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ทั่วไทยสวางไสว ดวยพระอัจฉริยภาพดานวิศวกรรม
          พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงหวงใยพสกนิกรของ
พระองคมาโดยตลอด และดวยพระอัจฉริยภาพดานวิศวกรรม 
เมื่อคราวเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยือนราษฎรในถิ่นทุรกันดาร 
พระองคไดทรงมีพระราชดำริให กฟผ. ทำการสำรวจและศึกษา
พื้นที่ เพื่อกอสรางโครงการโรงไฟฟาพลังน้ำขนาดเล็กผลิตกระแส

ไฟฟาใหราษฎรในชนบท อาทิ โรงไฟฟาบานขุนกลาง จ.เชียงใหม 
โรงไฟฟาพลังน้ำเขื ่อนแมงัดสมบูรณชล จ.เชียงใหม โรงไฟฟา
พลังน้ำคลองชองกล่ำ จ.สระแกว โรงไฟฟาพลังน้ำบานสันติ จ.ยะลา 
และเขื่อนพรมธารา จ.ชัยภูมิ ซึ่งการพัฒนาพลงังานไฟฟา ในพื้นที่
หางไกลชวยสงเสริมคุณภาพชีวิตราษฎรใหดีขึ้น
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พระผู�ทรงเป�นวิศวกร
นักพัฒนาแห�งแผ�นดิน

โรงไฟฟาบานขุนกลาง โรงไฟฟาพลังงานน้ำ
เขื่อนแมงัดสมบูรณชล

โรงไฟฟาพลังงานน้ำ
คลองชองกล่ำ

โรงไฟฟาพลังงานน้ำ
บานสันติ



          เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา
อยูหัว ทรงมีพระราชดำรัสช้ีแนะแนวทางการดำเนินชีวิตแกพสกนิกร
ไทย ใหสามารถดำรงตนอยูอยางม่ันคงภายใตกระแสความเปล่ียนแปลง
ของโลก บนหลัก “ความมีเหตุผล” “พอประมาณ” และ “มีภูมิคุมกัน” 
กฟผ. จึงไดจัดตั้ง “โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน” 
ต้ังแตป 2546 เพ่ือถายทอดองคความรูตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

โดยใหพนักงาน กฟผ. ท่ัวประเทศชวยกันขยายแนวคิดน้ีไปสูชุมชน
รอบหนวยงานของ กฟผ. ดวยการสนับสนุนชุมชนในดานวิชาการ 
บุคลากร และงบประมาณดำเนินการเพื่อเปนจุดเริ่มตนสวนหนึ่ง
ในการทำประมง เกษตร ปศุสัตว และรักษาฟนฟูสิ ่งแวดลอม 
โดยปราศจากสารพิษ สงผลใหประชาชนมีความสุข

 ไมเพียงโรงไฟฟาพลังน้ำขนาดเล็กท่ีหลอเล้ียงชุมชนเทาน้ัน 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ยังทรงใหความสำคัญตอการจัดการ
แหลงน้ำขนาดใหญใหเกิดประโยชนสูงสุด ซึ่ง กฟผ. ไดรับสนอง
พระราชดำริ โดยพัฒนาเขื่อนขนาดใหญในความดูแลของ กฟผ. 
กระจายตัวอยูทั่วประเทศโดยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงมี
พระมหากรุณาธิคุณพระราชทานนามเขื่อนใหญเพื่อเปนสิริมงคล 
9 แหง ประกอบดวย เขื่อนศรีนครินทร จ.กาญจนบุรี เขื่อนภูมิพล 
จ.ตาก เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ เขื่อนอุบลรัตน จ.ขอนแกน เขื่อน
วชิราลงกรณ จ.กาญจนบุรี เขื่อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี เขื่อน
จุฬาภรณ จ.ชัยภูมิ เขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎรธานีและโรงไฟฟา
ลำตะคองชลภาวัฒนา จ.นครราชสีมา เขื่อนขนาดใหญของ กฟผ. 
ทุกแหง ลวนเปนตนน้ำของแมน้ำสายหลักทั่วประเทศ แตการจะมี
น้ำใหเขื่อนไดทำหนาที่กักเก็บนั้น ตองอาศัยความสัมพันธที่
เอื้ออำนวยประโยชนตอกัน ระหวางทรัพยากรดิน น้ำ และปาไม 
กฟผ. จึงไดดำเนินโครงการปลูกปา กฟผ. มากวา 20 ป อาทิ 

โครงการปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติ โครงการปลูกตนกลา 
ปาตนน้ำ ถวายพอ โครงการปลูกตนไมรอบบานพอ เปนตน ทำให
วันน้ีตนน้ำลำธารของเมืองไทยยังคงมีอยู ยังผลมาถึงการท่ีประชาชน
มีอาชีพ เลี้ยงตัวเองได จากความอุดมสมบูรณที่เกิดขึ้น
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พระมหากษัตริยนักพัฒนา แนะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หนทางสูการพัฒนาอยางยั่งยืน

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ทรงประกอบพิธีเปด
โรงไฟฟาพลังน้ำเขื่อนแมงัดสมบูรณชล

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว   เสด็จพระราชดำเนินเขื่อนบางลาง

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว   เสด็จพระราชดำเนินเขื่อนภูมิพล



 สวัสดีผูอานทุกทาน กลับมาพบกันอีกคร้ังกับ EGAT Magazine วารสารประจำ
องคการ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) แมวารสารฉบับนี้จะมีอายุเพียง 
9 ปกวา ๆ แตสำหรับ กฟผ. แลว อยูเคียงคูกับสังคมไทยมากวา 47 ป นับต้ังแตมีการรวม
3 องคการ อันไดแก การไฟฟายันฮี การไฟฟาตะวันออกเฉียงเหนือ และการลิกไนท 
เปน กฟผ. เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2512

 จากจุดเร่ิมตนเล็ก ๆ ดวยกำลังผลิตติดต้ังเพียง 907 เมกะวัตต ในวันน้ัน ไดเติบโต
อยางตอเน่ือง จนวันน้ีประเทศไทยมีกำลังผลิตไฟฟารวมท้ังประเทศ 38,838 เมกะวัตต 
โดยเปนโรงไฟฟาของ กฟผ. 15,548 เมกะวัตต คิดเปนรอยละ 40 ของกำลังผลิตรวม
ทั้งประเทศ และสายสงไฟฟาที่ยาวกวา 32,993.68 วงจร-กิโลเมตร พรอมดวยสถานี
ไฟฟาแรงสูงรวม 213 สถานี

 นอกจากภารกิจในการจัดหาไฟฟาใหเพียงพอตอความตองการของประเทศที่
พุงสูงข้ึนอยางตอเน่ืองแลว กฟผ. ยังมุงม่ันการดำเนินงานดวยความรับผิดชอบตอสังคม 
ชุมชน และสิ่งแวดลอม โดยปลูกฝงวัฒนธรรมองคการใหแกพนักงาน ที่ไมเพียงมุงมั่น
ในความเปนเลิศ แตยังตองมีความเอื ้ออาทรตอสังคมและชุมชน ภายใตปรัชญา 
“โรงไฟฟาอยูที่ใด สังคมตองอยูดีมีสุข” โดยการเขารวมเปนจิตอาสาในโครงการเพื่อ
สังคมและสิ่งแวดลอมตาง ๆ เชน โครงการปลูกปา โครงการแวนแกว โครงการชีววิถี
เพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน ฯลฯ เพ่ือเปนสวนหน่ึงในการสรางสรรคสังคมไทยใหเขมแข็ง 
และเกื้อกูลซึ่งกันและกัน 

 ตลอดระยะเวลา 47 ปที ่ผานมา กฟผ. มีความภาคภูมิใจที่ไดมีสวนรวม
สรางสรรคสังคมไทย ใหมีพลังงานไฟฟาใชอยางมั่นคง เชื่อถือได ซึ่งชวยสนับสนุน
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตที่ดีของสังคมไทย และ กฟผ. ยังจะคิด
และทำเพ่ืออนาคตท่ียั่งยืนตอไป
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 เมื ่อวันที ่ 25 เมษายน 2559 การไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) จัดพิธีวางศิลาฤกษ
อาคาร EGAT HEADQUARTERS ซ่ึงจะมีการกอสราง
เพ่ือเปนอาคารสำนักงานแหงใหม ณ สำนักงานใหญ 
กฟผ. โดยมีนายสุนชัย คำนูณเศรษฐ ผูวาการ กฟผ. 
เปนประธานในพิธี รวมดวยผูบริหารระดับสูง และ
ผูปฏิบัติงาน กฟผ.

 อาคารสำนักงาน EGAT HEADQUARTERS 
เปนอาคารสำนักงานสูง 20 ช้ัน จะใชระยะเวลากอสราง
รวม 4 ป คือ ป 2558 – 2561 โดยวัตถุประสงคของ
การกอสรางอาคารดังกลาวคือเพ่ือเปนอาคารสำหรับ
ผูบริหารระดับสูง ศูนยประชุมและสำนักงานท่ีทันสมัย 
นอกจากน้ียังเปนการรวบรวมพ้ืนท่ีสำนักงานใหมาอยู
ใน Office Zone เพ่ือสะดวกในการติดตอประสานงาน
เปนการจัดการใชท่ีดินอยางมีประสิทธิภาพ และทำให
มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มมากข้ึน

 ทั้งนี้ อาคาร EGAT HEADQUARTERS ได
ถูกกำหนดแนวความคิดในการออกแบบใหเปนอาคาร
อนุรักษพลังงานในระดับสากล โดยยึดมาตรฐานอาคาร
อนุรักษพลังงานจากประเทศสหรัฐอเมริกา คือ มาตรฐาน 
LEED ในระดับ Platinum จึงทำใหเปนอาคารที่มี
การใชพลังงานอยางคุมคา โดยพยายามใชแสงสวาง
ธรรมชาติมากท่ีสุด ติดต้ัง Day Light Sensor รอบอาคาร 
รวมท้ังติดต้ัง Solar Cell บนหลังคา อีกท้ังมีการเลือกใช
รูปทรงของอาคารเปนรูปวงรี ซ่ึงเปนรูปทรงท่ีมีพ้ืนท่ีผิว
รับความรอนนอยที่สุด
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 นายกำธร ถาวรสถิตย ผูวาราชการจังหวัดขอนแกนเปน
ประธานเปดงานการแขงขันเรือพายชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย 
ชิงถวยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ประจำป 2559 
หรือ EGAT King’s Cup Rowing and Canoeing Thailand 
Championships 2016 สนามที่ 1 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2559 
ณ เขื่อนอุบลรัตน โดยเปนความรวมมือระหวางสมาคมเรือพาย
แหงประเทศไทย และ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 
โดยมี นายธนรัชต ภุมมะกสิกร ผูชวยผูวาการโรงไฟฟาพลังน้ำ กฟผ. 
กลาวรายงาน 

 กฟผ. รวมมือกับสมาคมเรือพายจัดการแขงขันต้ังแตป 2555
จนถึงปจจุบันนับเปนปที่ 5 เพื่อสงเสริมกีฬาเรือพายเปดโอกาสให
นักกีฬาเรือพายไดพัฒนาฝมือใหเทียบเทานานาชาติ และสงผลให
สมาคมเรือพายแหงประเทศไทย ไดคนพบนักกีฬาเรือพายทีมชาติไทย
เลือดใหมท่ีมีฝมือ สามารถควารางวัลชนะเลิศจากการแขงขัน ท้ังใน
ระดับภูมิภาคและระดับโลกมาครอง พรอมท้ังสงเสริมการทองเท่ียว
และการมีสวนรวมของชุมชน ทั้งดานเศรษฐกิจและสังคม ในปนี้มี
นักกีฬาเขารวมทั้งหมด 870 คน ในจำนวน 33 ชมรมเรือพายจาก
ทั่วประเทศเขาแขงขัน

¡¿¼. Ã‹ÇÁ¡ÑºÊÁÒ¤ÁàÃ×Í¾ÒÂÏ ¨Ñ´¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹àÃ×Í¾ÒÂ
ªÔ§ª¹ÐàÅÔÈáË‹§»ÃÐà·Èä·Â »‚·Õè 5
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47 »‚ ¡¿¼.
   μÅÍ´ÃÐÂÐàÇÅÒà¡×Íº 5 ·ÈÇÃÃÉà»š¹·Õ è»ÃÐ¨Ñ¡É �ªÑ´Ç‹Ò 
¡ÒÃä¿¿‡Ò½†ÒÂ¼ÅÔμáË‹§»ÃÐà·Èä·Â (¡¿¼.) ä´Œ¾Ñ²¹ÒáÅÐàÊÃÔÁÊÃŒÒ§
¤ÇÒÁÁÑè¹¤§¢Í§ÃÐººä¿¿‡ÒÍÂ‹Ò§μ ‹Íà¹×èÍ§ áÁŒμ ŒÍ§à¼ªÔÞ¡Ñº»˜ÞËÒ
¤ÇÒÁ·ŒÒ·ÒÂμ ‹Ò§ æ áμ ‹ ¡¿¼. ÂÑ§¤§ÁØ‹§ÁÑè¹ÊÃŒÒ§¤ÇÒÁÁÑè¹¤§¢Í§
ÃÐººä¿¿‡Ò ·ÕèÊÃŒÒ§¤ÇÒÁÊØ¢á¡‹·Ø¡ªÕÇÔμ ÀÒÂãμ Œá¹Ç¤Ô´ ¤Ô´áÅÐ·Ó
à¾×èÍÍ¹Ò¤μ·ÕèÂÑè§Â×¹

¤Ô´áÅÐ·Óà¾×èÍÍ¹Ò¤μ·ÕèÂÑè§Â×¹
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 กฟผ. กอต้ังเม่ือวันท่ี 1 พฤษภาคม 2512 เพ่ือเปนองคการ
หลักในการบริหารจัดการระบบไฟฟาของประเทศ ตลอดระยะเวลา
ของการดำเนินงาน กฟผ. ไดพัฒนาองคการใหมีขีดความสามารถ 
และพรอมรับความเปลี่ยนแปลง ภายใตสถานการณดานพลังงาน
ของประเทศและของโลกท่ีมีความผันผวนอยูตลอดเวลา

  จากกำลังผลิตไฟฟา 907 เมกะวัตตในป 2512 จนถึงวันน้ี
ประเทศไทยมีกำลังผลิตไฟฟารวมทั้งประเทศ 38,838 เมกะวัตต 
โดยเปนโรงไฟฟาของ กฟผ. 15,548 เมกะวัตต คิดเปนรอยละ 40 
ของกำลังผลิตรวมทั้งประเทศ ในสวนดานระบบสงไฟฟา กฟผ. ได
พัฒนาระบบสงและจำหนายไฟฟาในประเทศใหแข็งแกรง เพ่ือความ
มั่นคงทางพลังงานไฟฟาของประเทศ รองรับการพัฒนาพลังงาน
ทดแทน และที่สำคัญคือเพื่อรองรับการเชื่อมโยงโครงขายระบบสง
ไฟฟาท่ัวท้ังอาเซียน สอดคลองกับการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
และความรวมมือทางเศรษฐกิจในลุมแมน้ำโขง ปจจุบันสายสงไฟฟาของ 
กฟผ. มีความยาวทั้งสิ้น 32,993.68 วงจร–กิโลเมตร มีสถานีไฟฟา
แรงสูงรวม 213 สถานี

 ดวยตระหนักวา “ไฟฟา” เปนสาธารณูปโภคพื้นฐานเพื่อ
การพัฒนาประเทศ ดังน้ัน การพัฒนาของ กฟผ. ทุกยุคทุกสมัย จึงให
ความสำคัญตอนโยบายและเปาหมายทางสังคมท่ีประชาชนสวนใหญ
สามารถเขาถึงการใชพลังงานอยางเหมาะสม ดำเนินงานดวยความ
รับผิดชอบตอชุมชนและสิ่งแวดลอม ตลอดจนสงเสริมการอนุรักษ
พลังงาน เพื่อใหเกิดการพัฒนาพลังงานอยางยั่งยืนผาน 3 แนวทาง
สำคัญไดแก
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อยูรวมกับชุมชนอยางยั่งยืน
 
 กฟผ. ไดปลูกฝงวัฒนธรรมองคการแกผูปฏิบัติงานท่ีไมเพียง
มุงมั่นในความเปนเลิศแตยังตองมีความเอื้ออาทรตอสังคมและ
ชุมชนภายใตปรัชญาที่วา “โรงไฟฟาอยูที่ใด สังคมตองมีความสุข” 
ผานกิจกรรมจิตอาสาตาง ๆ อาทิ โครงการปลูกปา โครงการแวนแกว 
โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน โครงการ กฟผ. เพาะ
เมล็ดพันธุจิตอาสาพัฒนาสังคม เปนตน เพื่อเปนสวนหนึ่งในการ
สรางสรรคสังคมไทยใหเขมแข็ง และเกื้อกูลซึ่งกันและกัน กฟผ. 
จึงไดสนับสนุนการพัฒนาทองถ่ินท้ังดานเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต
ของชุมชนผานโครงการตาง ๆ อาทิ โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนา
อยางยั่งยืน ที่ กฟผ. ดำเนินการอยางตอเนื่องตั้งแตป 2542 โดย
สงเสริมการนำจุลินทรียที ่มีประสิทธิภาพ (EM) มาใชทดแทน
สารเคมีชีวิตประจำวันของประชาชนใน 4 ดาน ไดแก การเกษตร 
การประมง การปศุสัตว และการรักษาสิ่งแวดลอม มีการขยาย
เครือขายทั้งในชุมชนใกลหนวยงาน กฟผ. และแนวสายสงไฟฟา
แรงสูง โดยการบรรยายสาธิตและการจัดนิทรรศการ จนนำไปสู
การเกิดชุมชนตนแบบเศรษฐกิจพอเพียง กฟผ. จำนวน 28 แหง
ทั่วประเทศ เพื่อเปนศูนยการเรียนรู

 อีกทั้ง กฟผ. ยังไดลงนามความรวมมือกับสำนักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษา ในการขยายผลสูวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยี วิทยาลัยประมง วิทยาลัยการอาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยี
และการจัดการ จำนวน 92 แหง ท่ัวประเทศ ซ่ึงในป 2558 สามารถ
ขยายผลสูชุมชนจำนวน 126 ชุมชน
และการจัดการ จำนวน 92 แหง ท่ัวประเทศ ซ่ึงในป 2558 สามารถ
ขยายผลสูชุมชนจำนวน 126 ชุมชน
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แบงปนความรูสูสังคม 

 กฟผ. แบงปนความรูดานกิจการไฟฟาผานการกอตั้ง 
ศูนยการเรียนรู  (Learning Center) 8 แหงทั่วประเทศ ไดแก 
1) ศูนยการเรียนรู กฟผ. จะนะ จังหวัดสงขลา 2) ศูนยการเรียนรู
ในพื้นที่อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ 3) ศูนยนวัตกรรม 
กฟผ. โรงไฟฟาพระนครเหนือ 4) ศูนยการเรียนรูโรงไฟฟาลำตะคอง 
จังหวัดนครราชสีมา 5) อาคารราชานุรักษ เข่ือนศรีนครินทร จังหวัด
กาญจนบุรี 6) พิพิธภัณฑศูนยถานหินลิกไนตศึกษา เหมืองแมเมาะ 
จังหวัดลำปาง 7) ศูนยการเรียนรูแมออน จังหวัดเชียงใหม 8) ศูนย
การเรียนรูผาบอง จังหวัดแมฮองสอน โดยกอสรางแลวเสร็จจำนวน 
2 แหงคือ ศูนยการเรียนรู กฟผ. จะนะ และอาคารราชานุรักษ  
โดยคาดวาจะแลวเสร็จครบทั้งหมดภายในป 2561 นอกจากนี้ยังมี
นโยบายกอสรางเพิ่มเติมอีก 2 แหง ในพื้นที่โครงการโรงไฟฟาใหม
ภาคใต ศูนยการเรียนรูดานพลังงานเหลานี้จะเปนแหลงถายทอด
องคความรูและนวัตกรรมดานพลังงานไฟฟาสูเยาวชนและสังคมไทย
ทั่วทุกภูมิภาค

ใสใจสิ่งแวดลอม 

 กฟผ. มีเปาหมายลดการปลอยกาซเรือนกระจกสูบรรยากาศ 
5.4 ลานตันคารบอนไดออกไซด เทียบเทา ในป 2563 และ 12.47 
ลานตันคารบอนไดออกไซด เทียบเทา ในป 2573 ตามที่ไดแสดง
เจตจำนงไวตอที่ประชุมสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ สมัยท่ี 21 (COP21) ดวยการปรับปรุงประสิทธิภาพ
โรงไฟฟา การอนุรักษพลังงาน (DSM) และเพิ่มการผลิตไฟฟา
จากพลังงานทดแทน ท้ังน้ีแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟาของประเทศ 
(PDP 2015) ยังไดกำหนดเปาหมายลดการปลอย CO2 ตอหนวย
ของการผลิตไฟฟาลงรอยละ 37 หรือจาก 0.506 กิโลกรัม CO2 
ตอกิโลวัตต-ชั่วโมง เหลือ 0.319 กิโลกรัม CO2 ตอกิโลวัตต-ชั่วโมง 
ภายในป 2579

 ตลอดระยะเวลา 47 ปที่ผานมา กฟผ. ภาคภูมิใจที่ได
เปนสวนหนึ่งในการสรางสรรคสังคมไทย ใหเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย กฟผ. จะยังคง
ยึดม่ันในพันธกิจการสรางความม่ันคงในระบบไฟฟาของประเทศ 
ควบคูไปกับการดูแลชุมชนและสิ่งแวดลอมใหเติบโตอยางยั่งยืน
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 อาเซียน ภูมิภาคที่กำลังเติบโต แตประชากรรอยละ 30 ยังไมมี
ไฟฟาใช และแมวาประชากรของอาเซียนจะมีรวมกันมากกวา 600 
ลานคน หรือรอยละ 8.1 ของโลก แตมีสัดสวนการปลอยกาซเรือนกระจก
เพียงรอยละ 3.5 ของโลก สะทอนใหเห็นการใชพลังงานและแนวโนม
ความตองการพลังงานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต 
ใหทัดเทียมกับภูมิภาคอื่น ๆ ของโลก แตอาเซียนก็มีความพยายาม
เปนสวนหนึ่งในการลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) 
ลาสุดในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวย
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework 
Convention on Climate Change – UNFCCC) สมัยท่ี 21 (COP21) 
ในวันท่ี 30 พฤศจิกายน ถึง 11 ธันวาคม 2558 ณ กรุงปารีส ประเทศ
สมาชิกอาเซียนไดรวมเปนสวนหน่ึงในบรรดา 190 ประเทศ ต้ังเปาหมาย
ลดการปลอยกาซเรือนกระจกอยางจริงจัง
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 มาเลเซีย จะลดการปลอย CO2 ลงรอยละ 35 แตหากได
รับเงินทุนอุดหนุน และการถายทอดเทคโนโลยีภายใตความรวมมือ
ของสากล จะลดใหไดรอยละ 45 มาตรการที่มาเลเซียใชเพื่อให
บรรลุเปาดังกลาว คือ เพิ่มการใชพลังงานที่ไมใชเชื้อเพลิงฟอสซิล 
และสนับสนุนการลงทุนในดานการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสีเขียว

 เวียดนาม ต้ังเปาลดการปลอย CO2 รอยละ 8 และจะเพ่ิม
เปนรอยละ 25 หากไดรับเงินทุนอุดหนุน และการถายทอดเทคโนโลยี
ภายใตความรวมมือของสากล เวียดนามมีแผนพัฒนาเทคโนโลยี
พลังงานหมุนเวียน ควบคูกับการสงเสริมการประหยัดพลังงานและ
ประสิทธิภาพพลังงานในระบบการผลิตและในชีวิตประจำวัน และ
การเพิ่มพื้นที่สีเขียวดวยการอนุรักษปาไม

 โดยแตละประเทศไดสง Intended Nationally Determined 
Contribution (INDC) ซึ่งระบุแผนการและเปาหมายการลด CO2 
ภายในป 2573 เปนลายลักษณอักษร ดังมีรายละเอียดสรุปแยกเปน
รายประเทศไดดังนี้

 ประเทศไทย ต้ังเปาการลด CO2  ใหไดรอยละ 20 - 25 
ภายในป 2573 โดยจะเพิ่มกำลังผลิตไฟฟาดวยพลังงานหมุนเวียน
เปนรอยละ 20 พรอมปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตไฟฟา และสงเสริม
การประหยัดพลังงาน โดยจะลดการใชพลังงานท้ังหมดลงรอยละ 30 
ภายในป 2579 เมื่อเทียบกับปริมาณการใชในป 2553
 

 ฟลิปปนส ต้ังเปาการลด CO2 ไวสูงท่ีสุดในบรรดาประเทศ
สมาชิกอาเซียน ถึงรอยละ 70 แตอยูในเง่ือนไขวา หากไดรับเงินอุดหนุน 
และการถายทอดเทคโนโลยีภายใตความรวมมือกับนานาชาติ ทั้งนี้ 
แผนพลังงานที่ชวยสงเสริมการลด CO2 คือ จะเพิ่มสัดสวนการใช
พลังงานหมุนเวียนในทุกภาคเปนรอยละ 37 ภายในป 2573 พรอม
จะปรับปรุงประสิทธิภาพระบบการผลิตไฟฟา และลดการบริโภค
พลังงานในทุกภาคสวนลงรอยละ 10

 สิงคโปร ต้ังเปาการลด CO2 ใหไดรอยละ 36 ภายในป 2573 
ดวยขอจำกัดของพ้ืนท่ี ทำใหขาดแคลนพลังงานหมุนเวียนท่ีมีศักยภาพ 
ยังตองพ่ึงพาเช้ือเพลิงฟอสซิลเปนหลัก แตจะมุงใชมาตรการประสิทธิภาพ
พลังงาน และเนนลงทุนกับการวิจัยและพัฒนาเพื่อหานวัตกรรม
และเทคโนโลยี ที่จะชวยในการลดการปลอย CO2

 อินโดนีเซีย ต้ังเปาการลด CO2 ใหไดรอยละ 29 แตจะเพ่ิม
เปนรอยละ 41 หากไดรับเงินทุนอุดหนุน และการถายทอดเทคโนโลยี
ภายใตความรวมมือของสากล โดยมีแผนเพ่ิมสัดสวนการใชพลังงาน
หมุนเวียนเปนรอยละ 23 ในป 2568 ใชระบบการจัดการและลดขยะ 
โดยนำไปใชผลิตเปนพลังงาน นอกจากนั้นยังสงเสริมการเพิ่มพื้นที่
ปาไมดวย
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 ลาว เปนอีกประเทศท่ีไมระบุเปาการลด CO2 แตจะเพ่ิม
สัดสวนการใชพลังงานหมุนเวียนเปนรอยละ 30 จากการบริโภคพลังงาน
ทั้งหมด ภายในป 2568 และเพิ่มการนำพลังงานน้ำขนาดใหญ
มาใชในการผลิตไฟฟา เพื่อขายใหประเทศเพื่อนบาน โดยตั้งเปา
ใหมีกำลังผลิตจากน้ำ 5,500 เมกะวัตตในป 2563 อีกทั้งจะเพิ่ม
พื้นที่ปาใหเปนรอยละ 70 ในป 2563 เพื่อชวยดูดซับ CO2

          เปาหมายการลด CO2 พรอมดวยมาตรการตาง ๆ ท่ีแตละ
ประเทศในอาเซียนไดแสดงเจตจำนง มีความแตกตางกันไป 
ขึ้นอยูกับศักยภาพ เงื่อนไขและสภาพแวดลอมของประเทศ 
เงื่อนไขหนึ่ง ที่หลายประเทศอาเซียนกำหนดไวก็คือ การไดรับ
การสนับสนุนจากประเทศที่พัฒนาแลว หรืออีกนัยหนึ่ง คือ 
ประเทศที่ปลอยกาซเรือนกระจกคอนขางมากมาอยางยาวนาน 
ช้ีใหเห็นวา การแกปญหาโลกรอนตองเปนความรวมมือระดับโลก 
ที่ทุกฝายตองรวมมือกัน บนพื้นฐานของความเปนจริง และ
ความเขาใจในบริบทของแตละประเทศ

 กัมพูชา ตั้งเปาการลด CO2 แยกออกเปนรายภาค คือ 
รอยละ 16 ในภาคพลังงาน รอยละ 7 ในภาคการผลิต และรอยละ 3 
ในภาคการขนสง ในสวนของภาคพลังงาน กัมพูชามีแผนสงเสริม
ประสิทธิภาพพลังงาน และการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน เพื่อใชใน
การผลิตไฟฟา อีกท้ังยังต้ังเปาเพ่ิมพ้ืนท่ีปาครอบคลุมเน้ือท่ีรอยละ 60 
ของประเทศ ในป 2573 เพื่อชวยดูดซับ CO2

 บรูไน มีแผนลด CO2 ท่ีไดแสดงเจตจำนงไว เชน เพ่ิมสัดสวน
การใชพลังงานหมุนเวียนในการผลิตไฟฟาเปนรอยละ 10 ในป 2578 
โดยเนนแสงอาทิตย ลดการบริโภคพลังงานในภาพรวมลงรอยละ 63 
ภายในป 2578 สวนในภาคการขนสง จะลดการปลอย CO2 จาก
รถยนต ในชวงเวลาเรงดวน ใหไดรอยละ 40 ภายในป 2578 และ
จะเพิ่มพื้นที่อนุรักษปาตามกฎหมาย ใหครอบคลุมเนื้อที่รอยละ 55 
จากปจจุบันรอยละ 41

 เมียนมา ไมไดระบุเปาการลด CO2 แตมีแผนเพ่ิมสัดสวน
การใชพลังงานน้ำในการผลิตไฟฟา โดยใชเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพ 
ทั้งนี้ ในป 2573 ตั้งเปาใหมีกำลังผลิตติดต้ังของพลังน้ำอยูที่ 9,400 
เมกะวัตต เนนใหชุมชนหางไกลที่ระบบสงไฟฟาเขาไปไมถึง 
นำพลังงานหมุนเวียนมาผลิตไฟฟาใชเอง ออกมาตรการใหมีการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงานในภาคอุตสาหกรรม และเพิ่มพื้นที่
อนุรักษปาไมเปนรอยละ 30 ของพื้นที่ทั้งประเทศ
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Vibration Probe

ระหวางอุปกรณตาง ๆ จนทำใหเครื่องกำเนิดไฟฟาเสียหาย และ
ไมสามารถทำงานตอได ระบบควบคุมโรงไฟฟาจะสั ่งการหยุด
การเดินเคร่ืองทันที ซ่ึงการหยุดเดินเคร่ืองอยางกะทันหันของโรงไฟฟา
โรงใดโรงหนึ่ง อาจสงผลเสียรายแรงถึงขั้นไฟฟาดับเปนวงกวางได 

 โรงไฟฟาหลังจากทำงานมาซักระยะ ยอมตองมีการหยุด
เดินเคร่ืองเพ่ือตรวจสภาพการทำงานของช้ินสวน และอะไหลตาง ๆ 
เน่ืองจากความรอนท่ีเกิดข้ึนระหวางการเดินเคร่ืองกำเนิดไฟฟาอาจ
ทำใหอุปกรณของเครื่องจักรเกิดการขยายตัว และเกิดการเสียดสี

รางวัลชมเชยผลงานที่คิดคนหรือประดิษฐสิ่งซึ่งเปน
ประโยชนแก กฟผ. ประจำป 2547 และรางวัล 
Bronze Medal Award ในงาน 2015 Taipei 
International Invention Show & Technology

รางวัลช
ประโยช
Bronze
Interna
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ทำใหเกิดความเสียหายที่รุนแรงได โดย Differential Expansion 
Sensor สงสัญญาณไปท่ีระบบควบคุมโรงไฟฟา เพ่ือใชในการควบคุม
การเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟาไดอยางปลอดภัย โดยเคร่ืองกำเนิด
ไฟฟาไมเกิดการชำรุดเสียหาย

 คุณประเสริฐ โพธิ์เดช เลาวา ในการตรวจสอบคา Scale 
Factor เพ่ือนำขอมูลท่ีไดมาคำนวณหาคาความไวในการตอบสนองของ 
Differential Expansion Sensor ท่ีมีความโตของหัว Sensor ขนาด 
25 มิลลิเมตร 35 มิลลิเมตร และ 50 มิลลิเมตรนั้นเดิมใชเครื่องมือ
ที่เรียกวา  “Spacer” ซึ่งทำมาจากทอ PVC และ Bakelite กลึง
ใหมีขนาดตามระยะตาง ๆ เพื่อใชเปนมาตรฐาน ซึ่งทำใหเกิด
ความผิดพลาดไดและการทำงานไมสะดวก เนื่องจากความแมนยำ 
เท่ียงตรงท่ีไดจากการตรวจสอบคา Scale Factor ของ Differential 
Expansion Sensor โดยใช Spacer เปนเครื่องมือวัดอางอิงระยะ
หางนั้น ยังขึ้นกับทักษะและประสิทธิภาพการทำงานของตัวบุคคล
เปนหลัก ทำใหคาที่ไดตางกัน สงผลใหคุณภาพงานท่ีไดแตกตางกัน
และ Differential Expansion Sensor เปนเคร่ืองมือวัดสำคัญท่ีใช
ในการปองกันความเสียหายที่จะเกิดกับกังหันไอน้ำ (Turbine) 
ขณะเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟา ดังนั้น การตรวจสอบคา Scale 
Factor เพื ่อหาขอมูลในการวิเคราะหสภาพของอุปกรณวายัง
สามารถใชงานไดหรือไมจึงตองเปนขอมูลที่ตองมีความแมนยำ
เท่ียงตรง และนาเชื่อถือ  

 ดวยความกาวหนาทางเทคโนโลยีในปจจุบัน เคร่ืองกำเนิด
ไฟฟาไดมีการติดอุปกรณตรวจวัดการทำงานของชิ้นสวนตาง ๆ 
ภายในเครื่องจักรหรือเรียกวา Sensor ดังนั้นหากอุปกรณชิ้นใด
ชิ้นหนึ่งของเครื่องกำเนิดไฟฟาเกิดการเสียดสีหรือความผิดปกติ
ขณะเดินเครื่อง Sensor จะสงสัญญาณไปที่หนวยประมวลผลและ
หนวยประมวลผลก็สงสัญญาณไปที่ระบบควบคุมไฟฟาใหทราบ
โดยทันที แตหากความผิดปกติน้ันเกิดข้ึนท่ีตัว Sensor จะทำอยางไร! 

 ทุกปญหามีทางออกเสมอ “เคร่ืองมือทดสอบ Vibration 
Probe” ถูกประดิษฐขึ้นโดยผูปฏิบัติงานของการไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย (กฟผ.) ไดแก คุณประเสริฐ โพธิ์เดช คุณชวลิต 
วังกานนท และคุณจักรพงศ เก้ือเสง จากฝายบำรุงรักษาไฟฟา เพ่ือใช
ในการตรวจสอบหัว Sensor ท่ีติดกับช้ินสวนตาง ๆ ของเคร่ืองจักรวา
ยังทำหนาที่ตรวจวัดไดถูกตอง เที่ยงตรงและแมนยำหรือไม 

 เครื่องมือทดสอบ Vibration Probe จะทำการตรวจสอบ 
Sensor ท่ีมีช่ือเต็มวา Differential Expansion Sensor ซ่ึงทำหนาท่ี
วัดการขยายตัวของใบพัดเครื่องจักร ไดแก  Rotor Turbine และ 
Stationary Turbine ในแนวแกน ท่ีไดรับความรอนจากไอน้ำท่ีไหล
ผาน Turbine Blade ซึ่งเปนหนึ่งในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟา 
หากการขยายตัวของใบพัดเครื่องจักรไมสัมพันธกันก็จะเกิดการ
เสียดสีของใบพัดระหวาง Stationery Blade และ Rotation Blade 

งานซอมบำรุงเคร่ืองกำเนิดไฟฟา คุณประเสริฐ โพธิ์เดช (ซาย) คุณชวลิต วังกานนท (กลาง)
และคุณจักรพงศ เกื้อเสง
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 ไอเดียดี ๆ ไมสามารถเกิดขึ้นไดในวันเดียว แตเกิดจาก
การสังเกต วิเคราะห และศึกษาขอมูลอยางตอเน่ือง อยางเชนทีม
นักประดิษฐ Vibration Probe เพราะงานทุกงานสามารถพัฒนา
ใหดีข้ึนไดอยูเสมอ ขอเพียงไมเพิกเฉย เพราะผลตอบแทนท่ีมีคาย่ิง 
นอกเหนือจากความภูมิใจจากการไดรางวัลท้ังในระดับประเทศและ
ระดับนานาชาติแลว คือประโยชนที่เกิดขึ้นตอประชาชนคนไทย
ทุกคนท่ีจะเช่ือม่ันในการผลิตไฟฟา กฟผ. วามีความม่ันคง ปลอดภัย 
และคำนึงถึงประโยชนสูงสุดตอประเทศชาติ การันตีแลวจาก
ผลงานชิ้นนี้

 ทีมงานจึงไดประดิษฐเคร่ืองมือทดสอบ Vibration Probe 
ขึ้นสำหรับใชในงานตรวจวัดอุปกรณ Differential Expansion 
Sensor เพื่อลดคาความผิดพลาด ลดขั้นตอนการทำงาน สงผล
ใหทำงานไดสะดวกขึ้น อีกทั้งเครื่องมือนี้ไมมีขายตามทองตลาด 
เนื่องจากผลิตขึ้นเองดวยตนทุนเพียง 5,000 บาท ทำใหองคกร
สามารถลดคาใชจายในการซื้อเครื่องมือดังกลาวเปนจำนวนเงินถึง 
1,400,000 บาท (ราคาชุดละ 350,000 บาท ซึ่งตองใชทั้งหมด
จำนวน 4 ชุด) อีกทั้งลดความเสี่ยงตอความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
กับเครื ่องกำเนิดไฟฟามูลคาหลายรอยลานบาท โดยเครื ่องมือ
ทดสอบ Vibration Probe ยังไดผานการรับรองการสอบเทียบ
เครื่องมือ ( Certificate of Calibration ) ที่ผานการรับรองตาม
มาตรฐานสากล TIS 17025-2548 (2005), ISO/IEC 17025: 2005 
นอกจากนี้ยังเปนการสนองนโยบาย กฟผ. ดานการสรางนวัตกรรม  
พัฒนาผลิตภัณฑหรือพัฒนากระบวนการทำงานเพื่อตอบสนองใน
เชิงธุรกิจ และสรางความเชื่อมั่นใหกับลูกคาที่เลือกให กฟผ. เปน
ผูซอมบำรุงโรงไฟฟาอีกดวย

 เคร่ืองมือทดสอบ Vibration Probe นอกจากจะถูกนำไป 
ใชงานไดจริงในโรงไฟฟาตาง ๆ อาทิ โรงไฟฟาพลังความรอนราชบุรี
เคร่ืองท่ี 1 และ 2 โรงไฟฟาพลังความรอนขนอมเคร่ืองท่ี 2 โรงไฟฟา
พลังความรอนกระบ่ีเคร่ืองท่ี 1 แลว ผลงานน้ียังสรางช่ือเสียงใหกับ
ประเทศไทย ดวยการควารางวัล Bronze Medal Award ในงาน 
2015 Taipei International Invention Show & Technology 

การใชเครื่องมือ Vibration Probe ตรวจวัดอุปกรณ sensor เคร่ืองมือทดสอบ Vibration Probe
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 เสื้อผาอาภรณคือหนึ่งในปจจัยสี่ ที่
จำเปนสำหรับทุกคน แตดวยการเย็บเสื้อผา
ตองใชความประณีต และพิถีพิถันจึงทำให
อาชีพน้ีโดยมากยังคงเปนอาชีพของสุภาพสตรี 
โดยเฉพาะแมบาน อาชีพที่ตองกมหนาดู
ปลายเข็มเย็บลงไปในเน้ือผา ขาก็คอยเหยียบ
ใหมอเตอรทำงาน มือซายก็คอยประคอง
ลอจักรอยูตลอดเวลา 
 
 ทราบมาวา มีแมบานกลุมหน่ึงไดรวมตัว
กันขึ้นจัดตั้งเปนกลุมวิสาหกิจชุมชนคลอง
ตำหรุ ตัดเย็บกางเกงลายไทย สินคาโอทอป
ของจังหวัดชลบุรี ติดแบรนดตาง ๆ สงขาย
ในแหลงทองเที่ยวชื่อดังทั่วประเทศ และยัง
สรางเอกลักษณของกลุมตนโดยตัดเย็บกางเกง
ลายไทย และเชื่อวาหลายทานคงเคยเห็น

ผลงานเสื้อผาของแมบานกลุมนี้มาบางแลว 
แตคงไมรูวาผลิตมาจากท่ีใด ซ่ึงภายใตอาคาร
เล็ก ๆ ของกลุมวิสาหกิจชุมชนคลองตำหรุ 
ตั้งอยูที ่บานนาเกลือ ตำบลคลองตำหรุ 
อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ไดกลายเปนแหลง
ผลิตเส้ือผาคุณภาพอีกแหงหน่ึงไมแพโรงงาน
เลยทีเดียว

 นายสมิต ธารา ผูใหญบาน หมูที ่ 1 
บานนาเกลือ เลาถึงความเปนมาในเร่ืองน้ีวา 
ประมาณป 2552 ชาวบานไดรวมกลุมเพื่อ
อนุรักษปาชายเลน ตอมาแมบานในตำบล 
เห็นวาควรจะมีอาชีพเสริมใหกับครอบครัว
บาง คือ การรวมกลุมเพ่ือเย็บเส้ือผา เพราะ
หลายคนมีประสบการณการเย็บผาในโรงงาน 
แตยังขาดเครื่องจักร

¡Ò§à¡§¼ŒÒÅÒÂä·Â
¢Í§ªÒÇ¤ÅÍ§μÓËÃØ
àÃ×èÍ§ ¡ÄÉ³ � ÊØ¹·ÃªÒμ Ô
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 นับเปนโชคดีของชุมชน การไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) และ
หนวยงานเอกชนไดรวมใหการสนับสนุน
เรื ่องการปลูกปาชายเลน รวมทั้งสงเสริม
อาชีพกลุมเย็บผาของแมบานอีกดวย โดยให
งบประมาณสวนหนึ่งเพื่อจัดซื้อเครื่องจักร 
และ กฟผ. ยังไดจางเย็บกระเปารักษโลกรอน
อีกดวย 

 ผูใหญบาน กลาวตอไปวา “โครงการ
เหลานี้เกิดจากความตองการของชาวบาน
ลวน ๆ เราในฐานะเปนผูนำชุมชน มีหนาที่
สนับสนุน ประสานความรวมมือตาง ๆ ให
ทุกฝายไดรับความสะดวก ไมตองทำให
หรูหรา เร่ิมจากเล็ก ๆ คอย ๆ เติบโตเหมือน
เร่ิมจากปลูกเมล็ดพันธุ ไมตางไปจากเศรษฐกิจ
พอเพียงนั่นเอง โดยใชมติการยอมรับจาก
ทุกคนในประชาคมเปนขอยุติ”
 
 ขณะท่ีนางสุภาพ ธารา นายกองคการ
บริหารสวนตำบลคลองตำหรุ กลาววา ในตำบล
คลองตำหรุ ประกอบดวย บานนาเกลือ บาน
กลาง บานบน และบานปากคลองมีพื้นที่
ปาชายเลน มีดินเปนดินเค็มไมเหมาะกับ
การเพาะปลูก ไมมีแหลงน้ำธรรมชาติ มีคลอง
เดิมช่ือ คลองตำหรุ และเต็มไปดวย หญาแพรก 
ความตองการของชุมชนผานเวทีประชาคม 
เปนสิ่งผลักดันโครงการตาง ๆ ทำใหเกิด
กลุมสตรีเพื่อพัฒนาอาชีพขึ้นตามลำดับ

 หลังจากท่ีกลุมเย็บผาของชุมชนเปนรูป
เปนรางขึ้น ไดมีการดำเนินงานในรูปแบบ
วิสาหกิจชุมชน ปจจุบันมีสมาชิก 36 คน 
ตัดเย็บกางเกงลายไทย โดยนำลายดอกพิกุล 
ลายไทยประยุกต และผาขาวมา มาตัดเย็บ 
เปนกางเกงรูปทรงตาง ๆ ใหสามารถสวมใส
ไดทุกโอกาส ทุกเพศ ทุกวัย เปนท่ีติดอกติดใจ 
ไดรับการตอนรับจากลูกคาจนผลิตไมทัน 
สรางความภูมิใจและรายไดใหก ับกลุ ม 
โดยมี “พี่แกว” คุณวรรณี เอี่ยมสวนมณฑา 
ทำหนาที่ดูแลดานการตลาดใหกับกลุม

  พี่แกว ไดเลาวา “พวกเราพิถีพิถันใน
การคัดเลือกผา ตองใชผาเน้ือดี สีไมตก สินคา
ของกลุมจึงไดรับการแนะนำจากลูกคาตอ ๆ กัน 
นอกจากรานคาขายสงแลว และยังแนะนำ
ใหรูแหลงกระจายผลิตภัณฑที่ตลาดโบเบ
กรุงเทพฯ ตลาดในแหลงทองเที่ยวสำคัญ ๆ 
เชน จังหวัดเลย สมุทรสาคร และสงออกไป
ยังประเทศมาเลเซียอีกดวย ทำใหกางเกง
ผาลายไทยเปนที่รูจักในหมูนักทองเที่ยวทั้ง
ชาวไทย และชาวตางประเทศ ขณะนี้มีการ
ขยายตลาดออกไปทางภาคใตอีกดวย
 
 ตองยอมรับวากลุ มแมบานตำบล
คลองตำหรุ มีการพัฒนาไดอยางรวดเร็ว 
เพราะการบริหารจัดการของกลุมทุกข้ันตอน 

เกิดจากการมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม
ตลอดจนการบริหารจัดการอยางโปรงใส 
ทั้งดานการเงินที่มีการประชุมชี้แจงประจำ
เดือน การตลาดที่มีความชัดเจนถึงแหลง
วัตถุดิบ แหลงระบายผลิตภัณฑ นอกจากน้ัน
กลุมยังมีการประชาสัมพันธทั้งสื่อทองถิ่น
และสื่อสวนกลาง และสื่อออนไลนตาง ๆ  
จนไดรับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนา
ชุมชน อำเภอเมืองชลบุรี ใหเปนผูประกอบการ 
OTOP ระดับ 2 ดาว ของจังหวัดชลบุรี เม่ือ
ปที่ผานมา
 
 หากวาทานเห็นกางเกงลายไทย
ที่ไหนละก็ รูไวมาจากท่ีนี่เองครับ

คุณสมิต ธารา (คนซาย) คุณสุภาพ ธารา (คนขวา)
คุณวรรณี เอ่ียมสวนมณฑา (คนกลางขวา) และกลุมแมบาน

 à»š¹âª¤´Õ¢Í§ªØÁª¹·Õè ¡¿¼. ãËŒ¡ÒÃ
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    “อารีพงศ ภูชอุม” ชื่อนี้หลายคนคงคุนชินเปนอยางดี 
เพราะเปนบุคคลที่มีความรูความสามารถ ไดรับความไววางใจ
ใหดำรงตำแหนงปลัดกระทรวงในหลายกระทรวง รวมทั้ง
ตำแหนงเทียบเทาอื่น ๆ

 ทานเริ่มตนชีวิตการรับราชการเมื่ออายุ 30 ป ภายหลัง
สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ดานการเงิน จาก University 
of Mississippi ประเทศสหรัฐอเมริกา ในตำแหนงนักวิชาการคลัง 4 
กองธนาธิการ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง กอนจะยายไป
ทำงานท่ีสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และ
ไดรับแตงต้ังเปนผูบริหารสูงสุด คือ ผูอำนวยการ สคร. ในป 2550 
และดำรงตำแหนงปลัดกระทรวงการคลังระหวางป 2553 – 2556 
ดำรงตำแหนงเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
สำนักนายกรัฐมนตรี (กพร.) ระหวางป 2556 – 2557 และในป 
2558 ไดดำรงตำแหนงปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 
หลังจากนั้นทานไดรับแตงตั้งใหดำรงตำแหนงปลัดกระทรวง
พลังงานนับตั้งแตตุลาคม ป 2558 ถึงปจจุบัน และไดรับแตงตั้ง
จากคณะรัฐมนตรีใหเปนประธานกรรมการการไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย (กฟผ.) เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2559

 วันนี้เราจะแนะนำใหรูจัก ดร.อารีพงศ ภูชอุม และบท
สัมภาษณเกี่ยวกับแนวทางการสรางความมั่นคงดานพลังงาน 
และการสานตอภารกิจการพัฒนาดานพลังงานของไทย
  



ทิศทางของพลังงานไทยในปจจุบัน
 เดิมแผนพลังงานมีจำนวน 3 แผน คือ แผนพัฒนากำลังผลิต
ไฟฟาของประเทศ แผนอนุรักษพลังงาน และแผนพลังงานทดแทน
และพลังงานทางเลือก ซึ่งทั้ง 3 แผนยังขาดความสอดคลองกัน 
โดยเฉพาะเร่ืองของระยะเวลาของแผน เปาหมายของผมคือตองการ
บูรณาการแผนพลังงานใหมีความสอดคลองกัน ปจจุบันจึงมีแผน
บูรณาการพลังงานระยะยาวของประเทศ หรือ Thailand Integrated 
Energy Blueprint 2558 – 2579 ประกอบดวย 5 แผนสำคัญ 
ไดแก
 1. แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟาของประเทศ จุดมุงหมาย
ของแผน คือ การมีพลังงานไฟฟาที่มั่นคง ในราคาที่เปนธรรมและ
สามารถแขงขันไดในอาเซียน เพ่ือใหประเทศไทยเปนประเทศท่ีนาลงทุน 
ดวยการดูแลราคาคาไฟฟาไมใหสูงจนเกินไป โดยตองกระจายสัดสวน
เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟา ซึ่งปจจุบันประเทศไทยใชกาซธรรมชาติ
เปนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟาถึงรอยละ 70 หากยังคงสัดสวนนี้
ตอไปในอนาคตยอมสงผลตอราคาคาไฟฟาแนนอน เพราะตองซื้อ

กาซธรรมชาติจากตางประเทศซึ่งมีราคาแพง และทำใหนักลงทุน
ตางชาติหันไปลงทุนในประเทศเพ่ือนบาน เชน มาเลเซีย อินโดนีเซีย 
ท่ีมีคาไฟฟาถูกกวาไทย เน่ืองจากใชถานหินเปนเช้ือเพลิงหลักในการ
ผลิตไฟฟา ดังนั้น แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟาของประเทศ จึงมุง
กระจายเชื้อเพลิงจากกาซธรรมชาติมาสูถานหิน โดยไดมอบหมาย
ให กฟผ. ซึ่งเปนหนวยงานของรัฐที่มีความชำนาญเปนผูดูแล

 2. แผนอนุรักษพลังงาน เปนอีกหนึ่งแผนสำคัญของ
กระทรวงพลังงาน เน่ืองจากการอนุรักษพลังงานคือการมุงเนนใหเกิด
การประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยเฉพาะพลังงานไฟฟา 
กระทรวงพลังงานจะมุงดำเนินการกับทุกภาคสวนทั้งภาครัฐและ
เอกชน ในสวนของภาครัฐมุงไปที่หนวยงานที่ใชไฟฟามากที่สุดคือ 
โรงพยาบาล และมหาวิทยาลัย เพื่อใหภาครัฐลดการใชไฟฟาดวย
การใชอุปกรณไฟฟาที่มีประสิทธิภาพ สวนภาคเอกชนตอนนี้เริ่มที่
หองเย็นและโรงงานน้ำแข็งทั ่วประเทศ เพราะเปนกลุมธุรกิจ
อุตสาหกรรมท่ีใชไฟฟาในกระบวนการผลิตเปนจำนวนมาก
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แผนบูรณาการพลังงานระยะยาวของประเทศไทย ป 2558 - 2559

แผนพัฒนากำลัง
ผลิตไฟฟาของประเทศ

มุงเนนการมีพลังงานไฟฟา
ที่มั่นคงในราคาที่เปนธรรม

และสามารถแขงขันได
ในอาเซียน แผนอนุรักษพลังงาน

มุงเนนใหเกิดการประหยัด
พลังงานไฟฟา และใชไฟฟา

อยางมีประสิทธิภาพ

แผนพลังงานทดแทน
และพลังงานทางเลือก

มุงเนนการมีสวนรวมของ
ชุมชนในการผลิตไฟฟา
และการสรางรายไดเสริม

ใหแกเกษตรกร

แผนบริหารจัดการ
น้ำมันเชื้อเพลิง 

มุงเนนการกระจายเช้ือเพลิงน้ำมัน
ไปทั่วประเทศดวยตนทุน
การขนสงที่ถูกที่สุดและ
มีประสิทธิภาพท่ีสุด

แผนบริหารจัดการ
กาซธรรมชาติ

มุงเนนการรักษากาซธรรมชาติ
ในอาวไทยใหคงอยู

นานท่ีสุด



 3. แผนพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก เปนแผน
ท่ีชวยใหเกิดการสมดุลในดานการรักษาส่ิงแวดลอม อีกท้ังยังเปนไป
ตามขอตกลงของนานาชาติในเรื่องลดการปลอยกาซคารบอนได
ออกไซด หัวใจของแผนน้ีคือการมีสวนรวมของชุมชน และการสราง
รายไดเสริมใหแกเกษตรกร โดยการนำสวนท่ีเหลือท้ิงของสินคาเกษตร 
อาทิ ขาวโพด ออย ขาว มันสำปะหลัง มาใชแปรรูปเปนพลังงาน  
สรางมูลคาเพ่ิมใหแกสินคาของเกษตรกร ปจจุบันกระทรวงพลังงาน
ไดทำความรวมมือกับมหาวิทยาลัยตาง ๆ อาทิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร เพื่อสรางงานวิจัยและสำรวจพื้นที่ทั่วประเทศใน
การเดินหนาเรื่องพืชพลังงานใหเกิดผลเปนรูปธรรม

 4. แผนบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิง เปาหมายของ
แผนนี้คือการกระจายเชื้อเพลิงน้ำมันไปทั่วประเทศดวยตนทุนการ
ขนสงที่ถูกที่สุดและมีประสิทธิภาพที่สุด แนวทางที่สำคัญในเรื่องนี้
คือการวางทอสงน้ำมัน ซึ่งจะสามารถลดคาขนสงลงเหลือ 1 ใน 10 
ของคาขนสงเดิม นอกจากนี้ ยังมุงเรื่องความมั่นคง เนื่องจากไทย
เปนประเทศท่ีนำเขาน้ำมันมากถึงรอยละ 80 – 90 โดยสวนใหญซ้ือ
จากตะวันออกกลาง จึงควรหาแหลงซื้อน้ำมันอื่นเพื่อลดความเสี่ยง
และบริหารจัดการใหมีน้ำมันใชอยางม่ันคง

 5. แผนบริหารจัดการกาซธรรมชาติ เปาหมายสำคัญของ
แผนนี้คือการรักษากาซธรรมชาติในอาวไทยใหคงอยูนานท่ีสุด ดวย
การบริหารจัดการใหมีการใชอยางมีประสิทธิภาพ และการสำรวจหา
กาซธรรมชาติเพ่ิมเติม อยางไรก็ตาม จากท่ีการสำรวจพบวาปริมาณ
กาซธรรมชาติ ในอาวไทยเหลือนอยมาก ฉะนั้น แผนนี้จะเนนที่
การเตรียมการเรื่องการซื้อกาซธรรมชาติจากตางประเทศ การจัด
การโครงสรางพื้นฐานกาซธรรมชาติทอสงบนบก เพื่อรองรับการ
นำเขากาซธรรมชาติอยางมีระบบ และใหมีตนทุนราคาถูกท่ีสุด เพ่ือ
ประโยชนของคนไทย

สถานการณพลังงานไทยในวันนี้มีความไดเปรียบหรือเสียเปรียบ
ประเทศอื่น ๆ อยางไร
  ตัวเลขการนำเขาพลังงานของประเทศไทยคิดเปนรอยละ 
55 หรือเกินครึ่งหนึ่งของปริมาณการใชพลังงานภายในประเทศ 

โดยนำเขาน้ำมันเปนหลัก และตัวเลขนำเขาจะยังคงสูงขึ้นเรื่อย ๆ 
หากกาซธรรมชาติ ในอาวไทยหมด หรือไมสามารถสำรวจหาแหลง
กาซธรรมชาติเพิ่มเติมได ไทยตองเพิ่มการนำเขากาซ LNG มากขึ้น 
ตัวเลขการนำเขาพลังงานจะเพ่ิมเปนรอยละ 60 – 75  ดังน้ัน กระทรวง
พลังงานจึงตองมีการจัดทำแผนบูรณาการพลังงานระยะยาวของ
ประเทศ หรือ Thailand Integrated Energy Blueprint เพื่อจะ
สรางความมั่นคงใหกับพลังงานไทย เพิ่มความสามารถของไทยใน
การแขงขันทางเศรษฐกิจกับนานาประเทศได โดยการบริหารจัดการ
ใหเกิดการกระจายประเภทของเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟา การกระจาย
แหลงที่มาของเชื้อเพลิงไมวาจะเปนไฟฟา หรือน้ำมัน การอนุรักษ
พลังงาน และการผลิตพลังงานทดแทนจากสินคาเกษตรภายในประเทศ

หนักใจหรือไมกับอนาคตของพลังงานไทย เม่ือมีขอจำกัดนานัปการ
 ประเทศไทยโชคดีที่มีบุคลากรที่มีความรูความสามารถอยู
มากมาย แตประเด็นท่ีนาเปนหวง คือการสรางความเขาใจกับประชาชน 
เนื่องจากเรื่องพลังงานเปนเรื่องใกลตัวประชาชน แตขอมูลตาง ๆ 
คอนขางยาก จึงทำใหมีความเขาใจคลาดเคลื่อนกับความจริงได
แตอยางไรก็ดี ก็เปนหนาที่ที่กระทรวงพลังงานรวมถึง กฟผ. ก็ตอง
พยายามสรางความเขาใจใหได เพ่ือไมใหประชาชนเกิดความสับสนได 
สุดทายแลวหากเกิดความเขาใจในทุกฝายก็จะเกิดผลดีตอภาคการ
ลงทุนอีกดวย

มีวิธีการอยางไรในการสรางสมดุลระหวางการดูแลสิ่งแวดลอม
และความจำเปนในการกอสรางโรงไฟฟาใหมเพื่อความมั่นคง
ดานพลังงาน
 โรงไฟฟาใหม โดยเฉพาะโรงไฟฟาถานหิน เปนโรงไฟฟาที่ 
กฟผ. และกระทรวงพลังงานไดเลือกเทคโนโลยีในการผลิตไฟฟาท่ีดี
ที่สุดในโลกท่ีมีการใชอยูในปจจุบันมาใช ซึ่งเปนความจริงที่สามารถ
พิสูจนไดวาดีกวามาตรฐานส่ิงแวดลอมของประเทศไทยอยางแนนอน 
เหตุผลที่ไทยจำเปนตองสรางโรงไฟฟาถานหินก็เพื่อใหประเทศมี
พลังงานไฟฟาใชอยางมั่นคง มีเสถียรภาพ ซึ่งตามแผนพัฒนากำลัง
ผลิตไฟฟาของประเทศ พ.ศ. 2558 – 2579 กำหนดวาประเทศไทย
จะมีโรงไฟฟาถานหินไมเกินรอยละ 25 โดยเปนสัดสวนที่คำนึงถึง
ความคิดเห็นของประชาชนและความจำเปนในการสรางความม่ันคง
ของประเทศอยางแทจริง
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 การสรางโรงไฟฟาใหมนอกจากเพื่อความมั่นคงทาง
พลังงานของประเทศแลว ยังเพ่ือใหราคาคาไฟฟาสามารถแขงขันได
ภายในอาเซียนดวย เพราะเปนปจจัยสำคัญลำดับแรก ๆ ท่ีนักลงทุน
ตัดสินใจวาจะเลือกมาลงทุนที่ประเทศไทยหรือไม โดยนักลงทุนจะ
พิจารณาจากแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟาของประเทศวาไทยใชเช้ือเพลิง
อะไรในการผลิต ซ่ึงทำใหทราบไดวาราคาคาไฟฟาจะแพงหรือถูกกวา
เมื่อเทียบกับประเทศเพ่ือนบาน

ในฐานะประธานกรรมการ กฟผ. มองวาอะไรคือความทาทาย
 องคกรที่ดีจะตองมีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและ
โปรงใส มีบุคลากรที่มีความพรอมเพื่อดำเนินการขับเคลื่อนแผน 
และมีการวางแผนงบประมาณอยางเปนระบบ ซึ่งหากพูดถึงการมี
ประสิทธิภาพคือตองมีแผนการดำเนินงานท่ีชัดเจน ซ่ึงขณะน้ี กฟผ. 
มีทั้งแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟาของประเทศ และแผนยุทธศาสตร
ของ กฟผ. ท่ีมีความชัดเจน รวมถึงบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ ฉะน้ัน 

ผมไมกังวลเร่ืองการดำเนินงานของ กฟผ. แตส่ิงท่ีผมกังวลคือ ชองวาง
ระหวางบุคลากรของ กฟผ. แตละรุน ซึ่ง กฟผ. และตัวผมจะตอง
รวมกันวางแผนสรางคนรุนใหมใหมีความรูความสามารถ เตรียม
ความพรอมเปนผูนำองคกรตอไปในอนาคต นอกจากนี้ ผมมองวา 
กฟผ. ควรมองไกลไปในระดับอาเซียนดวย ไมวาจะเปนการกอสราง
โรงไฟฟาในประเทศเพื่อนบาน หรือการลงทุนระบบสง (ASEAN 
Power Grid) เพราะไทยมีความไดเปรียบจากตำแหนงที่ตั้งที่เปน
ศูนยกลางของอาเซียน ดังนั้น กฟผ. ตองมีความชำนาญในดาน
การดำเนินงานในตางประเทศใหมากข้ึน 
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  àÁ×èÍÃ‹Ò§¡ÒÂä Œ́ÃÑº¹éÓμÒÅà¢ŒÒä»¨ÐÊ‹§¼Åμ‹ÍÊÁÍ§ ãËŒÃÙŒÊÖ¡¾Ö§¾Íã¨Ê´ª×è¹ÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢ 
àÁ×èÍÊÁÍ§μÍºÊ¹Í§μ ‹Í¤ÇÒÁËÇÒ¹ä»¹Ò¹ æ ¡ç¨Ðμ ŒÍ§¡ÒÃÁÒ¡¢Öé¹ æ áμ ‹ã¹·Ò§
μÃ§¢ŒÒÁ ¶ŒÒäÁ‹ä´ŒÃÑº¹éÓμÒÅÍÒ¨à¡Ô´ÍÒ¡ÒÃºÒ§ÍÂ‹Ò§ àª‹¹ äÁ‹ÁÕÊÁÒ¸Ô âËÂ «ÖÁÅ§ 
«Öè§ÍÒ¨àÃÕÂ¡ä Œ́Ç‹Òà¡Ô´ “ÀÒÇÐμÔ´ËÇÒ¹” (sugar dependency) 

รูไวรูไวไกลไกลเบาหวานเบาหวาน
àÃ×èÍ§ ¹¾. ¡ŒÍ§À¾ ÊÕÅÐ¾Ñ²¹ �

สงสัยไหมวาทำไมคนสวนใหญชอบรับประทานของหวาน ?สงสัยไหมวาทำไมคนสวนใหญชอบรับประทานของหวาน ?
เพราะน้ำตาลมีผลตอสมองคลายกับยาเสพติดเพราะน้ำตาลมีผลตอสมองคลายกับยาเสพติด

ซึ่งบางงานวิจัยสรุปวาอาจเทียบเทา โคเคน หรือมอรฟนไดเลยซึ่งบางงานวิจัยสรุปวาอาจเทียบเทา โคเคน หรือมอรฟนไดเลย
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 เมื่อไดรับอาหารหวานมาก ๆ ก็จะกระตุนใหเกิด “ภาวะกอน
เบาหวาน” และ “โรคเบาหวาน” ตามมาได ซึ่งถาปลอยไวนาน ๆ
อวัยวะตาง ๆ ของเราก็จะเหมือน “กลวยเช่ือม” คือเลือดหวานเปน
น้ำเช่ือม และอวัยวะของเราเชนสมอง ตา ไต มือ เทา ก็จะโดนเช่ือม 
แปลวาก็จะเกิดการทำงานบกพรอง เกิดภาวะแทรกซอนที่รุนแรง
ตามมาได

 ถาผลเจาะเลือดหลังอดอาหารอยูในชวง 100 - 125 แสดงวา
อยูใน “ภาวะกอนเบาหวาน” หมายถึง ถาปลอยทิ้งไวไมดูแลตัวเอง
ใหดี มีโอกาสเปนเบาหวานสูงมาก ภายใน 5-10 ป

 โดยเบาหวานน้ันระยะตน ๆ จะไมมีอาการเลย แตถาปลอยท้ิงไว
ตองระวังอาการ ตอไปน้ี

สัญญาณอันตรายภาวะโรคเบาหวานสัญญาณอันตรายภาวะโรคเบาหวาน
 1. ปสสาวะบอยขึ้น 
 2. หิวน้ำบอย
 3. รางกายออนเพลีย
 4. สายตาพรามัว
 5. บาดแผลหายชา
 6.  อาการชาปลายมือปลายเทา
 7.  น้ำหนักลดเร็ว

อันตรายของเบาหวานอันตรายของเบาหวาน
 ภาวะแทรกซอนของเบาหวาน มักพบในผูท่ีควบคุมระดับน้ำตาล
ในเลือดไดไมดี ซึ่งการปลอยใหระดับน้ำตาลในเลือดสูงติดตอกัน
เปนเวลานานจะเพ่ิมการทำลายเสนเลือด และอวัยวะหลายอยางเชน 
 • ภาวะแทรกซอนทางตา เบาหวานทำลายหลอดเลือดที่ไป
  เลี้ยงจอประสาทตา สงผลใหการมองเห็นแยลง และอาจ
  ทำใหตาบอดไดในที่สุด
 •  ภาวะแทรกซอนทางไต เบาหวานจะทำลายหลอดเลือดท่ีไต 
  ทำใหหนาท่ีการกรองเส่ือมลง และเกิดภาวะไตวายได
 •  ภาวะแทรกซอนทางระบบประสาท เน่ืองจากหลอดเลือดท่ีไป
  เล้ียงเสนประสาทเล็ก ๆ ตีบลง สงผลใหปลายมือปลายเทาชา

 • โรคหัวใจและหลอดเลือด เบาหวานทำใหมีโอกาสเกิดโรค
  หลอดเลือดหัวใจตีบ กลามเน้ือหัวใจตาย และโรคหลอดเลือด
  อื่น ๆ ไดมากกวาคนปกติหลายเทา
 • โรคหลอดเลือดสมอง ผูเปนเบาหวานจะมีความเส่ียงเพ่ิมข้ึน
  ในการเปนอัมพฤกษ อัมพาต จากการท่ีหลอดเลือดในสมอง
  ตีบ หรือแตก

7 วิธีควรทำหางไกลเบาหวาน 7 วิธีควรทำหางไกลเบาหวาน 
 1. ออกกำลังกาย
 2. ลดน้ำหนักในผูท่ีน้ำหนักตัวเกินใหนอยลงกวาเดิม อยางนอย
  รอยละ 5-6 ของน้ำหนักตัว
 3. ตรวจสุขภาพอยางนอยปละ 1 ครั้ง
 4. รับประทานอาหารพวกผักมาก ๆ และลดอาหารหวาน
   แปง ไขมัน
 5. พักผอนใหเพียงพอ 6-8 ชั่วโมงตอวัน
 6. หากพบปญหาในการดูแลตนเองควรขอความชวยเหลือ
   หรือขอคำปรึกษาจากผูเชี่ยวชาญ
 7. ตั้งเปาหมายการปรับพฤติกรรมตนเอง มุงมั่น ทำใหสำเร็จ

 โรคเบาหวานถือเปนโรคเรื้อรังที่ตองดูแลรักษาไปตลอดชีวิต 
แตหากเรารูทันสาเหตุ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงเบาหวาน
อยางทันถวงที ทั้งในดานโภชนาการ การออกกำลังกาย รวมถึง
การตรวจวัดระดับน้ำตาลเปนประจำ เพียงเทานี้เราก็จะมีสุขภาพดี
แข็งแรง หางไกลเบาหวาน
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à·ÕèÂÇà¾ÅÔ¹ÍÑÁ¾ÇÒ
ÁÕÁÒ¡¡Ç‹ÒμÅÒ´¹éÓ
àÃ×èÍ§ ¨.ÈÔÃÔÇ§É�

การเดินทางออกไปเก็บเก่ียวความสุข
จากการทองเที่ยวและความทรงจำดี ๆ 
ในคร้ังน้ี เราเลือกท่ีจะไปยังสถานท่ีท่ีไมไกล
จากกรุงเทพ โจทยของเราในครั้งนี้จึงเปน
การทองเที่ยวแบบ One day Trip ที่จะ
ตองไปตางจังหวัด และมีอากาศดี ๆ นับวา
เปนขอกำหนดที่ยากเอาการ แตก็ไมเกิน
ความสามารถของเรา เพราะไมไกลกรุงเทพ
ยังมีสถานที่ที ่ตอบโจทยของเราอยู  ซึ่ง
ก็คืออำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
นั่นเอง

 เมื ่อพูดถึงสถานที่ทองเที ่ยวอยาง 
“อัมพวา” หลาย ๆ คนก็จะนึกถึงตลาดน้ำ
อัมพวา ของฝาก อาหารการกินและห่ิงหอย 
เปนสิ่งที่แรก ๆ แตเราไมไดพาคุณผูอาน
มาเที่ยวเพียงแคตลาดน้ำเทานั้น เพราะ
จริง ๆ แลว ในอำเภออัมพวายังมีสถานที่
ทองเท่ียวท่ีนาสนใจอีกหลายแหงหลบซอน
อยู ฉบับน้ี เราจะพาไปถึง 6 สถานท่ีดวยกัน

 สถานที่แรกที่เราไปก็คือ พิพิธภัณฑ
บานแมวไทย ซ่ึงเปนท่ีท่ีเหมาะกับผูท่ีรักแมว
และสนใจเก่ียวกับการเล้ียงแมวเปนอยางมาก 

ก็มีจำหนายดวยเชนกัน และอีกจุดหนึ่งที่
นาสนใจก็คือรานจำหนายสินคาท่ีระลึกและ
ของใชของเจาเหมียว แถมยังมีรานกาแฟ 
ชื่อรานวา เดอะคิทเทนส คอฟฟ อีกดวย 
ซ่ึงจุดเดนของรานก็คือรูปปนแมวนารักสีสัน
สดใสตั้งอยูหนารานคอยเรียกลูกคาใหเขา
มาถายรูปพรอมกับจิบกาแฟรสเลิศ

 สำหรับการเดินทางมาท่ีน่ี เราใชเสนทาง
จากถนนพระราม 2 (ธนบุรี-ปากทอ) เขาสู
ทางหลวงหมายเลข 325 (ถนนสมุทรสงคราม
-บางแพ) เล้ียวซายขามสะพานพระศรีสุริเยนทร 
และเล้ียวขวาไปตามทางหลวงหมายเลข 3062 
ขามคลองประชาชมช่ืน ผานวัดภุมรินทรกุฎีทอง 
วัดบางแคใหญก็จะเห็นปายบานแมวไทย 

โดยพิพิธภัณฑจะต้ังอยูบานเลขท่ี 2/1 หมู 7 
ตำบลแควออม อำเภออัมพวา บานแมวไทย
แหงน้ีเปนสถานท่ีสงเสริมและสนับสนุนการ
อนุรักษแมวไทยที่ปจจุบันคงเหลืออยูเพียง
5 ชนิดเทาน้ัน คือ แมววิเชียรมาศ แมวสีสวาด 
แมวศุภลักษณ แมวโกนจา และแมวขาวมณี 
ภายในบานแมวไทยมีเรือนเพาะเลี้ยง แบง
เปนกรงเลี้ยงแมวไทยประเภทตาง ๆ ใหได
เย่ียมชมโดยไมเสียคาใชจายเลย งานน้ีเท่ียวฟรี
แถมยังไดความรูอีกดวย แตวาคุณผูอาน
สามารถชวยสนับสนุนคาอาหารนองแมวได 
และหากสนใจจะนำไปเล้ียง ทางบานแมวไทย
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 สถานที่ถัดมาคือ วัดบางกุง ตั้งอยูที่
ตำบลบางกุง อำเภอบางคนที ซึ่งมีความ
มหัศจรรยอยูท่ีโบสถของวัดท่ีถูกปกคลุมดวย
ตนไมขนาดใหญ และไดรับการค้ำยันจากราก
ทำใหวัดบางกุงแหงนี้ไดรับการยกยองให
เปนหน่ึงใน Unseen Thailand โดยภายใน
วัดมีโบสถเกาประดิษฐานหลวงพอพุทธมณีนิล
เปนพระประธาน หรือที่ชาวบานเรียกวา 
หลวงพอดำ เปนพระพุทธรูปปางมารวิชัย
ขนาดใหญ เกาแกต้ังแตสมัยอยุธยาตอนปลาย 
ซึ่งเปนที่เคารพบูชาของคนในทองถิ่น และ
นักทองเที ่ยวที ่มากราบสักการะและชม

ความมหัศจรรย นอกจากน้ีภายในโบสถ ยังมี
ภาพจิตรกรรมฝาผนังสมัยปลายกรุงศรีอยุธยา
ที่แสดงเรื ่องราวเกี ่ยวกับพุทธประวัติที ่
พระพุทธเจาทรงแสดงธรรมและพระพุทธเจา
ประทับนั่งอยูในซุมขนาบขางดวยอัครสาวก
นั่งพนมมือ และบริเวณดานหนาโบสถจะมี
พ้ืนท่ีสำหรับใหพุทธศาสนิกชนและนักทองเท่ียว
ไดรวมทำบุญและกราบสักการะหลวงพอ
พุทธมณีนิล เพื ่อความเปนสิร ิมงคลกับ
ตัวเองอีกดวย

 ถัดมากันน้ียังมีอีกสถานท่ีหน่ึง คือ คาย
บางกุง ซึ่งอยูในเขตพื้นที่เดียวกับวัดบางกุง 
แตอยูคนละฝง โดยมีถนนตัดผานกลาง เดิม
คายบางกุงเคยเปนที่ตั้งคายรบโบราณที่มี
ความสำคัญต้ังแตสมัยอยุธยา จุดเดนของคาย
บางกุงก็คือ รูปปนแมไมมวยไทย ซึ่งเปน
เอกลักษณของท่ีน่ี โดยรูปปนมวยไทยเหลาน้ี
มองเห็นไดแตไกลเพราะมีจำนวนมาก ซึ่ง
แตละคูจะเปนทามวยไทยตาง ๆ ใหเราได
ศึกษา และสำหรับการเดินทาง เราใชเสนทาง
สายสมุทรสงคราม-บางนกแขวก (เสนทาง
เดียวกับอุทยาน ร.2) กอนถึงอาสนวิหาร
แมพระบังเกิด เลี้ยวซายขึ้นสะพานสมเด็จ
พระอัมรินทร แลวเลี้ยวซายอีกครั้ง ตรงไป
ประมาณ 6 กิโลเมตร



magazine
¾ÄÉÀÒ¤Á-ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ ¾.È. 2559 33

 สถานท่ีทองเท่ียวสุดทายท่ีเราจะแนะนำ
สำหรับฉบับน้ีก็คือ ตลาดน้ำอัมพวา เพราะ
ไหน ๆ ก็มาถึงอัมพวาแลว จะไมแวะตลาดน้ำ
ก็กระไรอยู ที่นี่นอกจากจะเปนแลนดมารค
ของอำเภออัมพวาแลว ยังมีมุมถายภาพสวย ๆ 
สำหรับผูท่ีช่ืนชอบถายภาพอีกดวย และเปน
ที่แนนอนวาสถานที่แหงนี้มีทั้งของที่ระลึก 
ของฝาก และอาหารการกินไวคอยบริการ
นักทองเท่ียวอยูท่ัวท้ังบริเวณเลย โดยตลาดน้ำ
อัมพวาจะมีทุกวันศุกร เสาร และอาทิตย 
ตั้งแตเวลา 16.00 น. เปนตนไป
 
 การเดินทางทองเท่ียวในคร้ังน้ี เราได
เก็บเกี่ยวทั้งความรู และความทรงจำอัน
สวยงามที่ไมไดมาจากภาพถายเพียงแค
อยางเดียว เพราะส่ิงท่ีมีคากับประสบการณ
ในคร้ังน้ี คือการไดเรียนรูท่ีจะใชเวลาเพียง
แคหนึ่งวันใหคุมคาและมีความสุขกับมัน
มากที่สุดนั่นเอง

 นอกจากสถานที่ทางพุทธศาสนาจะ
สวยงามแลว โบสถคริสตของอัมพวา มี
ความสวยงามไมแพกัน “อาสนวิหารแมพระ
บังเกิด” โบสถคริสตแหงนี ้เปนสถานที ่
สักการะอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวคริสต นิกาย
คาธอลิก สรางขึ้นตั้งแตป พ.ศ. 2433 โดย
บาทหลวงเปาโล ซัลมอน มิชชันนารี ชาว
ฝรั ่งเศส ใชเวลาสรางถึง 6 ปดวยกัน ใน
นิกายคาธอลิกจะใหความสำคัญกับพระแม
มาริอา (มาเรีย) อยางมาก สไตสการตกแตง
ของโบสถจึงมีรูปป นและเครื ่องสักการะ
มากมาย ซึ่งจะแตกตางกับโปรเตสแตนท 
และไฮไลทสำคัญจะอยูที่กระจกสีที่เปนรูป
พระประวัติของพระเยซู และรูปของนักบุญ
สำคัญตาง ๆ โดยภายในวิหารเปนศิลปะ
แบบโกธิคที่สรางดวยอิฐเผา ประดับตกแตง
ดวยกระจกสีชนิด Stained Glass ที่งดงาม
จากฝร่ังเศส อาสนวิหารแหงน้ีไดช่ือวา เปนวัด
ที่สวยงาม และเกาแกที่สุดของชาวคาธอลิก
ในประเทศไทย สำหรับการเดินทาง เราไป
ตามเสนทางสายสมุทรสงคราม-บางนกแขวก 
(เสนทางเดียวกับอุทยาน ร. 2) เขาไปประมาณ 
5 กิโลเมตร อาสนวิหารแมพระบังเกิดอยูเลย
แยกสะพานสมเด็จพระอัมรินทรไปประมาณ 
100 เมตร

 อีกหน่ึงสถานท่ีท่ีอยูไมไกลอาสนวิหาร
พระแมบังเกิดมากนัก คือ พิพิธภัณฑขนมไทย 
โดยจัดแสดงอยูท่ีอุทยานพระบรมราชานุสรณ 
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย 
หรือ อุทยาน ร.2 ที่นี ่ถือเปนพิพิธภัณฑ
ขนมไทยที่มีชีวิตแหงแรกของประเทศไทย 
เพราะทำเสมือนของจริงและสามารถสัมผัส
ได โดยจะจัดแบงเปนสวน ๆ เพื่อจำลอง
ขนมไทยและอาหารชนิดตาง ๆ ซ่ึงจะมีต้ังแต
สมัยสุโขทัย อยุธยา จนถึงสมัยรัตนโกสินทร 
เชน ขนมตมแดงตมขาว ขนมที่เปนมงคล 9 
อยาง ขนมในโหลแกว ขนมหวานในหมอดิน
ขนมเช่ือม ดอง แชอ่ิม ขนมน้ำแข็งไส เปนตน
นอกจากน้ียังใหความรูเก่ียวกับสวนผสม วิธี
การทำขนม และผลิตภัณฑที่ใชกับขนมไทย
ในทองถิ่น ถามีโอกาสไดพาเด็ก ๆ มาเที่ยว
ที่นี ่ คงจะไดเรียนรูวิถีชีวิตความเปนไทย
มากมายเลยทีเดียว
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 แมไกปาแคเพอรเคลลี (Capercaillie) จะไมไดเปนสิ่งมีชีวิตหลัก
ที่มีบทบาทสำคัญตอระบบนิเวศมากเทาสัตวชนิดอื่น แตถาชวยใหไกปา
แคเพอรเคลลีไมสูญพันธุก็เหมือนปกปองสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นนับพันชนิด 
เพราะไกปาแคเพอรเคลลีเปลี่ยนพื้นที่อาศัยบอยมาก และแตละพื้นที่ก็มี
สภาพแวดลอมตางกันไป ถาหากตองการอนุรักษไกปาแคเพอรเคลลีก็ตอง
รักษาเทือกเขาพิเรนีส ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเปนที่อยูอาศัยของมันไมใหถูก
ทำลาย หามมนุษยเขาไปรบกวนดวยการทำกิจกรรมตาง ๆ เชน ตัดไม 
เลนสกี เดินปา เมื่อปกปองที่อยูอาศัยของไกปาแคเพอรเคลลีไวได ก็เทากับ
วาชวยปกปองสัตวและพืชชนิดอื่นที่อาศัยอยูที่นั่นไปโดยปริยาย

บานพักตามฤดูกาล
 ไกปาแคเพอรเคลลีเปรียบเสมือนสัตวที่เปนรมเงาชวยปกปองสิ่งมีชีวิต
ชนิดอ่ืนอีกมากมาย ไกปาแคเพอรเคลลีจะเปล่ียนถ่ินท่ีอยูเฉพาะไปตามฤดูกาล
การดำเนินชีวิตและความตองการจะเปลี่ยนแปลงตลอดทั้งป

 ในฤดูหนาวที่หิมะปกคลุมพืชพรรณ ไกปาแคเพอรเคลลีจะอพยพไปยัง
ปาสนท่ีสูงตระหงานและหนาทึบ เกาะอยูบนก่ิงสนและกินใบสนอยางเอร็ดอรอย 
บนก่ิงสนน้ียังเปนท่ีอยูอาศัยของหนอนผีเส้ือกลางคืนสแปนิชมูน หน่ึงในผีเส้ือใหญ
ที่สุดในทวีปยุโรปที่คุกคามอยางหนัก และนกหัวขวาน ที่พบเฉพาะบนเทือกเขา
พิเรนีสในประเทศฝรั่งเศสเทานั้น รวมทั้งนกฮูกบอเรียล ถาหากตองการอนุรักษ
ไกปาแคเพอรเคลลีก็ตองรักษาเทือกเขาพิเรนีส ประเทศฝร่ังเศส ซ่ึงเปนท่ีอยูอาศัย
ของมันไมใหถูกทำลาย หามมนุษยเขาไปรบกวนดวยการทำกิจกรรมตาง ๆ เชน 
ตัดไม เลนสกี เดินปา เมื่อปกปองที่อยูอาศัยของไกปาแคเพอรเคลลีไวได ก็เทา
กับวาชวยปกปองสัตวและพืชชนิดอื่นที่อาศัยอยูที่นั่นไปโดยปริยาย
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 ในฤดูใบไมผลิไกปาแคเพอรเคลลีจะหิวมาก พวกมันอพยพ
ออกจากปาสนไปยังปาที่โปรงกวา ซึ่งอุดมไปดวยพืชพรรณ ไกปาแคเพอร
เคลลีจะกินดอก และตนออนของพืชนับรอยชนิด อีก 6 เดือนตอจากนี้ 
มันจะไมยายไปไหน เพราะบริเวณนี้เต็มไปดวยอาหารอันโอชะ โดยเฉพาะ
ผลไมจำพวกบลูเบอรรี ราสเบอรรี และผลของตนโรแวนท่ีหมีและนกก็ชอบ
กินดวย ชวงน้ีไกปาแคเพอรเคลลีจึงอวบอวนและตกเปนเปาของสัตวนักลา 
พวกมันจึงตองกระจายตัวกันอยู โดย 1 ตัว อยูในพ้ืนท่ี 100,000 ตารางเมตร
ถาหากตองการอนุรักษไกปาเคเพอรเคลลี นั้นจะตองดูแลที่อยูอาศัยของ
มันไมใหถูกทำลาย หามมนุษยเขาไปรบกวนดวยการทำกิจกรรมตาง ๆ 
เชน ตัดไม เลนสกี เดินปา เมื่อปกปองที่อยูอาศัยของไกปาแคเพอรเคลลี
ไวได ก็เทากับวาชวยปกปองสัตวและพืชชนิดอื ่นที ่อาศัยอยู ท ี ่น ั ่น
ไปโดยปริยาย



 เมื่อฤดูรอนมาถึง ไกปาแคเพอรเคลลีเพศเมียจะหาที่อยูใหมที่
ชวยอำพรางตัวเพื่อกกไขนาน 27 วัน บริเวณนั้นตองมีหญาสูง หรือ
พุมดอกกุหลาบพันปที่มีลำตนโคงงอ นักลาจะเขาถึงลำบาก บริเวณนี้
ยังเปนที่หลบภัยของสัตวที่เปนเหยื่ออีกหลายชนิด อยางสัตวฟนแทะ 
นกกระจอก และนกจับแมลง หากพ้ืนท่ีน้ีไดรับการคุมครอง ไมเพียงไกปา
แคเพอรเคลลีจะอยูรอด สัตวอื่นที่อยูที่นี่ก็จะอยูรอดไปดวย การดูแล
ท่ีอยูอาศัยของมันไมใหถูกทำลาย โดยหามมนุษยเขาไป รบกวนดวยการ
ทำกิจกรรมตาง ๆ เชน ตัดไม เลนสกี เดินปา เม่ือปกปองท่ีอยูอาศัยของ
ไกปาแคเพอรเคลลีไวได ก็เทากับวาชวยปกปองสัตวและพืชชนิดอื่น
ที่อาศัยอยูที่นั่นไปโดยปริยาย
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        หลังจากผานชวงฟกไข 4 เดือนจนถึงฤดูใบไมรวง 
ลูกไกจะกินแมลง ดวง แมงมุม และหนอนเปนอาหาร ดังนั้น
การรักษาบริเวณที่สัตวพวกนี้อาศัยก็เปนเรื่องสำคัญ เชนเดียว
กับการรักษาปาสนที่พวกมันไปอยูในฤดูหนาว ก็เปนที่อยูของ
คางคาวบารเบสเทลล เห็ด และไลเคนหายากอยางโลบาเรียยักษ
หรือปาพรุ ซึ่งเปนแหลงที่อยูของซาลาแมนเดอรสัตวอื่นที่อยู
ท่ีน่ีก็จะอยูรอดไปดวย การดูแลท่ีอยูอาศัยของมันไมใหถูกทำลาย 
โดยหามมนุษยเขาไปรบกวนดวยการทำกิจกรรมตาง ๆ เชน ตัดไม 
เลนสกี เดินปา เมื่อปกปองที่อยูอาศัยของไกปาแคเพอรเคลลี
ไวได ก็เทากับวาชวยปกปองสัตวและพืชชนิดอื่นที่อาศัยอยู
ที่นั่นไปโดยปริยาย
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ตัวชี้วัดสุขภาพของส่ิงแวดลอม
 ในเวลา 1 ป ตนพืชและสัตวที่ไกปาแคเพอรเคลลีชวย
ปกปองทางออมมีนับไมถวน ดังนั้น การคนหาสัตวผูใหรมเงา
ในธรรมชาติจึงเปนเร่ืองสำคัญ อยางแรกตองศึกษาวัฏจักรชีวิต
ของพืชและสัตวท่ีอาศัยอยูในถ่ินท่ีอยูเฉพาะท่ีจะคุมครองเสียกอน 
สัตวผู เปนรมเงาก็เปนเหมือนกับตัวชี้วัดสุขภาพของสภาพ
แวดลอม ถาพวกมันมีอาหารกิน มีที่อยูอาศัย แพรพันธุได 
แปลวาพื้นที่ที่มันแวะเวียนไปก็มีสภาพดีดวยเชนกัน แตถา
สัตวผูเปนรมเงาลดลงก็เปนสัญญาณเตือนวาพ้ืนท่ีน้ันกำลังมีปญหา

 ผูเชี่ยวชาญดานการคุมครองธรรมชาติบอกวา การศึกษา
สัตวที่เปนรมเงาในระบบนิเวศหนึ่งเปนเรื่องตองใชเวลาและ
พลังงานมาก เปนเรื่องยากที่จะนับประชากรของสิ่งมีชีวิตบน
เทือกเขาพิเรนีส ยิ่งถาสัตวไมมีกระดูกสันหลัง เห็ดและพืชยิ่ง
ลำบากมาก การคุมครองไกปาแคเพอรเคลลีแหงเทือกเขา
พิเรนีสไมไดชวยปกปองสัตวตาง ๆ โดยตรง แตการอนุรักษ
ทุกพื้นที่ที่มันไปอยู ก็เทากับวาไดชวยปกปองสัตวและพืชที่
อาศัยอยูในบริเวณนั้นไปดวย จึงถือวาไกปาแคเพอรเคลลี
เปนสัตวผูใหรมเงา

 ถิ่นที่อยูเฉพาะ คือสภาพแวดลอมจำกัดทางภูมิศาสตร เชน บึง เนินทราย หรือพุมไม ซึ่งแตละที่
มีสภาพแวดลอม อุณหภูมิ ความชื้นและอื่น ๆ แตกตางกันมาก

ÃÙŒËÃ×ÍäÁ‹

ที่มา หนังสือ Go Genius ฉบับท่ี 127
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ศูนยการเรียนรู กฟผ. จะนะ
áº‹§»̃¹¤ÇÒÁÃÙŒÊÙ‹ÊÑ§¤Á

 การใหความรู คือการสรางสังคมที่ดีอยางยั่งยืน...
การกอสรางอาคารศูนยการเรียนรูของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
(กฟผ.) เปนหนึ่งในภารกิจสำคัญ ในเรื่องการแบงปนองคความรู 
และประสบการณของ กฟผ. ออกสูสังคม ดวยการดำเนินการสราง
“ศูนยการเรียนรู” ในพื้นที่โรงไฟฟา เปดโอกาสใหเกิดการเรียนรู
นอกหองเรียน ซ่ึงจะเปนพ้ืนฐานสำคัญของการขับเคล่ือนวัฒนธรรม
การเรียนรูของชาติอยางยั่งยืน

 กฟผ. ไดดำเนินการกอสรางศูนยการเรียนรู กฟผ. จะนะ 
จ.สงขลา ในบริเวณโรงไฟฟาจะนะ เพื่อเปนแหลงเรียนรูและ
ประชาสัมพันธหนวยงานประจำพ้ืนท่ีภาคใต โดยไดจัดทำสวนแสดง
นิทรรศการถาวร และช่ัวคราว เพ่ือนำเสนอขอมูลความรูดานการผลิต
ไฟฟา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อใหความรูแกประชาชน โดย
เนนกลุมเยาวชน ใหมีความรู ความเขาใจ ในภารกิจของ กฟผ. และ
กระบวนการผลิตไฟฟาตั้งแตจุดเริ่มตนไปจนถึงผูใชไฟ ซึ่งไดมีพิธี
เปดอยางเปนทางการไปเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 โดยมี 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราช-
ดำเนินไปทรงเปนประธานเปด ซึ่งเวลาผานไป 2 เดือน มีผูสนใจ
เขาเยี่ยมชมแลวกวา 1,400 คน

 คุณเรืองวรายุตก ประดิษฐทัศนีย ผูอำนวยการฝายออกแบบ
และบริหารงานกอสราง การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ในฐานะ
ผูดูแลการดำเนินการออกแบบและกอสรางศูนยการเรียนรู กฟผ. 
จะนะ ไดกลาวถึงแนวคิดในการออกแบบอาคารและพื้นที่รอบ ๆ
ศูนยการเรียนรู กฟผ. จะนะ วา “ทางทีมผูออกแบบไดนำแนวคิด 
1) PLERN (Play + Learn) เปนแหลงเรียนรูดานพลังงาน แกประชาชน
และเยาวชนในจังหวัดสงขลาและใกลเคียง ผานการเลนและ
ความสนุกสนาน เปดโอกาสใหเกิด “การเรียนรูนอกหองเรียน” 
เปนที่พักผอนหยอนใจและไดรับความรูไปดวย 2) PROUD ใหเกิด
ความภาคภูมิใจในถิ่นฐานตนเอง ดวยการนำเอาเอกลักษณของ
ภาคใตมาใชในอาคาร เชน รูปทรงโคงของอาคารมาจากลักษณะของ 
“เรือกอและ” นำแนวคิดของหนังตะลุงและลวดลายของผาทอ
เกาะยอมาออกแบบผนัง สรางประติมากรรม 14 เสาดานหนาอาคาร 
สื่อถึง 14 ตำบลในอำเภอจะนะ 3) SAVING ENERGY เปนอาคาร
ประหยัดพลังงานโดยใชแสงและลมธรรมชาติ ใชวัสดุพื้นถิ่นที่งาย
ตอการบำรุงรักษา และ 4) SUSTAINABLE นำเอาพลังงานโซลารเซลล
มาใชในอาคาร
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หลากหลายแงมุมของจะนะ นับจากอดีตหลายรอยปกอนจนถึง
ปจจุบัน พลังแหงภูมิปญญาของชาวจะนะท่ีสรางเอกลักษณของทองถ่ิน 
ทำใหรูวาชุมชนจะนะ มีการพัฒนามาอยางยาวนาน และมีส่ิงท่ีนาสนใจ
มากมาย โดยนำเสนอผานเทคนิค “I Postcard” นำเขาจากประเทศ
เยอรมนี ซ่ึงเปนท่ีสนใจแกผูเขาชมเปนอยางย่ิง และสุดทาย ปดทาย
ประสบการณดวยจุดชมโรงไฟฟาจะนะ จากบริเวณช้ัน 2 ของอาคาร
ศูนยการเรียนรู ชมทัศนียภาพจริงของ กฟผ. จะนะ ท่ีมีการออกแบบ
และตกแตงอยางสวยงามทั้งตัวอาคารและพ้ืนที่โดยรอบ

          “ขอเชิญชวนประชาชนทุกคน หากมีโอกาสไดเดินทางไปยัง
ภาคใต อยาลืมแวะเวียนไปเยี่ยมชมศูนยการเรียนรู กฟผ. จะนะ 
ที่โรงไฟฟาจะนะ จ.สงขลา ไปสัมผัสสื่อนิทรรศการและเทคนิคการ
นำเสนอที่ทันสมัย รวมถึงภูมิทัศนที่สวยงามดวยตนเอง ซึ่งเชื่อวา
ศูนยการเรียนรู กฟผ. จะนะ แหงนี้ จะเปนที่ที่สรางแรงบันดาลใจ
และจุดประกายแกผูชมนิทรรศการ ใหรวมกันใช “พลังคิด” ในการ
ใชพลังงานอยางคุมคา เหมาะสม และย่ังยืน และสรางความประทับใจ
ใหแกผูเยี่ยมชมไดอยางแนนอน” คุณเรืองวรายุตก กลาวทิ้งทาย

 สำหรับเน้ือหาการจัดแสดงภายในศูนยการเรียนรู กฟผ. จะนะ
บริเวณชั้น 1 จะตอนรับผูมาเยือนดวย “เทคนิค AR (Augmented 
Reality)” ท่ีผสานโลกแหงความเปนจริงเขากับโลกเสมือน เพ่ือชวน
ใหตั้งคำถามกับพลังงานที่เห็นในภาพวา อะไรคือปจจัยขับเคลื่อน
อนาคตสูความเจริญที่ยั่งยืน หองถัดมาจะเปนหองที่จัดแสดง “สื่อ 
4 มิติ” เพื่อทำความรูจักกับเรื่องราวในศูนยการเรียนรูกอนที่จะ
เดินทางเขาไปสัมผัสรายละเอียดตาง ๆ ดวยตนเอง จากน้ันทุกทาน
จะไดไปยอนอดีตของการศึกษา การพัฒนาวิทยาการ และการใช
ประโยชนจากไฟฟา ไดศึกษาท่ีมาของอุตสาหกรรมไฟฟาในประเทศไทย 
รวมถึงการกอต้ัง กฟผ. ต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน ถัดมาจะเปนสวนแสดง
สื่อเกี่ยวกับโรงไฟฟาแตละประเภท กระบวนการผลิตไฟฟา และ
พลังงานทดแทน

 เสนทางลาดจากช้ัน 1 สูช้ัน 2 ของนิทรรศการ จะเปนการ
ถายทอดผานภาพยนตรที่โอบลอมรอบตัวผูเยี่ยมชมดวยเรื่องราว
ของสาเหตุและผลลัพธของความรวมมือประสานใจระหวาง กฟผ. 
จะนะ กับชุมชนทองถิ่น และเมื่อขึ้นไปถึงชั้น 2 จะพบกับเรื่องราว
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 เม่ือพูดถึงสงขลา ส่ิงท่ีผูคนจะคิดถึงเปนอยางแรก คือ หาดใหญ 
แตในความเปนจริงแลว อีกสถานที่หนึ่งที่นาสนใจในสงขลา คือ 
อำเภอเทพา อำเภอเล็ก ๆ ท่ีแฝงไปดวยมนตเสนหของความอุดมสมบูรณ
ทางธรรมชาติ ทางวัฒนธรรม และวิถีชีวิตอันหลากหลายที่ผสาน
อยางลงตัว

 ฮาบีบะห หญิงสาวชาวอำเภอเทพา สมาชิกกลุมลุมน้ำ 
และปาชายเลน มัคคุเทศนพลังงาน เปนหนึ่งในกลุมพลังคนรุนใหม 
ที่ฝนพัฒนาบานเกิดแหงนี้เปนที่รูจักไปทั่วประเทศ และตองการ
เปล่ียนแปลงใหเทพากลายเปน ‘เมืองพัก’ ไมใชเมืองผานอยางท่ีแลวมา

 เธอ และกลุมเพื่อนไดออกเดินทางสำรวจพื้นที่ตาง ๆ ใน
บานเกิดของตัวเอง กอนจะไดพบกับปาโกงกาง ที่บานคลองควาย 
ตำบลปากบาง อำเภอเทพา ที่โนมกิ่งมารวมกัน ที่เมื่อตัดแตงกิ่งให
สวยงามแลว ไดกลายเปนอุโมงคปาโกงกาง ความยาวประมาณ 
500 เมตร ซึ่งมีความงดงามเปนอยางมาก พรั่งพรอมไปดวยกิ่งไม
ที่โนมตัวลงมาปองกันแดดตลอดเสนทาง

 ในอนาคต หญิงสาวผูรักในบานเกิดคนนี้เห็นวา เทพายังมี
โอกาสที่จะพัฒนาอีกมาก แตการจะพัฒนาไดอยางยั่งยืนและรักษา
ใหพ้ืนท่ีน้ีอุดมสมบูรณเชนน้ีตอไป ไมเพียงแตตองอาศัยความเขมแข็ง
ของกลุมคนรุนใหม และชาวบานแลว การสนับสนุนจากหนวยงาน
ภาครัฐ และพรอมที่จะเติบโตไปกับชุมชนก็ตองเขามาเปนพลัง
ขับเคลื่อนที่สำคัญดวย
 
 โดยที่ผานมา การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 
เปนหนึ่งในหนวยงานที่เขามาเปนสวนหนึ่งที่ใหความรู และเปนผู
สนับสนุนในการพัฒนาแหลงทองเที่ยวอุโมงคปาโกงกางแหงนี้
มาอยางตอเน่ือง และจะเดินหนาสนับสนุนใหเทพากลายเปนเมืองพัก 
ตามความฝนของฮาบีบะห และเพ่ือน ๆ ดวยความตระหนักวา หัวใจ
ของการพัฒนา ไมเพียงการสรางสิ่งดี ๆ เทานั้น แต คือการรักษา
คุณคาของส่ิงท่ีมีอยู ใหคงอยูตลอดไป  

àÃ×èÍ§ ¡Í§ÊÒÃÊ¹à·È
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ฮาบีบะห ลูกหลานเทพาเกิดและเติบโตที่นี่

มุงหวังใหอุโมงคปาโกงกางแหงนี้

กลายเปนสถานที่ทองเที่ยวที่คนไทยรูจัก

กฟผ. สนับสนุนโครงการชีววิถี
สูเศรษฐกิจพอเพียง

ความอุดมสมบูรณ

ของทองทะเลแหงเทพา วิถีชีวิตของชาวเทพา
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 พี่บัญชาและพี่มุนา เจาของรานรอตอนรับลูกคาทุกทาน 
ทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย ต้ังแตเวลา 10.00 – 20.00 น. รานต้ังอยู
บนถนนราชพฤกษ–นนทบุรี เชิงสะพานเจษฎาบดินทรฝงขาเขา 
โทร. 09-5498-7987

 เราอยากชวนคุณมารับประทานรานอาหารอิสลาม ตนตำรับ
แท ๆ ที่ตกแตงสไตลโมเดิรน พรอมผอนคลายไปกับบรรยากาศ
สบาย ๆ ที่ราน “มุนา โรตี ชา กาแฟ”
 มาเร่ิมท่ีเมนูแรกกันเลยกับเมนูซิกเนเจอร อยางโรตีจ้ิมแกง 
จะมีแกงหลากหลายกันไป อยางแกงมัสม่ันก็จะออกไปทางเปร้ียวหวาน 
แกงกะหร่ีจะมีรสนำเผ็ด และแกงเขียวหวานก็จะกลมกลอม บวกกับ
แปงโรตีที่มีความนุมเมื่อไดสัมผัสลิ้น 
 อีกเมนูท่ีชอบมากคือ ขาวหมกไก ท่ีมีความหอมเคร่ืองเทศ 
ขาวนุม ไกท่ีหมักไดท่ีกำลังดี พอไดน้ำจ้ิมเขาไปมันเปนอะไรท่ีเขากัน
อยางลงตัว ทานพรอมกับซุปไกชิ้นโต ๆ รสจัดจาน รับรองวาซด
น้ำซุปไมเหลืออยางแนนอน ตามดวยเมนูของหวานที่แนะนำ คือ 
โรตีตบนุม ทานพรอมกับกลวยและราดดวยชอคโกแลต ขอบอกวา
กระบวนการทำโรตีของรานนี้นั้น นวดแปงสด ทอดกันสด ๆ ไมใช
เครื่อง ใชมือนวด สุดทายที่ขาดไมไดคือ ชาชัก แกวโต ที่หอมหวาน 
มันและเขมขน สูตรพิเศษของรานท่ีลูกคาติดใจแทบทุกราย
 ความนาสนใจของรานนี้นอกจากรสชาติอาหาร และ
ความหลากหลายของอาหารท้ังคาวหวานคือ การตกแตงภายในราน 
โตะท่ีน่ังของแตละโตะมีสไตลท่ีแตกตางกันออกไป อาทิ โตะขาวมันไก 
โตะวินเทจ โตะเปปซี่ โตะหลุยส โตะโรงหนัง และโตะสวีท พรอม
ตอนรับลูกคาทุกกลุมทุกเพศทุกวัยไดเปนอยางดี แถมความเกดวย
การมีตนทุเรียนอยูกลางรานเปนจุดสนใจใหกับลูกคาที่ตางตองตั้ง
คำถาม ซึ่งเปนความตั้งใจของเจาของรานที่อยากพูดคุยและสราง
ความเปนกันเองกับลูกคา



magazine
¾ÄÉÀÒ¤Á-ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ ¾.È. 2559 43

 ไอศกรีม ณ บางกรวย รานไอศกรีมเกล็ดหิมะ สไตลไตหวัน 
รานไอศกรีมเล็ก ๆ ในบรรยากาศนารัก ตกแตงรานดวยสีเขียว
สบายตา ซึ่งเพิ่งจะเปดรานมาไดเพียงปกวา ก็มีลูกคาทั้งเด็กและ
ผูใหญติดใจแวะเวียนกันมาทานไมขาด
 รานนี้มีไอศกรีมใหเลือกหลากหลาย อาทิ รสซุปเปอรนม 
รสนม รสชอคโกแลต รสโยเกิรต รสชาเขียว รสผลไมตามฤดูกาล 
ในราคาเพียง 40 บาท แถมฟรีทอปปง 1 อยาง ที่มีใหเลือกกวา 20 
ชนิด อาทิ พวกผลไม ไดแก เงาะ ล้ินจ่ี ลำไย สตอเบอร่ี หรือจะเปน
คิทแคท เยลลี่ ขาวโพด ก็มีเชนกัน จุดเดนของไอศกรีมรานนี้คือ
รสชาติไอศกรีมท่ีทำมาจากวัตถุดิบของรสชาติน้ันแท ๆ อยาง ไอศกรีม
รสชาติมะมวง จะใชมะมวงอกรองสุกรสหวานไปปนเปนไอศกรีม 
หรือรสชาติกลวยหอมจะไดความรูสึกเปนกลวยหอม มีกลิ่นหอม
ของกลวยจริง ๆ 
 นอกจากน้ีกาแฟสด น้ำหวานอิตาเล่ียนโซดาและขนมปงปง
ของทางรานก็อรอยไมแพใคร โดยทางรานขอแนะนำขนมปงสังขยา 
ที่เปนสูตรเฉพาะของรานคิดขึ้นเอง 

äÍÈ¡ÃÕÁ
ËÍÁËÇÒ¹ÊäμÅ �äμ ŒËÇÑ¹

 รานไอศกรีม ณ บางกรวย ต้ังอยูปากซอยบางกรวยไทรนอย 7 
เปดใหบริการทุกวัน ยกเวนวันพุธ ตั้งแตเวลา 11.00 – 21.00 น.
โทร 08-7446-6441
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เกร็ดความรู
 สีอะครีลิค (Acrylic) มีคุณสมบัติแหงเร็ว  ติดแนนทนทาน กันน้ำ ยึดติดกับพื้นผิวไดดี (ยกเวนหากทาบน
วัสดุท่ีมีความมันวาว) สามารถระบายทับไดทันที และมีความทึบแสง หากไมผสมน้ำ ผลท่ีออกมาจะดูเหมือนสีน้ำมัน 
ในทางตรงกันขาม หากนำมาผสมน้ำแลวระบายบาง ๆ ลักษณะสีก็จะดูโปรงใสเหมือนสีน้ำ นอกจากนี้ยังสามารถ
วาดบนวัสดุไดหลากหลาย  ไมวาจะเปนวัสดุประเภทโลหะ ไม กระจก พลาสติก แกว คอนกรีต หิน เดคูพาจ ผา 
โฟม กระดาษ งานเพนทรถ เพนทเล็บ เพนทรองเทาผาใบ กระเปา พนโมเดล ฯลฯ อีกดวย

อุปกรณ
w กระเปาสาน
w สีอะครีลิค
w รูปภาพตนแบบ สำหรับเปนแบบวาดบนกระเปาสาน
w พูกัน (อยางนอยควรมี 3 เบอร คือ เบอร  4, 6 และ
 พูกันแบน)
w จานสี
w ดินสอสำหรับรางภาพ
w กระบอกใสน้ำ สำหรับลางพูกัน
w กระดาษทิชชู สำหรับเช็ดพูกัน

1. ลงสีพื้นตามความชอบ โดยผสมสีที่ตองการในจานสี (ตาม
 ภาพประกอบเปนการผสมสี ระหวางสีน้ำเงิน สีขาว และสีเขียว) 
 และใชพูกันแบนเกล่ียสีลงบนกระเปา
Tips การลงสีพ้ืนควรลงทับหลายช้ัน ใหสีมีความหนาเพ่ืออุดรอย
 ที่ไมเสมอกันของพื้นผิวกระเปาสานทำใหพื้นผิวเรียบและ
 วาดงายขึ้น แตหากพื้นผิวที่ใชวาดเปนพื้นผิวเรียบอยูแลว
 ก็ไมจำเปนตองลงสีพื้นหนา
2. หลังจากรอใหสีพ้ืนแหงแลว จึงเร่ิมรางภาพ ตามแบบท่ีตองการ 
 สำหรับผูท่ีไมชำนาญสามารถ นำภาพแปะลงบนกระดาษแข็ง
 และตัดตามภาพแลวจึงนำมาทาบบนกระเปา และใชดินสอ
 รางตามแบบกระดาษแข็ง จะชวยใหวาดงายยิ่งขึ้น
3. ระบายสีภาพตามตองการ หรืออาจยึดสีตามแบบภาพเปนหลัก 
Tips หากสีมีการผสมระหวาง 2 สีขึ้นไป จะทำใหภาพดูมีชีวิต
 ชีวาและเสมือนจริงมากข้ึน 
4. เนนน้ำหนักของภาพดวยการตัดขอบและลงสีเขมบริเวณ
 หัวนก ลูกตา ลำตัว เปนตน
Tips การระบายสีอะครีลิค ควรระบายจากสีที่มีน้ำหนักกลาง 
 ไปหาน้ำหนักเขม รอจนสีแหงสนิทแลว จึงระบายน้ำหนักออน
 ทับได สีจะไมผสมกัน 
5. ระบายสีเสริมรายละเอียดเล็ก ๆ นอย ๆ เชน ดอกไม แสง
 เงา เพื่อเพิ่มความสวยงามของภาพ
6.  เมื่อระบายสีเสร็จตามตองการแลว รอใหสีแหงสนิท และ
 เคลือบเงาช้ินงานดวยน้ำยาเคลือบเงาวานิชหรือสเปรยเคลียร 
Tips พนสเปรยเคลียรใหหางจากกระเปา หากพนเยอะเกินไป 
 ภาพเสียไดเนื่องจากทินเนอรในสเปรยจะกัดสีภาพ

ขั้นตอนการทำ
1

2

3

4

5

6

ดแนนทนทาน กันน้ำ ยึดติดกับพื้นผิวไดดี (ยกเวนหากทาบน
ี ึ ไ  ำ้ ี่ ื ี ำ้ ั
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