


	 นายสุรศักดิ	์ศภุวฑิิตพฒันา	รองผู้ว่าการผลติไฟฟ้า	พรอ้ม
ด้วย	 นายธวัช	 วัจนะพรสิทธิ์	 รองผู้ว่าการกิจการสังคม	 และคณะ					
ผู้บริหาร	 เป็นผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	(กฟผ.)	
ให้การต้อนรับข้าราชการและประชาชนที่เดินทางมาเฝ้ารับเสด็จฯ	
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั	เนือ่งในวโรกาสทีเ่สดจ็พระราชด�าเนนิ
ทางชลมารค	พร้อมด้วยสมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ์	พระบรมราชนีินาถ	
และสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุาร	ีเพือ่ทรงเปิด
โครงการชลประทาน	๕	แห่ง	 อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 โดยทั้ง
สามพระองค์ได้ประทบัเรอือังสนาทอดพระเนตรทศันียภาพริมแม่น�า้
เจ้าพระยา	และเยี่ยมราษฎรตลอด	๒	ฝั่งแม่น�้าจากท่าเรือศิริราชไป
ยังเกาะเกร็ด	อ�าเภอปากเกร็ด	จังหวัดนนทบุรี	โดยตลอดเส้นทางมี
พสกนิกรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จฯ	 ด้วยความจงรักภักดี
อย่างเนืองแน่น	เมื่อวันที่	๗	กรกฎาคม	๒๕๕๕
	 ในส่วนของ	กฟผ.	นัน้	ได้เปิดพืน้ทีส่วนรวมใจ	รมิฝ่ังแม่น�้า
เจ้าพระยาติดกับโรงไฟฟ้าพระนครเหนือให้พสกนิกรในเขตอ�าเภอ
บางกรวย	อ�าเภอบางใหญ่	เขตบางพลัด	และเขตบางซื่อ	รวมทั้งผู้
ปฏิบัติงาน	กฟผ.	ได้เฝ้ารอรับเสด็จฯ	โดยทุกคนร่วมใจกันสวมเสื้อ
สีชมพู	 ถือธงไตรรงค์	 และธงพระปรมาภิไธยอย่างพร้อมเพรียง					
จากนั้นในเวลา	 ๑๗.๑๗	 น.	 ขบวนเรือพระที่นั่งได้แล่นผ่าน														

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ	 พสกนิกรทุกคนได้เปล่งเสียงถวายพระพร	
“ทรงพระเจริญ”	ดงักกึก้องทัว่ทัง้ล�าน�า้ตลอดระยะเวลาทีเ่รอืพระทีน่ัง่
แล่นผ่าน	ต่อจากนั้นในเวลา	๑๙.๑๑	น.	ขบวนเรือพระที่นั่งอังสนา
ได้แล่นกลบัเส้นทางเดมิ	เพือ่มุง่สูท่่าน�า้กรมชลประทาน	เขตสามเสน	
กรุงเทพฯ	 เมื่อเรืออังสนาแล่นถึงบริเวณโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ				
อีกครั้ง	พสกนิกรที่เฝ้ารับเสด็จฯ	ต่างจุดเทียนชัยถวายพระพร	และ
เปล่งเสยีงถวายพระพร	“ทรงพระเจรญิ”	อย่างกกึก้องยาวนาน	แสดง
ถึงความจงรักภักดีที่มีต่อพ่อหลวงของแผ่นดิน

	 เมื่อวันที่	 ๕	 กรกฎาคม	 ๒๕๕๕	 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย	(กฟผ.)	 ได้จัดพิธียกเสาเอกโรงไฟฟ้าวังน้อย	ชุดที่	๔	
โดยมี	นายสุทัศน์	ปัทมสิริวัฒน์	ผู้ว่าการ	กฟผ.	เป็นประธาน	และมี
ผู้บริหารผู้ปฏิบัติงาน	 กฟผ.	 พร้อมด้วยคู่สัญญาก่อสร้างโรงไฟฟ้า	
ได้แก่	 บริษัทซีเมนต์เยอรมัน	 บริษัทซีเมนต์ลิมิเต็ด	 และบริษัท								
มารูเบนิ	 คอร์ปอเรชั่น	 จ�ากัด	 คู่สัญญาก่อสร้างโรงผลิตน�้า	 ได้แก	่
บริษัทไฮโทรเท็ค	 และบริษัทสหการ	 คู่สัญญาก่อสร้างลานไกไฟฟ้า	
ได้แก่	บริษัทมิตซูบิชิ	คอร์ปอเรชั่น	และบริษัท	พีดับบลิวเอช	(ไทย
แลนด์)	จ�ากัด	ร่วมงาน	ณ	บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการพัฒนาโรง

ไฟฟ้าวังน้อยชุดที่	๔	อ�าเภอวังน้อย	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
	 นายสุทัศน์	 ปัทมสิริวัฒน์	 ผู้ว่าการ	 กฟผ.	 กล่าวว่า	 งาน
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าวังน้อย	ชุดที่	๔	มีความก้าวหน้าตามแผนงาน	จึง
คาดว่าจะสามารถเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ได้ตามก�าหนด	 ช่วยเสริม
ความมั่นคงให้กับระบบไฟฟ้าในภาคกลาง	 และระบบไฟฟ้าของ
ประเทศ	นอกจากการด�าเนินงานก่อสร้าง	โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้า
วังน้อย	 ชุดที่	 ๔	 ได้ให้ความส�าคัญกับชุมชนรอบโรงไฟฟ้า	 โดยมี
มาตรการป้องกนัผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมอย่างเคร่งครัด	ครอบคลมุ
ด้านคุณภาพอากาศ	น�้า	และเสียง	ทั้งยังได้เปิดโอกาสให้ประชาชน
ในพื้นที่มีส่วนร่วมแลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อน�ามาปรับปรุงการ
ด�าเนินงาน	พร้อมทั้งสนับสนุนกิจกรรมชุมชน	 เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของชุมชนอย่างต่อเนื่องอีกด้วย
	 โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าวังน้อย	ชุดที่	๔	 เป็นโครงการที่
ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี	เมื่อวันที่	๒๒	กุมภาพันธ์	๒๕๕๔	มี
ขนาดก�าลงัผลติ	๗๘๕.๖	เมกะวตัต์	เพือ่เสรมิก�าลงัผลติของโรงไฟฟ้า
วังน้อย	ชุดที่	๑-๓	ที่มีอยู่เดิม	รวม	๒,๐๒๗	เมกะวัตต์	ปัจจุบันงาน
ก่อสร้างตวัโรงไฟฟ้ามคีวามก้าวหน้าร้อยละ	๔๐.๗๐	และงานก่อสร้าง
โรงผลิตน�้ามีความก้าวหน้าร้อยละ	๒.๐๒

บนระเบียง

๒

ยกเสาเอกโรงไฟฟ้าวังน้อย ชุดที่ ๔
ช่วยเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าของประเทศ

เสียงถวายพระพรกึกก้องตลอดล�าน�้า
พสกนิกรรอบ กฟผ. ปลื้มปิติ ในหลวงทรงโบกพระหัตถ์ให้



	 พระเจ้าหลานเธอ	 พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ	 เสด็จ
ประทับแรม	ณ	เขื่อนสิริกิติ์	อ�าเภอท่าปลา	จังหวัดอุตรดิตถ์	โดยมี	
นายกิตติ	 ตันเจริญ	ผู้ช่วยผู้ว่าการโรงไฟฟ้าพลังน�้า	 การไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย	(กฟผ.)	 พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน	
กฟผ.	เฝ้ารับเสด็จ	เมื่อวันที่	๖-๗	กรกฎาคม	๒๕๕๕
	 โอกาสนี้ทรงพระด�าเนินไปทรงปลูกหญ้าแฝก	 ณ	 บริเวณ
อ่างเก็บน�้าเพื่อการเกษตร	 ซ่ึงกรมทรัพยากรน�้า	 กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	จัดสร้างขึ้นตามโครงการฟื้นฟู
อนรุกัษ์แหล่งน�า้	เพือ่มอบให้กบัประชาชนต�าบลท่าแฝก	ใช้เป็นแหล่ง
น�า้สาธารณประโยชน์	โดยการปลกูหญ้าแฝกเป็นหนึง่ในกจิกรรมของ
โครงการ	“ปลูกป่าต้นน�้าเขื่อนสิริกิติ์	 เฉลิมพระเกียรติ	๘๐	พรรษา	
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ”	ซึ่ง	กฟผ.	จัดขึ้นเพื่อ
เฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคล	 เฉลิมพระชนมพรรษา	 ๘๐	
พรรษา	 วันที่	 ๑๒	 สิงหาคม	 ๒๕๕๕	 อีกทั้งเพื่อป้องกันการชะล้าง		
พังทลายของดิน	 ลดความแรงของน�้าที่ไหลบ่า	 และรักษาความชุ่ม
ชื้นในดิน
	 จากน้ันเสด็จไปทรงสร้างฝายชะลอน�้า	 บริเวณล�าห้วย				
งอมอ่าง	ซึ่งเป็นฝายผสมผสาน	หรือ	ฝายแม้ว	ที่ก่อสร้างด้วยวัสดุ
ธรรมชาติ	เช่น	กิ่งไม้	ไม้ล้มขอนนอนไพร	ขนาบด้วยก้อนหินขนาด

ต่างๆ	ในล�าห้วย	ซึ่งเป็นการก่อสร้างแบบง่ายๆ	สามารถดักตะกอน
ชะลอการไหลของน�้า	 และเพิ่มความชุ่มชื้นบริเวณรอบฝายได้เป็น
อย่างดี	 ทั้งนี้	 เขื่อนสิริกิติ์	 ได้ด�าเนินโครงการสร้างฝายชะลอน�้ามา
ตัง้แต่เดอืนมีนาคม	๒๕๕๕	โดยตัง้เป้าหมายสร้างให้แล้วเสรจ็จ�านวน	
๘๘๐	ฝาย	เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรม
ราชินีนาถ	 ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	 ๘๐	 พรรษา	
พร้อมทั้งฟื้นฟูสภาพป่าตามแนวพระราชเสาวนีย์

	 วันที่	๑๒	กรกฎาคม	๒๕๕๕	นายสุรศักดิ์	ศุภวิฑิตพัฒนา	
รองผู ้ว ่าการผลิตไฟฟ้า	 	 เป็นผู ้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย	(กฟผ.)	มอบเงนิจ�านวน	๒๔๐,๐๐๐	บาท	เพือ่สนบัสนนุ
การเดนิทางให้กบัเยาวชนทีผ่่านการคดัเลอืกจากโครงการอบรมผู้น�า
เยาวชน	“Move	World	Together:	เคลื่อนโลกไปด้วยกัน”	ซึ่ง	กฟผ.	
จดัขึน้	และเป็นตวัแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมนานาชาตเิดก็
ที่มีความสามารถพิเศษ	 ประจ�าภาคพื้นเอเชีย	 แปซิฟิก	 ครั้งที่	 ๒	
ระหว่างวันที่	๑๔-๑๘	กรกฎาคม	๒๕๕๕	ณ	นครดูไบ	สาธารณรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์
	 นายสุรศักดิ์	ศุภวิฑิตพัฒนา	รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า	กฟผ.	
เปิดเผยว่า	 เยาวชนทั้ง	 ๔	 คนที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนของ
ประเทศไปร่วมกิจกรรมในการประชุมนานาชาติ	 ถือเป็นผู้ที่มีความ
สามารถพิเศษและมีศักยภาพสูง	เมื่อเยาวชนทั้ง	๔	เดินทางกลับมา	
จะมาเป็นผู้น�าที่ดีในระดับชุมชน	เป็นผู้น�าทางความคิด	ซึ่งความคิด
ในท่ีนี้หมายถึงการคิดนอกกรอบ	 คิดอย่างสร้างสรรค์	 คิดวิเคราะห์
เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมและประเทศชาติต่อไป

	 ส�าหรับเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือก	 แบ่งเป็นตัวแทนภาค
เหนือ	๒	คน	คือ	นายวาทิตพันธ์	มาตมูล	จากโรงเรียนดอกค�าใต้
วิทยาคม	จังหวัดพะเยา	และนางสาวกมลทิพย์	ปันค�า	จากโรงเรียน
ปัว	 จังหวัดน่าน	 และตัวแทนจากภาคใต้	 ๒	 คน	 คือ	 นางสาว								
อนงค์นาฏ	 ตี้กุล	 จากวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช	 จังหวัด
นครศรีธรรมราช	และนางสาวณัฐสุดา	สีลา	จากโรงเรียนบ้านตาขุน
วิทยา	จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 ๓

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
เสด็จร่วมกิจกรรมปลูกป่าต้นน�้าเขื่อนสิริกิติ์

กฟผ. พา ๔ อัจฉริยะเมืองไทยบินลัดฟ้าสู่ดูไบ
เข้าค่ายเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษ



๔

๒๘ หน่วยงาน กฟผ. สร้างชื่อบนเวทีระดับชาติ
รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านความปลอดภัยฯ

	 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	(กฟผ.)	เป็นเจ้าภาพ

จัดการประชุมความร่วมมือทางวิชาการ	ประจ�าปี	๒๕๕๕	กับศูนย์

ข้อมูลสารสนเทศไฟฟ้าญี่ปุ่น	หรือ	Japan	Electric	Power	Informa-

tion	Center,	Inc.	(JEPIC)	ระหว่างวันที่	๒๓-๒๔	กรกฎาคม	๒๕๕๕	

โดยมี	 นายสมชาย	 ชูดอกไม้	 ผู้ช่วยผู้ว่าการนโยบาย	 กฟผ.	 เป็น

ประธานเปิดการประชุม	 ณ	 ห้องประชุม	 ๓๐๑/๓	 อาคาร	 ท.๑๐๐	

ส�านักงานกลาง	 กฟผ.	 นนทบุรี	 ทั้งนี้	JEPIC	 ส่งผู้แทนเข้าร่วม				

ประชุม	๘	คน	 โดยมี	Mr.Akira	Sanada,	Executive	Director	of	

JEPIC	เป็นหัวหน้าคณะ

	 นายสมชาย	ชูดอกไม้	ผู้ช่วยผู้ว่าการนโยบาย	กฟผ.	กล่าว

ว่า	ปัจจบุนัเกดิภยัธรรมชาตขิึน้บ่อยคร้ัง	ส่งผลต่อภาคพลงังาน	เช่น

เมื่อปี	 ๒๕๕๔	 ที่ผ่านมา	 ทั้งไทยและญี่ปุ่นต่างประสบภัยพิบัติครั้ง

ใหญ่	โดยญีปุ่น่เกดิแผ่นดนิไหวและสึนามิขณะที่ไทยเกดิมหาอทุกภยั	

ทั้งสองประเทศจึงต้องแลกเปล่ียนความรู้จากบทเรียนที่ได้รับ	 รวม

ถึงประเด็นการพัฒนาพลังงานของประเทศ	 และความรู้ด้านเทคนิค

วิชาการ	 อันจะเป็นการขยายองค์ความรู้ให้พร้อมรับมือกับความ

เปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

	 การประชุมทางวิชาการระหว่าง	กฟผ.	และ	JEPIC	ประจ�า

ปี	๒๕๕๕	จัดขึ้นเป็นครั้งที่	๕	ภายใต้ข้อตกลงในบันทึกความเข้าใจ

ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างทั้งสองหน่วยงาน	 ซึ่งเริ่ม	

ด�าเนนิการตัง้แต่ปี	๒๕๕๑	โดยได้สลบักนัเป็นเจ้าภาพจดัการประชมุ

เรื่อยมา

	 กรมสวัสดิการและคุม้ครองแรงงาน	กระทรวงแรงงาน	ร่วม
กับส�านักงานประกันสังคม	 และสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและ
อนามัยในการท�างาน	จัดงาน	“สัปดาห์ความปลอดภัยในการท�างาน
แห่งชาติ”	 ครั้งที่	 ๒๖	 โดยมี	 นายเผดิมชัย	 สะสมทรัพย์	 รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงแรงงาน	 เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลสถาน	
ประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย	 อาชีวอนามัยและสภาพ
แวดล้อมในการท�างาน	 ประจ�าปี	 ๒๕๕๕	 ซึ่งมีหน่วยงานจากการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	(กฟผ.)	ทั้งหมด	๒๘	หน่วยงาน	ได้
รับรางวัล	เมื่อวันที่	๕	กรกฎาคม	๒๕๕๕	ณ	ศูนย์นิทรรศการและ
การประชุมไบเทค	กรุงเทพฯ	
	 ส�าหรับหน่วยงาน	กฟผ.	ทั้ง	๒๘	หน่วยงาน	ที่ได้รับรางวัล	
มีดังนี้	 รับรางวัลต่อเนื่อง	 ๑๒	 ปี	 ได้แก่	 เขื่อนวชิราลงกรณ	 และ						

โรงไฟฟ้าน�้าพอง	 รับรางวัลต่อเนื่อง	 ๑๑	 ปี	 ได้แก่		
ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้	และฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ	
รับรางวัลต่อเนื่อง	 ๑๐	 ปี	 ได้แก่	 เขื่อนท่าทุ่งนา						
ฝ่ายปฏบิตักิารภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	สถานไีฟฟ้า
แรงสูงขอนแก่น	๑	 โรงไฟฟ้าวังน้อย	และโรงไฟฟ้า
พระนครใต้	 รับรางวัลต่อเนื่อง	 ๙	 ปี	 ได้แก่	 เขื่อน
ศรีนครินทร์	 ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ	 ส�านักงาน

เชียงใหม่	 ๒	 ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ	 ส�านักงานนครสวรรค์								
ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง	 และส�านักงานฐานปฏิบัติงานจังหวัด
ล�าปาง	 รับรางวัลต่อเน่ือง	 ๘	 ปี	 ได้แก่	 เขื่อนภูมิพล	 ส�านักงาน
นครราชสีมา	โรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี	และส�านักงาน	กฟผ.	บ้านดอน	
รับรางวัลต่อเนื่อง	 ๗	 ปี	 ได้แก่	 เขื่อนอุบลรัตน์	 และเขื่อนน�้าพุง								
รับรางวัลต่อเนื่อง	๖	ปี	ได้แก่	สถานีไฟฟ้าแรงสูงสกลนคร	๑	และ
เขื่อนรัชชประภา	 รับรางวัลต่อเนื่อง	 ๕	 ปี	 ได้แก่	 โรงไฟฟ้ากระบี่				
โรงไฟฟ้าลานกระบือ	 เขื่อนสิรินธร	 และสถานีไฟฟ้าแรงสูงอุบล	
ราชธานี	๑	รับรางวัลต่อเนื่องน้อยกว่า	๕	ปี	ได้แก่	เขื่อนจุฬาภรณ์	
เหมอืงแม่เมาะ	และโรงไฟฟ้าแม่เมาะ	นอกจากนี	้ได้มกีารมอบรางวลั
คณะกรรมการความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อมใน
การท�างานดีเด่น	ซึ่งเขื่อนอุบลรัตน์	ของ	กฟผ.	ได้รับรางวัลนี้

กฟผ. ประชุมวิชาการประจ�าปี ๒๕๕๕ กับ JEPIC จากญี่ปุ่น
ปีนี้เน้นถอดบทเรียนจากภัยธรรมชาติต่อภาคพลังงาน



๕

 เมื่อวันที่	๑๙	กรกฎาคม	๒๕๕๕	นายสุนชัย	ค�านูณเศรษฐ์	
รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้า	 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	
(กฟผ.)	เป็นประธานในพิธียกเสาเอกโรงไฟฟ้าจะนะ	ชุดที่	๒	โดยมี
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน	 กฟผ.	 รวมถึงกลุ่มกิจการร่วมค้าซีเมนต์
และมารูเบนิ	ร่วมเป็นเกียรติในพิธี	ณ	บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ
พัฒนาโรงไฟฟ้าจะนะ	ชุดที่	๒	อ�าเภอจะนะ	จังหวัดสงขลา
	 นายสุนชัย	 ค�านูณเศรษฐ์	 รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้า	

กฟผ. ลุยศึกษา Smart Grid Road Map

ยกเสาเอกโรงไฟฟ้าจะนะ ชุดที่ ๒ 
งานก่อสร้างคืบหน้าตามแผน คาดพร้อมจ่ายไฟฟ้าเมษายน ๒๕๕๗

กฟผ.	 กล่าวว่า	 งานก่อสร้างโรงไฟฟ้าจะนะ	 ชุดที่	 ๒	 เริ่มก่อสร้าง
ตั้งแต่เมื่อวันที่	๖	มกราคม	๒๕๕๕	เป็นต้นมา	ปัจจุบันงานก่อสร้าง
ในภาพรวมคบืหน้าร้อยละ	๓๔.๗๕	ซึง่มคีวามก้าวหน้าตามแผนงาน	
และมีก�าหนดจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในเดือนเมษายน	 ๒๕๕๗	 เพื่อ
ช่วยเสริมความมั่นคงให้กับระบบไฟฟ้าในภาคใต้	 และระบบไฟฟ้า
ของประเทศให้มีความมั่นคงมากขึ้น
	 โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าจะนะ	 ชุดที่	 ๒	 บรรจุอยู่ในแผน
พัฒนาก�าลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย	 พ.ศ.	 ๒๕๕๓-๒๕๗๓	
(พดีพี	ี๒๐๑๐)	ซึง่	กฟผ.	ได้รับการอนมุตัจิากคณะรัฐมนตรีให้ด�าเนนิ
การก่อสร้างเม่ือวันที่	 ๒๒	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๕๔	 เป็นโรงไฟฟ้าพลัง
ความร้อนร่วมแบบเพลาเดี่ยว	 (Single	Shaft	Combined	Cycle	
Configuration)	 ขนาดก�าลังผลิตติดตั้งประมาณ	 ๘๐๐	 เมกะวัตต	์
ประกอบด้วย	เครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันแก๊ส	จ�านวน	๒	เครื่อง	ขนาด
ก�าลังการผลิตติดตั้งเครื่องละประมาณ	๒๖๔	เมกะวัตต์	เครื่องผลิต
ไอน�้าแรงดันสูง	จ�านวน	๒	เครื่อง	และเครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันไอน�้า	
จ�านวน	๒	เครือ่ง	ขนาดก�าลงัการผลติตดิตัง้	เครือ่งละประมาณ	๑๓๖	
เมกะวตัต์	โดยจะใช้ก๊าซธรรมชาตจิากอ่าวไทยในบรเิวณพืน้ท่ีพฒันา
ร่วมไทย-มาเลเซียเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า

	 เมื่อวันที่	 ๒๙	 มิถุนายน	๒๕๕๕	นาย
มงคล		สกุลแก้ว	รองผู้ว่าการนโยบายและ
แผน	ประธานคณะท�างาน	Smart	Grid	ของ
การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย	(กฟผ.)	
ได้น�าคณะท�างาน	Smart	Grid	ของ	กฟผ.	
ร่วมประชุมกับ	 ผศ.ดร.แนบบุญ	 หุนเจริญ	
หวัหน้าทมีงานวจิยัจากศนูย์เชีย่วชาญพเิศษ
เฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้าก�าลัง	 คณะ

วิศวกรรมศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	เพื่อพิจารณากรอบการ
ศกึษาแผนทีน่�าทางระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉรยิะ	(Smart	Grid	Road	
Map	:	SGRM)		ซึง่ในเบือ้งต้นทีป่ระชมุได้เหน็ชอบกบัแนวทางพฒันา	
Smart	Grid	ของ	กฟผ.	ที่จะสอดรับกับยุทธศาสตร์	๕	ด้าน	ของ		
ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน	(สนพ.)	ซึ่งเป็นหน่วยงานเดียว
ของประเทศไทยทีมี่นโยบายเรือ่ง	Smart	Grid	ระบุไว้	ส�าหรบัขอบเขต
งานวิจัยนี้	หลังจากที่ได้	SGRM	ของ	กฟผ.	แล้ว	ทีมงานวิจัยจะจัด
ท�ารายงานการศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบเชิงเทคนิคระบบ	
น�าร่อง	 จังหวัดแม่ฮ่องสอน	 เพ่ือน�าไปพัฒนาเป็นโครงการต้นแบบ
ระบบ	Smart	Grid	ของ	กฟผ.	ต่อไป
	 โครงการวิจัยดังกล่าว	กฟผ.	ได้มอบทุนสนับสนุนการวิจัย
เพื่อให้ได้แผนที่น�าทางระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะส�าหรับ	 กฟผ.	

และศึกษาความเหมาะสมเชิงเทคนิคในการจัดท�าโครงข่ายไฟฟ้า
อัจฉริยะของจังหวัดแม่ฮ่องสอน	 เป็นโครงการน�าร่อง	(Technical	
Pilot	Study)	 ซึ่งจะเป็นข้อมูลและรายงานผลการศึกษาที่ส�าคัญ				
ส�าหรับผู้บริหารน�าไปพิจารณาใช้ก�าหนดทิศทางการพัฒนาองค์กร	
ในมิติที่ส�าคัญต่อความมั่นคงและการเจริญเติบโตขององค์กรใน
อนาคต
	 Smart	Grid	หรือ	โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ	เป็นโครงข่าย
ไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและสือ่สารมาบรหิารจดัการ	ควบคมุ
การผลิต	 ส่ง	 และจ่ายพลังงานไฟฟ้า	 สามารถรองรับการเชื่อมต่อ
ระบบไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานทดแทน	 และระบบบริหารการใช้
สินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	 รวมทั้งให้บริการกับผู้เชื่อมต่อกับ
โครงข่ายผ่านมิเตอร์อัจฉริยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 มีความมั่งคง	
ปลอดภัย	เชื่อถือได้		มีคุณภาพไฟฟ้าได้มาตรฐานสากล	โดยการจัด
ท�าแผนที่น�าทาง	ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะของ	กฟผ.	ถือว่ามี
ความส�าคัญ	 เนื่องจากระบบการผลิตและส่งกระแสไฟฟ้าเป็น	
กระบวนการที่มีหน่วยงานเกี่ยวข้องหลายฝ่าย	 รวมถึงต้องใช้ระยะ
เวลาด�าเนินการนาน	 ดังนั้น	 การมีแผนที่น�าทาง	 จะท�าให้มั่นใจว่า	
การพัฒนา	Smart	Grid	 ของ	 กฟผ.	 จะด�าเนินการไปในทิศทาง
เดียวกันและจะเกิดประโยชน์กับทุกฝ่ายอย่างรวดเร็ว



รอบรั้วพลังงาน

เรื่อง : สุรินทร์ หล่อฤาทัย ภาพ : กองผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ กฟผ.

๖

ท�าไมต้องปรับปรุงพีดีพี

 หลังด�าเนินงานตามแผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของ
ประเทศไทย	พ.ศ.	๒๕๕๓-๒๕๗๓	(พีดีพี	๒๐๑๐)	ได้ไม่นาน	ก็พบ
ข้อมูลความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด	(Peak)	ของปี	๒๕๕๓	ที่เกิดขึ้น
จริงสูงกว่าที่ได้พยากรณ์ไว้	 ทั้งยังมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ	
ประกอบกับความล่าช้าในการสร้างโรงไฟฟ้าของผูผ้ลติไฟฟ้าเอกชน
รายใหญ่	(IPP)	ส่งผลให้เกดิความเสีย่งต่อก�าลงัผลติไฟฟ้าส�ารอง	จงึ
ได้มีการปรับปรุงแผนพีดีพี	๒๐๑๐	ครั้งที่	๑	ซึ่งผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ	 (กพช.)	 และคณะ
รัฐมนตรี	(ครม.)	ในวันที่	๒๕	และ	๓๐	พฤศจิกายน	๒๕๕๓	ตาม
ล�าดับ

	 ต่อมาเม่ือวันที่	 ๑๑	 มีนาคม	 ๒๕๕๔	 ได้เกิดแผ่นดินไหว	
และสึนามิที่ญี่ปุ่น	 ก่อให้เกิดปัญหาต่อโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร	์			
ฟูกุชิมะ	 ไดอิจิ	 ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในการพัฒนาโครงการ								
โรงไฟฟ้าพลงังานนวิเคลยีร์ในไทย	จนเป็นทีม่าของการปรบัปรงุแผน
พีดีพี	๒๐๑๐	ครั้งที่	๒	โดยปรับเลื่อนก�าหนดการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ
ในเชงิพาณชิย์	(COD)	ของโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานนวิเคลยีร์ออก
ไป	๓	ปี	(โรงแรกจากปี	๒๕๖๓	เป็น	๒๕๖๖)	ซึ่งได้รับความเห็นชอบ
จาก	 กพช.	 วันที่	 ๒๗	 เมษายน	 ๒๕๕๔	 และจาก	 ครม.	 วันที่	 ๓	
พฤษภาคม	๒๕๕๔
	 กระทั่งวันที่	๑๙	มิถุนายน	๒๕๕๕	ครม.	ได้มีมติเห็นชอบ
แผนพีดีพี	๒๐๑๐	ฉบับปรับปรุงครั้งที่	๓	ตามที่	กพช.	เห็นชอบไป
เมือ่วนัที	่๘	มถินุายน	๒๕๕๕	ซึง่ได้มกีารทบทวนการพยากรณ์ความ
ต้องการใช้ไฟฟ้า	ความเป็นไปได้ในการจัดหาแหล่งพลังงาน	รวมถึง
สะท้อนนโยบายของกระทรวงพลังงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน	และสามารถรองรับสถานการณ์ในอนาคต
พีดีพีล่าสุด จัดท�าขึ้นภายใต้แนวคิดใด

	 แผนพีดีพีฉบับดังกล่าว	 ถูกปรับปรุงภายใต้สมมติฐาน	 ๓	
ประเด็น	 คือ	 ๑.	 ค่าพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้า	 ซึ่งใช้ข้อมูล
ประมาณการแนวโน้มเศรษฐกิจไทย	 หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ	 (GDP)	 และผลิตภัณฑ์มวลรวมรายภาค	 (GRP)	 ของ

 พีดีพี ๒๐๑๐ ผ่านร้อนผ่านหนาวมาแล้วกว่าสองปี      

หลังผ่านความเห็นชอบจาก กพช. และ ครม. ตั้งแต่เดือนมีนาคม 

๒๕๕๓ จนถึงขณะนี้ได้มีการ “ปรับปรุง” มาแล้ว ๓ ครั้ง ล่าสุด

เมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕...โฉมหน้าใหม่ของแผนก�าหนดชะตา

พลังงานไฟฟ้าไทยจะเป็นอย่างไร ขอเชิญร่วมติดตามไปพร้อมกัน

โฉมหน้าทิศทางไฟฟ้าไทย

ภายใต้การเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่



๗

ส�านกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต	ิโดย
ได้ค�านึงถึงนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลในช่วง	๕	ปีนับจาก
นี	้การมปีระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	(AEC)	ตลอดจนการพฒันาด้าน
การขนส่งมวลชนด้วยระบบราง	(รถไฟฟ้า	๑๒	สาย)	และผลกระทบ
จากอุทกภัยในช่วงปลายปี	 ๒๕๕๔	 เป็นต้น	 รวมถึงพิจารณาการ
ประหยัดพลังงานให้สอดคล้องกับแผนอนุรักษ์พลังงาน	 ๒๐	 ปี					
พ.ศ.	 ๒๕๕๔-๒๕๗๓	(Energy	Efficiency	Plan)	 ซึ่งมีนโยบาย							
ลดระดบัการใช้พลงังานต่อผลติภณัฑ์มวลรวมลงร้อยละ	๒๕	ภายใน	
๒๐	 ปี	 ด้วยการสนับสนุนการประหยัดพลังงานและการใช้ไฟฟ้า			
อย่างมีประสิทธิภาพ
	 ๒.	ความมัน่คงของระบบไฟฟ้า	โดยก�าหนดให้มกี�าลังผลิต
ไฟฟ้าส�ารองที่เหมาะสม	(ไม่น้อยกว่าร้อยละ	๑๕)	รักษาสัดส่วนการ
ซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศไม่เกินร้อยละ	 ๑๕	 และมีการใช้เชื้อเพลิง
ในการผลิตไฟฟ้าที่หลากหลาย	 ๓)	 การพัฒนาพลังงานสะอาดและ
พลังงานทางเลือกเพื่อทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลให้ได้อย่างน้อย				
ร้อยละ	๒๕	ภายใน	๑๐	ปี	สอดคล้องกบัแผนพฒันาพลงังานทดแทน
และพลังงานทางเลือก	 พ.ศ.	 ๒๕๕๕-๒๕๖๔	 หรือ	Alternative						
Energy	Development	Plan	2012-2021	 พร้อมทั้งสนับสนุน								
การพัฒนาพลังงานรูปแบบ	Co-generation	(ผลิตไฟฟ้าและความ
ร้อนร่วมกนั)	และการก�าหนดเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก
ในภาคการผลิตไฟฟ้าให้เหลือเพียง	๐.๓๘๕	กิโลกรัมต่อ	๑	หน่วย
พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้	เป็นต้น

มี “โรงไฟฟ้า-เชื้อเพลิง” อะไรบ้าง

	 จากการพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าคาดว่า	เมือ่สิน้แผน
ในปี	๒๕๗๓	ประเทศไทยจะมีก�าลงัผลติไฟฟ้ารวมประมาณ	๗๐,๖๘๖	
เมกะวตัต์	(คดิจากความต้องการใช้ไฟฟ้าสงูสดุทีน่่าจะเกดิขึน้รวมกบั
ก�าลงัผลติไฟฟ้าส�ารองพึง่ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	๑๕	เพือ่ความมัน่คง
ของระบบไฟฟ้า)	โดยมีก�าลังผลิตเดิม	(ณ	สิ้นปี	๒๕๕๔)	๓๒,๓๙๕	
เมกะวัตต์	ก�าลงัผลติทีจ่ะถกูปลดออกตลอดแผน	๑๖,๘๓๙	เมกะวตัต์	
จึงต้องมีโรงไฟฟ้าใหม่ประมาณ	๕๕,๑๓๐	เมกะวัตต์	ดังนี้
	 ๑.	 โรงไฟฟ้าพลงังานหมนุเวยีน	ถกูให้ความส�าคัญในฐานะ
ทางเลือกแรก	 ประมาณ	 ๑๔,๕๘๐	 เมกะวัตต์	 แบ่งเป็นในประเทศ	
๙,๔๘๑	เมกะวัตต์	ซื้อจากต่างประเทศ	๕,๐๙๙	เมกะวัตต์	เมื่อรวม
กับก�าลังผลิตที่มีอยู่เดิม	๖,๓๔๐	เมกะวัตต์	หักออกด้วยก�าลังผลิตที่
จะหมดอายุ	๓๗๔	เมกะวัตต์	ส่งผลให้เมื่อสิ้นแผนในปี	๒๕๗๓	จะมี
ก�าลังผลิตติดต้ังในระบบถึง	 ๒๐,๕๔๖	 เมกะวัตต์	 คิดเป็นสัดส่วน			
ร้อยละ	๒๙	ของก�าลังผลิตไฟฟ้าทั้งระบบ
	 ๒.	 โรงไฟฟ้ารูปแบบ	Co-generation	 ซึ่งเป็นการใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ	 ประมาณ	 ๖,๔๗๖	 เมกะวัตต์	 เป็น
โครงการทีม่แีผนงานชดัเจนแล้ว	(จนถงึปี	๒๕๖๒)	ประมาณ	๕,๑๐๗	
เมกะวัตต์	อีกประมาณ	๑,๓๖๘	เมกะวัตต์	รัฐบาลมีนโยบายที่จะเปิด
รับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าของผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก	(SPP)	
ประเภทสญัญา	Firm	Co-generation	โดยโรงแรกมีก�าหนดจ่ายไฟฟ้า
เข้าระบบในปี	๒๕๖๓

	 ๓.	 โรงไฟฟ้าพลังงานนวิเคลียร์	ในสัดส่วนไม่เกนิร้อยละ	๕	
ของระบบ	ได้มีการเลื่อนก�าหนดการ	COD	ของออกไปอีก	๓	ปี	(โรง
แรกจากปี	 ๒๕๖๖	 เป็น	 ๒๕๖๙)	 ส่งผลให้เหลือโรงไฟฟ้าพลังงาน
นิวเคลียร์อยู่ในแผนเพียง	๒	โรง	๒,๐๐๐	เมกะวัตต์	หรือร้อยละ	๒.๘	
เท่านั้น
	 ๔.	 โรงไฟฟ้าถ่านหิน	 ซึ่งจะเลือกใช้เทคโนโลยีถ่านหิน
สะอาด	(Clean	Coal	Technology)	ในสัดส่วนที่เหมาะสมตามความ
จ�าเป็น	จ�านวน	๖	โรง	๔,๔๐๐	เมกะวัตต์	แบ่งเป็นโรงไฟฟ้า	IPP	ซึ่ง
มีแผนงานชัดเจนแล้ว	 จ�านวน	 ๒	 โรง	 ๑,๒๐๐	 เมกะวัตต์	 และ									
โรงไฟฟ้าที่	 กฟผ.	 ได้รับมอบหมายให้ด�าเนินการ	 ๔	 โรง	 ๓,๒๐๐	
เมกะวัตต์	 และยังมีการรับซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศที่ใช้ลิกไนต์					
เป็นเชือ้เพลิงอกี	๑,๔๗๓	เมกะวตัต์	ส่งผลให้หลังส้ินแผน	ก�าลงัผลติ
ตดิตัง้ของโรงไฟฟ้าเทคโนโลยถ่ีานหนิสะอาดจะอยูท่ีร้่อยละ	๘.๑	ส่วน
โรงไฟฟ้าลิกไนต์อยู่ที่ร้อยละ	๔.๔
	 ๕.	 การรับซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศ	 ในสัดส่วนไม่เกิน				
ร้อยละ	๑๕	 ได้บรรจุเฉพาะโครงการที่มีความชัดเจนในอนาคต	ซึ่ง
ได้มีการลงนาม	Tariff	MOU	แล้ว	จ�านวน	๖,๕๗๒	เมกะวัตต์	แบ่ง
เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน	๕,๐๙๙	 เมกะวัตต์	 และโรงไฟฟ้า
ลิกไนต์	 ๑,๔๗๓	 เมกะวัตต์	 เมื่อรวมกับก�าลังผลิตที่มีอยู่เดิมจะคิด
เป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ	๑๒.๒
	 ๖.	 โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ	 เป็นทางเลือกสุดท้ายที่ถูก		
บรรจ	ุเนือ่งจากกระทรวงพลงังาน	มนีโยบายกระจายความเสีย่งด้าน
เชื้อเพลิง	 หลังจากในปัจจุบันไทยพึ่งพาก๊าซธรรมชาติในสัดส่วนสูง
ถงึเกอืบร้อยละ	๗๐	โดยได้บรรจลุงในแผน	จ�านวน	๒๙	โรง	๒๕,๔๕๑	
เมกะวัตต์	 แบ่งเป็นโรงไฟฟ้าที่	 กฟผ.	 ได้รับมอบหมาย	 ๑๙	 โรง	
๑๖,๘๕๑	เมกะวัตต์	และโรงไฟฟ้า	IPP	๑๐	โรง	๘,๖๐๐	เมกะวัตต์	
โดยโรงไฟฟ้า	IPP	ที่มีแผนงานชัดเจนแล้ว	จ�านวน	๔	โรง	๓,๒๐๐	
เมกะวัตต์	ส่วนอีก	๖	โรง	๕,๔๐๐	เมกะวัตต์	รัฐบาลมีนโยบายที่จะ
เปิดประมูลรอบใหม่	 ซึ่งมีก�าหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบโรงแรกในปี	
๒๕๖๔	นอกจากนี้	 กฟผ.	 ยังได้รับมอบหมายในส่วนของโรงไฟฟ้า
กังหันก๊าซอีก	 ๓	 โรง	 ๗๕๐	 เมกะวัตต์	 ส่งผลให้ในปี	 ๒๕๗๓														
จะมีก�าลังผลิตติดตั้งจากโรงไฟฟ้าที่สามารถใช้ก๊าซธรรมชาติเป็น	
เชื้อเพลิง	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	๕๔	ของก�าลังผลิตไฟฟ้าทั้งระบบ	
ซึ่งลดลงจากในปัจจุบัน

 แม้แผนพีดีพี ๒๐๑๐ จะเสมือนเป็นแผนที่น�าทางไปสู่ 

การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าของประเทศให้มคีวามมัน่คงและเพยีง

พอต่อความต้องการใช้ของประชาชนในระยะยาวถึง ๒๐ ปี แต่

ก็เป็นแผนที่มีความยืดหยุ่น สามารถปรับปรุง/แก้ไข ได้ทุกเวลา 

เพื่อให้ได้ทางเลือกที่ดีที่สุดและทันสมัยอยู่เสมอ ดังนั้น หากเมื่อ

ใดก็ตามที่พบว่า สถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงจนส่งผลให้

แผนที่นี้ไม่มีความเหมาะสมอีกต่อไป ประเทศไทยก็จ�าเป็นต้อง

บุกเบิกเส้นทางสายใหม่กันอีกครั้ง



เยี่ยมบ้าน กฟผ.

๘

เรื่อง : ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ กฟผ.  ภาพ : กองผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ กฟผ.
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“พระเจ้าอยูห่วัเป็นน�า้ ฉนัจะเป็นป่า ป่าทีถ่วายความจงรกัภักดี

ต่อน�้า พระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน�้า ฉันจะสร้างป่า...”       

พระราชด�ารสัตอนหนึง่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิติิ ์พระบรม

ราชนินีาถ ท่ีแสดงถึงพระราชปณธิานอนัแน่วแน่ของพระองค์ 

ในการอนุรักษ์และดูแลรักษาป่า ซึ่งถือเป็นทรัพยากรอันมีค่า

 ร่วมคืนผืนป่าสู่แผ่นดิน
กฟผ. ชวนคนไทย



๑๐

ของชุมชนในการอนุรักษ์และบ�ารุงรักษาป่า

ต้นน�า้	ควบคูก่บัการพฒันาชมุชนอย่างยัง่ยนื

ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 นายสุทัศน ์ ป ัทมสิริวัฒน์        

ผู้ว่าการ	กฟผ.	เปิดเผยว่า	กฟผ.	ตระหนัก

ถงึความส�าคญัของการฟ้ืนฟทูรพัยากรป่าไม้

และแหล่งต้นน�้าล�าธารของประเทศ	 จึงได้			

จัดโครงการปลูกป่าต้นน�้าเพื่อฟื้นคืนพื้นที่ที่

มีสภาพเสื่อมโทรมให้มีความชุ่มชื้น	 อันมี

ส่วนส�าคญัในการช่วยบรรเทาน�า้ท่วมและลด

ภาวะโลกร้อน	 โดยจะด�าเนินการปลูกป่า

ต้นน�้าบริเวณพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมของลุ่มน�้า

น่าน	ในพื้นที่จังหวัดน่าน	และป่าต้นน�้าของ

เขื่อนสิริกิติ์	 เป็นพื้นที่รวม	 ๑๐,๐๐๐	 ไร่	

จ�านวน	๒	ล้านต้นกล้า	โดยได้รับการจัดสรร

พื้นที่ในการปลูกป่าในครั้งนี้	 จากกรมป่าไม	้

บรเิวณป่าสงวนแห่งชาตป่ิาน�า้ยางและป่าน�า้

สวด	 ต�าบลนาไร่หลวง	 อ�าเภอสองแคว	

จงัหวดัน่าน	๓,๐๐๐	ไร่	และพืน้ทีท่ี่ได้รับการ

จดัสรรจากกรมอทุยานแห่งชาต	ิสัตว์ป่าและ

พันธุ ์พืช	 บริเวณอุทยานแห่งชาติแม่จริม	

๔,๕๐๐	 ไร่	 และอุทยานแห่งชาติดอยภูคา	

อ�าเภอแม่จรมิ	และอ�าเภอทุง่ช้าง	๒,๕๐๐	ไร่	

และปลูกหญ้าแฝกเหนือเขื่อนสิริกิติ์	 เพื่อ

ป้องกนัการกดัเซาะและพงัทลายของหน้าดนิ	

จ�านวน	๑	ล้านต้น	พร้อมสร้างฝายชะลอน�้า

	 ด้วยส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ

และในโอกาสปีมหามงคลที่สมเด็จพระนาง

เจ้าสิริกิติ์	 พระบรมราชินีนาถ	 ทรงเจริญ

พระชนมพรรษา	 ๘๐	พรรษา	 เพื่อเป็นการ

สนองพระราชปณิธานในสมเด็จพระนางเจ้า

สิริกิติ์	 พระบรมราชินีนาถ	 ด้านการอนุรักษ์

ดิน	 และป่าไม้ของชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

กระทรวงพลังงาน	 โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทย	(กฟผ.)	จงึจดัท�า	“โครงการ

ปลูกป่าต้นน�้าเขื่อนสิริกิติ์	 เฉลิมพระเกียรต	ิ

๘๐	 พรรษา	 สมเด็จพระนางเจ ้าสิริกิติ์	

พระบรมราชินีนาถ”	เพื่อเป็นการฟื้นฟูความ

สมดุลของระบบนิเวศวิทยาและทรัพยากร	

ป่าไม้บริเวณป่าเสื่อมโทรมของลุ่มน�้าน่าน	

อันจะช่วยบริหารจัดการพื้นที่ป่าต้นน�้าและ

ช่วยให้การป้องกัน	/	บรรเทาอุทกภัยเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ	 เป็นการลดภาวะโลก

ร้อนอีกทางหน่ึง	 พร้อมกันนี้โครงการยังได้

ส่งเสริมการมีส่วนร่วม	และปลูกฝังจิตส�านึก

ของประชาชนในพื้นที่ให้ตระหนักถึงความ

ส�าคัญของการอนุรักษ์แหล่งต้นน�้าล�าธาร	

และทรพัยากรป่าไม้ด้วยการด�าเนนิโครงการ

แบบชุมชนมีส่วนร่วมอีกด้วย

	 ที่ส�าคัญโครงการนี้เป็นการด�าเนิน

งานตามพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้า

สิริกิติ์	 พระบรมราชินีนาถ	 ในการอนุรักษ์

ทรัพยากรป่าไม้	และส่งเสริมการปลูกต้นไม้

ซึง่เป็นการเพิม่พืน้ทีส่เีขยีวให้แก่โลกมากขึน้

พร้อมทั้งเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม

จ�านวน	๘๘๐	ฝาย	เพือ่สร้างความชุม่ชืน้กลบั

คืนสู่พื้นที่ป่าต้นน�้า	และเก็บกักน�้าฝนในช่วง

ฤดูน�้าหลากอีกด้วย

	 “การด�าเนนิงานจะใช้ระยะเวลารวม	

๔	ปี	ระหว่างปี	๒๕๕๕-๒๕๕๘	แบ่งเป็นการ

ปลูก	๒	ปี	อีก	๒	ปี	เป็นการบ�ารุงรักษา	ส่วน

การจดักจิกรรมจะด�าเนนิการแบบมส่ีวนร่วม

ทุกภาคส่วน	 ทั้งชุมชน	 ประชาชนจะได้เข้า

มาร่วมกันปลูกป่า	ดูแล	และรักษาป่า	ซึ่งใน			

ปีนี้	 กฟผ.	 มีการเชื่อมโยงกับเครือข่ายใน	

โซเชียลมีเดียเข้าร่วมโครงการประมาณ	๑๐	

เครือข่าย	 พร้อมเชิญชวนและน�าประชาชน

ที่สนใจร่วมเดินทางไปปลูกป่า	 ปลูกหญ้า

แฝก	และสร้างฝาย	ในสถานที่จริง	ในพื้นที่

ที่กล่าวมาข้างต้น	 จ�านวน	 ๗	 คร้ัง	 โดยท่ี															

ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ

ทั้งสิ้น	และสามารถสมัครร่วมเดินทางไปท�า

กิจกรรมได้กับสื่อที่ร่วมโครงการ	ตั้งแต่วันนี้

เป็นต้นไป	ส่วนผูท้ี่ไม่สามารถเดนิทางไปร่วม

ปลูกป่าปลูกหญ้าแฝก	สร้างฝาย	ในพืน้ทีจ่รงิ

ได้	 ก็สามารถร่วมโครงการได้กับเกมแรลลี่

ปลูกป่ากับ	กฟผ.	ทางเว็บไซต์	www.egat.

co.th/reforest	 หรือทางแฟนเพจจิตอาสา	

กฟผ.	และ	www.kapook.com”	นายสุทัศน์											

ปัทมสิริวัฒน์	 ผู้ว่าการ	 กฟผ.	 ชี้แจงราย

ละเอียดของโครงการนายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ ผู้ว่าการ กฟผ.



ด้วยกันเอง”	 ผู้อ�านวยการฝ่ายกิจการสังคม	

กฟผ.	กล่าว

	 ทั้งนี้	 นายสุทัศน์	 ปัทมสิริวัฒน	์					

ผู้ว่าการ	กฟผ.	ฝากเพิ่มเติมด้วยว่า	ขอเชิญ

ชวนประชาชนชาวไทยทั่วประเทศ	ร่วมเดิน

ทางไปปลูกป่าต้นน�้า	 ปลูกหญ้าแฝก	 และ

สร้างฝาย	กับ	กฟผ.	ซึ่งได้จัดกิจกรรมต่างๆ	

อาทิ	 ให้ความรู้เกี่ยวกับเร่ืองน�้าที่มีส่วน

เกี่ยวข้องส�าคัญกับป่าไม้	 ตลอดจนการ

บริหารจัดการน�้า	 ตั้งแต่ต้นน�้าถึงปลายน�้า	

พร้อมสอดแทรกวัฒนธรรมประเพณีใน			

ท้องถิ่น	การจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน

 “โอกาสอันดี น้ี	 กฟผ.	 ขอเชิญ				

ชวนเยาวชนและประชาชนที่สนใจเข้ามามี

ส่วนร่วมกับกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จ

พระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ	เนื่อง

ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา	 ๘๐	

พรรษา	 ที่	 กฟผ.	 จัดขึ้น	 ด้วยการเข้าร่วม

โครงการปลูกป่าต้นน�้าเขื่อนสิริกิต์ิ	 และ

อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมพื้นที่ลุ่มน�้าน่านร่วมกัน”	

นายสุทัศน์	ปัทมสิริวัฒน์	กล่าวทิ้งท้าย

๑๑

	 ด้าน	 นายสามารถ ภู่ไพบูลย์    

ผู้อ�านวยการฝ่ายกิจการสังคม	 กฟผ.	 ให้

ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยว่า	 ในการปลูกป่าตาม

โครงการปลูกป่าต้นน�้าเขื่อนสิริกิติ์ฯ	 กฟผ.	

ได้ก�าหนดให้อยู่ในช่วงฤดูฝน	พร้อมกันนี้ได้

ท�าการเลอืกกล้าไม้ทีม่กีารเจรญิเตบิโตเตม็ที่	

พร้อมที่จะเจริญเติบโตในสภาพธรรมชาต	ิ

เพื่อให้กล้าไม้สามารถเจริญเติบโตได้ด้วย		

ตัวเองภายหลังปลูกแล้วเสร็จ	 การปลูกป่า		

ในครั้งนี้	 ได้รับความร่วมมืออย่างดีจาก

ประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่มาร่วมปลูก	ซึ่ง

จะส่งผลให้เกิดความรู้สึกตระหนักที่จะช่วย

กันดูแลรักษาป่าไม้ในชุมชนให้เจริญเติบโต	

เกิดความหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติที่

อยู่รอบตัว

	 “ช่วงเวลาในการปลูกต้นไม้	 จะ

ด�าเนนิการตัง้แต่ช่วงเดอืนมถินุายนไปจนถงึ

เดือนกันยายน	๒๕๕๕	โดยจัดให้ประชาชน

ในพื้นที่เป็นผู้รับผิดชอบในแต่ละแปลงปลูก	

โดยใช้กล้าไม้ที่เป็นสายพันธุ ์ ไม้ท้องถิ่น	

สามารถเจริญเติบโตดีในพื้นที่ป่านั้นๆ	 ซึ่ง		

น่าจะเสร็จสิ้นภายในเดือนสิงหาคมนี้	 และ

หากจะต้องมีการปลกูซ่อม	เนือ่งจากบางต้น

อาจตายในระหว่างการเจริญเติบโต	 ก็จะน�า

กล้าไม้ที่มีขนาดเท่าๆ	 กันที่ปลูกก่อนหน้านี้

ไปปลูกทดแทน	ซึง่การปลกูจะใช้มาตราส่วน	

๒๐๐	ต้นต่อพื้นที่	๑	ไร่	นอกจากนี้ภายหลัง

จากการปลูกแล้ว	กล่าวคือ	หมดช่วงฤดูฝน	

แนวทางต่อไปที่จะด�าเนินการ	 คือ	 ท�าแนว

ป้องกันไฟป่า	ซึ่ง	กฟผ.	จะเข้าไปดูแลรักษา

อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา	๓	ปี	ก่อนส่งมอบให้

กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดูแลต่อไป”	

นายสามารถ	ภู่ไพบูลย์	อธิบายอย่างชัดเจน

	 ผู ้อ�านวยการฝ่ายกิจการสังคม	

กฟผ.	 กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า	 ในการคัดเลือก

กล้าไม้ที่จะใช้ปลูกในแต่ละพื้นที่นั้น	 จะ

พิจารณาตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่

แต่ละแห่งเป็นประการส�าคัญ	 และจะเป็น

พันธุ์ไม้ประจ�าถิ่นที่เคยมีในพื้นที่น้ันมาก่อน	

เช่น	ในพื้นที่ภาคเหนือสภาพพื้นที่เป็นภูเขา	

พันธุ์ไม้ที่ปลูกจะเป็นไม้ที่เหมาะสมกับชั้น

ความสูงของพื้นที่	เช่น	ที่ระดับความสูงจาก

ระดับน�้าทะเล	๔๐๐	เมตรขึ้นไป	จะปลูกไม้

จ�าพวกประดู่	มะค่า	เป็นต้น

	 “การเลือกต้นกล้าจะเน้นการน�า

พันธุ์ไม้ที่สามารถเจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่

นั้นๆ	 ตามธรรมชาติของพันธุ์ไม้	 แบบอิง

อาศัยซ่ึงกันและกัน	 ไม้ชั้นล่าง	 ไม้ชั้นกลาง	

และไม้ใหญ่	ซึง่พนัธุ์ไม้เหล่าน้ีจะเจริญเตบิโต

ขึ้นมาแบบอาศัยซึ่งกันและกัน	เมื่ออายุครบ	

๓	 ปี	 ต้นไม้จะมีความแข็งแรงพอที่จะเจริญ

เติบโตไปตามธรรมชาติ	โดยที่ไม่ต้องเข้าไป

บริหารจัดการแต่ประการใด	 ซึ่งเป็นวิธีการ

ปลกูป่าแบบให้ธรรมชาตดิแูลรกัษาธรรมชาติ

นายสามารถ ภู่ไพบูลย์ ผู้อ�านวยการฝ่ายกิจการสังคม



Energy Focus

เรื่องและภาพ : อนิรุจน์ เอี่ยมกิจการ

๑๒

เดินทางยาว มาเลา่เรื่องสั้น

“ถา่นหนิ” “นวิเคลยีร”์ 

ใช่ หรือ  ไม่ใช.่..

จากใจสือ่มวลชน



 ล้อพ้นจากสนามบินสุวรรณภูมิ นับเป็นจุดเริ่มต้นของการตามหาค�าตอบส�าหรับพลังงาน     

ไฟฟ้าของไทย โดยมีเป้าหมายที่โรงไฟฟ้าถ่านหินระบบเปิด มัตซุอุระ (Matsuura) โรงไฟฟ้าถ่านหิน      

ระบบปิด อิโซโกะ (Isogo) และโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ คาชิวาซากิ คาริวา (Kashiwazaki Kariwa) 

ประเทศญี่ปุ่น

	 การเดนิทางครัง้นี	้เริม่ต้นเมือ่กลางดกึของ

คืนวันที่	๖	สิงหาคม	๒๕๕๕	โดยทางการไฟฟ้าฝ่าย

ผลิตแห่งประเทศไทย	(กฟผ.)	 ได้เชิญสื่อมวลชน

สาขาวิทยุและหนังสือพิมพ์	 เดินทางเข้าร่วมค้นหา

ค�าตอบด้วยการศึกษา	ซักถาม	และสัมผัสโรงไฟฟ้า

ทั้ง	 ๓	 แห่งจากสถานที่จริง	 ภายใต้การน�าทีมของ		

ผู้บริหาร	กฟผ.	นายพงษ์ดิษฐ	พจนา	ผู้ช่วยผู้ว่าการ

กจิการสงัคมและสิง่แวดล้อม	นางสายลดา	สทิธวิงศ์	

ผู ้อ�านวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ	 และ				

นายสหรัฐ	บุญโพธิ์ภักดี	ผู้อ�านวยการฝ่ายวิศวกรรม

นิวเคลียร์

	 ล้อแตะพื้นอีกครั้งที่สนามบินฟุกุโอกะ			

และเดินทางต่อไปยังเมืองนางาซากิ	 โดยก่อน						

เข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าถ่านหินระบบเปิดมัตซุอุระ								

นายพงษ์ดษิฐ	พจนา	ผูช่้วยผูว่้าการกจิการสงัคมและ

สิ่งแวดล้อม	 กฟผ.	 ได้เชิญคณะสื่อมวลชนเข้าร่วม

ประชมุ	พร้อมน�าเสนอแนวคดิการยกระดบัโรงไฟฟ้า

ถ่านหินเป็นวาระแห่งชาติ	 เพื่อให้ทุกภาคส่วนทั้ง

ราชการและเอกชน	 ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการขับ

เคลือ่นปัญหาพลงังานไฟฟ้าของไทยไปพร้อมๆ	กนั	

และในทศิทางเดยีวกนั	รวมทัง้ได้เน้นถงึวตัถปุระสงค์

ในการเชิญสื่อมวลชนร่วมเดินทางมาในครั้งนี้ว่า	

ต้องการให้สื่อมวลชนได้พบเห็น	 สัมผัส	 ตลอดจน

แลกเปล่ียนข้อคดิเหน็	และซักถามในประเดน็ทีส่งสยั

โดยตรงจากเจ้าหน้าที่ของโรงไฟฟ้าทั้ง	๓	แห่ง	เพื่อ

เผยแพร่ต่อไปยังประชาชนตามข้อเท็จจริงและตาม

ทัศนะของสื่อมวลชนแต่ละท่าน	 ดีก็ว่าดี	 ไม่ดีก็ว่า		

ไม่ดี

	 โรงไฟฟ้ามัตซุอุระ	 เป็นโรงไฟฟ้าถ่านหิน

แบบเปิดก�าลังผลิตรวม	๒,๐๐๐	เมกะวัตต์	การจัด

เกบ็ถ่านหนิเป็นลกัษณะลานเปิดโล่ง	แต่สร้างก�าแพง

กั้นไว้ข้างๆ	 เพ่ือป้องกันฝุ่นฟุ้งกระจาย	 ภาพที่เห็น

ในมุมสูงบนอาคารโรงไฟฟ้าก็ไม่พบเห็นการฟุ้ง

กระจายของถ่านหิน	แต่กลับพบแปลงนาข้าวสีทอง

ซึ่งอยู่ห่างจากลานถ่านหินเพียง	 ๔๐๐	 เมตร	 ย่อม

บ่งบอกถงึคณุภาพของอากาศและน�า้ทีอ่ยู่ในบริเวณ

นัน้ได้เป็นอย่างด	ีรวมทัง้โรงไฟฟ้ามตัซุอุระเป็นแห่ง

แรกๆ	 ที่ได้น�าเทคโนโลยี	Ultra-Supercritical	

Stream	Condition	(USC)	มาใช้ในการเพิ่มแรงดัน

ไอน�้า	 เพื่อท�าให้ประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าสูง

ขึ้น	 โดยใช้เชื้อเพลิงน้อยลง	 ซึ่งนั่นหมายถึงผล	

กระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยลงตามไปด้วย	 รวมทั้ง	

ยังมีกระบวนการก�าจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์	

ไนโตรเจนไดออกไซด์	 และฝุ ่นขี้เถ้าได้สูงกว่า

มาตรฐาน	และนีค่อืค�าตอบแรกว่า	โรงไฟฟ้าถ่านหนิ

แบบเปิดก็เป็นโรงไฟฟ้าสะอาดได้

	 การเดินทางยังคงมุ่งหน้าต่อไป	พร้อมกับ

ความทรงจ�าในประโยคตอบค�าถามของผู้บริหาร		

โรงไฟฟ้ามัตซุอุระที่ว่า	 “การชุมนุมคัดค้านของ

ชุมชนก็มีบ้าง	 แต่ถ้าประเทศมีความจ�าเป็นต้องใช้

ไฟฟา้	ชุมชนก็พร้อมและยินดีใหก้่อสรา้งโรงไฟฟ้า”	

นี่ย่อมสะท้อนถึงวิธีคิด	ความรับผิดชอบที่มีต่อส่วน

รวมของคนญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดี	 โรงไฟฟ้าถัดไปที่			

ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมเป็นโรงไฟฟ้าพลังงาน

นิวเคลียร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก	 ชื่อว่า	 คาชิวาซากิ							

คาริวา	 เมืองนิอิกะตะ	มีโรงไฟฟ้าทั้งสิ้น	๗	หน่วย	

ก�าลังผลิตรวม	๘,๒๑๒	เมกะวัตต์	ใช้ระบบปฏิกรณ์

แบบน�้าเดือด	(Boiling	Water	Reactor:	BWR)	ซึ่ง

อธิบายให้เข้าใจได้โดยง่ายว่า	 เป็นการน�าน�้ามา						

ใช้เป็นตัวน�าความร้อนและหน่วงความเร็วของ

นิวตรอน	 โดยน�้าจะไหลผ่านแกนปฏิกรณ์เพื่อรับ

ความร้อน	 และเมื่อเดือดจนกลายเป็นไอน�้าแล้ว				

ไอน�้าก็จะหมุนกังหันไอน�้าและเครื่องก�าเนิดไฟฟ้า	

ซึ่งการที่น�้าต้องสัมผัสกับแกนปฏิกรณ์โดยตรงจึง

อาจท�าให้ปนเป้ือนสารกมัมันตรังสี		ดงัน้ัน	จงึต้อง

ออกแบบระบบการป้องกนักงัหนัไอน�า้เป็นพเิศษ

	 ปัจจุบันโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์		

คาชิวาซากิ	 คาริวา	 ได้หยุดเดินเครื่องทั้งหมด	

เนื่ องจากอุบัติ เหตุที่ โ รงไฟฟ ้าพลังงาน

นวิเคลยีร์ฟกูชูม่ิา	ไดอจิ	ิและจากบทเรยีนของ

อุบัติเหตุครั้งนั้นท�าให้โรงไฟฟ้าคาชิวาซากิ	

คาริวา	อยู่ในระหว่างก่อสร้างเขื่อนโดยรอบ

สูงขนาด	๑๕	เมตร	เพือ่ป้องกนัสึนาม	ิรวม

ทั้งจัดเตรียมแหล่งน�้าส�ารองเผื่อกรณี		

เกิดปัญหาไฟไหม้โรงไฟฟ้า	 การจัด

เตรยีมเครือ่งถ่ายเทความร้อน	กรณีเกิด



ความเสยีหายกบัแท่งระบายความร้อน	พร้อมทัง้จดั

เตรียมรถที่ติดตั้งเครื่องก�าเนิดไฟฟ้าส�ารองพร้อม

เคลื่อนที่ได้ตลอดเวลา

	 ส�าหรับสถานการณ์	 และปัญหาที่เกิดขึ้น

หลงัจากหยดุเดนิเครือ่งโรงไฟฟ้าพลงังานนวิเคลยีร์

ทั้งหมด	๕๔	เครื่อง	 ในยามนี้ประเทศญี่ปุ่นจ�าเป็น

ต้องช่วยกนัประหยดัไฟฟ้า	โดยการปรบัเปล่ียนเวลา

ท�างาน	 สลับการจ่ายไฟในแต่ละพื้นที่ในแต่ละวัน	

รวมทั้งการรณรงค์ประหยัดไฟฟ้า	 ซึ่งในช่วงหน้า

ร้อนนี้	อาจท�าให้ญี่ปุ่นเกิดภาวะขาดแคลนพลังงาน

ไฟฟ้า	 ที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ	 ซึ่งท�าให้				

ภาคอุตสาหกรรมของญี่ปุ ่นเรียกร้องให้รัฐบาล

อนุญาตให้เดินเครื่องโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์	

เพื่อแก้ไขปัญหานี้โดยเร็ว

	 การเดินทางในครั้งนี้มาสิ้นสุดที่การเยี่ยม

ชมโรงไฟฟ้าถ่านหินระบบปิด	 อิโซโกะ	 ซึ่งเป็น						

โรงไฟฟ้าถ่านหนิสะอาดทีส่ดุในโลก	มกี�าลงัผลติรวม	

๑,๒๐๐	 เมกะวัตถ์	 ตั้งอยู่ที่เมืองโยโกฮามา	 โดย

ถ่านหนิที่ใช้เป็นเชือ้เพลงิจะถูกจัดเก็บเป็นอย่างดีใน

อาคารไซโลรูปทรง	Tower	ความจุ	๑๐๐,๐๐๐	ตัน	

และใช้ถ่านหินน�าเข้าจากประเทศอินโดนีเซีย	 และ

ออสเตรเลีย	 ซ่ึงจะถูกขนส่งโดยเรือบรรทุกขนาด

ใหญ่มาจัดเก็บยัง	Coal	Center		ที่อยู่ไม่ห่างจากตัว

โรงไฟฟ้ามากนัก	 จากนั้นใช้เรือบรรทุกเล็กท�าการ

ขนถ่ายถ่านหนิจาก	Coal	Center	มายงัท่าเทยีบเรอื

ของโรงไฟฟ้า	 จากท่าเทียบเรือขนส่งถ่านหินผ่าน

สายพานมายังไซโล	และจากโซโลก็จะส่งถา่นหนิไป

ยังเครื่องบด	เพื่อบดถ่านหินให้ละเอียดก่อนที่จะส่ง

ไปยงับอยเลอร์	เพือ่ต้มน�้าต่อไป	ทัง้นีส้ายพานที่ใช้

ล�าเลียงถ่านหินได้ใช้ระบบอากาศหมุนเวียนในท่อ

ปิดผนึก	 ซึ่งช่วยป้องกันการกระจายผงถ่านหิน	

เป็นการช่วยลดปัญหามลภาวะได้เป็นอย่างดี

	 	 นอกจากนี้	โรงไฟฟ้าอิโซโกะ	ยัง

ใช้เทคโนโลยี	Ultra	Supercritical	Stream	

Condition	(USC)	 ซ่ึงเพิ่มประสิทธิภาพการ

ผลิตไฟฟ้าสูงขึ้น	 โดยใช้เชื้อเพลิงที่น้อยลง

และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยลง	

ประการส�าคัญ	โรงไฟฟ้า										อิโซโกะ

ได ้ท� าพันธสัญญากับ เทศบาลเมือง															

โยโกฮาม่า	ว่า	“ต้องลดการปล่อยมลภาวะ

ต�่าเท่า			โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ”	ซึ่งผล

การด�าเนนิงานทีผ่่านมาทัง้ก๊าซซลัเฟอร์

ไดออกไซด์	ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์	ตลอดจน	ฝุน่	

เถ้าละอองต่างๆ	อยู่ในเกณฑ์ที่ต�่ากว่าข้อตกลงค่อน

ข้างมาก	จึงท�าให้โรงไฟฟ้า			อิโซโกะ	ซึ่งตั้งอยู่ใน

ตัวเมืองและท่ามกลางชุมชน	 สามารถอยู่ร่วมกับ

ชุมชนท้องถิ่นได้อย่างกลมเกลียวและเกื้อกูลซึ่งกัน

และกัน	 โดยยืนยันได้จากการที่ได้มีโอกาสลงเดิน

เยี่ยมชมส่วนต่างๆ	ของโรงไฟฟ้าซึ่งไม่มีถ่านหินให้

พบเหน็เลย	เพราะถกูจดัเกบ็ไว้ในระบบปิดเป็นอย่าง

ดี	รวมทั้งไม่ปรากฏปัญหาเรื่อง	เสียง	ฝุ่น	แถมยัง

สูดอากาศได้อย่างเต็มปอด	 โดยปราศจากกลิ่นใดๆ	

ทั้งสิ้น	 	 	 และนี่คืออีกหนึ่งค�าตอบที่ว่า	 โรงไฟฟ้า

ถ่านหินเป็นโรงไฟฟ้าที่สะอาดมากๆ	มีอยู่จริง

มมุมองสือ่มวลชนไทยกบัการสร้างโรงไฟฟ้า

ใหม่ในประเทศ

	 เรามาลองฟังทัศนะของสื่อมวลชนที่ได้

ร่วมเดินทางเพื่อเยี่ยมชมและศึกษาดูงานโรงไฟฟ้า

ทั้ง	 ๓	 แห่งในครั้งนี้	 ดูว่าสื่อมวลชนซึ่งเป็นหัวใจ

ส�าคญัในการถ่ายทอดความรู	้สร้างความเข้าใจให้แก่

ประชาชน	 จะมีมุมมองอย่างไรต่อทางออกของ

พลังงานไฟฟ้าไทย	โรงไฟฟ้าพลังงานนวิเคลียร์	หรือ	

โรงไฟฟ้าถ่านหินทั้งระบบปิด	และระบบเปิด	จะเป็น

ทางเลือกที่	ใช่	หรือ	ไม่ใช่	ส�าหรับบ้านเรา

คุณประอร นพคุณ : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

	 “แน่นอน	กฟผ.	จ�าเป็นต้องสร้างโรงไฟฟ้า

ใหม่	 เพื่อสร้างความมั่นคงในระบบพลังงานไฟฟ้า	

ลดปัญหาความเส่ียงไฟตก	 ไฟดับ	 หรือความไม	่

เพยีงพอกบัความต้องการทีเ่พิม่ขึน้ในอนาคต	แต่คน

ส่วนใหญ่ยังไม่รู้สึก	 หรือรับรู้ถึงความเสี่ยง	 เพราะ

ราคาค่าไฟก็ยังไม่แพง	 รวมทั้งยังไม่เคยต้องเดือด

ร้อนจากปัญหาการขาดไฟฟ้า	จงึท�าให้คนยงัไม่สนใจ

ในปัญหานี้

	 โรงไฟฟ้าถ่านหิน	 น่าจะเป็นความหวัง

ส�าหรับพลังงานไฟฟ้าของบ้านเรา	เท่าที่ได้พบและ

สัมผัสจริงจากการได้เดินทางมาครั้งนี้	 ท�าให้มั่นใจ

ว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่	 ท�าให้โรงไฟฟ้าถ่านหินเป็น

โรงไฟฟ้าที่สะอาดได้	 แต่จะเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหิน

ระบบเปิดหรือปิดนั้น	ถ้าเป็นระบบปิดก็จะไม่มีภาพ

ที่น่ากลัวของถ่านหินที่วางอยู่เป็นกองมหึมา	สังคม

ก็จะรับได้ง่ายกว่า	ทั้งนี้	กฟผ.	ต้อง	Go	Green	โดย

พฒันาพลังงานสะอาด	หรือพลงังานหมนุเวยีนต่างๆ	

อย่างเต็มที่เช่นกัน”



คุณสุรีรัตน์ สวัสดี : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

	 “กฟผ.	ต้องจัดท�ากระบวนการรับฟังความ

คิดเห็นของชุมชนให้โปร่งใส	ต้องให้ชุมชนเข้ามามี

ส่วนร่วมมากทีส่ดุ	กฟผ.	ต้องตกผลกึความคดิ	ความ

ต้องการ	ตลอดจนปัญหาของชุมชนให้ได้	มิเช่นนั้น

อาจเกิดปัญหาเหมือนกรณีนิคมอุตสาหกรรม

มาบตาพดุ	ทีผ่่านการท�ากระบวนรบัฟังความคดิเหน็

ของชุมชน	และ	EIA	แต่ปัญหาก็ยังเกิด	และส่งผล	

กระทบต่อชุมชน

	 ทางออกของพลงังานไฟฟ้าในบ้านเรา	คดิ

ว่าโรงไฟฟ้าถ่านหินระบบปิด	 น่าจะเหมาะสมที่สุด	

เพราะจากการที่ได้สัมผัสจริงจากโรงไฟฟ้าอิโซโกะ	

พบคนตกปลาอยู่ใกล้ๆ	 โรงไฟฟ้า	ท�าให้มั่นใจได้ว่า

เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาด	 กฟผ.	 จึงควรเลือก	

โรงไฟฟ้าถ่านหินระบบปิดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิด

ปัญหาใดๆ	ทัง้สิน้	ในขณะเดยีวกนั	กฟผ.	ต้องพฒันา

พลังงานหมุนเวียนอย่างเต็มที่	 เพื่อให้สังคมเห็น

ความจริงใจของ	กฟผ.	ว่าเป็นหน่วยงานที่พยายาม

ในทุกด้านที่จะท�าให้เกิดความมั่นคงทางพลังงาน

ไฟฟ้า	 รวมทั้งทุ่มเทในการพัฒนาพลังงานสะอาด

อย่างเตม็ที่ไปพร้อมกบัการพฒันาโรงไฟฟ้าประเภท

อื่นๆ”

คุณสุปราณี รอดคล้ายขลิบ : หนังสือพิมพ์

ผู้จัดการรายวัน

	 “โรงไฟฟ้าพลงังานนวิเคลยีร์	คดิว่าคงไม่ใช่

ค�าตอบของบ้านเรา	 เพราะสังคมยังไม่มั่นใจใน

เทคโนโลยี	 ยังวิตกกังวลในเรื่องความไม่ปลอดภัย	

โดยส่วนตัวสนับสนุนโรงไฟฟ้าถ่านหินระบบปิด	

เพราะเท่าที่ได้สัมผัสได้พบเห็นความก้าวหน้าของ

เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด	 ซึ่งมีระบบการป้องกัน

มลภาวะต่างๆ	 ที่ดีกว่าแต่ก่อนมาก	 รวมทั้งยังเป็น

เชือ้เพลิงราคาถกู	จงึเหมาะกบัการเป็นพลงังานหลัก

ของประเทศ	 แต่ต้องท�าควบคู ่ไปกับการพัฒนา

พลังงานหมุนเวียน”

คุณศรัญญา ทองทับ : หนังสือพิมพ์

กรุงเทพธุรกิจ

	 “การพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหนิ	ต้อง

ผลกัดนัให้เป็นวาระแห่งชาต	ิเพ่ือให้ทุกภาคส่วนของ

หน่วยงานภาครฐั	รวมทัง้เอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วม	

และขับเคลื่อนโครงการไปพร้อมกัน	 เพื่อให้การ

ด�าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน	 และเกิดพลังที่		

มากพอในการผลักดันโครงการให้บรรลุผลส�าเร็จ		

ซึ่งโรงไฟฟ้าถ่านหินระบบปิดน่าจะมีโอกาสที่เป็น			

ไปได้ในบ้านเรา	 เพราะมีการบริหารจัดการด้าน				

สิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี”

คุณเพ็ญรุ่ง  ใยสามเสน : หนังสือพิมพ์

ประชาชาติธุรกิจ

	 “โรงไฟฟ้าถ่านหนิทัง้ระบบเปิดและปิด	ควร

จะเป็นค�าตอบของโจทย์ด้านพลังงานไฟฟ้าของ

ประเทศ	ทัง้นีจ้ะเป็นระบบเปิดหรือปิดขึน้อยูก่บัพืน้ที่

และภาวะแวดล้อมต่างๆ	แต่	กฟผ.	ต้องท�าประชา

พจิารณ์อย่างสม�า่เสมอ	และให้ชมุชน	สงัคม	เข้ามา

มีส่วนร่วมตั้งแต่ต้น	 จนกระทั่งหลังโครงการแล้ว

เสร็จ	เพื่อแสดงความจริงใจต่อชุมชนและสังคม

		 รวมทัง้ในทีส่ดุคงหลกีเลีย่งไม่พ้นทีจ่ะต้อง

ใช้พลังงานนิวเคลียร์	 เพราะเชื้อเพลิงประเภทอื่นๆ	

เริ่มลดน้อยและหมดไป	ซึ่ง	กฟผ.	จะต้องให้ความรู้

และมมุมองแก่สังคมอย่างเตม็ที	่พร้อมเปิดใจรับฟัง

อย่างรอบด้านและต่อเน่ือง	 โดยอยู่บนพื้นฐานที่จะ

ได้ประโยชน์ทั้งด้านไฟฟ้าและประโยชน์ที่ชุมชน	

สังคมจะได้รับ”

คุณวัชรพงษ์ ทองรุ ่ง : หนังสือพิมพ์     

เดอะเนชั่น

	 “ส่วนตัวแล้วคิดว่า	 ทั้งโรงไฟฟ้าถ่านหิน	

และก๊าซธรรมชาต	ิยงัมคีวามจ�าเป็นส�าหรบับ้านเรา	

แต่สนับสนุนโรงไฟฟ้าถ่านหินระบบปิด	 เพราะมี

ระบบการดูแล	และบริหารจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อมที่

ดีมาก	เมื่อสิ่งแวดล้อมดีปัญหาต่างๆ	ก็จะไม่มี	หรือ	

มีแต่น้อยลง	 ส�าหรับโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์			

คิดว่า	 กฟผ.	 ต้องท�าประชาพิจารณ์อย่างเข้มข้น	

โปร่งใส	 จนได้ประชาพิจารณ์ที่ตกผลึก	 แล้วจึง	

ตัดสินใจ”

 ล้อแตะสนามบินสุวรรณภูมิอีกครั้ง 

นัน่หมายถงึการเดินทางอันยาวนานเพือ่มาเล่า

เรื่องสั้นใกล้สิ้นสุดลง  ด้วยความมุ่งหวังว่า

จะเป็นประโยชน์ท�าให้ผู้อ่านได้รู้จัก โรงไฟฟ้า

พลังงานนิวเคลียร์ โรงไฟฟ้าถ่านหินทั้ง

ระบบปิด และเปิดมากย่ิงข้ึน เพราะโรงไฟฟ้า

ทั้ง ๓ ประเภทนี้ อาจมีบทบาทส�าคัญต่อ

การพฒันาพลงังานไฟฟ้าไทยในอนาคต



๑๖

นโยบายพลังงานทดแทน

ตอบโจทย์ปัญหาโลกร้อน

The World Wide Fund for Nature (WWF) ประกาศ

ว่า อัตราส่วนของมูลค่าการผลิตเทคโนโลยีพลังงาน   

สะอาดต่อจีดีพี หรือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ

เดนมาร์ก ติดอันดับหนึ่งของโลก โดยมีมูลค่าการผลิต     

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๓.๑ ของจีดีพี โดยตั้งแต่ช่วง

ระหว่างปี ค.ศ. ๑๙๙๕ เป็นต้นมา อตุสาหกรรมพลงังาน

ลมของประเทศเดนมาร์กมีอัตราการเจริญเติบโต        

สูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งไปถึงปี ค.ศ. ๑๙๙๘ 

การเติบโตของการผลิตไฟฟ้าด้วยกังหันลมเริ่มส่อเค้า

มาถึงจุดสูงสุด (Peak) ที่ประมาณ ๖๐๐ เมกะวัตต์     

ต่อปี และหลังจากนั้นเป็นต้นมา ศักยภาพพลังงานที่ได้

จากกังหันลมเหลือเพียงไม่ถึง ๑๐๐ เมกะวัตต์ต่อปี

 นายเดวิด เจ.ซี. แม็คเคย์ (David	J.C.	MacKay)								
ผูเ้ชีย่วชาญด้านพลังงานทดแทน	แห่งมหาวทิยาลัยเคมบรดิจ์	
ประเทศอังกฤษ	 ได้แสดงทัศนะถึงเหตุผลที่พลังงานลมของ
เดนมาร์กแผ่วลงไปว่า	การติดตั้งกังหันลมเพื่อผลิตไฟฟ้าบน
ผืนแผ่นดินเดนมาร์กถูกต่อต้านอย่างหนักเนื่องจากมลภาวะ
ทางเสียง	 รวมไปถึงการรุกล�้าพื้นที่ทางการเกษตรของ
ประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ	 ทั้งนี้เพราะการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานลมต้องใช้พื้นที่จ�านวนมหาศาล	รัฐบาลเดนมาร์กจึง
ตัดสินใจขยายก�าลังการผลิตไฟฟ้าจากกังหันลมไปยังพื้นที่
นอกชายฝั่งทะเล	(Offshore)	แทน
	 นายแม็คเคย์ชี้ให้เห็นว่า	 การลงทุนติดตั้งกังหันลม
ในทะเลต้องใช้งบประมาณสูงถึง	 ๓-๔	 เท่า	 ของการติดต้ัง
กังหันลมบนฝั่ง	 และหากเปรียบเทียบตัวเลขมูลค่าในการ
ก่อสร้างกังหันลมในทะเลกับงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงาน
นวิเคลยีร์จะเหน็ว่า	ในการผลติพลงังานจากกงัหนัลมในทะเล
จ�านวนพลังงาน	๔๘	กโิลวตัต์/ชัว่โมง	ต้องใช้ปริมาณคอนกรตี
และโลหะในงานก่อสร้างถึง	๖๐	ล้านตัน	ในขณะที่โรงไฟฟ้า
พลังงานนิวเคลียร์ใช้คอนกรีตเพียง	๘	ล้านตัน	และโลหะอีก	
๐.๑๔	ล้านตัน	ในการผลิตพลังงานจ�านวนเท่ากัน	การลงทุน
ที่มหาศาลเช่นนี้เองท�าให้เดนมาร์กต้องเดินถอยหลังจาก
พลังงานลม	เพราะขาดแรงจูงใจจากนักลงทุนทั้งหลาย
กับค�ำถำมที่ว ่ำพลังงำนทดแทนและพลังงำน

หมุนเวียนจะแก้ปัญหำภำวะโลกร้อนได้เท่ำทัน   

หรือไม่

	 นักเขียนด้านเศรษฐกิจและพลังงานจากค่าย	CNN	
อย่าง	นายจีออฟ ฮิสค็อก	(Geoff	Hiscock)	แสดงทัศนะว่า	
แนวทางการใช้พลังงานกระแสหลักจากเชื้อเพลิงฟอสซิล					

จริงหรือ?

นายเดวิด เจ.ซี. แม็คเคย์



๑๗

เปิดฟ้า...พลังงานโลก

เรื่อง : ณัฐกฤต ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา  ภาพ : ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ กฟผ.

ท้ังหลาย	 มีแนวโน้มที่จะถูกสับเปลี่ยนไปใช้พลังงานจาก
สายลมและแสงแดดแทน	 แต่ถ้าจะแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน	
พลังงานจากสายลมและแสงแดดยังขาดประสิทธิภาพและ
ความรวดเรว็พอทีจ่ะเหน็ผลในการแก้ปัญหาน้ี	ประชาคมโลก
ได้มีความเห็นชอบร่วมกันในการประชุมภาคีสมาชิกกรอบ
อนุสัญญาแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
อากาศ	(United	Nations	Framework	Convention	on	Climate	
Change)	 หรือ	UNFCCC	 ที่กรุงโคเปนเฮเกน	 ประเทศ
เดนมาร์ก	เมื่อวันที่	๗	ธันวาคม	๒๕๕๒	ว่าจะช่วยกันลดการ
ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อลดอุณหภูมิของโลกลงให้ได	้
๒	 องศาเซลเซียส	 นั่นหมายความว่าประเทศต่างๆ	 ทั่วโลก	
ต้องผลักดันการใช้พลังงานทดแทนจากร้อยละ	 ๑๙	 ในปี	
๒๕๕๑	ให้เพิ่มขึ้นไปเป็นร้อยละ	๓๒	ให้ได้ภายในปี	๒๕๗๘	
ซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นเป้าหมายที่เรือนราง	 เพราะในขณะนี้		
(ปี	๒๕๕๕)	สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนโดยรวมของโลก
ยังไม่ถึงร้อยละ	๓	เลยด้วยซ�้า
มีทำงเลือกที่ดีกว่ำไหม? ที่จะน�ำไปสู่กำรแก้ปัญหำ

โลกร้อนที่ใกล้เคียงควำมจริงกว่ำนี้

	 นายฮิสค็อก	แสดงความเห็นว่า	ปัญหาที่ใหญ่	(Big	
Problem)	ต้องใช้วิธีการแก้ปัญหาที่ใหญ่	(Big	Solution)	ตาม
ไปด้วยจงึจะรบัมืออยู	่ทัง้นีเ้ขาได้เขยีนบทความเรือ่ง	Coal	of	
Technological	Response	 เพื่อชี้ให้เห็นว่า	 เทคโนโลยี	คือ	
ทางออก	 โดยมีข้อความตอนหนึ่งว่า	 “เมื่อพูดถึงพลังงาน
ทดแทน	 เท่ากับคุณก�าลังพูดถึงการเปลี่ยนทัศนคติของคน	
การปรบัเปลีย่นทศันคตขิองคนเป็นเรือ่งท่ียุ่งยากกว่าการปรบั
เปลี่ยนทางเทคโนโลยีหลายเท่านัก”
 นายฮิสค็อก	 วิเคราะห์ว่า	 สัดส่วนการใช้เชื้อเพลิง
ของโลกโดยเฉลี่ยร้อยละ	 ๓๒	 ยังคงเป็นถ่านหิน	 ในขณะที่
น�้ามัน	 และก๊าซธรรมชาติจะอยู่ที่ร้อยละ	 ๒๓	 ส่วนพลังงาน
นิวเคลียร์และพลังงานอื่นๆ	 ก็จะยังคงถูกใช้งานอยู่	 แต่ใน
สัดส่วนที่ลดหลั่นกันไป	 เห็นได้ชัดว่าถ่านหินจะยังคงเป็น				
เชื้อเพลิงหลักในการขับเคลื่อนพลังงานของโลกในอีก	๒๐	ปี
ข้างหน้า	 ทบวงพลังงานโลก	 หรือ	 IEA	 (International								
Energy	Agency)	 ประเมินเอาไว้ว่า	 หากประเทศอย่างจีน	
และอินเดีย	 ซึ่งเป็นผู้ใช้พลังงานรายใหญ่ของโลก	 ยังคงใช้
เทคโนโลยีทางพลังงานแบบเก่าต่อไป	 จะปลดปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ขึน้สูบ่รรยากาศเพิม่ขึน้จาก	๓๐	พนัล้าน
ตันในปี	๒๕๕๓	เป็น	๔๒	พันล้านตัน	ภายในปี	๒๕๗๕	นี่ยัง
ไม่รวมถงึประเทศผูใ้ช้พลงังานรายใหญ่อืน่ๆ	ทีป่ลดปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ปริมาณมากเช่นเดียวกันในปีดังกล่าว	
ได้แก่	สหรัฐอเมริกา	๒๙.๔	พันล้านตัน	และญี่ปุ่นอีก	๑๙.๑	
พันล้านตัน	(อันดับ	๕	ของโลก)	ดังนั้นการแก้ไขปัญหาภาวะ
โลกร้อนด้วยพลังงานทดแทนถือว่า	ยังไม่ตอบโจทย์
	 นอกจากนี้	นายฮิสค็อก	ยังชี้ให้เห็นว่า	การส่งเสริม
ให้มีการใช้ถ่านหินเพ่ือจุดประสงค์ในการลดผลกระทบต่อ

ภาวะโลกร้อน	 จะกระตุ้นให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด	 หรือ			
Clean	Coal	Technology	 ให้มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 ซึ่งตัวอย่างที่เห็นได้
ชดัเจนกค็อืประเทศญีปุ่น่	และเยอรมนี	ที่ให้ความส�าคญักบัการใช้เชือ้เพลงิ
ถ่านหินเพื่อขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ	และมีก�าลังทุนในการ
พัฒนาโรงไฟฟ้าถ่านหินคุณภาพสูงแบบ	Supercritical	และ	Ultra-super-
critical	 โดยโรงไฟฟ้าทั้งสองประเภทนี้จะเพิ่มประสิทธิภาพของผลผลิต	
(Output)	จากเฉลี่ยโดยประมาณร้อยละ	๒๘	สูงขึ้นไปถึงร้อยละ	๔๕	ขึ้นไป	
ซึ่งเทคโนโลยีใหม่นี้จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากโรงไฟฟ้า
ถ่านหินลงได้ร้อยละ	๒๕	และหากได้มีการปรับปรุงโรงไฟฟ้าเก่าๆ	ทั่วโลก
ที่มีอายุ	 ๒๕	 ปีขึ้นไปแล้ว	 จะส่งผลท�าให้โลกสามารถลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึงร้อยละ	 ๖	 ซึ่งเป็นตัวเลขที่น่ำสนใจและมี

ควำมเป็นรูปธรรมกว่ำพลังงำนหมุนเวียน

	 นายฮิสค็อก	 แสดงทัศนะว่า	 การแผ่วไปของพลังงานลมใน
เดนมาร์กไม่ได้ท�าให้รัฐบาลเดนมาร์กหมดความมุง่มัน่ต่อการแก้ปัญหาภาวะ
โลกร้อนแต่อย่างใด	พวกเขำเพียงเปลี่ยนวิธีกำรคิดที่ดีกว่ำ 
เดนมาร์กได้ร่วมมือกับญี่ปุ ่นและเยอรมนีในการท�าการวิจัยและพัฒนา					
เพื่อเพิ่มศักยภาพโรงไฟฟ้าถ่านหินให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	 โดยมุ่งเน้น	
การพัฒนาวัสดุ	 อย่างเช่นโลหะชนิดพิเศษส�าหรับท่อในหม้อต้มน�้าของ					
โรงไฟฟ้า	 รวมทั้งการพัฒนาโรงไฟฟ้าถ่านหินที่น�าออกซิเจนเข้าไปใช้ใน
ระบบการเผาไหม้ที่เรียกว่า	Oxyfuel	Combustion	 ซึ่งขณะนี้มีโรงไฟฟ้า
สาธิตประเภทนี้แล้วที่เยอรมนี	ซึ่งให้	Output	สูงถึงร้อยละ	๕๐
 อย่างไรกด็	ีใช่ว่าพลังงานทดแทนจะเป็นรูปแบบพลังงานทีถ่กูมอง
ข้าม	เพยีงแต่ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าเราต้องใช้ทัง้เวลาและงบประมาณ
ที่สูงพอสมควรในการพัฒนาพลังงานเหล่านี้	 ในส่วนของประเทศไทยเอง	
ควรส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพลังงาน
ทดแทนในบ้านเรา	 โดยค�านึงถึงต้นทุนที่เหมาะสมและประสิทธิภาพของ
พลังงานที่ได้รับ	ในขณะเดียวกัน	ประเทศไทยควรร่วมมือกับนานาประเทศ
ในการพัฒนาประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้ากระแสหลักที่ใช้เชื้อเพลิงจาก
ฟอสซิล	(น�้ามัน	 ก๊าซธรรมชาติ	 และถ่านหิน)	 เป็นเชื้อเพลิงควบคู่ไปด้วย	
ทั้งนี้	 ด้วยเหตุผลอย่างที่นักวิเคราะห์พลังงานทั้งหลายกล่าวกันก็คือ								
เชือ้เพลิงจากฟอสซลิโดยเฉพาะถ่านหนิ	ยงัเป็นสัดส่วนหลักในการตอบโจทย์
พลังงานโลกต่อไปอีก	อย่างน้อย	๓๐-๔๐	ปีขึ้นไป

นายจีออฟ ฮีสค็อก การประชุม UNFCCC ณ กรุงโคเปนเฮเกน



๑๘

๓ ขั้นตอน สู่ “ไฟฟ้าสีเขียว”

 นายวิรัช กาญจนพิบูลย ์ รอง										

ผู ้ว่าการบริหาร	 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทย	 (กฟผ.)	 ได้กล่าวไว้ในพิธีเปิด

งานวันสิ่งแวดล้อม	กฟผ.	ประจ�าปี	๒๕๕๕	

ว่า	เรื่องสิ่งแวดล้อมก�าลังอยู่ในกระแสความ

สนใจของสาธารณชน	 ที่ต่างก็ตระหนักและ

ให ้ความส�าคัญในการอนุรักษ ์พลังงาน

ทรพัยากรธรรมชาต	ิและสิง่แวดล้อม	ส�าหรบั	

กฟผ.	 มีภารกิจส�าคัญในการบริหารจัดการ	

มาร่วมสร้างไฟฟ้าสีเขียวกันเถอะ 

Let’s Go Green Power

 ในแต่ละปี โครงการสิ่งแวดล้อมของสหประชาชาติ (United Nation Environ-

ment Program) หรือ UNEP จะก�าหนดวาระอันแสดงถึงเจตนารมณ์ในการช่วยปกป้อง

รักษาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ ส�าหรับวาระประจ�าปี ๒๕๕๕ นี้ คือ 

Green Economy : Does it include you? หรือ “เศรษฐกิจสีเขียว” กฟผ. ในฐานะ

ส่วนหนึ่งของสังคมไทยและสังคมโลก จึงชูแนวคิด Let’s Go Green Power หรือ      

มาร่วมสร้างไฟฟ้าสีเขียวกันเถอะ

ผลิตไฟฟ้า	 และพัฒนาระบบไฟฟ้าของ

ประเทศ	ให้มคีวามมัน่คงเชือ่ถอืได้	เพยีงพอ

ต่อความต้องการ	 ด้วยต้นทุนที่เหมาะสม					

ได้มุ ่งมั่นพัฒนาพลังงานไฟฟ้าควบคู ่ไป				

กับการพัฒนาองค์กรให้เป็นผู้น�าด้านการ

อนุรกัษ์พลงังาน	รักษาส่ิงแวดล้อม	ตลอดจน

มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ในทุกขั้นตอน	 เพื่อให้โรงไฟฟ้าสามารถอยู่

ร่วมกบัชมุชนอย่างปลอดภยัและเป็นมติรกบั

สิ่งแวดล้อม



ไฟฟ้าหัวใจใหม่

เรื่อง : สุรินทร์ หล่อฤๅทัย  ภาพ : กองผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ กฟผ.

๑๙

	 ในฐานะผูป้ระกาศตวัน�าร่องแนวคดิ	

Let’s	Go	Green	Power	หรือ	“มาร่วมสร้าง

ไฟฟ้าสีเขียวกันเถอะ”	 กฟผ.	 ได้ก�าหนด

มาตรฐานในการด�าเนินงาน	๓	ขั้นตอน	เพื่อ

ให้บรรลุผลส�าเร็จตามแนวคิดดังกล่าว	 รวม

ถึงก่อให้เกิดการยอมรับและความไว้วางใจ

จากประชาชน	ดังนี้

 ข้ันตอนท่ี ๑ Green Resources 

(Input) : การคัดเลือกโครงการที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม	เริ่มตั้งแต่การคัดเลือกเชื้อเพลิง

ทีม่คีณุภาพดแีละเป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม	ก่อ

ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด	

รวมถึงการใช้พลังงานสะอาดอย่างแท้จริง	

อาทิ	พลังน�้า	แสงอาทิตย์	และลม	เป็นต้น	

ภายใต้การศึกษาความเหมาะสมโครงการที่

ให้ความส�าคัญด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม

เป็นหลัก	 ตลอดจนการศึกษาและวิเคราะห์

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อก�าหนดมาตรการ

ป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจ

เกิดขึ้นให้น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย	 โดยทุก

กระบวนการจะมุ่งเน้นกระบวนการมีส่วน

ร่วมของประชาชน	 ซึ่งชุมชนในพื้นที่ต้อง

ยอมรับโครงการนั้นๆ	ก่อน	จึงจะด�าเนินการ

จริง	

 ขั้นตอนที่ ๒ Green Processes 

(Process) : กระบวนการผลิตสีเขียว	ด้วยการ

เลือกใช ้ เทคโนโลยีที่ทันสมัย	 ช ่วยให ้

กระบวนการผลิตไฟฟ้าเป ็นไปอย ่างมี

ประสิทธิภาพ	 ก่อให้เกิดมลภาวะน้อยที่สุด

หรือแทบไม่มีเลย	 รวมทั้งส่งเสริมให้มีการ

ตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม	เพือ่

ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกนัแก้ไขและลด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	 โดยการสร้างเครือ

ข่ายชุมชนท้องถิ่น	 ให้มีส่วนร่วมในการ

ด�าเนินการ	 เพื่อให้เกิดความโปร่งใส	 ตรวจ

สอบได้	ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี		

 ขั้นตอนที่ ๓ Green Products (Out-

put) : ผลติภณัฑ์สเีขยีว	นอกจากกระบวนการ

ผลติภายใต้จติส�านกึเพือ่สิง่แวดล้อม	ซึง่ช่วย

ให้ชุมชนและสังคมเกิดความมั่นใจและ

ยอมรบัว่า	พลงังานไฟฟ้าทีไ่ด้มานัน้เป็นมติร



๒๐

กับสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริงแล้ว	 กฟผ.	 ยัง

ช่วยพฒันาคณุภาพชวีติและสิง่แวดล้อมของ

ชมุชนรอบโรงไฟฟ้าทัง้ทางตรงและทางอ้อม

ผ่านโครงการต่างๆ	มากมาย	เช่น	โครงการ

ชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	 โครงการ

ปลูกต้นไม้รอบบ้านพ่อ	 ฯลฯ	 ตลอดจน

โครงการระดับประเทศที่ก่อให้เกิดประโยชน์

ต่อสังคมในภาพกว้าง	 อาทิ	 โครงการการ

จัดการด้านการใช้ไฟฟ้า	 (Demand	 Side	

Management:	DSM)	โครงการส่งเสริมการ

ใช้ผลติภณัฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าเบอร์	5	โครงการ

กลไกการพัฒนาที่สะอาด	(Clean	Develop-

ment	Mechanism:	CDM)	เป็นต้น

แนะกลยุทธ์ลดคาร์บอนฯ

	 ด ้ านนั กวิ ช าการ 	 ดร . เ ดชรั ต            

สุขก�า เ นิด	 อาจารย ์คณะเศรษฐศาสตร	์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 ได้แสดงความ	

คิดเห็นในเวทีเสวนา	 “มาร่วมสร้างไฟฟ้า						

สีเขียวกันเถอะ...	Let’s	Go	Green	Power”	

ว่า	การจะได้ชือ่ว่า	“ไฟฟ้าสีเขยีว”	น้ัน	จ�าเป็น

ต้องแสดงให้เห็นถึงความพยายามในการลด

การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในภาค

การผลิตไฟฟ้า	 ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น	 ๓	

ส่วนใหญ่ๆ	 คือ	 ๑) การเพิ่มประสิทธิภาพ      

การใช้ไฟฟ้าและการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด      

ยกตัวอย่างเช่น	 ปัจจุบันประเทศไทยมีห้าง

สรรพสินค้าเป็นจ�านวนมาก	 ในจ�านวนนี้มี

บางรายทีใ่ช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธภิาพ	ซึง่ใช้

ไฟฟ้าเพียง	๑	ใน	๔	ของรายที่ใช้อย่างไม่มี

ประสิทธิภาพ	ดังนั้น	หากสามารถรณรงค์ให้

ห้างสรรพสินค้าทุกรายใช้ไฟฟ้าอย่างมี

ประสทิธภิาพ	กจ็ะสามารถประหยดัพลงังาน

ได้มหาศาล

 ๒) การใช้พลังงานหมุนเวียน	แม้ที่

ผ่านมาจะมีประเด็นถกเถียงกันว่า	พลังงาน

หมุนเวียนมีข้อจ�ากัด	แต่ในปัจจุบันสามารถ

ออกแบบระบบให ้พลังงานหมุนเวียน

สามารถพึ่งพาได้และเชื่อถือได้มากขึ้น	ส่วน

เรือ่งราคานัน้	นบัวนัพลังงานหมนุเวยีนจะยิง่

มรีาคาถกูลงสามารถแข่งขนัได้มากขึน้	และ

ก็มีคนจ�านวนหนึ่งที่พร้อมจะจ่ายค่าไฟฟ้า

มากขึ้นเพื่อสนับสนุนพลังงานสะอาด	 ซึ่ง	

การมีพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้น	 ๑๐,๐๐๐	

เมกะวัตต์	 จะส่งผลให้ค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเพียง

ร้อยละ	๕	หากผูใ้ช้ไฟฟ้าทัว่ไปปรับพฤตกิรรม

การใช้ไฟฟ้าให้ประหยัดลงประมาณร้อยละ	

๕	 จากที่ใช้อยู่เดิม	 ก็จะไม่ได้รับผลกระทบ

จากราคาค่าไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น	 และยังได้ช่วย

รักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

 ๓) การปรับปรุงเทคโนโลยีของ     

โรงไฟฟ้าให้ดยีิง่ขึน้	หากโรงไฟฟ้ามเีทคโนโลยี

ทีท่นัสมัย	มีระบบการป้องกนั/ก�าจดัมลภาวะ

ที่ดีขึ้น	 ก็จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกต่อหน่วยไฟฟ้าที่ผลิตลงได้	 แต่ทั้งนี้

การจะผลกัดนัให้เกดิการลงทนุในเทคโนโลยี

ใหม่	 จ�าเป็นต้องใช้บทบังคับทางกฎหมาย

ดร.เดชรัต สุขก�าเนิด



๒๑

เข้าช่วย	 เช่น	 การก�าหนดมาตรฐานด้าน				

สิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดขึ้น	 สามารถปล่อย

มลภาวะได้น้อยลงเรื่อยๆ	 ซึ่งจะเป็นการ

กระตุ ้นให้ผู ้ผลิตไฟฟ้าต้องตื่นตัวในการ

พฒันาเทคโนโลย	ีเพือ่ลดการปล่อยมลภาวะ

ตามที่กฎหมายก�าหนด	 รวมถึงควรสนับ	

สนุนให้มีการจัดท�ารายงานการตรวจสอบ

คุณภาพสิ่งแวดล้อมรอบโรงไฟฟ้าในหลาก

หลายมุมมอง	 มิใช่เพียงมุมมองของผู ้

ประกอบการเท่านั้น	 แต่ควรรวมถึงมุมมอง

ของภาคประชาสังคม	 และชุมชนในพื้นที่

ด้วย

ราคาพลังงาน...เรื่องส�าคัญห้ามละเลย

	 ในมมุมองของนกัสิง่แวดล้อม	นาย

สันติ บุญประคับ	 ผู้ตรวจราชการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 ชี้ว่า	

การจะมุ่งสู่	 “ไฟฟ้าสีเขียว”	 ต้องมองใน	 ๓	

มติ	ิทัง้การดแูลผลกระทบสิง่แวดล้อม	ความ

มั่นคงทางพลังงาน	และราคาต้นทุน	ซึ่งทั้ง	

๓	ส่วนนี้	บางครั้งก็อาจสวนทางกันได้	เช่น	

หากมุง่ไปทางด้านสิง่แวดล้อมเป็นหลกั	อาจ

ส่งผลให้ราคาพลังงานเพ่ิมสูงมาก	 ดังน้ัน	

การพัฒนาจ�าเป็นต้องพิจารณาอย่างรอบ

ด้าน	ครอบคลมุกลุม่ผูม้ส่ีวนได้เสยี	(Stake-

holder)	ทุกกลุ่ม	และให้ความส�าคัญทั้ง	๓	

ประเด็นอย่างสมดุล	มิใช่ให้น�้าหนักประเด็น

ใด	หรือกลุ่มบุคคลใดเป็นพิเศษ	ซึ่งโดยส่วน

ตวัมองว่า	ในปัจจบุนั	กฟผ.	สามารถด�าเนนิ

การตอบโจทย์ใน	 ๓	 มิติ	 ได้ดีในระดับหนึ่ง	

และดีกว่าในอดีตที่ผ่านมา				

 ดร .ขวัญฤดี  โ ชติ ชนาทวี วงศ  ์             

ผู ้ อ� านวยการสถาบันสิ่ งแวดล ้อมไทย												

นักสิ่งแวดล้อมอีกคนกล่าวเสริมว่า	 ต้อง

ยอมรับว่า	 ประเด็นต้นทุนพลังงานถือเป็น

เรือ่งส�าคญัทีต้่องใส่ใจ	หลายคนอาจไม่เข้าใจ	

มองว่าค่าไฟฟ้าเพิม่ขึน้แค่หน่วยละไม่ถงึบาท	

ไม่น่าเดือดร้อนมากนัก	 ซึ่งในความเป็นจริง

คนส่วนใหญ่เองก็ไม่ได้กังวลเรื่องการจ่ายค่า

ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นมากนัก	 แต่สิ่งที่พวกเขากังวล

คือ		การที่ต้นทุนพลังงานเพิ่มขึ้นส่งผลให้ค่า	

ครองชีพอื่นๆ	 เพิ่มขึ้นตามไปด้วย	 ทั้งค่า

อาหาร	 ค่าเดินทาง	 ฯลฯ	 เหล่าน้ีกลายเป็น

ผลกระทบลูกโซ่ในวงกว้าง

 การมุ่งไปสู่	 “ไฟฟ้าสีเขียว”	 มิใช่

เพยีงแค่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึง่ประกาศ

ตัว	 แล้วจะสามารถประสบความส�าเร็จตาม

เป้าหมาย	หากแต่จ�าเป็นต้องได้รับความร่วม

มือจากหลากหลายภาคส่วนมาร่วมกันเสนอ

แนวคิด	 แลกเปลี่ยนมุมมอง/กระบวนทัศน์	

และร่วมกันผลักดันให้การพัฒนาพลังงาน

ไฟฟ้าของประเทศไทยในอนาคตด�าเนินไป

ตามเส้นทางทีท่กุคนมุง่หวงั	กฟผ.	จงึขอเชญิ

ชวน	Stakeholder	ทุกกลุ่ม	มาร่วมกันสร้าง

ไฟฟ้าสีเขียวด้วยกัน...Let’s	 Go	 Green	

Power

 นายสันติ บุญประคับ

ดร.ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ์              



สุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์

ผู้ว่าการ กฟผ.

Unseen EGAT

เรื่อง : อัครพล รักศรีรุ่งเรือง ภาพ : กองผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ กฟผ.

  ตามรอยพระราชปณิธาน 

     สืบสานความเป็นไทย

ชาว กฟผ. สวมใส่ผ้าไทย ร่วมใจรักษ์เอกลกัษณ์ชาติ

หากย้อนกลับไปเมื่อ ๕ ปี ที่ผ่านมา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  

(กฟผ.) ได้จัดท�าโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ หลายโครงการด้วยกัน ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว

เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ผืนป่าแทบทั้งสิ้น 

แต่มีอยู่ ๑ กิจกรรมที่ EGAT Magazine อยาก

หยิบยกมาเล่าสู่กันฟัง ในฉบับเฉลิมพระเกียรติ

๘๐ พรรษา แม่ของแผ่นดิน เพราะเป็นกิจกรรม

ที่คนไทยทุกคนควรร่วมกันอนุรักษ์

ความเป็นไทยให้คงอยู่สืบไป และเป็น

อีกแง่มุมหนึ่งของ กฟผ. ที่หลายคน

ยังไม่เคยเห็น ไม่เคยสัมผัส



๒๓

	 หากเอ่ยค�าว่า	 “ผ้าไทย”	 เช่ือว่า	
พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าจะต้องนึกถึง
ภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระ	
นางเจ้าสริกิติิ	์พระบรมราชินีนาถ	ทีท่รงฉลอง
พระองค์ด้วยผ้าไหมไทยตลอดเวลา	 เมื่อ	
เสด็จพระราชด�าเนินตามสถานที่ต่างๆ	ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ
	 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรม
ราชินนีาถ	ทรงมีพระราชวิสยัทศัน์ทีก่ว้างไกล	
ทรงน�าผ้าไหมไทยออกสู่ตลาดโลกจนกระทั่ง	
ทกุวนันี	้ใครๆ	ก็รูจั้กผ้าไหมไทย	พระองค์ทรง
เป็นผู้น�าในการแต่งกายชุดไหมไทยพระราช
นิยมในคราวตามเสด็จฯ	 พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู ่หัว	 เสด็จพระราชด�าเนินเยือน
ประเทศสหรฐัอเมรกิาและยโุรป	ท�าให้ผ้าไหม
เป็นที่รู ้จักไปทั่วโลก	 และถือเป็นการขยาย
ตลาดผ้าไหมไทยสู่สากลครั้งยิ่งใหญ่
	 ในส่วนของ	กฟผ.	นั้น	นายสุทัศน์ 
ปัทมสิริวัฒน์ ผู้ว่าการ กฟผ.	ได้เชิญชวนให้			
ผู้ปฏิบัติงาน	 กฟผ.	 ร่วมกันแต่งกายด้วยผ้า
ไทยทุกวันพฤหัสบดี	เพื่อแสดงถึงเอกลักษณ์
ความเป็นไทย	และส่งเสริมให้มกีารใช้ผ้าไทย
ในชีวิตประจ�าวันมากยิ่งขึ้น	 โดยปัจจุบัน							
ผูป้ฏบิตังิาน	กฟผ.	ทกุระดับได้ให้ความส�าคัญ
กับการแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยกันอย่างแพร่
หลาย	 	 ส�าหรับหน่วยงาน	 กฟผ.	 ในส่วน
ภมูภิาคนัน้	ผูว่้าการได้มอบหมายให้ผูบ้ริหาร
ของแต่ละพื้นที่พิจารณาวันที่จะแต่งกาย			
ด้วยชุดผ้าไทยให้ตรงกับวันที่ส่วนราชการใน
ท้องถิ่นเชิญชวน	 เพื่อให้เป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน	 และเชิญชวนให้ผู้ปฏิบัติงานสนับ	

สนุนผ้าไทยพื้นเมืองที่ทอในแต่ละท้องถิ่น	
เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนด้วย
 นอกจากการเชญิชวนให้ผูป้ฏบิตังิาน	
แต่งกายด้วยชุดผ้าไทยทุกวันพฤหัสบดีแล้ว	
กฟผ.	 ยังได้มีการจัดแสดงผ้าไหมไทยที่
สวยงามภายในร้านกาชาดของ	กฟผ.	ประจ�า
ปี	๒๕๕๕	โดยใช้ชื่อ	“สืบสานผ้าไทย	เทิดไท้
องค์ราชินี”	 ซึ่งภายในงานมีประชาชนสนใจ
เข้ารับชมนิทรรศการเป็นจ�านวนมาก	 นับ
เป็นการเผยแพร่และเชิญชวนชาวไทยให้หัน
มาใส่ผ้าไทยกนัอย่างสม�า่เสมอในชวีติประจ�า
วัน	 นอกจากนี้	 กฟผ.	 ยังได้จัดท�าปฏิทินตั้ง
โต๊ะในช่ือชุด	 “สืบสานผ้าไทย	 เทิดไท้องค์
ราชินี”	ในปี	๒๕๕๕	นี้ด้วยเช่นกัน	เพื่อแจก
จ่ายให้ประชาชนทัว่ไป	ซึง่ช่วยกระตุน้กระแส
ตื่นตัวในการสวมใส่ผ้าไทยได้อีกทางหนึ่ง
คน กฟผ. ยิ้มรับแฟชั่นผ้าไทย

คุณดาเรศ ศุภวิวรรธน์ ผู้อ�านวยการฝ่าย

บริหารสายงานผลิตไฟฟ้า

	 “เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งท่ี	 กฟผ.	
รณรงค์ให้สวมใส่ผ้าไทย	 เพราะจะเป็นการ
ช่วยสนับสนนุเศรษฐกจิไทย	เงนิทนุหมนุเวยีน
ภายในประเทศ	ชุดที่สวมใส่อยู่นี้	เป็นผ้าไหม
ที่ใส่แล้วท�าให้สวยงามโดดเด่น	 หาซื้อก็ไม่
ยาก	 เมื่อไปตามงานแสดงสินค้าต่างๆ	 หรือ
เมื่อไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดก็จะซื้อผ้าไหม
ท้องถิ่นกลับมา	เป็นการช่วยให้ชาวบ้านรอบ
โรงไฟฟ้ามรีายได้อกีทางหนึง่	จงึขอเชญิชวน
คนไทยทุกคนมาอนุรักษ์วัฒนธรรมด้วยการ
ใส่ผ้าไทย	ซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ
ของเราเอง”

คณุณชัชา หรรษ์หริญั สงักดั ฝ่ายการผลติ

โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

	 “สวมใส่ผ้าไทยในชวีติประจ�าวนัมา
โดยตลอด	จนท�าให้ได้รบัประกาศนยีบตัรจาก
โรงไฟฟ้าแม่เมาะเนื่องจากแต่งกายด้วยชุด			
ผ้าไทยต่อเนื่องกันเป็นเวลา	 ๑๐	 ปี	 ส่วนตัว
รูส้กึว่าผ้าไทยสวมใส่สบาย	ดแูลง่าย	ผลติโดย
ฝีมือคนไทยท�าให้ราคาไม่แพง”
คุณจิตสุภา วรากรวรวุฒิ สังกัด ฝ่าย

พัฒนาบุคลากร

	 “เสือ้ผ้าทุกชดุ	คณุแม่จะเป็นคนตดั
ให้ด้วยตัวเอง	 แต่ท่ีผ่านมาแม้ท่ีบ้านจะมีผ้า
ไทยอยู ่หลายชิ้น	 แต่ก็ไม่ได้เอามาตัดชุด
เพราะคณุแม่กลวัว่าจะใส่แล้วดแูก่เกนิวยั	แต่
พอ	กฟผ.	ขอความร่วมมือให้สวมใส่ผ้าไทย	
ก็เลยไปบอกให้คุณแม่ทราบ	 พอคุณแม่ตัด	
ชุดน้ีให้ใส่แล้วก็พบว่า	 ใส่ผ้าไทยไม่ได้ท�าให้
แก่อย่างท่ีคิด	 กลับน่ารักสมวัย	 คุณแม่เลย
ติดใจ	ตัดชุดผ้าไทยให้อีกหลายชุดค่ะ”
คณุประสาท คุม้สะอาด สังกดั ฝ่ายการผลติ

เหมืองแม่เมาะ

	 “ใส่ผ้าไทยเป็นปกติในชีวิตประจ�า
วันอยู่แล้ว	โดยจะเน้นใส่ผ้าพื้นเมืองของทาง
เหนือ	 อย่างเช่นที่ใส่ในวันนี้ก็เป็นผ้าดิบย้อม
สีน�้าตาล	 โดยที่เหมืองแม่เมาะจะขอความ
ร่วมมือให้สวมใส่ผ้าไทยทุกๆ	 วันศุกร์	 เช่น
เดียวกันกับส ่วนราชการอื่นๆ	 ในพื้นที	่
นอกจากนีเ้วลาไปท�างานเป็นอาสาสมคัรของ
ศูนย์คุมประพฤติและศูนย์ป้องกันยาเสพติด	
กจ็ะใส่ผ้าไทยไปทกุครัง้	ท�าให้ได้รบัค�าชมเชย
อยู่เสมอ”

ณัชชา หรรษ์หิรัญ

จิตสุภา วรากรวรวุฒิ

ประสาท คุ้มสะอาด

ดาเรศ ศุภวิวรรธน์ 



กอดโลกสีเขียว

๒๔

เรื่อง : ณัฐกฤต ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา  ภาพ : กองผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ กฟผ.

ท�าไมต้องปลูกต้นกล้าก่อน...

แล้วค่อยตามด้วยฝายและแฝก

 เมื่อเร็วๆ นี้ได้มีโอกาสเดินทางไปเยี่ยมชมผลงานการปลูกต้นไม้ 

ในโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่

เขื่อนสิริกิติ์ ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ด�าเนิน

โครงการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี ๒๕๓๗ จนถึงปัจจุบันรวมเป็นเวลา 

๑๘ ปีแล้ว พอได้เห็นก็รู้สึกชื่นใจมาก เพราะต้นไม้เติบโตและงอกงามเป็น

อย่างดี แต่ละต้นสูงเกินกว่า ๑๐-๑๕ เมตรขึ้นไป พื้นที่แรกที่มีโอกาสไป

เยี่ยมชม คือ บ้านวังน�้าต้น หน่วยจัดการต้นน�้าห้วยบึง ต�าบลท่าแฝก 

อ�าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่ง กฟผ. ได้ปลูกต้นไม้ในพื้นที่ประมาณ 

๑๕,๐๐๐ ไร่ ส่วนใหญ่เป็นพันธุ์ไม้ในป่าเบญจพรรณ อาทิ ต้นเต็ง ต้นแดง

 ต้นมะค่าโมง ต้นตะเคียน ต้นตะเคียนทอง ต้นยางนา และต้นนนทรี 

นอกเหนือจากความประทับใจแล้ว สิ่งที่ได้เห็นก็คือ ต้นยางนา ที่ กฟผ.

ปลูก เติบใหญ่สูงตระหง่าน รวมกันเป็นกลุ่มๆ และเมื่อมองลงไปที่พื้นดิน

จะเห็นเมล็ดร่วงหล่นเต็มไปหมด ซึ่งบางจุดได้กลายสภาพเป็นกล้าไม้เล็กๆ 

ผลิกิ่งแตกใบออกมา เป็นสัญญาณบ่งบอกว่า “ป่า” ก�าลัง เริ่มต้นที่จะ

ฟื้นฟูตัวเองแล้ว



๒๕

	 ระหว่างทางที่เดินเยี่ยมชมโครงการ	 สังเกตเห็น

แปลงที่ท�ากินของราษฎร	 ส่วนใหญ่อยู่ตอนล่างของเนินเขา	

และเม่ือมองสูงขึ้นไปจึงจะเห็นแปลงปลูกป่าถาวรเฉลิม					

พระเกียรติฯ	 การปลูกป่าเช่นนี้ถือเป็นการปฏิบัติตามแนว		

พระราชด�ารขิองสมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ	์พระบรมราชนินีาถ	

ที่พระราชทานแก่คณะท�างานของรัฐบาล	 ที่รับผิดชอบ

โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติสมัยเมื่อ	 ๑๘	 ปีก่อน					

ว่า	 ที่ดินที่จะน�ามาปลูกป่าทั้ง	 ๕	 ล้านไร่	 จะต้องไม่เป็น							

ที่ดินที่ราษฎรครอบครองท�ากินอยู่โดยเด็ดขาด	 เนื่องจาก					

ไม่ทรงมีพระราชประสงค์จะให้โครงการที่จัดท�าขึ้นเพื่อ

เฉลิมพระเกียรติน้ีต้องท�าให้ราษฎรเดือดร้อน	 ดังนั้น	 กฟผ.	

จงึด�าเนินการปลกูต้นไม้โดยเริม่จากพืน้ทีส่งูแล้วค่อยๆ	ไล่ลง

มาสู่พื้นที่ราบ	 โดยหลีกเลี่ยงพ้ืนที่ท�ากินของราษฎร	 ดังจะ

ปรากฏให้เห็นอยู่ในภาพอย่างชัดเจน

	 ใช่ว่างานปลูกต้นไม้เพื่อพัฒนาให้เป็นพื้นที่สีเขียว	

จะเป็นสิง่ทีม่ปีระโยชน์เสมอไป	ในบางประเทศการปลูกต้นไม้	

นอกจากจะไม่ก่อประโยชน์แล้วยงัเป็นการท�าลายระบบนเิวศ

โดยไม่รู้ตัว	 จึงเป็นสิ่งส�าคัญที่	 กฟผ.	 ต้องยึดแนวทางพระ

ราชด�ารขิองพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	ทีท่รงพระราชทาน

ค�าแนะน�าในการด�าเนินงานการปลูกต้นไม้อย่างเคร่งครัด	

อาทิ	 ต้องปลูกด้วยไม้ป่าหลายชนิด	 เพื่อให้มีความสมดุล				

ตามธรรมชาติ	 และปลูกหญ้าแฝกเสริมเพื่อป้องกันการพัง

ทลายของหน้าดิน	 ควรสร้างฝายต้นน�้าล�าธารตามร่องน�้า			

เพือ่ช่วยชะลอกระแสน�า้	และเกบ็กกัน�า้เพือ่สร้างความชุม่ชืน้

ให้กับบริเวณต้นน�้า	 เห็นได้ชัดว่าการปลูกต้นไม้ต้องอาศัย			

การสร้างฝายน�้าขนาดเล็กๆ	 ให้กระจายไปทั่วพื้นที่เพื่อสร้าง

ความชุ่มชื้นให้พื้นดินโดยรอบ	 เสมือนกับเส้นเลือดฝอยที่ส่ง

สารอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆ	ของร่างกาย	ในขณะที่การปลูก

หญ้าแฝกจะท�าหน้าทีย่ดึเหนีย่วโครงสร้างของดนิเพือ่เป็นฐาน

ที่มั่นคงส�าหรับการเกาะเกี่ยวของรากต้นไม้	 เพราะฉะนั้น		

การปลูกต้นไม้	การสร้างฝาย	และปลูกหญ้าแฝก	จึงเป็นสิ่งที่

ควรท�าควบคู่กันเพื่อก่อให้เกิดป่าที่อุดมสมบูรณ์

	 ผู้ปฏิบัติงาน	กฟผ.	ท่านหนึ่งเล่าว่า	“ที่เขื่อนสิริกิติ์

ปลูกต้นไม้จนไม่มีพื้นที่จะให้ปลูกแล้ว”	 ตนเองในฐานะคน

ท�างานทีเ่ขือ่นรูส้กึดีใจมากๆ	แต่ในขณะเดยีวกนักม็คีวามเป็น

ห่วงอยู่ลึกๆ	 เพราะได้ยินข่าวมาว่า	 ยังมีการเผาป่าในแปลง

พืน้ทีป่ลกูป่า	รวมทัง้มกีารขยายพืน้ทีท่�ากนิของราษฎรเข้าไป

ยังพื้นที่ปลูกต้นไม้อยู่เนืองๆ	 ส่งผลให้ต้องกลับมาทบทวนดู

ว่าจะท�าอย่างไร	ถงึจะท�าให้ต้นไม้ทีเ่ราปลูกลงไปนัน้สามารถ

อยูไ่ดอ้ย่างยัง่ยืน	ล�าพงัจะอาศัยเจา้หน้าทีข่องรัฐไปคอยดแูล

คงไม่เพียงพอ	 เพราะพื้นที่กว้างใหญ่มาก	 ในกรณีปัญหา					

ดังกล่าว	 หากใครได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมโครงการในพระราช	

ด�ารห้ิวยฮ่องไคร้คงจะทราบว่า	พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่ว	

ทรงพระราชทานค�าแนะน�าในการแก้ปัญหาดังกล่าวไว้	 คือ	

“ขอให้มองการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับป่าแบบองค์รวม คือ

ป่าอยู่ได้ คนอยู่ได้”	 ในที่นี้หมายถึงคนสามารถใช้ประโยชน์

และพึง่พงิป่าเพือ่การยงัชพีได้	และเมือ่คนเหน็ประโยชน์จาก

ป่าแล้ว	 ก็จะมีจิตส�านึกในความหวงแหน	 มีความคิดที่จะ

ปกป้องและรักษาป่าในที่สุด

	 หลักการดังกล่าวนี้	 สามารถพิสูจน์ให้เห็นได้จาก

ชุมชนหมู่บ้านงอมมด	ต�าบลท่าแฝก	อ�าเภอท่าปลา	จังหวัด

อุตรดิตถ์	 ซึ่งเป็นพื้นที่ชุมชนรอบเขื่อนสิริกิติ์	 โดย	 นายตุ๊     

ปิ๊บแก้ว	 ผู้ใหญ่บ้าน	 หมู่	 ๒	 เล่าให้ฟังว่า	 “ผู้บริหารเขื่อน							

สิริกิติ์	 ได้พาชาวบ้านในพื้นที่ไปดูงานการสร้างฝายชะลอน�้า

ทีบ้่านสามขา	ต�าบลหวัเสือ	อ�าเภอแม่ทะ	จงัหวดัล�าปาง	เมือ่



๒๖

กลับมาแล้วยอมรับว่ายังไม่เข้าใจว่าท�าไมที่หมู่บ้านเราต้อง

สร้างฝาย	ต่อมาเมือ่ได้ด�าเนนิการสร้างฝายชะลอน�า้จงึพบว่า

ระดับน�้าบนเนินเขา	 เริ่มมีการเก็บสะสมอย่างต่อเนื่องและ

เพิม่ขึน้ทลีะน้อย	โดยสงัเกตได้จากความชุม่ชืน้ของพืน้ดนิโดย

รอบบริเวณพื้นที่สร้างฝาย	 ที่ส�าคัญคือเม่ือก่อนทางหมู่บ้าน

ต้องใช้เครื่องสูบน�้าเพื่อสูบน�้าไปแจกจ่ายให้กับราษฎรบน

พื้นที่สูง	แต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องใช้	ท�าให้ประหยัดเงินได้กว่าเดือน

ละ	๒,๐๐๐-๓,๐๐๐	บาท”

 นายทรงภมู ิพงษ์กสเิทวนิท์ หวัหน้ากองบ�ารงุรกัษา

โยธา	 เขื่อนสิริกิติ์	 กล่าวว่า	 “ทางเขื่อนฯ	มีแผนที่ชัดเจนใน

การด�าเนินการด้านฝายชะลอน�้าและการปลูกหญ้าแฝก	 แต่

สิ่งที่ส�าคัญกว่าก็คือ	 การสร้างความเข้าใจกับชุมชนโดยรอบ

ให้เห็นความส�าคัญและประโยชน์ของการสร้างฝายชะลอน�้า

รวมถึงการปลูกหญ้าแฝก	 ความเข้าใจและการท�าให้ราษฎร

เห็นประโยชน์น้ีเอง	 ที่เป็นหัวใจส�าคัญในการท�างานร่วมกับ

ชมุชนสอดคล้องกบัค�ากล่าวของ	นายบญุเตงิ มาน้อย	ผู้ใหญ่

บ้านงอมสัก	หมู่ที่	๓	ต�าบลท่าแฝก	อ�าเภอท่าปลา	จังหวัด

อุตรดิตถ์	ที่แสดงทัศนะถึงการปลูกหญ้าแฝกไว้ว่า	 “แรกเริ่ม

ราษฎรมีความเข้าใจว่า	การปลกูหญ้าแฝกจะเข้ามาแย่งพืน้ที่

ท�ากิน	 แต่เมื่อเจ้าหน้าที่จากทางเขื่อนสิริกิติ์ได้มาสาธิตและ

ด�าเนินการให้ดู	 จึงเกิดความเชื่อมั่นและเห็นประโยชน์	 โดย

ปัจจุบันชาวบ้านได้ร่วมกันปลูกหญ้าแฝก	 ควบคู่ไปกับการ

ดแูลร่องน�า้	เพือ่ไม่ให้ผวิดนิถกูกดัเซาะพงัทลาย	และเกดิการ

ทบัถมของตะกอนดนิในร่องน�า้	รวมทัง้ปลกูหญ้าแฝกรอบสระ

น�้าสาธารณะของชุมชน	เพื่อช่วยยึดดินรอบๆ	ขอบสระไม่ให้

พังทลายลงมา”

	 ด้าน	นายธนรัชต์ ภุมมะกสิกร	ผู้อ�านวยการเขื่อน	

สิริกิติ์	 กล่าวว่า	 ผู้บริหารเขื่อนสิริกิติ์พยายามรณรงค์ให	้								

ผู้ปฏิบัติงานภายในเขื่อนและบุคคลสาธารณะทั่วไป	เข้าร่วม

ด�าเนนิการสร้างฝายและปลูกหญ้าแฝกมาอย่างต่อเนือ่ง	โดย

ด�าเนินการควบคู่ไปกับชุมชนโดยรอบพื้นที่เขื่อนสิริกิติ์	 ซึ่ง			

ในวันนี้ผลการด�าเนินงานมีความคืบหน้าไปกว่าเป้าหมายที่

ตั้งไว้	 นอกจากนี้	 ผู้น�าชุมชนยังได้ให้การสนับสนุนและยินดี

ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี



๒๗

 ภารกจิการปลกูต้นกล้า	การสร้างฝาย	และการปลกู

หญ้าแฝก	 ในพื้นที่โดยรอบเขื่อนสิริกิติ์	 นับเป็นต้นแบบที่ดี

ของการน�านโยบายไปสู่การปฏิบัติ	 ซึ่งสะท้อนให้เห็นเป็นที่

ประจักษ์จากความต่อเนื่องของการด�าเนินงาน	 การติดตาม

และประเมินผล	 ที่ส�าคัญคือการสร้างความเข้าใจกับชุมชน

โดยรอบให้เหน็ถงึความส�าคญั	จนน�าไปสูค่วามร่วมมอืในทีส่ดุ	

นับจากนี้ไป	ต้นแบบของการด�าเนินงานเพื่อการอนุรักษ์และ

ฟื้นฟูธรรมชาติของเขื่อนสิริกิติ์	 ก�าลังจะถูกน�าไปใช้ในอีก

หลายเขต/เขื่อนของ	 กฟผ.	 รวมทั้งพื้นที่ที่อยู ่นอกเหนือ					

การด�าเนินการของ	 กฟผ.	 อาทิ	 ชุมชนรอบเขื่อนภูมิพล						

รวมทั้งชุมชนทางลุ่มแม่น�้าปิงตอนบน	โครงการปลูกต้นกล้า

บริเวณต้นน�้าน่านที่จังหวัดน่าน	 รวมทั้งการด�าเนินการสร้าง

ฝายชะลอน�้าที่เขื่อนศรีนครินทร์	 ที่ก�าลังด�าเนินการอยู่ใน	

ขณะนี้



หรรษาวาไรตี้

๒๘

 ต้นยางนา	เป็นไม้ยนืต้นขนาดใหญ่	
ไม่ผลัดใบ	 เมื่อใบแก่จะร่วงหลุดไปและจะมี
ใบใหม่มาทดแทน	ล�าต้นสูงตรง	เมื่อโตเต็ม
ที่จะสูงประมาณ	 ๓๐-๔๐	 เมตร	 เรือนยอด
เป็นพุ่มกลมหนา	 ตามกิ่งอ่อนและยอดอ่อน
จะมีขน	 ในประเทศไทยนั้นจะพบต้นยางนา
ในทุกภาคของประเทศ
 ต้นก ่อ	 เป ็นพันธุ ์ ไม ้ เนื้อแข็ง	
ประเภทไม้ยืนต้นในเขตหนาวและอบอุ ่น	
สูงประมาณ	 ๑๐-๑๕	 เมตร	 โดยล�าต้นจะมี
เกล็ดสีด�า	 ใบหนา	แข็ง	 เส้นใยเรียงตั้งแบบ					
ตรงกันข้าม	 มีลักษณะมันวาว	 เขียวชอุ่ม									
จุดเด่นของต้นก่อจะอยู่ที่ผล	 ที่เป็นหนาม
แหลมมัน	 หากลองกะเทาะเปลือกดูด้านใน	
จะพบว่าเมล็ดมีลักษณะมันวาว	 เมื่อน�ามา
คั่วรับประทาน	รสชาติจะเหมือนเกาลัด
 ต้นแดง	 เป็นไม้เศรษฐกิจของไทย	
นิยมน�ามาใช้สร้างบ้าน	 อาทิ	 ใช้เป็นไม้พื้น	
ไม้เสา	 เพราะมีความทนทานสูง	 ไม้แดง
เป็นไม้ผลัดใบ	 เมื่อโตเต็มที่จะสูงประมาณ	
๒๐-๓๐	 เมตร	 นอกจากนี้	 ยังมีชื่อเรียก
อื่นๆ	 ที่แตกต่างกันไปตามแต่ละพื้นที่	 เช่น	
คว้าย	(เชียงใหม่	 กาญจนบุรี)	 ไคว	(แพร่	
แม่ฮ่องสอน)	 ปัจจุบันไม้แดงจัดเป็นไม้หวง
ห้ามตามกฎหมาย
 ต้นประดู ่	 เป ็นพันธุ ์ ไม ้ที่ชอบ					
แดดจัด	 ต้องการน�้าปานกลาง	 ขึ้นได้ในดิน

ทุกชนิด	มีล�าต้นขนาดใหญ่สูงประมาณ	๒๕	เมตร	ใบจะออกรวมกัน
เป็นช่อ	ลกัษณะของใบเป็นรปูมนร	ีปลายแหลม	ดอกเป็นช่อสเีหลอืง
สด	โคนกลีบเลี้ยงกลีบดอกติดกันเป็นกรวยโค้งเล็กน้อย	กลีบดอกมี	
๕	กลีบ	ขนาดเล็ก	มีกลิ่นหอมอ่อนๆ	ดอกที่ใกล้โรยจะเปลี่ยนเป็นสี
เหลอืงอมน�า้ตาล	ฤดดูอกบานอยู่ในช่วงเดอืนพฤษภาคมถงึสงิหาคม
 ต้นมะค่าโมง	 เป็นพันธุ์ไม้มงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	
พระบรมราชินีนาถ	พระราชทานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยน�าไป
ปลูกเป็นต้นไม้ประจ�าจังหวัด	 เป็นไม้เนื้อแข็งยืนต้นที่มีขนาดใหญ่	
เป็นไม้ผลัดใบ	แตกกิ่งต�่า	เรือนยอดเป็นพุ่มกว้าง	ล�าต้นมักเป็นครีบ
มีปุ่มปม	 นับเป็นไม้เศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่ง	 เพราะเนื้อไม้มีความ
ทนทาน	ชาวบ้านมักน�ามาต่อเรือ	ท�ากลองโทน	เปลือกสามารถน�า
มาท�าน�้าฝาดส�าหรับฟอกหนัง	และเนื้อในของเมล็ดอ่อนรับประทาน
ได้
 ต้นหว้า	เป็นพันธุ์ไม้กลุ่มเดียวกับชมพู่	ล�าต้นมีขนาดใหญ่	
เปลือกค่อนข้างเรียบสีเทาอ่อน	กิ่งก้านมาก	แข็งแรง	ปลายกิ่งห้อย
ย้อยลง	ใบดกหนา	ท�าให้เกิดเป็นพุ่มทรงรูปไข่	แน่นทึบ	มีดอกสีขาว	
ออกรวมกันเป็นช่อสั้นๆ	 ตามกิ่งย่อมๆ	 ส่วนผลหว้านั้น	 มีลักษณะ	
กลมรี	 ยาวประมาณ	 ๑-๒.๕	 เซนติเมตร	 และกว้างประมาณ	 ๑	
เซนตเิมตร	มเีนือ้เยือ่หุม้	ผลอ่อนสเีขยีว	พอเริม่แก่จะออกสชีมพ	ูแต่
พอแก่จัดจะมีสีม่วงเข้มออกด�า	รับประทานได้	มีรสเปรี้ยวๆ	หวานๆ
 ต้นนนทรี	 เป็นไม้ยืนต้นผลัดใบ	 สูง	 ๑๕-๓๐	 เมตร									
เรือนยอดเป็นรูปร่มแผ่กว้าง	 เปลือกต้นสีเทา	 ล�าต้นตรง	 ยอดอ่อน		
สีน�้าตาลแดง	โตเร็ว	ชอบแดดจัด	ใบอ่อนจะแตกออกมาในช่วงเดือน
มีนาคม	พร้อมทั้งออกดอกสีเหลืองทองอร่ามไปทั้งต้นสวยงามมาก
 ต้นหวาย	พบมากในป่าเขตร้อน	ค�าว่า	หวาย	เป็นชื่อรวม
เรียกพวกปาล์มเล้ือย	(Climbing	Palm)	 ซึ่งล�าต้นเป็นเถาเนื้อแข็ง
เล้ือยทอดไปตามดิน	 และปีนป่ายเกาะไปตามต้นไม้อื่นๆ	 มีหลาย

ท�าความรู้จัก ๑๘ พันธุ์ไม้

ที่ กฟผ. บรรจงปลูก

ในโครงการปลูกป่าต้นน�้าเขื่อนสิริกิติ์ เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ

เรื่อง : ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ กฟผ.  ภาพ : กองผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ กฟผ.

การปลูกต้นไม้ให้งอกงามนั้นเป็นเรื่องละเอียดอ่อน 

ต้องอาศัยความเข้าใจในธรรมชาติของต้นไม้ คนปลูกต้องมีความละเอียดอ่อนในการเลือกพันธุ์ไม้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ 

เพราะต้นไม้แต่ละชนิดชอบอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ต่างกัน โครงการปลูกป่าต้นน�้าเขื่อนสิริกิติ์ เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เป็นโครงการที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 

ร่วมคืนความเขียวขจีกลับสู่ผืนป่าลุ่มน�้าน่าน โดยจะปลูกต้นไม้ทั้งหมด ๒,๐๐๐,๐๐๐ ต้น 

EGAT Magazine ฉบับนี้ จึงขอพาผู้อ่านมาท�าความรู้จักกับ ๑๘ พันธุ์ไม้ที่ กฟผ. 

ก�าลังด�าเนินการปลูกในโครงการฯ เป็นเกร็ดความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติที่น่าสนใจไม่น้อย

ต้นยางนา

ต้นก่อ

ต้นแดง

ต้นประดู่

ต้นมะค่าโมง



๒๙

ชนิด	 หวายที่มีชื่อเสียงคือหวายตะค้าทอง	
เป็นหวายคุณภาพดี	 มีขนาดเล็กถึงขนาด
กลาง	 ขึ้นเป็นกอ	 กาบหุ้มล�าเมื่อแห้งจะมีสี
เหลืองซีด	หวายนับเป็นไม้ที่มีคุณค่าสูงทาง
เศรษฐกิจ	 เพราะสามารถน�าไปใช้ประโยชน์
ได้มากมาย
 ต้นเพกา	 เป็นพืชในวงศ์แคหาง
ค่าง	มีชื่อท้องถิ่นที่เรียกไม่เหมือนกัน	อาทิ				
ดอก๊ะ	ด๊อกก๊ะ	ดุแก	(กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน)	
มิลิดไม้	มะลิ้นไม้	(ภาคเหนือ)	ลิ้นฟ้า	(เลย)	
เพกาเป็นต้นไม้ท่ีพบขึ้นอยู่ตามธรรมชาติ
ในป่าเบญจพรรณ	และป่าชื้นทั่วๆ	 ไป	 โดย
ลกัษณะเด่นจะอยูท่ีผ่ล	คอืเป็นฝักแบนขนาด
ใหญ่	รูปดาบ	ปลายฝักแหลม	ตรงกลางขอบ
มีรอยโป่งเล็กน้อย	คล้ายฝักหางนกยูงฝรั่ง
 ต้นเสี้ยวดอกขาว	นับเป็นไม้ดอก
ทีมี่ความงามสะดดุตาอีกชนิดหน่ึง	เสีย้วดอก
ขาวรู้จักกันในชื่ออื่นอีก	คือ	เปียงพะโก	หรือ
โพะเพ่	พบเติบโตได้ดีในป่าเบญจพรรณทาง
ภาคเหนือของประเทศ	 มีลักษณะเป็นไม้
ต้นผลัดใบขนาดเล็ก	 สูงประมาณ	 ๑๒-๑๕	
เมตร	เสีย้วดอกขาวจะออกดอกส่งกล่ินหอม						
เย้ายวน	 โดยดอกจะมีสีขาวหรือสีม่วงอ่อน	
คนท้องถิ่นนิยมรับประทานใบและฝักอ่อน	
รวมทัง้น�าเปลอืกซึง่มรีสฝาดมาย้อมแห	อวน	
ให้คงทนแข็งแรง
 ต้นนางพญาเสือโคร่ง	หรอืทีรู่จ้กั
กนัในนาม	“ซากรุะเมอืงไทย”	เป็นพชืดอกใน
สกุล	Prunus	ออกดอกช่วงเดือนกุมภาพันธ์	
พบทั่วไปบนดอยสูง	 เช่น	 ภูลมโล	 จังหวัด
เลย	 ดอยแม่สะลอง	 จังหวัดเชียงราย	 และ
ดอยเวียงแหง	 จังหวัดเชียงใหม่	 โดยเป็น
ดอกไม้ประจ�าอ�าเภอเวียงแหง	 เหตุผลที่
เรียกกันว่าซากุระเมืองไทยนั้น	เพราะดอกมี
ลกัษณะคล้ายซากรุะ	ยาว	๑-๑.๕	เซนตเิมตร	
จะออกดอกระหว่างเดือนธันวาคมจนถึง
กุมภาพันธ์
 ต้นจ�าปีป่า	 เป็นต้นไม้ขนาดใหญ่	
เม่ือโตเต็มที่จะสูงถึง	 ๔๐	 เมตร	 มีดอกสี
ขาวนวลและมีกลิ่นหอมเย็น	แต่ละดอกจะมี
กลีบประมาณ	๑๔-๑๘	กลีบ	รูปขอบขนาน	
ส่วนโคนเรยีวปลายแหลม	และมผีลเป็นกลุม่	
ลักษณะเป็นก้อน	รูปกลมรี	ที่ผิวมีจุดระบาย
อากาศทั่วไป	กว้าง	๔.๕	เซนติเมตร	ยาว	๗	
เซนติเมตร	เปลือกหนา

 ต้นมะยมป่า	เป็นไม้ต้น	ผลดัใบ	มคีวามสงูประมาณ	๒๐-๔๕	
เมตร	เรอืนยอดเป็นพุม่ทรงสงู	ถงึค่อนข้างกลม	กิง่อ่อน	ใบอ่อน	และ
ช่อดอกมขีนสนี�า้ตาล	ล�าต้นตรง	เปลอืกสนี�า้ตาลอมด�า	ค่อนข้างเรยีบ	
มะยมป่ามกีารกระจายพนัธุ์ในป่าเบญจพรรณและป่าดบิแล้ง	จดัอยู่ใน
กลุ่มไม้เนื้ออ่อน	แต่มีความเหนียว	นิยมใช้ท�าถ่าน	กล่องไม้ขีด	หีบ
ใส่ของ	และเยื่อกระดาษ
 ต้นขี้เหล็กบ้าน	 เป็นไม้ยืนต้น	 เปลือกสีเทาอมน�้าตาล	
ออกดอกเป็นช่อสีเหลืองที่ปลายกิ่ง	 มีฝักแบนเป็นสีน�้าตาล	 เป็นต้น
ไม้ทีป่ลกูง่ายขึน้ได้กบัดนิทกุชนดิ	ต้องการน�า้ปานกลาง	พบเห็นมาก
ในป่าเบญจพรรณทั่วประเทศ	นอกจากนี้ยังมีชื่ออื่นอีก	อาทิ	ขี้เหล็ก
แก่น	(ราชบุรี)	 ขี้เหล็กหลวง	(ภาคเหนือ)	ขี้เหล็กใหญ่	(ภาคกลาง)			
ขี้เหล็กบ้าน	(ล�าปาง)	 ผักจีลี้	(เงี้ยว-แม่ฮ่องสอน)	 มะขี้เหละพะโดะ	
(กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน)	ยะหา	(มลายู-ปัตตานี)
 ต้นมะขามป้อม	 เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก-กลาง	สูง	๘-๑๒	
เมตร	 ล�าต้นคดงอ	 เปลือกนอกสีน�้าตาลอมเทา	 ผิวค่อนข้างเรียบ	
เปลือกในสีชมพูสด	 เรือนยอดแผ่กว้างรูปร่ม	มีดอกขนาดเล็กสีขาว
หรือขาวนวล	 กลิ่นหอมคล้ายผิวมะนาว	 จะออกดอกในช่วงเดือน
มกราคมถึงเมษายน	 ส่วนผลจะมีทรงกลม	 เน้ือหนาสีเขียวอ่อน	 มี
เส้นริ้วๆ	ตามยาว	รับประทานได้มีรสฝาดเปรี้ยว	ขม	และอมหวาน	
ออกผลในเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม
 ต้นกฤษณา	หรือต้นไม้หอม	ไม้กฤษณาที่ยังเป็นต้นไม้อยู่	
ตอนที่ยังไม่เกิดบาดแผลจะมีเนื้อไม้สีขาว	 แต่เมื่อเกิดบาดแผลแล้ว
จะมีน�้ามันสีด�าเกิดขึ้น	และขยายวงกว้างออกไป	ส�าหรับไม้กฤษณา
ที่เกรดดีๆ	มีราคาหลายหมื่นบาท	นับเป็นไม้เศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่ง	
 ต้นอินทนิล	เป็นไม้ยืนต้นที่ขึ้นทั่วไปในป่าเบญจพรรณชื้น
และป่าดงดิบทั่วทุกภาค	ดอกสีม่วงสด	ม่วงอมชมพู	หรือชมพูล้วน	
สวยงามมาก	ออกรวมกนัเป็นช่อโต	ยาวถงึ	๓๐	เซนตเิมตร	เมือ่บาน
เต็มที่จะมีรัศมีกว้างถึง	๕	เซนติเมตร
 ต้นตะแบกนา	เป็นต้นไม้ผลัดใบสูงประมาณ	๑๕-๓๐	เมตร	
จุดเด่นคือมีดอกสีม่วงอมชมพู	 ต่อมาจะเปลี่ยนเป็นสีขาวหรือเกือบ
ขาว	ออกรวมกนัเป็นช่อตามปลายกิง่	ในเดอืนกรกฎาคมถงึกนัยายน
จะออกผลทีมี่รูปทรงรี	ยาวประมาณ	๒	เซนตเิมตร	และนยิมปลกูเป็น
ไม้ประดับ

ต้นหว้า ต้นขี้เหล็กบ้าน ต้นมะขามเปียก

ต้นอินทนิล

ต้นกฤษณา

ต้นตะแบกนาต้นนนทรี

ต้นหวาย

ต้นเพกา

ต้นเสี้ยวดอกขาว

ต้นนางพญาเสือโคร่ง

ต้นจ�าปีป่า

ต้นมะยมป่า



สถานี CSR

เรื่องและภาพ : ประชาสัมพันธ์เขื่อนสิริกิติ์

๓๐

 ปัจจุบันมนุษย์ได้ท�าลายธรรมชาติจนร่อยหรอลงไปอย่างรวดเร็ว น�ามาซึ่งภัยพิบัติต่างๆ 

ที่ทวีความรุนแรงและเกิดซ�้าบ่อยครั้งมากขึ้นทุกวันทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบจากการที่ธรรมชาติถูกท�าลาย

เช่นเดียวกัน ดังจะเห็นได้จากเมื่อปี ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา ประเทศไทยเกิดภัยพิบัติขึ้นบ่อยครั้ง ไล่เรียงจากช่วงต้นปี  

มีพื้นที่ประสบภัยแล้ง ๓๒ จังหวัด ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก ขณะที่ในช่วงเวลาเดียวกัน 

ภาคใต้กลับมีฝนตกชุกหนาแน่น ก่อให้เกิดอุทกภัยและดินโคลนถล่ม เป็นบริเวณกว้างและรุนแรงเป็นประวัติการณ์ จากนั้นประเทศไทย

เกิดน�้าท่วมใหญ่อีกครั้งในช่วงปลายปี ระหว่างเดือนตุลาคมถึงธันวาคม ๒๕๕๔ มีพื้นที่ได้รับผลกระทบถึง ๖๔ จังหวัด

มีผู้เสียชีวิต ๖๗๕ ราย สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินและรายได้ของประเทศประมาณ ๑.๓ ล้านล้านบาท เหล่านี้เหมือนเป็น

สัญญาณเตือนให้ทุกคนหันมาให้ความส�าคัญกับการอนุรักษ์ธรรมชาติให้มากขึ้น เพื่อคืนความสมดุลให้ธรรมชาติ

กลับมาเป็นเกราะป้องกัน และเป็นแหล่งก�าเนิดหล่อเลี้ยงชีวิตน้อยใหญ่บนโลกที่เราอยู่ร่วมกันอีกครั้ง

 เรยีนรูก้ารสรา้งฝาย
    ภายใตภ้ารกจิท�าดถีวายแม่



๓๑

	 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	(กฟผ.)	มีเขื่อนในความดูแล

กระจายอยู่ท่ัวทุกภาคของประเทศ	 รวมถึง	 เขื่อนสิริกิติ์	 ที่อ�าเภอท่าปลา	

จังหวัดอุตรดิตถ์	 ซึ่งทุกเขื่อนมีหน้าที่ในการบริหารจัดการน�้า	 เพื่ออ�านวย

ประโยชน์ท้ังด้านการชลประทานส�าหรับภาคการเกษตร	 ด้านการป้องกัน

อทุกภยั	ด้านการประมง	ด้านการขนส่ง	ด้านการท่องเทีย่ว	และด้านการผลิต

กระแสไฟฟ้า	ซึ่งเป็นเพียงผลพลอยได้จากการสร้างเขื่อนเท่านั้น	นอกจากนี้	

เขื่อนที่อยู่ในความดูแลของ	กฟผ.	ยังให้ความส�าคัญกับความรับผิดชอบต่อ

สังคม	 ชุมชน	 และสิ่งแวดล้อม	(CSR)	 อีกด้วย	 ส�าหรับเขื่อนสิริกิติ์	 ได้ให้

ความส�าคัญกับชุมชน	 สังคม	 และสิ่งแวดล้อม	 โดยเฉพาะการอนุรักษ์และ

การคืนความสมดุลสู่ธรรมชาติ	 ด้วยการศึกษาพร้อมลงมือปฏิบัติจริง	 โดย

เขื่อนสิริกิติ์เอาจริงเอาจังกับการสร้างฝายชะลอน�้าตั้งแต่ปี	 ๒๕๕๓	 จนถึง

ปัจจุบัน	 ซึ่งฝายชะลอน�้าที่เกิดจากการร่วมมือร่วมใจระหว่างเขื่อนสิริกิติ	์

คนในชุมชนโดยรอบเขื่อนสิริกิติ์	 และผู้น�าจากส่วนราชการในพื้นที่	 มีทั้งที่

ซ่อมแซมและสร้างขึ้นใหม่	 กระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆ	 ในอ�าเภอท่าปลา	

จังหวัดอุตรดิตถ์	 จากการด�าเนินการโครงการต่างๆ	 อาทิ	 โครงการเฉลิม				

พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	 พระบรมราชินีนาถ	 เนื่องในโอกาส					

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	 ๗๘	 พรรษา	 ๑๒	 สิงหาคม	 ๒๕๕๓	 ซึ่ง	

เขื่อนสิริกิติ์ได้สร้างฝายชะลอน�้า	 ๗๘๐	 ฝาย	 พร้อมด�าเนินการปลูกป่า						

๗๘๐	ไร่	ควบคู่กันไปเพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับผืนป่าและแหล่งน�้า	

ด�าเนินการระหว่างปี	 ๒๕๕๓-๒๕๕๔	 โครงการปลูกป่าต้นน�้าเขื่อนสิริกิติ	์

เฉลิมพระเกียรติ	๘๐	พรรษา	สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ	

ตั้งเป้าหมายที่จะปลูกป่า	 ๒,๐๐๐,๐๐๐	 กล้า	 ปลูกแฝก	 ๑,๐๐๐,๐๐๐	 แฝก	

สร้างฝาย	๘๘๐	ฝาย	ด�าเนินการระหว่างปี	๒๕๕๕-๒๕๕๘

รูปแบบของฝำยต้นน�้ำล�ำธำรขนำดเล็ก

	 ตามแนวพระราชด�าริในการสร้างฝายต้นน�า้ขนาดเล็ก	หรือ	Check	

Dam	 ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 จะมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรที่เอื้อ

อ�านวยสัมพันธ์ซึ่งกันและกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด	 จึงได้แบ่งรูปแบบของ

ฝายต้นน�้าล�าธารออกเป็น	๓	ชนิด	ได้แก่

 ฝำยต้นน�ำ้ล�ำธำรแบบชัว่ครำวหรอืแบบผสมผสำน	มวีตัถปุระสงค์

เพือ่ใช้ในการดกัตะกอน	เศษวสัดตุ่างๆ	ที่ไหลมากบัน�า้	และช่วยลดความเรว็

หรือชะลอการไหลของน�้า	 ในการก่อสร้างฝายต้นน�้าล�าธารแบบผสมผสาน	

ล�าห้วยควรมีความกว้างประมาณ	๓-๕	เมตร	ลึกประมาณ	๐.๕-๑	เมตร	ซึ่ง

ฝายชนดินีจ้ะใช้วสัดทุีม่อียู่ในพืน้ทีเ่ป็นหลกั	เช่น	ไม้ไผ่	หนิในล�าห้วย	เป็นต้น	

ฝายชนิดนี้จะใช้งบประมาณเพียงเล็กน้อย	 หรือไม่ใช้เลย	 ซึ่งฝายชนิดนี้คือ

ฝายที่เขื่อนสิริกิติ์และชุมชนร่วมกันจัดสร้างขึ้น

 ฝำยต้นน�ำ้ล�ำธำรแบบกึง่ถำวร	ฝายต้นน�า้ล�าธารแบบกึง่ถาวร	เป็น

ฝายชนดิหนิก่อคอนกรตีทีม่คีวามมัน่คงแขง็แรงพอสมควร	ฝายชนดินีจ้�าเป็น

ต้องใช้งบประมาณในการก่อสร้าง	แต่ไม่มากนัก	(ประมาณ	๒,๕๐๐-๓,๕๐๐	

บาทต่อฝาย)	มีอายุการใช้งานประมาณ	๓-๕	ปี

 ฝำยต้นน�้ำล�ำธำรแบบถำวร	 เป็นฝายชนิดคอนกรีตเสริมเหล็ก					

มีความม่ันคงแข็งแรง	 จะด�าเนินการก่อสร้างในตอนปลายของล�าห้วย	 ซึ่ง
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ฝายชนิดนี้ต้องใช้งบประมาณจ�านวนมาก	(ประมาณ	๕,๐๐๐	บาทขึ้นไปต่อ

ฝาย)	และมคีวามซบัซ้อนในการก่อสร้าง	จงึท�าให้มอีายกุารใช้งานอย่างน้อย						

๑๐	ปี

สิ่งที่ต้องค�ำนึงถึงในกำรสร้ำงฝำย

	 ✦	ต้องค�านึงถงึความแขง็แรง	ให้มากพอทีจ่ะไม่เกดิการพลงัทลาย

เสียหายยามที่ฝนตกหนักและกระแสน�้าไหลแรง

	 ✦	ควรก่อสร้างฝายในบริเวณล�าห้วยที่มีความลาดชันต�่าและแคบ

	 ✦	ส�าหรบัฝายกึง่ถาวรและฝายถาวร	ควรก่อสร้างฐานให้ลกึถงึหิน

ดานร่องห้วย	(Bedrock)	เพื่อที่จะสามารถดักและดึงน�้าใต้ดินเหนือฝายได้

	 ✦	วัสดุก่อสร้างฝายต้นน�้าล�าธาร	ประเภทกิ่งไม้	ท่อนไม้	ที่น�ามา

ใช้ในการสร้างฝายจะต้องระมดัระวงั	ใช้เฉพาะไม้ล้มขอนนอนไพรเป็นล�าดับ

แรก	ก่อนที่จะใช้กิ่งไม้	ท่อนไม้	จากการริดกิ่ง	ถ้าจ�าเป็นให้ใช้น้อยที่สุด

	 ✦	 การจัดล�าดับความส�าคัญของล�าห้วยในการสร้างฝาย	 ต้อง

พจิารณาสภาพแวดล้อมและความรนุแรงของปัญหาในพืน้ทีเ่ป็นส�าคัญ	หาก

มสีภาพป่าทีค่่อนข้างสมบรูณ์หรอืมต้ีนไม้หนาแน่น	ความจ�าเป็นกจ็ะลดน้อย

ลง	อาจจะสร้างฝายในบางจุดเพื่อเสริมเท่านั้น

กำรบ�ำรุงรักษำฝำย

	 เนือ่งจากฝายแต่ละชนดิมกีารใช้วสัดแุละมอีายกุารใช้งานแตกต่าง

กัน	 วัสดุแต่ละอย่างที่ใช้อาจเสื่อมสลายตามธรรมชาติ	 ฉะนั้น	 ควรมี											

การบ�ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพทีส่มบรูณ์และเป็นปกติในแต่ละปีก่อนฤดฝูนจะ

มาถงึ	เช่น	ถ้าหากเป็นฝายเศษไม้หรอืฝายกระสอบทราย	ควรมกีารซ่อมแซม

เสาหลักและเพิม่เตมิส่วนประกอบทีช่�ารุด	ส่วนฝายกึง่ถาวรและฝายถาวรนัน้	

ควรหมั่นตรวจรอยรั่วซึมของน�้าบนตัวฝาย	ตลอดจนสิ่งกีดขวางทางน�้าเป็น

ประจ�าทกุปี	ส่วนฝายทีม่วีตัถปุระสงค์ในการเกบ็กกัน�า้	เพือ่ประโยชน์ด้านใด

ด้านหนึง่	ถ้าหากมตีะกอนทบัถมมากควรมกีารขดุลอก	เพือ่ให้มพีืน้ทีก่กัเกบ็

น�้าได้เพียงพอ

ประโยชน์ที่ได้จำกกำรสร้ำงฝำย

	 ✦	 ช่วยลดการชะล้างพังทลายของดิน	 และลดความรุนแรงของ

กระแสน�้าในล�าธาร	 ท�าให้ระยะเวลาการไหลของน�้าในล�าธารเพิ่มมากขึ้น	

ความชุ่มชื้นของผืนดินโดยรอบฝายเพิ่มมากขึ้น	และแผ่ขยายกระจายความ

ชุ่มชื้นออกไปเป็นวงกว้างในพื้นที่ทั้งสองฝั่งของล�าห้วย	 นอกจากนี้ยังช่วย

เพิ่มปริมาณน�้าใต้ดินบางส่วนด้วย

	 ✦	ช่วยกักเก็บตะกอนและวัสดุต่างๆ	ที่ไหลลงมากับน�้าในล�าห้วย

ได้ดี	 เป็นการช่วยยืดอายุแหล่งน�้าตอนล่างให้ตื้นเขินช้าลง	คุณภาพของน�้า

มีตะกอนปนน้อยลง

 ✦	ช่วยเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ	และการเติบโตทดแทน

ของพืชให้แก่พื้นที่โดยรอบ

	 ✦	 ท�าให้ล�าห้วยที่ได้รับการกักเก็บน�้าไว้โดยฝาย	 เป็นแหล่งที่อยู่

อาศัยของสัตว์น�้า	 และเป็นแหล่งน�้าเพื่อการอุปโภคบริโภคของมนุษย์และ

สัตว์ป่าต่างๆ	ตลอดจนน�าไปใช้ในการเกษตรได้อีกด้วย

	 ✦	ช่วยลดความรุนแรงของการเกิดไฟป่าในฤดูแล้ง
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 นำยธนรัชต์ ภุมมะกสิกร	 ผู้อ�านวยการเขื่อนสิริกิติ์	 กล่าวว่า					

เขื่อนสิริกิต์ิได้น้อมน�าแนวพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	

ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ามาปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง					

ภายใต้โครงการต่างๆ	 ของ	 กฟผ.	 เป็นการสร้างน�้าสร้างป่าถวายองค์ราชา

และองค์ราชนีิ	ซึง่กจิกรรมดงักล่าวช่วยแก้ปัญหาน�า้แล้งและช่วยสร้างความ

สมดุลให้กับระบบนิเวศ	 โดยเริ่มสร้างฝายชะลอน�้าในพื้นที่ต�าบลท่าแฝก	

อ�าเภอท่าปลา	 จังหวัดอุตรดิตถ์	 ที่เป็นพื้นที่ต้นน�้าของเขื่อนสิริกิติ์	 จากนั้น

ต�าบลต่างๆ	 โดยรอบเขื่อนสิริกิติ์ก็ได้เข้ามาร่วมสร้างฝายชะลอน�้าเพื่อ				

เฉลมิพระเกยีรตฯิ	หลงัราษฎรได้เหน็ประโยชน์ต่างๆ	จากการสร้างฝายชะลอ

น�้า	อาทิ	น�้าในล�าห้วยมีสภาพที่ใสขึ้น	พอถึงฤดูแล้งในล�าห้วยก็ยังคงมีน�้าไว้

ใช้สอยตลอดเวลา	 พืชพรรณไม้ต่างๆ	 บริเวณล�าห้วยมีความอุดมสมบูรณ์	

ราษฎรสามารถหาของป่าไปจ�าหน่วยรวมถงึบรโิภคในครวัเรือนได้	ท�าให้เกดิ

การเรียนรู ้ว่า	 หากสามารถสร้างฝายชะลอน�้าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ	 จะท�าให	้					

ความเป็นอยู่ของราษฎรดีขึ้นตามไปด้วยเช่นกัน	 จึงเกิดการท�างานแบบ		

บูรณาการของภาคส่วนต่างๆ

	 “ความร่วมมือของราษฎรน้ันเป็นจิตอาสา	 เพราะได้พูดคุย								

ตั้งแต่แรกแล้วว่า	 การสร้างฝายชะลอน�้าไม่มีค่าจ้าง	 แต่ทางเขื่อนสิริกิติ	์						

จะมีงบประมาณมาสนับสนุนบ้างในบางส่วนเท่าน้ัน	 อาทิ	 ค่าน�้ามันใน								

การเดินทางเข้าไปท�าฝาย	 สนับสนุนค่าอาหารบางส่วน	 หรือค่าใช้จ่ายใน						

การศึกษา	ดูงาน	เหตุผลที่พื้นที่นี้ประสบความส�าเร็จในการจัดการป่าต้นน�้า

นั้น	 เพราะเราเน้นว่าสิ่งที่ส�าคัญที่สุดคือผลประโยชน์หลักที่จะเกิดขึ้นกับ

ชุมชน	 ถ้าชาวบ้านร่วมไม้ร่วมมือกัน	 พื้นที่ของเราก็จะอุดมสมบูรณ์	 จะมี

อาหาร	น�้า	ส�าหรับอุปโภคบริโภค	และเลี้ยงสัตว์	รวมถึงการด�าเนินชีวิตของ

ชุมชนก็จะดีขึ้น	และสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืนและมีความสุข”

 เขื่อนสิริกิติ์	วางแผนการสร้างฝายชะลอน�้าอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา

อย่างน้อย	 ๕	 ปี	 เมื่อมีจ�านวนฝายชะลอน�้าที่มากเพียงพอในพื้นที่โดยรอบ

เขือ่นสริกิติิ	์ทางเขือ่นกจ็ะเริม่สร้างฝายชะลอน�า้แบบก่ึงถาวรต่อไปในอนาคต	

อย่างไรก็ดี	 การสร้างฝายชะลอน�้าเป็นเพียงหนึ่งวิธีในการอนุรักษ์และฟื้นฟู

ธรรมชาติให้กลบัมาอดุมสมบูรณ์เท่านัน้	แต่สิง่ส�าคญัทีส่ดุในการสร้างสมดลุ

ให้กับธรรมชาต	ิคอื	จติส�านกึในการอนรุกัษ์ของคนในประเทศ	ว่าพร้อมทีจ่ะ

ช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยตามความเหมาะสม	 เพ่ือพลิกฟื้นและรักษา

ธรรมชาติในทุกพื้นที่ของประเทศให้คงอยู่ตลอดไปหรือยัง
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เรื่องและภาพ : ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ กฟผ.
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บา้นแบบไหน
กป็ระหยัดพลังงานได ้

 หลายครอบครัวเลือกที่จะปรับวิถีชีวิตทั้งที่บ้าน และที่ท�างาน ซึ่งเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สอง เพื่อที่จะได้ช่วย

ประหยัดพลังงานให้โลกได้พัก รวมถึงเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน แน่นอนว่ามีหลากหลายวิธีที่ใช้แล้วได้ผล 

คอลมัน์ Live It...Love It ฉบับน้ีขอเปล่ียนบรรยากาศจากการพาเยีย่มชมบ้านและไอเดยีการตกแต่งบ้านประหยดัพลงังาน

และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มาพบกับคู่มือผู้บริโภค ในการเลือกซื้อหลอดไฟ เปรียบเทียบให้เห็นกันจะๆ ไปเลยว่า         

หลอดไฟแบบไหนเหมาะกบับ้านเราทีส่ดุ รวมถงึเทคนคิการประหยัดค่าใช้จ่ายในบ้าน ด้วยการประหยัดพลังงานและทรพัยากร

ของโลก แล้วอย่าลืมน�าไปใช้กันนะคะ



๓๕



สุขกาย สบายใจ

เรื่องและภาพ : ฝ่ายแพทย์และอนามัย กฟผ.

๓๖

 การใช้ชีวิตอยู่ในสังคมปัจจุบัน ต้องเร่งรีบแข่งกับเวลา ท�างานอย่างหนักเพราะการแข่งขันในทุกแวดวง         

การท�างานสูงขึ้น ขาดเวลาในการดูแลตัวเอง ปีแล้วปีเล่าของการใช้ชีวิตแบบนี้ ท�าให้ต้องดูแลตัวเองมากเป็นพิเศษเมื่อ

เข้าสู่ช่วงบั้นปลายชีวิต โดยเฉพาะอาการหลงๆ ลืมๆ ที่มักถูกมองข้ามเพราะคิดว่าเป็นอาการปกติของผู้สูงอายุ ทั้งที่มี 

๑๐ อาการเตือนภัยที่ควรระมัดระวัง เมื่อเห็นว่าผู้สูงอายุมีอาการเหล่านี้บ่อยๆ เพราะเป็นสัญญาณบ่งชี้ของโรคอัลไซ

เมอร์ (Alzheimer) ที่มีผลต่อการด�าเนินชีวิต ทั้งที่บ้านและที่ท�างาน และควรรีบมาปรึกษาแพทย์โดยด่วนเพื่อการดูแล

รักษาอย่างถูกวิธี

อาการเตอืนภยั

โรคอลัไซเมอร ์



๓๗

 ๑) อาการหลงลืม	:	ต้องบอกว่า	อาการหลงลืม

ของอัลไซเมอร์นั้น	ระยะแรกจะหลงลืมในสิ่งที่ผ่านมาไม่

นาน	หรอืพึง่เกดิขึน้	(เรยีกว่า	Recent	Memory)	เช่น	วาง

ของไว้ที่ไหน	 เมื่อวานตอนเย็นไปกินข้าวกับใครที่ไหน	

อาทิตย์ก่อนใครมาเยี่ยม	 เดือนก่อนไปเที่ยวต่างจังหวัด

ที่ไหน	ส่วนความจ�าเกี่ยวกับเรื่องเก่าๆ	นั้นมักจะหลงลืม

ก็ต่อเมื่อเป็นสมองเสื่อมขั้นรุนแรง	(Severe	Dementia)	

แล้วเท่าน้ัน	ผูป่้วยสมองเสือ่มจ�านวนมากมกัจะถามอะไร

ซ�้าๆ	เช่น	ถามว่า	พรุ่งนี้จะไปไหนกัน...เว้นไปห้านาทีก็

ถามใหม่ว่า	พรุง่นีจ้ะไปไหนกนั...บางคนถามค�าถามเดมิ

เป็นสิบๆ	ครั้ง	เพราะจ�าไม่ได้ว่าถามไปแล้ว

 ๒) ท�ากจิวตัรประจ�าวนัทีเ่คยท�าไม่ได้		:	โดยจะเริม่

จากการท�ากจิวตัรทีซ่บัซ้อนทีเ่คยท�าไม่ได้	(Instrumental	

Activities	of	Daily	Living)	ผู้ป่วยอัลไซเมอร์คนหนึ่ง	เป็น

อาจารย์สอนวิชาเคมีในมหาวิทยาลัย	 โดยสอนวิชานี้มา

นานหลายปีแล้ว	 แต่ปัจจุบันมีปัญหาสอนไม่ได้	 เพราะ

เวลาที่ขึ้นไปพูดหน้าห้องจะนึกไม่ออก	 พูดได้แค่ตามที่

เขียนในสไลด์ที่ฉายขึ้นจอเท่านั้น	 นอกนั้นไม่สามารถ

อธิบายเพ่ิมเตมิได้	ทัง้ๆ	ทีส่อนเหมอืนเดมิมาหลายปีแล้ว	

เมื่อนักศึกษาถามก็ตอบไม่ถูก

 ๓) มีปัญหาในการพูดหรือใช้ภาษา	:	ในเรื่องของ

การใช้ภาษานั้น	 แน่นอนทุกคนอาจเคยพูดผิดบ้าง	 หรือ

นึกค�าบางค�าไม่ออก	 แต่ผู้ป่วยอัลไซเมอร์จะมีปัญหาลืม

แม้กระทัง่ค�าง่ายๆท่ีใช้บ่อยๆนึกค�าท่ีจะใช้ไม่ออก	บางครัง้

ใช้ค�าผิด	(เช่นเรียกหมูแทนไก่	 พูดถึงเก้าอี้แต่เรียกเป็น

โต๊ะ)	 หรือมีปัญหาในการพูดหรือเขียน	 จนท�าให้ฟังหรือ

อ่านไม่ค่อยเข้าใจ

 ๔) ไม่รู้วัน เวลา และสถานที่	:	ผู้ที่เป็นโรคอัลไซ

เมอร์อาจมีปัญหา	ไม่รู้วัน	เวลา	และสถานที่	ได้แน่นอน	

บางครัง้คนทัว่ๆ	ไปอาจจะจ�าไม่ได้บ้างว่าวนันีว้นัทีเ่ท่าไหร่	

แต่มักไม่เป็นบ่อยๆ	แต่หากจ�าไม่ได้อยู่บ่อยๆ	ว่าตอนนี้กี่

โมงแล้ว...วนัน้ีวนัอะไร	วนัเสาร์	อาทติย์	จันทร์	หรอืเดอืน

อะไร	น่ีเป็นสญัญาณเตอืนว่าไม่น่าจะใช่เรือ่งปกต	ิยิง่หาก

จ�าถนนหนทางที่คุ้นเคย	เช่น	แถวๆ	บ้านที่อยู่มานานไม่

ได้	 หรือหลงทางในบริเวณที่ไปเป็นประจ�า	 ยิ่งเป็น

สัญญาณบ่งชี้สิ่งที่ชัดเจนว่าไม่น่าจะธรรมดา	 ปัญหาการ

ไม่รู ้สถานท่ีมักท�าให้เกิดปัญหาส�าคัญที่เจอบ่อยๆ	 ใน						

ผู้ป่วยอลัไซเมอร์	นัน่คอืการหลงทาง...หลายคนออกจาก

บ้านแล้วหายไป	เพราะกลับไม่ถูกหรือจ�าไม่ได้

 ๕) การตัดสินใจแย่ลง	 :	 ผู้ป่วยอัลไซเมอร์มัก

ประสบกับปัญหาการตัดสินใจที่แย่ลงและช้าลง	เช่น	เมื่อ

เกิดไฟดับ	 ผู้ป่วยอาจตกใจและลนลานไม่รู้ว่าจะต้องท�า

อย่างไร	ถ้าเป็นคนปกติก็คือ	อาจหาเทียนไขหรือไฟฉาย

มาใช้	ผูป่้วยอลัไซเมอร์บางคนมกีารตดัสนิใจเลอืกเสือ้ผ้า

แปลกๆ	 ไม่เหมาะสมได้	 เช่น	 อาจใส่เสื้อผ้ากันหนาวใน

ฤดูร้อน	 หรือบางคนอาจตัดสินใจในเรื่องการเงินแย่ลง	

เช่น	น�าเงนิไปแจกให้คนอืน่	หรอืลงทนุอย่างไม่เหมาะสม

จนเป็นปัญหาตามมา

 ๖) ความคดิและเหตผุลแย่ลง	:	ความบกพร่องของ

ความคิดอาจจะเห็นตั้งแต่	ผู้ป่วยคิดอะไรช้าลงมาก	ถาม

อะไรก็ตอบช้ากว่าเมื่อก่อนเยอะ	บางคนเริ่มคิดเลขไม่ได้	

ไปซื้อของค�านวนราคาไม่ถูก	 คิดทอนเงินไม่ได้	 เวลาที่

อธิบายอะไรให้ผู้ป่วยฟัง	 ก็ยากที่จะเข้าใจ	 ไม่สามารถ

วางแผนการได้

 ๗) วางของผิดที่	:	ผู้ป่วยอัลไซเมอร์อาจจะวาง

ของในที่แปลกๆ	ที่ไม่ควรจะวาง	เช่น	เก็บโทรศัพท์ไว้ใน

ตู้เย็น	น�าหม้อหุงข้าวมาเก็บไว้ในห้องนอน	เป็นต้น

 ๘) อารมณ์และพฤติกรรมท่ีเปล่ียนไป	 :	 พบว่า					

ผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์จ�านวนหนึ่ง	 มีอาการซึมเศร้าร่วม

ด้วย	คือ	มีอารมณ์เศร้า	เบื่อ	ไม่อยากท�าอะไรที่เคยชอบ

ท�า	ร้องไห้บ่อยๆ	รู้สึกว่าตวัเองไม่ด	ีหรือพดูถงึว่าไม่อยาก

อยู่แล้ว	อยากฆ่าตัวตาย	นอกจากนี้	ผู้ป่วยบางคนอาจมี

อารมณ์หงุดหงิดโมโหง่าย	 ตะโกนเสียงดัง	 ขว้างปาข้าว

ของ	มีอารมณ์ขึ้นลงรุนแรง	และมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป	

(Behavioral	Change)	ดงัน้ันผู้ใกล้ชดิจงึควรต้องดแูลและ

เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด

 ๙) บคุลกิภาพเปลีย่นไป	:	ผูป่้วยบางคนเดมิทเีป็น

คนง่ายๆ	ไม่ค่อยพูด	อาจกลายเป็นคนที่พูดมาก	บ่นจู้จี้

จกุจกิ	บางคน	เดมิเป็นคนร่าเรงิสนกุสนานชอบงานสงัคม	

ก็กลายเป็นคนเงียบๆ	ไม่พูด	ไม่ออกจากบ้าน	ดังนั้นหาก

พบว่าคนรู้จกัของเรามนีสัิย	หรือบคุลิกภาพทีเ่ปล่ียนแปลง

ไปจากเดิมตอนอายุมากๆ	อาจต้องนึกถึงว่านี่เป็นอาการ

น�าของโรคสมองเสื่อม	

 ๑๐) ขาดการคิดริเริ่มและความสนใจสิ่งแวดล้อม	:		

ผู้ป่วยอัลไซเมอร์จ�านวนมากกว่าคร่ึง	 จะมีอาการขาด

ความคิดสร้างสรรค์	 และไม่สนใจสิ่งแวดล้อมรอบๆ	 ตัว	

ต้องสังเกตเปรียบเทียบกับนิสัยเดิม	เช่น	ผู้ป่วยจะไม่คิด

รเิริม่ทีจ่ะท�าอะไร	ไม่เป็นฝ่ายเริม่คยุกบัคนอืน่ก่อน	ถ้าคน

อ่ืนไม่มาคุยด้วยก็จะไม่พูดอะไร	 มีส่วนร่วมในงานสังคม

น้อยลง	ไม่ค่อยสนใจส่ิงทีเ่คยสนใจท�ามาก่อน	ผูป่้วยหลาย

คนวันๆ	นั่งเฉยๆ	ไม่ท�าอะไรได้ทั้งวัน	การที่บางครั้ง	บาง

วนัอาจเบือ่ไม่อยากท�าอะไร	อาจไม่ใช่เรือ่งผดิปกต	ิแต่ไม่

ควรเป็นต่อเนื่องกันหลายๆ	วัน

 ข้อมูล :“ข่าวเข้ม ฉับไว เป็นกลาง”



นวัตกรรม

เรื่อง : ธิดาเทพ  ภาพ : ศิริพงษ์ พลคะชินทรานนท์

 การสื่อสารท่ีใช้ในการส่ังงานของศูนย์

ควบคุมระบบก�าลังไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทย (กฟผ.) จะมีการใช้งานระบบที่เรียก

ว่า Party Line ซึ่งเป็นระบบโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อ

ระหว่างหลายๆ เคร่ืองหลายเครือข่ายในเวลา

เดียวกัน การท�างานของระบบ Party Line นั้น 

จะต้องมีจ�านวนชุดท่ีจะใช้งานเท่ากับจ�านวนเครือ

ข่ายที่จะติดต่อ ท�าให้ต้องเสียพื้นที่บนโต๊ะท�างานและ

การติดต่อสื่อสารประสานงานของผู ้ปฏิบัติงาน

ควบคุมระบบก�าลังไฟฟ้า ท�าให้การท�าหน้าที่เป็นไป

ด้วยความไม่สะดวกเท่าที่ควร เพื่อให้การท�างานเกิด

ความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น นายศิริพงษ์  

พลคะชินทรานนท์ และ นายส�าราญ สายเชื้อ สอง

หนุ่ม ของกองบ�ารุงรักษาระบบสื่อสาร  ฝ่ายปฏิบัติ

การภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื กฟผ. จงึมแีนวคดิทีจ่ะ

ประดิษฐ์เครือ่งควบคุมการส่ือสารทางเสยีง ส�าหรับ

ศูนย์ควบคุมระบบก�าลังไฟฟ้า (Voice Communi-

cation Control System: VCCS) ขึ้น เพื่อลดข้อ

จ�ากัดในการท�างานที่ว่านี้ ท�าไมต้องปรับปรุง Party Line ระบบเดิม

	 การใช้งานระบบ	Party	Line	เพือ่สือ่สารทางเสยีง	ของศูนย์ควบคุม

ระบบก�าลังไฟฟ้า	ฝ่ายปฏบิตักิารภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	กฟผ.	จะใช้ตดิต่อ

สื่อสารและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและ

ภายนอก	กฟผ.	โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆ	ได้แก่	๑)	ศูนย์ควบคุมระบบ

ก�าลังไฟฟ้าแห่งชาติ	หรือ	NCC	(National	Control	Center)	๒)	ผู้ผลิตไฟฟ้า

เอกชนรายเล็ก	หรือ	SPP	(Small	Power	Producer)	๓)	ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน

รายใหญ่	หรือ	IPP	(Independent	Power	Producer)	๔)	การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค	หรือ	PEA	(Provincial	Electricity	Authority)	และ	๕)	รัฐวิสาหกิจ

การไฟฟ้าลาว	หรือ	EDL	(Electricite	du	Laos)

เครือ่งควบคมุการสือ่สารทางเสยีง

นวตักรรมเพือ่ความมัน่คงของระบบไฟฟ้าไทย

๓๘



๓๙

 ระบบ Party Line แบบเดิม ติดตั้งใช้งานเพียงจุดเดียวชุดเดียวเท่านั้น 

โดยตดิต้ังบรเิวณจดุกลางของศนูย์ควบคมุระบบก�าลงัไฟฟ้า	ซึง่หนึง่เครอืข่าย

จะมอุีปกรณ์ทีท่�างานในลกัษณะคล้ายโทรศพัท์เป็นจ�านวนหลายๆ	เคร่ือง	เพือ่

ประสานงานในการควบคุมระบบก�าลังไฟฟ้ากับหน่วยงานต่างๆ	ข้างต้น	ซึ่ง

สิ้นเปลืองเนื้อที่บนโต๊ะปฏิบัติงาน

	 นอกจากนี้ระบบ	Party	Line	แบบเดิม	ยังมีข้อจ�ากัดที่มีการติดตั้ง

ระบบเพียงจุดเดียวเท่านั้น	 ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน	 ผู้ดูแลระบบก�าลัง			

ไฟฟ้าต้องลุกเดินมารับสายที่จุดติดตั้งดังกล่าว	ท�าให้ไม่สะดวกในการติดต่อ

สื่อสารและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ	 เพราะการควบคุมระบบก�าลัง

ไฟฟ้าน้ัน	 จะต้องดูที่หน้าจอมอนิเตอร์ตลอดเวลา	 พร้อมกับส่ังการใน								

การควบคุมระบบก�าลังไฟฟ้าในกรณีที่มีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้นในระบบ	

หรอืในช่วงทีมี่ความต้องการใช้ไฟฟ้าสงู	(Peak	Load)	ซึง่เป็นช่วงทีต้่องตดิต่อ

ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ	มากกว่าปกติ	แต่ถ้าจะแก้ปัญหาโดยติดตั้ง

ระบบ	Party	Line	ให้เพียงพอกับผู้ใช้งานทุกคน	จะต้องใช้พื้นที่ในการติดตั้ง

มากเกินความจ�าเป็น	 รวมถึงงบประมาณในการติดตั้งอุปกรณ์ระบบ	Party	

Line	ที่จะเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ

คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ให้ท�างานง่ายขึ้น

	 นายศิริพงษ์	 พลคะชินทรานนท์	 เปิดเผยถึงแนวคิดในการคิดค้น			

สิ่งประดิษฐ์ใหม่ว่า	ต้องการออกแบบระบบ	Party	Line	ขึ้นมาใหม่	ให้ใช้งาน

ได้เพียงพอกับจ�านวนผู้ใช้งาน	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างานให้มี			

ความสะดวกมากยิง่ขึน้	ลดความผดิพลาดจากการตดิต่อสือ่สาร	และสามารถ

ประสานงานต่างๆ	 ได้อย่างรวดเร็วเมื่อมีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้นในระบบ	

รวมถึงต้องการลดพื้นที่ในการติดตั้งอุปกรณ์ระบบ	Party	Line	จากที่ต้องมี

อุปกรณ์หลายๆ	เครื่อง	ให้รวมศูนย์อยู่ที่เครื่องเดียว

ระบบเดิมต้องใช้อุปกรณ์หลายเครื่อง

ระบบใหม่อุปกรณ์รวมศูนย์ในเครื่องเดียว



๔๐

	 “ผลจากการศึกษาค้นคว้า	 คิดค้น	 ออกแบบ	 และประดิษฐ์	 ได้ท�า		

การยบุรวมระบบ	Party	Line	ทีม่จี�านวนเคร่ือง	จ�านวนเครือข่าย	เป็นจ�านวน

มากมารวมไว้ในกล่องเดียว	 โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์มาเป็นตัวควบคุม

การท�างานของวงจรอิเล็กทรอนิกส์	 เขียนโปรแกรมภาษา	C	 ขึ้นมาใช้กับ		

การเชื่อมต่อวงจรทางด้านสื่อสาร	 เพื่อก�าหนดฟังก์ชั่นให้ได้ตามท่ีต้องการ	

โดยก�าหนดให้สอดคล้องกบัความต้องการของระบบส่ือสารที่ใช้อยู่ในปัจจบุนั

ของ	 กฟผ.	 ที่ส�าคัญมีปุ่มสวิตช์ที่น�ามาใช้ทดแทนเคร่ืองโทรศัพท์หลายๆ	

เครื่องในการเลือกช่องสัญญาณของเครือข่าย	และได้ออกแบบชุดตู้ควบคุม

การติดต่อรับและส่งสัญญาณของเครือข่ายขึ้นมาใหม่ด้วย”

	 ด้าน	 นายส�าราญ	 สายเชื้อ	 ได้อธิบายถึงโครงสร้างและรูปแบบ					

การติดตั้งใช้งานสิ่งประดิษฐ์ที่คิดค้นขึ้นมาใหม่นี้	 ว่ามีรูปแบบการท�างานท่ี

เอื้อประโยชน์ต่อประสิทธิภาพการควบคุมระบบก�าลังไฟฟ้า	ดังนี้

	 ✦ สามารถขยายการติดต่อผ่านระบบ	Party	Line	ได้ทั้งหมด	๖	

Console	ซึ่งแต่ละ	Console	สามารถแยกการท�างานของเครือข่ายได้อย่าง

เป็นอิสระซึ่งกันและกันได้อย่างถูกต้อง

	 ✦ ชุดสวิตช์มีฟังก์ชั่นให้เลือกการท�างานของเครือข่ายได้จ�านวน	

๒๔	ช่องสัญญาณ	 โดยมีไฟ	LED	สีแดง	แสดงเมื่อมีการกดสวิตช์เลือกใช้

งานและส่งสัญญาณ	(Output)	ไปยังเครือข่ายนั้นๆ

	 ✦ เมื่อมีสัญญาณน�าเข้า	(Input)	มายังระบบรับสัญญาณ	จะมีไฟ	

LED	สีเขียว	แสดงบอกถึงเครือข่ายที่เรียกเข้ามา

	 ✦ เมือ่มสีญัญาณเสยีงเรยีกเข้ามา	เสยีงจะรบัฟังได้ทีล่�าโพงกลาง	

แต่เมื่อมี	Console	 ใดกดเลือกรับสัญญาณไปแล้ว	 เสียงก็จะตัดมาที	่								

Console	นั้นทันที

ชุดตู้ควบคุมการรับส่งสัญญาณของเครือข่าย



๔๑

ผลงานดี การันตีด้วยรางวัลระดับประเทศ

	 หลงัการประดษิฐ์ผลงานเครือ่งควบคมุการสือ่สารทางเสียง	ส�าหรับ

ศนูย์ควบคุมระบบก�าลงัไฟฟ้า	เสรจ็สมบรูณ์	และสามารถใช้งานได้จริงอย่าง

มีประสิทธิภาพ	ท�าให้ได้รับรางวัลการันตีคุณภาพผลงานถึง	๓	 รางวัลด้วย

กัน	เริ่มจากรางวัลดีเลิศ	ผลงานที่คิดค้นหรือประดิษฐ์สิ่งซึ่งเป็นประโยชน์แก่	

กฟผ.	ประจ�าปี	๒๕๕๓	จากนั้นได้รับรางวัลที่	๒	สาขาวิศวกรรมศาสตร์และ

อตุสาหกรรมวิจยั	ประจ�าปี	๒๕๕๓	จากมลูนธิกิ�าธน	สนิธวานนท์	และรางวลั

แห่งความภาคภูมิใจระดับประเทศ	 โดยได้รับประกาศเกียรติคุณ	 จาก

ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	 ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์	ประจ�าปี	๒๕๕๕	ในฐานะเป็น

สิ่งประดิษฐ์คิดค้นที่ดีเด่น	 ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นประโยชน์แก่ประเทศ

ชาติ	ที่ส�าคัญ	ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	ได้มีก�าหนดน�าผลงาน

ประดิษฐ์คิดค้นของนักประดิษฐ์	 ไปร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน	 “Seoul	

International	Invention	Fair	2012”	ซึ่งจัดโดย	สมาคมส่งเสริมการประดิษฐ์

และการวิจัยของเกาหลี	(Korea	Invention	Promotion	Association:	KIPA)	

ณ	กรงุโซล	สาธารณรฐัเกาหลีใต้	ระหว่างวนัที	่๒๙	พฤศจกิายน	-	๒	ธนัวาคม	

๒๕๕๕	 โดยผลงานเครื่องควบคุมการสื่อสารทางเสียง	 ส�าหรับศูนย์ควบคุม

ระบบก�าลังไฟฟ้า	 เป็นหนึ่งในตัวแทนประเทศไทยไปแสดงผลงานใน									

งานนี้ด้วย

 ปัจจุบัน	 เครื่องควบคุมการสื่อสารทางเสียง	 ส�าหรับศูนย์ควบคุม

ระบบก�าลังไฟฟ้า	ถูกขยายผลน�าไปติดตั้งใช้งานใน	๓	หน่วยงานของ	กฟผ.	

ที่ศูนย์ควบคุมระบบก�าลังไฟฟ้า	 ฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	

รวมถึงที่ศูนย์ส�ารองของศูนย์ควบคุมระบบก�าลังไฟฟ้าแห่งชาติ	 และก�าลัง

ด�าเนินการติดต้ังใช้งานที่ศูนย์ควบคุมระบบก�าลังไฟฟ้า	 ฝ่ายปฏิบัติการ					

ภาคใต้	 ทั้งนี้ก็เพื่อให้แน่ใจว่า	 ไฟฟ้าจะไม่ดับหรือขัดข้องส่งผลกระทบต่อ

ประชาชนผู้ใช้ไฟ	รวมถึงเศรษฐกิจของประเทศ

แผนภาพการท�างานของเครื่องควบคุมการสื่อสารทางเสียง



นานาทัศนะ

เรื่องและภาพ : ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ กฟผ.

๔๒

 ค�ากล่าวที่ว่า “ลูกไม้ย่อมหล่นไม่ไหลต้น” เห็นจะเป็นเรื่องจริง เพราะไม่ว่าเวลา     

จะผ่านไปนานแค่ไหน พ่อแม่ก็คือผู้ที่มีอิทธิพลมากที่สุดต่อการคิด การตัดสินใจ และ         

การใช้ชีวิตของลูก คอลัมน์ “นานาทัศนะ” ฉบับวันแม่ ขอน�าเสนอมุมมองผ่านค�าบอกเล่า

ของลูกๆ ที่มาแชร์เร่ืองราวค�าสอนของแม่ที่บอกสอนมาตั้งแต่เล็กๆ และค�าสอนของแม่

นั้นมีผลต่อการใช้ชีวิตในปัจจุบันของพวกเขาอย่างไรบ้าง

พีรายุ พุดทัน อายุ ๒๕ ปี 

อาชีพ พนักงานบริษัท

	 “แมส่อนวา่	ลกูจะเปน็อะไรก็ไดแ้ต่
ขอให้เป็นคนดี	 ผมเป็นคนไม่อาย	 กล้าคิด
กล้าพูดกล้าท�า	 ไม่ว่าจะท�าอะไรก็ตาม	 จะ
เลอืกท�าในสิง่ทีท่�าแลว้เราสบายใจ	แตเ่หนอื
สิง่อืน่ใดคอืทกุอยา่งทีท่�าตอ้งไมเ่บยีดเบยีน
คนอื่น	ไม่ท�าให้คนอื่นเดือดร้อน	ตอนเด็กๆ	
แม่เลี้ยงผมมาสไตล์ตะวันตก	 ให้รู้จักช่วย
เหลือตัวเอง	 แม่ไปอยู่กับพ่อที่ท�างานอยู่	
ต่างจังหวัดคราวละนานๆ	 ส่วนผมเรียน
หนังสืออยู่กรุงเทพฯ	ท�าให้ต้องอยู่คนเดียว
ในช่วงวัยรุ่น	 แม่ก็กลัวว่าผมจะเสียคนอยู่
เหมือนกัน	แต่ทุกวันนี้ก็พิสูจน์ตัวเองให้แม่
เห็นแล้วว่า	 ผมดูแลตัวเองได้และเป็นคนดี
ของสงัคมจากค�าสอนของแม	่ผมเชือ่วา่ทกุ
วันนี้แม่ภูมิใจในตัวผม	ผมเป็นคนแรกของ
บ้านที่เรียนจบปริญญาตรี	 พอเรียนจบก็มี
งานท�าทันที	ไม่ท�าให้แม่เป็นห่วง”

ค�าสอนด้วยรักแทข้องแม ่

ที่สะท้อนความจริงของชีวิต

วิทยา ปิยะวรรณรัตน์ อายุ ๓๘ ปี 

อาชีพ วิศวกรซอฟต์แวร์

	 “แม่ของพี่เป็นคนอัธยาศัยดี	 เป็น
มิตรกับทุกคน	 ใจดีมีเมตตา	 ถึงแม้แม่จะ
อยู่กับพี่แค่	๑๕-๑๖	ปีเท่านั้น	แต่แม่ก็ได้ให้
บทเรียนชีวิตกับพี่มากมาย	ผ่านการปฏิบัติ
ให้เห็นเป็นตัวอย่างมากกว่าค�าสอน	 อย่าง
ความมีอัธยาศัยดีของแม่	 ได้ถ่ายทอดมา
ท�าให้พี่เป็นมิตรกับทุกคน	 สมัยเรียนจะมี
เพื่อนบางคนที่ปิดตัวเอง	 ไม่ค่อยสุงสิงกับ
ใคร	แต่พวกเขาจะคุยกับพี่	อาจเป็นเพราะ
พี่เป็นคนฟังเยอะ	พูดน้อย	เพื่อนเลยเปิดใจ
ให้”



๔๓

ฤทัยรัตน์ ฤทธิ์นุช ๒๗ ปี 

อาชีพ ข้าราชการครู 

	 “แม่สอนให้ เป็นคนขยันและ
แสวงหาโอกาสดีๆ 	ใหต้วัเองอยูเ่สมอ	เพราะ
โอกาสที่เราไขว่คว้ามาจะท�าให้ชีวิตเรา
ก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆ	 ค�าสอนนี้ท�าให้เรา
กลายเป็นคนชอบหาอะไรท�าอยู่เสมอ	 ไม่
ยอมอยู่ว่างๆ	 เช่น	 ท�างานพิเศษตอนเย็น
สมัยเรียนมหาวิทยาลัย	ตั้งแต่ปี	๑-๔	ท�าให้
รู้จักชีวิตการท�างาน	 รู้จักคน	 และเข้าใจ
สังคม	มันช่วยท�าให้เราไม่คิดมากเวลาเจอ
ปัญหา	 เพราะบางอย่างเราผ่านความรู้สึก
นั้นมาแล้ว	 แม่เปลี่ยนเราจากเป็นเด็กที่					
ขี้เกียจอันดับหนึ่งในบรรดาพ่ีน้องทุกคน					
ใหโ้ตมา	กลายเปน็ลกูทีช่อบแสวงหาโอกาส
มากกว่าลูกคนอื่นๆ	 เสียอีก	 ท�าให้ทุกวันนี้
เรากลายเป็นผู้เป็นคนขึ้นมาได้”

พนสณฑ์ รัตตนิทัศน์ อายุ ๓๙ 

อาชีพ ตัวแทนจ�าหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า

และจักรยานยนต์

	 “แม่จะเน้นเร่ืองการใชช้วีติบนเส้น
ทางที่ถูกต้อง	แม่เคยบอกว่า	การเป็นคนดี	
เป็นสิ่งที่ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าต้องท�าตัวยังไง
ถึงจะเรียกว่าเป็นคนดี	แม่จึงไม่ได้สอนด้วย
ค�าพูดอย่างเดียว	 แต่ปลูกฝังให้เราปฏิบัติ
จนเป็นนิสัย	เช่น	ตอนเป็นเด็ก	ต้องท�าตัว
อย่างไร	 กิน-นอนเป็นเวลา	 แบ่งเวลาอ่าน
หนงัสอืทบทวนบทเรยีน	พอโตขึน้มาหนอ่ย
ก็สอนให้รู้จักวางตัว	 รู้จักเลือกคบเพื่อน	
เคารพผู้สูงวัยกว่า	 สอนให้รู้จักค่าของเงิน	
จริงๆ	 แล้วผมก็ไม่ได้อยู่ในกรอบมากนัก	
แต่แม่คอยประคองให้รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูก	
บางเรื่องก็สอนโดยให้เจอด้วยตัวเอง	 สอน
ด้วยประสบการณ์	 สมัยเป็นวัยรุ่นการเที่ยว	
การพนัน	แม่ไม่เคยห้าม	แต่จะคอยบอกว่า	
มากไปแล้วนะสิ่งที่ท�าอยู่	ปัจจุบัน	สิ่งที่แม่
เคยสอน	 ผมก็น�ามาใช้สอนหลานของแม่	
คือลูกของผมเองด้วย”

จตุรงค์ บริวารพิทักษ์ อายุ ๒๘ ปี 

อาชีพ พนักงานบริษัท

	 “แมส่อนแทบจะทกุอยา่งในการใช้
ชีวิตเลย	ไม่ว่าจะเป็นการสอนที่มาจากการ
กระท�าให้ดู	สอนเป็นค�าพูด	หรือแม้กระทั่ง
ว่ากล่าวตักเตือนในบางครั้ง	 ชีวิตในวัยเด็ก
คุณแม่ท�างานหนักและค่อนข้างล�าบาก
มาก	 ส่ิงที่เราได้เห็นเป็นตัวอย่างจากแม่
ล�าดับแรกเลยคือ	 ความรับผิดชอบ	 ไม่ว่า
แม่จะเหนื่อยมาจากงานที่ท�ามากแค่ไหน	
แม่ยังจะคอยดูแลเราและน้องสาว	 ที่ทั้งดื้อ
ทั้งซน	 ท�าให้รู้สึกว่าความรับผิดชอบเป็น
ส่ิงที่จ�าเป็นที่สุดของการใช้ชีวิต	 จนเราโต
ขึ้นพอที่จะสามารถแบ่งเบาภาระคุณแม่ได้
ด้วยการช่วยดูแลน้อง	 จึงเข้าใจได้มากยิ่ง
ขึ้นว่ามันยากและเหนื่อยมากแค่ไหน	 และ
ยังท�าได้ไม่ดีเท่าที่แม่ท�า	 นอกเหนือจาก
ความรับผิดชอบแล้วยังมีในเรื่องของความ
ซื่อสัตย์	 แม่จะสอนอยู่เสมอว่า	 “ห้ามพูด
โกหก	การโกหกไม่เคยท�าให้อะไรดีขึ้น	แม้
ในตอนแรกจะผ่านมันไปได้	 แต่ในสุดท้าย
การโกหกจะท�าให้ทุกอย่างแย่ลงและแย่
ลงมากๆ	 เสมอ”	 ผมเห็นด้วยกับค�าพูดนี้
ของแม่มากถึงมากที่สุด	 ผมเคยเห็นบาง
คนโกหกหรือพูดความจริงไม่ครบแล้วอ้าง
ว่าเพื่อความสบายใจ	 แต่ในที่สุดแล้วเรื่อง
โกหกจะมผีลเสยีตามมาอยูเ่สมอ...นีคื่อสอง
เรื่องที่ผมใช้เป็นหลักในการด�าเนนิชีวิต	แต่													
ที่จริงแล้วแม่สอนผมหลายอย่างกว่านี้	 จน
ไม่รู้จะอธิบายอย่างไรให้หมด	 ผมขอบอก
กับแม่ว่า...ผมรักแม่มากครับ”

พีรายุ พุดทัน

วิทยา ปิยะวรรณรัตน์

ฤทัยรัตน์ ฤทธิ์นุช

พนสณฑ์ รัตตนิทัศน์

จตุรงค์ บริวารพิทักษ์



โลกธุรกิจ

เรื่อง : ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ กฟผ.  ภาพ : กองผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ กฟผ.

๔๔

กลุ่มบริษัทโกลว์ เชื่อมั่นศักยภาพ กฟผ. 

จ้างตรวจสอบกังหันไอน�้า

 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)     

รับงานบริการตรวจสอบกังหันไอน�้า โรงไฟฟ้าของ     

กลุ่มบริษัทโกลว์ สร้างรายได้กว่า ๒๔ ล้านบาท ตอกย�้า

การเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมไฟฟ้า

 เมือ่วนัที	่๑๗	สิงหาคม	๒๕๕๕	นายไพศาล	คจัฉสวุรรณมณี	

ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารธุรกิจ	และนายรณชัย	ศรีส�าราญ	ผู้อ�านวยการ

ฝ่ายจดัการธรุกจิ	เป็นผูแ้ทน	กฟผ.	ร่วมลงนามสญัญาให้บรกิารตรวจ

สอบกังหันไอน�้าโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทโกลว์	 กับ	 นายวิศิษฎ์								

ศรีนันทวงศ์	 Senior	 Vice	President-Engineering	 โดยมี														

นายประทีป	 พุทธธรรมรักษา	Vice	President-Supply	Chain					

Management	 นายอภิชาติ	 แจ่มจันทร์	Vice	President-Plant		

Manager	SPP2/SPP3	 นายรุจิโรจน์	 กสิฤกษ์	Vice	President-			

Plant	Manager	ผู้แทนกลุ่มบริษัท	โกลว์	พลังงาน	จ�ากัด	(มหาชน)	

ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามสัญญาดังกล่าว	ณ	ห้องประชุม	 ๖	

อาคาร	ท.๑๐๒	ส�านักงานกลาง	กฟผ.	โดยสัญญาดังกล่าวมีมูลค่า

กว่า	๒๔	ล้านบาท

	 นายไพศาล	คจัฉสุวรรณมณ	ีกล่าวว่า	กฟผ.	และกลุม่บรษิทั

โกลว์	 ได้มีการท�าสัญญาการให้บริการระหว่างกันมาเป็นระยะเวลา

ยาวนาน	ตั้งแต่การให้บริการแก่	โรงไฟฟ้าห้วยเฮาะ	ในสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว	(สปป.ลาว)	 ทั้งด้านวิศวกรรม	 การ						

บ�ารุงรักษา	 และด้านอ่ืนๆ	 ส�าหรับการร่วมลงนามในสัญญาครั้งนี้	

กฟผ.	มีความภาคภูมิใจที่กลุ่มบริษัทโกลว์ให้ความไว้วางใจ	เชื่อถือ

ในงานบริการของ	 กฟผ.	 อีกคร้ัง	 ทั้งนี้	 กฟผ.	 มุ่งมั่นที่จะสร้างผู้

เชี่ยวชาญมืออาชีพเพื่อขยายขอบเขตการบริการ	 และตอบสนอง

ความต้องการของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น	ซึ่งหวังว่ากลุ่มบริษัทโกลว์	จะให้

โอกาส	กฟผ.	ได้ให้บริการในระยะยาวต่อไป

	 ด้าน	 นายวิศิษฎ์	 ศรีนันทวงศ์	Senior	Vice	President-

Engineering	 กลุ่มบริษัทโกลว์	 กล่าวว่า	 กลุ่มบริษัทโกลว์	 ได้ร่วม

ธุรกิจกับ	 กฟผ.	 ในหลายด้าน	 ทั้งการที่	 กฟผ.	 รับซื้อไฟฟ้าจาก					

โรงไฟฟ้าของกลุ ่มบริษัทโกลว์ฯ	 รวมถึงความร่วมมือทางด้าน							

การบริการด้านวิศวกรรมและบ�ารุงรักษาโรงไฟฟ้า	 เนื่องจากกลุ่ม

บริษัทโกลว์	เห็นว่า	กฟผ.	มีบุคลากรที่มีความรู้	ความสามารถ	และ

มีความเชี่ยวชาญในด้านธุรกิจผลิตไฟฟ้ามากที่สุดในประเทศไทย

กลุ่มบริษัทโกลว์หวังว่า	จะได้ร่วมงานกับ	กฟผ.	ต่อไปในอนาคต

 ทั้งนี้	กลุ่มบริษัทโกลว์	เป็นผู้ผลิตและจ�าหน่วยไฟฟ้าให้กับ	

กฟผ.	ภายใต้สัญญาการรับซือ้ไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเลก็	

และผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่	ขณะเดยีวกนั	กฟผ.	ได้เข้าไปรบัจ้าง

ด้านเดินเครื่องและบ�ารุงรักษาให้กับโรงไฟฟ้าแห่งต่างๆ	 ของกลุ่ม

บริษัทโกลว์มาอย่างต่อเนื่อง	 จึงถือว่าทั้งสองฝ่ายเป็นพันธมิตรทาง

ธุรกิจที่ดีต่อกัน



กฟผ. - ถิรไทย

ลงนามสัญญาจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า

โครงการขยายระบบส่งไฟฟ้าระยะที่ ๑๑

๔๕

	 เมื่อวันที่	 ๓	 กรกฎาคม	 ๒๕๕๕	 นายสุทัศน์									
ปัทมสิริวัฒน์	 ผู้ว่าการ	 กฟผ.	 และ	 นายสัมพันธ์	 วงษ์ปาน	
กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	ถิรไทยฯ	ร่วมลงนามในสัญญาเลข
ที่	S100165-228Q-TS11-TX-04-2-Tซึ่งเป็นงานจัดซื้อ	
หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด	 ๓๐๐	MVA	Auto-Transformer	
๒๓๐/๑๒๑-๒๒	kV	จ�านวน	๕	ชุด	ของโครงการขยายระบบ
ส่งไฟฟ้าระยะที	่๑๑	ระหว่าง	กฟผ.	กบั	บรษิทั	ถริไทยฯ	มูลค่า
สัญญาประมาณ	๒๗๐	 ล้านบาท	 โดยมี	 นายธนา	 พุฒรังษี			
รองผู้ว่าการระบบส่ง	 กฟผ.	 พร้อมทั้งผู้บริหาร	 กฟผ.	 และ
บริษัท	ถิรไทยฯ	ร่วมเป็นสักขีพยาน	ณ	ห้อง	๒๐๑	อาคาร	
ท.๑๐๐	ส�านักงานกลาง		กฟผ.

 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)    

และ บริษัท ถิรไทย จ�ากัด (มหาชน) ร่วมกันลงนามใน

สัญญาจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด ๓๐๐ MVA จ�านวน 

๕ ชุด ของโครงการขยายระบบส่งไฟฟ้าระยะที่ ๑๑ มูลค่า

สัญญากว่า ๒๗๐ ล้านบาท โดยผู้ว่าการ กฟผ. ฝากให้

บริษัท ถิรไทยฯ พัฒนาอุปกรณ์ไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ

สูงข้ึน เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของระบบส่งไฟฟ้าใน

ประเทศ

 ผู้ว่าการ กฟผ.	กล่าวว่า	กฟผ.	มีความยินดีที่ทาง
บริษัท	 ถิรไทยฯ	 ได้รับงานจัดซื้อดังกล่าว	ซึ่งมาจากการจัด
ซื้อที่โปร่งใสโดย	กฟผ.	เพราะในอนาคตโครงข่ายของระบบ
ส่งไฟฟ้าจะมีการเชื่อมโยงต่อกันทั้งภายในประเทศและต่าง
ประเทศมากยิง่ขึน้	เพือ่เตรียมพร้อมในการพฒันาและแข่งขนั
ในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 ซึ่งหวังว่า	 บริษัท	
ถิรไทยฯ	 จะพัฒนาอุปกรณ์ไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น
ต่อไป	เพื่อเสริมสร้างระบบส่งไฟฟ้าให้เข้มแข็ง

 นายสัมพันธ์ วงษ์ปาน	 กล่าวว่า	 บริษัท	 ถิรไทยฯ				
ด�าเนินกิจการมาปีนี้เป็นปีที่	 ๒๕	 แล้ว	 จึงนับว่าบริษัทมี
ประสบการณ์	 มีมาตรฐานในการด�าเนินการและผลิต
หม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง	 อีกทั้งมีความมุ่งมั่นในการเตรียม
พร้อมขยายฐานออกไปสูภ่มูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้	เมือ่
มีการรวมตัวกันของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอีก	 ๓-๕	
ปีข้างหน้า
 “ขอขอบคณุ	กฟผ.	ทีส่นบัสนนุหม้อแปลงไฟฟ้าแรง
สูงของบริษัท	 ถิรไทยฯ	 ที่เป็นอุตสาหกรรมภายในประเทศ	
ช่วยเปิดทางเดนิทางธรุกจิให้กบับรษิทั	ถริไทยฯ	ทีจ่ะก้าวไกล
ต่อไปในอนาคต	 ส�าหรับก้าวต่อไปของบริษัท	 ถิรไทยฯ	 คือ	
การจัดท�าหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงให้กับประเทศมาเลเซีย	 ที่
มีรูปแบบระบบส่งไฟฟ้าแบบอังกฤษ	(British	Standard)	ซึ่ง
จะเป็นแบบ	๒๑๐	MVA	/๒๗๕	kV	ทีม่รีะดบัแรงดนัสงูกว่าของ
ประเทศไทย	โดยบริษัท	ถิรไทยฯ	พยายามจัดท�าหม้อแปลง
ที่สามารถรับแรงดันระดับน้ีได้	 เพื่อผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า			
แรงสูงป้อนให้กับประเทศอื่นๆ	 ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้	 อันจะเป็นพื้นฐานการเชื่อมโยงไฟฟ้าซึ่งกันและกัน	
สร้างความเข้มแขง็	มัน่คงทางพลงังานของภมูภิาค	และเป็น
ความภาคภูมิใจของประเทศไทย	 ที่สามารถส่งออกอุปกรณ์
ไฟฟ้าที่มีคุณภาพไปยังประเทศเพื่อนบ้านได้	ทั้งนี้	กฟผ.	มี
ส่วนส�าคญัทีจ่ะผลักดนัให้บริษทั	ถริไทยฯ	ประสบความส�าเรจ็		
ตามเป้าหมายได้”	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	ถิรไทยฯ	กล่าว
ทิ้งท้าย



เที่ยวตามอ�าเภอใจ

เรื่องและภาพ : ณัฐพรพรหม แดดภู่

๔๖

ภาพเงาสะท้อนมลังเมลืองสีทองของประติมากรรมหุ่นทองค�าในหลากอิริยาบท ยืนตระหง่านด้วยท่วงท่าสง่างาม

หันหน้าสู่อ่าวฟินแลนด์ ท่ามกลางน�้าพุและพฤกษานานาพันธุ์ ตัดกับภาพเบื้องหลังที่เป็นอาคารสีเหลืองอ่อนสลับสีขาว

แลดูละมุนตาในรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบบาร็อค นี่คือที่ตั้งของพระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ ช่างดูโอ่อ่ายิ่งนัก

เมื่อถูกฉาบด้วยท้องฟ้าสีเข้มของปลายฤดูใบไม้ผลิ...

สถำปัตยกรรมวิจิตร 

ณ กรุงเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก

Adorned Architecture in Saint Petersburg



๔๗

	 ณ	พระราชวังแห่งนี้	เป็นที่มาของภาพประวัติศาสตร์ที่มีความ
หมายต่อการเมืองไทย	คือ	พระบรมฉายาลักษณ์ของพระพุทธเจ้าหลวง	

รัชกาลที่	๕	กับพระเจ้าซาร์	นิโคลัส	ที่	๒	เมื่อ
ครั้งรัชกาลที่	 ๕	 เสด็จประพาสยุโรปและรัสเซีย
เป็นครัง้แรก	เพือ่เจริญสมัพนัธไมตรกีบัประเทศ
มหาอ�านาจ	เมือ่ปี	พ.ศ.	๒๔๔๐	ภาพนีถ้กูตพีมิพ์
ในประเทศฝรั่งเศสและเผยแพร่ไปทั่วยุโรป	
ท�าให ้ประเทศมหาอ� านาจอื่น ท่ีต ้องการ
ประเทศไทยไปเป็นอาณานิคมในช่วง	รศ.๑๑๒	
(พ.ศ.	๒๔๓๖)	จ�าต้องเกรงใจรัสเซีย	ด้วยการ
ด�าเนินวิเทโศบายอันแยบยลของพระองค์	
ท�าให้ไทยคงซึ่งเอกราชมาจวบจนทุกวันนี้

	เดือนพฤษภาคมที่เรามาเยือนนี้	 เป็นช่วงย่างเข้าสู่
ปลายฤดูใบไม้ผลิของเซนต์	ปีเตอร์สเบิร์ก	(Saint	Petersburg)	แต่ต้นไม้
ใหญ่หลายต้นเพิง่ผลิใบเป็นสเีขียวอ่อนสลบัเขียวแก่	เน่ืองจากอยู่ใกล้ทะเล
บอลติก	 กอปรกับมีฝนโปรยปรายระหว่างวัน	 ท�าให้อากาศช่วงนี้ยังเย็น
อยู่	มีอุณหภูมิประมาณ	๑๔	องศาเซลเซียส
	 เซนต์	 ปีเตอร์สเบิร์ก	 ฉลองอายุครบ	 ๓๐๐	 ปี	 ไปแล้วเมื่อ										
ปี	ค.ศ.๒๐๐๓	เป็นเมอืงท่ีร�า่รวยศิลปวัฒนธรรม	ปราสาทราชวงัในยคุทอง
ของศิลปะแบบบาร็อค	 และแบบเรเนซองส์	 แฝงไปด้วยอารยธรรม										
ไบแซนไทน์	 มีทั้งโรงมหรสพอุปรากร	 รวมถึงพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจ
มากมาย	ท�าให้ได้รับสมญานามว่า	เวนิซแห่งทะเลเหนือ	(Venice	of	the	
North)	ด้วยความที่ภูมิประเทศประกอบด้วย	๔๒	เกาะ	ที่เชื่อมถึงกันด้วย
สะพาน	๕๖๐	แห่ง	ที่ส�าคัญที่นี่เป็นจุดเริ่มต้นและจุดจบของราชวงศ์โรมา
นอฟที่ยิ่งใหญ่
	 เมืองเซนต์	 ปีเตอร์สเบิร์ก	 ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของ
สหพันธรัฐรัสเซีย	 เป็นเมืองท่าที่ส�าคัญของประเทศ	 อดีตเคยเป็นเมือง
หลวงเก่าในสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช	 ที่ทรงโปรดให้ย้ายเมืองหลวง			
จากมอสโกมาทีน่ี่	เมือ่ปี	ค.ศ.	๑๗๑๒	เพือ่ป้องกนัการรกุรานจากประเทศ
สวีเดน	 ด้วยวิสัยทัศน์อันยาวไกลที่ว่า	 หากจักรวรรดิรัสเซียจะยิ่งใหญ	่			
ต้องมีพรมแดนติดทะเลทางฝั่งยุโรป	อดีตเมืองหลวงแห่งนี้ผ่านจุดสูงสุด
อันเรืองรองจวบจนวาระล่มสลาย	 ผ่านการท�าลายล้างจากสงครามโลก	
ครั้งที่	 ๒	 มีการเปลี่ยนชื่อเมืองมาถึง	 ๓	 ครั้งตามกาลเวลา	 ตั้งแต่ชื่อ						
เปโตรกราด	(Petrograd)	 ที่ตั้งเพื่อเป็นเกียรติให้กับนักบุญปีเตอร์	 จน
กระทัง่มเีปลีย่นแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสทิธริาชมาเป็น
ระบอบคอมมิวนิสต์	จึงเปลี่ยนชื่อเป็น	เลนินกราด	(Leningrad)	เพื่อเป็น
เกียรติแก่	 เลนิน	 ผู้น�าการปฏิวัติ	 ในปี	 ค.ศ.๑๙๒๔	กาลเวลาผ่านไปอีก
เกือบ	๗๐	ปี	จึงกลับมาใช้ชื่อเดิม	คือ	 เซนต์	ปีเตอร์สเบิร์ก	อีกครั้งใน				
ปี	 ค.ศ.๑๙๙๑	 ซึ่งเป็นช่วงเวลาหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองจาก
ระบอบคอมมิวนิสต์มาเป็นสหพันธรัฐตามล�าดับ
	 ส�าหรับคนที่ชื่นชอบประวัติศาสตร์หรือสนใจโบราณสถาน	
โบราณวัตถุ	 การเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์	 โบสถ์รูปแบบรัสเซียออร์ธอดอกซ์	
หรอืภาพจิตรกรรมทางศาสนาคริสต์	ทีน่ี่คงไม่ท�าให้ใครผดิหวงั	อกีสิง่หนึง่
ที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาที่นี่คือ	 เยี่ยมชมพระราชวังฤดูหนาว	(Hermitage	
State	Museum)	ทีม่ลีกัษณะตัวอาคารเป็นสฟ้ีาเทอร์ควอยซ์	หัวเสาสทีอง
แบบโครินเธียน	 ประดับด้วยรูปดอกไม้ไบไม้	 ด้านหน้ามีลานกว้าง	 ตรง
กลางจตุรัสเป็นที่ตั้ง	“เสาอเล็กซานเดอร์”	ที่สร้างเพื่อถวายพระเกียรติแด่

กษัตริย์อเล็กซานเดอร์ที่	 ๑	 ที่พระองค์ทรงมีชัยชนะเหนือกษัตริย	์											
นโปเลียนของฝรั่งเศส	 พระราชวังแห่งนี้เคยเป็นพระราชวังเดิมของ				
พระราชินีแคทเธอรีน	 และได้กลายมาเป็นพิพิธภัณฑ์ในปี	 ค.ศ.๑๘๕๒				
มขีองสะสมด้านศลิปะที่โด่งดงัจากทัว่โลกมากกว่า	๓	ล้านชิน้	โดยเฉพาะ
ผลงานของ	 ลีโอนาร์โด	 ดาวินชี...ไมเคิล	 แองเจโล...ราฟาเอล	 ซาน						
ซิโอ...วินเซนต์	แวนโก๊ะ	และ	ปอล	โกแกง	เป็นต้น
	 ห่างออกไปจากพระราชวังฤดูหนาวสัก	๒	ช่วงถนน	เป็นที่ตั้ง
ของโบสถ์รูปโดมแบบอิตาลีขนาดใหญ่ท่ีสุดในเซนต์	 ปีเตอร์สเบิร์ก	 คือ	
มหาวิหารเซนต์ไอแซค	(Saint	 Isaac)	 ต้นแบบของที่ท�าการรัฐบาล
สหรฐัอเมรกิา	ณ	กรงุวอชงิตนั	เป็นวหิารทรงโดมท่ีมขีนาดใหญ่เป็นอนัดบั	
๓	รองจากมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์	ที่อิตาลี	และมหาวิหารเซนต์พอล	ที่
อังกฤษ	 ใกล้ๆ	 กันนั้นเป็นที่ตั้งของโบสถ์หยดเลือด	(Church	of	Our	
Savior	on	Spilled	Blood)	ที่มีสีสันจัดจ้านเหมือนสับปะรด	ขนาบข้าง
ด้วยคลองและสวนสาธารณะขนาดใหญ่	 เหมาะแก่การถ่ายรูปอย่างมาก	
โบสถ์แห่งน้ีสร้างเป็นอนุสรณ์แด่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ท่ี	 ๒	 ที่ถูกลอบ
ปลงพระชนม์	ณ	จดุนี	้หากมองข้ามไปอกีฝ่ังของแม่น�า้เนวา	จะเหน็โบสถ์
ขนาดเล็กอีกแห่งตั้งสงบนิ่ง	 ตรงยอดโบสถ์แหลมมีสีทองสะดุดตากว่าท่ี
อื่นๆ	จุดนั้นคือ	หอระฆังของป้อมปีเตอร์	แอนด์	ปอล	(The	Peter	and	
Paul	Fortress)	 ประดับประดาด้วยโคมไฟระย้า	 ภายในตกแต่งแบบ						
บาร็อค	มีเทพองค์น้อยๆ	ประดับตามมุมต่างๆ	เบื้องล่างเป็นที่ตั้งสุสาน
พระศพของราชวงศ์โรมานอฟทุกพระองค์
	 นอกจากนี้	ยังมีพระราชวังฤดูร้อนอีก	๒	แห่ง	ที่ควรไปเยี่ยม
ชม	 ต้องนั่งรถออกไปทางตอนใต้ของเมืองประมาณ	 ๗๐	 กิโลเมตร	
พระราชวังแรก	 คือ	 พระราชวังแคทเธอรีน	 เป็นพระราชวังฤดูร้อนที่
พระเจ้าปีเตอร์มหาราชสร้างให้กับพระมเหสีองค์โปรด	พระนางแคทเธอ
รีนที่	 ๑	 ต่อมาได้ตกแต่งเพิ่มเติมให้มีความหรูหรามากขึ้นโดยสถาปนิก
ชาวอิตาลี	 ฟรานเซสโก	 ราสเตรลิ	 แต่ถูกกองทัพนาซีท�าลาย	 ได้รับ				
ความเสียหายในช่วงสงครามโลกครั้งที่	๒	ต่อมาทางการรัสเซียได้บูรณะ
แล้วเสร็จเมื่อปี	 ค.ศ.๒๐๐๓	 เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองนครเซนต์	 ปีเตอร์		
สเบิร์ก	มีอายุครบ	๓๐๐	ปี		พระราชวังแห่งนี้มีห้องที่มีชื่อเสียงที่สุดชื่อ	
ห้องอ�าพัน	เพราะใช้อ�าพันกว่า	๕,๐๐๐	ตัน	ตกแต่งผนัง
	 พระราชวังแห่งที่สอง	ตั้งอยู่ไม่ไกลจากพระราชวังแคทเธอรีน
ไปทางตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ	 ๔๐	 กิโลเมตร	 เป็นที่ตั้งของ	
พระราชวังฤดูร้อนเปโตรควาเรสต์	 หรือ	 พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ	
สถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมอีกแห่งหนึ่ง	 ท่ีนี่เสมือนจ�าลองพระราชวัง			
แวร์ซายจากฝรั่งเศสมาตั้งไว้	 ใช้เวลาสร้างถึง	 ๑๐	 ปี	 โดยผสมผสาน						
ระหว่างศิลปะเรเนซองส์	บาร็อค	และคลาสสิก	จากฝีมือช่างเอกทั้งชาว
อติาลแีละฝรัง่เศส	ช่วยกนัรงัสรรค์พระราชวงัแห่งนี้ให้งามดัง่สรวงสวรรค์	
โดยเฉพาะน�้าพุด้านหน้าพระราชวังที่ใช้เทคนิคการผันน�้าแบบโรมัน
 แม้ว่าข้างหลังภาพดินแดนแห่งนี้	 จะมีร่องรอยบาดแผลจาก
สงครามและอดตีทีเ่จบ็ปวด	แต่ในหน้าหนึง่ของประวตัศิาสตร์ได้จารกึว่า
ดนิแดนแห่งนีเ้คยเป็นจกัรวรรดท่ีิเกรยีงไกรมาก่อน	แม้ทุกสิง่ทกุอย่างได้
ผ่านกาลเวลามาจนถึงปัจจุบัน	มีการปกครองแบบทุนนิยมเข้ามาแทนที่	
แต่เซนต์	ปีเตอร์สเบิร์ก	ยังคงมีมนต์ขลัง	สงบนิ่งเหมือนรอวันพลิกฟื้น
กลบัมายิง่ใหญ่เช่นในอดตี	ดัง่ตราสญัลกัษณ์ประเทศรปูนกอนิทรย์ี	๒	หัว	
ท่ีหันมองท้ังโลกซกีซ้ายและโลกซกีขวาด้วยดวงตาท่ีเฉยีบคมอย่างไม่เคย
เปลี่ยนแปลง



นายช่าง กฟผ.
ท�ำดี ไม ่หวังผล
แทนคุณแผ ่นดินด ้วยจิตอาสา

ท้ายเล่ม

 EGAT Magazine	จัดท�าโดย	ฝ่ายสื่อสารองค์การ	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	ที่ปรึกษา	ธาตรี	ริ้วเจริญ	เยาวลักษณ์	โหตรภวานนท์	
ยุวดี	 ธงสุวรรณ	 รัชดา	 ทองอยู่	 อนิรุจน์	 เอี่ยมกิจการ	 ศิริลักษณ์	 ศรีมณฑล	 บรรณาธิการ	 ยุทธชาติ	 เพียรมานะกิจ	 หัวหน้ากองบรรณาธิการ                         
ณัฐกา	 ปีตะเสน	กองบรรณาธิการ	 กฤษณ์	 สุนทรชาติ	 นิรุตต์	 หมั่นกิจ	 สุรินทร์	 หล่อฤาทัย	 พีรายุ	 พุดทัน	 อัครพล	 รักศรีรุ่งเรือง	 ธิดาเทพ	 ลือขุนทด								
ชลิศา	แดงจ�ารูญ	ภาพและศิลปกรรม	กองผลิตสื่อประชาสัมพันธ์	ฝ่ายสื่อสารองค์การ	สมาชิกและจัดส่ง แผนกบริการ	งานเผยแพร่	โทร.	๐	๒๔๓๖	๔๘๒๑	
จัดพิมพ์โดย	กองผลิตสื่อประชาสัมพันธ์	ฝ่ายสื่อสารองค์การ	ส�านักกองบรรณาธิการ	แผนกข่าวสารประชาสัมพันธ์ภายใน	อาคารประชาสัมพันธ์	กฟผ.	
ส�านักงานใหญ่	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	บางกรวย	นนทบุรี	๑๑๑๓๐		โทร.	๐	๒๔๓๖	๔๘๒๓	
 EGAT Magazine	เผยแพร่ความรูด้้านพลงังานไฟฟ้าและการด�าเนนิงานของ	กฟผ.	ทัง้นี	้ความคดิเหน็เป็นของผูเ้ขยีนมิใช่ของ	กฟผ.	บรรณาธกิาร	
ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือปรับปรุงต้นฉบับเพื่อความเหมาะสม

๔๘

 “เกิดมาแล้วต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน” นี่คือ     

ค�าพดูของ พีตุ่ม้ นายทรงศักดิ ์หนุนงาม ช่างระดบั ๗ โรงไฟฟ้า

วังน้อย ที่เบื้องหน้าทุกคนรู้จักว่าเป็นพนักงานการไฟฟ้าฝ่าย

ผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แต่เบื้องหลังน้อยคนนักที่จะรู้ว่า 

พี่ตุ้มเป็นวิทยากรลูกเสือให้กับครูและนักเรียน

	 พ่ีตุม้เล่าถงึทีม่าของการเป็นวทิยากรลกูเสอืว่า	ครัง้หนึง่ไป
ที่โรงเรียนวัดราษฎรบ�ารุง	(วัดไก่หอบ)	 มีเด็กนักเรียนประมาณชั้น
ประถมศึกษาปีที่	 ๒-๓	 ใส่ชุดลูกเสือเข้ามาสวัสดีพี่ตุ้มโดยใช้รหัสลูก
เสอื	ท�าให้เกดิแรงบนัดาลใจให้ไปรบัการอบรมวิชาลกูเสอื	เพราะเป็น
สิ่งที่พี่ตุ้มชอบเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว	 เพราะวิชาลูกเสือสอนให้เป็นคนดี	
มีวินัย
	 การอบรมที่ค่ายศรีปทุมลองสเตย์	ใช้เวลาอบรม	๗	คืน	๘	
วนั	หลงัผ่านการอบรมแล้ว	พีตุ้่มเข้าร่วมพธิเีปิดกองลกูเสอืและได้รบั
เครื่องหมายวูดแบ็ดจ์			ก่อนที่ส�านักงานลูกเสือจังหวัดจะส่งชื่อ
พี่ตุ้ม	ไปขึ้นทะเบียนยังกองลูกเสือแห่งชาติ	นับแต่นั้นเป็นต้นมา	
ถ้าหาก	ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาติดต่อให้ไปเป็นวิทยากรลูกเสือ	
พี่ตุ้มจะพยายามไปเท่าที่เวลาและโอกาสอ�านวย
	 นับตั้งแต่เริ่มเป็นวิทยากรลูกเสือเมื่อปี	๒๕๓๘	จนถึงตอน
นี้รวมเป็นเวลากว่า	๑๗	ปีแล้ว	ปัจจุบันพี่ตุ้มยังคงท�าหน้าที่วิทยากร
ลกูเสอือย่างไม่รูจั้กเหนด็เหน่ือย	และต้ังใจจะท�าไปจนกว่าจะหมดแรง	
พี่ตุ ้มยังเปิดเผยความรู้สึกด้วยว่า	 ที่ท�าอยู่ทุกวันนี้ไม่เคยหวังค่า
ตอบแทนเลย	แต่สิง่ที่ได้	คอื	เพือ่น	และความภมูิใจที่ในชวิีตหนึง่เกดิ
มาแล้วได้ตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน
	 ส�าหรับค�าว่า	“จิตอาสา”		ในความหมายของพี่ตุ้มนั้น	ไม่มี
ความหมายเป็นพิเศษ	โดยให้เหตุผลว่า	“พี่ท�างานตรงนี้มาก่อนที่จะ
มคี�าว่า	จิตอาสา	เสยีอีก	ถ้าอยากท�างานเพือ่คนอืน่	ขอแค่มีใจรกัก่อน
เป็นอันดับแรก	 เพราะการท�างานจิตอาสาอย่างที่ผมท�าอาจไม่มีค่า
ตอบแทน	 เราต้องสละเวลาส่วนตัว	 แต่ถ้าเรามีความสุขกับการท่ีได้
ท�าประโยชน์เพ่ือส่วนรวม	กถ็อืว่าเป็นค่าตอบแทนทีด่แีล้ว”	พีตุ่ม้บอก
เล่าอย่างเป็นกันเอง
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