้แจ้งข่าวถ่านหินบอกกับคณะ 
ท้าพิสูจน์ว่า ทำาประมงชายฝั่งบริเวณสะพานช้าง 
มากว่า ๔๐ ปีแล้ว เพราะบริเวณนี้มีกุ้ง หอย ปู ปลา 
ชุกชุม บังหมาดหยายังบอกอีกด้วยว่า รู้ว่าใต้คลองขนานตั้งแต่ 
โรงไฟฟ้ากระบี่เรื่อยลงมามีถ่านหินตั้งนานแล้ว เพราะมีชาวประมง 
ลงไปดำาหอยแลว้ตดิถา่นหนิขึน้มา ตอนแรกบงัหมาดหยาไดน้ำาถา่น 
มาใช้เป็นเชื้อเพลิงแทนถ่านไม้ ผลปรากฏว่าหม้อทะลุ เพราะ 
ถ่านลิกไนต์ให้ความร้อนสูงมากนั่นเอง

คณะท้าพิสูจน์ลอยเรืออยู่เกือบครึ่งชั่วโมงก็โล่งอกเมื่อ พี่สุริยา  
กั่วเจริญ ชาวบ้านที่อาสาดำานำ้าสำารวจถ่านหินก็โผล่พ้นนำ้าขึ้นมา 
พร้อมชูถ่านหินและหอยในมือ สร้างความตื่นเต้นให้กับคณะฯ  
เพราะนอกจากจะได้เห็นกับตาว่าใต้พื้นนำ้ามีถ่านหินอยู่จริงแล้ว  
หอยนางรมทีพ่ีส่รุยิาดำาขึน้มายงัตวัใหญม่าก ๆ  แกะเปลอืกออกแลว้ 
ตวัโตเทา่ฝา่มอื พีส่รุยิาบอกวา่ ขา้งใตค้ลองขนานลกึลงไปประมาณ  
๑๒ เมตร มีถ่านหินเยอะมาก ชาวบ้านมักจะมาปักอวนดักสัตว์นำ้า 
แถวนี้ เพราะกุ้ง หอย ปู ปลาชุมมาก

บังหมาดหยา ทําสวน

สุริยา กั่วเจริญ

๔๐
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อาจารย์ธราพงษ์ยังอธิบายเพิ่มเติมอีกว่า ถ่านหินยังมีความเป็น 
รพูรนุจงึชว่ยในการดดูซบัสิง่สกปรกรวมทัง้โลหะหนกัไดด้ ีเราจงึนำา 
ถ่านหินมาใช้ทำาผงถ่านกัมมันต์ (Activated Carbon) สำาหรับใช้ 
ประโยชน์ด้านต่าง ๆ เช่น ใช้เป็นสารกรองนำ้าเพื่อดูดซับสีและกลิ่น 
ในระบบผลิตนำ้าประปา ใช้ในระบบบำาบัดนำ้าเสีย ใช้บำาบัดนำ้าใน 
ตู้ปลาเพื่อดูดซับสารอินทรีย์และสิ่งสกปรกเจือปน และใช้ในระบบ 
ฟอกอากาศ ดังน้ัน เมื่อสัตว์นำ้าปล่อยของเสียออกมาในรูป 
สารแอมโมเนีย ก็จะถูกขจัดหรือดูดซับโดยถ่านหิน จึงมีความ 
เปน็ไปไดว้า่บรเิวณทีม่ถีา่นหนิจะทำาใหน้ำา้มคีวามสะอาดกวา่บรเิวณ 
อื่น จึงเป็นปัจจัยให้มีสัตว์นำ้าอาศัยอยู่ชุกชุม

สำาหรับถ่านหินและหอยนางรมที่เก็บได้ในวันนี้ ทีมคณะวิจัย 
ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะนำาไปวิเคราะห์เพื่อให้ทราบชนิด 
ของถ่าน องค์ประกอบและค่าความร้อน ส่วนหอยนางรมจะนำาเข้า 
หอ้งปฏบิตักิาร ศนูยว์จิยัวทิยาศาสตรข์องมหาวทิยาลยั เพือ่วเิคราะห์ 
หาโลหะหนัก โดยใช้เวลาประมาณ ๒ สัปดาห์ “ผลการทดสอบ 
จะเป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่จะพิสูจน์ข้อสงสัยให้กับสังคม  
เป็นการตอบคําถามเรื่องความเป็นพิษของถ่านหินในนํ้าทะเล 
ที่มีความน่าเช่ือถือ เนื่องจากมีผลการวิเคราะห์ตรวจสอบ 

ทางวิทยาศาสตร์รองรับ” อาจารย์ธราพงษ์กล่าวในที่สุด

นอกจากการหาคำาตอบเร่ืองสัตว์นำ้าถูกปนเป้ือนโดยโลหะหนัก 
จากถ่านหินหรือไม่แล้ว อาจารย์ธราพงษ์ยังมีแผนงานที่จะค้นหา 
คำาตอบในประเด็นเรื่องการปนเปื้อนของถ่านหินในทะเล โดยจะ 
ทำาการทดลองเปรียบเทียบระหว่างการนำาถ่านหินละลายใน 
กรดเข้มข้น กับการนำาถ่านหินละลายในนำ้าทะเล เพื่อเปรียบเทียบ 
การชะละลายของโลหะหนักจากถ่านหินว่าแตกต่างกันอย่างไร  
รวมทั้งจะทำาการทดลองด้วยว่าถ่านหินท่ีแช่อยู่ ในนำ้าทะเล 
จะดูดซับโลหะหนักหรือไม่ ซ่ึงการทดลองท้ังหมดน้ีจะใช้เวลา 
ประมาณ ๓ เดือน

งานวิจัยคร้ังนี้ถือเป็นการนําความจริงมาให้ปรากฏแก่สังคม  
โดยใช้หลักวิชาการทางวิทยาศาสตร์จากสถาบันการศึกษา 
ที่มีความเชี่ยวชาญและมีความเป็นกลางมารองรับ ซ่ึงไม่ว่า 
ผลการวิจัยจะออกมาเป็นเช่นไร ทุกฝ่ายควรรับฟังและช่วยกัน 
หาทางออกใหก้บัปญัหาพลงังาน โดยมผีลประโยชนข์องประเทศ
เป็นที่ตั้ง

๔๑
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ของดีรอบบ้านเรา

เรื่องและภาพ: หน่วยประสานงานก่อสร้างและอพยพ

โครงการจัดการที่ดินและอพยพเหมืองแม่เมาะ

สตรอว์เบอร์รี่
สด สด ปลอดสารพิษ

หมู่บ้านเวียงสวรรค์ หมู่ที่ ๙ ตําบลแม่เมาะ อําเภอแม่เมาะ  
จังหวัดลําปาง เป็นหมู่บ้านที่อพยพจากโครงการขยาย 
เหมืองลิกไนต์แม่เมาะสําหรับโรงไฟฟ้าเครื่องที่ ๑๐ - ๑๑  
และดว้ยสภาพภมูปิระเทศทีม่คีวามอดุมสมบรูณข์องผนืดนิ 
ในอําเภอแม่เมาะ สามารถปลูกต้นสตรอว์เบอร์รี่ที่มีรสชาติ 
หวาน หอม อร่อย และปลอดสารพิษ ที่สําคัญที่สุด  
ไม่ใช้ยาฆ่าแมลง ทําให้เกิดความต้องการของผู้บริโภค 
มากขึ้น สร้างรายได้วันละกว่าหนึ่งพันบาท

บนพื้นที่รองรับการอพยพบ้านเวียงสวรรค์

58-01-063_038-043_Egat_A-Coated.indd  42 7/28/15  10:59 PM



CSR ๔๓

คุณระเด่น วงศ์คำา หรือพี่เด่น และคุณวาสนา วงศ์คำา หรือพี่แหม่ม  
สองสามีภรรยาเจ้าของไร่สวนสวรรค์สตรอว์เบอร์รี่ อำาเภอแม่เมาะ  
จังหวัดลำาปาง เล่าให้ฟังว่า จากความชอบกินสตรอว์เบอร์รี่ ในช่วง 
ฤดหูนาวจะไปเทีย่ว ชม ชมิสตรอวเ์บอรร์ีข่องสวนตา่ง ๆ  มาหลายป ี 
จนเมื่อปี ๒๕๕๖ ได้เริ่มทดลองปลูกในกระถางในบ้านของตนเอง 
พบว่าสภาพภูมิอากาศในอำาเภอแม่เมาะสามารถทำาให้ต้น 
สตรอว์เบอร์ร่ีออกดอกออกผลได้ดี ทำาให้เกิดแนวคิดในการปลูก 
เป็นสวนขึ้น พร้อมกันน้ันได้ศึกษาและท่องเที่ยวไปตามสวน 
ในจังหวัดใกล้เคียง จนได้ไปที่ไร่แห่งหนึ่งในจังหวัดพะเยา ได้พูดคุย 
แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่ งกันและกัน จึงได้ขอซื้อต้นพันธุ์  ๘๐  
(พันธุ์พระราชทาน) มาปลูกจำานวน ๕๐๐ ต้น ในช่วงเดือนตุลาคม  
๒๕๕๗ จากนั้นในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ ผลผลิตก็เริ่มออกดอก 
ออกผลรุน่แรก ระหวา่งนัน้ไดท้ยอยปลกูเพิม่มากขึน้ ปจัจบุนัทีส่วน 
มีต้นสตรอว์เบอร์รี่กว่า ๒,๐๐๐ ต้น ในพื้นที่ ๑ งาน เก็บผลผลิตได้ 
วนัละประมาณ ๕ กิโลกรัม กิโลกรัมละ ๓๐๐ บาท สามารถสรา้งรายได ้
ให้กับครอบครัวได้อีกทางหน่ึง และต่อไปในอนาคตข้างหน้า  
คุณระเด่นและคุณวาสนามีแผนพัฒนาพื้นที่และการปลูกให้มาก 
ยิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถต่อยอดเป็นศูนย์เรียนรู้เชิงเกษตรกรรม  
หรือแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรมได้

สำาหรับสตรอว์เบอร์รี่ปลอดสารพิษ คุณระเด่นมีเทคนิคในการปลูก 
ด้วยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ลีโอนาไดต์ และกากนำ้าตาล นอกจากน้ี 
ยังได้ใช้วิธีธรรมชาติในการล่อผึ้งและแมลงมาช่วยผสมเกสร  
เพ่ือเพ่ิมผลผลิต โดยการปลูกต้นข้าวโพดเป็นแนวรั้วเพื่อให้ผึ้ง 
และแมลงมาตอมทั้งดอกข้าวโพดและดอกของต้นสตรอว์เบอร์รี่  
และที่สำาคัญคือ ไม่มีการใช้ยาฆ่าแมลง ตลอดจนวิธีการดูแล 
ผลสตรอว์เบอร์รี่ด้วยการใช้แก้วพลาสติกรองรับผลเพื่อป้องกันมด  
แมลง และนกทีม่าจกิกนิ ทำาใหไ้ดส้ตรอวเ์บอรร์ีร่ปูรา่งสวย สแีดงสด  
มีรสชาติอร่อย หอม หวาน มีคุณภาพ และปลอดภัย

ไร่สวนสวรรค์สตรอว์เบอร์ร่ีแห่งน้ีมีพ้ืนท่ีปลูกบริเวณใต้แนวสายส่ง  
ในหมู่บ้านเวียงสวรรค์ หากสนใจเข้าเยี่ยมชมสวน การเดินทาง 
เริ่มจากซุ้มทางเข้าหมู่บ้านเวียงสวรรค์ ขับตรงเข้ามาประมาณ  
๘๐๐ เมตร ด้านซ้ายมือจะมีป้ายสวนสตรอว์เบอร์รี่บอกไว้  
หรอืจะโทร.สอบถามกอ่นไปที ่โทร. ๐๘-๑๘๘๗-๕๑๐๕ โดยในปนีี ้
เจ้าของสวนคาดว่าจะมีผลสตรอว์เบอร์รี่ปลอดสารพิษจําหน่าย 
ได้ถึงประมาณต้นเดือนมีนาคม
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กฟผ. ไม่ไปไม่รู้ Unseen EGAT

เริ่มต้นเข้าเทียบชานชาลาที่สถานีรถไฟเทพาเป็นแห่งแรก สถานี
รถไฟแหง่นีเ้ปน็สถานรีถไฟทีม่อีายเุกา่แกถ่งึ ๑๐๖ ป ีโดยสรา้งขึน้ใน 
ป ีพ.ศ. ๒๔๕๒ ซึง่ขณะนัน้พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั 
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้สร้างทางรถไฟจากจังหวัด 
เพชรบุรีจรดจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้นเมื่อรถไฟสายใต้ตัดผ่าน 
อำาเภอเทพาก็ได้นำาความเจริญมาสู่ชุมชนด้วย ปัจจุบันชาวเทพา 
จงึได้รับอานิสงส์จากสถานีรถไฟแห่งน้ีในฐานะเป็นจุดขายเมนูไก่ทอด 
สูตรเด็ดที่มีชื่อเสียงของชาวอำาเภอเทพานั่นคือ “ไก่ทอดเทพา”  
เนื้อแน่น กรอบนุ่ม ไม่ชุ่มนำ้ามัน และที่สำาคัญคือทอดด้วยนำ้ามัน 
ครั้งเดียว นอกจากรสชาติอร่อยชวนเคี้ยว ดีต่อสุขภาพแล้ว ยังดีต่อ 
ส่ิงแวดล้อมอีกด้วย เพราะไก่ทอดเทพาเสิร์ฟพร้อมกับแกงเขียวหวาน 
ในกระทงใบตองตามวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวเทพา

เรื่อง: ณัฐกฤต ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา

ภาพ: ทรงวิทย์ สหวัชริน

เทพากับมัคคุเทศก์พลังงาน

ผมพบกับคำาขวัญของอำาเภอเทพา จังหวัดสงขลา  
ที่กล่าวไว้อย่างน่าสนใจว่า “พระสามองค์คู่บ้าน  
ตระหง่านเกาะขาม หาดงามทรายขาว ข้าวแกง 
ไก่ทอด รีสอร์ทเรียงราย” แต่สิบปากว่าอาจ 
ไม่เท่าตาเห็น ใน Unseen EGAT ฉบับนี้ น้อง ๆ  
มัคคุเทศก์พลังงานจึงขันอาสาทำาหน้าที่นำาชม 
ของดีเมืองเทพาแต่ละอย่างฉบับเจาะลึก ให้เรา 
ได้ตามรอยเกาะพิกัดจุดสำาคัญได้อย่างไม่พลาด  
ครบเครื่องทั้งที่กินและที่เที่ยวอย่างจุใจ
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เตม็อิม่เมนคูาวมาตอ่ของหวาน 
กบัผลไมท้ีม่ชีือ่เสยีงของชมุชนเทพา 
ที่เห็นจะไม่พ้น “แตงโม” ซ่ึงมีเนื้อแน่น รสชาติกลมกล่อม ชุ่มคอ ฉำ่าช่ืนใจ 
แต่ไม่หวานจนเกินไป และปราศจากสารเคมี ใครจะหาทานก็ไม่ยาก เพราะตลอดสองข้างทางของถนนท่ีมุ่งหน้า 
ไปบ้านเกาะแลหนังเต็มไปด้วยแผงร้านแตงโมหลากหลายร้านให้เราแวะเลือกซื้อหาได้ไม่ขาดสาย

ที่เมืองเทพาแห่งนี้มีอาชีพยอดฮิตประจำาถิ่นคืออาชีพ “ประมง” เพราะเป็นอาชีพดั้งเดิมที่ทำาสืบทอดมายาวนาน  
โดยปจัจบุนันีม้กีารสรา้งมลูคา่เพิม่จากอาชพีประมงดว้ยการเลีย้งปลากะพงในกระชงั ชว่ยสรา้งรายไดใ้หก้บัชาวประมง 
อย่างเป็นกอบเป็นกำาทีเดียว และด้วยความชำานาญด้านประมงก็ทำาให้ผมไม่แปลกใจนัก เมื่อน้องมัคคุเทศก์พลังงาน 

แนะนำาผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อลือชาอย่าง “กะปิเทพา” กะปิแท้  
เต็มรสกุ้งเคยคุณภาพที่ทำาขึ้นในช่วงเดือนมกราคม - มีนาคม  
ของทุกปี (เป็นช่วงที่มีกุ้งเคยเป็นจำานวนมาก) การันตี 
ความอุน่ใจใหผู้บ้รโิภคสำาหรบัทานเองและซือ้หาเปน็ของฝาก  
เพราะไ ด้รับคำ ารับรองในมาตรฐานของสำ านั กงาน 
คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข (อย.)  
แล้ว และข่าวดีอีกข่าวสำาหรับคนนิยมของอร่อย อยากลิ้ม 
รสชาติกะปิเทพาแบบไม่ต้องเดินทางมาสงขลา คือ ขณะนี้ 
กะปเิทพาไดว้างจำาหนา่ยในหา้งสรรพสนิคา้ชัน้นำาหลายแหง่ 
แล้วครับ
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นอกจากนี้ มัคคุเทศก์พลังงานยังได้นำาชมแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ  
ในเขตอำาเภอเทพา อาทิ หาดสะกอม ชายหาดอันสวยงามของ 
ชาวเทพาที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างยิ่ง เพราะมีพ้ืนทรายขาว เน้ือนุ่ม 
ละเอียดชวนให้เปลือยเท้าสัมผัส ใต้ร่มเงาของต้นสนใหญ่น้อย 
ที่ไหวกิ่งก้านเล่นลมยามสาย คลื่นทะเลระริกตามแรงลม สะท้อน 
กับแสงแดดระยิบระยับ

เราเดินตามเส้นทางขึ้นไปยังเนินเขาแห่งหนึ่ง พบเจดีย์เขาเขียว  
ฐานเจดีย์มีลักษณะเป็นฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสกว้างประมาณ ๔ เมตร  
สูงประมาณ ๖ เมตร ต้ังอยู่บนผา ไม่ปรากฏหลักฐานปีที่สร้าง  
สันนิษฐานว่าชื่อเรียกคงมาจากบริเวณหน้าผาที่มีรอยสลักไว้ในหิน 
ไมช่ดัเจนนกั แตจ่บัสว่นทีพ่อจะอา่นไดม้คีำาวา่ “นายเขยีว” ปจัจบุนั 
เจดีย์แห่งนี้ได้รับการพัฒนาปรับปรุงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำาคัญ 
แห่งหนึ่งของอำาเภอเทพา
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ทอดสายตาจากมุมพระเจดีย์ที่ต้ังอยู่ริมผา เราจะสามารถมองเห็น 
เกาะขาม ซ่ึงเป็นเกาะเล็ก ๆ ที่มีพื้นที่ประมาณ ๒ ไร่ ลักษณะ 
ของเกาะเป็นโขดหินสูงชันมีต้นไม้ปกคลุม มีชายหาดเล็กน้อย  
เป็นแหล่งปะการังนำ้าตื้นและเป็นแหล่งตกปลา อยู่ห่างจากฝ่ัง 
ประมาณ ๒ กิโลเมตร ชาวบ้านเล่าว่า “หาดสะกอม” มีการ 
เปลีย่นแปลงทกุป ีเมือ่ถงึฤดมูรสมุ คลืน่และลมรนุแรงมาก เมือ่เขา้สู ่
ฤดูร้อน ทะเลจะเงียบสงบและสวยงามมาก ซึ่งเป็นฤดูกาลที่ 
นักท่องเที่ยวนิยมมาเยี่ยมชม ที่หาดสะกอมจึงมีเครื่องเล่นที่ 
หลากหลาย อาทิ เรือพาย บานานาโบ๊ต และเจ็ตสกี จากชายหาด 
เราเห็นเด็ก ๆ กำาลังเล่นโปโลนำ้าอยู่ในทะเล ในขณะที่เจ็ตสกี 
กำาลังลากบานานาโบ๊ตของเราห่างฝั่งไปทุกที คนขับเจ็ตสกีบอกกับ 
เราวา่ จะใหล้ากแบบโลดโผนหรอืแบบเรยีบ ๆ  กไ็ด ้สาว ๆ  มคัคเุทศก ์
พลังงานของเราเลือกอย่างหลังครับ 

ซึมซับบรรยากาศทะเลครึกคร้ืนฝ่าฟองคลื่นแล้ว ยังมีทัศนียภาพ 
ของชายทะเลบ้านเกาะแลหนังมุมอื่น ๆ ชวนให้จับจ้อง ดื่มดำ่ากับ 
แหลง่ประวตัศิาสตรส์ำาคญัคูเ่มอืงเทพา เชน่ วดัพระสามองค ์สถานที ่
ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเคยเสด็จประพาสต้น 
มาเยือนในอดีต รวมทั้งสะพานเทพาสันติสุข ซึ่งเป็นจุดถ่ายภาพ 
ชั้นเยี่ยมและแหล่งชมวิวชั้นดีที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพ 
ของชุมชนเทพาได้อย่างทั่วถึง

สุดท้ายที่ขาดไม่ได้คือแคมเปญ “ของดีเมืองเทพา” ที่เหล่า 
มัคคุเทศก์พลังงานร่วมแรงร่วมใจทำาขึ้น เพื่อเป็นไกด์สำาหรับ 
แนะนำาเบื้องลึกเบื้องหลังสถานที่น่าเที่ยวประจำาจังหวัดสงขลา 
แห่งนี้ คัดสรรครอบคลุมทั้งของกิน ของฝาก วัฒนธรรม 
ท้องถ่ินน่ารู้ รวมทั้งประวัติศาสตร์สำาคัญของชุมชนเทพาไว้  
ถึงตอนนี้หลายคนคงชีพจรลงเท้า อยากออกเดินทางไปรู้จัก 
เมืองเทพาบ้างแล้ว ผมรับรองว่าจะไม่ผิดหวัง เพราะยังมีของดี 
และสถานที่ที่น่าสนใจอีกมากเกินกว่าจะบรรยายได้หมด  
ต้องติดตามกันต่อไปครับ
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ท้ายเล่ม LAST Page

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

ภาพปก: Power Plant แหล่งจ่าย...ความสุข
โดย นายสาริ ขันทอง

รู้สึกหรือไม่คะว่าอากาศช่วงน้ีร้อนมากจริง ๆ เพราะปีน้ีฤดูร้อน 
ยาวนานขึ้น ประกอบกับช่วงฤดูฝน ฝนกลับไม่ตกตามฤดูกาล  
ทำาให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้น ฉะนั้น 
ในช่วงนี้จึงเป็นหน้าที่ของกระทรวงพลังงานและหน่วยงานที่ 
เกีย่วขอ้งอยา่งการไฟฟา้ฝา่ยผลติแหง่ประเทศไทย (กฟผ.) ทีจ่ะตอ้ง 
ประชาสัมพันธ์ให้คนไทยใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและรู้คุณค่า  
ด้วยโครงการประหยัดไฟที่สำาคัญของ กฟผ. คือ “โครงการฉลาก 
ประหยัดไฟเบอร์ 5”

กฟผ. เป็นหน่วยงานของรัฐที่ดูแลเรื่องการผลิตและจัดหาพลังงาน 
ไฟฟ้า ซึ่งเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของประชาชน ทว่า กฟผ.  
ไม่ได้ทำาหน้าที่จัดหาพลังงานไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว แต่ยังมุ่งหวัง 
ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการประหยัดพลังงานและ 
การใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพด้วย โดยฝ่ายปฏิบัติการด้านการ 
ใช้ไฟฟ้า กฟผ. ได้ดำาเนินการจัดการด้านการใช้ไฟฟ้าและส่งเสริม 
ให้มีการติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้ามาตั้งแต่ 
ปี ๒๕๓๘ จนถึงปัจจุบันมีชนิดอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ติดฉลากเบอร์ 5  
รวม ๒๕ ผลติภณัฑ ์คดิเปน็การตดิฉลากรวมทัง้สิน้ ๒๗๒ ลา้นฉลาก  
สามารถลดความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดลงได้ ๓,๕๘๗ เมกะวัตต์  
หรือเทียบเท่ากับลดการก่อสร้างโรงไฟฟ้าประมาณ ๔ แห่ง  
สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ลงได้ ๒๑,๔๑๔ ล้านหน่วย  
และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Co

2
) สู่บรรยากาศได้  

๑๒.๕ ล้านตัน โดยฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ที่ถูกต้องจะมี 
รูปแบบดังนี้

นายธาตรี ริ้วเจริญ ผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการสังคม กฟผ. กล่าวว่า “ขอให้มั่นใจว่าฉลาก 
ประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ของ กฟผ. นั้นได้มาตรฐาน เพราะได้ผ่านขั้นตอนการทดสอบ 
มาตรฐานการประหยัดพลังงานและมาตรฐานอ่ืน ๆ อาทิ ISO, IEC, มอก. เป็นต้น  
จากสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และสำานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
ขณะเดียวกันอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ติดฉลากฯ แล้ว กฟผ. จะมีการไปสุ่มกลับมาทดสอบว่ายังคง 
มีประสิทธิภาพในการประหยัดไฟฟ้าอยู่หรือไม่ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภคว่า  
อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกรุ่นทุกยี่ห้อที่ได้ติดฉลากฯ แล้วนั้นประหยัดไฟฟ้าได้จริง”

สำาหรับช่วงอากาศร้อนแบบนี้ การเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5  
ไม่ว่าจะเป็นเครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น ฯลฯ นอกจากจะสามารถช่วยประหยัดเงิน 
ในกระเป๋าของทุกท่านได้แล้ว ยังเป็นการช่วยประหยัดพลังงานของประเทศได้อีกด้วย  
เพื่อให้ประเทศไทยมีไฟฟ้าใช้อย่างยั่งยืน

ร้อนนี้...อย่าลืม
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5

ตัวอย่างฉลากฯ
เครื่องปรับอากาศ ชนิด Inverter
ฉลากขนาดจริง กว้าง ๑๐๒ มิลลิเมตร สูง ๑๓๑ มิลลิเมตร

ระดับประสิทธิภาพ
5 = ดีมาก 4 = ดี

3 = ปานกลาง 2 = พอใช้

1 = ตำ่า

ปีที่กำาหนดเกณฑ์พลังงาน

ค่าประสิทธิภาพ

ค่าการใช้พลังงาน (หน่วยต่อปี)

ค่าไฟฟ้า (บาทต่อปี)

รายละเอียดผลิตภัณฑ์: ยี่ห้อ รุ่น ขนาด ฯลฯ
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