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กรกฎาคม - สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ๑

ทักทาย
 EDITOR’S NOTE

	 ๒	 เปิดบ้าน	กฟผ.
	 ๖	 บทความพิเศษ
	 	 PDP	2015	แผนพลังงาน	นำาอนาคตไฟฟ้าไทยให้ยั่งยืน
๑๐	 พลังงานวันนี้
	 	 ญี่ปุ่นมุ่งสมดุลพลังงาน
	 	 นำาพลังงานนิวเคลียร์กลับมาร้อยละ	๒๐	ภายใน	๑๕	ปี
๑๒	 โรงไฟฟ้าในอนาคต
	 	 ชุมชนเมืองกับโรงไฟฟ้า
	 	 เหนือเทคโนโลยีคือความใส่ใจและรับผิดชอบ
๑๖	 เส้นทางสู่ธุรกิจ
	 	 EGCO	ไตรมาสแรก	ปี	๒๕๕๘	กำาไร	๑,๒๙๙	ล้านบาท
๑๘	 จับเข่าเล่าประสบการณ์
	 	 ๒	อดีตผู้บริหารแชร์ประสบการณ์งานด้านมวลชน
๒๒	 อนุรักษ์พลังงาน
  go-NextGreen Young Smart Camp
	 	 คนรุ่นใหม่ใส่ใจพลังงาน	เปิดใจมองโรงไฟฟ้าถ่านหิน
๒๔ Infographic
  โรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่
	 	 เทคโนโลยีบนความใส่ใจต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม
๒๖	 นวัตกรรม
	 	 “เครื่องส่งข้อมูลการบริหารจัดการนำ้าฯ”
	 	 สิ่งประดิษฐ์ไทยคุณภาพระดับพรีเมี่ยม
๓๐	 คนต้นแบบ
	 	 “อำาไพ	เชียงแรง”	ผู้ทำางานเพื่อชุมชน
๓๒ CSR Infographic
	 	 ลด	CO

2
	ไม่ใช่แค่โลกสวย

	 	 แต่คือความรับผิดชอบของทุกคนบนโลก
๓๓	 ใจเขาใจเรา
	 	 ติวเข้มเติมเต็มโอกาส
๓๖	 นานาทัศนะ
	 	 รวมพลังวิทยากร	๓	การไฟฟ้า	
	 	 ป้อนความรู้ด้านพลังงานไฟฟ้าสู่เยาวชน
๓๘	 อ้อมกอดสีเขียว
	 	 ลด	CO

2
	ไม่ใช่แค่โลกสวย

	 	 แต่คือความรับผิดชอบของคนไทยทุกคน
๔๒	 ของดีรอบบ้านเรา
	 	 “ดนตรีไทย”	ภารกิจยิ่งใหญ่ที่สร้างคนสู่สังคม
๔๔	 กฟผ.	ไม่ไปไม่รู้
	 	 “บ้านห้วยยาง”	รางวัลแห่งความภาคภูมิ	-	ทรงคุณค่า
	 	 ตน้แบบชมุชนพึง่ตนเองพืน้ทีใ่กลแ้นวสายสง่ไฟฟา้อยา่งยัง่ยนื
๔๘	 ท้ายเล่ม
	 	 สายส่งไฟฟ้าแรงสูง	เส้นเลือดใหญ่แห่งพลังงานไฟฟ้าไทย
	 	 ก้าวไกลเชื่อมโยงอาเซียน

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
จำาได้ว่าต้ังแต่รู้จักวิชาวิทยาศาสตร์มา	เป็นวิชาหน่ึงท่ีต้องเหน็บหนังสือหนังหา 
ติดกระเป๋าไปเรียนบ่อยมาก	 และเพื่อน	 ๆ	 มักจะบ่นพึมพำาว่าเรียนยาก	 
ซึ่งอันที่จริงในกระบวนการของวิทยาศาสตร์ประกอบไปด้วย	๔	ขั้นตอน	คือ	 
๑)	 การสังเกตและตั้งคำาถาม	 ๒)	 การตั้งสมมติฐาน	 ๓)	 การทดลอง	 และ	 
๔)	สรุปผล	โดยช่วยทำาให้เรามองทุกอย่างด้วยเหตุและผล	สามารถนำาความรู้ 
ไปต่อยอด	และสร้างนวัตกรรมชิ้นใหม่	ๆ	ได้

เฉกเช่นโรงไฟฟ้าที่เกิดขึ้นหลายแห่ง	ๆ	มักถูกตั้งคำาถามต่อการดำาเนินงานว่า	 
จะมผีลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มหรอืไม	่จากปกทีน่ำาเสนอคอื	โรงไฟฟ้าพระนครใต้	 
แหล่งผลิตไฟฟ้าแห่งหนึ่งของ	 กฟผ.	 เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อน	 ปัจจุบัน 
มีกำาลังผลิต	๑,๕๘๘	เมกะวัตต์	ตั้งอยู่ติดริมแม่นำ้าเจ้าพระยา	เริ่มดำาเนินการ 
ก่อสร้างมาตั้งแต่ปี	 ๒๕๑๐	 การดำาเนินงานของโรงไฟฟ้าพระนครใต้ไม่เคย 
ละเลยเรื่องการดูแลส่ิงแวดล้อมทุกกระบวนการผลิต	 และยังคงผลิตไฟฟ้า 
เคียงคู่สายเลือดใหญ่ของประเทศมายาวนานเกือบ	๕๐	ปี

อาจกล่าวได้วา่	โรงไฟฟา้พระนครใต้	หรอืโรงไฟฟา้ทกุแห่งของ	กฟผ.	ทีอ่ยูใ่กล ้
แหล่งนำ้า	 มีมาตรฐานการดำาเนินงานที่ไม่ต่างไปจากโรงไฟฟ้าในต่างประเทศ	 
ไม่ว่าจะเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์	 Nogent-sur-Seine	 ตั้งอยู่ริมฝั่ง 
แม่นำ้าแซน	 ประเทศฝรั่งเศส	 มีการควบคุมนำ้าที่จะปล่อยออกมาอย่าง 
เคร่งครัด	 หรือโรงไฟฟ้าถ่านหิน	 Reuter	 West	 CHP	 ตั้งอยู่บนริมฝั่ง 
แม่นำ้าชเปรที่ไหลผ่านกลางกรุงเบอร์ลิน	 ประเทศเยอรมนี	 แต่สิ่งที่	 กฟผ.	 
เพิ่มเติมคือ	 หัวใจในการปฏิบัติงานที่เป็นสีเขียว	 มีความรักและความห่วงใย 
สิ่งแวดล้อมในทุก	ๆ	ขั้นตอนการดำาเนินงาน	

ปดิทา้ยเนือ่งในโอกาส	“วนัแม”่	ของปนีี	้ต้องขอปรบมอืใหก้บัคนไทยทีไ่ดร้ว่มกนั 
สร้างประวัติศาสตร์ในกิจกรรม	 “bike	 for	Mom	ปั่นเพื่อแม่”	 ร่วมใจกัน 
ขี่จักรยานมากที่สุดในโลกถึง	๑.๔๖	แสนคัน	ทั้งนี้	กิจกรรม	“bike	for	Mom	 
ปั่นเพื่อแม่”	สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช	ฯ	สยามมกุฎราชกุมาร	พร้อมด้วย 
พระเจ้าหลานเธอ	 พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา	 ทรงจักรยาน	 นำาพสกนิกรกว่า	 
๔๐,๐๐๐	 คน	 ร่วมป่ันจักรยานเฉลิมพระเกียรติ	 สมเด็จพระนางเจ้า  ฯ	 
พระบรมราชินีนาถ	 เมื่อวันที่	 ๑๖	 สิงหาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 อย่างยิ่งใหญ่	 
และไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตร์	 ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมสำาคัญ 
ที่จะได้รับการจดจำาและกล่าวขานไปอีกนานแสนนาน

กองบรรณาธิการ
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กฟผ. จับมือชาวน่าน
เดินหน้าโครงการสร้างเมืองน่านน่าอยู่ คู่ป่าต้นน้ํา เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
นายครุจุติ	นาครทรรพ	ปลดักระทรวงพลงังาน	เปน็ประธานเปดิงานพธิปีลกูปา่	กฟผ.	เฉลมิพระเกยีรต	ิ๖๐	พรรษา	 
สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุาร	ีระยะที	่๒	เพือ่สรา้งเมอืงนา่นนา่อยู	่คูป่า่ตน้นำา้  โดยมนีายอกุรชิ	 
พึ่งโสภา	ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน	นายสหรัฐ	บุญโพธิภักดี	รองผู้ว่าการกิจการสังคม	กฟผ.	หน่วยงานราชการ 

ประชาชนจังหวัดน่าน	และสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง	๓	ร่วมพิธี	ณ	บ้านนาก่อ	ตำาบลภูฟ้า	อำาเภอบ่อเกลือ	จังหวัดน่าน	เมื่อวันที่	๑๔	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๕๘	

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 (กฟผ.)	 ดำาเนินโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นนำ้าของจังหวัดน่านที่เสื่อมโทรมและถูกบุกรุกทำาลายให้คืนความอุดมสมบูรณ์ 
มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี	๒๕๓๗	จวบจนปัจจุบัน	กฟผ.	ได้ปลูกป่าให้กับจังหวัดน่านไปแล้วจำานวน	๘๐,๔๐๐	ไร่	และในปี	๒๕๕๘	นี้	มีเป้าหมายปลูกป่าเพิ่มเติม 
อีกจำานวน	๑๔,๔๐๐	ไร่	ซึ่งหากดำาเนินการแล้วเสร็จจะทำาให้จังหวัดน่านมีพื้นที่ปลูกป่าทั้งสิ้น	๙๔,๘๐๐	ไร่

ตลอดระยะเวลากว่า	๒๐	ปีที่	กฟผ.	ได้มุ่งมั่นดำาเนินโครงการปลูกป่าร่วมกับหน่วยงานต่าง	ๆ	เพื่อพลิกฟื้นคืนความสมบูรณ์ให้ป่าไม้ของประเทศไทย	ครอบคลุม 
พื้นที่กว่า	 ๔๙	 จังหวัด	 คิดเป็นจำานวนกว่า	 ๔	 แสนไร่	 หรือคิดเป็นจำานวนต้นไม้ที่ปลูกจำานวนกว่า	 ๑๘	 ล้าน	๙	 แสนต้น	 สามารถพลิกฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ 
ของป่าไม้	และสร้างสมดุลให้ระบบนิเวศวิทยา	เพื่อให้ชาวจังหวัดน่านได้รับประโยชน์อย่างยั่งยืน

๒

เปิดบ้าน กฟผ. EGAT Event
กฟผ. รับโล่ประกาศเกียรติคุณจาก มอนส.
เมือ่วนัที	่๑๙	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๕๘	นายสหรฐั	บญุโพธภิกัด	ีรองผูว้า่การกจิการสงัคม	เปน็ผูแ้ทน 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 (กฟผ.)	 รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากมูลนิธิอุทยาน 
สิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร	 (มอนส.)	 ซึ่งมอบให้แก่บุคคลและหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน 
การดำาเนินงานของ	 มอนส.	 โดยมี	 ดร.สุเมธ	 ตันติเวชกุล	 ประธานกรรมการมูลนิธิอุทยาน 
สิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร	เป็นผู้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ	เนื่องในโอกาสวันสถาปนาอุทยาน 
สิง่แวดลอ้มนานาชาตสิรินิธรครบรอบ	๗	ป	ีพรอ้มกบัรว่มกจิกรรมปลกูปา่เพือ่ถวายเปน็พระราชกศุล 
แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	 ฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ในโอกาสเจริญพระชนมายุ	 ๕	 รอบ	 
๒	 เมษายน	 ๒๕๕๘	 ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการ	 “รวมพลังพลิกฟื้นคืนธรรมชาติสู่ 
สิ่งแวดล้อม	เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	ในโอกาสฉลอง 
พระชนมายุ	 ๕	 รอบ	 ๒	 เมษายน	 ๒๕๕๘”	 ที่	 กฟผ.	 และบริษัทในเครือได้ให้การสนับสนุน	 
ณ	อทุยานสิง่แวดลอ้มนานาชาตสิรินิธร	คา่ยพระรามหก	ตำาบลชะอำา	อำาเภอชะอำา	จงัหวดัเพชรบรุี

ทั้งนี้	 กฟผ.	 และบริษัทในเครือยังให้การสนับสนุนกิจกรรม 
ในโครงการของอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร	 โดยได้ 
มอบเงินจำานวน	 ๒๐	 ล้านบาท	 แบ่งเป็น	 กฟผ.	 จำานวน	 
๑๐	ล้านบาท	บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง	จำากัด	(มหาชน)	 
หรือ	 RATCH	 จำานวน	 ๕	 ล้านบาท	 และบริษัทผลิตไฟฟ้า	 
จำากัด	(มหาชน)	หรือ	EGCO	จำานวน	๕	ล้านบาท	นอกจากนี้	 
กฟผ.	 และ	 RATCH	 ยังได้นำาจิตอาสาร่วมกิจกรรมปลูกป่า 
ในพื้นที่ค่ายพระรามหกด้วย

นายคุรุจิต นาครทรรพ นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี
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คน กฟผ. ทั่วประเทศ ร่วมกิจกรรม
“bike for Mom ปั่นเพื่อแม่” เทิดพระเกียรติพระราชินี
เมื่อวันที่	๑๖	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๕๕๘	นายสุนชัย	คำานูณเศรษฐ์	ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 
(กฟผ.)	 พร้อมด้วยนายรัตนชัย	 นามวงศ์	 รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้า	 และคณะผู้บริหาร	 กฟผ.	๓๐	ท่าน	 
เป็นผู้แทน	กฟผ.	เข้าร่วมกิจกรรม	“bike	For	Mom	ปั่นเพื่อแม่”	ซึ่งเป็นการปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระนางเจ้า	 ฯ	 พระบรมราชินีนาถ	 เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	 ๘๓	 พรรษา	 
๑๒	สิงหาคม	๒๕๕๘	ซึ่ง	กฟผ.	ได้มีส่วนร่วมในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
ในครั้งนี้ด้วย

โดยคณะผู้บริหาร	กฟผ.	เริ่มปั่นจักรยานตั้งแต่บริเวณหน้าพระราชวังดุสิตถึงกรมทหารราบที่	๑	มหาดเล็ก 
รักษาพระองค์	 รวมระยะทาง	 ๗	 กิโลเมตร	 โดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช	 ฯ	 สยามมกุฎราชกุมาร	 
เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงเป็นประธานนำาขบวนจักรยาน

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร  
เสด็จพระราชดำาเนินพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ  
พระองค์ เจ้าพัชรกิติยาภา ไปทรงเป็นประธาน 
เปิดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ- 
พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ “bike for Mom  
ปั่นเพื่อแม่” โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะกรรมการจัดกิจกรรม 
จักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ และผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
จักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท 
รับเสด็จ

นอกจากนี้	 พนักงาน	 กฟผ.	 ตามเขื่อนและโรงไฟฟ้า 
ท่ัวประเทศ	ยังได้ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติในกิจกรรม 
bike	for	Mom	ปัน่เพือ่แม	่ในแตล่ะจงัหวดัไปพรอ้มกนั	 
และยงัไดจ้ดักจิกรรมอืน่	ๆ 	เพือ่เฉลิมพระเกียรติฯ	เพ่ิมเติม 
อีกด้วย	 เช่น	 โรงไฟฟ้าบางปะกง	 จังหวัดฉะเชิงเทรา 
จัดกิจกรรมปลูกป่าเพื่อแม่	 ณ	 เกาะธรรมชาติท่าข้าม 
ตำาบลท่าข้าม	 ปลูกป่าชายเลนต้นโกงกางใบใหญ่ 
จำานวน	 ๑,๐๐๐	 ต้น	 และปลูกป่าชายเลนบริเวณ 
ท่านำ้าวัดทองนพคุณ	 ปลูกต้นโกงกางใบใหญ่จำานวน	 
๖๐๐	ตน้	และกจิกรรมปลอ่ยพนัธุส์ตัวน์ำา้ตามโครงการ 
คืนชีวิตสัตว์นำ้าสู่แม่นำ้าเพ่ือเป็นการเทิดพระเกียรติ	 
โดยไดป้ลอ่ยปทูะเล	๗,๕๐๐	ตวั	ปลานลิ	๑๐๐,๐๐๐	ตวั	 
ปลายีส่ก	๑๐๐,๐๐๐	ตวั	ปลานวลจนัทร	์๑๐๐,๐๐๐	ตวั 
และเขื่อนรัชชประภาได้ปล่อยพันธุ์ปลาจำานวน	
๒๐๐,๐๐๐	ตัว

นายสุนชัย คํานูณเศรษฐ์ 

คณะผู้บริหาร กฟผ.
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กฟผ. สนองนโยบายรัฐ
รับซื้อนํ้ามันปาล์มผลิตไฟฟ้าช่วยเกษตรกร
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 (กฟผ.)	 พร้อมรับซื้อนำ้ามันปาล์มดิบ 
ชว่งแรก	๗๓๐	ตนั	เพือ่ผลติไฟฟา้ในโรงไฟฟา้กระบี	่และบรรเทาความเดอืดรอ้น 
ของเกษตรกรเนื่องจากปริมาณนำ้ามันปาล์มดิบล้นตลาด

นายพล	 คงเสือ	 ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า	 ๓	 เปิดเผยว่า	 กฟผ.	 สนองนโยบาย 
รัฐบาลโดยนำานำ้ามันปาล์มดิบมาใช้เป็นเช้ือเพลิงร่วมกับนำ้ามันเตาในการผลิต 
ไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้ากระบี่	 เพื่อช่วยแก้ไขปัญหานำ้ามันปาล์มดิบล้นตลาดและ 
ราคาตกตำา่	โดยไดล้งทนุงบประมาณจำานวน	๕๐	ลา้นบาท	เพือ่ปรบัปรงุอปุกรณ ์
โรงไฟฟ้ากระบ่ีให้สามารถใช้นำ้ามันปาล์มดิบร่วมกับนำ้ามันเตาในการผลิตไฟฟ้า 
จนแล้วเสร็จเมื่อเดือนเมษายน	๒๕๕๘

กฟผ. ร่วมโครงการ
“อาสาฯ อนุรักษ์ทะเลไทย ๒๕๕๘ (อ่าวสยาม)”  
สร้างบ้านให้ปลา
พลเอก	สรุยทุธ	์จลุานนท	์องคมนตร	ีเปน็ประธานการแถลงขา่วการจดัโครงการ	 
“อาสาฯ	 อนุรักษ์ทะเลไทย	 ๒๕๕๘	 (อ่าวสยาม)”	 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 
ฉลองพระชนมพรรษา	สมเด็จพระนางเจ้า	ฯ	พระบรมราชินีนาถ	๘๓	พรรษา	 
และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช	 ฯ	 สยามมกุฎราชกุมาร	 ๖๓	 พรรษา	 โดยมี	 
พลเอก	ดาวพ์งษ	์รตันสวุรรณ	รฐัมนตรวีา่การกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละ 
สิ่งแวดล้อม	 นางกอบกาญจน์	 วัฒนวรางกูร	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ 
ทอ่งเทีย่วและกฬีา	นายวรีะ	ศรวีฒันตระกลู	ผูว้า่ราชการจงัหวดัประจวบครีขีนัธ	์ 
พลเรอืโท	สชุพี	หวงัไมตร	ีผูบ้ญัชาการทพัเรอืภาคที	่๑	รวมทัง้นายพรีพล	ทองอยู	่ 
ผู้ช่วยผู้ว่าการปฏิบัติการระบบส่ง	 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 (กฟผ.)	 
และภาคเอกชน	 ร่วมแถลงข่าว	ณ	 ห้องประชุม	 ชั้น	 ๔	 อาคารมูลนิธิรัฐบุรุษ	 
พลเอก	เปรม	ติณสูลานนท์	เมื่อวันที่	๑๔	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๕๘

กฟผ.	เขา้รว่มโครงการ	“อาสาฯ	อนรุกัษท์ะเลไทย	๒๕๕๘	(อา่วสยาม)”	เนือ่งจาก 
เป็นโครงการที่มีบทบาทสำาคัญต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลของไทย 
ให้คงไว้ซึ่งความสมบูรณ์	ประกอบกับ	กฟผ.	มีลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพ 
หมดอายุการใช้งาน	 แต่ยังนำามาจัดทำาเป็นโครงสร้างบ้านปลาปะการังเทียมได้	 
โดยได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยนเรศวร	 ในการตรวจสอบตาม 
หลักวิชาการ	 พบว่า	 ลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม	 และได้รับ 
อนุญาตจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องให้วางโครงสร้างบ้านปลาปะการังเทียม 
จากลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าใต้ทะเลตั้งแต่ปี	๒๕๕๔	เป็นต้นมา	ทั้งนี้	กฟผ.	ได้จัดทำา 
โครงสร้างบ้านปลาปะการังเทียมจากลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้า	๕๐๐	ชุด	เพื่อเตรียม 
นำาไปจัดวางเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลและสร้างปะการังในพื้นท่ีบริเวณ 
เกาะทะลุ	อำาเภอบางสะพานน้อย	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์

นายพล คงเสือ

การรับซื้อนำ้ามันปาล์มเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าสำาหรับโรงไฟฟ้ากระบี่นั้น	 
กฟผ.	รบัซือ้นำา้มนัปาลม์เฉพาะผลผลติภายในจงัหวดักระบีเ่ทา่นัน้	และจะรบัซือ้ 
ในราคาทีค่ณะกรรมการนโยบายปาลม์นำา้มนัแหง่ชาตปิระกาศ	โดยในงวดแรกนี	้ 
กฟผ.	 จะรับซื้อนำ้ามันปาล์มจำานวน	 ๗๓๐	 ตัน	 เพื่อนำามาใช้ในการทดสอบ 
ความพร้อมของระบบอุปกรณ์โรงไฟฟ้า

58-01-064_001-005 Egat_A-Coated.indd  4 9/23/15  7:55 PM



กรกฎาคม - สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ๕

กฟผ. จัดแข่งเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ
แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ ๒๔
เมือ่วนัที	่๒	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๕๕๘	การไฟฟา้ฝา่ยผลติแหง่ประเทศไทย	(กฟผ.)	รว่มกบั 
จังหวัดลำาปาง	และอำาเภอแม่เมาะ	จัดการแข่งขันเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติ	สมเด็จ- 
พระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ	แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน	ครั้งที่	๒๔	ประจำาปี	 
๒๕๕๘	 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	 ฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า	 ฯ	 พระบรมราชินีนาถ	 ในโอกาสวันเฉลิม 
พระชนมพรรษา	๑๒	สงิหาคม	และเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา	ฯ	 
สยามบรมราชกุมารี	 ในโอกาสเจริญพระชนมายุ	๖๐	พรรษา	๒	เมษายน	๒๕๕๘	 
โดยพลอากาศเอก	 กำาธน	 สินธวานนท์	 องคมนตรี	 ได้มอบหมายให้นายวีระวัฒน์	 
ชลายน	อดตีผูว้า่การ	กฟผ.	เปน็ประธานเปดิการแขง่ขนั	พรอ้มดว้ยรองผูว้า่ราชการ 
จังหวัดลำาปาง		ผู้บริหาร		กฟผ.	ข้าราชการ		เอกชน		และประชาชนร่วมงานอย่างเนืองแน่น	 
ณ	โรงเรียนแม่เมาะวิทยา	อำาเภอแม่เมาะ	จังหวัดลำาปาง

การแข่งขันเดิน-ว่ิงเฉลิมพระเกียรติ	 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	 พระบรม- 
ราชินีนาถ	 แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน	 ได้จัดมาอย่างยาวนานและต่อเนื่อง 
ตั้ งแต่ปี 	 ๒๕๓๕	 จนถึงปัจจุบัน	 
นับเป็นปีที่	๒๔	แล้ว	ทั้งนี้รายได้จาก 
การดำาเนินงานจะนำาไปมอบให้แก่	 
กองทุนสงเคราะห์และพัฒนาจังหวัด 
ลำาปาง	ส่วนราชการในจังหวัดลำาปาง	 
และอำาเภอแม่เมาะ	 สำาหรับเป็นทุน 
ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์และ 
ส่งเสริมการศึกษาต่อไป

ด้านผลการแข่งขันปรากฏว่า	สิบเอก	บุญถึง	ศรีสังข์	นักวิ่งสังกัดอีโก้รันนิ่ง	 
คว้ารางวัลชนะเลิศฮาล์ฟมาราธอน	 ประเภทประชาชนชาวไทยท่ัวไป	 
ด้วยเวลา	๑.๑๒.๓๓	ชั่วโมง	และครองรางวัลชนะเลิศเป็นปีที่	๓	ติดต่อกัน	 
จึงได้รับสิทธ์ิครอบครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	 ฯ	 
สยามบรมราชกุมารี	ใบจริงไปครอง	ส่วนผู้ชนะเลิศฝ่ายหญิง	ได้แก่	นางเจน	 
วงษ์วรโชติ	 ด้วยเวลา	 ๑.๑๙.๐๖	 ชั่วโมง	 สำาหรับประเภทนานาชาติทั่วไป	 
ฝ่ายชาย	ได้แก่	Mr.	Onesmus	Muindi	ประเทศเคนยา	เวลา	๑.๑๐.๐๓	 
ชั่วโมง	 และฝ่ายหญิง	 ได้แก่	 Mrs.	 Cyhthia	 Chelangat	 ประเทศเคนยา	 
เวลา	๑.๑๘.๕๖	ชัว่โมง	รบัถว้ยเกยีรตยิศและเงนิรางวลัคนละ	๑๐,๐๐๐	บาท

สิบเอก บุญถึง ศรีสังข์ นางเจน วงษ์วรโชติ
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บทความพิเศษ Feature

นายชนินทร์ เชาวน์นิรัติศัย รองผู้ว่าการนโยบายและแผน กฟผ.  
กล่าวถึงแผน PDP 2015 ว่า ด้วยการทำางานร่วมกันระหว่าง 
กระทรวงพลังงานกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  
แผน PDP 2015 ได้เปิดโอกาสใหส้งัคมมสีว่นรว่มในการวางแนวทาง 
พลังงานของประเทศ โดยการจัดรับฟังความคิดเห็นและระดม 
ความคิดจากทุกภาคส่วนในสังคม ๔ คร้ัง ได้แก่ กรุงเทพฯ  
ขอนแกน่ เชยีงใหม ่และสรุาษฎรธ์าน ีการประชมุคณะอนกุรรมการ 
พยากรณ์และจัดทำาแผนพัฒนากำาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ 
ที่ ได้รวบรวมผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ เชี่ยวชาญด้าน 
พลังงานไว้หลายท่าน เพื่อให้แผนฉบับน้ีออกมา 
สมบูรณ์และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและ 
ประเทศชาติอย่างสูงสุด

แผน PDP 2015 มุ่งเน้นการสร้างความมั่นคง 
ของระบบไฟฟ้าของประเทศ โดยเฉพาะพื้นที่  
ที่มีความสำาคัญทางเศรษฐกิจ ได้แก่ พื้นที่ในเขต 
กรุงเทพฯ ปริมณฑล และภาคใต้ และได้ขยาย 
กรอบระยะเวลาให้สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกจิ 
และสังคมแห่งชาติของสำานักงานคณะกรรมการ 
พฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ(สศช.) โดยม ี
ระยะเวลาระหว่างปี ๒๕๕๘ - ๒๕๗๙ จากแผนเดิม  
(PDP 2010 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๓) ที่มีระยะเวลา 
ระหว่างปี ๒๕๕๕ - ๒๕๗๓ นอกจากนี้ยังมีการ 
ปรับปรุงและทบทวนแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 
และพลังงานทางเลือก และแผนอนุรักษ์พลังงาน  
โดย PDP 2015 มีการเพิ่มเป้าหมายกำาลังผลิตไฟฟ้า 

PDP 2015
แผนพลังงาน นำาอนาคตไฟฟ้าไทยให้ยั่งยืน
เรื่อง: ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพ: กองผลิตสื่อประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ  
(กพช.) ซึง่มีพลเอก ประยทุธ ์จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตร ีเปน็ประธาน ไดเ้หน็ชอบ 
แผนพัฒนากำาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๗๙ หรือ PDP 2015  
ซึ่งเป็นแผนพัฒนากำาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยฉบับล่าสุด ต่อจากนั้นเมื่อ 
วนัที ่๓๐ มถินุายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ทีป่ระชุมคณะรฐัมนตรไีดร้บัทราบแผน PDP 2015 

จากพลังงานหมุนเวียน ณ สิ้นปี ๒๕๗๙ เท่ากับ ๑๙,๖๓๔.๔ เมกะวัตต์ และ 
ให้ความสำาคัญกับแผนการอนุรักษ์มากยิ่งขึ้น จากเดิมแผน PDP 2010 ฉบับ 
ปรับปรุงคร้ังที่ ๓ มีเป้าหมายลดความเข้มข้นของการใช้พลังงาน (Energy  
Intensity: EI) ในสิ้นแผนปี ๒๕๗๓ ลดลงร้อยละ ๒๕ เมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๓  
โดยคาดวา่จะดำาเนนิงานไดต้ามเปา้หมายเพยีงรอ้ยละ ๒๐ แตใ่นแผน PDP 2015  
มีการต้ังเป้าหมายลดความเข้มข้นของการใช้พลังงาน ในส้ินแผนปี ๒๕๗๙  
ลดลงร้อยละ ๓๐ เม่ือเทียบกับปี ๒๕๕๓ คิดเป็นการลดใช้พลังงานไฟฟ้ารวม  
๘๙,๖๗๒ ล้านหน่วย

นายชนินทร์ เชาวน์นิรัติศัย

58-01-064_006-011 Egat_A-Coated.indd  6 9/23/15  8:15 PM



กรกฎาคม - สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ๗

แผน PDP 2015 มุ่งเน้นนโยบายการกระจายเชื้อเพลิง  
เพื่อลดความเส่ียงการพึ่งพาเชื้อเพลิงชนิดใดชนิดหน่ึง และ 
คำานึงถึงต้นทุนการผลิตไฟฟ้าที่เหมาะสม ประชาชนและ 
ภาคธุรกิจสามารถยอมรับได้ โดยไม่เป็นอุปสรรคต่อการ 
พฒันาทางเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศในระยะยาว โดย

๑) ลดการพึ่งพาก๊าซธรรมชาติ เป็นเชื้อเพลิงหลัก
๒) เพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าโรงไฟฟ้าถ่านหิน โดยใช้ 
 เทคโนโลยีสะอาด เน่ืองจากเป็นเช้ือเพลิงที่มีต้นทุนใน 
 การผลิตไฟฟ้าค่อนข้างตำ่า อีกทั้งมีปริมาณสำารองสูงเมื่อ 
 เทียบกับเชื้อเพลิงชนิดอื่น
๓) จัดหาไฟฟ้าจากต่างประเทศ โดยคำานึงถึงศักยภาพ 
 ที่สามารถจัดหาได้และมีราคาที่เหมาะสมจากประเทศ 
 เพื่อนบ้านหลาย ๆ ประเทศ ไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของ 
 กำาลังผลิตไฟฟ้าในระบบ
๔) สง่เสรมิการผลติไฟฟา้จากพลงังานหมนุเวยีน โดยการ 
 พิจารณาสัดส่วนไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานหมุนเวียน 
 จำาเป็นต้องคำานึงถึงความสามารถของระบบส่งไฟฟ้า 
 ร่วมด้วย
๕) จัดสรรโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ไว้ปลายแผนตามเดิม 
 เนื่องจากเป็นเชื้อเพลิงที่ต้นทุนไม่แพง สะอาด และช่วย 
 ลดโลกร้อน โดยให้มีการศึกษาโดยเฉพาะด้านเทคนิค  
 ความปลอดภัย สถานที่ตั้งของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ และ 
 ส่งเสรมิกระบวนการเรยีนรูใ้หป้ระชาชนเขา้ใจตอ่ประเดน็ 
 โรงไฟฟ้านิวเคลียร์อย่างต่อเนื่อง

การจัดทำา PDP จะต้องมีการพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าในอนาคต โดยการพยากรณ์ 
ความตอ้งการใชไ้ฟฟา้ในอนาคตพจิารณาจากผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ (Gross Domestic  
Product: GDP) ของสำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)  
เป็นหลัก โดยค่า GDP เฉลี่ยในแผน PDP 2015 นี้มีการประมาณการน้อยลงกว่าแผนเดิม  
(PDP 2010 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๓) ซึ่งมีค่า GDP เฉลี่ยร้อยละ ๔.๕ ต่อปี คือ แผน PDP 2015  
ประเมนิคา่ GDP เฉลีย่ทีร่อ้ยละ ๓.๙๔ ตอ่ป ีโดยคา่พยากรณช์ดุดงักลา่วไดจ้ดัทำาโดยพจิารณา 
จากความตอ้งการใชไ้ฟฟา้กรณปีกต ิ(Business as usual: BAU) รวมความตอ้งการของรถไฟฟา้  
BTS MRT และโครงการรถไฟฟ้าอีก ๑๐ สายที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง แต่ไม่รวมความต้องการ 
ไฟฟ้าสำาหรับโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงและรถ EV รวมทั้งพิจารณาผลการดำาเนินการ 
ตามแผนอนุรักษ์พลังงานและแผนพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก

ทั้งนี้มีการประมาณการค่าไฟฟ้าขายปลีกว่า 
จะเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ ๑.๘๙ เปอร์เซ็นต์ หรือมี 
ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยตลอดอายุแผนอยู่ที่ ๔.๕๘๗ บาท 
ต่อหน่วย ซึ่งจะช่วยรักษาศักยภาพในการแข่งขัน 
ของประเทศด้านต้นทุนการผลิตสินค้าและ 
เป็นราคาที่ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน
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นอกจากนี้แผน PDP 2015 ได้ตั้งเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้า 
ด้วยพลังงานทดแทนจากปัจจุบันที่ร้อยละ ๘ เป็นร้อยละ ๒๐ ของปริมาณ 
ความต้องการไฟฟ้ารวมของประเทศในปี ๒๕๗๙ ซึ่งมาจากพลังนำ้าขนาดเล็ก  
พลังงานลม แสงอาทิตย์ ขยะ ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ และพืชพลังงาน ดังนั้น  
ณ ส้ินปี ๒๕๗๙ จะมกีำาลงัผลติไฟฟา้จากพลงังานหมนุเวยีนเทา่กบั ๑๙,๖๓๔.๔  
เมกะวัตต์ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ที่อยากให้มี 
พลังงานหมุนเวียนมากขึ้น

สำาหรับแผนอนุรักษ์พลังงาน ได้มีการปรับปรุงและทบทวนแผนอนุรักษ์ 
พลงังานใน ๔ ภาคเศรษฐกจิ ไดแ้ก ่บา้นทีอ่ยูอ่าศยั อตุสาหกรรม อาคารธรุกจิ 
และขนส่ง เพื่อให้แผนมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เฉพาะด้านไฟฟ้าจะประกอบ 
ด้วย ๖ มาตรการ ได้แก่

๑) การจัดการโรงงานและอาคารควบคุม
๒) มาตรการประสิทธิภาพพลังงานในอาคาร
๓) การใช้เกณฑ์มาตรฐานและติดฉลากอุปกรณ์
๔) การสนับสนุนด้านการเงิน
๕) มาตรการส่งเสริม LED
๖) มาตรการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานการประหยัดพลังงานสำาหรับผู้ผลิต 
 และจำาหน่ายพลังงาน

ซึ่งเป็นมาตรการที่มีศักยภาพและมีโอกาสเห็นผลได้เชิงประจักษ์สูง 
ร้อยเปอร์เซ็นต์ กล่าวคือ ณ ปี ๒๕๗๙ สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้า 
รวมได้ทั้งสิ้น ๘๙,๖๗๒ ล้านหน่วย สามารถลดการสร้างโรงไฟฟ้าในปี ๒๕๗๙  
ได้ประมาณ ๑๐,๐๐๐ เมกะวัตต์ หรือเฉลี่ยปีละ ๕๐๐ เมกะวัตต์

ส่วนเรื่องปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อหน่วยพลังงานไฟฟ้า 
ตามแผน PDP 2015 มีค่าตำ่ากว่าแผน PDP เดิม เป็นผลจากนโยบายพลังงาน 
ของประเทศที่ให้ความสำาคัญในการกระจายสัดส่วนการผลิตไฟฟ้า และ 
มีการเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนท้ังในประเทศและ 
ต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะไปทดแทนการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิล  
โดยในปี ๒๕๗๓ มีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยพลังงานไฟฟ้า 
ประมาณ ๐.๓๔๒ kg CO

2
/kWh ตำ่ากว่าแผนเดิม ที่มีการปลดปล่อยก๊าซ 

เรือนกระจกต่อหน่วยพลังงานไฟฟ้าประมาณ ๐.๓๘๕ kg CO
2
/kWh ลดลง  

๐.๐๔๓ kg CO
2
/kWh และช่วงปลายแผนในปี ๒๕๗๙ การปลดปล่อย 

ก๊าซเรือนกระจกต่อพลังงานไฟฟ้าประมาณ ๐.๓๑๙ kg CO
2
/kWh

บทบาทหน้าที่และโครงการในความรับผิดชอบ กฟผ. ตามแผน PDP 2015  
กฟผ. มีบทบาทหน้าที่ดังนี้คือ

๑. ดแูลรกัษาความมัน่คงระบบไฟฟา้ของประเทศ โดยกอ่สรา้งโรงไฟฟา้ใหม ่ 
 ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิมที่หมดอายุพัฒนาระบบส่งไฟฟ้า

๒. สนับสนุนนโยบายพลังงานของกระทรวงพลังงาน โดยก่อสร้าง 
 โรงไฟฟา้ใหมท่ัง้โรงไฟฟา้เชือ้เพลงิฟอสซลิและพลงังานหมนุเวยีน เพือ่เปน็ 
 โรงไฟฟ้าหลักและเป็นกำาลังผลิตไฟฟ้าสำารองของระบบพัฒนาระบบ 
 ส่งไฟฟ้าให้รองรับโครงการโรงไฟฟ้าใหม่และปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้า  
 เดินหน้ามาตรการการจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า (DSM) และพัฒนาระบบ 
 โครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกริด (Smart Grid) เพ่ือบริหารจัดการไฟฟ้า 
 ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมทั้งรองรับพลังงานทดแทนท่ีเพิ่มสูงขึ้น 
 ในอนาคต
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ในส่วน โครงการโรงไฟฟ้า ที่ กฟผ. รับผิดชอบ 
ตามแผน PDP 2015 มีทั้งโครงการที่ได้รับอนุมัติ 
จาก ครม. และมโีครงการโรงไฟฟา้ทีม่คีวามจำาเปน็ 
ต้องสร้างเพื่อเสริมความมั่นคงให้กับระบบไฟฟ้า
ในพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยงและมีความสำาคัญ (ช่วงปี 
๒๕๕๘ - ๒๕๖๘) มีจำานวนทั้งสิ้น ๑๒ โครงการ 
คิดเป็นกำาลังผลิต ๑๑,๖๙๘.๓ เมกะวัตต์ โดยมี
รายละเอียดดังนี้

ปี โครงการก่อสร้างโดย กฟผ. เมกะวัตต์

๒๕๕๙ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ ๒ ๘๔๘.๓

๒๕๖๑ โรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน เครื่องที่ ๔ - ๗

โรงไฟฟ้าลำาตะคอง สูบกลับ ๓ - ๔

๖๐๐.๐๐

๕๐๐.๐๐

๒๕๖๒ โรงไฟฟ้าบางปะกงทดแทน เครื่องที่ ๑ - ๒

โรงไฟฟ้าพระนครใต้ทดแทน เครื่องที่ ๔ - ๕

โรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่

๑,๓๐๐.๐๐

๑,๓๐๐.๐๐

๘๐๐.๐๐

๒๕๖๔ โรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา เครื่องที่ ๑ ๑,๐๐๐.๐๐

๒๕๖๕ โรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน เครื่องที่ ๘ - ๙

โรงไฟฟ้าพระนครใต้ทดแทน ชุดที่ ๑ - ๒

๔๕๐.๐๐

๑,๓๐๐.๐๐

๒๕๖๖ โรงไฟฟ้าวังน้อยทดแทน ชุดที่ ๑ - ๒ ๑,๓๐๐.๐๐

๒๕๖๗ โรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา เครื่องที่ ๒ ๑,๐๐๐.๐๐

๒๕๖๘ โรงไฟฟ้าวังน้อยทดแทน ชุดที่ ๓ ๑,๓๐๐.๐๐

รวม ๑๑,๖๙๘.๓

หมายเหตุ:

อักษรสีดำา
หมายถึง โรงไฟฟ้าที่ได้รับการอนุมัติจาก ครม. แล้ว
อักษรสีเขียว
หมายถึง โครงการโรงไฟฟ้าเพื่อความมั่นคงของระบบ

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน กฟผ.  
ในช่วงปี ๒๕๕๘ – ๒๕๗๙

พลังงานแสงอาทิตย์ ๑๗๑.๓ เมกะวัตต์

พลังงานลม ๑๖๘.๐ เมกะวัตต์

พลังงานนำ้า ๑๕๖.๖ เมกะวัตต์

ชีวมวล ๘.๐ เมกะวัตต์

พืชพลังงาน ๕๐.๐ เมกะวัตต์

รวม ๕๕๓.๙ เมกะวัตต์

นอกเหนือจากโครงการโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ กฟผ. ยังเล็งเห็นถึงความสำาคัญ 
ของความยั่งยืนในการผลิตไฟฟ้า โดยมีการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน  
เช่น โรงไฟฟ้าพลังลม พลังแสงอาทิตย์ พลังนำ้าขนาดเล็ก ตลอดจนนำาพืชพลังงาน 
มาใชใ้นการผลติไฟฟา้ คดิเปน็กำาลงัผลติ ๕๕๓.๙ เมกะวตัต ์โดยสรปุตามประเภท 
เชื้อเพลิงได้ดังตาราง
โครงการและแผนงานพัฒนาระบบส่งไฟฟ้า ที่ กฟผ. จะดำาเนินการในช่วงเวลา 
ตามแผน PDP 2015 ประกอบด้วยโครงการต่าง ๆ ดังนี้
- โครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าเพื่อเสนอความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น 
 จำานวน ๔ โครงการ
- โครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า จำานวน ๘ โครงการ
- โครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน จำานวน ๔ โครงการ
- โครงการระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรองรับการเชื่อมต่อโรงไฟฟ้า จำานวน ๙ โครงการ (เพื่อรองรับการซื้อโรงไฟฟ้าจาก IPP, SPP และต่างประเทศ)
- โครงการเชื่อมโยงระบบส่งไฟฟ้าระหว่างประเทศแบบระบบต่อระบบ (Grid to Grid)
- โครงการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกริด (Smart Grid)

ดังนั้น แผน PDP 2015 นี้จะเป็นแผนที่นำาทางพลังงานของประเทศไทยฉบับใหม่ ซึ่งเชื่อมั่นว่าตลอด ๒๐ ปีข้างหน้า ประเทศไทยจะมี 
ความมั่นคงของระบบไฟฟ้าของประเทศในราคาต้นทุนค่าไฟฟ้าที่เหมาะสมและใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนา 
สังคมไทยให้ก้าวไกลต่อไป
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กรกฎาคม - สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘๑๐

พลังงานวันนี้ ENERGY Today

แผนพลงังานของญีปุ่น่ทีร่ะบสุดัสว่นกำาลงัผลติไฟฟา้จากพลงังานนวิเคลยีร์เปน็รอ้ยละ ๒๐ - ๒๒ 
สำาหรับปี ๒๕๗๓ ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการที่ปรึกษาแล้ว ในแผนยังได้ระบุถึงการลด 
การใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลและเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนด้วย

Japan’s “Energy Mix”2013
940TWh total

AT•MS IN JAPAN
Japan looks to transfrom its energy mix by 2030 (Image: JAIF)
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     ญี่ปุ่นมุ่งสมดุลพลังงาน
นำาพลังงานนิวเคลียร์กลับมาร้อยละ ๒๐ ภายใน ๑๕ ปี

เรียบเรียง: สุภร เหลืองกำาจร

คณะอนุกรรมการด้านการคาดการณ์ความต้องการและกำาลังผลิต 
พลังงานในระยะยาว ภายใต้คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านแหล่ง 
พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติได้อนุมัติร่างรายงานในวันที่  
๑ มถินุายน พ.ศ. ๒๕๕๘ รายงานของกระทรวงเศรษฐกจิ การคา้ และ 
อุตสาหกรรม ประเทศญี่ปุ่น (Ministry of Economy, Trade and  
Industry - METI) ระบุว่าความต้องการพลังงานของประเทศญี่ปุ่น 
จะเพิ่มจาก ๙๔๐ เทระวัตต์ในปี ๒๕๕๖ เป็น ๙๘๐.๘ เทระวัตต์ 

ในปี ๒๕๗๓ เมื่อปี ๒๕๕๖ ญี่ปุ่นใช้ LNG ผลิตไฟฟ้า 
เป็นสัดส่วนร้อยละ ๔๓.๒ ถ่านหินร้อยละ ๓๐.๓  
นำ้ามันร้อยละ ๑๔.๙ และใช้นิวเคลียร์ผลิตไฟฟ้า 
เป็นสัดส่วนแค่ร้อยละ ๑.๗ ท่ีเหลือเป็นพลังงาน 
หมุนเวียน (ข้อมูลจากองค์กรอุตสาหกรรมปรมาณู
แห่งญี่ปุ่น - JAIF)

14.9%

LNG
43.2%

13.4-
14.4%

8.8-
9.2%

26% 27%

Nuclear
20-22%

30.3%
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ประธานสมาคมบริษัทไฟฟ้าของญี่ปุ่น (FEPC) นายมาโกโตะ ยากิ กล่าวในงาน 
สัมมนาสื่อเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ว่า “เราเชื่อว่านโยบายพลังงาน 
เป็นนโยบายหลักของประเทศ และต้องได้รับการดำาเนินการทั้งในระยะสั้นและ 
ระยะยาว โดยอิงจากนโยบาย S+3E (ความปลอดภัย - Safety, ความมั่นคง 
ทางพลังงาน - Energy Security, ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ - Economic  
Eff  iciency, การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม - Environmental Conservation)  
โดยเฉพาะเมื่อญี่ปุ่นมีแหล่งพลังงานไม่มาก”

นายมาโกโตะกล่าวเพิ่มว่า “พวกเราเห็นว่าร่างแผนพลังงานดังกล่าวมีสัดส่วน 
พลังงานที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุนโยบาย 3E และสำาหรับพลังงานนิวเคลียร์  
แผนฉบับใหม่นี้กำาหนดกำาลังผลิตเป็นตัวเลขที่ชัดเจนเพื่อให้เกิดความมั่นคง  
สอดคลอ้งกบันโยบายพลงังานยทุธศาสตร ์(Strategic Energy Policy) ซึง่กลา่วไว้ 
ก่อนหน้าว่าต้องมีการตัดสินใจเร่ืองสัดส่วนกำาลังผลิตจากพลังงานนิวเคลียร์  
เรามองว่าแผนดังกล่าวเป็นก้าวสำาคัญที่จะช่วยให้เดินหน้าต่อไปได้

“หวัใจหลกัในการจะเดนิหนา้ตอ่ไปคอื วธิกีารปฏบิตัติามแผนสดัสว่นพลงังาน 
แผนใหม่ที่รัฐบาลได้จัดทำาขึ้น บริษัทไฟฟ้าจะบรรลุนโยบาย S+3E และมุ่งสู่ 
นโยบายพลงังานของญีปุ่น่โดยการรกัษาและสรา้งระบบไฟฟา้อยา่งเหมาะสม  
สอดคล้องกับแผนนโยบายของรัฐบาล”

อยา่งไรกต็าม นายมาโกโตะกลา่วทิง้ทา้ยวา่ “พวกเราขอใหร้ฐับาลชว่ยพจิารณา 
ดูว่าจำาเป็นต้องมีนโยบายและทิศทางด้านส่ิงแวดล้อมใดมารองรับบ้าง เพื่อ 
จะได้กำาหนดสัดส่วนพลังงานได้อย่างเหมาะสมที่สุด”

โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์

ข้อมูลจาก: World Nuclear News

ในรายงานของ METI ได้ระบุสัดส่วนของพลังงานนิวเคลียร์ไว้ที่ร้อยละ  
๒๐ - ๒๒ ในปี ๒๕๕๖ และพลังงานหมุนเวียนร้อยละ ๒๒ - ๒๔  
พร้อมทั้งลดสัดส่วนถ่านหินลงเป็นร้อยละ ๒๖ LNG เป็นร้อยละ ๒๗  
และนำ้ามันเพียงแค่ร้อยละ ๓

ในรายงาน JAIF ได้ระบุว่า สัดส่วนพลังงานนิวเคลียร์ที่กำาหนดขั้นตำ่า 
ไว้ที่ร้อยละ ๒๐ “มาจากการกลับมาเดินเครื่องโรงไฟฟ้าพลังงาน 
นิวเคลียร์ที่ได้รับการรับรองระบบความปลอดภัยเรียบร้อยแล้ว”

หลังจากเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนเป็นระยะเวลา ๑ เดือน  
รายงานฉบับนี้จะได้รับการอนุมัติจาก METI อย่างเป็นทางการ

ญี่ปุ่นได้เผยแพร่แผนพลังงานพื้นฐาน (Basic Energy Plan) ฉบับที่ ๔  
เมื่อเดือนเมษายน ๒๕๕๗ โดยฉบับที่ ๑ - ๓ ได้รับอนุมัติเมื่อปี ๒๕๕๖, 
๒๕๕๐ และ ๒๕๕๓ ตามลำา ดับ ตามแผนดังกล่าว METI  
ได้พิจารณาว่า พลังงานนิวเคลียร์เป็นแหล่งพลังงานในประเทศที่ 
ช่วยให้ระบบไฟฟ้ามั่นคง ต้นทุนการผลิตไม่สูง และมีการปล่อยก๊าซ 
เรือนกระจกตำ่า อย่างไรก็ตาม ทาง METI ได้ยำ้าว่า พลังงานนิวเคลียร์ 
ต้องได้รับการพัฒนาโดยคำานึงถึงความปลอดภัยเป็นลำาดับแรก และมี 
การดำาเนนิการอยา่งตอ่เนือ่งเพือ่พรอ้มรบัมอืกบัภาวะฉกุเฉนิ พลงังาน 
นิวเคลียร์เป็น “แหล่งพลังงานสำาคัญที่ช่วยสนับสนุนความม่ันคง 
ของโครงสร้างความต้องการและการจัดหาพลังงาน”
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โรงไฟฟ้าในอนาคต Plant for Future

ชุมชนเมืองกับโรงไฟฟ้า
เหนือเทคโนโลยีคือความใส่ใจและรับผิดชอบ
เรียบเรียง: เบญจมาศ

ประเทศไทยยังเต็มไปด้วยคำาถามมากมายว่า โรงไฟฟ้าจะตั้งอยู่ในชุมชนโดยไม่สร้างผลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อมได้จริงหรือไม่ แต่ประสบการณ์อันยาวนานของเมืองใหญ่ ๆ  ทั่วโลกต่างประจักษ์แล้วว่า  
การบริหารจัดการที่ดีและเทคโนโลยีปัจจุบันมีคำาตอบให้สำาหรับทุกเรื่อง อยู่ที่ว่าจะดำาเนินการด้วย 
ความเข้าใจในรากเหง้าและวิถีแห่งชุมชนนั้น ๆ อันเปรียบเสมือนบ้านที่เขาอยู่อย่างไร
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เราลองมาดกูนัวา่ในเมอืงทอ่งเทีย่วตา่ง ๆ  ทัง้ในยโุรปและเอเชยี มวีธิกีารบรหิารจดัการโรงไฟฟา้อยา่งไร ทีแ่มแ้ตน่กัทอ่งเทีย่ว 
ที่พิถีพิถันในทุกรายละเอียดก็อาจเพลิดเพลินไปกับเสน่ห์และเอกลักษณ์ของเมืองจนไม่ทันสังเกตเห็นความแปลกแยก  
ในทางกลบักนัโรงไฟฟา้เหลา่นีย้งัมสีว่นในการชว่ยสง่เสรมิและดแูลความเปน็อยูข่องคนในทอ้งถิน่ พรอ้มกบัผลติพลงังานเพือ่ 
อำานวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวได้มีช่วงเวลาแห่งความประทับใจ และกลับไปด้วยความหวังว่าจะได้มาเยือนอีกครั้ง

สำาหรบั ทวปียโุรป ทกุคนตอ้งนกึถงึปารสี เมอืงหลวงทีอ่บอวลไปดว้ย 
บรรยากาศแสนโรแมนติก ศูนย์กลางแฟชั่นของโลกซึ่งมีสถานที่ 
ท่องเที่ยวที่หลายคนบอกว่าต้องไปสักครั้งก่อนตาย ไม่ว่าจะเป็น 
หอไอเฟล มหาวหิารนอ็ทร-์ดาม รมิฝัง่แมน่ำา้แซน ถนนชองปเ์ซลเีซ่ส่ ์ 
และประตูชัยนโปเลียน หรือพิพิธภัณฑ์ชื่อดังอย่างลูฟวร์ เป็นต้น

ห่างจาก กรุงปารีส ไปทางตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ ๑๒๐  
กิโลเมตร เราจะพบ โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ Nogent-sur- 
Seine ของบริษัท EDF เป็นโรงไฟฟ้าโรงแรกที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่นำ้า 
แซน เนื่องจากโรงไฟฟ้าต้องใช้นำ้าในการเดินเคร่ืองผลิตไฟฟ้า  
จึงมีการกำาหนดระดับปริมาณนำ้าที่ใช้และที่จะปล่อยออกมา 
อย่างเคร่งครัด โรงไฟฟ้ามีหน้าที่ต้องรับผิดชอบในการดูแลรักษา 
สิ่งแวดล้อมตามที่รัฐบาลกำาหนด ไม่ว่าจะเป็นการรักษาคุณภาพนำ้า  
อากาศ และสิ่งแวดล้อม ในระบบการจัดการของเสียมีการจำากัด 
ปรมิาณการปลอ่ยของเสยี การคดัแยกขยะ และการจดัเกบ็ของเสยี 
ไปทิ้งอย่างเหมาะสม โดยโรงไฟฟ้ามีการนำาของเสียมาผ่าน 
กระบวนการ แล้วนำากลับมาใช้ใหม่ในปริมาณถึงร้อยละ ๘๐  
และมีการลดปริมาณกากกัมมันตรังสีอีกด้วย

โรงไฟฟ้ายังมีบทบาทสำาคัญในการพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจ 
ท้องถิ่น โดยใช้งบประมาณกว่า ๑๐ - ๒๐ ล้านยูโรต่อปี สนับสนุน 
โครงการเพ่ือชุมชนหลาย ๆ โครงการ เพื่อให้ชุมชนมีการพัฒนา 
อย่างยั่งยืน และโรงไฟฟ้ายังมีการติดต่อสื่อสารกับองค์กรข้อมูล 
ข่าวสารท้องถิ่นที่มีการคัดเลือกคนในชุมชนเป็นตัวแทนอีกด้วย

ปารีส ศูนย์กลางการท่องเที่ยวและแฟชั่นของโลก

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ Nogent-sur-Seine มีเครื่องปฏิกรณ์ 
นิวเคลียร์ ๒ เคร่ือง กำาลังผลิตเครื่องละ ๑,๓๐๐ เมกะวัตต์  
สนองความต้องการใช้ ไฟฟ้าของแคว้นอีล-เดอ-ฟร็องส์  
(Î l^le-de-France) ได้ถึง ๑ ใน ๓
ที่มา: http://www.waymarking.com/gallery/image. 
aspx?f=1&guid=ba88dd62-28e5-4fc2-af05-48b34b0c 
9384&gid=3

เรือขนส่งถ่านหินแบบเปิดในแม่นํ้าแซน 
แล่นผ่านกลางกรุงปารีส
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จากฝรัง่เศสเราอาจจะเดนิทางตอ่ดว้ยรถไฟไปยงัประเทศเยอรมน ีทีน่กัทอ่งเทีย่วรูจ้กัเปน็อยา่งด ี
และไม่พลาดที่จะไปเยี่ยมเยือนเมืองต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเบอร์ลิน ฮัมบูร์ก มิวนิก และโคโลญ

กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี เป็นเมืองหลวงและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ  
เป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรม การเมือง วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ เวทีแสดงศิลปะและดนตรี 
ที่มีชื่อเสียง เป็นหนึ่งในนครที่จัดประชุมและแสดงสินค้าของโลกที่มีผู้ไปท่องเที่ยวมากเป็น 
อันดับสามในสหภาพยุโรป สถานที่ท่องเที่ยวสำาคัญของเบอร์ลินคงไม่พ้นสถานที่สำาคัญทาง 
ประวัติศาสตร์ในสมัยสงครามเย็นอย่างกำาแพงเบอร์ลิน เช็คพอยท์ชาร์ลี ประตูบรันเดนบูร์ก  
ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสัญลักษณ์แห่งการแบ่งแยกระหว่างเบอร์ลินตะวันออกกับตะวันตก

และในกรุงเบอร์ลินท่ีเต็มไปด้วยกลิ่นอายของประวัติศาสตร์แห่งนี้เอง ยังมี โรงไฟฟ้าถ่านหิน  
Reuter West CHP ของบริษัท Vattenfall อยู่ทางทิศตะวันตกประมาณ ๑๕ กิโลเมตร  
บนริมฝ่ังแม่นำ้าชเปร (Spree) ซึ่งเป็นแม่นำ้าที่ไหลมาจากแซกโซนี บรันเดนบูร์ก และ 
ไหลตัดผ่านใจกลางกรุงเบอร์ลินไปบรรจบกับแม่นำ้าฮาเฟิล (Havel) ใช้ถ่านหินลิกไนต์และบิทูมินัสเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า 
จำานวน ๓,๓๐๐ ตันต่อวัน โดยนำาเข้าถ่านหินกว่าร้อยละ ๗๕ จากโปแลนด์ และร้อยละ ๒๐ จากรัสเซีย

โรงไฟฟ้าใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า Combined Heat  
and Power (CHP) เปน็การผลติไฟฟา้และความรอ้น 
ไปพร้อมกัน ซึ่งช่วยให้ประสิทธิภาพเชื้อเพลิงสูงขึ้น 
ร้อยละ ๘๐ มีอุปกรณ์และเครื่องมือสำาหรับกำาจัด 
ของเสียต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพทั้งเครื่องดักจับฝุ่น 
และเครื่องกำาจัดซัลเฟอร์ไดออกไซด์ โดยวัสดุที่เหลือ 
จากกระบวนการเผาไหมแ้ละการกำาจดัของเสยีจะถกู 
นำากลับไปผลิตเป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงไว้ใช้งาน 
ในอุตสาหกรรมอื่นต่อไป

เมื่อเต็มอิ่มกับเบอร์ลินแล้ว นักท่องเที่ยวหลาย ๆ  คน 
ไมพ่ลาดทีจ่ะนัง่รถตอ่เพือ่ไปเยอืนโคโลญ เมอืงทีใ่หญ ่
เป็นอันดับ ๔ ของประเทศเยอรมนี ซ่ึงเป็นแหล่งท่องเทีย่ว 
เชิงวัฒนธรรมและศิลปะ และมีจุดเด่นคือ มหาวิหาร 
ขนาดใหญ่ท่ีสุดในยุโรป เป็นศาสนสถานของศาสนาคริสต์ 
นิกายโรมันคาทอลิก ลักษณะพิเศษคือ มียอดแหลม 
สองยอด ได้รับการยกขึ้นเป็นมรดกโลกโดยองค์การ 
ยูเนสโกในปี ๑๙๙๖ นักท่องเที่ยวทั่วโลกยังรู้จัก 
เมืองนี้ ในนามของแหล่งผลิตนำ้าหอมชนิดหนึ่ง 
ที่เรียกว่า โอดิโคโลญ

๑๔

กรุงเบอร์ลิน
ที่มา: http://www.pirandello-berlin.com/en/berlin

โรงไฟฟ้า Reuter West CHP กำาลังผลิต ๕๖๔ เมกะวัตต์ เริ่มเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าในปี ๑๙๘๗

เมืองโคโลญยามคำ่าคืน
ที่มา: http://www.timesofisrael.com/cologne-museum-to-return-nazi-looted-artwork/
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ห่างจาก เมืองโคโลญ ไปทางตอนเหนือประมาณ ๒๐  
กิโลเมตร จะพบ โรงไฟฟ้าถ่านหิน Niederaussem  
ของบริษัท RWE ตั้งอยู่ที่เมืองเบิร์กไฮม์ (Bergheim)  
จำานวน ๙ โรง โรงแรกเริ่มเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าในปี  
๑๙๖๓ และโรงล่าสุดเดินเครื่องในปี ๒๐๐๓ มีจุดเด่นคือ 
ใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพการผลิตมากกว่าร้อยละ 
๔๓ จึงช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง  
๓ ล้านตันต่อปี มีผลให้ลดการปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
และไนโตรเจนออกไซด์ลงถึงร้อยละ ๓๐ โรงไฟฟ้า 
ยงัมศีนูยน์วตักรรมถา่นหนิ มโีครงการวจิยัหลายโครงการ 
เพือ่ลดการปลอ่ยกา๊ซคารบ์อนไดออกไซด ์ซึง่ผลการวจิยั 
ยังนำาไปเผยแพร่แก่โรงไฟฟ้าอื่น ๆ และผู้สนใจด้วย

ข้ามฝั่งมหาสมุทรมายังเมืองท่องเที่ยวทวีปเอเชีย ของเราบ้าง แน่นอนว่าหน่ึงในน้ัน 
ต้องเป็นญ่ีปุ่น ประเทศที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวไทยเป็นอันดับหน่ึงก็ว่าได้  
เมืองท่องเที่ยวสำาคัญที่นักท่องเที่ยวไม่พลาดที่จะไปเยี่ยมชมคือ เกียวโต ซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่า 
ของญ่ีปุ่นมานานกว่า ๑,๐๐๐ ปี ตั้งแต่ปี ค.ศ. ๗๙๔ ก่อนจะย้ายไปยังเอโดะหรือโตเกียว 
ในปัจจุบัน ในปี ๑๘๖๙

มนต์เสน่ห์เกียวโตมีปรากฏให้เห็นผ่านวิถีชีวิตและภูมิทัศน์ที่บ่งบอกความเป็นญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม  
ที่เกียวโตนี้นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม พระราชวัง วัด และศาลเจ้า 
ที่มีอยู่ทุกมุมเมือง ห่างจากเกียวโตไป ๖๐ กิโลเมตร จะเจอเมืองเล็ก ๆ เมืองหนึ่งชื่อว่า ไมซุรุ
หนึง่ในเมอืงทา่สำาคญัและเมอืงชายทะเลทีเ่กา่แก ่มภีมูทิศันท์ีส่วยงามและมสีญัลกัษณเ์ปน็อาคาร 
เกบ็สนิคา้สรา้งดว้ยอฐิสแีดง และในเมอืงแหง่นีเ้องม ีโรงไฟฟา้ Maizuru เปน็โรงไฟฟา้ถา่นหนิ 
แห่งแรกของบริษัท Kansai Electric Power ต้ังอยู่ ซึ่งมีพื้นที่ส่วนหนึ่งอยู่ในเขตอุทยาน 
แห่งชาติ Wakasa Wan Quasi-National Park เพื่อรักษาสภาพภูมิทัศน์เดิมไว้ให้มากที่สุด  
จึงมีการออกแบบโรงไฟฟ้าและไซโลสำาหรับเก็บถ่านหินให้ใช้พื้นท่ีให้น้อยท่ีสุด และ 
จากการค้นพบพืชหายากหลายชนิดในบริเวณโรงไฟฟ้า ทำาให้มีการสร้างส่วนสำาหรับอนุรักษ์ 
ป่าไม้ในเขตโรงไฟฟ้าด้วย

ล่องลงใต้ไปอีกนิด ยังมี โรงไฟฟ้าถ่านหิน Tachibana-wan ตั้งอยู่ที่จังหวัดโทคุชิมะ บนเกาะ 
ชิโกะกุ ในเขตอุทยานแห่งชาติ Seto Naikai มีกำาลังผลิตรวม ๒,๘๐๐ เมกะวัตต์ อีกหนึ่งใน 
โรงไฟฟ้าของประเทศญี่ปุ่นที่ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ

จะเห็นว่า การดำาเนินงานของโรงไฟฟ้าในต่างประเทศ โดยเฉพาะเมืองที่มีชื่อเสียงของโลก  
มีการพัฒนา ฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ มายาวนานจนได้รับการยอมรับจากคนท้องถิ่น 
และผูม้าเยีย่มเยอืน ซึง่ถา้ทกุฝา่ยมคีวามตัง้ใจจรงิและเปดิใจกวา้ง รว่มคดิ รว่มทำา แสวงหา 
ส่ิงที่ดีที่สุด ก็เชื่อว่าวันหนึ่งเร่ืองราวดี ๆ แบบนี้ ก็สามารถเกิดข้ึนได้ในประเทศไทย 
อย่างแน่นอน

๑๕

โรงไฟฟ้าถ่านหิน Niederaussem ประเทศเยอรมนี กำาลังผลิตรวม ๓,๔๐๐ เมกะวัตต์
ที่มา: http://www.energystate.de/respics/id_168_1_skal.jpg

โรงไฟฟ้าถ่านหิน Maizuru ๒ โรง กำาลังผลิตรวม ๑,๘๐๐ เมกะวัตต์ เดินเครื่อง 
ในปี ๒๐๐๔ และ ๒๐๑๐ ใช้เทคโนโลยีผลิตไฟฟ้าแบบ Supercritical
ที่มา: http://www.kurihalant.co.jp/en/department/powerplant.html

ภาพมุมสูงอ่าวไมซุรุ จากภาพจะเห็นโรงไฟฟ้าอยู่ด้านบน
ที่มา: http://www.pictures.org.es/japan/city.php?Maizuru&id=386

ข้อมูลและภาพจาก:
http://www.rwe.com/web/cms/en/60132/rwe-power-ag/locations/lignite/niederaussem-power-plant/

http://powerplants.vattenfall.com/reuter-west
http://www.industcards.com/st-coal-japan.htm
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เส้นทางสู่ธุรกิจ Road to BUSINESS

เรียบเรียง: ทีมข่าวประชาสัมพันธ์

ไตรมาสแรก ปี ๒๕๕๘
กำาไร ๑,๒๙๙ ล้านบาท
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คณะผู้บริหารบริษัทผลิตไฟฟ้า จำากัด (มหาชน) หรือ EGCO นำาโดย 
นายสหสั ประทกัษน์กุลู กรรมการผูจ้ดัการใหญ ่แถลงผลการดำาเนนิงาน 
ไตรมาส ๑ ปี ๒๕๕๘ ในการประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst’s Brief ing)  
ณ โรงแรมดิโอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ ว่า ในไตรมาสที่ ๑ บริษัทฯ  
มกีำาไรกอ่นผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่น (FX) และภาษเีงนิไดร้อการ 
ตัดบัญชี จำานวน ๑,๒๙๙ ล้านบาท ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกัน 
ของปีก่อน จำานวน ๕๗๐ ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากธุรกิจ 
ผลิตไฟฟ้าผลประกอบการลดลง ซ่ึงเป็นไปตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า  
โดยส่วนใหญ่มาจากการที่โรงไฟฟ้าระยองหมดสัญญาซื้อขายไฟกับ  
กฟผ. เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

อย่างไรก็ตาม EGCO มีโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและคาดว่า 
จะเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ (COD) ได้ภายในปีหน้า ได้แก่ โครงการ 
โรงไฟฟ้าขนอม หน่วยที ่๔ จังหวัดนครศรีธรรมราช กำาลังผลิต ๙๓๐ 
เมกะวัตต์ โดยขณะน้ีก่อสร้างแล้วเสร็จไปประมาณร้อยละ ๘๔.๑๐  
คาดว่าจะจ่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ได้ในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙  
โครงการชัยภมู ิวนิดฟ์ารม์ กำาลงัผลติ ๙๐ เมกะวตัต ์เริม่ตน้กอ่สรา้งแลว้ 
เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อม 
เดินเครื่องได้ในเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ และยังมีโครงการเขื่อนไซยะบุรี  
ใน สปป.ลาว กำาลังผลิต ๑,๒๒๐ เมกะวัตต์ โดย EGCO ถือหุ้นอยู่ 
รอ้ยละ ๑๒.๕๐ ซึง่มคีวามกา้วหนา้ในการกอ่สรา้งแลว้ประมาณรอ้ยละ  
๔๓.๕๒ และคาดว่าจะจ่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ในปี ๒๕๖๒

นอกจากนี ้EGCO ยงัมกีารพฒันาโครงการใหม ่ๆ  ตลอดจนลงทนุ 
ซื้อหุ้นเพิ่มในกิจการร่วมค้า โดย EGCO ได้ลงทุนซื้อหุ้นจำานวน 
รอ้ยละ ๓๓.๓๓ ในบรษิทัพฒันาพลงังานธรรมชาต ิจำากดั (NED)  
รวมถอืหุน้ทัง้สิน้รอ้ยละ ๖๖.๖๗ ทัง้นี ้NED เปน็เจา้ของโรงไฟฟา้ 
พลงังานแสงอาทติย ์ลพบรุ ีโซลาร ์และวงัเพลงิ โซลาร ์กำาลงัผลติ 
รวม ๖๓ เมกะวัตต์ และมีโครงการ SPP ที่อยู่ระหว่างการพัฒนา  
๓ โครงการ คอื โครงการชยัภมู ิวนิดฟ์ารม์ กำาลงัผลติ ๙๐ เมกะวตัต ์ 
คาดว่าจะจ่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ในเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ 
โครงการทเีจ โคเจน ปทมุธาน ีกำาลงัผลติ ๑๑๐ เมกะวตัต ์คาดวา่ 
จะจ่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ และ 
โครงการเอสเค โคเจน กับโครงการพีที โคเจน ที่จังหวัดราชบุรี  
กำาลังผลิต ๑๒๕ เมกะวัตต์ คาดว่าจะจ่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์  
ในราวเดือนตุลาคม ๒๕๖๐

นายสหัส ประทักษ์นุกูล

ลพบุรี โซลาร์
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แชร์ประสบการณ์งานด้านมวลชน

เรื่อง: กฤษณ์ สุนทรชาติ
ภาพ: กองผลิตสื่อประชาสัมพันธ์

จับเข่าเล่าประสบการณ์ ROUND Table

๒ อดีตผู้บริหาร
นายวีระวัฒน์ ชลายน

นายณรงค์ศักดิ์ วิเชษฐ์พันธุ์
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กรกฎาคม - สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ๑๙

การให้ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางสื่อสารต่าง ๆ เช่น สิ่งพิมพ์ นิทรรศการ แม้กระทั่งการนำา 
ผูแ้ทนชมุชนไปศกึษาดงูาน การสำารวจความคดิเหน็ การจดัเวทสีาธารณะ การแสดงความคดิเหน็ 
ผ่านเว็บไซต์ ฯลฯ จึงเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม และให้ข้อมูล 
ที่ถูกต้องแก่ชุมชนเพื่อนำาไปประกอบการตัดสินใจ 

๔๖ ปีของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้สร้างความมั่นคงและความน่าเชื่อถือ 
ให้กับระบบไฟฟ้าของไทยจนถึงทุกวันนี้ โดยได้ดำาเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าและระบบส่ง 
ให้เป็นไปตามแผนพัฒนากำาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ (PDP) ภายใต้การดำาเนินงานที่ปฏิบัติ 
ตามขั้นตอนของกฎหมายมาโดยตลอด ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายสำาหรับการสร้างโรงไฟฟ้าสักแห่ง  
เพราะต้องทำาความเข้าใจต่อชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียถึงความจำาเป็นของโครงการฯ  
จนได้รับการยอมรับก่อน

การที่ กฟผ. มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำาให้การต่อติดเทคโนโลยีใหม่ ๆ เป็นเรื่องที่ไม่ยาก 
เกินความสามารถและประสบการณ์ที่ กฟผ. มี แต่สำาหรับการเข้าหามวลชนกลับเป็นเรื่องที่  
กฟผ. ไม่เชี่ยวชาญเท่าใดนัก เนื่องจากสังคมมีบริบทที่ซับซ้อนมากมาย ดังนั้นประสบการณ์ 
ของผู้ปฏิบัติงานในอดีต โดยเฉพาะตำาแหน่งผู้บริหาร ซึ่งเคยผ่านการดำาเนินงานอย่างราบรื่น 
จึงเป็นเรื่องน่าสนใจ หลักกลยุทธ์ใดกันที่สามารถเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับ 
องค์การไว้ได้จนเกิดการยอมรับ

นับเป็นโอกาสอันดีที่นายวีระวัฒน์ ชลายน อดีตผู้ว่าการ กฟผ. และนายณรงค์ศักดิ์ วิเชษฐ์พันธุ์  
อดีตรักษาการผู้ว่าการ กฟผ. ได้ย้อนอดีตเพื่อเล่าประสบการณ์งานด้านมวลชนให้เราฟัง

เมื่อใดที่รัฐมีแนวคิดจะดำาเนินการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ขึ้น แม้จะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
แตช่มุชนและสงัคม รวมทัง้ผูมี้สว่นไดส้ว่นเสยีมักเกิดความกังวล การพึง่แนวทางการมสีว่นรว่ม 
ของประชาชนจึงเป็นแนวทางที่เหมาะสมที่สุดในเวลานี้ เพื่อสร้างโอกาสให้กับชุมชน ผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสีย ได้แสดงทัศนะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำาไปสู่การร่วมตัดสินใจในการพัฒนาโครงการ  
และผลประโยชน์ที่ชุมชนผู้เสียสละจะได้รับ

บ้านเกาะปู จังหวัดกระบี่
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กรกฎาคม - สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘๒๐
นายวรีะวฒัน ์ชลายน ไดเ้ลา่ถงึการทำางานมวลชนในอดตีพรอ้มแง่คิด 
ให้ฟังว่า การที่องค์การจะประสบผลสำาเร็จได้ เกิดจากผู้ปฏิบัติงาน 
ทุกคนต้องร่วมมือกัน ตนเองในฐานะท่ีเคยเป็นผู้บริหารเปรียบเสมือน 
ส่วนประกอบเท่านั้นที่ทำาให้ชุมชนและองค์การมีความเข้าใจกัน  
การแกป้ญัหาจึงตอ้งใชห้ลกัแหง่ “ความจรงิใจ” และเราตอ้งเขา้ใจวา่ 
คนที่ได้รับผลกระทบเหล่านั้นมีความคิดอย่างไร จะทำาให้เราเข้าใจ 
พวกเขายิ่งข้ึน และพึงระลึกอยู่เสมอว่า หากไม่มีสถานที่เหล่านั้น  
กจ็ะไมม่ ีกฟผ. เมือ่เราตอ้งไปขอใชพ้ืน้ทีข่องชมุชนเพือ่ใชป้ระโยชน ์
ใด ๆ  กต็าม เราตอ้งมคีวามนอบนอ้ม ถอ่มตน มคีวามสภุาพ ซือ่สตัย ์
สุจริต เพราะเขามองเราอยู่ อย่าให้เขาเรียกเราว่าเป็นคนขี้โกง

อดตีผูว้า่การวรีะวฒันย์งักลา่วตอ่ไปวา่ กอ่นไปชว่ยคนอืน่ ๆ  เราตอ้ง 
สร้างความคิดระหว่างผู้ปฏิบัติงานให้ตรงกัน สมัยที่อยู่ที่เขื่อน 
ศรีนครินทร์ ได้ประชุมหารือกันว่าจะช่วยเหลือสังคมรอบเขื่อนฯ  
อย่างไร มีเป้าหมายอย่างไร จึงเร่ิมต้นด้วยการสำารวจชุมชน 
เก็บข้อมูล มุ่งประเด็นให้การช่วยเหลือนักเรียนเป็นหลัก พบว่า 
รอบ ๆ พื้นที่เขื่อนศรีนครินทร์มี ๒๖ โรงเรียน พร้อมด้วยนักเรียน 
อีกประมาณ ๒,๐๐๐ กว่าคน เวลานั้นผู้ปฏิบัติงานทุกคนยินดี 
ให้ความช่วยเหลือเต็มที่ เป็นต้นว่าให้การรับ-ส่งนักเรียนบ้าง  
หารายได้จากการจัดรำาวง-ชกมวยเพื่อจ้างช่างตัดผมให้นักเรียน  
เมื่อทุกคนมีความเห็นตรงกัน จึงเกิดความร่วมมือกันคนละไม้ 
คนละมอื โดยทีย่งัไมม่งีบประมาณดา้น CSR และสงัคมสว่นใหญ ่
ยังไม่รู้จักคำานี้ แต่ที่เราทำาเพราะเราอยู่ห่างไกลความเจริญ 
เหมือนกันจึงต้องช่วยเหลือกัน จะมาอยู่อย่างสบายเหนือ 
คนทั่วไปไม่ได้

ดังนั้น ก่อนที่จะไปช่วยเหลือคนอื่น ๆ เราต้องมีความสุขก่อน หากไม่มีความสุข 
อยา่ทำา และตอ้งมกีารพดูจากนัดว้ยความเขา้ใจ แมว้า่วนันีบ้รบิททางสงัคมคอ่นขา้ง 
ซับซ้อน และแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างและหลากหลาย ทั้งสภาพแวดล้อม 
สังคม ส่วนตนเองเชื่อมั่นว่า กฟผ. จะผ่านไปได้ ทั้งนี้เราต้องมีสปิริตและ 
ความกลมเกลียว

อย่าเหมาว่างานมวลชนจะเหมือนกันหมด งานมวลชนไม่มีสูตรสำาเร็จ  
ไมเ่หมอืนกบับะหมีก่ึง่สำาเรจ็รปู แตง่านมวลชนตอ้งเขา้ไปเกีย่วขอ้งกบัอารมณ ์
ความรู้สึกของ “คน” ซึ่งมีความละเอียดอ่อน เราจึงต้องมีความจริงใจ 
เป็นที่ตั้ง แล้วสิ่งดี ๆ จะเข้ามาช่วยเราเองหากเข้าตาจน

นายวีระวัฒน์ ชลายน

เขื่อนศรีนครินทร์
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กรกฎาคม - สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒๑
ด้าน นายณรงค์ศักดิ์ วิเชษฐ์พันธุ์  
เป็นอีกผู้หนึ่งที่ให้ความสำาคัญกับงาน 
มวลชน ได้อธิบายว่า การเข้าหาชุมชน  
สำาหรับตนเองแล้ว “ความไว้เน้ือเช่ือใจ”  
สำาคัญมาก พร้อมด้วยการเข้าใจ เข้าถึง  
และพัฒนา คือหัวใจในการทำางานด้าน 
มวลชน จากประสบการณท์ีเ่คยทำางาน 
มวลชนที่โรงไฟฟ้าจะนะ ก่อนที่จะ 
ลงพ้ืนที่ ต้องทำาการบ้านศึกษาข้อมูล 
ในพืน้ทีใ่หม้ากทีส่ดุ เพือ่ไปตอบคำาถาม 
ชุมชนด้วยตนเอง แม้จะเป็นเพียง 
รายละเอยีดเลก็ ๆ  นอ้ย ๆ  ตอ้งพงึระวงั  
เพราะมนัอาจกลายเปน็จดุดอ้ยกลบัมา 
ทำาร้ายเราได้ กระทั่งการพูดแต่ละครั้ง 
หากไม่เหมือนกันเพียงเล็กน้อยก็ตาม

นอกจากนี้ การชี้แจงข้อมูลต่าง ๆ จำาต้องมี Key Message เพื่อกำาหนดทิศทาง 
ในการพูด เพื่อให้สอดรับกับสิ่งต่าง ๆ  ที่ชุมชนมีความกังวลใจ โดยเฉพาะประเด็น 
สำาคัญ ๆ หากมีโอกาสก็ต้องยำ้าข้อมูลเหล่านี้ตลอดเวลา

การจะทำาอย่างไรให้เขาไว้ใจน้ัน ที่สำาคัญเราต้องแสดงออกถึงความจริงใจก่อน  
มิใช่รับปากว่าจะทำาโน่นทำานี่ ทั้ง ๆ ที่ความเป็นจริงเราทำาไม่ได้ ทางออกคือ  
รับข้อกังวลใจเหล่านั้นไปศึกษาความเป็นไปได้ก่อน เมื่อได้ศึกษาเป็นอย่างดีแล้ว  
จึงค่อยมาบอกกล่าวกันว่าทำาได้ ถ้าไม่ได้เพราะเหตุใด สิ่งเหล่านี้ทำาให้ชุมชน 
รู้สึกคลายกังวลไปได้ ยิ่งไปกว่านั้นหากอยู่ในสถานการณ์ความรุนแรง ห้ามโกรธ 
และไม่ต้องตอบโต้โดยเด็ดขาด 

สำาหรบัตนเองแลว้ อกีสิง่หนึง่ทีต่อ้งใหค้วามสำาคญัคอื การใหค้วามสำาคญัตอ่บคุคล 
ในพื้นที่เป้าหมาย โดยเฉพาะผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้นำาทางศาสนา ผู้นำาชุมชน  
เป็นต้น หากเรามีความสัมพันธ์ที่ดีจะเกิดความผูกพัน และคนกลุ่มนี้จะมา 
ร่วมให้การสนับสนุนโครงการฯ ต่าง ๆ ให้ดำาเนินต่อไปได้ จนทุกวันนี้คนเหล่านั้น 
ก็ยังเป็นที่เคารพอยู่

กฟผ. มีประวัติศาสตร์มากมาย ข้อมูลพื้นฐานของ กฟผ. ท่ีเคย 
รวบรวมไว้ล้วนมีความสำาคัญมาก เช่น เรื่องกรณีเขื่อนปากมูล  
กฟผ. ไม่เคยเก็บข้อมูลเรื่องสัตว์นำ้า จึงไม่มีข้อมูลมาอ้างอิง
จากประสบการณ์อันนี้เรานำามาประยุกต์ใช้กับโรงไฟฟ้าจะนะ  
จึงได้รวบรวมข้อมูลทุกด้านเกี่ยวกับคลองนาทับ ทำาให้รู้ว่า 
คลองนาทับเป็นเสมือนอู่ข้าวอู่นำ้าของชาวจะนะ และการสำารวจ 
ยังพบว่า ป่าโกงกางในคลองนาทับอยู่ในสภาพเสื่อมโทรม จึงนำา 
โครงการปลูกป่าฯ เข้ามาดำาเนินงานเพื่อสร้างความยั่งยืนให้ชุมชน

ถึงแม้ว่าเราจะมีความพยายามทำาความเข้าใจอย่างเต็มที่แล้วก็ตาม  
ก็ยังอาจมีคนกลุ่มเล็ก ๆ ที่เห็นต่าง เราต้องหาวิธีท่ีจะทำาให้เขา 
ยอมรับให้ได้ เช่น เม่ือมีการสร้างโรงไฟฟ้าจะนะเสร็จแล้ว กฟผ.  
ได้สัญญาจัดต้ังกองทุนประกันความเสียหายหากเกิดผลกระทบ 
กับชุมชน เพื่อนำาเงินจากกองทุนนี้มาเยียวยาได้ทันทีโดยไม่ต้องรอ 
การอนุมัติ แต่จนทุกวันนี้กองทุนดังกล่าวยังไม่เคยนำาเงินเหล่านั้น 
มาใช้เลยสักคร้ัง จึงเป็นบทพิสูจน์ว่า เรามีความตั้งใจในการ 
ทำาหน้าที่ด้วยความระมัดระวังไม่ให้เกิดผลกระทบ ซึ่งโรงไฟฟ้า 
จะนะก็ไม่เคยละเลยเรื่องนี้  และไม่เคยทำาให้คลองนาทับ 
เกิดความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อม

“ดังนั้น โปรดอย่าละเลยต่อผู้มีความเห็นต่าง ต้องเข้าให้ถึงให้ได้  
วันนี้เข้าไม่ได้ ก็ต้องอาศัยโอกาสอื่น หรือคนอื่นช่วยแนะนำา  
ส่วนผมเชื่อเหลือเกินว่าหากได้พูดจากัน อาจทำาให้การคัดค้าน  
หรือทุกสิ่งทุกอย่างเบาบางลง เพราะเราเป็นคนไทยเหมือนกัน”  
นายณรงค์ศักดิ์ วิเชษฐ์พันธ์ุ ได้ให้คำาแนะนำาเกี่ยวกับการทำางาน 
มวลชนให้สำาเร็จ

งานมวลชนเป็นเร่ืองที่ กฟผ. ให้ความสำาคัญไม่ต่างไปจาก 
กระบวนการทำางานอื่น ๆ แม้ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ที่ยัง 
ไม่เข้าใจกันก็ตาม แต่ กฟผ. ก็ไม่ลดละความพยายามที่จะสร้าง 
ความเข้าใจต่อกัน แม้ต้องใช้เวลายาวนานก็ตามที อย่างที่ 
นายวีระวัฒน์ ชลายน อดีตผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวว่า งานมวลชน 
ไม่ใช่บะหมี่ก่ึงสำาเร็จรูป ไม่มีรูปแบบที่ตายตัว ต้องประยุกต์ 
ตามสถานการณ์ตลอด...

โรงไฟฟ้าจะนะ

คลองนาทับ

นายณรงค์ศักดิ์ วิเชษฐ์พันธุ์ 
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อนุรักษ์พลังงาน ENERGY Saving

ปจัจบุนัการทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทยไดย้กระดบัใหจ้งัหวดัลำาปาง 
แห่งนี้เป็น ๑ ใน ๑๒ “เมืองต้องห้าม...พลาด” ของการท่องเที่ยว 
ภายในประเทศ ด้วยการเล็งเห็นศักยภาพและความพร้อมของ 
จังหวัดลำาปาง ไม่ว่าจะเป็นด้านแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  
วิถีชีวิต และศิลปวัฒนธรรม ล้วนแต่มีเอกลักษณ์ หากใครได้มา 
สัมผัสจะต้องเกิดมุมมองและได้รับประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่จะทำาให้ 
คุณหลงรักจังหวัดนี้มากขึ้นอย่างแน่นอน

ดังสุภาษิตไทยที่ว่า “สิบปากว่า ไม่เท่าตาเห็น”  
กฟผ. นำาโดย นางรัชดา ทองอยู่ ผู้ช่วย 

ผู้ อำ านวยการฝ่ ายสื่ อสารองค์ ก าร -  
ส่ือสารองค์การ จึงได้นำากลุ่มเยาวชนและ 
ประชาชนที่มีความสนใจด้านพลังงานและ 
สิ่งแวดล้อมที่ผ่านการคัดเลือกจากผู้สมัคร 

เข้าร่วมกิจกรรมผ่านทางเว็บไซต์ www.go- 
nextgreen.com จำานวน ๒๕ คน เดนิทางไปเรยีนรู ้

และสัมผัสประสบการณจ์รงิที ่กฟผ. แมเ่มาะ จงัหวดัลำาปาง ระหวา่ง 
วนัที ่๑๑ - ๑๔ มถินุายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เพือ่เยีย่มชมโรงไฟฟา้แมเ่มาะ 
และเหมืองแร่ถ่านหินลิกไนต์ขนาดใหญ่ ศึกษากระบวนการ 
ผลิตไฟฟ้าด้วยเชื้อเพลิงถ่านหิน เที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวและ 
วิถีชุมชนของชาวลำาปางที่อยู่คู่กับโรงไฟฟ้า ภายใต้ชื่อกิจกรรม  
“go-NextGreen Young Smart Camp”

เรื่อง: ทีมข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพ: กองผลิตสื่อประชาสัมพันธ์

คนรุ่นใหม่ใส่ใจพลังงาน
เปิดใจมองโรงไฟฟ้าถ่านหิน
เป็นที่ทราบกันดีว่าจังหวัด “ลำาปาง” นั้น ขึ้นชื่อลือชาเรื่องรถม้าและเครื่องใช้เซรามิกคุณภาพดี  
นอกจากนีท้ีน่ีย่งัเปน็ทีต่ัง้ของโรงไฟฟ้าถา่นหนิแมเ่มาะและเหมอืงถา่นหนิลกิไนตแ์บบเปดิทีใ่หญท่ีส่ดุ 
ในภาคพ้ืนอาคเนย์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยเป็นแหล่งผลิต 
กระแสไฟฟ้าสำาคัญที่หล่อเลี้ยงประชากรและเศรษฐกิจภาคเหนือมากว่า ๔๐ ปี

ในการไปเยี่ยมชม กฟผ. แม่เมาะในครั้งนี้   
ได้รับการต้อนรับอย่างดีจากพี่ ๆ  กฟผ. แม่เมาะ  
นำาโดยนายจรัญ คำาเงิน ผู้ช่วยผู้อำานวยการฝ่าย 
จัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ-สื่อสารองค์การ 
และชุมชนสัมพันธ์ มาบรรยายความรู้เกี่ยวกับ 
สถานการณพ์ลงังานไฟฟา้ในประเทศไทย และกระบวนการ 
ผลิตไฟฟ้าด้วยเชื้อเพลิงถ่านหินของ กฟผ. อีกทั้งคอยช่วยเหลือและตอบ 
ขอ้ซกัถามของนอ้ง ๆ  เกีย่วกบัสถานการณไ์ฟฟา้ทัว่โลก ลกัษณะของเชือ้เพลงิทีใ่ช้ 
ในการผลิตไฟฟ้ารูปแบบต่าง ๆ และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

Young
Smart Camp

go-NextGreen
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งานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกรา กิจกรรม go-NextGreen Young Smart Camp ก็เช่นกัน เมื่อกิจกรรมนี้จบลง ต่างคนต่างมาจากคนละที่  
ต้องแยกย้ายจากลากันไป แต่เรื่องราวความรู้ วิถีชีวิต และธรรมชาติที่น้อง ๆ ทุกคนได้สัมผัสจาก กฟผ. แม่เมาะ จังหวัดลำาปางแห่งนี้จะยังคง 
เป็นเรื่องราวเดียวกันที่ทุกคนไม่อาจลืม โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าน้อง ๆ กลุ่มนี้จะกลับไปต่อยอดความรู้ที่ได้รับจากการร่วมกิจกรรมในครั้งน้ี  
และสามารถสื่อสารบนโลกออนไลน์ให้คนรอบข้างมีความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น เพราะในอนาคตเราคงต้องฝากความหวัง 
ไว้ที่ “คนรุ่นใหม่ใส่ใจพลังงาน” เหล่านี้

๒๓

อีกหนึ่งกิจกรรมสำาคัญของ go-NextGreen Young Smart Camp คือการ 
ให้น้อง ๆ ทุกคนได้ใช้ความรู้ที่ได้รับจากการฟังบรรยายของ กฟผ. ในครั้งนี้  
ร่วมกันทำากิจกรรมเวิร์คชอประดมความคิดและแลกเปลี่ยนความเห็น  
ภายใต้โจทย์ด้านพลังงาน อาทิ “เตรียมรับมืออย่างไร ถ้าแหล่งพลังงานหลักของ 
ประเทศไทย อาท ิกา๊ซธรรมชาตหิรอืถา่นหนิ กำาลงัจะหมดลง”, “หากไทยจำาเปน็ 
ต้องสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ ต้องใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงใด” เป็นต้น เพื่อให้น้อง ๆ  
ได้เกิดความตระหนักและมีความเข้าใจในสถานการณ์พลังงานของประเทศ 
อย่างแท้จริง จนสามารถนำาไปบอกต่อแก่สังคมและคนรอบข้างได้อย่างถูกต้อง

นอกจากนี้ น้อง ๆ ทั้ง ๒๕ คนยังได้มีโอกาสเยี่ยมชมและถ่ายรูปคู่กับศูนย์ 
ปฏิบัติการเดินเคร่ืองโรงไฟฟ้าแม่เมาะ สัมผัสอากาศบริสุทธ์ิที่สวนพฤกษชาติ  
และลานสไลเดอร์อันเลื่องชื่อของ กฟผ. แม่เมาะ ซึ่งน้อง ๆ ทุกคนก็ไม่พลาด 
ที่จะเก็บภาพสวย ๆ และบรรยากาศดี ๆ ของ กฟผ. แม่เมาะ  
โพสต์ลงเฟซบุ๊ก เพ่ือส่ือสารบนโลกออนไลน์ให้เพื่อน ๆ ที่ยังไม่มี 
โอกาสมาสัมผัสอากาศดีที่แม่เมาะได้อิจฉากันถ้วนหน้า

นายชศินกุรณ ์มกรครรภ ์ตวัแทนเยาวชน 
ที่เข้าร่วมกิจกรรม go-NextGreen  
Young Smart Camp เผยความรู้สึก 
หลังจากร่วมกิจกรรมครั้งนี้ว่า “ผมเอง 
สนใจเรื่องพลังงานเป็นอย่างมาก 

และได้ เคยร่วมกิจกรรมกับ กฟผ.  
มาหลายคร้ัง ไปมาเกือบทุกเขื่อนของ  

กฟผ .  ไ ม่ ว่ าจะ เป็น เขื่ อนรั ชชประภา  
             เขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนศรีนครินทร์ เขื่อนภูมิพล  
และเขื่อนสิริกิติ์ การมีโอกาสได้ร่วมโครงการกับ กฟผ. ทำาให้ผมมีความรู้ 
เรื่องพลังงานเพิ่มมากขึ้นทุกครั้ง และครั้งนี้ถือว่าโชคดีมากที่ได้รับการคัดเลือก 
ให้เข้าร่วมโครงการนี้ ได้มาเห็นห้องควบคุมการเดินเครื่อง (Control Room)  
ของโรงไฟฟ้าถ่านหินลิกไนต์ ได้เห็นเหมืองถ่านหินอย่างชัดเจน ทำาให้ผม 
ประทับใจมาก และพี่ ๆ  กฟผ. ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ให้คำาแนะนำาและข้อมูล 
ที่เป็นประโยชน์ โดยผมตั้งใจว่าจะนำาความรู้และเรื่องราวดี ๆ จากโครงการนี้ 
ไปบอกต่อให้เพื่อน ๆ และครอบครัวได้รับทราบอย่างแน่นอน”

น.ส.เปมิกา เจริญธนทัต ตัวแทนเยาวชน 
ที่เข้าร่วมกิจกรรม go-NextGreen  
Young Smart Camp เลา่ความรูส้กึวา่  
“ดิ ฉั น ไ ด้มี โ อกาสมา ศึกษา ต่อที่  
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ใ นจั ง ห วั ด ลำ า ป า ง  
เป้าหมายแรก ๆ ตั้งแต่มาอยู่ที่ลำาปาง 

คือ อยากมาเที่ยวที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ  
ซึ่งเป็นความฝันเล็ก ๆ ของเรา เพราะก่อนที่ 

จะมาอยูล่ำาปาง เราไดย้นิชือ่เสยีงเกีย่วกบัแมเ่มาะ 
มาเยอะมาก ทั้งดีและไม่ดี จึงอยากมาเห็นของจริงว่าเป็นอย่างไร  
เมื่อก่อนเคยคิดว่าโรงไฟฟ้าแม่เมาะจะต้องมีฝุ่นควันเยอะและเป็น 
อันตรายต่อร่างกาย แต่พอได้มาสัมผัสจริง ๆ ได้มาอาศัยอยู่  
ณ จังหวัดน้ี บอกได้เลยว่าข่าวสารต่าง ๆ ที่เคยรับรู้มาเกี่ยวกับ 
ความน่ากลัวของ กฟผ. แม่เมาะ อาทิ โรงไฟฟ้าปล่อยควันดำา  
ประชาชนลำาบากทุกข์ทรมานเจ็บป่วย ตอนนี้ไม่มีให้เห็นแล้ว”

เมือ่ไดเ้รยีนรูแ้ละเยีย่มชมใน กฟผ. แมเ่มาะ กนัเตม็อิม่แลว้ กเ็ปลีย่น 
บรรยากาศไปสัมผัสบรรยากาศของชุมชนโดยรอบ กฟผ. แม่เมาะ  
เริม่จากศนูยเ์รยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีง ตำาบลบา้นดง อำาเภอแมเ่มาะ  
ซึ่ง กฟผ. แม่เมาะ ให้การสนับสนุนชุมชนปลูกผักและเลี้ยงสัตว์ 
แบบปลอดสารเคม ีเพือ่ใชร้บัประทานเองภายในครวัเรอืน อกีทัง้ยงั 
สามารถจำาหน่ายสร้างรายได้อีกด้วย โดยชุมชนแห่งนี้ได้รับรางวัล 
ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ประจำาปี ๒๕๕๗ จาก กฟผ.  
ต่อด้วยกิจกรรมเดินชมตลาด ณ ถนนวัฒนธรรม และปิดท้าย 
การเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวจังหวัดลำาปางในการอยู่ร่วมกันกับ 
โรงไฟฟ้าและเหมืองแม่เมาะด้วยการนั่งรถม้าชมเมืองลำาปาง
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เทคโนโลยีบนความใส�ใจต�อชุมชนและสิ�งแวดล�อม

โรงไฟฟ�าถ�านหินกระบี่

ดวยเทคโนโลยีที่มีประสิทธ�ภาพสูง

ทำใหมลสารที่ปลอยจากปลองโรงไฟฟา

ดีกวามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด 3 เทาตัว

และหากมลสารเกินคามาตรฐาน

จะหยุดการเดินเคร�่อง เพื่อแกไขใหเปนปกติ

สถานที่ตั้งโรงไฟฟา

หางจากชายฝงกวา 10 กิโลเมตร

ไม�สร�างมลภาวะ

การออกแบบโรงไฟฟา ใชหมอไอน้ำและ

ระบบเผาไหมทันสมัยที่สุดเช�งพาณิชย

ระดับ Ultra Supercritical ลดการใช

เช�้อเพลิงและลดการปลอย CO
2
 20%

เทคโนโลยีทันสมัย

ไกลจากชายหาด
และแหล�งท�องเที่ยว

10 กิโลเมตร

ดวยเร�อขนสงขนาดเล็ก 10,000 ตัน วันละไมเกิน 2 ลำ
ความเร็วไมเกิน 20 กม./ชม. 

ใชเสนทางเดียวกันกับเร�อขนสงน้ำมันที่ใชมากวา 15 ป
และกินน้ำลึกเทากับเร�อน้ำมัน

เรือขนส�งถ�านหินระบบป�ด

ถานหิน

คามาตรฐานอางอิงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

เร�่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียจากโรงไฟฟาใหม (พ.ศ. 2553)

ชุมชนมีสวนรวมกำหนดมาตรการปองกัน

ดานสิ่งแวดลอมตั้งแตเร�่มตนโครงการ

เสนทางเดินเร�อขนสงถานหินหางจากจ�ดดำน้ำ

แหลงดูปะการัง และหญาทะเล

สงเง�นผานกองทุนพัฒนาโรงไฟฟา

ปละ 120 ลานบาท

ตลอดอายุโครงการรวม 3,600 ลานบาท

ไม�กระทบวิถีชีวิต
และระบบนิเวศ

ประโยชน�คืนสู�ชุมชน

โปร�งใส

SCR (Selective Catalytic Reduction)
เคร�่องกำจัดกาซไนโตรเจนออกไซด

ACI (Activated Carbon Injection)
เคร�่องดักจับไอปรอท

ESP (Electrostatic Precipitator)
เคร�่องดักฝุนระบบไฟฟาสถิต

FGD (Flue Gas Desulphurization)
เคร�่องกำจัดกาซซัลเฟอรไดออกไซด

กฟผ. ฝายสื ่อสารองคการ @EGAT_Officialเว็บไซต: www.egat.co.th

เพื่อปองกันการฟุงกระจาย

โดยลำเลียงถานหินผานสายพาน

ความยาว 9 กิโลเมตร

และมีการขุดอุโมงคลอดคลองยานสะบา

ความยาว 2 กิโลเมตร และทำถนนคูขนาน

ตามแนวสายพานใหชุมชนใชประโยชน

สายพานลำเลียงระบบป�ด
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กรกฎาคม - สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘๒๖

นวัตกรรม INNOVATION

เรื่อง: ชโลบล ธงปราริน

“เครื่องส่งข้อมูลการบริหารจัดการนํ้าฯ”
สิ่งประดิษฐ์ไทยคุณภาพระดับพรีเมี่ยม
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กรกฎาคม - สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒๗

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ขอแนะนําทมีวจัิย “เคร่ืองสง่ขอ้มลูการบรหิาร 
จัดการนํ้าและระบบโทรมาตรลุ่มนํ้า กฟผ. หรือระบบ SCADA โทรมาตรลุ่มนํ้า กฟผ.  
ผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ” จากฝ่ายระบบควบคุมและป้องกัน กฟผ. ทั้ง ๑๒ คน 
ประกอบด้วย
  ๑. นายอาทร ศรีอัจฉริยะ
  ๒. นายเสมียน ขำาประถม
  ๓. นายนพรัตน์ หมื่นไพ
  ๔. นายรัฐวิชญ์ พุฒิพัฒนาศักดิ์
  ๕. นายสมคะเน พรหมศร
  ๖. นางวรวรรณ พัวพรพงษ์
  ๗. นายภูวนาจ แสงไพบูลย์
  ๘. นายปรมินทร์ พิบูลย์อนันต์
  ๙. นายกมล ทองขาว
 ๑๐. นายนพดล ศริธรรม
 ๑๑. นายวีรยุทธ ทัศนพงศ์
 ๑๒. นายไพรวัลย์ จรวงษ์

ซึ่งคว้ารางวัลเชิดชูเกียรติการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำาปี ๒๕๕๗  
ยิ่งไปกว่านั้นยังเป็น ๑ ใน ๗ ผลงานที่ได้รับรางวัล จากจำานวนผู้ส่งผลงานเข้าประกวดในปี ๒๕๕๗ ทั้งสิ้น  
๕๗ ผลงาน

นอกจากนี้ สิ่งประดิษฐ์ดังกล่าวยังได้รับรางวัล “เหรียญทอง” ในการประกวด 43rd International  
Exhibition of Inventions of Geneva ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘  
ณ กรงุเจนวีา สมาพนัธรฐัสวสิ และรางวลั “ดเีลศิ” ในการประกวดผลงานทีค่ดิคน้หรอืประดษิฐส์ิง่ทีม่ปีระโยชน ์
ต่อ กฟผ. ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๕๘
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กรกฎาคม - สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘๒๘
นายรฐัวชิญ ์พฒุพิฒันาศกัดิ ์ตวัแทนทมีวจิยัเลา่วา่ เครือ่งสง่ขอ้มลู 
การบริหารจัดการนำ้าและระบบโทรมาตรลุ่มนำ้า ประกอบด้วย 
เครือ่งวัดระดบันำา้ เครือ่งวดัปรมิาณนำา้ฝน เครือ่งวดัความเคม็ของนำา้ 
และเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น สำาหรับรายงานข้อมูล 
สถานการณน์ำา้ ๑๓ เขือ่นหลกัในความดแูลของ กฟผ. เพือ่ประโยชน ์
ในการบริหารจัดการนำ้าของ กฟผ. อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
และช่วยให้เกษตรกรสามารถวางแผนการเพาะปลูกได้เป็นอย่างดี  
โดยทีมงานใช้เวลาในการพัฒนาผลงานกว่า ๑ ปี และได้เริ่มติดตั้ง 
เครื่องส่งข้อมูลฯ ทุกลุ่มนำ้าทั่วประเทศ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ - ๒๕๕๗  
รวม ๕๕ สถานี และคาดว่าภายในปี ๒๕๖๐ จะติดตั้งครบทุกสถานี 
ที่ กฟผ. ดูแลอยู่ ซึ่งนวัตกรรมชิ้นน้ีช่วยให้ กฟผ. ประหยัด 
งบประมาณได้มากกว่า ๑๐๐ ล้านบาท เพราะเดิมที กฟผ. อาศัย 
เทคโนโลยีนำาเข้าจากต่างประเทศ

จุดเด่นของระบบนี้คือ สามารถส่งข้อมูลได้ทุก ๑๕ นาที ทำาให้ 
จดัการนำา้ไดอ้ยา่งรวดเรว็ จดัการขอ้มลูไดส้ะดวกทัง้ผา่นอนิเทอรเ์นต็ 
และอินทราเน็ต รองรับระบบสื่อสารหลากหลาย อีกทั้งมีราคาถูก 
ประมาณ ๑ ล้านบาทต่อสถานี ถูกกว่าเทคโนโลยีนำาเข้าที่ต้อง 
ใช้งบราว ๓ ล้านบาทต่อสถานี นอกจากนี้การดูแลรักษาทำาได้ 
ง่ายกว่า รองรับอะไหล่ที่หลากหลาย โดยระบบดังกล่าวสามารถ 
ตรวจวัดและส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือที่ครอบคลุม  
3G รวมถึงเครือข่ายผ่านดาวเทียมในกรณีที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล  
และระบบทีพ่ฒันาขึน้นีจ้ะทำาใหรู้ป้รมิาณนำา้ฝน ระดบันำา้เหนอืและ 
ทา้ยเข่ือน เพือ่บรหิารจัดการนำา้ออกจากเขือ่นในปรมิาณทีเ่หมาะสม  
ทั้งยังรู้ปริมาณความเค็มและออกซิเจนในนำ้า ทำาให้สามารถ 
ปล่อยนำ้าจืดในปริมาณที่เหมาะสมสำาหรับการเลี้ยงกุ้งอีกด้วย

นายรัฐวิชญ์ พุฒิพัฒนาศักดิ์

RTU อุปกรณ์สถานี ติดบนราวสะพานโดยใช้โซลาร์เซลล์

อบรมให้ทีมบํารุงรักษา สถานีโทรมาตร
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กรกฎาคม - สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒๙

เครือ่งมอืดงักลา่วนอกจากจะเปน็ประโยชนต์อ่ กฟผ. แลว้ ขอ้มลูตา่ง ๆ  ทีไ่ดร้บัจาก 
เครือ่งสง่ขอ้มลูการบรหิารจดัการนำา้และระบบโทรมาตรลุม่นำา้นีย้งัเปน็ประโยชน์ 
กบัหลายหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง อาท ิกรมทรพัยากรนำา้ ศนูยเ์ตอืนภยัพบิตัแิหง่ชาต ิ
กรมชลประทาน สถาบนัสารสนเทศทรพัยากรนำา้และการเกษตร (องคก์ารมหาชน)  
หรือ (สสนก.) และสำานักการระบายนำา้ เป็นต้น ท่ีสำาคัญประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล 
ผ่านเว็บไซต์หรือดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นทางสมาร์ทโฟนทั้งระบบไอโอเอส  
และแอนดรอยด ์ยกตวัอยา่งกรณขีองจงัหวดันา่นทีม่กัพบปญัหานำา้ทว่มนำา้หลาก  
แทนทีป่ระชาชนจะตอ้งคอยวิง่ไปดโูทรมาตรวดันำา้เปน็ระยะ สามารถใชข้อ้มลูนำา้ 
ของ กฟผ. เพื่อแจ้งเตือนคนในพื้นที่และเตรียมตัวรับมือได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

ทางทมีวจิยัยงัคงทำาการพฒันาอปุกรณอ์ยา่งตอ่เนือ่ง โดยมเีปา้หมาย 
ที่จะทำาให้เครื่องมีขนาดเล็กลง รองรับเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ 4G  
และพัฒนาประสิทธิภาพของระบบเครือข่ายผ่านดาวเทียมกรณี 
ใช้ในพ้ืนที่ไร้สัญญาณโทรศัพท์มือถือ ซ่ึงเป็นนวัตกรรมท่ีดีและ 
ราคาถกู โดยจะเริม่ดำาเนนิการทดลองตดิตัง้ภายในลุม่นำา้ภาคอสีาน 
ทัง้หมดประมาณ ๑๕ สถาน ีภายในเดอืนสงิหาคมนี ้และมแีผนทีจ่ะ 
ดำาเนินการติดตั้งตามลุ่มนำ้าอื่น ๆ จนถึงปี ๒๕๖๒

สุดท้ายนายรัฐวิชญ์ พุฒิพัฒนาศักดิ์ ได้กล่าวถึงความรู้สึกว่า รู้สึก 
ดใีจและประทบัใจเปน็อยา่งมากทีไ่ดร้บัรางวลัในครัง้นี ้โดยรางวลันี ้
แสดงให้เห็นว่า นวัตกรรมที่ตนเองและทีมงานคิดค้นขึ้นและทำามา 
อย่างต่อเนื่องตลอดหลายปีที่ผ่านมา ได้รับการยอมรับจากสังคม 
ภายนอก และสามารถสรา้งประโยชนใ์หก้บั กฟผ. รวมถงึประเทศชาต ิ
ได้อีกด้วย

ต้องขอชื่นชมทีมนักวิจัยทั้งหมดของเครื่องส่งข้อมูลการบริหาร 
จัดการนํ้าและระบบโทรมาตรลุ่มนํ้า กฟผ. ที่ได้อุทิศเวลา 
ในการสร้างนวัตกรรมใหม่ให้เกิดประโยชน์ทั่วทั้งองค์การ และ 
ยังประโยชน์สู่สังคมส่วนรวมด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจเสมอมา
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คนต้นแบบ The IDOL

อําไพ เชียงแรง ผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งพนักงานวิชาชีพระดับ ๔  
สงักดัแผนกโรงไฟฟา้เขือ่นแมง่ดัสมบรูณช์ล การไฟฟา้ฝา่ยผลติ 
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) ใช้ เวลาหลังเลิกงานและวันหยุด 
เสาร์-อาทิตย์เป็น “จิตอาสา” มาทํางานเป็นผู้จัดการดูแลกองทุน 
เงินล้าน เพ่ือต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนที่ 
บา้นสันปูเลย หมูท่ี่ ๖ ตําบลแมแ่ตง อําเภอแม่แตง จงัหวัดเชียงใหม ่ 
ซึ่งเป็นชุมชนรอบ ๆ หมู่บ้านที่ตนเองอาศัยอยู่ ไม่ให้ตกเป็นลูกหนี้ 
ของนายทนุทีข่ดูรดีด้วยดอกเบีย้ทีอ่ตัราสูง อาํไพไดด้แูลกองทนุฯ  
แห่งนี้มาเป็นระยะเวลานานหลายปีโดยไม่รับค่าตอบแทนใด ๆ  ทั้งสิ้น  
และได้รณรงค์เชิญชวนให้คนในชุมชนนําเงินมาฝาก ให้กู้ยืมเงิน 
ดอกเบี้ยตํ่า คืนกําไรเป็นเงินปันผลและแบ่งปันให้สวัสดิการ 
กับผู้ด้อยโอกาส จากกองทุนเล็ก ๆ ที่ดําเนินการมาอย่าง
กระท่อนกระแท่น อําไพได้เข้ามาปลุกปั้นจัดการกองทุนฯ  
ให้เป็นรูปเป็นร่าง และพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนเห็น 
เป็นรูปธรรม ชุมชนต่างชักชวนและบอกต่อถึง 
ผลดีและผลตอบแทนของการนําเงินมาฝาก 
กับกองทุนแห่งนี้ และได้ขยายผลไปยังชุมชน 
ในละแวกใกล้ เคียง ทําให้มี เงินหมุนเวียน 
หลายล้านบาท จนธนาคารออมสินภาค ๘  
จังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้การยอมรับและ 
ขยับขั้นให้ เป็น “สถาบันการเงินชุมชน 
บ้านสันปูเลย”

เรื่องและภาพ: วิเชียร ฟองคํา

“อําไพ เชียงแรง”
ผู้ทํางานเพื่อชุมชน
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คนที่ยากจนขอให้ช่วยงานบุญ
งานบวช งานตาย มาขอยืมก่อน

แต่ทุกอย่างต้องมีหลักฐาน
และมีสัจจะ

คณะกรรมการกองทุนในจังหวัดเชียงใหม่หลาย ๆ แห่งสนใจ 
ขอเข้ามาศึกษาดูงาน เพื่อนำาไปพัฒนาปรับปรุงและใช้เป็นต้นแบบ 
ในการบริหารจัดการว่าทำาอย่างไรจึงประสบผลสำาเร็จ และสร้าง 
แรงจูงใจอย่างไรให้ชุมชนนำาเงินมาฝาก รวมทั้งวิธีแก้ไขปัญหากรณี 
ชาวบ้านไม่ส่งคืนเงินกู้ยืม

อำาไพบอกถึงความรู้สึกต่อการช่วยเหลือสมาชิกกองทุนฯ ว่า  
“ในหมู่บ้านคนไหนมีประวัติอย่างไรเราก็รู้ก็เห็น รู้ว่าคนนี้มีปัญหา 
การเงินเน่ืองจากอะไร ขยันทำามาหากินหรือขี้เกียจ หรือเป็นคน 
ไม่ยอมใช้หนี้ มาขอผัดผ่อนเราก็อะลุ้มอล่วยช่วยเหลือ เห็นถึง 
ความเดือดร้อนจริง ๆ บางคนมาร้องไห้บอกว่าบ้านติดจำานอง  
หนี้สินเพิ่มพูน เราก็เรียกกรรมการมาปรึกษาว่าเห็นสมควรไหม  
เชื่อใจได้ไหม ดำาเนินการไถ่ถอนที่ดิน มาทำาสัญญา เขียนคำาขอกู้  
มีพยาน โดยเสียดอกเบี้ย ๓ บาทต่อปี

“รณรงค์เชิญชวนให้คนในหมู่บ้านนำาเงินมาฝากหรือมากู้ โดยเปิด 
ใหกู้ใ้นชว่งตน้ป ีออกสือ่เสยีงตามสายของหมูบ่า้นและรถขยายเสยีง 
เรยีกสมาชกิใน ๘ หมูบ่า้นมาประชมุ คนทีไ่มร่บัผดิชอบหรอืประวตั ิ
ไม่ดีก็ไม่ให้กู้ แต่ก็จะพูดไม่ให้เสียนำ้าใจ คนที่ยากจนขอให้ช่วย 
งานบญุ งานบวช งานตาย มาขอยมืกอ่น แตท่กุอยา่งตอ้งมหีลกัฐาน 
และมีสัจจะ แล้วทุกสิ้นปีจะจัดงานคืนกำาไรให้กับสมาชิกโดยการ 
จับฉลากของรางวัล”

ทุกวันนี้ชุมชนให้การยอมรับอําไพ เชียงแรง ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.  
ที่ได้อุทิศแรงกาย แรงใจ ผลักดันสถาบันการเงินแห่งน้ีให้เป็น 
ที่พึ่งพิงของผู้ทุกข์ยาก เป็นที่รับฝากของคนทุกเพศทุกวัย  
สรา้งผลตอบแทนจนเปน็ทีน่า่พอใจแกส่มาชกิ เมือ่ไดเ้หน็รอยยิม้ 
ของสมาชิกที่ได้ช่วยเหลือให้หลุดพ้นจากเจ้าหน้ีจอมโหด  
เพียงแค่นี้อําไพก็สุขใจ ถึงแม้จะเหนื่อยทั้งกายทั้งใจ แต่อําไพ 
ยงัคงอทุศิตนทุม่เทเพือ่พฒันาสถาบนัการเงนิชมุชนบา้นสนัปเูลย  
ให้เป็นจุดเริ่มต้นสร้างอนาคตให้กับพี่น้องบ้านสันปูเลยได้มี 
เงินออมเป็นต้นทุนชีวิตต่อไป
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ลด   CO
2
 ไม่ใช่แค่โลกสวย

แต่คือความรับผิดชอบของทุกคนบนโลก

AUSTRALIA

ปริมาณการปล่อย CO
2
 ของกลุ่มอุตสาหกรรมและประเทศไทย 2013

เปรียบเทียบการปล่อย CO
2
 เฉล่ียต่อหัวของประเทศต่าง ๆ 2013

CO
2

5,300 ล้านตัน CO
2

3,740 ล้านตัน CO
2

1,800 ล้านตัน CO
2 10,330 ล้านตัน CO

2

2,070 ล้านตัน CO
2

260 ล้านตัน CO
2

1,360 ล้านตัน CO
2

390 ล้านตัน CO
2

USA
EU

RUSSIA
CHINA

INDIA

THAILAND

JAPAN

16.9 ตัน CO
2
 / คน

16.6 ตัน CO
2
 / คน

15.7 ตัน CO
2
 / คน

12.7 ตัน CO
2
 / คน

10.7 ตัน CO
2
 / คน

10.2 ตัน CO
2
 / คน

9.7 ตัน CO
2
 / คน

7.5 ตัน CO
2
 / คน

3.9 ตัน CO
2
 / คน

2.6 ตัน CO
2
 / คน

AUSTRALIA USA CANADA SOUTH KOREA JAPAN GERMANY NETHERLANDS UK THAILAND INDONESIA
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CSR

ติวเข้ม
เติมเต็มโอกาส

เรื่องและภาพ: กลุ่มงานสื่อสารสาธารณะ ส่วนกลางรองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า

๓๓

ใจเขาใจเรา Keep in MIND

การจะได้สิ่งที่ขาดหายไป ใช่ว่าทุกคนจะไขว่คว้าได้ ต้อง
ขวนขวายหาโอกาส แต่บางทีก็พลาดโอกาส เฉกเช่น
เดียวกับเด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่อยู่
รอบเขื่อนสิริกิติ์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  
(กฟผ.) ที่กำาลังสอบเข้ามหาวิทยาลัย เป็นช่วง 
หัวเลี้ยวหัวต่อ ไม่มีโอกาสได้ไปติวเข้มกับอาจารย์ใน 
สถาบันเอกชนชื่อดัง เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง  
ทำาให้พลาดโอกาสทีจ่ะสอบเขา้มหาวทิยาลัยทีม่คีณุภาพ
และมชีือ่เสยีงได ้เขือ่นสริกิติิเ์หน็คณุคา่และประโยชนข์อง
การศึกษาจึงเติมเต็มโอกาส เพ่ือพัฒนาสังคมชุมชน
รอบเขื่อนฯ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
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นายสเุทพ เลศิศรมีงคล ผูอ้ำานวยการเขือ่นสริกิติิ ์กฟผ. เหน็จดุออ่น 
ในเรื่องการให้โอกาสทางการศึกษา จึงได้จัดทำาโครงการ “ติวเข้ม 
เติมเต็มโอกาส” โดยต้องการให้เด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
รอบเขื่อนสิริกิติ์ได้รับความรู้เพ่ิมเติมอย่างเท่าเทียมกัน ตามหลัก 
นิติธรรมด้านความเสมอภาคที่ต้องการให้นักเรียนที่อยู่ต่างจังหวัด 
ไดมี้โอกาสตวิเข้มกบัอาจารยช์ือ่ดงั สถาบนัทีม่ชีือ่เสยีง นอกจากการ 
เพิ่มโอกาสให้เด็กแล้ว ยังช่วยส่งเสริมให้เด็กอยากจะเรียนถึงระดับ 
อดุมศกึษา กอ่นหนา้นัน้เดก็ตา่งจงัหวดัจะเลกิเรยีนแคช่ัน้ ป.๖ หรอื  
ม.๖ เท่านั้น หรือบางคนเลือกไปเรียนสายอาชีวะหรือสายพาณิชย์

โครงการนีเ้ปน็โครงการทีช่ว่ยสรา้งแรงจงูใจใหเ้ดก็นกัเรยีนอยากจะ 
ไปเรียนในระดับมหาวิทยาลัย เพราะเด็กต่างจังหวัดคิดอยู่ในใจ 

เสมอว่า “เราไม่เก่งถึงขั้นที่จะไปเรียนมหาวิทยาลัยได้หรอก”  
จงึเริม่ดำาเนนิโครงการเพือ่เปลีย่นแนวความคดิใหม ่ตัง้แตป่ ี๒๕๕๕  
เป็นต้นมา

ในปแีรกม ี ๒  โรงเรยีนเขา้รว่มโครงการ   ไดแ้ก ่  โรงเรยีนนำา้ปาดชนปูถมัภ ์ 
อำาเภอนำ้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ และโรงเรียนที่เป็นพื้นที่เป้าหมาย 
ของนิคมผู้อพยพ ได้แก่ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ อำาเภอท่าปลา  
จงัหวดัอตุรดติถ ์ในปนีัน้นกัเรยีนยงัไมไ่ดใ้หค้วามสนใจมากเทา่ไรนกั  
เนือ่งจากอาจยงัไมเ่หน็ประโยชน ์และดว้ยขอ้จำากดัเรือ่งงบประมาณ  
ทำาให้มีโควตาที่จะเข้ามาติวได้เพียงโรงเรียนละ ๕๐ คน ผลจาก 
การจัดทำาโครงการในปีแรก นักเรียนสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัย 
ได้ถึง ๗๕ คน
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CSR ๓๕
กำาลังสำาคัญที่ทำาให้โครงการประสบผลสำาเร็จและได้รับความ 
รว่มมอืเปน็อยา่งด ีนัน่คอื พนกังานหนุม่สาวรุน่ใหมข่องเขือ่นสริกิติิ ์ 
ที่มีอายุงานไม่เกิน ๓ ปี ประมาณ ๕๐ คน อาสามาเป็นพี่เลี้ยงดูแล 
นักเรียน เพราะนักเรียนที่มาติวมีจำานวนค่อนข้างเยอะ คอยดูว่า 
เด็กคนไหนอ่อน-แข็งวิชาไหน แบบพี่สอนน้อง มีการติดต่อตาม 
ช่องทาง Facebook และ Line ผลสำาเร็จมีการเล่าสู่กันฟัง รู้จักกัน 
รุ่นต่อรุ่น ปากต่อปาก รวมถึงพี่กลุ่มนี้ได้ผ่านการเรียนจาก 
มหาวิทยาลัย อยากให้มาแนะแนวเรื่องการเข้ามหาวิทยาลัย  
เป็นการแบ่งเบาภาระให้กับผู้ปกครองและเป็นกลยุทธ์สร้าง 
แรงจูงใจให้เด็กมีความกระตือรือร้นอยากเรียนต่อในระดับ 
อุดมศึกษา

ในปี ๒๕๕๗ มีจำานวนนักเรียนท่ีให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม 
ถึง ๓๗๕ คน โดยได้ขยายโรงเรียนไปในทุกอำาเภอรอบเขื่อนสิริกิติ์ 
ไมว่า่จะเปน็อำาเภอเมอืง อำาเภอนำา้ปาด อำาเภอทา่ปลา อำาเภอบา้นโคก  
อำาเภอฟากท่า อำาเภอทองแสนขัน แม้แต่อำาเภอตรอนซึ่งอยู่ 
รอบนอกออกไปก็อยากจะมาติว ทางเขือ่นฯ กไ็มป่ดิกัน้โอกาส แตต่อ้ง 
เสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางเอง โดยทางเขื่อนฯ จัดเลี้ยงอาหาร 
กลางวัน และขึ้นอยู่กับความจุของสถานที่ที่รับได้ไม่เกิน ๔๐๐ คน  
เพราะได้ย้ายมาสอนที่หอประชุมของเขื่อนฯ มีการติดต้ังจอทีวี 
เพิ่มเพื่อเพิ่มโอกาสให้นักเรียน โดยจะจัดสอนทุกวันเสาร์อย่าง 
ต่อเนื่อง ปีละประมาณ ๒๐ ครั้ง วันหนึ่งอาจจะติวถึง ๒ - ๓ วิชา ผลสำาเร็จที่น่าภูมิใจ ในปีแรกจากคนที่มาติว ๑๐๐ คน สอบติด  

๗๕ คน ปีที่สองมาติว ๑๖๐ คน สอบติดประมาณ ๘๐ คน ปีที่สาม 
มาติว ๓๗๕ คน คาดว่าจะมีคนสอบติดประมาณ ๓๒๐ คน  
เป็นตัวเลขที่ เราเห็นว่าได้ผลลัพธ์เป็นที่ น่าพอใจ นอกจากน้ี  
มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงที่นักเรียนในต่างจังหวัดไม่เคยสอบติดก็ 
สอบตดิ ในป ี๒๕๕๖ โรงเรยีนนำา้ปาดฯ มผีูส้อบตดิคณะแพทยศาสตร ์ 
คณะเศรษฐศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
สำานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
และปีหลัง ๆ มีทั้งคณะวิศวกรรมฯ คณะพยาบาลฯ ปีล่าสุด  
นกัเรยีนเตรยีมอดุมนอ้มเกลา้ฯ สอบตดิคณะเทคนคิการสตัวแพทย ์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะครูต่างดีใจกันมาก เป็นที่น่ายินดี 
ของคนอุตรดิตถ์

โครงการนี้ได้แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ได้รับทราบ ถือว่า 
เป็นโอกาสดีของคนอุตรดิตถ์ ทำาให้มีคนพูดถึงความสำาเร็จของ 
โครงการนี้

ความตั้งใจและความเสียสละของผู้ปฏิบัติงานเข่ือนสิริกิ ต์ิ  
ที่ต้องการให้เด็กที่ขาดโอกาสที่จะไปติวเข้มเข้ามหาวิทยาลัย 
ได้มีโอกาสเติมเต็มส่ิงที่ขาดหายไป เพื่อหาทางเลือกที่ดีกว่า  
สร้างคุณภาพให้กับชีวิต อันเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตที่จะส่งผล 
ให้เด็ก ๆ ได้ระลึกถึงการทุ่มเทของผู้ปฏิบัติงานเข่ือนสิริกิติ์  
ที่ร่วมกันปูทางสร้างอนาคตให้มีความเป็นอยู่ที่ดีและมีรากฐาน 
ชีวิตที่มั่นคงต่อไป
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สำาหรับ กฟผ. มีนโยบายสนับสนุนส่งเสริมความรู้ 
ด้านพลังงานแก่เยาวชนอยู่แล้ว เช่น การสร้างความรู้สู่ 
เยาวชน เพื่อให้ตระหนักในเรื่องพลังงานไฟฟ้า และการ 
ใชพ้ลงังานอยา่งประหยดัรูค้ณุคา่ ดงันัน้บนความรว่มมอื 
ของ ๓ การไฟฟ้าและ สนพ. จึงต้องมีการเตรียม 
ความพร้อมในหลายด้าน ทั้งด้านสื่อการเรียนการสอน  
อุปกรณ์ โดยเฉพาะบุคลากรซึ่งเป็นฟันเฟืองสำาคัญ 
เพื่อนำาความรู้ทั้งหมดมาบูรณาการร่วมกันระหว่าง ๓  
การไฟฟ้าและนำาไปเผยแพร่แก่เยาวชนกลุ่มเป้าหมาย

“นานาทศันะ” จงึอาสาพาผูอ้า่นไปรูจ้กักบัเหลา่วทิยากร  
๓ การไฟฟ้า ที่ได้รับการอบรมการเป็นวิทยากรใน 
โครงการเยาวชนกับการอนุรักษ์พลังงาน ก่อนนำาความรู้ 
ด้านพลังงานไฟฟ้าไปเผยแพร่ให้กับเยาวชนว่าเขาได้รับ 
ความรู้และรู้สึกอย่างไรต่อโครงการนี้บ้าง

รวมพลังวิทยากร๓ การไฟฟ้า

เรื่อง: ศิริลักษณ์ วงษ์พันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

นานาทัศนะ The OPINION

พลังงานไฟฟ้าเป็นเรื่องใกล้ตัว แต่เชื่อหรือไม่ว่าประชาชนจนถึงเยาวชน 
ยังขาดความเข้าใจเรื่องนี้ ไม่ว่าจะเป็นด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานต่าง ๆ  
จนถึงการจ่ายระบบไฟฟ้าตามที่อยู่อาศัย เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับ 
เรือ่งพลงังาน การใชไ้ฟฟา้อยา่งมปีระสทิธภิาพ และเกดิความปลอดภยัยิง่ขึน้  
สำานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ประสงค์ที่จะ 
รวมพลังกับ ๓ การไฟฟ้า ประกอบด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  
(กฟผ.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)  
ทำากิจกรรมด้าน CSR เพ่ือนำาความรู้ด้านพลังงานไฟฟ้าไปเผยแพร่ให้กับ 
เยาวชน

ป้อนความรู้
ด้านพลังงานไฟฟ้า

สู่เยาวชน
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โครงการเยาวชนกับการอนุรักษ์พลังงานที่ได้รับความร่วมมือจากทั้ง ๓ การไฟฟ้า ไม่เพียงแต่ 
เปน็การใหค้วามรูเ้กีย่วกบัเรือ่งของพลงังานไฟฟา้ แตย่งัรวมไปถงึการสรา้งจติสำานกึใหเ้ยาวชน 
ตระหนักถึงการประหยัดพลังงานและใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า นับเป็นครั้งแรกที่การไฟฟ้า 
ทั้ง ๓ ได้สร้างประโยชน์ให้กับสังคมชุมชนที่ถูกต้องที่สุดด้านการมอบความรู้

“โครงการนี้เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน และตอบโจทย์ 
โลกได้คือ ช่วยลดพลังงาน ลดสภาวะแวดล้อม ใช้พลังงานอย่าง 

รู้คุณค่า และที่สำาคัญที่สุดคือ เรามองเห็นความสำาคัญของ 
ชมุชน ของชาวบา้น ทกุคนตอ้งรูเ้ทา่ ๆ  กบัทีเ่รารู ้เพราะฉะนัน้ 
โครงการนี้เราก็จะได้ข้อมูลในทุกมิติ และถ่ายทอดไปสู่รุ่น 
ต่อ ๆ ไป เหล่าเยาวชนที่ได้รับความรู้ก็จะได้รับประโยชน์  
และเราจะสามารถเดินไปด้วยกันอย่างยั่งยืน”

“ไฟฟ้าเป็นสาธารณูปโภคที่ทุกท่านใช้ แต่ว่าบางท่านยังไม่ทราบถึง 
หลักการใช้ที่ถูกวิธีในเร่ืองของความปลอดภัย ซึ่งจะต้องได้รับความรู้ 
จากวทิยากรทีม่คีวามรูค้วามชำานาญ เพราะพลงังานไฟฟา้เปน็สิง่ทีจ่บัตอ้ง 
ไม่ได้ ในส่วนของการไฟฟ้าทั้ง ๓ แห่ง ต่างตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชน ซึ่งสามารถ 
ทีจ่ะใหค้วามรูต้ามแหลง่ชมุชนได ้ตรงนีก้เ็ปน็อกีชอ่งทางหนึง่ทีป่ระชาชน 
สามารถติดต่อและได้รับความรู้จากวิทยากรของเราได้ด้วย”

“สำาหรบัตวัผมแลว้ ความรูท้ีไ่ดจ้ากโครงการนีเ้ริม่ตัง้แตก่ระบวนการ 
ผลิตไฟฟ้า จนถึงการส่งไฟฟ้าไปสู่บ้านเรือน มีข้อควรระวัง 
ในเร่ืองของความปลอดภัย รวมถึงการใช้ไฟฟ้าอย่างรู้คุณค่า 
ซึ่งความรู้ที่ผมได้ตรงนี้ เป็นประโยชน์อย่างมากต่อเยาวชน  
โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้จากสื่อการเรียนรู้จากการไฟฟ้าทั้ง  
๓ แห่ง โครงการแบบนี้ถือเป็นโครงการที่ดีมาก และนอกเหนือจาก 
การให้ความรู้ต่าง ๆ แล้ว ยังเป็นการปลูกฝังให้กับเยาวชนด้วย  
เพราะเขาสามารถนำาความรู้ตรงนี้ไปบอกต่อได้ เพื่อที่เขาจะได้ 
เติบโตไปเป็นบุคลากรที่ดีของประเทศชาติต่อไป”

คุณพิรุณ ศรีแสง
ประธานวิทยากร รุ่นที่ ๓
ตัวแทนจากฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำานักงานราชบุรี

คุณกิตติพงษ์ โสภาพงษ์
วทิยากร การไฟฟา้สว่นภมูภิาค เขต ๑ ภาคใต ้จงัหวดัเพชรบรุี

คุณกอบพล สิริมานุวัฒน์
วิศวกรไฟฟ้า ๕ ฝ่ายควบคุมระบบไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง
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อ้อมกอดสีเขียว Care the EARTH

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือ CO
2
 เป็นปัญหาระดับโลก  

ท่ีกล่าวได้ว่าทุกคนเป็นส่วนหน่ึงของปัญหา และทุกคน 
สามารถมีส่วนร่วมแก้ไข จากข้อมูลในปี ค.ศ. ๒๐๑๒  
พบว่า ทั่วโลกมีการปล่อย CO

2
 จากการผลิตไฟฟ้า 

เป็นสัดส่วนที่มากที่สุดคือร้อยละ ๔๒ รองลงมาเป็นของ 
ภาคขนส่งร้อยละ ๒๓ และอุตสาหกรรมร้อยละ ๒๐

สำาหรบัประเทศไทย ขอ้มลูในป ีค.ศ. ๒๐๑๓ ปรมิาณ CO
2
  

ทีป่ลอ่ยทัง้หมดมจีำานวน ๒๖๐ ลา้นตนั เกดิจากการผลติ 
ไฟฟา้มากทีส่ดุประมาณ ๙๖ ลา้นตนั หรอืคดิเปน็รอ้ยละ  
๔๐ จากกิจกรรมในภาคขนส่งและภาคอุตสาหกรรม 
ภาคละประมาณ ๖๒ ล้านตัน หรือร้อยละ ๒๖ และจาก 
ด้านอื่น ๆ อีกประมาณ ๑๙ ล้านตัน

เมื่อพิจารณาเฉพาะอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า ไทยปล่อย  
CO

2
 จากการใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิต ประมาณ  

๕๗ ล้านตัน เป็นสัดส่วนที่มากที่สุดคือร้อยละ ๕๙  
รองลงมาเป็นการปล่อย CO

2
 จากการใช้ถ่านหินผลิต 

ไฟฟ้าประมาณ ๓๗ ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ ๓๙

เรื่อง: เดชา อัครชนียากร

ผลิตไฟฟ้า 42%

ผลิตไฟฟ้า 40%

ก๊าซธรรมชาติ 59%

ขนส่ง 23%

ขนส่ง 26%

นำ้ามัน 2%

อุตสาหกรรม 20%

อุตสาหกรรม 26%

ถ่านหิน 39%

ครัวเรือน 6%

อื่น ๆ 9%

อื่น ๆ 8%

ลด CO
2
 ไม่ใช่แค่โลกสวย

แต่คือความรับผิดชอบของคนไทยทุกคน 

ผลิตไฟฟ้า 42%

ขนส่ง 23%

ครัวเรือน 6%

ผลิตไฟฟ้า 40%

ขนส่ง 26%

อุตสาหกรรม 26%

อื่น ๆ 8%

ก๊าซธรรมชาติ 59%

้ามัน 2%

ถ่านหิน 39%

(ข้อมูลจาก http://edgar.jrc.ec.europa.eu/news_docs/jrc-2014-
trends-in-global-co2-emissions-2014-report-93171.pdf)

(ข้อมูลจาก http://www.eppo.go.th/info/cd-2014/)

(กราฟแสดงสัดส่วนการปล่อย CO
2
 ทั่วโลก ในปี ๒๐๑๒)
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เป้าหมายโลก ๒ องศาฯ
ผู้แทนจากรัฐบาลประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกจำานวน ๑๙๕ ประเทศ ได้มีการประชุมหารือกันเป็นประจำาทุกปี ภายใต้อนุสัญญา 
สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ United Nations Framework Convention on Climate Change  
(UNFCCC) เพือ่รว่มกนักำาหนดแนวทางทีจ่ะลดกา๊ซเรอืนกระจก ซึง่ในการประชมุเมือ่ป ีค.ศ. ๒๐๑๐ ณ เมอืงแคนคนู ประเทศเมก็ซโิก  
ได้มีข้อตัดสินใจร่วมกันว่า “จะต้องควบคุมอุณหภูมิเฉล่ียที่พื้นผิวโลกไม่ให้เพิ่มขึ้นเกิน ๒ องศาเซลเซียส เทียบกับช่วงก่อน 
การปฏิวัติอุตสาหกรรม” ซึ่งนับเป็นการกำาหนด “เป้าหมายโลก ๒ องศาฯ” ขึ้นมาในปี ค.ศ. ๒๐๑๐ ร่วมกันนั่นเอง

หากจะทำาให้บรรลุเป้าหมาย ๒ องศาฯ น้ีได้  
ทุกประเทศทั่วโลกจะต้องใช้ความพยายาม  
ควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรายปีไม่ให้ 
สูงเกิน ๔๔,๐๐๐ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ 
เทียบเทา่ ภายในป ีค.ศ. ๒๐๒๐ และหลงัจากนัน้ 
จะต้องลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ลงอย่างต่อเนื่องทุกปี

ในฐานะผูผ้ลติไฟฟา้หลกัของประเทศ การไฟฟา้ 
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ตระหนัก 
ถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  
ตลอดจนการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก 
ในการลด CO

2
 ด้วยการดำาเนินงาน ๔ โครงการ 

หลักอย่างต่อเนื่องมากกว่า ๒๐ ปี คือ

• โครงการการจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า
• โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ
• โครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM)
• โครงการลดก๊าซเรือนกระจก
 ภาคสมัครใจตามมาตรฐาน
 ของประเทศไทย
 (Thailand Voluntary Emission 
 Reduction program: T-VER)

โครงการการจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า
 การจัดการด้านการใช้ไฟฟ้าของ กฟผ. ก้าวเข้าสู่ทศวรรษที่ ๓ มีภารกิจหลัก 
ในการรณรงค์ภาคประชาชนให้เกิดการอนุรักษ์พลังงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โครงการ 
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ของ กฟผ. นับเป็นรากฐานในการกำาหนดมาตรฐาน 
พลังงานขั้นตำ่า เป็นกฎหมายและมีผลบังคับใช้แล้วสำาหรับตู้เย็นและเครื่องปรับอากาศ  
อีกทั้งงานฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ของ กฟผ. เป็นที่รู้จักทั้งในประเทศและ 
ต่างประเทศ โดยมีผลสำาเร็จเป็นรูปธรรมนับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๖ - ๒๕๕๗ สามารถ 
ลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าได้ถึง ๓,๕๓๘.๘ เมกะวัตต์ และลดการปล่อย CO

2
 ได้ถึง  

๑๒.๓ ล้านตัน

Country
Emissions

2013

Per capita emissions Change 
in CO

2
 

’90-’13 
in %

Change in 
population 
1990-2013 

in %1990 2000 2010 2012 2013
Change
’90-’13

Annex l*

United States 5,300 19.6 20.6 17.6 16.3 16.6 -3.1 -16% 6% 26%

European Union 3,740 9.2 8.4 7.8 7.5 7.3 -1.8 -20% -14% 8%

Germany 840 12.7 10.4 9.9 10.0 10.2 -2.5 -20% -17% 3%

United Kingdom 480 10.3 9.2 8.2 7.8 7.5 -2.8 -27% -19% 10%

Italy 390 7.5 8.1 6.9 6.8 6.4 -1.1 -15% -8% 7%

France 370 6.9 6.9 6.2 5.7 5.7 -1.2 -17% -6% 13%

Poland 320 8.2 7.5 8.7 8.4 8.5 0.3 4% 4% 0%

Spain 250 5.9 7.6 6.1 5.9 5.3 -0.6 -10% 8% 21%

Netherlands 160 10.8 10.9 10.7 9.8 9.7 -1.2 -11% 0% 13%

Russia 1,800 16.5 11.3 11.9 12.7 12.6 -3.8 -23% -26% -4%

Japan 1,360 9.5 10.2 9.7 10.8 10.7 1.2 13% 17% 4%

Canada 550 16.2 17.9 16.2 15.7 15.7 -0.5 -3% 23% 27%

Australia 390 16.0 18.5 19.4 17.6 16.9 0.9 5% 44% 37%

Ukraine 300 14.9 7.2 6.6 6.8 6.7 -8.2 -55% -61% -12%

Non-Annex I

China 10,330 2.1 2.8 6.4 7.2 7.4 5.3 246% 312% 19%

India 2,070 0.8 1.0 1.5 1.6 1.7 0.9 118% 214% 44%

South Korea 630 5.9 9.8 12.2 12.6 12.7 6.8 116% 148% 15%

Indonesia 510 1.5 2.0 2.2 2.4 2.6 1.1 75% 134% 34%

Saudi Arabia 490 0.9 1.4 1.9 1.9 2.0 1.1 120% 208% 40%

Brazil 480 10.2 12.9 15.6 16.9 16.6 6.4 63% 189% 78%

Mexico 470 3.6 3.6 3.9 4.0 3.9 0.3 7% 53% 42%

Iran 410 3.6 5.2 5.2 5.2 5.3 1.6 45% 99% 37%

South Africa 330 7.3 6.9 6.4 6.3 6.2 -1.1 -15% 23% 43%

Taiwan 270 6.2 10.5 11.9 11.5 11.6 5.5 88% 117% 15%

Thailand 260 1.6 2.8 3.6 4.0 3.9 2.3 144% 189% 18%
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โครงการปลูกป่าถาวร
เฉลิมพระเกียรติ
 กฟผ. ดำาเนินโครงการปลูกป่าอย่างต่อเน่ืองมาตั้งแต่ปี พ.ศ.  
๒๕๓๗ รวมพืน้ทีก่วา่ ๔๑๕,๐๐๐ ไร ่สามารถดดูซบั CO

2
 ไดม้ากกวา่  

๘.๙ ล้านตัน และ กฟผ. ยังมีโครงการที่จะปลูกป่าต่อไปให้ได้ปีละ  
๒๐,๐๐๐ ไร่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป

โครงการกลไก
การพัฒนาทีส่ะอาด (CDM)
 จากข้อมูลของ UNFCCC สำาหรับโครงการท่ีได้รับการ 
ขึน้ทะเบยีน CDM พบวา่ ประเทศไทยอยูใ่นอนัดบัที ่๘ ของโลก  
และอันดับที่ ๖ ของเอเชีย โครงการที่สำาคัญคือ การปรับปรุง 
ประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าแม่เมาะ หน่วยที่ ๑๐ - ๑๑ กำาลังผลิต 
ติดตั้งเครื่องละ ๓๐๐ เมกะวัตต์ แล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๕๒  
สามารถเพิม่กำาลงัผลติจรงิไดเ้ครือ่งละไมน่อ้ยกวา่ ๕ เมกะวตัต ์ 
และลดการใช้เช้ือเพลิงทำาให้ลดการปล่อย CO

2
 ซึ่งได้รับ 

การรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากสหประชาชาติ เม่ือเดือน 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีลดได้ (CCR  
Issuance) ปลีะ ๓.๙๔ แสนตนัคารบ์อนไดออกไซด ์ครอบคลมุ 
ระยะเวลา ๔ ปี รวม ๑.๕ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์  
ขายคารบ์อนคดิเปน็เงนิประมาณ ๕.๘ ลา้นบาท แมว้า่จะเปน็ 
จำานวนเงินไม่มาก แต่ก็ทำาให้ได้รับการยอมรับในระดับสากล  
รวมทั้งยังเป็นโครงการ CDM ด้านปรับปรุงประสิทธิภาพ 
โรงไฟฟ้าที่สามารถขายคาร์บอนเครดิตขนาดใหญ่ที่สุดในโลก 
ในปัจจุบัน

 นอกจากนี้ กฟผ. ยังได้ดำาเนินโครงการ CDM ประเภท 
พลังงานหมุนเวียนอีก ๘ โครงการ คาดการณ์ปริมาณ CO

2
  

ที่ลดได้ ๒๐๑,๘๙๓ ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี
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โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ
ตามมาตรฐานของประเทศไทย
ส่วนโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ 
ตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary  
Emission Reduction program: T-VER) มีโครงการ 
ที่ เข้าร่วมเป็นโครงการต้นแบบ ๒ โครงการ คือ  
โครงการโรงไฟฟ้าพลังนำา้ท้ายเข่ือนนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก  
และโครงการระบบผลิตไฟฟ้าจากกังหันลมลำาตะคอง  
จังหวัดนครราชสีมา ซ่ึงโครงการทั้งสองได้รับการ 
ขึ้นทะเบียน ทวนสอบและรับรองปริมาณการลดก๊าซ 
เรือนกระจกจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก  
(องค์การมหาชน) สามารถลด CO

2
 หรือคิดเป็นก๊าซ 

เรือนกระจกที่ลดได้จากการพัฒนาโครงการ T-VER  
จำานวน ๑๖,๙๑๔ ตันคาร์บอนไดออกไซด์

ในการผลิตไฟฟ้าในภาพรวมของประเทศ ตามแผน 
พัฒนากำาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ หรือ PDP 2015  
ยังมีแนวทางการลด CO

2
 ร้อยละ ๓๗ ในปี พ.ศ. ๒๕๗๙  

ด้วยการอนุรักษ์พลังงาน เพิ่มการใช้พลังงานทดแทน  
และเพิ่มประสิทธิภาพ ซึ่งนับเป็นแนวทางการลด CO

2
  

ที่ถือว่ามีเป้าหมายและความมุ่งมั่นที่ชัดเจน

แม้ว่าคนไทยหรือประเทศไทยจะมีส่วนในการปล่อย CO
2
 ไม่มาก แต่ในฐานะ 

ทีเ่ปน็สว่นหนึง่ของประชาคมโลก คนไทยทกุคนสามารถเปน็อกีหลายลา้นแรง 
ที่จะร่วมกันคนละไม้คนละมือด้วยวิธีการที่ทุกคนทำาได้ ไม่ว่าจะเป็นการ 
ลดใช้พลังงานหรือปลูกต้นไม้ เพื่อให้โลกของเราเป็นโลกที่สวยงามสำาหรับ 
ทุก ๆ ชีวิต...ตลอดไป
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ของดีรอบบ้านเรา

“การรักษาวัฒนธรรม คือ การรักษาชาติ” กระแสพระราชดำารัส  
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ทีช่มรมดนตรไีทย การไฟฟา้ฝา่ยผลติ 
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ได้น้อมนำามาใช้ดำาเนินกิจกรรม 
จิตอาสามากว่า ๕ ปี เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมดนตรีไทย 
พื้นบ้านล้านนา โดยบูรณาการให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชนรอบโรงไฟฟ้า 
แม่เมาะ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำากิจกรรม 
ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีร่วมกับชุมชน และยังได้ขยายเครือข่ายเชื่อม 
ความสมัพนัธอ์นัดรีว่มกบันกัดนตรพีืน้บา้นจากทกุตำาบลในอำาเภอแมเ่มาะ จงัหวดั 
ลำาปาง โดยเน้นการลงพ้ืนที่เข้าสอนนักเรียนในสถานศึกษา สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง  
ครั้งละ ๑ - ๓ ชั่วโมง ตลอดปีการศึกษา และฝึกสอนเยาวชนกลุ่มต่าง ๆ ในพื้นที่  
อีกประมาณ ๑๐ กลุ่ม เพ่ือกระตุ้นให้เยาวชนรักและตระหนักถึงคุณค่าของดนตรี 
พื้นบ้านล้านนา

“ดนตรีไทย”
ภารกิจยิ่งใหญ่ที่สร้างคนสู่สังคม

เรื่องและภาพ: แผนกสื่อมวลชนสัมพันธ์  
กองชุมชนสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
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นอกจากนี้จิตอาสาชมรมดนตรีไทย กฟผ. แม่เมาะ ได้นำาศาสตร์ 
ของดนตรบีำาบดัมาประยกุตใ์ชก้บัเดก็และเยาวชนในพืน้ที ่โดยนำามา 
ผสมผสานกับดนตรีไทยพ้ืนบ้านล้านนา หรือเรียกว่ากิจกรรม  
“จติตปญัญาดนตรบีำาบดั” สรา้งความสมัพนัธร์ะหวา่งรา่งกาย จติใจ  
และความรู้สึกให้สมดุลกัน กิจกรรมนี้ได้รับความสนใจจาก 
ผู้เข้าร่วมเป็นอย่างมาก เพราะช่วยให้เด็กได้ใช้เวลาว่างให้เกิด 
ประโยชน์ สร้างความสนุกสนานจากการเรียนรู้จังหวะดนตรีใน 
แต่ละบทเพลง โดยเริ่มต้นจากการเรียนปรบมือเข้ากับจังหวะก่อน  
หลงัจากนัน้จงึนำาทกัษะการเขา้จงัหวะมาประยกุตร์ว่มกบัเนือ้เพลง 
และเครื่องดนตรีพื้นบ้านแต่ละชนิด จากการสอบถามครูผู้สอน  
จะเห็นได้ว่าจิตตปัญญาดนตรีบำาบัดทำาให้เด็กได้ฝึกสมาธิ และมี 
ส่วนช่วยให้ผลการเรียนดีขึ้นเป็นลำาดับ

กว่าต้นกล้าจะเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ที่มีรากฐานมั่นคง ต้องใช้ 
หัวใจ ใส่ความรัก คอยรดนำ้าพรวนดิน ใส่ปุ๋ย เปรียบเสมือน 
เยาวชนในอำาเภอแม่เมาะในวันน้ีท่ีจะเป็นพลังสำาคัญในการพัฒนา 
ชุมชน สังคม และประเทศชาติในอนาคต ซ่ึง กฟผ. แม่เมาะ  
และผู้ ใหญ่ทุกภาคส่วนในอำาเภอแม่เมาะ ยังคงเดินหน้า 
สร้างโครงการที่เป็นประโยชน์กับเด็กและเยาวชนในชุมชน 
อยา่งตอ่เนือ่ง เพราะเดก็ ๆ  กเ็ปรยีบเสมอืนลกูหลานในครอบครวั 
ที่ต้องคอยช่วยกันดูแล ส่งเสริม พร้อมกับสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี  
เพื่ออนาคตที่สดใส

๔๓

เยาวชนที่ได้รับการฝึกสอนจากจิตอาสาชมรมดนตรีไทย กฟผ.  
แม่เมาะ จะได้รับการสนับสนุนให้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะ 
ทางดนตรี ตลอดจนแสดงในงานวัฒนธรรม ประเพณี ช่วยเหลือ 
สงัคม ไมว่า่จะเปน็งานบญุ งานสำาคญัในทอ้งถิน่ ทัง้ในระดบัโรงเรยีน  
หมู่บ้าน ตำาบล อำาเภอ และได้ออกแสดงร่วมกับชมรมดนตรีไทย  
กฟผ. แม่เมาะ ในงานระดับจังหวัดและระดับประเทศ อาทิ  
งานฤดูหนาวและกาชาด จังหวัดลำาปาง งานเทศกาลท่องเที่ยว 
แม่เมาะ เป็นต้น ไม่เพียงแต่ได้รับการฝึกทักษะทางดนตรีไทย 
พื้นบ้านล้านนา แต่ยังมีการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทำาเครื่องดนตรี 
พ้ืนเมืองเพ่ือใช้ฝึกซ้อมและจำาหน่ายเป็นรายได้เสริม จนสามารถ 
ต่อยอดเผยแพร่ให้กับรุ่นต่อ ๆ ไป สร้างความภาคภูมิใจและ 
สร้างจิตสำานึกที่ดีเก่ียวกับการเป็นจิตอาสาให้กับเยาวชนไปในตัว  
ทีส่ำาคญัคอืการอนรุกัษว์ฒันธรรมดนตรไีทยพืน้บา้นลา้นนา ใหย้ัง่ยนื 
เคียงคู่กับชุมชนสืบไป
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กฟผ. ไม่ไปไม่รู้ Unseen EGAT

เสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูงที่พาดผ่านพ้ืนที่ต่าง ๆ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้รอนสิทธิเจ้าของที่ดินโดยมีค่าชดเชย 
จำานวนหน่ึง และมีเง่ือนไขมิให้กระทำาการใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิด 
ผลกระทบกับความมั่นคงของระบบไฟฟ้า ตาม พ.ร.บ. กฟผ. พ.ศ.  
๒๕๑๑ การรอนสทิธอิาจสง่ผลกระทบตอ่การทำามาหากนิตอ่วถิชีวีติ 
และอาจเกิดข้อขัดแย้งขึ้นได้

รางวัลแห่งความภาคภูมิ - ทรงคุณค่า
ต้นแบบชุมชนพึ่งตนเองพื้นที่ใกล้แนวสายส่งไฟฟ้าอย่างยั่งยืน
เรื่อง: กอบเกียรติ TRANSMISSION LINE

“บ้านห้วยยาง”

“บ้านห้วยยาง” เดิมมีต้นยางนาอยู่มาก ซึ่งเป็น 
ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ มีผลรูปกระสวย เมื่อสุก 
จะมีสีนํ้าตาล จุดเด่นคือ มีปีกยาว ๒ ปีก มักขึ้นใน 
ป่าดิบแล้ง ปัจจุบันชาวบ้านห้วยยางได้ร่วมแรง 
ร่วมใจปลูกและดูแลเพื่อเป็นอัตลักษณ์อย่างยั่งยืน 
ตามชื่อของหมู่บ้าน
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กฟผ. ใหค้วามสำาคญัในการสือ่สารสรา้งความสมัพนัธท์ีด่ ี
กับชุมชนและสนับสนุนชุมชนที่อยู่ใกล้แนวสายส่งไฟฟ้า 
ทีย่งัมคีวามเดอืดรอ้นใหส้ามารถพฒันาตนเองได ้เตมิเตม็ 
สว่นทีข่าด สรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัชมุชนเพือ่ใหส้ามารถ 
พึ่งตนเองได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน

จากความร่วมมือระหว่าง กฟผ. กับมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ ในโครงการส่ือสารและสร้างเครือข่าย 
ชุมชนพึ่งตนเองพื้นที่ใกล้แนวสายส่งไฟฟ้าอย่างยั่งยืน 
ทั่วประเทศ โดยการนำาร่อง ๓ ภูมิภาค ได้แก่ ภาคใต้  
ชุมชนใกล้แนวสายส่งไฟฟ้า ๑๑๕ เควี ภาคเหนือ ชุมชน 
ใกล้แนวสายส่งไฟฟ้า ๒๓๐ เควี และภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ ชุมชนใกล้แนวสายส่งไฟฟ้า ๕๐๐ เควี  
โดย นายสธุน บญุประสงค ์รองผูว้า่การระบบสง่ กฟผ.  
เป็นประธานใหญ่ดูแลอย่างใกล้ชิด

สำาหรับฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำาโดย 
นายอนชิุต เจรญิพันธ์ ผู้ชว่ยผูอ้ำานวยการฝา่ยปฏบิตักิาร 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-บริหาร ร่วมกับเครือข่าย 
ชุมชนบ้านห้วยยาง นำาร่องการทำางานโดยยึดถือหลัก 
ชาวบา้นเปน็ศนูยก์ลาง เนน้การมสีว่นรว่ม การเสรมิพลงั 
ที่นำาไปสู่การพึ่งตนเอง รวมทั้งการทำางานในลักษณะ 
เครือข่ายกับชุมชนและหน่วยงานอื่น ๆ  เพื่อเป็นต้นแบบ 
ในการพัฒนาชุมชนอื่นที่อยู่ ใกล้แนวสายส่งไฟฟ้า  
ยึดยุทธศาสตร์สร้างการเชื่อมโยง “แก้อย่างหนึ่งนำาไปสู่ 
หลายอย่าง” และค่อย ๆ ขยับปรับแก้ปัญหาอื่น จนถึง 
ปัญหาของความมั่นคงระบบไฟฟ้าโดยเฉพาะการปลูก 
พืชไร่ใต้แนวสายส่งไฟฟ้า

การดำาเนินงานมุ่งเน้นสร้างความสัมพันธ์ ความไว้เนื้อเชื่อใจ ศึกษา 
และวิเคราะห์ชุมชนอย่างลึกซึ้ง เพื่อทราบถึงวิถีชีวิต บริบทชุมชน  
ปัญหาของชุมชน ศักยภาพ ความเป็นไปได้และแนวโน้มกิจกรรม 
ที่จะใช้แก้ไขปัญหา โดยพบว่าปัญหาสำาคัญอันดับแรกคือการ 
ขาดแคลนนำ้าเพื่อการอุปโภค บริโภค ขาดแคลนนำ้าดิบในการผลิต 
นำ้าประปา ทุกปีมีนำ้าน้อย สภาพนำ้าขุ่น ใช้ต้นทุนสูงในการผลิต 
นำ้าประปาหมู่บ้าน ที่สำาคัญการแก้ปัญหามาเกือบ ๔๐ ปีสามารถ 
แก้ไขได้เพียงชั่วคราวเท่านั้น

เมื่อชุมชนซึง่เป็นเจ้าของโครงการตั้งแตเ่ริม่ต้นร่วมกนัคิดและแก้ไข 
ปัญหาอย่างละเอียดรอบคอบ ทุกภาคส่วนจึงมีส่วนร่วมในการ 
ดำาเนินการอย่างใกล้ชิด คำานึงถึงผู้ได้รับผลกระทบจากการดำาเนินงาน 
และดูแลให้ได้รับประโยชน์ตอบแทน ทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องได้รับ 
ความเห็นชอบจากชุมชน มุ่งสร้างการดำาเนินงานแบบบูรณาการ

“ประชาคมหมู่บ้านคัดเลือกวิธีการผันนำ้าธรรมชาติ จาก  
‘ลำาห้วยยาง’ เข้าสู่ ‘หนองแสง’ อ่างเก็บนำ้าขนาดใหญ่ประจำา 
หมู่บ้าน โดยใช้หลักแรงโน้มถ่วงตามธรรมชาติ ไม่ต้องสร้างฝาย  
ไม่ต้องเสียค่าสูบนำ้า แม้ระยะทางไกล แต่ชุมชนก่อสร้างและ 
บำารุงรักษาเองได้”
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ชุมชนลงขันสมทบทุนและแรงงานทุกครัวเรือน อบต. สนับสนุน 
ทอ่และวสัดอุปุกรณ ์กฟผ. สนบัสนนุการขดุดนิวางทอ่ ทกุฝา่ยชว่ยกนั 
เพ่ือให้สามารถสำารองนำ้าได้อย่างเพียงพอในฤดูแล้ง มีกองทุน 
บรหิารจดัการ  หากมนีำา้เหลอืกจ็ะนำาไปทำาประโยชนอ์ืน่ ๆ  เพิม่เตมิ 
โดยการสร้างพลังชุมชนและช่วยกันดูแลจัดการโดยคนในชุมชน

และแล้วจากการวางแผนดำาเนินงานหลายเดือน สู่ความสำาเร็จแล้ว 
เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยใช้เวลาก่อสร้าง ๖ วัน  
ขดุแนววางทอ่ยาว ๗๙๖ เมตร เกบ็กกันำา้ได ้๙๐,๐๐๐ ลกูบาศกเ์มตร  
(คาดการณ์ไว้ ๓๕,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร) พร้อมจัดตั้งกองทุนชุมชน 
ดูแลอย่างเป็นระบบ

อีกทั้งยังมีกิจกรรมต่อเนื่องของชุมชนบ้านห้วยยาง ประกอบด้วย 
กิจกรรมปลูกผักอินทรีย์ ปรับภูมิทัศน์ ปลูกต้นยางนาโดยรอบ 
หนองแสง

นายธนชาต ดานุวงศ์ไพศาล ผู้ใหญ่บ้านตำาบลห้วยยาง เผยว่า  
“ปัญหาที่เจอมานานคือเรื่องของความแห้งแล้ง เม่ือ กฟผ. และ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้ามาเสริมพลังที่นำาไปสู่การพึ่งตนเอง 
โดยชุมชนมีส่วนร่วม เม่ือประสบความสำาเร็จก็นำาความสุขและ 
คุณภาพชีวิตที่ดีมาสู่ชุมชน โดยเฉพาะในเรื่องของนำ้าอุปโภค 
บริโภค และเม่ือมีนำ้าแล้วเราจะต่อยอดอย่างไร เช่น โครงการ 
ผักปลอดสารพิษ เป็นต้น

เรื่องของนำ้าได้แก้ปัญหามาเกือบ ๔๐ ปี แต่แก้ไขได้เพียงชั่วคราว  
ครั้งนี้มีนำ้าสามารถลดต้นทุนค่าสารส้ม ซึ่งที่ผ่านมาเฉลี่ยใช้ปีละ  
๔ ตัน เพราะนำ้าขุ่นมาก ปัจจุบันใช้เพียง ๒ ตัน ลดต้นทุนได้มาก  
ส่วนการวางแนวท่อโดยใช้หลักแรงโน้มถ่วงสามารถแก้ปัญหา 
ได้อย่างดี ปัจจุบันได้ถ่ายทอดความรู้สู่หมู่บ้านใกล้เคียงกัน เช่น  
ที่บ้านโคกสูง ให้ทั้งแนวความคิด การศึกษาดูงาน เพื่อนำาความรู้ 
ที่ได้กลับไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองต่อไปนายธนชาต ดานุวงศ์ไพศาล

ก่อนพัฒนา หลังพัฒนา
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นอกจากนี้ยังฟื้นฟูส่งเสริมการปลูก “ต้นยางนา” ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ 
ของชุมชน สิ่งแวดล้อมก็เป็นเร่ืองจำาเป็นเพราะอีสานแห้งแล้งมาก  

การปลกูตน้ไมจ้งึไดป้ระโยชนจ์ากรม่เงา ไดน้ำา้ และยงัใหรุ้น่ลกูรุน่หลาน 
ได้ดูได้เห็นในอนาคต “ชุมชนบ้านห้วยยางเข้าใจและรับรู้ถึงความตั้งใจจริงของ  
กฟผ. ทีเ่ขา้มาในฐานะเพือ่นรว่มคดิ ผูเ้อือ้กระบวนการพฒันาตนเองอยา่งยัง่ยนื...  
ผูเ้ฒา่ผูแ้ก ่ผูน้ำาชมุชน ถงึกบัพดูวา่ ‘เหน็เจา้หนา้ที ่กฟผ. เหมอืนลกูเหมอืนหลาน’”

ชมุชนไวว้างใจและมคีวามสมัพนัธท์ีด่กีบั กฟผ. พรอ้มใหค้วามรว่มมอืในการแกไ้ข 
ปัญหาที่มีผลกระทบต่อสายส่งไฟฟ้าแรงสูง เช่น การเปลี่ยนชนิดของพืชที่ปลูก 
ใต้แนวสายส่ง และร่วมเป็นเครือข่ายดูแลสายส่งไฟฟ้าสมบัติของชาติ ขยายผล 
โครงการสูช่มุชนอืน่ ๆ  โดยผูน้ำาชมุชนและชาวบา้นบา้นหว้ยยางรว่มเปน็เครอืขา่ย 
ช่วยเป็นวิทยากรที่บ้านนาง้ิวนาโพธิ์ บ้านโคกสูง และบ้านหนองแวงเรือ  
จังหวัดขอนแก่น

ผู้เฒ่าผู้แก่หลายคนพูดว่า “ไม่เคยมีนำ้าในหนองแสงมากขนาดนี้มาก่อน”

โครงการสง่เสรมิการพึง่ตนเองอยา่งยัง่ยนื “บา้นหว้ยยาง” สามารถ 
แกป้ญัหาการขาดแคลนนำา้เพือ่อปุโภคบรโิภคทีเ่รือ้รงัมานานเกอืบ  
๔๐ ป ีผูเ้กีย่วขอ้งทกุภาคสว่นมสีว่นรว่มในการดำาเนนิงาน สรา้งการ 
เรียนรู้ ความรัก ความสามัคคี และเสริมพลังให้กับชุมชน สามารถ 
นำาไปสู่การแก้ปัญหาอื่นในชุมชนต่อไป

บา้นหว้ยยางไดร้บัรางวลัแหง่ความภาคภมูใิจ “ชนะเลศิ” EGAT  
CSR DAY 2015 การส่งเสริมการพึ่งตนเองอย่างย่ังยืน  
Community Context ดา้นเศรษฐกจิและสงัคม “ทีท่รงคณุคา่... 
โดยหลกัธรรมาภบิาล” อนัเปน็ตน้แบบในการพฒันาคณุภาพชวีติ 
ของชุมชนพึ่งตนเองที่อยู่ใกล้แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูงของ กฟผ.  
อย่างยั่งยืน...อย่างแท้จริง

58-01-064_044-048 Egat_A-Coated.indd   47 9/23/15   9:49 PM



กรกฎาคม - สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘๔๘

ท้ายเล่ม LAST Page

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

“ปัจจุบันสายส่งไฟฟ้าแรงสูงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.) มคีวามยาวรวมกนัทัว่ประเทศถงึ ๓๒,๕๒๖.๙๙๒ วงจร-กโิลเมตร 
(ขอ้มลู ณ เดอืนธนัวาคม ๒๕๕๗) ซ่ึงถา้นํามาโยงตามแนวขอบเขตชายแดน
ประเทศไทยจะได้เกือบ ๔ รอบ”

ระบบส่งไฟฟ้าแรงสูงเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่แห่งพลังงานไทย ซึ่งมี 
ส่วนประกอบอื่น ๆ ได้แก่ สายไฟฟ้า สถานีไฟฟ้าแรงสูง โรงไฟฟ้า โดยมี 
ศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าทำาหน้าที่บริหารจัดการการส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า  
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีความเพียงพอแก่ความต้องการใช้งาน  
ตามหลักมาตรฐานสากล ทั้งระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9000) ระบบการ 
จัดการส่ิงแวดล้อม (ISO 14001) และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความ 
ปลอดภัย (มอก. 18000)

จากอดีตถึงปัจจุบัน งานเกี่ยวกับระบบส่ง กฟผ. ได้สะสม สร้างเสริมองค์ความรู้ 
งานคุณภาพต่าง ๆ ที่มากด้วยประสบการณ์และความชำานาญ โดยการถ่ายทอด 
องค์ความรู้ต่าง ๆ แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีการส่งเสริม สนับสนุน 
และต่อยอดงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่สามารถนำาไป 
ใช้บริหารจัดการและบำารุงรักษาระบบไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งช่วย 
เสริมคุณค่า สร้างมูลค่าเพิ่ม และลดการนำาเข้าจากต่างประเทศได้อย่างมหาศาล

กลุ่มกิจกรรมคุณภาพสายงานระบบส่งของ กฟผ. สามารถก้าวเดินด้วยความ 
ภาคภูมิสู่เวทีการนำาเสนอผลงานในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ภายใต้ 
อดุมการณร์ว่มของการทำากจิกรรมคณุภาพทีมุ่ง่เนน้ผูป้ฏบิตังิานซึง่เปน็ทรพัยากร 

เรื่อง: กอบเกียรติ ป้อยแก้ว

เส้นเลือดใหญ่แห่งพลังงานไฟฟ้าไทย ก้าวไกลเชื่อมโยงอาเซียน
High Quality and Innovation to ASEAN Power Grid

สำาคัญอันมีค่าย่ิงขององค์กร สรรค์สร้างพัฒนา “คุณภาพคน” และ “คุณภาพงาน” 
ซึ่งจะเห็นได้จากการประกาศศักยภาพ การสร้างชื่อเสียงเกียรติยศให้ประจักษ์ 
และการสร้างเครือข่ายงานคุณภาพในระดับประเทศและระดับนานาชาติ 
มากมาย

ทั้งนี้ เพราะมีความต้องการพลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง ดังนั้น กฟผ.  
จงึไมห่ยดุนิง่ พรอ้มขบัเคลือ่น สนบัสนนุ พฒันา และสง่เสรมิงานคณุภาพตา่ง ๆ   
ที่ยอดเยี่ยมและนวัตกรรมที่ทรงคุณค่า เพื่อความสุขของคนไทย และเตรียม 
ความพร้อมมุ่งสู่อาเซียน พาวเวอร์ กริด (High Quality and Innovation  
to ASEAN Power Grid) ที่จะเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าในกลุ่มอาเซียน อันเป็น 
ศูนย์กลางการรวมพลังงานของทุกชาติในภูมิภาคนี้ ท้ังน้ีเพื่อความมั่นคง 
ดา้นพลงังานอยา่งยัง่ยนื และผลกัดนัใหก้ลุม่อาเซยีนพฒันาทดัเทยีมภมูภิาคอืน่ 
ของโลกได้ในอนาคตอันใกล้

ด้วยภารกิจสำาคัญยิ่ง กฟผ. มีความพร้อมจะทำาหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท  
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง “สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่องานคุณภาพเยี่ยมยอด”  
ในการขับเคลื่อนระบบไฟฟ้าให้มีความมั่นคง แข็งแรง เชื่อถือได้ และเป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม รองรับความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างคุ้มค่า ท้ังด้าน 
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และพร้อมรองรับการเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยง 
พลังงานไฟฟ้าของภูมิภาคอาเซียนในอนาคตอย่างยั่งยืน

ระบบส่ง กฟผ. ...เพื่อความสุขของคนไทย ก้าวไกลเชื่อมโยงอาเซียน

เส้นเลือดใหญ่แห่งพลังงานไฟฟ้าไทย ก้าวไกลเชื่อมโยงอาเซียน

สายส่งไฟฟ้าแรงสูง

ภาพปก: กองผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 
 ฝ่ายสื่อสารองค์การ กฟผ.
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