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 ป 2559 ถือเปนปมหามงคลสำหรับปวงชนชาวไทย เพราะเปนปท่ีพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ป 9 มิถุนายน 2559 และสมเด็จ
พระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ ในวันท่ี 12 สิงหาคม 
2559 รัฐบาล หนวยงานภาครัฐ เอกชน  และประชาชน ตางพรอมใจกันแสดงความ
จงรักภักดี และจัดกิจกรรมรวมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลน้ี
 การไฟฟาฝายแหงประเทศไทย (กฟผ.) เปนอีกหนึ่งหนวยงานที่ไดมีโอกาส
ถวายงานตามพระราชดำริแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจา
สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ โดยเฉพาะโครงการพัฒนาดานพลังงาน แหลงน้ำ และ ผืนปา  
ซ่ึงทั้งสองพระองคทรงคำนึงถึงประโยชนของประชาชนชาวไทยโดยรวม
 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงหวงใยพสกนิกรของพระองคมาโดยตลอด 
และดวยพระอัจฉริยภาพดานวิศวกรรม เม่ือคราวพระองคเสด็จพระราชดำเนินเย่ียมเยือน
ราษฎรในถ่ินทุรกันดาร พระองคไดทรงมีพระราชดำริให กฟผ. ทำการสำรวจและศึกษา
พ้ืนท่ี เพ่ือกอสรางโครงการโรงไฟฟาพลังน้ำขนาดเล็กผลิตกระแสไฟฟาใหราษฎรในชนบท 
และพระองคยังทรงใหความสำคัญตอการจัดการแหลงน้ำขนาดใหญใหเกิดประโยชน
สูงสุดอีกดวย
 สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงใหความสำคัญกับการดูแล
รักษาผืนปา ดังพระราชดำรัสตอนหน่ึงวา “พระเจาอยูหัวเปนน้ำ ฉันจะเปนปา ปาท่ีถวาย
ความจงรักภักดีตอน้ำ พระเจาอยูหัวสรางอางเก็บน้ำ ฉันจะสรางปา”  ซึ่งแสดงถึง
พระราชปณิธานอันแนวแนของพระองคในการดูแลรักษาปา อันเปนแหลงกำเนิดของ
สายน้ำ  ซ่ึงจากพระราชปณิธานดังกลาว  กฟผ. ไดดำเนินโครงการปลูกปาตนน้ำเข่ือนสิริกิต์ิ 
เพื่อเปนการคืนความสมดุลใหกับระบบนิเวศวิทยา สรางความชุมชื่นใหกลับมาดังเดิม
 นับเปนพระมหากรุณาธิคุณเปนลนพนที่มีตอพสกนิกรชาวไทย และเปน
ความโชคดีอยางยิ ่งของประชาชนชาวไทย ที่ไดเกิดและอาศัยอยูภายใตพระบรม
โพธิสมภารในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ ผูทรงเปยมดวยพระเมตตาและพระปรีชาสามารถ 
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EGAT magazine
เผยแพรความรูดานพลังงานไฟฟา และการดำเนินงาน
ของ กฟผ. ทั้งนี้ ความคิดเห็นเปนของผูเขียน มิใช
ของ กฟผ. บรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการแกไข
หรือปรับปรุงตนฉบับเพื่อความเหมาะสม





 พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน รัฐมนตรี
วาการกระทรวงพลังงาน นายอารีพงศ ภูชอุม
ปลัดกระทรวงพลังงาน และประธานคณะ
กรรมการ กฟผ. พรอมคณะ เดินทางไปตรวจ
ราชการดานพลังงาน เพ่ือติดตามความคืบหนา
โครงการโรงไฟฟาบางปะกง (ทดแทนเคร่ือง
ที่ 1 – 2) จ.ฉะเชิงเทรา พรอมเยี่ยมเยียน
ผูปฏิบัติงาน และตรวจดูสภาพความเปนอยู
ของชุมชนรอบโรงไฟฟา โดยมี นายกรศิษฏ 
ภัคโชตานนท ผูวาการ การไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย (กฟผ.) นายรัตนชัย นามวงศ 
รองผูวาการพัฒนาโรงไฟฟา และผูบริหาร กฟผ. 
รวมใหการตอนรับ เม่ือวันท่ี 3 มิถุนายน 2559 
 โครงการกอสรางโรงไฟฟาบางปะกง
ทดแทน (เคร่ืองท่ี 1-2) น้ี สรางข้ึนเพ่ือความ
ม่ันคงของระบบไฟฟาในบริเวณเขตนครหลวง
โซนตะวันออก เน่ืองจากความตองการใชไฟฟา
ในเขตนครหลวงโซนตะวันออกนั้น มีความ
ตองการใชไฟฟาเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว ท้ังจาก
ภาคครัวเรือน ธุรกิจและอุตสาหกรรม ทำให
ตองมีการวางแผนรองรับ เพื่อใหมีพลังงาน
ไฟฟาเพียงพอกับความตองการอยูตลอดเวลา 
จึงจำเปนตองมีโรงไฟฟาใหมทดแทนโรงไฟฟา
พลังความรอนบางปะกง เคร่ืองท่ี 1-2 ตามท่ี

บรรจุไวในแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟา
ของประเทศ พ.ศ. 2558-2579 หรือ PDP
2015 อีกท้ังโรงไฟฟาดังกลาวมีอายุการใชงาน
เกิน 25 ป และปจจุบันมีสถานะเปนโรงไฟฟา
สำรองในกรณีฉุกเฉิน โดยโรงไฟฟาใหมท่ีจะ
สรางทดแทนนี้ จะเปนโรงไฟฟาพลังความ
รอนรวมท่ีใชกาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิงหลัก
และน้ำมันดีเซลเปนเชื้อเพลิงสำรอง ซึ่งหาก
โครงการผานการอนุมัติ คาดวาจะดำเนินการ
กอสรางแลวเสร็จเขาระบบเชิงพาณิชยในป 
2562
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 กฟผ. จัดประชุมวิชาการ “EGAT R&D Forum 2016” เผยแพร
งานวิจัยที่กอใหเกิดองคความรูใหมสู สังคม เพื่อกระตุนใหเกิด
การตอยอดอันจะกอใหเกิดประโยชนตอประเทศชาติตอไป โดยมี 
ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผูอำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
เปนประธานเปดการประชุม และมีนายสุธน บุญประสงค รองผูวาการ
ระบบสง การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) กลาวรายงาน 
ณ ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559
 การจัดประชุมวิชาการ “EGAT R&D Forum 2016” มี
ผลงานวิจัย กฟผ. จำนวน 7 เรื่อง นอกจากนี้ยังมีการเสวนาผลงาน

วิจัยเร่ือง “ยานยนตไฟฟา Electric Vehicle” โดยเวทีน้ีจะเปนการ
นำเสนอเทคโนโลยีท่ีเกิดจากองคความรูและการวิจัยพัฒนาของ กฟผ. 
ซึ่งเปนการเผยแพรขอมูลความรูใหกับนักวิชาการ อาจารย และ
ประชาชน ทราบถึงความกาวหนาดานเทคโนโลยีท่ีมีศักยภาพในการ
พัฒนาที่ยั่งยืนและเปนประโยชนตอประเทศในทุกมิติ อีกทั้งยังเปน
การรวบรวมองคความรูและเทคโนโลยีทางดานพลังงานที่ทันสมัย
และเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมมาไวเพ่ือใหผูเขารวมงานประชุมวิชาการ
ไดเรียนรูแลกเปล่ียนประสบการณรวมกัน ซ่ึงเปนการสงเสริมใหเกิด
การพัฒนางานวิจัยท่ีมีคุณภาพ และเปนประโยชนตอสังคมมากย่ิงข้ึน

 กฟผ. จัดโครงการ คายคนรุนใหมใสใจพลังงาน แกนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาตอนตน และครูโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวน
จังหวัดกาฬสินธุ โดยมี นายสุรพงษ คลอวุฒิเสถียร ผูอำนวยการ
ฝายบริหารงานวิศวกรรมโรงไฟฟาและพลังงานนิวเคลียร การไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) สวนราชการและสถานศึกษา 
เขารวมกิจกรรมกวา 100 คน ระหวางวันที่ 15-17 มิถุนายน 2559 
ณ สถานีพัฒนาและสงเสริมการอนุรักษสัตวปาลำปาว (สวนสะออน) 
จ.กาฬสินธุ 
 โครงการคายคนรุนใหมใสใจพลังงาน (New Gen Energy
Camp) จัดขึ้นเพื่อใหเยาวชนตระหนักถึงสถานการณพลังงานของ
ประเทศ เสริมสรางความรูความเขาใจดานการผลิตไฟฟา สรางความ

ตระหนักรูถึงประโยชนและความสำคัญของการอนุรักษพลังงานแก
เยาวชน รวมถึงฝกฝนทักษะดานการสื่อสารใหสามารถนำความรูที่
ไดรับไปถายทอดสูเพ่ือนนักเรียนหรือบุคคลอ่ืนไดอยางถูกตอง โดยมี
โรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุเขารวมโครงการ
จำนวน 12 โรงเรียน รวมผูเขารวมโครงการท้ังส้ิน 83 คน เปนนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน จำนวน 71 คน และครูจำนวน 12 คน 
กิจกรรมมีท้ังการบรรยายใหความรูโดยวิทยากรผูเช่ียวชาญดานพลังงาน
ไฟฟา และกิจกรรมเสริมความรู ซึ่งเปดโอกาสใหเยาวชนไดระดม
ความคิดในการแกไขวิกฤตพลังงานในอนาคต 
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¡ÃÐ·ÃÇ§¾ÅÑ§§Ò¹ ¼¹Ö¡¡ÓÅÑ§ ¡¿¼. áÅÐÀÒ¤Õà¤Ã×Í¢‹ÒÂ 
´Óà¹Ô¹â¤Ã§¡ÒÃ¤ØŒ§ºÒ§¡Ðà¨ŒÒà©ÅÔÁ¾ÃÐà¡ÕÂÃμÔÏ

 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 พลเอก 
อนันตพร กาญจนรัตน รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงพลังงาน เปนประธานเปดโครงการ
คุงบางกระเจาเฉลิมพระเกียรติฯ พรอมดวย 
นายอารีพงศ ภูชอุม ปลัดกระทรวงพลังงาน 
นายสุนชัย คำนูณเศรษฐ ผูวาการการไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทย ผูบริหารของบริษัท 
ปตท. จำกัด (มหาชน) มูลนิธิชัยพัฒนา และ
กระทรวงพลังงาน เขารวมงาน ณ สวนสุขภาพ
ลัดโพธ์ิ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 

 โครงการคุงบางกะเจาเฉลิมพระเกียรติฯ 
เปนการรวมมือกันระหวางกระทรวงพลังงาน 
กฟผ. ปตท. และภาคีเครือขาย เพ่ือเฉลิมฉลอง
ปมหามงคลย่ิงของประชาชนชาวไทยระหวาง
ป 2559 - 2560 เนื่องใน 3 โอกาสสำคัญ 
คือ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา
อยูหัวเน่ืองในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย

ราชสมบัติครบ 70 ป ในวันที่ 9 มิถุนายน 
2559 สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ ทรงพระเจริญพระชนมพรรษา
ครบ 7 รอบ 84 พรรษา ในวันท่ี 12 สิงหาคม 
2559 และพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา ใน
วันท่ี 5 ธันวาคม 2560 ซ่ึงกระทรวงพลังงาน 
กฟผ. และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 
จะรวมมือกับภาคีเครือขายพรอมกับชุมชน 
ดำเนินการอนุรักษและฟนฟูคุงบางกะเจา
ตามแนวทางของมูลนิธิชัยพัฒนา

 สำหรับการดำเนินงานในสวนของ กฟผ. 
คือในป 2559 กฟผ. ไดสนับสนุนอุปกรณ
ระบบไฟฟาแสงสวางพรอมทั้งติดตั้งระบบ 
Solar Lamp และ Solar Roof Top ใน
อาคาร ลานจอดรถ และบริเวณตาง ๆ โดยรอบ
สวนเฉลิมพระเกียรติฯ และในป 2560 - 2561 

จะดำเนินการติดต้ังระบบไฟแสงสวางบริเวณ
เสนทางจักรยานทองเท่ียว ซ่ึงเปนความรวมมือ
ระหวางหนวยงานที่เกี ่ยวของและชุมชน 
พรอมทั้งจะพิจารณาการดำเนินการศึกษา
แผนการฟนฟูวิถีเกษตรสวนมะมวง โดย กฟผ. 
จะนำโครงการชีววิถี ซึ ่งเปนการทำการ
เกษตร โดยปราศจากสารเคมีเขาไปแนะนำ
แกเกษตรกรในชุมชน เพื่อสงเสริมใหเกิด
ความย่ังยืนในการทำการเกษตรตอไป
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¼ÙŒÇ‹Ò¡ÒÃ ¡¿¼. Å§¾×é¹·Õèâ¤Ã§¡ÒÃâÃ§ä¿¿‡Òà·¾Ò ¨.Ê§¢ÅÒ
Â×¹ÂÑ¹ ¨ÃÔ§ã¨ Ë‹Ç§ãÂ ¾ÃŒÍÁãËŒªØÁª¹ÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁ¾Ñ²¹Ò
âÃ§ä¿¿‡Ò¡Ñº ¡¿¼.

 นายสุนชัย คำนูณเศรษฐ  ผูวาการ
การไฟฟาผายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.)  
พรอมดวยผูบริหาร กฟผ. ลงพื้นที่อำเภอ
เทพา จังหวัดสงขลา เพื่อรวมพิธีละหมาด
ฮายัต พิธีการสำคัญของผูนับถือศาสนาอิสลาม
ที่จัดขึ้นเพื่อสันติสุขและความสำเร็จกอน
เดือนรอมฎอน รวมแลกเปล่ียนความคิดเห็น
กับหัวหนาสวนราชการ ผูนำชุมชน และ
ติดตามการดำเนินงานดานสังคม ชุมชนและ
สิ่งแวดลอมในพื้นที่โครงการโรงไฟฟาเทพา 
โดยมี นายวีระชัย ยอดเพชร หัวหนาโครงการ
เตรียมงานพัฒนาโรงไฟฟาเทพา (หก-ตท.) 
นายบำเหน็จ  บินหรีม นายอำเภอเทพา 
ผูบริหารและปฏิบัติงาน กฟผ. ในพ้ืนท่ีภาคใต 
และผูนำชุมชนใหการตอนรับ เมื่อวันที่ 26 
พฤษภาคม 2559 ณ บานเกาะแลหนัง 
ต.ปากบาง  อ.เทพา จ.สงขลา

 นายสุนชัย คำนูณเศรษฐ  ผูวาการ กฟผ.
กลาววา ในนามของ กฟผ. ขอขอบคุณทุกทาน
ที ่สนับสนุนการดำเนินงานของโครงการ
โรงไฟฟาเทพามาโดยตลอด และยืนยันวา
โรงไฟฟาแหงนี้มีความสำคัญในการพัฒนา
พลังงานเพ่ือรองรับความตองการใชไฟฟาใน
ภาคใตท่ีเพ่ิมสูงข้ึนและเพ่ือสรางความม่ันคง
ดานพลังงานของประเทศ ซ่ึง กฟผ. จะดำเนินการ
ในทุกกระบวนการทำงานใหมีผลกระทบตอ
ชุมชนนอยที่สุด และยืนยันวา กฟผ. หวงใย
และมีความจริงใจในการพัฒนาโรงไฟฟา
เทพา พรอมที่จะมีสวนรวมในการพัฒนา
ชุมชนในทุกดาน เพื่อใหโรงไฟฟาเทพาเปน
โรงไฟฟาสีเขียวของชุมชน เปนแหลงทองเท่ียว
สำคัญของอำเภอเทพา และจังหวัดสงขลา
ในอนาคต สำหรับการเดินทางมาพบปะ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นกับชุมชนเทพาในคร้ังน้ี 

ผูวาการ กฟผ. ไดรวมปลอยพันธุปลาและปู 
พรอมกับรวมรับประทานอาหารกลางวัน และรวม
แลกเปล่ียนความคิดกับนายอำเภอเทพาหัวหนา
สวนราชการ และผูนำชุมชนอยางใกลชิด 



ÂŒÍ¹ÃÍÂÀÒÃ¡Ô¨ ¡¿¼.
¶ÇÒÂáÁ‹áË‹§á¼‹¹´Ô¹
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เข่ือนสิริกิติ์...เข่ือนแมของแผนดิน
 เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนดินขนาดใหญที่สุดในประเทศไทย ตั้งอยู
บริเวณแมน้ำนาน ซึ่งเปนลำน้ำสาขาที่สำคัญของแมน้ำเจาพระยา 
กอสรางข้ึนตามโครงการพัฒนาลุมน้ำนาน เดิมช่ือ “เข่ือนผาซอม” 
ตอมาไดรับพระบรมราชานุญาตใหอัญเชิญพระนามาภิไธย 
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ ์ พระบรมราชินีนาถ ขนานนามวา 
“เขื่อนสิริกิติ์” เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2511

 ดังนั้น การปลูกปาตนน้ำรอบเข่ือนสิริกิติ์ จึงเปนการคืนความ
สมดุลใหกับระบบนิเวศวิทยาบริเวณปาเสื่อมโทรมของลุมน้ำนาน 
อันเปนการสนองพระราชปณิธานไดเปนอยางดี

โครงการปลูกปาตนน้ำเขื่อนสิริกิติ์
 “พระเจาอยูหัวเปนน้ำ ฉันจะเปนปา ปาท่ีถวายความจงรัก
ภักดีตอน้ำ พระเจาอยูหัวสรางอางเก็บน้ำ ฉันจะสรางปา” 
พระราชดำรัสตอนหนึ่งของสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ ์ พระบรม
ราชินีนาถ ที่แสดงถึงพระราชปณิธานอันแนวแนของพระองคใน
การดูแลรักษาปา

 หากยอนกลับไปเม่ือ 4 ปกอน ดวยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
กฟผ. ไดดำเนินโครงการปลูกปาตนน้ำเขื ่อนสิริกิติ ์ เพื ่อสนอง
พระราชปณิธานในพระองค ดานการอนุรักษดินและปาไมของชาติ
ใหคงอยูอยางยั่งยืน

เขื่อนสิริกิติ์
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สนองพระราชปณิธาน ฟนฟูปาแบบครบวงจร
 โครงการปลูกปาตนน้ำเขื่อนสิริกิติ์ ดำเนินงานตามพระราช
เสาวนียในการอนุรักษทรัพยากรปาไมแบบครบวงจร ดวยการ 
“ปลูกกลากอน ตามดวยฝายและแฝก” โดยไดปลูกปาในจังหวัดนาน 
ซ่ึงเปนปาตนน้ำของเข่ือนสิริกิต์ิ รวม 10,000 ไร จำนวน 2 ลานตน 
นอกจากนี้ยังปลูกหญาแฝกเหนือเขื่อนสิริกิติ์ จำนวน 1 ลานตน 
เพ่ือปองกันการกัดเซาะพังทลายของหนาดิน ใหดินเปนฐานท่ีม่ันคง
สำหรับการเกาะเกี่ยวของรากไม พรอมสรางฝายชะลอน้ำ จำนวน 
880 ฝาย เพื่อใหชุมชื้นกลับคืนสูปาตนน้ำและเก็บกักน้ำฝนในชวง
ฤดูน้ำหลาก เสมือนเสนเลือดฝอยท่ีสงสารอาหารไปเล้ียงสวนตาง ๆ 
ของรางกาย ดังนั้น ทั้งสามสวนจึงตองทำควบคูกันเพื่อใหเกิดปา
ที่สมบรูณ

 การดำเนินงานใชเวลารวม 4 ป ระหวางป 2555-2558 แบงเปน
การปลูก 2 ป บำรุงรักษา 2 ป ใหตนไมแข็งแรงพอท่ีจะเจริญเติบโต
ไปตามธรรมชาติ และไดเลือกพันธุไมท่ีพรอมเติบโตในสภาพธรรมชาติ 
เปนพันธุไมประจำถิ่นที่เคยมีในพื้นที่มากอน ภาคเหนือมีสภาพ
พื้นที่เปนภูเขาจึงเลือกพันธุไมใหเหมาะกับระดับความสูงของพื้นที่ 
เชน ตนไมจำพวกประดู มะคา เปนตน โดยเปนการจัดกิจกรรม
แบบมีสวนรวม ประชาชนทุกภาคสวนไดเขามารวมกันปลูก ดูแล 
และรักษาปา สงผลใหเกิดความรูสึกหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติ
ที่อยูรอบตัว

 ปจจุบัน...ไดครบรอบ 2 ป แหงการปลูก และ 2 ป แหงการ
บำรุงรักษาตามโครงการปลูกปาตนน้ำเขื่อนสิริกิติ์ของ กฟผ. แลว 
ผืนปาที่เคยเสื่อมโทรมไดถูกชุบชีวิตใหมีความชุมเย็น ดวยน้ำ
พระราชหฤทัยอันยิ่งใหญของพระองค
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 พระองคจะทรงแตงกายดวยผาไทยโดยเสด็จฯ พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวในการเยือนตางประเทศ และในประเทศ กลายเปน
ภาพชินตาของประชาชนทุคนที่จะเห็นพระองคฉลองพระองคดวย
ผาไทยที่มีความสวยสดงดงาม ทำใหผาไทยกลายเปนที่รูจักและ
เพิ่มมูลคาใหกับผาไทยไดอยางดี
 
 ในสวนของ กฟผ. เปนระยะเวลากวา 5 ปแลวที่ กฟผ. ได
ตามรอยพระราชปณิธาน สืบสานความเปนไทย โดยเชิญชวนให
ผูปฏิบัติงานแตงกายดวยชุดผาไทยในวันพฤหัสบดี เพื่อแสดงถึง
ความเปนเอกลักษณและวัฒนธรรมไทย และสงเสริมการใชผาไทย
ในชีวิตประจำวัน โดยปจจุบันผูปฏิบัติงาน กฟผ. ไดใหความสำคัญ
กับการแตงกายดวยชุดผากันอยางแพรหลาย สำหรับหนวยงาน 
กฟผ. ในสวนภูมิภาคนั้น ผูวาการ กฟผ. ไดมอบหมายใหผูบริหาร
ของแตละพื้นที่พิจารณาวันที่จะแตงกายดวยชุดผาไทยใหตรงกับ
วันที่สวนราชการในทองถิ่นเชิญชวน เพื่อใหเปนไปในแนวทาง
เดียวกัน และเชิญชวนใหผูปฏิบัติงานสนับสนุนผาไทยพ้ืนเมืองท่ีทอ
ในแตละทองถิ่น เปนการเพ่ิมรายไดใหกับชุมชนดวย 

 ทั้งหมดนี้ถือเปนเพียงเศษเสี้ยวของพระราชปณิธานและ
พระราชกรณียกิจของพระองค ซึ่งทรงทุมเทพระราชหฤทัยและ
พระวรกายเพ่ือใหพสกนิกรของพระองคมีความเปนอยูท่ีดีย่ิงข้ึน 
พวกเราชาว กฟผ. ทุกคนซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเปนที่
ลนพนหาท่ีสุดมิได เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 กฟผ. พรอมดวยพสกนิกรชาวไทย
ขอนอมเกลานอมกระหมอมถวายความจงรักภักดี ขอพระองค
ทรงสถิตเปนมิ่งขวัญมหาชนชาวไทยตราบนิรันดรกาล

สืบสานความเปนไทย ชาว กฟผ. สวมใสผาไทย
 “...เมื่อขาพเจาไปภาคอีสาน โดยเสด็จฯ พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว ไปภาคอีสาน ก็ไปสนับสนุนชาวบานใหทำการทอผา 
และปลูกหมอนเลี้ยงไหม ซึ่งสังเกตดูวา เปนสิ่งที่เขาสามารถที่จะ
ทำได สวยงามและคุนเคยอยูแลว ปรากฏวา บัดน้ีมีสมาชิกปลูกหมอน
เล้ียงไหมและทอผาเปนจำนวนมากมายท่ัวอีสาน และก็นำงานบาน
มาสง เชน ผาไหม สวยงามตางๆ ท่ีทอโดยฝมือเอกของชาวภาคอีสาน

 ...ซึ่งขาพเจาชื ่นใจมาก เพราะวาทำใหชาวบานไดมีชีวิต
ความเปนอยูที่ดีขึ้นมาก ๆ และยิ่งชาวตางประเทศเขามาซื้อเองใน
วันไหม ก็เทากับวาได ตลาดตาง ๆ ในโลก เชน ญี่ปุน อเมริกา 
หลาย ๆ ประเทศที่มาขอซื้อเปนจำนวนมาก แลวก็มีนักออกแบบ
มีชื่อเสียงของอเมริกันก็มาเอง มาดูเลือกซ้ือไหมเอง 

 อันน้ีเปนส่ิงท่ีขาพเจาหวังและฝนเอาไวท่ีวาวันหน่ึงจะทำสำเร็จ 
โดยที่ปลอยเดี่ยวชาวบาน ได ใหเปดตลาดตามจังหวัดตาง ๆ ตาม
ภาคพ้ืนตาง ๆ ของประเทศไทย อยางภาคใตนี่ก็เกงมากในการปก 
ปกสวยเหลือเกิน แลวก็การสานยานลิเภา ซึ่งก็เปนที่สนใจของ
ชาวตางประเทศ...”
 

 พสกนิกรชาวไทยทุกคนทราบกันดีวา สมเด็จพระนางเจาฯ 
พระบรมราชินีนาถ ทรงเปนผูนำในการริเร่ิมการอนุรักษและสืบสาน
ผาไทยใหคงอยูคูกับประเทศไทย ดวยพระปรีชาสามารถของพระองค
ที่ตองการชวยเหลือเกษตรกรใหมีรายไดหรืออาชีพเสริมยามวาง
จากการเพาะปลูก ทรงสงเสริมใหมีการทอผาเพิ่มมากขึ้น อีกทั้ง
ยังเปนผูเผยแพรผาไทยใหเปนที่รูจักทั้งในและตางประเทศดวย
พระองคเอง

พระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานแก
คณะบุคคล ที่มาเขาเฝาฯ ถวายชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดาพระราชวังดุสิต เม่ือวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2545
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 ประการแรก ผลจากปรากฏการณเอลนิโญ ทำใหอากาศรอน 
อบอาว แหงแลง เปนเวลานานมาก ความตองการใชไฟฟาสูงสุด
เกิดขึ้นตอเนื่องถึง 7 ครั้งในป 2559 นี้ จนทะลุตัวเลขที่คาดการณ
ไวเล็กนอย แตยังอยูในเกณฑที่รองรับและบริหารจัดการได 

 ถัดมาคือ การเกิด Peak ในชวงวันหยุด (วันที่ 5 พ.ค. 2559) 
ซึ่งไมเคยปรากฏมากอน สะทอนวาการใชไฟฟาในภาคบานที่อยู
อาศัยเพิ่มมากขึ้น นอกเหนือจากการใชไฟฟาในภาคอุตสาหกรรม 
ธุรกิจ และบริการ หรือพูดงาย ๆ ก็คือ การไปเดินตากแอรในหาง
สรรพสินคาชวงวันหยุด คงไมเพียงพอที่จะชวยคลายความรอน
ลงได คนอยูบานจึง “กระหน่ำ” เปดเครื่องปรับอากาศกันมากขึ้น
 
 ผูใชไฟฟาประเภทเลือกใชอัตราคาไฟฟาตามชวงเวลาของการใช 
(Time of Use Rate: TOU Rate) ซ่ึงจะมีการใชไฟฟาในชวงท่ีระบบ

มีความตองการใชไฟฟานอย (Off Peak) เวลา 22.00 -09.00 น. 
เพ่ือใหราคาคาไฟ “คุม” สุด ๆ โดยเฉพาะพ้ืนท่ีภาคกลาง ทยอยเพ่ิม
การใชไฟฟาหลังเวลา 22.00 น. 

 ประการสุดทาย นัยสำคัญอีกอยางหนึ่ง คือการผลิตไฟฟา
จากโซลาเซลล (Solar cell) ท่ีติดต้ังในระบบไฟฟาจำหนาย คาดวา
ปจจุบันสามารถผลิตไดมากกวา 1,200 เมกะวัตต จึงผลิตทดแทน
การผลิตของ กฟผ. สงผลให Peak ในชวงกลางวันของระบบไฟฟา 
กฟผ. ลดลงประมาณ 1,200 เมกะวัตตดวยเชนกัน

 จากนัยที่เกิดขึ้นดังกลาว ชี้ใหเห็นวา สังคมยุคนี้ มีการใช
เคร่ืองปรับอากาศมากข้ึน โดยเฉพาะในภาคบานท่ีอยูอาศัย (ทุกบาน
มีเคร่ืองปรับอากาศ และเปดใชในเวลาเขานอนพรอมกัน)  นอกจากน้ี
ตามมาตรการ TOU อาจตองปรับเปล่ียนเวลา Off Peak ใหมหรือไม 

   ¨Ò¡μ ÑÇàÅ¢¤ÇÒÁμ ŒÍ§¡ÒÃãªŒä¿¿‡ÒÊÙ§ÊØ´ã¹ÃÐºº¢Í§ ¡¿¼. ËÃ×Í·ÕèàÃÒ¤ØŒ¹à¤Â¡Ñº¤ÓÇ‹Ò “Peak” «Öè§Å‹ÒÊØ´à¡Ô´¢Öé¹àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 11 
¾ÄÉÀÒ¤Á 2559 ·Õè 29,618.8 àÁ¡ÐÇÑμμ� àÁ×èÍàÇÅÒ 22.28 ¹. ·ÕèÍØ³ËÀÙÁÔ 33 Í§ÈÒà«Åà«ÕÂÊ ÍÑ¹äÁ‹à¤Â»ÃÒ¡¯ÁÒ¡‹Í¹ã¹»ÃÐÇÑμÔÈÒÊμÃ�
¢Í§¡ÒÃà¡Ô´ Peak ã¹»ÃÐà·Èä·Â «Öè§Ê‹Ç¹ÁÒ¡¨Ðà¡Ô´»ÃÐÁÒ³àÇÅÒ 14.00 – 15.00 ¹. ¢Í§ÇÑ¹·Ó§Ò¹»¡μ Ô áÁŒ¨Ðà¾Ôè§à¡Ô´¢Öé¹à»š¹
¤ÃÑé§áÃ¡ áμ‹¡çà»š¹ “¹ÑÂ” º‹§ºÍ¡ÍÐäÃä Œ́ËÅÒÂ»ÃÐ¡ÒÃ ... ã¹°Ò¹Ð “¤¹¼ÅÔμä¿” àª‹¹¾Ç¡àÃÒ àÃÔèÁμÑé§áμ‹ .....
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»�´ »ÃÑº »Å´ à»ÅÕèÂ¹
Å´¾Õ¤ä¿¿‡Ò

เพื่อมิใหเวลาของการใชไฟฟาของทั้งสองภาคสวนมาเจอกัน (โดย
ปกติ Off Peak ภาคอุตสาหกรรมจะใชงานมากกวาบานท่ีอยูอาศัย) 
จนกลายรางจาก Off Peak เปน Peak ไปได ซึ่งก็ไมอาจรับรอง
ไดวาในปหนา สถานการณเชนนี้จะไมเกิดขึ้นอีก

 กฟผ. ในฐานะ “คนผลิตไฟ” จำเปนอยางยิ่งที่จะตองดูแล
บริหารจัดการใหประชาชนผูใชไฟไดใชไฟฟาอยางพอเพียง ใน
หลากหลายวิธี อาทิ เตรียมกำลังการผลิตพรอมจายใหเพียงพอ 
(ประมาณ 38,000 เมกะวัตต) โดยงดบำรุงรักษาโรงไฟฟาหลัก ๆ 
ในชวงเดือนเมษายน-พฤษภาคม รวมท้ังจัดสรรการผลิตไฟฟาจาก
โรงไฟฟาพลังน้ำใน สปป.ลาว คือ เขื่อนน้ำงึม 2 และน้ำเทิน 2 
มากเปนพิเศษในชวงฤดูรอน ดานเชื้อเพลิงไดสำรองน้ำมันเตาที่
โรงไฟฟาราชบุรีและโรงไฟฟาบางปะกง มากกวาปกติ 20-50 
ลานลิตร รวมทั้ง ประสานงานกับ บมจ.ปตท. จัดหากาซธรรมชาติ
เหลว (LNG) เพิ่มขึ้นจากปกติวันละ 140 ลาน ลบ.ฟุต เปน 600 
ลาน ลบ.ฟุต นอกจากนี้ในกรณีที่ความตองการไฟฟามากกวาแผน 
ไดจัดลำดับการสั่งการเดินเครื่อง ดังนี้ 1. เดินเครื่องโรงไฟฟา

พลังความรอนรวมท่ีใชกาซธรรมชาติเต็มความสามารถจายกาซของ 
ปตท. 2. เพ่ิมการเดินเคร่ืองดวยน้ำมันเตาท่ีโรงไฟฟาพลังความรอน 
และ 3. เดินเครื่องดวยน้ำมันดีเซลที่โรงไฟฟาพลังความรอนรวม 

 อยางไรก็ตาม ในอีกสถานะหนึ่ง กฟผ. ไดพยายามรณรงคลด
การใชไฟฟามาโดยตลอด ไมวาจะเปนมาตรการ “ปด - ปรับ - 
ปลด - เปลี่ยน” วันละ 1 ชั่วโมง ในชวงเวลา 14.00-15.00 น. 
เปนเวลา 2 เดือน ตั้งแต 20 มีนาคม - 20 พฤษภาคม 2559 
โดยปดไฟดวงที่ไมใช ปรับลดอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศมาอยูที่
ระดับ 26 องศาเซลเซียส ซึ่งจะชวยลดการใชไฟฟาไดมาก รวมกับ
การปลดปลั๊กเครื่องใชไฟฟาที่ไมใชงาน และเปลี่ยนมาใชอุปกรณ
ที่ประหยัดไฟฟา เบอร 5 ตาง ๆ 

 เพื่อใหทั้งภาคการผลิตไฟฟา (Supply Side) และภาคการ
ใชไฟฟา (Demand Side) พบกันอยางสมดุล กฟผ. จึงตองทำ
หนาที่ในบทบาททั้งสองอยางเขมแข็ง ... Peak ป 2559 นี้ อาจ
ไมใชปเดียวแหงการเกิด Peak กลางคืนก็ได .... ใครจะรู ....
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แตะเบรกพลังงานสะอาด
เยอรมนี
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 ¹Ò§áÍ§à¡ÅÒ áÁÃ �à¡ÔÅ ¹ÒÂ¡ÃÑ°Á¹μÃÕàÂÍÃÁ¹Õ ¹Ò§áÍ§à¡ÅÒ áÁÃ �à¡ÔÅ ¹ÒÂ¡ÃÑ°Á¹μÃÕàÂÍÃÁ¹Õ ºÃÃÅØ
¢ŒÍμ¡Å§¡ÑººÃÃ´Ò¼ÙŒ¹ÓÃÑ°μ ‹Ò§ æ à¾×èÍá¡Œä¢»˜ÞËÒ »ÃÔÁÒ³¡ÒÃ
¼ÅÔμä¿¿‡Ò¨Ò¡¾ÅÑ§§Ò¹ËÁØ¹àÇÕÂ¹¢Í§»ÃÐà·È·Õè¢ÂÒÂμ ÑÇÁÒ¡ã¹
»˜¨¨ØºÑ¹ «Öè§ä´ŒÊÃŒÒ§¤ÇÒÁà¤ÃÕÂ´ã¹ÃÐººÊ‹§ä¿¿‡Ò (strain on 
electricity grid) áÅÐ·ÓãËŒ¤‹Òä¿¿‡Òà¾ÔèÁÊÙ§¢Öé¹ ¢ŒÍμ¡Å§´Ñ§¡Å‹ÒÇ
à¡Ố ¢Öé¹ã¹¡ÒÃ¾Ô̈ ÒÃ³Ò¡®ËÁÒÂ¡ÒÃ» Ô̄ÃÙ»¾ÅÑ§§Ò¹ËÁØ¹àÇÕÂ¹Å‹ÒÊǾ

 รายงานขาวจากหนังสือพิมพเดอะการเดียน ระบุวาภายหลัง
การประชุมรวมกับบรรดาผูนำของท้ัง 16 รัฐของเยอรมนี เม่ือวันท่ี 
1 มิถุนายนที่ผานมา ประเด็นสำคัญประเด็นหนึ่ง คือ การควบคุม
การขยายตัวของกังหันลมชนิดติดตั้งบนบกใหไมเกินปละ 2,800 
เมกะวัตต โดยอนุญาตใหติดต้ังกำลังผลิตใหมเพ่ิมในพ้ืนท่ีภาคเหนือ
ของประเทศเทานั ้น เพื ่อหลีกเลี ่ยงปญหาสายสงเต็ม (avoid 
overburdening the electricity grid)

 “เรามีความกาวหนามาก” แมรเกิล กลาวหลังการประชุม
ที่ผานมา การอุดหนุนพลังงานหมุนเวียนอยางกวางขวาง ทำให
พลังงานหมุนเวียนขยายตัวอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะอยางยิ ่ง
พลังงานลมและแสงแดด แตการขยายตัวอยางรวดเร็ว สงผลให
ตนทุนคาไฟฟาของเยอรมนี ซึ่งเปนประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจ
ใหญที่สุดของยุโรปเพิ่มสูงขึ้น และยังเพิ่มภาระใหแกระบบสงดวย

 รางกฎหมายการปฏิรูปลาสุดนี้ มีเปาหมายที่จะชะลอการ
เติบโตของพลังงานหมุนเวียน ซึ่งปจจุบันผลิตพลังงานถึง 1 ใน 3
เพิ่มขึ้นจากเมื่อ 2 ปกอน ที่มีสัดสวนรอยละ 28 รัฐบาลเยอรมนี
ตองการใหสัดสวนพลังงานหมุนเวียน เปนไปตามเปาหมายท่ีวางไว 
คือ เพิ่มการใชพลังงานหมุนเวียนเปนรอยละ 40 – 45 ในป 2568 
หรือในอีก 9 ป ทำใหตองชะลอการขยายตัวในปจจุบัน เพื่อไมให
กำลังผลิตจากพลังงานหมุนเวียนลนเกิน

 หนึ่งในประเด็นปญหาสำคัญที่สุดของการตกลง คือ แผน
จำกัดปริมาณกังหันลมบนบกดังกลาว ไดรับการวิพากษวิจารณวา 
อาจสงผลกระทบตอเปาหมายพลังงานในระยะยาว และความเส่ียง
เรื่องการจางงานในอุตสาหกรรมน้ี

 อยางไรก็ตาม รัฐบาลกลางกับรัฐตาง ๆ ยังไมบรรลุขอตกลง
เกี่ยวกับการจำกัดพลังงานชีวมวล ซึ่งเปนพลังงานที่มีความสำคัญ
ตอรัฐบาวาเรีย ที่ตั้งอยูตอนใตของประเทศ ซึ่งนางแมรเกิลคาดวา 
จะสามารถตกลงกันไดเร็ว ๆ นี้

 ทั้งนี้ รางกฎหมายการปฏิรูปพลังงานตองไดรับการรับรอง
จากรัฐตาง ๆ โดยคาดการณวา จะไดรับการรับรองในไมกี่สัปดาห
ขางหนา กอนที่รางกฎหมายจะมีกำหนดบังคับใชในตนป 2560

บทความแปลจาก
http://www.theguardian.com/environment/2016/jun/01/angela-
merkel-signs-deal-with-german-states-to-regulate-green-energy-rollout

 การอุดหนุนพลังงานหมุนเวียนอยางกวางขวาง 
โดยเฉพาะอยางย่ิง พลังงานลมและแสงแดด สงผลใหตนทุน
คาไฟฟาของเยอรมนี ซึ่งเปนประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจ
ใหญที่สุดของยุโรปเพ่ิมสูงขึ้น
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 รถยนตกลายเปนปจจัยสำคัญท่ีขาดไมไดสำหรับชีวิตปจจุบัน 
แมวาประเทศไทยจะประสบปญหาการจราจรติดขัดเปนอันดับ
ตน ๆ ของโลก แตนอยคนนักที่จะปฏิเสธการใชรถสวนตัวสำหรับ
เดินทางในแตละวัน เนื่องจากความสะดวกสบายและความรูสึก
เปนสวนตัว ปริมาณรถยนตบนทองถนนที่มากขึ้นนี่เอง สงผลให
ปริมาณกาซเรือนกระจกเพิ่มขึ้นตามไปดวย การไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย (กฟผ.) ในฐานะองคกรดานพลังงานชั้นนำของ
ประเทศ มีความตั้งใจที่จะเปนสวนหนึ่งในการลดกาซเรือนกระจก 
จึงไดจัดทำแผนแมบทการบริหารจัดการกาซเรือนกระจกของ กฟผ. 
ป 2559-2563 เพื่อวางแผนงานลดการปลอยกาซเรือนกระจก 
และจะดำเนินการลดใหไดตามเปาหมายที่กำหนดทั้งยังไดเล็งเห็น
ถึงบทบาทของเทคโนโลยียานยนตไฟฟาที่มีความสำคัญตออนาคต
ของประเทศ และเปนอุตสาหกรรมเปาหมายของรัฐบาลท่ีอยูในแผน
ของประเทศ ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนใหประเทศไทยเปน
ศูนยกลางการผลิตยานยนตไฟฟาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

 เปาหมายการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออนาคตที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมจึงเกิดขึ้น โดย กฟผ. ไดรวมมือกับสำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) ตั้งแตป 2553 
เปนตนมา ริเร่ิมการพัฒนารถยนตน่ังสวนบุคคลเคร่ืองยนตสันดาป
ภายในเปนรถยนตไฟฟา ซึ่งในขณะนั้นรถยนตไฟฟายังไมเปนที่
นิยมมากนักจึงเกิดเปนโครงการรวมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา 
กฟผ.-สวทช. “การสรางตนแบบรถยนตไฟฟาจากการดัดแปลง
รถใชแลว” โดยดำเนินการดัดแปลงรถยนตรุนยอดนิยมในทองตลาด
ท่ีมีการใชงานแลว มาดัดแปลงช้ินสวนสำคัญ เชน การวางแบตเตอร่ี 
ระบบระบายอากาศ ระบบการจัดการแบตเตอร่ี การดัดแปลงตัวถัง
เพ่ือจัดวางอุปกรณ รวมถึงจัดต้ังอุปกรณติดตามขอมูล จนสามารถ
นำมาใชงานไดจริง
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 โครงการรวมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ.-สวทช. 
“การสรางตนแบบรถยนตไฟฟาจากการดัดแปลงรถใชแลว” ได
ดำเนินงานวิจัยและพัฒนาโดยมีการบูรณาการแบงเปน 7 โครงการ
ยอยคือ 1. โครงการระบบควบคุมหลักสำหรับรถไฟฟา 2. โครงการ
ตนแบบระบบจัดการแบตเตอรี่ สำหรับรถยนตไฟฟา 3. โครงการ
ตนแบบระบบอิเล็กทรอนิกสกำลังและระบบขับเคลื่อนสำหรับรถ
ไฟฟา 4. โครงการมอเตอรไฟฟาสำหรับขับเคลื่อนรถไฟฟา 5. 
โครงการออกแบบ พัฒนาและทดสอบตนแบบระบบระบายความรอน
และตนแบบระบบเบรก 6. โครงการพัฒนาอุปกรณควบคุมพลศาสตร
ของชุดขับเคลื่อนมอเตอรสำหรับรถยนตไฟฟา และ 7. โครงการ
พัฒนารถยนตไฟฟาตนแบบจากรถยนตใชแลว ซึ่งการวิจัยและ
พัฒนาอุปกรณหลักท้ัง 7 โครงการ จะสามารถนำไปตอยอดสงเสริม
ธุรกิจการผลิตยานยนตไฟฟาในประเทศ เพื่อดัดแปลงรถยนตที่มี
อยูในทองตลาดใหกลายเปนรถยนตไฟฟาท่ีขับเคล่ือนดวยพลังงาน
จากแบตเตอร่ี 100 เปอรเซ็นต

 ในสวนของมอเตอรไฟฟาซ่ึงเปนอุปกรณหลักในการขับเคล่ือน
รถยนตไฟฟานั้น โครงการฯ ไดมีการศึกษา พัฒนา ออกแบบ และ
สรางตนแบบของมอเตอรขับเคลื่อนแบบแมเหล็กถาวร ไรแปรง
ถานขนาด 45 kW ซ่ึงเปนมอเตอรท่ีไมมีขายและยังไมสามารถผลิต
ไดในประเทศไทย โดยมอเตอรชนิดนี้จะตองมีแรงบิดเริ่มหมุนและ
มีประสิทธิภาพดานพลังงานสูง สามารถระบายความรอนไดดวยน้ำ 
และมีอัตราสวนกำลังตอน้ำหนักสูง ซ่ึงในอนาคตสามารถนำมอเตอร

จากการดัดแปลงน้ีไปถายทอดสูภาคอุตสาหกรรมเพ่ือนำไปตอยอด
พัฒนาและผลิตมอเตอรขับเคลื่อนรถยนตไฟฟาในตลาดรถยนตได 

 นอกจากน้ันยังมีการพัฒนาอุปกรณชุดควบคุม หรือ Eletronic 
Control Unit (ECU) ซึ่งทำหนาที่ควบคุมการทำงานของรถยนต 
และเชื่อมโยงระบบยอยของรถทั้ง 6 ระบบ ไดแก Motor Drive, 
Battery Management, Brake, Air-conditioning, Dashboard 
และ Drive Interface โดยมีการพัฒนาใหระบบสามารถตอบสนอง
ตอสภาวะการขับขี่จริงของรถยนตไฟฟาไดอยางเหมาะสม ชวย
ประหยัดพลังงานในการใชรถยนตไฟฟา และปองกันการเกิดอุบัติเหตุ 
ท่ีเกิดจากการทำงานผิดพลาดของอุปกรณในระบบขับเคล่ือนมอเตอร
ของรถยนตไฟฟา ซึ่งผลการทดสอบจากการทดลองขับขี่พบกวา 
รถยนตไฟฟาในโครงการฯ สามารถทำงานไดอยางสมบูรณ

 รถยนตไฟฟาดัดแปลงคันน้ีจะใหความรูสึกเหมือนการขับรถยนต
เกียรอัตโนมัติทั่วไป โดยวิ่งไดในระยะทางไมเกิน 130 กิโลเมตร 
ในอัตราความเร็ว 70-80 กิโลเมตร/ช่ัวโมง มีแบตเตอร่ีระบบไฟฟา
ความจุ 19.8 กิโลวัตตชั่วโมง (kWh) ติดตั้งอยูดานหลัง ใชเวลาใน
การชารตแบตเตอรี่จาก 20% ถึง 100% ประมาณ 6 ชั่วโมง โดย
แทนชารตจะทำงานเมื ่อนำการด RFID สแกนที่ตัวแทนชารต
นอกจากน้ันรถยนตไฟฟาคันน้ียังสามารถลดการปลอยกาซคารบอน
ไดออกไซดไดประมาณ 0.15 กิโลกรัมตอกิโลเมตร (เมื่อเทียบกับ
รถยนตน้ำมันเบนซิน) ซึ่งในอนาคตผูปฏิบัติงาน กฟผ. จะมีโอกาส

ปริมาณกำลังไฟฟาจะแปรผันตามความเร็วที่ใช
ยิ่งใชความเร็วสูง จะยิ่งใชกำลังไฟฟามาก ซึ่งจะ
สงผลตอระยะทางท่ีสามารถขับรถไดดวย

 โดยขณะที่ทำความเร็วประมาณ 130 km/hr
ใชกำลังไฟฟาสูงถึง 86 kw ซึ่งหากใชความเร็วคงที่
ตอไป (130 km/hr) จะสามารถขับไดอีก 15 นาที
เปนระยะทาง 32.5 km เทานั้นหากลดความเร็วที่
ใชลงเหลือประมาณ 70 km/hr จะใชกำลังไฟฟา
10 kW ซึ่งจะสามารถขับไดอีก 2 ชั่วโมง เปนระยะ
ทาง 140 km

 Specification EV Prototype
  Jazz Platform

Length x Width X Height (mm) 3900x1695x1525

Body Weight (kg) 1256

Capacity (People) 5

Maximum Speed (km/h) 120

Drive Method Font-wheel drive

Per-charge Range (km) 120

Maximum Motor Torque (N’m) 150(240)

Battery Type Li-ion PF

Battery Capacity (kWh) 19.8

ขอมูลทางเทคนิครถยนตไฟฟาดัดแปลง
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ไดใชรถยนตไฟฟาดัดแปลง สำหรับใชในการปฏิบัติงานนอกสถานท่ี
บริเวณไมเกิน 40 กิโลเมตรรอบสำนักงานใหญ กฟผ.
 
 รถยนตไฟฟาดัดแปลง จะถูกนำไปแสดงท่ีศูนยนวัตกรรมเพ่ือ
การเรียนรู สำนักงานใหญ กฟผ. (อยูในระหวางการกอสราง แลวเสร็จ
ในสิ้นป 2559) เพื่อเปนแหลงเรียนรูใหกับผูที่สนใจเกี่ยวกับการ
พัฒนารถยนตท่ีใชแลวมาดัดแปลงเปนรถไฟฟา รวมถึงกระบวนการ
ทำงานของรถยนตไฟฟาดังกลาว ที่เปนผลงานของคนไทยจาก
ความรวมมือกันระหวาง กฟผ. และ สวทช. ถือเปนความภาคภูมิใจ
และสอดคลองกับวัตถุประสงคของศูนยการเรียนรู กฟผ. คือ ให
เยาวชนและประชาชนท่ัวไปเกิดความตระหนักถึงความจำเปนของ
พลังงานไฟฟา และความสำคัญในการประหยัดพลังงาน โดย กฟผ. 
และ สวทช. จะเก็บขอมูลการใชงานอยางตอเน่ือง เพ่ือนำผลทดสอบ

ไปปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยีในอนาคต โดยคาดวาจะผลิต
รถยนตไฟฟาดัดแปลงเพิ่มอีก 4 คัน นอกจากนี้ กฟผ. ยังใหทุน
สนับสนุนงานวิจัยในหัวขอ “การศึกษาการพัฒนาของเทคโนโลยี
ยานยนตไฟฟา และผลกระทบที่เกิดขึ้นสำหรับประเทศไทย” เพื่อ
ตอยอดโครงการรถยนตไฟฟาดัดแปลง ใหมีขอมูลสมบูรณครบถวน
ในทุกมิติ
 ความสำเร็จจากการรวมมือกันระหวาง กฟผ. กับ สวทช. 
ในคร้ังน้ีไดสรางประโยชนใหกับประเทศชาติ และแสดงใหเห็นถึง
ประโยชนจากการวิจัยที่นำไปใชงานไดจริงในภาคเอกชน และ
ภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนเปนการยึดมั่นในเจตนารมณของ 
กฟผ. วาดวยการเปนสวนหนึ่งที่จะชวยลดมลภาวะไปพรอม ๆ 
กับการพัฒนาเทคโนโลยีที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
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เสียงจังหวะ และหวงทำนองท่ีหลาย ๆ คนคงคุนชิน และเคยไดยิน
อยูบางในงานวัด งานมงคล งานรื่นเริงประเพณีตาง ๆ แตเชื่อวา
นอยคนที่จะรูจักและสามารถแยกแยะ ประเภทเสียง จังหวะ ชนิด
ของกลอง ตลอดจนเคร่ืองดนตรีประกอบในชุดกลองท่ีใชตีน้ัน ๆ ได 
เพราะสิ่งเหลานี้ลวนเกิดจากประสบการณและภูมิปญญาทองถิ่น
ที่สั่งสมกันมานับชั่วอายุคน และนับเปนโชคดีของคนแมเมาะ ที่ยัง
มีการสืบทอดวัฒนธรรมตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งวัฒนธรรมสาย
ไทใหญ ท่ีเปนชนพ้ืนถ่ินท่ีอาศัยอยูในบานเมาะหลวง หมูบานเกาแก
ดั้งเดิมของ อ.แมเมาะ

ผูสงตอวัฒนธรรมจากรุนสูรุน 
 พอมนัส และ แมจันทรทิพย ปนดี ในวัย 75 ปและ 70 ป 
ยังคงมีแววตาและรอยยิ้มที่ฉายถึงความสดใสและความมุงมั่น 
ตนกำเนิดของท้ังคูอยูที่บานเมาะหลวง อ.แมเมาะ ซึ่งแตเดิมตั้งอยู
ในพ้ืนท่ีของเหมืองแมเมาะในปจจุบัน ท้ังสองเปนผูสืบสานภูมิปญญา
ความรู ที่ไดรับมาจากรุนพอแมปูยาตายายมาจนถึงรุนลูกหลานใน
ปจจุบัน พอมนัส เปนท่ีรูจัก ในฐานะหัวหนาวง อ.ประยุกตศิลปพัฒนา 
ที่ใหความบันเทิงสนุกสนานในงานวัฒนธรรมประเพณีตาง ๆ คู 
อ.แมเมาะ มายาวนานกวา 30 ป และในอีกมุมหน่ึงพอมนัส ยังเปน
สลา หรือ ชาง ที่คนแมเมาะรูจักกันในนาม สลาเจาะกอง หรือชาง

ผูสืบสาน
ภูมิปญญาล้ำคา
แหง อ.แมเมาะ

พอมนัส และ แมจันทรทิพย ปนดี
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ทำกลองพื้นเมือง ซึ่งกลองพื้นเมืองที่เราเห็นอยูตามโรงเรียน วัด 
และงานบุญประเพณีตาง ๆ สวนหนึ่งก็มาจากฝมือและความ
พิถีพิถันของพอมนัสนี่เอง
 
 สวนแมจันทรทิพยนั้น นอกจากจะมีลีลาชางฟอนอันงดงาม 
ที่ออกแสดงเคียงคูพอมนัสมาตลอดแลว ปจจุบันยังดำรงตำแหนง
ประธานผูสูงอายุบานเมาะหลวง และเปนครูผูสอนศิลปวัฒนธรรม
ทองถิ่น ใหแกโรงเรียนผูสูงอายุ และนักเรียนระดับชั้นอนุบาลใน
โรงเรียนเทศบาลแมเมาะอีกดวย ลาสุดแมจันทรทิพยยังไดรับโล
เชิดชูเกียรติ ผูสูงอายุคลังปญญาดีเดน เน่ืองในวันผูสูงอายุแหงชาติ 
จากผูวาราชการจังหวัดลำปางอีกดวย 

รูจักกับกลองสิ้งหมอง หนึ่งในวัฒนธรรมที่สืบสานมาจากอดีต
 คุณพอมนัส เลาถึงกลองส้ิงหมองวา เปนกลองท่ีมีจังหวะเร็ว 
เราใจ ขนาดไมใหญมาก ในอดีตกลองส้ิงหมองใชตีกันเวลาสักหมึก
หรือการสักลวดลายลงบนตัว โดยจะมีการตีกลองควบคูไปกับ
การฟอนเจิง (การฟอนเจิง หมายถึงการฟอนคูเพื่อแสดงถึงลีลา
หย่ังเชิงซ่ึงกันและกัน มีการใชอาวุธ เชน ดาบ ประกอบการฟอนดวย)
สำหรับใน อ.แมเมาะ กลองส้ิงหมองไดหายไปในชวงระยะเวลาหน่ึง 
กลายเปนกลองประยุกตสมัยใหม แตตอมาพอมนัสไดนำกลอง
สิ้งหมองที่มีอยูมาปดฝุนพลิกฟน และเริ่มนำมาผลิตใหคนรุนใหม 
ไดเห็นและใชงานกันอีกครั้ง โดยสอดแทรกเอกลักษณเฉพาะตัว
ที่ไดซึมซับมาตั้งแตอดีต ลงไปในทุก ๆ ชิ้นงานท่ีตนผลิต

 นอกจากกลองส้ิงหมองแลว กลองอีกสองชนิดท่ีสืบทอดกันมา
ตั้งแตอดีตก็คือกลองกนยาว และกลองมองเซิงซึ่งเปนกลองที่ตีได
ทั ้งสองดาน  โดยกลองแตละประเภทจะตองตีไปพรอม ๆ กับ
เคร่ืองดนตรีพ้ืนเมืองชนิดอ่ืน เชน ฆอง ฉ่ิง ฉาบ กรับ เพ่ือเสริมสราง
จังหวะเพลงน่ันเอง

รางวัลและความภาคภูมิใจ  
 ในงานประเพณีวันปใหมเมือง “จุมอกเย็นใจ ปใหมเมือง 
หนองกระทิงละกอนลำปาง” ประจำป 2559 ซึ่งจัดโดยองคการ
บริหารสวนจังหวัดลำปาง พอมนัสและแมจันทรทิพย ไดรับรางวัล
ชนะเลิศจากการแขงขันต๋ีกองส้ิงหมอง ในโครงการอนุรักษ สืบสาน
งานประเพณีปใหมเมือง สวนความภูมิใจน้ันไมใชแคเร่ืองของรางวัล
ท่ีไดรับเพียงอยางเดียว เพราะสำหรับท้ังสองรางวัลท่ีมีคาท่ีสุดก็คือ
การที่ไดทำในสิ่งที่ตนรัก และไดมีสวนในการสืบสานภูมิปญญา
ความรูและวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามไปสูคนรุนตอไป ซึ่งหนึ่งใน
คนรุนใหมน้ันคือนายอภิเษก ปนดี ครูโรงเรียนบางเวียงหงสลานนา 
และประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอแมเมาะ ทำหนาที ่สานตอ
วัฒนธรรมพื้นบานใหคงอยูคู อ.แมเมาะ สืบไป

 อยางไรก็ตามกิจกรรมตาง ๆ คงเกิดขึ้นไมไดหากขาด
ผูสนับสนุนอยาง เทศบาลตำบลแมเมาะ องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่ใหความสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาดานตาง ๆ 
ในพ้ืนท่ี โดยเฉพาะเร่ือง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันเปน
เอกลักษณ และเผยแพรสิ่งดีงามเหลานี้ไปสูสายตาประชาชน 
ผานการทองเที่ยว ซึ่งที่ผานมา ไดรวมกับ กฟผ. แมเมาะ และ
ชุมชนบานเมาะหลวง ในการจัดกิจกรรมทองเที่ยว “พาแอว
ชุมชน ชมวิถีคนแมเมาะ” ในงานเทศกาลทองเที่ยวแมเมาะ 
ตอเนื่องมา 2 ปแลว กิจกรรมนี้ชวยสรางความภาคภูมิใจใหแก
ผู สูงอายุและสมาชิกชุมชน ในการนำเสนอศิลปวัฒนธรรม
อันดีงามของทองถิ่น ไปสูสายตานักทองเที่ยวทั้งไทยและตาง
ประเทศท่ีเขามาเย่ียมชม 

ทำกลอ
และงา
พิถีพิถัน

ส
ที่ออกแ
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ทองถิ่น
โรงเรีย
เชิดชูเกี
จากผูว
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จุรีย สมประสงค
ผูหญิงแนวหนาของ กฟผ.
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เราก็ตองชวยคิดเสนอแนวทางแกไข ท่ีสำคัญคือตองรักษาประโยชน
ใหองคกรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ไมมุงแตประโยชนฝายเดียวจน
เปนการเอาเปรียบผูอื่น ซึ่งจะสงผลกระทบตอชื่อเสียงของ กฟผ.  
ในสวนของภาระหนาท่ีในตำแหนงเปนท่ีปรึกษาระดับ 14 ขององคกร 
คือ ใหความเห็นกฎหมายตอผูวาการ คณะกรรมการ กฟผ. รวมทั้ง
คณะผูบริหารระดับสูงของ กฟผ. โดยตองตรวจสอบขอเท็จจริง 
ขอกฎหมาย กฎระเบียบตาง ๆ และเสนอความเห็นเพื่อประกอบ
การตัดสินใจในการอนุมัติงานหรือโครงการตาง ๆ หรือกอนจะ 
ดำเนินการใด ๆ หากมีประเด็นปญหาหรือความเส่ียงใด ๆ ก็จะตอง
วิเคราะห และเสนอทางเลือกในการแกไขปญหาพรอมขอดีขอเสียของ
แตละแนวทางดวย เร่ืองการปฏิบัติตามกฎระเบียบเปนเร่ืองท่ีผูบริหาร
ขององคกรใหความสำคัญ เพราะหากดำเนินการใด ๆ โดยไมวิเคราะห
ขอกฎหมายใหรอบคอบก็จะเกิดปญหาตามมาภายหลัง ซึ่งจะสง
ผลกระทบตอทั้งองคกรและตัวผูบริหารเอง 

ผลงานที่เปนความภาคภูมิใจ
 ที่ภาคภูมิใจและยังประทับใจทุกวันนี้ ตองยอนกลับไปตั้งแต 
สมัยเปนเพียงหัวหนาแผนก ซึ่งเปนชวงที่ กฟผ. มีการเปลี่ยนแปลง
คร้ังสำคัญคือรัฐบาลมีนโยบายใหเอกชนมีสวนรวมในการผลิตไฟฟา

 การที่ผูหญิงคนหนึ่งจะกาวขึ้นสูตำแหนงผูบริหารระดับสูง
ขององคกร คงไมใชเรื ่องแปลกอีกตอไปในยุคสมัยนี้ แตหาก
กลาววา ในปจจุบันทานคือ “ผูบริหารหญิงระดับสูงเพียงคนเดียว
ขององคกรผลิตไฟฟาช้ันนำของประเทศไทย” ดวยความสามารถ
และแนวคิดในการทำงานที่ใครหลายคนตองยกนิ้วให

 คอลัมน Secret Talk จะพาทุกทานไปรูจักกับผูบริหารหญิง
ระดับสูงของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 
“คุณจุรีย สมประสงค” ดำรงตำแหนงท่ีปรึกษาดานกฎหมายระดับ 
14 สำเร็จการศึกษาปริญญาโท กฎหมายธุรกิจ จาก University 
of California, Los Angeles ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยไดรับ
ทุน Fulbright Scholarship เชื่อไดเลยวาใน กฟผ. ทานคือ 
“ไอดอล” ของผูหญิงหลาย ๆ คน

ลักษณะงานและหนาที่ที่รับผิดชอบในปจจุบันเปนอยางไร
 หนาที่หลักของงานที่ปรึกษากฎหมายคือ การใหความเห็น
กฎหมายเพ่ือสนับสนุนใหหนวยงานตาง ๆ ในองคกรสามารถดำเนิน
ภารกิจไดบรรลุตามเปาหมาย โดยไมเสี่ยงตอการถูกรองเรียน หรือ
ตองถูกฟองรองเปนคดีความในภายหลัง หากหนวยงานใดมีปญหา



หนาที่หลักของงาน
ที่ปรึกษากฎหมายคือ ตอง
รักษาประโยชนใหองคกร
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
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เพื่อใหเกิดการแขงขัน โดยคณะรัฐมนตรีมีมติให กฟผ. จัดตั้งบริษัท
ในเครือเพื่อรับโอนโรงไฟฟาบางสวนของ กฟผ. ไปดำเนินการผลิต
กระแสไฟฟาขายให กฟผ. ซ่ึงถือเปนเร่ืองใหมของ กฟผ. โดยตนไดรับ
มอบหมายใหเปนหัวหนาทีมกฎหมายในการเจรจาจัดทำสัญญา 
ซ่ึงเปนสัญญาภาษาอังกฤษหลายสัญญา ท้ังสัญญาโอนขายทรัพยสิน 
สัญญาซ้ือขายไฟฟา ฯลฯ ซ่ึงในการเจรจาสัญญาน้ัน ทางทีมของบริษัท 
ไดวาจางที่ปรึกษาตางชาติ ทั้งที่ปรึกษาเทคนิค ที่ปรึกษาการเงิน 
และท่ีปรึกษากฎหมาย รวมท้ังธนาคารท่ีจะใหกูเงิน มาน่ังโตะเจรจา
กันเต็มหองไปหมด สวนฝาย กฟผ. ก็มีทีมฝายกฎหมาย ทำงานรวมกับ
ทีมฝายเทคนิค และทีมการเงิน ถือเปนงานที่ทาทายความสามารถ
และกดดันมาก ตองดูเงื่อนไขสัญญาตาง ๆ ใหมีความชัดเจน ไมขัด
ตอกฎระเบียบหรือขอกฎหมาย ตองทำความเขาใจประเด็นทาง
เทคนิคตาง ๆ ซึ่งตองกำหนดในสัญญา เพื่อมิใหเกิดปญหาในการ
ตีความภายหลัง เราตองรักษาประโยชนของ กฟผ. แตขณะเดียวกัน
ตองไมเอาเปรียบอีกฝาย เพื่อใหโครงการเกิดไดสำเร็จตามนโยบาย
ของรัฐ เราไดมีโอกาสรวมประชุมใกลชิดกับ ผูวาการและผูบริหาร
ระดับสูง ซึ่งเปนความรูสึกภูมิใจมากที่มีสวนรวมในงานสำคัญของ
องคกร ในขณะที่เรายังเปนเพียงหัวหนาแผนก  
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 ตอมาไมนานก็มีการเปล่ียนแปลงคร้ังสำคัญเกิดข้ึนกับ กฟผ. อีก 
โดยรัฐบาลมีนโยบายใหเอกชนลงทุนพัฒนาโครงการโรงไฟฟาและ
ผลิตกระแสไฟฟาขายใหแก กฟผ. เพื่อลดภาระการลงทุนภาครัฐ    
จากเดิมที่ กฟผ. เปนผูเดียวที่พัฒนาโรงไฟฟาเพื่อผลิตกระแสไฟฟา  
เราก็ไดรับมอบหมายใหเปนหัวหนาทีมกฎหมาย ในโครงการรับซื้อ
ไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญ (IPP) ทั้งโครงการ IPP ใน
ประเทศ และตางประเทศ ทีมกฎหมายตองศึกษากฎระเบียบใหม ๆ 
และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ ไดเรียนรูแงมุมทางเทคนิคตาง ๆ 
ท่ีเปนสวนหน่ึงของสัญญา ไดรวมเจรจากับผูแทนระดับสูงของรัฐบาล
ประเทศเพ่ือนบาน  กลุมผูลงทุนเอกชนหลากหลายชาติ กลุมธนาคาร
หลากหลายแหงผูใหกูเงินแกโครงการ นับเปนประสบการณท่ีมีคามาก 
แมจะเหนื่อยและเครียด แตก็สนุกและภูมิใจที่ไดเปนสวนหนึ่งของ
ความสำเร็จในการเปล่ียนแปลงคร้ังสำคัญของ กฟผ. 

อะไรคือเสนหของงานกฎหมาย
 งานกฎหมายเปนงานท่ีไมจำเจ เพราะการใหคำปรึกษากฎหมาย
แกหนวยงานตาง ๆ ที่มีภารกิจแตกตางกัน ทำใหไดความรูและ
ประสบการณที่หลากหลาย ไดรวมประชุมกับผูปฏิบัติงานอื่น ๆ
มากมายท่ีมีความชำนาญแตกตางกันไป รูถึงปญหาของแตละหนวยงาน 
สามารถเชื่อมโยงขอมูล ทำใหเห็นภารภิจในภาพรวมขององคกร  
นอกจากนี้ งานกฎหมายมีเสนหที่มีความทาทาย ปญหาแตละเรื่อง
มีขอเท็จจริงท่ีซับซอน มันไมใชแคเปดตัวบทกฎหมายแลวตอบไดเลย 
เราตองวิเคราะหและคนหาขอเท็จจริงใหรอบดาน นักกฎหมายถูกสอน
วาอยาเช่ืออะไรงาย เราถูกฝกใหคิดวิเคราะหอยางละเอียดรอบคอบ 
จะตองตรวจสอบขอมูลตาง ๆ จากเอกสารหลักฐานแลวสรุปขอเท็จจริง
เชื่อมโยงกับหลักกฎหมาย เพื่อเสนอแนวทางการปองกันหรือแกไข
ปญหาท่ีดีท่ีสุด เม่ือเราคิดหาทางออกได และชวยใหงานของหนวยงาน
ตาง ๆ ดำเนินไปไดสำเร็จตามเปาหมาย มันก็ทำใหเรามีความสุข
ในการทำงาน

จะตองตรวจสอบขอมูลตาง ๆ จากเอกสารหลกฐานแลวสรุปขอเทจจรง
เชื่อมโยงกับหลักกฎหมาย เพื่อเสนอแนวทางการปองกันหรือแกไข
ปญหาท่ีดีท่ีสุด เม่ือเราคิดหาทางออกได และชวยใหงานของหนวยงาน
ตาง ๆๆ ดำเนินไปไดสำเร็จตามเปาหมาย มันก็ทำใหเรามีความสุุข
ในการทำงาน

สไตลการทำงานเปนอยางไร
 เราคิดวานักกฎหมายที่มีคุณภาพ ตองไมใชประเภท “just 
say no” หรือพูดแตปญหาอุปสรรค คือ ถาเห็นวาการดำเนินการใด ๆ
มีความเสี่ยงในขอกฎหมาย หรืออาจเกิดขอโตแยงกันภายหลังเราก็
ชี้ใหเห็นถึงจุดที่อาจเปนปญหา และตองพิจารณาเสนอทางเลือก
อื่น ๆ พรอมขอดีขอเสียของแตละทางเลือกใหดวย เพื่อประกอบ
การตัดสินใจแกผูที ่ขอคำปรึกษา เพราะบางเรื่องเปนการตัดสิน
เชิงนโยบาย ไมใชนักกฎหมายท่ีเปนผูตัดสิน แตเรามีหนาท่ีใหขอมูล
ใหครบถวน วิเคราะหปญหาทุกแงมุมเสมือนเปนปญหาของเราเอง 
ที่สำคัญคือตองคำนึงถึงเรื่องธรรมาภิบาล คำนึงถึงความถูกตอง
เปนธรรมตอผูมีสวนไดเสียดวย เชน การตอสูคดีความก็ตองตอสู
บนขอเท็จจริงที่ถูกตอง ไมบิดเบือนขอเท็จจริงเพื่อเอาชนะคดี  
การเจรจาจัดทำสัญญา ควรตองยึดหลัก win - win คือเขาใจเขา 
เขาใจเรา ไดขอตกลงที่ทุกฝายพึงพอใจ เพื ่อประโยชนรวมกัน 
ไมเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบกัน หรือในเรื่องที่เกี่ยวของกับชุมชน
หรือชาวบาน ก็ตองนำหลักรัฐศาสตรมาปรับใชใหเหมาะสมดวย 
ไมควรยึดแตขอกฎหมายเปนหลักปฏิบัติอยางเดียว 
  
เปาหมายแรก กับ เปาหมายการทำงานในปจจุบัน ยังเหมือนเดิม
หรือตางกันอยางไร
 เปาหมายแรกของการทำงานจนถึงปจจุบันยังเหมือนเดิมคือ 
การทำหนาที่ของตนใหดีที่สุดในการรักษาประโยชนใหแกองคกร  
แตเปาหมายตอนเริ่มเขาทำงานอาจเปนภาพที่แคบกวาปจจุบัน 
เมื่อกอนเราจะคิดเพียงวาหัวหนามอบหมายงานอะไรมาเราตองทำ
ใหดีที่สุด เพื่อชวยแบงเบาภาระใหหัวหนาแผนกหรือหัวหนากอง 
ไมเอาปญหาไปเพิ่มให พยายามเดาใจนายวาตองการอะไรจาก
งานน้ัน มีขอมูลอะไรบางท่ีนายควรตองไดรับทราบ ไมตองใหนายส่ัง
ไปทุกเรื ่อง แตพอเปนผูบริหาร เปาหมายการทำงานก็มีภาพที่
กวางขึ้น ตองมองภาพรวมขององคกร ตองรูเปาหมายและภารกิจ
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โดยรวม ตองชวยคิดเพื่อปองกันและแกไขปญหาตาง ๆ และรักษา
ผลประโยชนในภาพรวมขององคกร ตองปกปององคกร คณะกรรมการ 
กฟผ. ผูวาการ และ ผูบริหารอื่น ๆ มิใหมีความเสี่ยงในขอกฎหมาย 
เพื่อใหภารกิจตาง ๆ สามารถดำเนินไปไดประสบความสำเร็จตาม
เปาหมาย  

ผานความกดดันหรือความยากลำบากมาไดอยางไร
 ความกดดันก็มีมาตลอด เน่ืองจากนักกฎหมายตองรับพิจารณา
แกไขปญหาใหทุกหนวยงาน บอยคร้ังท่ีเปนเร่ืองสำคัญเรงดวน ตอง
การคำตอบทันที ในขณะที่เราตองพิจารณาวิเคราะหทุกแงมุมให
รอบดาน ตองศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหไดขอคิดเห็นท่ีรอบคอบ
ท่ีสุดในเวลาอันกระช้ันชิด ก็ทำใหเครียดบาง และนอกจากน้ี เราจะ
เจอท้ังคนท่ีขอบคุณท่ีเราชวยปองกันแกไขปญหาให และคนท่ีไมชอบ
ดวยคิดวานักกฎหมายเปนอุปสรรคทำใหเขาไมสามารถทำในแนวทาง
ท่ีตองการได บางคนตองการเพียงคำตอบวา “ทำไปเลย ไมมีปญหา” 
ในขณะที่เรื่องนั้น มีกฎหมายหรือระเบียบปฏิบัติที่เปนอุปสรรคอยู 
แมเราจะพยายามหาทางเลือกอื่นใหพิจารณา แตมันอาจไมสะดวก
เทาวิธีท่ีเขาตองการ บางเร่ืองก็มีปญหาซับซอน มีความเส่ียงอยูมาก
ไมวาจะเลือกทางใด ก็ทำใหเครียดตองคิดใหรอบคอบ เพราะไมอยาก
ใหคนที่มาขอความเห็นเราตองไปประสบปญหาในภายหลัง แตถา
ผูขอความเห็น ไมทำตามที่เราแนะนำและคิดวารับความเสี่ยงได 
เราก็ไมไดรูสึกไมพอใจ เพราะเราทำหนาที่ดีที่สุดแลว ก็ตองเคารพ
การตัดสินใจของเขา

 การทำงานกฎหมายแมจะทำใหเครียดอยูบอยครั้ง แตก็เปน
ความทาทาย เม่ือเราชวยใหงานของเขาสำเร็จดวยดี เราก็ดีใจไปดวย
ความเครียดก็จะหายไปเลย และสนุกท่ีจะไดเจอและจัดการกับปญหา
ใหม ๆ ตอไป
   
ฝากท้ิงทายถึงความประทับใจที่มีตอ กฟผ.
 กฟผ. เปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจขนาดใหญอันดับตน ๆ ของ
ประเทศ ที่รวมคนเกงหลากหลายวิชาชีพ ไดมีโอกาสทำงานรวมกับ
คนท่ีมีความชำนาญดานตาง ๆ มากมาย รูสึกภูมิใจท่ีไดเปนสวนหน่ึง
ขององคกรท่ีมีความต้ังใจทำงานเพ่ือความสุขของคนไทย นอกจากน้ี 
กฟผ. เปรียบเสมือนเปนอีกหน่ึงครอบครัวใหญของเรา เราทำงานกัน
แบบพ่ีนอง ผูบังคับบัญชามีความเปนกันเอง หวงใยกัน อยากฝากให
ทุกคนชวยกันสรางบรรยากาศในการทำงานที่มีความสุข เพราะเรา
ใชชีวิตอยูที่ทำงานมากกวาอยูที่บาน  เพราะฉะนั้นจงทำงานใหมี
ความสุข และมีความสุขที่ไดทำงาน
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 เคยหรือไมท่ีมีอาการปวดตึงท่ีสนเทา ฝาเทา และปวดมากข้ึน
เม่ือลงน้ำหนัก มักมีอาการมากชวงเร่ิมเดิน เชน หลังต่ืนนอนตอนเชา 
หรือนั่งอยูกับที่นานแลวเริ่มออกเดิน เมื่อเดินไปสักครูอาการจะ
ทุเลาลง แตถาเดิน หรือยืนนานอาการปวดจะเริ ่มเปนมากขึ ้น 
บางครั้งอาจสงผลใหเดินลำบาก แตถาไมไดรับการดูแลรักษาที่
เหมาะสม มักเปน ๆ หาย ๆ กอใหเกิดความรำคาญ รบกวนกิจวัตร
ประจำวันได

 อาการดังกลาวเกิดจากการอักเสบที่พบบอย ไดแก พังผืดที่
ฝาเทาอักเสบ (Planter fasciits) จุดเกาะเอ็นรอยหวายอักเสบ 
(Achilles enthesitis and tendinitis) ปุมงอกของกระดูกสนเทา 
(heel spur) ถุงน้ำใตเสนเอ็นอักเสบ (bursitis) ซ่ึงอาการของแตละ
จุดจะมีความแตกตางกันเล็กนอย การซักประวัติ และการตรวจ
รางกายโดยละเอียดเปนสิ ่งสำคัญในการวินิจฉัยและการรักษา

ปจจัยเสี่ยงของการอักเสบพังผืดฝาเทาและเอ็นรอยหวาย ไดแก
1. รูปเทาผิดปกติ ไดแก ผูท่ีมีเทาแบน (flat feet) หรือมีสวนโคง
 ของฝาเทาที่มากกวาปกติ (high arch feet) จะมีความเสี่ยง
 ในการเกิดการอักเสบของพังผืดฝาเทาเพิ่มขึ้น เนื่องจากการ
 รับน้ำหนักท่ีไมเหมาะสม
2.  รองเทาไมเหมาะสม ไดแก การสวมรองเทาสนสูงยืน เดินนาน 
 พื้นรองเทาแข็ง หรือรองเทามีขนาดไมพอดี
3. น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นจากโรคอวนหรือการตั้งครรภ เพิ่มโอกาส
 เกิดการอักเสบมากข้ึน
4.  ผูหญิง เนื่องจากไขมันเทาจะบางกวา เอ็นและกลามเนื้อของ
 นองและฝาเทาไมแข็งแรงเทาผูชาย
5. ลักษณะงาน งานที่จำเปนจะตองยืน เดินเปนเวลานาน หรือ
 การเลนกีฬาท่ีมีการกระแทกสนเทา เชน นักกีฬาว่ิง นักเตนรำ
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6. อายุมากขึ้น เนื่องจากไขมันบริเวณสนเทาจะเบาลง ทำให
 จุดเกาะของเอ็นฝาเทาบริเวณกระดูกสนเทาไดรับแรงกระแทก
 มากขึ้น
7.  โรคเบาหวาน โดยเฉพาะกรณีที่คุมระดับน้ำตาลในเลือดไมดี  
 จะสงผลใหความยืดยุนของเสนเอ็นและพังผืดฝาเทาลดลง
 เกิดการบาดเจ็บงาย

หากมีอาการสามารถดูแลตนเองเบื้องตนโดย
1. ลดการใชงาน หลีกเลี่ยงการยืน เดินนาน
2. ประคบเย็น บริเวณสนเทา ฝาเทา ครั้งละ 20 นาที สามารถ
 ชวยลดการอักเสบไดแตควรหลีกเล่ียงการนวดฝาเทาในขณะท่ี
 มีการอักเสบ เนื่องจากอาจทำใหมีการอักเสบช้ำมากขึ้นได
3. ออกกำลังกายยืดเสนเอ็น และพังผืดฝาเทา โดยทายืดเอ็น
 รอยหวาย มี 3 ทา

4. ปรับรองเทาใหเหมาะสม ควรสวมใสรองเทาท่ีมีขนาดพอเหมาะ 
 พื้นรองเทานิ่มสบาย มีจุดรองรับน้ำหนักในสวนโคงของเทา  
 อาจใชอุปกรณเสริมบริเวณอุงเทาดานใน โดยใชวัสดุท่ียืดหยุน
 เพื่อกระจายแรงกระแทก และความสูงของรองเทาควรมี
 สนเล็กนอยประมาณ 1 นิ้ว เพื่อเทน้ำหนักจากสนเทาไปยัง
 ฝาเทา พยายามหลีกเลี่ยงการเดินโดยไมสวมรองเทา หรือ
 การสวมรองเทาแตะ
5. ลดน้ำหนัก การลดน้ำหนักลง 2-3 กิโลกรัมจะชวยใหอาการ
 ทุเลาลงได
6. ผูปวยโรคเบาหวาน การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดใหอยู
 ในเกณฑปกติจะชวยใหไมเปนเพิ่มขึ้น

 หากอาการไมทุเลา และเปนมากกวา 1 สัปดาห ควรปรึกษา
แพทยเพื่อรับการตรวจรักษา
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ทายืดเอ็นรอยหวาย

ทาท่ี 1 ยืนหันหนาเขาหากำแพงไว วางเทา
ท่ีตองการยืดเย็นรอยหวายไวขางหลัง ยอเขา
ดานหนาลงมากที ่สุดเทาที ่ทำได โดยขา
ดานหลังเหยียดตึงสนเทาติดพื้นตลอดเวลา 
ยอจนรูสึกวานองตึงแลวคางนับไว 1-10 
ถือเปน 1 ครั้ง

ทาที่ 2 นั่งเหยียดขาขางที่ตองการยืดเอ็น
รอยหวาย ใชผาคลองที่ปลายเทาไว แลวดึง
เขาหาตัวจนรู สึกวานองทางดานหลังตึง 
คางไวนับ 1-10 ถือเปน 1 ครั้ง

ทาท่ี 3 ยืนบนขอบพ้ืนตางระดับ โนมตัวลง
ไปขางหนาจนรูสึกวานองดานหลังตึง คางไว
นับ 1-10 ถือเปน 1 ครั ้ง ทำวันละ 2-3 
รอบ ๆ ละ 10-15 ครั้ง
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 หาดนเรศวร หรือ หาดเขากะโหลก คือ
สถานท่ีแรกท่ีเราไปเยือน ณ จังหวัดประจวบ-
คีรีขันธ ซ่ึงเปนอีกหน่ึงสถานท่ีทองเท่ียวทาง
ธรรมชาติที่เงียบสงบเหมาะแกการพักผอน
หยอนใจเปนอยางย่ิงเลยทีเดียว หาดนเรศวรเปน
ชายหาดท่ีทอดยาวตอเน่ืองจากหาดปราณบุรี
จนถึงเขากะโหลก หาดทรายจะเปนสีน้ำตาล
ออนและละเอียดมาก แลดูสะอาดตาบวกกับ
บรรยากาศลมเย็นสบายและเงียบสงบเหมาะ
กับการพักผอนเปนอยางมาก และทางใตของ
หาดจะมีเขาเล็ก ๆ ลูกหนึ่ง รูปรางคลายกับ
กะโหลกศีรษะตั้งตระหงานอยู ชาวบานจึง
ขนานนามเขาลูกน้ีวา “เขากะโหลก” ตั้งอยู
ในเขตวนอุทยานทาวโกษา หากใครไดมี
โอกาสขึ้นไปยังจุดชมวิวของเขากะโหลกจะ
ไดพบกับทัศนียภาพที่สวยงามของชายหาด
สีน้ำตาลออนละเอียดที่ทอดยาวสวยงามตัด
กับพ้ืนน้ำทะเลใสและทองฟาสีครามไดอยาง
ลงตัว

 เม่ือมาถึงปราณบุรีแลว สถานท่ีทองเท่ียว
ท่ีจะพลาดโอกาสในการไปเย่ียมชมไมไดเลย
ก็คือ “วนอุทยานปราณบุรี” ซ่ึงท่ีแหงน้ีเปน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของ
สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 
ในคราวท่ีไดเสด็จฯ เย่ียมหมูบานปากน้ำปราณบุรี 
อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
เมื่อป พ.ศ. 2517 และทอดพระเนตรเห็น
ตนโกงกางซึ่งชาวบานนิยมนำมาเผาถาน 

ทรงมีความสนพระราชหฤทัยในการที่จะ
สนับสนุนการปลูกพันธุไมบริเวณชายทะเล
ปากน้ำปราณบุรี กรมปาไม จึงไดจัดตั้งเปน
โครงการพิเศษขึ้น โดยกำหนดพื้นที่เปนปา
สงวนแหงชาติปาคลองเกา คลองคอย มีพ้ืนท่ี
ประมาณ 1,984 ไร ซึ่งประกอบไปดวย ปา
ชายเลนและมีแมน้ำปราณบุรีไหลผานตอน
กลางของพื้นที่ปา ซึ่งปจจุบันกรมปาไมได
ประกาศใหเปนวนอุทยาน และมีพ้ืนท่ี 700 ไร 
โดยจะอยูในความดูแลของสำนักงานปาไม
เขตเพชรบุรี (สำนักบริหารจัดการในพื้นที่
ปาอนุรักษ 4 กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา
และพันธุพืช)

 วนอุทยานปราณบุรี มีจุดเดนอยูที ่
เสนทางเดินศึกษาธรรมชาติปาชายเลน โดย
ทางเดินจะเปนสะพานไมยกระดับสามารถ
เดินศึกษาพันธุไม พรอมเพลินตากับสีเขียว
ของตนไม สองขางทาง นอกจากน้ียังไดเรียนรู
เกี่ยวกับระบบนิเวศปาชายเลนอยางใกลชิด
อีกดวย เนื่องจากบริเวณทางเดินที่ยาวกวา 
1,000 เมตร จะติดต้ังปายใหความรูไวตลอด
เสนทาง ทำใหการเดินชมธรรมชาติในครั้งนี้ 
นอกจากจะสัมผัสกับธรรมชาติอยางใกลชิด
แลว เรายังไดสูดอากาศบริสุทธ์ิอยางเต็มปอด
และรับความรูไปเต็ม ๆ อีกดวย นอกเหนือ
จากน้ี วนอุทยานปราณบุรียังมีทาเรือขนาดเล็ก
ที่เชื่อมกับสะพานทางเดินเปนจุดที่พักเรือ
ใหนักทองเที่ยวไดทำกิจกรรมลองเรือเพื่อ
สัมผัสกับความงามของปาชายเลน โดยมีไฮไลท
อยูท่ีการชมปาโกงกางอายุ 100 ป ท่ีชาวบาน
อนุรักษไว ซึ่งคนรักธรรมชาติตองไมพลาด
กิจกรรมนี้ เนื่องจากที่นี่มีพันธุไมและสัตว
ชายเลนนานาชนิดไวใหศึกษา อีกทั ้งยัง
สามารถชมวิถีชีวิตของชาวบานที่อาศัยอยู
ริมคลองไดอีกดวย
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 อีกสถานท่ีหน่ึงท่ีเม่ือมาเยือนปราณบุรี
แลวจะพลาดไมไดก็คือ “อุทยานแหงชาติ
เขาสามรอยยอด” สถานที ่เลื ่องชื ่อของ
บรรดาตากลองท้ังหลายท่ีตางบอกเปนเสียง
เดียวกันวาจะตองมาเห็นดวยตาและจะตอง
เก็บภาพเอาไวสักครั้งหนึ่ง ซึ่งเมื่อมาแลวก็
ไมผิดหวัง เพราะสถานท่ีแหงน้ีสวยงามสมคำ
ล่ำลือ เขาสามรอยยอดน้ันต้ังอยูในเขตอำเภอ
กุยบุรี และอำเภอปราณบุรี หางจากหัวหิน
ลงมาทางใตประมาณ 63 กม. ตามตำนาน
ของเทือกเขาสามรอยยอด เลากันวา พื้นที่
แถบน้ีเคยเปนทะเลมีเกาะใหญนอยอยูมากมาย 
ในสมัยน้ันมีขบวนเรือสำเภาจีน แลนผานมา
และประสบกับลมพายุมรสุมจนเรืออับปาง 
คนบนเรือที่รอดชีวิตไดไปอาศัยอยูตาม
เกาะตาง ๆ จำนวน 300 คนจึงเรียกวา 
"เกาะสามรอยรอด" ตอมาเพี้ยนเปน "เขา
สามรอยยอด" จนทุกวันนี้ อุทยานแหงชาติ
เขาสามรอยยอดเปนท่ีอาศัยของนกนานาชนิด 
ซ่ึงมีมากในชวงเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ 

และไดรับการประกาศเปนอุทยานแหงชาติ
เม่ือวันท่ี 28 มิถุนายน พ.ศ. 2509 และเปน
อุทยานแหงชาติประเภทชายฝงทะเลแหง
แรกของประเทศไทยอีกดวย
 
 นอกจากน้ี ภายในอุทยานเขาสามรอย
ยอด ยังมีสถานที่ที ่สวยงามซอนอยู คือ 
“จุดชมวิวเขาแดง” จุดชมวิวน้ีต้ังอยูบนยอด
เขาหน่ึงของเขาแดง ซึ่งเวลาท่ีเหมาะแกการ
ข้ึนมาชมวิวมากท่ีสุดคือในตอนเชามืด เพราะ
ทุกทานจะไดชมพระอาทิตยขึ้นเหนือขอบ
ทะเลบานเขาแดง และทางดานทิศตะวันตก
ของท่ีทำการอุทยานฯ ยังมีทุงสามรอยยอด 
หรือ บึงบัว ซ่ึงเปนศูนยศึกษาธรรมชาติต้ังอยู
ในพื้นที่รับผิดชอบของอุทยานแหงชาติเขา
สามรอยยอด โดยตลอดเวลาหลายปท่ีผานมา 
บึงบัวน้ันเปนสถานท่ีทองเท่ียวท่ีรูจักกันอยาง
แพรหลายมาก ในบรรดานักทองเที่ยว ถึง
แมวาการมาเยือน บึงบัว ในครั้งนี้จะรูสึก
ผิดหวังเล็กนอยเพราะไมมีดอกบัวเยอะอยาง

ที่ไดจินตนาการไว แตบรรยากาศและองค
ประกอบอ่ืน ๆ ไมวาจะเปน ภูเขา ตนไม นก 
หรือส่ิงมีชีวิตเล็กๆ อยางแมลงปอ กลับทำให
เราลืมเร่ืองปริมาณของดอกบัวไปเลย เพราะ
ทุกอยางท่ีเราเอยมาน้ีลวนเปนสวนประกอบ
ที่ทำใหสถานที่แหงนี้สวยงามอยางลงตัว
            
 ทุก ๆ คร้ังท่ีเร่ิมตนออกเดินทางเรามัก
จะตื่นเตนไปกับมันจนลืมไปวา เวลาแหง
ความสุขและระยะเวลาของการเดินทางน้ัน
ก็มีจุดส้ินสุดเหมือนกัน ซ่ึงในแตละคร้ังเรา
ไมสามารถรูลวงหนาไดเลยวาท่ีท่ีเราไปน้ัน
มันจะเปนเหมือนอยางที ่จินตนาการไว
หรือไม เราจะประทับใจหรือเปลา หรือจะ
สวยมากนอยแคไหน เราจะไมมีวันไดรู 
คำตอบเหลานั้นเลยหากเราไมไดไปสัมผัส
ดวยตัวเอง ซึ่งปราณบุรีก็เชนกัน หากเรา
ไมไดไปเยือนก็คงไมรูวาท่ีนี่ก็เปนอีกที่หนึ่ง
ท่ีสรางความประทับใจใหเราไดมากเหลือเกิน
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 ในเดือนสิงหาคมของทุกป เมืองเล็ก ๆ 
อยาง อ.แมเมาะ จ.ลำปาง จะเต็มไปดวย
นักวิ ่งหลายพันคนจากทั่วทุกประเทศ ที่
พรอมใจกันเดินทางมาเพื่อประลองฝเทาใน
สนามว่ิงแมเมาะฮาลฟมาราธอน สถานท่ีท่ีนักว่ิง
จะไดสูดอากาศดี ๆ ไดอยางเต็มปอด พรอม
ว่ิงไปบนเสนทางเนินเขาท่ีทอดยาวสุดสายตา 
ผานแนวตนไมนอยใหญที่เรียงรายอยูสอง
ขางทาง การไดว่ิงในบรรยากาศท่ีมีธรรมชาติ
โอบลอมแบบนี้ ไมนาแปลกใจเลยวาทำไม 
นักว่ิงจากท่ัวทุกสารทิศตางกลับมาเยือนท่ีน่ี
อยางไมรูเบื่อ

 งานเดิน-ว่ิงแมเมาะฮาลฟมาราธอนเปน
กิจกรรมที่ กฟผ. แมเมาะ รวมกับ จ.ลำปาง 
และ อ.แมเมาะ จัดขึ้นอยางตอเนื่องทุกป 
จนเขาสูปที่ 25 แลว แมนักวิ่งหลายคนจะ
บอกวาสนามแขงขันแหงนี้ขึ้นชื่อเรื่องความ
หฤโหด ดวยสภาพเสนทางท่ีพาดผานเนินเขา
อยูหลายลูก แตจุดนี้กลับกลายเปนเสนหที่
สรางความทาทายและดึงดูดใจใหนักวิ่งจาก

ทั ้งในและตางประเทศมารวมตัวกันเปน
ประจำทุกป ยิ่งไปกวานั้น แมเมาะฮาลฟ
มาราธอนยังไดรับการโหวตจากนักวิ่งทั่ว
ประเทศ วาเปนสนามแขงขันบนถนนท่ีดีท่ีสุด
ของประเทศไทยจากการแขงขัน 300 รายการ
ซึ่งจัดลำดับโดยนิตยสารแพทรันนิ่ง เมื่อป 
2551 เรียกไดวานักวิ่งตัวจริงตองลองมาวิ่ง
สักครั้งในชีวิต

 สำหรับประเภทการแขงขัน ไมวาจะ
เปนมืออาชีพหรือมือใหมก็สามารถเลือกได
อยางหลากหลาย ท้ังประเภทฮาลฟมาราธอน
ระยะทาง 21.1 กม. มินิมาราธอนระยะทาง 
10.5 กม. และไมโครมาราธอนระยะทาง 5 
กม. รวมไปถึงกิจกรรมพิเศษอยางการวิ่ง
และเดินเพ่ือสุขภาพอีกดวย รายไดสวนหน่ึง
จะมอบใหแกกองทุนสงเคราะหและพัฒนา 
จ.ลำปาง เปนทุนการศึกษาใหเด็ก ๆ จ.ลำปาง 
เรียกวาไดท้ังสุขภาพและอ่ิมบุญในคราวเดียว
หากพรอมแลวก็หยิบรองเทาคูใจ แลวออก
ไปวิ่งที่แมเมาะดวยกันนะ 
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แมวนิลจักร เปนแมวสีดำสนิท ยกเวนขน
รอบคอมีสีขาว คลายกับสวมปลอกคอสีขาว 
ตำราวาใครเลี้ยงเกิดผล ทรัพยสมบัติมากมี

แมวนิลรัตน มีขนสีดำสนิท นอกจากขนแลว 
ฟน นัยนตา เล็บและลิ้นก็เปนสีดำดวย มี
หางยาวตวัดไดถึงศีรษะ ตำราวาเลี ้ยงไว
ทรัพยสมบัติมากมี

แมวปศเวตหรือปดตลอด เปนแมวขนสีดำ
บริเวณต้ังแตปลายจมูกจรดปลายหาง (ดาน
บน) มีร้ิวสีขาวตลอดเปนทางยาว นัยนตาเปน
ประกายพลอยสีเหลือง ตำราวาเปนแมวดี 
ใครเล้ียงไวจักย่ิงชูช่ือเสียงวงศตระกูลใหเปน
ที่รูจัก

แมวมุลิลา เปนแมวขนสีดำ แตบริเวณสองหู
เปนสีขาว นัยนตาสีเหลืองราวกลีบดอก
เบญจมาศ ตำรากลาววาใหเลี้ยงไดเฉพาะ
พระสงฆ จะเสริมใหการศึกษาประสบผล
สำเร็จ ไมควรเล้ียงตามบาน

แมวแซมเสวตร มีขนสีดำแซมสีขาว 
ขนบางและส้ัน รูปรางเพรียว มีนัยนตา
ดั่งแสงหิ่งหอย ตำราวาเลี้ยงดีมีคุณ
หนักหนา

แมวโสงหเสพย หรือบางตำราเขียนเปน 
“สิงหเสพย” เปนแมวขนสีดำ แตจะมี
สีขาวบริเวณริมฝปาก จมูกและรอบคอ 
นัยนตาเปนประกายสีเหลืองตำราวากันวา
ใครเล้ียงไวจักเกิดผล ทรัพยสมบัติมากมี 

แมวรัตนกำพล ขนสีขาวดั่งหอยสังข 
แตจะมีสีดำบริเวณอก คลายสายคาดสีดำ 
รัดไวโดยรอบ นัยนตาเปนประกาย ตำรา
วาใครเลี้ยงจักมียศถามีเดชานุภาพแก
คนเกรงกลัว

แมววิสาศ ตรงราวคอลงมาถึงใตทอง
และสองหูรวมถึงหางและขาท้ังส่ีมีสีขาว
เหมือนดอกฝาย นัยนตาสีเขียว นอกน้ัน
ทั่วตัวเปนสีดำ ตำราวาใครเลี้ยงจักได
เปนนายผูใหญ เลื่อนตำแหนง มีทรัพย
บริบูรณไมขาด

แมวเกาแตม ขนสีขาวแตมีแตมสีดำ 
รวมกันเกาแตม (แหง) บริเวณ คอ หัว 
ตนขาหลังทั้งสองขาง ไหลทั้งสอง 
และที่ทายใตโคนหาง ตำราวา
ใครเลี้ยงดี คาขายจักรุงเรือง

แมวแซมเสวตร

รัด
วา
คน

แม
แล
เห
ทั่ว

แมวโสงหเสพย

รวมกน
ตนขาห
และท่ีท
ใครเลี้ย

แมววิสาศ

ั้งสอง 
วา
ง

แมวนิลจักร

แมวเกาแตม

ลีบดอก
ดเฉพาะ
ะสบผล
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แมวรัตนกำพล

แมวกรอบแวนหรืออานมา เปนแมวขน
สีขาวแตจะพื ้นที ่ตรงกลางหลังมีขนสีดำ 
ประหนึ่งดุจดั่งอานมา และที่รอบดวงตาทั้ง
สองขางมีขนสีดำประหนึ่งดังกรอบแวนตา 
ตำราวาใครเล้ียงจะนำเกียรติยศมาใหเจาของ

แมวกระจอก แมวตัวกลมงามสีขนดำ แตมี
ลายขาวเหมือนเมฆท่ีรอบปาก นัยนตาสีเหลือง 
ตำราวาใครเลี้ยงไวจะไดที่ดินทรัพยสมบัติ
ถาเปนไพรจักไดเปนนาย

แมวการเวก เปนแมวดำอีกชนิดหนึ่ง แต
จมูกขาวราวไดสีแตมไว มีนัยนตาประกาย
สีทอง ตำราวาใครเลี ้ยงไวจักไดลาภยศ 
เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหนง

แมวจตุบท แมวขนสีดำแตบริเวณเทาทั้งสี่
เปนสีขาว นัยนตาเปนสีเหลืองเหมือนดอกโสน 
ตำราวาราชินิกูลควรเลี้ยงจะใหคุณ แตคน
ธรรมดาไมควรเล้ียง 

แมวมุลิลา

แมวปศเวตหรือปดตลอด

แมวนิลรัตน

แมวกรอบแวนหรืออานมา

แมวกระจอก

แมวการเวกแมวการเวก

แมวจตุบท

กำพลรัตนก

แมวมุลิลาิ

แมวรัแมว
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 ËÒ¡ã¤Ãä Œ́ÁÕâÍ¡ÒÊà¢ŒÒÁÒàÂÕèÂÁªÁâÃ§ä¿¿‡Ò¾ÅÑ§¤ÇÒÁÃŒÍ¹Ã‹ÇÁ
ºÒ§»Ð¡§ ªØ´·Õè 5 ÍÒ¨μ ŒÍ§¹Ö¡»ÃÐËÅÒ´ã¨ à¾ÃÒÐÁÕº‹ÍàÅÕéÂ§»ÅÒ
ÊÕÊÑ¹Ê´ãÊ¶Ö§ 2 º‹ÍÁÒμ Ñ é§äÇŒºÃÔàÇ³¹Õé ÅÍ§ÁÒËÒ¤ÓμÍº¡Ñ¹Ç‹Ò
à¾ÃÒÐàËμØã´ Ö̈§ÁÕ¡ÒÃàÅÕéÂ§»ÅÒã¹âÃ§ä¿¿‡Ò
 
 บอเลี้ยงปลาสีสันสดใสที่ตั้งอยูหนาโรงไฟฟาพลังความรอน
รวมบางปะกงชุดที่ 5 คือบออนุบาลปลาอีกง ซึ่งเปนปลาทองถิ่นที่
อาศัยอยูในแมน้ำบางปะกงและใกลจะสูญพันธุ การไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย (กฟผ.) โดยโรงไฟฟาบางปะกงจึงไดจัดหาพันธุ
ปลาอีกงอนุบาลไวในบอเล้ียงปลาดังกลาว โดยน้ำท่ีใชอนุบาลปลาน้ัน 
มาจากน้ำท้ิงโรงไฟฟาท่ีผานขบวนการบำบัดแลว กอนจะปลอยปลา
อีกงลงสูแหลงน้ำธรรมชาติ บริเวณดังกลาวจึงกลายเปนแหลงเรียนรู
ของเยาวชนและผูที่สนใจภายใตโครงการ “การเลี้ยงปลาในระบบ
น้ำทิ้ง โรงไฟฟาบางปะกง”

 โรงไฟฟาบางปะกงตระหนักในการรวมฟนฟูและอนุรักษ
พันธุปลาทองถิ่นของอำเภอบางปะกง จึงไดรวมกับเทศบาลตำบล
ทาขาม กลุมอนุรักษแมน้ำบางปะกง และประชาชนในชุมชนรอบ ๆ 
โรงไฟฟาบางปะกง สำรวจแหลงน้ำธรรมชาติที่เหมาะสมกับการ
ปลอยปลาอีกง และจัดหาพันธุปลาอีกงมาปลอยคืนสูแหลงน้ำธรรมชาติ 
โดยเริ่มดำเนินการตั้งแตป 2550 เปนตนมา แตเนื่องจากการจัดซื้อ
พันธุปลา สามารถซ้ือไดจากศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเพชรบุรี
เพียงแหงเดียว ซึ่งบางครั้งไมสามารถผลิตลูกปลาอีกงไดทันตาม
ชวงฤดูกาลที่เหมาะสมกับการปลอยปลา อีกทั้งยังพบวาการปลอย
ลูกปลาตัวเล็ก สงผลใหปลามีอัตราการรอดนอยตามหลักหวงโซ
อาหารคือปลาใหญกินปลาเล็ก เนื่องจากไมมีการอนุบาลปลาอีกง
ใหแข็งแรง กอนปลอยลงสูแมน้ำ 



โครงการเล้ียงปลาในระบบน้ำทิ้ง โรงไฟฟาบางปะกง
 โรงไฟฟาบางปะกงจึงไดริเริ ่มโครงการเยาวชนตนกลา
โรงไฟฟาสีเขียว ชักชวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 – 6 ที่มีจิต
อาสาตองการทำงานเพื่อชุมชนในการอนุรักษสิ่งแวดลอม และมี
ความสนใจที่จะรวมกิจกรรมกับโรงไฟฟา จาก “โรงเรียนบางปะกง 
บวรวิทยายน” ซึ่งเปนโรงเรียนที่อยูใกลโรงไฟฟาบางปะกงและ
สามารเดินทางมารวมกิจกรรมกับโรงไฟฟาไดสะดวก โดยใหกลุม
นักเรียนชวยกันระดมความคิดในการอนุรักษพันธุปลาอีกงใหกลับ
มาอยูคูกับชุมชนบางปะกงอีกครั้ง จึงเกิดเปนโครงการ “การเลี้ยง
ปลาในระบบน้ำทิ้ง โรงไฟฟาบางปะกง” ขึ้นในป 2556

 สำหรับการดำเนินโครงการการเลี้ยงปลาในระบบน้ำทิ้งฯ 
นอง ๆ เยาวชนตนกลาโรงไฟฟาสีเขียวไดเขาคายใหความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับโรงไฟฟาและบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอมของโรงไฟฟา 
นอกจากนี้ยังไดรับความรูจากศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด 
จังหวัดชลบุรี ในเรื่องการเพาะพันธุและการอนุบาลปลา กอนลงมือ
ปฏิบัติจริง อีกท้ังศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดฯ ยังใหการชวยเหลือ
ดำเนินการศึกษาและทดลอง เชน การทดลองอนุบาลลูกปลาอีกง 
ปลานิลแดง ปลาคารฟ ในรางระบายน้ำทิ้งจากโรงไฟฟา

น้ำท้ิงสำหรับเลี้ยงปลาในโรงไฟฟามาจากไหน
 ระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลางของโรงไฟฟาบางปะกง 
ประกอบดวย บอเติมอากาศจำนวน 3 บอ น้ำเสียจากอาคาร
สำนักงาน โรงอาหาร บานพัก จะถูกระบายลงสูบอเติมอากาศบอที่ 
1 และ 2 สวนน้ำเสียจากกระบวนการผลิตไฟฟาจะระบายลงสูบอ
เติมอากาศบอท่ี 3 หลังจากน้ำเสียผานการบำบัดท่ีบอเติมอากาศแลว
จะถูกระบายลงสูบึงประดิษฐ (Constructed Wetlands) ซึ่งเปน
บอบำบัดน้ำท้ิงท่ีอาศัยกระบวนการตามธรรมชาติ โดยการปลูกพืชน้ำ 
เชน พุทธรักษา บัว ผักบุง กก ชวยดูดซับสิ่งปนเปอนในน้ำทิ้ง เพื่อ
ลดปริมาณสารอินทรีย ของแข็งแขวนลอย และโลหะหนักบางสวน 
ทำใหคุณภาพน้ำทิ้งดีขึ้น จากนั้นน้ำในบึงประดิษฐจะถูกสงไปที่บอ
พักน้ำท้ิงรวมของโรงไฟฟา ท้ังน้ีโรงไฟฟามีการตรวจวัดคุณภาพน้ำท้ิง
ทุกเดือนจากบอพักน้ำท้ิงรวมของโรงไฟฟาเปนประจำเดือนละ 1 คร้ัง 
และจะนำน้ำทิ้งในบอพักน้ำทิ้งรวมของโรงไฟฟา ไปใชรดน้ำตนไม
ภายในพื้นที่โรงไฟฟาและใชในโครงการเลี้ยงปลาในระบบน้ำทิ้ง 
โดยไมมีการระบายออกสูภายนอกแตอยางใด
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บออนุบาลปลาสีสันสดใส
 การดำเนินโครงการเลี้ยงปลาในระบบน้ำทิ้งในระยะแรก 
ยังไมมีบออนุบาลปลาในโรงไฟฟาบางปะกง นอง ๆ เยาวชนตนกลา
โรงไฟฟาสีเขียวจึงนำลูกปลาที่อนุบาลแลวจากศูนยวิจัยและพัฒนา
ประมงน้ำจืด มาปลอยลงแหลงรองรับน้ำท้ิงในโรงไฟฟา แตเน่ืองจาก
บริเวณพ้ืนท่ีโรงไฟฟามีสัตวจำพวกตัวเงินตัวทอง และตะกวดจำนวน
มาก จึงมากินปลา ทำใหอัตราการรอดของลูกปลานอย นอง ๆ 
เยาวชนและพี่ ๆ โรงไฟฟาบางปะกงจึงรวมกันวางแผนสรางบอ
อนุบาลปลาเพื่อเพิ่มอัตรารอดของลูกปลาวัยออน กอนปลอยลงสู
ธรรมชาติ โดยใชวัสดุที่เหลือใชในโรงไฟฟาทำเปนบออนุบาลปลา
จำนวน 2 บอ ต้ังอยูบริเวณหนาโรงไฟฟาพลังความรอนรวม ชุดท่ี 5 
ซึ่งน้ำที่ใชในบอเลี้ยงปลายังคงมาจากน้ำทิ้งในโรงไฟฟา นอกจากนี้
กลุมเยาวชนตนกลาฯ ยังไดรวมกันสรางสีสันที่สวยงามลงบนบอ
อนุบาลปลาทั้งสองบอ เพื่อเปนการปรับภูมิทัศนใหบริเวณดังกลาว
กลายเปนแหลงเรียนรูท่ีนาศึกษาของโครงการเล้ียงปลาในระบบน้ำท้ิง

 หลังจากที่ไดอนุบาลลูกปลาจนมีความแข็งแรงหรือปลา
มีอายุประมาณ 3 – 4 เดือน จะนำไปปลอยลงสูแมน้ำบางปะกง 
เพ่ือใหปลาสามารถไปขยายพันธุในแมน้ำตอไป นอกจากน้ีโรงไฟฟา
บางปะกงไดนำตัวอยางปลาสงวิเคราะหคุณภาพท่ีหองปฏิบัติการกลาง 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ จังหวัดฉะเชิงเทรา พิสูจนแลววาการ
เลี้ยงปลาในระบบน้ำทิ้งโรงไฟฟา  ลูกปลาวัยออนสามารถเจริญ
เติบโตไดดี สุขภาพแข็งแรง จนมีขนาดใหญ “เนื้อปลาสามารถ
บริโภคได” ไมมีการปนเปอนสารพิษ โลหะหนักที่ตรวจพบเปนไป
ตามธรรมชาติ
 
 สำหรับในปนี้ เยาวชนตนกลาโรงไฟฟาสีเขียวไดดำเนิน
โครงการเลี้ยงปลาในระบบน้ำทิ้งมาถึงรุนที่ 4 โดยใชเวลาวางใน
วันเสารอาทิตยผลัดเปลี่ยนกันมาดูแลบออนุบาลลูกปลาอีกง อาทิ 
ตรวจวัดคุณภาพน้ำ เก็บตัวอยางน้ำในบอ ถือเปนการไดเรียนรูและ
ปฏิบัติจริงนอกหองเรียน โดยแตละรุนจะมีการถายทอดความรูจาก
รุนพ่ีสูรุนนอง และถายทอดตอไปยังคนในครอบครัวและชุมชน ใหมี
ความเขาใจและมีความมั่นใจตอการดำเนินงานของโรงไฟฟาตอไป

 โรงไฟฟามักถูกตกเปนจำเลยเสมอวาน้ำทิ้งที่ปลอยจาก
โรงไฟฟาลงสูแมน้ำนั้น เปนอันตรายตอระบบนิเวศในน้ำ แตใน
วันนี้โรงไฟฟาบางปะกงเปนตัวอยางที่สามารถพิสูจนใหเห็นได
จริงวา โรงไฟฟาไมเปนอันตรายตอชุมชน แตสามารถอยูรวมกับ
ชุมชนไดเปนอยางดี โดยมุงหวังใหชุมชนโดยรอบโรงไฟฟามีความสุข

 ปลาอีกง มีช่ือเรียกหลากหลาย เชน ปลาแขยง ปลากด หรือปลาแขยงกง พบชุกชุมท่ีอำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
ซึ่งคำวา บางปะกง นั้นก็เรียกเพี้ยนมาจากคำวา “บางมังกง” อีกที่หนึ่ง ถึงแมวาปลาอีกงเปนปลาที่เลี้ยงงาย โตเร็ว และตายยาก 
แตขณะนี้ใกลจะสูญพันธุแลว พบไดนอยในแมน้ำบางปะกงตามธรรมชาติ ซึ่งลักษณะการกินอาหารของปลาชนิดนี้ จะชวยฟนฟู
คุณภาพน้ำในแมน้ำบางปะกงใหดีขึ้นได

ปลาอีกงปลาคารฟ



 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 
สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ในวันท่ี 12 สิงหาคม 
2559 คอลัมนชิมชิลชอปจึงขอชวนทุกคนไปพักผอน เพลินตา
และเพลินใจ กับพันธุไมงามตามพระนามาภิไธยขององคราชินี 
เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ

 เม่ือพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจา ฯ 
พระบรมราชินีนาถ ไดเสด็จฯ เยี่ยมราษฎรในทองถิ่นทุรกันดาร
ท่ัวประเทศ สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถไดทรงตระหนัก
ถึงความเปลี่ยนแปลงของปา และพืชพรรณไมตาง ๆ ตามที่เสด็จฯ 
ซึ่งมีแนวโนมเสื่อมโทรมและลดนอยลงไปทุกที จึงไดพระราชทาน
โครงการในพระราชดำริตาง ๆ เพื่ออนุรักษปาและพืชพรรณไม
อยางตอเนื่องตลอดระยะเวลาอันยาวนาน จนเปนที่ประจักษตอ
ทั้งชาวไทยและตางประเทศ 

 องคกรระดับโลกตาง ๆ ไดทูลเกลาฯ ถวายเหรียญรางวัล 
เกียรติบัตร ฯลฯ เพ่ือสดุดีเฉลิมพระเกียรติ นอกจากน้ีในตางประเทศ
ไดขอพระราชทานพระราชานุญาต อัญเชิญพระนามาภิไธยเปนชื่อ
ดอกไมชนิดใหมของโลก ไดแก  

 “กลวยไมคัทลียาควีนสิริกิติ์” เปนกลวยไมที่อยูในสกุล
แคทลียาสีขาว กลางดอกสีเหลือง ถูกผสมขึ้นโดยบริษัทกลวยไม
ของประเทศอังกฤษ และไดรับรางวัลยอดเยี่ยมจากราชสมาคม
ไมประดับแหงอังกฤษ นอกจากนี้แลว สมเด็จพระนางเจาฯ ยังได
พระราชทาน แคทลียาควีนสิริกิต์ิ เปนดอกไมประจำวันสตรีไทยอีกดวย

 “กุหลาบควีนสิริกิติ์” เปนกุหลาบดอกใหญสีเหลือง ปลาย
กลีบสีอมสม มีกลิ่นหอม มีความสวยงามเปนที่ยอมรับระดับโลก 
ประเทศฝร่ังเศสไดขอพระราชทานพระราชานุญาตอัญเชิญพระนามา
ภิไธยมาเปนช่ือกุหลาบพันธุน้ี อีกท้ังเขียนบรรยายไววา “พระราชินี
แหงประเทศไทย ทรงพระสิริโฉมเปนเสนหแบบตะวันออกเหนือ
ตะวันตก” 

¾ÃÃ³äÁŒä·Âà·Ô´ä·Œ
บรมราชินีนาถ

40 Chim-Chill-Shop
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กุหลาบควีนสิริกิต์ิ

กลวยไมคัทลียาควีนสิริกิติ์
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 “ดอนญาควีนสิริกิติ ์” เปนพุมไมประดับของฟลิปปนส 
ดอกเปนสีชมพูออน ขอบกลีบเปนสีชมพูเขม มหาวิทยาลัยฟลิปปนส
ไดทำการผสมและขอพระราชทานพระราชานุญาต อัญเชิญพระนามา
ภิไธย “สิริกิต์ิ” เปนช่ือดอนญาพันธุใหมน้ี เม่ือคราวท่ีพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ฯ เสด็จพระราชดำเนิน
เยือนประเทศฟลิปปนสในป พ.ศ. 2506

 นอกจากนี้ เมื ่อนักพฤกษศาสตรไทยไดคนพบพรรณไม
ประจำถิ่นที่พบเฉพาะในเมืองไทย และเปนชนิดใหมของโลกได
ขอพระราชทาน พระราชานุญาตนำพระนามาภิไธยเปนชื่อทาง
พฤกษศาสตร ไดแก ตนโมกราชินี และตนมหาพรหมราชินี เพื่อ
เฉลิมพระเกียรติที่ทรงมีคุณูปการอยางใหญหลวงตอวงการอนุรักษ
ทรัพยากรพืช และเปนสิริมงคลแกวงการพฤกษศาสตรไทย

 “ตนโมกราชินี” ลักษณะเปนชอดอกสีขาวหรือขาวปนเขียว
ออน มีกลิ่นหอมออน ๆ เปนพืชถิ่นเดียวพบเฉพาะในประเทศไทย 
ตามบริเวณเขาหินปูน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี มีสถานภาพ
เปนไมหายากและใกลสูญพันธุ  กรมปาไมไดรับพระราชทาน
พระราชานุญาตใหอัญเชิญพระนามาภิไธยมาเปนช่ือทางพฤกษศาสตร

 “ตนมหาพรหมราชินี” ลักษณะเปนดอกเดี่ยวสงกลิ่นหอม 
กลีบช้ันนอกสีขาว กลีบช้ันในสีมวงแดง เปนพรรณไมเฉพาะถ่ินของ
ไทย พบบริเวณยอดเขาในเขตอุทยานแหงชาติแมสุรินทร จังหวัด
แมฮองสอน โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย 
ไดรับพระราชทานพระราชานุญาตใหอัญเชิญพระนามาภิไธยมาเปน
ช่ือพืชชนิดใหมของโลก เพ่ือรวมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ ในวันท่ี 12 สิงหาคม พ.ศ. 2547

 สำหรับผูท่ีอยากชมพันธุไมงามตามพระนามาภิไธยพระราชินี 
สามารถไปศึกษา พรอมชมพันธุไมจริงกันไดท่ี “สวนสมเด็จพระนางเจา
สิริกิต์ิฯ” ซ่ึงนอกจากจะเปนสวนสาธารณะสำหรับพักผอนหยอนใจ
แลว ยังมีอาคารจัดแสดงนิทรรศการพระราชกรณียกิจ และพันธุไม
มงคลตาง ๆ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ ใหไดเรียนรูและระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีตอ
ปวงชนชาวไทยอยางหาที่สุดมิได

ที่มา นิทรรศการภายในอาคารพรรณไมไทยเทิดไท บรมราชินีนาถ

ดอนญาควีนสิริกิติ์ 

ตนมหาพรหมราชินี

สวนสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ฯ

ตนโมกราชินี
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1. ทาวาสลีนที่เข็มรอยมาลัยใหทั่วเข็ม 
Tips เนื่องจากกลีบดอกไมทำจากผาจึงมีความฝด วาสลีนจะ
 ชวยใหการรอยกลีบดอกไมจากผางายขึ้น
2.  รอยดายสำหรับรอยมาลัย ใชดายเสนคูยาวประมาณ 50  
 เซนติเมตร โดยไมตองมัดปม
3.  จับจีบกลีบดอกไม และรอยลงมาเกือบถึงโคนเข็ม
Tips วิธีการรอยกลีบดอกไม ใหแทงเข็มคอนมาทางปลายกลีบ
 ดอกไมดานใดดานหนึ่ง โดยตองวัดระยะการแทงเข็มให
 เทากันทุกกลีบดอกเพื่อความสวยงาม
4. รอยกลีบดอกในลักษณะมาลัยซีก ความสูงประมาณ 30 แถว
 แถวที่ 1 รอยกลีบดอกไม 3 กลีบ ในลักษณะครึ่งวงกลม 
 แถวที่ 2 รอยกลีบดอกไม 2 กลีบสับหวางลงบนแถวที่ 1
 แถวที ่ 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29  
 รอยเหมือนแถวที่ 1 แถวที่ 4 6 8 10 12 14 16 18 20  
 22 24 26 28 30 รอยเหมือนแถวที่ 2
Tips การรอยจำนวนกี่แถวขึ้นอยูกับโอกาสใชสอยวาตองการ
 ความยาวเทาใด แตควรจบลงดวยแถวกลีบดอกไม 2 กลีบ
 เสมอ เพื่อเวลาผูกรัดจะไดตอกันพอดี
5.  เมื่อรอยกลีบดอกไมไดประมาณ 3 – 5 แถว ใหรูดกลีบ
 ดอกไมลงไปไวที ่ดายมาลัย โดยใชคีมปากจิ้งจกหนีบที่
 ปลายเข็มชวยในการรูดกลีบดอกไม
Tips ทาวาสลีนท่ีเข็มและดายเพ่ือลดความฝดของผากลีบดอกไม  
 ทำใหการรูดกลีบดอกไมงายขึ้น และอยาลืมจัดกลีบดอกไม
 ใหสวยงาม
6.  เมื่อรอยกลีบดอกไมเสร็จตามความตองการแลว ผูกดาย
 เขาหากันเปนวงกลม ตัดดายใหเหลือชายประมาณ 2 นิ้ว  
 เพ่ือไวผูกกับอุบะหลังจากรอยกลีบดอกไมเสร็จแลว ข้ันตอน
 ตอไปคือการทำดอกขา เพื่อทำเปนอุบะ 
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หมายเหตุ อุปกรณบางช้ินอาจตองส่ังทำเฉพาะหากสนใจสามารถสอบถามไดท่ี คุณชุติมา ประสาร (ครูแปว) โทร 08 – 5920 - 1995 
 หรือคุณวิไลลักษณ ขำขนิษฐ (ครูซิ้ม) โทร 08 – 5890 - 0207

วัสดุอุปกรณ
กลีบดอกไมแบบผา / กลีบเลี้ยงดอกรักแบบผา / 
ดอกรักพลาสติก 2 ขนาด / ขั ้วชบาพลาสติก / 
ไมระกำ / ดายสำหรับรอยมาลัย เบอร 6 / ดายสำหรับ
เย็บผา / เข็มมาลัย / เข็มเย็บผา / คีมปากจิ้งจก / 
คีมปากนกแกว / กรรไกร / ริบบิ้น / วาสลีน / มีด
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1.  พันดายที่ไมระกำ
2.  นำกลีบดอกไม 2 กลีบประกบเขากับไมระกำและพันดวย
 ดายใหแนน
3.  ประกบกลีบดอกไมเขากับไมระกำเปนช้ันท่ี 2 จำนวน 2 กลีบ  
 ใชดายรัดใหแนนที่ละกลีบ วางกลีบสับหวางกับชั้นแรก  
 แตกลีบชั ้นที ่ 2 นี้จะใชมีดหรือกรรไกรดัดที ่ปลายกลีบ  
 เพื่อใหกลีบพริ้วสวยงาม
4.  ประกบกลีบดอกไมเขากับไมระกำเปนช้ันท่ี 3 จำนวน 4 กลีบ  
 ใชมีดหรือกรรไกรดัดปลายกลีบใหสวยงามทั ้ง 4 กลีบ  
 วางสับหวางกับช้ันที่ 2 ใชดายรัดใหแนนทีละกลีบ
5.  ยืดฟอลาเทป และพันปดดายที่โคนดอกขา หลังจากนั้น
 ตัดดอกขาออกจากไมระกำ 
6.  ทำดอกขาเพิ่มอีก 1 ดอก ตามวิธีการที่กลาวมา
7.  ทำอุบะ โดยการรอยดายมาลัยในเข็มเย็บผา แทงเข็มทะลุ
 กลางดอกขาแลวใสกลีบเล้ียงดอกรัก ข้ัวชบา ตามดวยดอกรัก
 ขนาดใหญ และดอกรักขนาดเล็ก ทำแบบนี้จำนวน 2 สาย
8. นำอุบะทั้งสองสายผูกเขากัน รอยกลีบเลี้ยงดอกรักและ
 ขั้วชบาประกอบเขากันเปนพวงอุบะ
9.  นำพวงอุบะผูกติดเขากับมาลัย เปนอันเสร็จสมบูรณ
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