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เดิน-วิ่ง การกุศล กฟผ. มินิมาราธอน คืนสู่เหย้า 
นักวิ่งนับพันอิ่มบุญ สุขภาพดีถ้วนหน้า 

เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๔ พลอากาศเอกกำธน     
สินธวานนท์ องคมนตรี เป็นประธานเปิดการแข่งขันเดิน-วิ่งการกุศล 
“กฟผ. มินิมาราธอน ครั้งที่ ๑๕” โดยมีนายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์    
ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นายพิบูล    
บัวแช่ม ผู้ช่วยผู้ว่าการควบคุมระบบกำลังไฟฟ้า ในฐานะประธาน
ชมรมกีฬาวิ่งเพื่อสุขภาพ กฟผ. และผู้บริหาร กฟผ. ร่วมในพิธีเปิด 
ณ สำนักงานกลาง กฟผ. นนทบุรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ และประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ กฟผ. 
พร้อมกับการส่งเสริมสุขภาพด้วยการร่วมกันออกกำลังกายระหว่าง 
ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. และประชาชนทั่วไป ซึ่งมีนักวิ่งสมัครเข้าร่วม
แข่งขันถึง ๑,๑๘๐ คน 

ส ำ ห รั บ
การแข่งขันเดิน-วิ่ง
การกุศล “กฟผ.       
มินิมาราธอน ครั้งที่ 
๑๕” ประจำปีนี้ ได้
ก ลั บ ม า จั ด ก า ร  
แข่งขันที่สำนักงาน
ก ล า ง   ก ฟ ผ .     
อีกครั้ง หลังจากมี
ความไม่พร้อมเรื่อง
สถานที่ ทำให้ต้อง

ย้ายไปจัดการแข่งขันที่กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ การ
แข่งขันแบ่งเป็น ๓ ประเภท ประกอบด้วย ประเภทมินิมาราธอน 
ระยะทาง ๑๐ กิโลเมตร โดยแชมป์เป็นของนายศุภชัย สังข์ลาย จาก
ชมรมวิ่งทหารน้ำสัตหีบ เข้าเส้นชัยเป็นคนแรกทำเวลา ๓๗.๓๕ นาที 
ประเภทมินิมาราธอน ระยะทาง ๗ กิโลเมตร และสุดท้ายประเภท
เดินเพื่อสุขภาพ ระยะทาง ๒ กิโลเมตร  

ทั้งนี้ เงินค่าสมัครของผู้เข้าแข่งขันทุกคน จะถูกนำไปเป็น
เงินบริจาคเพื่อการกุศลโดยไม่หักค่าใช้จ่าย ซึ่งจัดมอบเป็นทุน    
การศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่ด้อยโอกาสใน ๑๕ โรงเรียนที่อยู่รอบ
หน่วยงานของ กฟผ. จำนวน ๕๐ ทุนๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท รวมเป็น
เงิน ๑ แสนบาท และรายได้ส่วนที่เหลือจะนำไปดำเนินกิจกรรม  
การกุศลตามความเหมาะสมต่อไป 

กฟผ. มอบถุงยังชีพกว่า ๗,๖๐๐ ชุด 
ช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รุดหน้า
ช่วยผู้ประสบอุทกภัยทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เต็มกำลัง โดยนายธวัช วัจนะพรสิทธิ์ รองผู้ว่าการกิจการสังคม
และสิ่งแวดล้อม กฟผ. กล่าวว่า จากเหตุการณ์อุทกภัยและ 
โคลนถล่มทางภาคเหนือและภาตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งผลให้
เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือน และทรัพย์สินของประชาชนใน
พื้นที่เป็นอย่างมาก ในช่วงที่ผ่านมา กฟผ. ได้มอบหมายให้
หน่วยงาน ฝ่ายปฏิบัติการ เขื่อน และโรงไฟฟ้า เร่งให้การช่วย

เหลือพี่น้องประชาชน
ที่ ไ ด้ รั บ ค ว า ม    
เ ดื อ ด ร้ อ น จ า ก
เหตุการณ์อุทกภัยใน
ครั้ งนี้ ซึ่ งถือว่าเป็น
เรื่ องเร่ งด่วน โดย 
กฟผ. ได้จัดเตรียม  
ถุงยังชีพบรรจุเครื่อง

อุป โภค-บริ โภค เพื่อให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นไปแล้วรวม     
๘ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดลำปาง อุตรดิตถ์ ตาก อุบลราชธานี 
พิษณุโลก พิจิตร สุโขทัย และแม่ฮ่องสอน รวมกว่า ๗,๖๐๐ ชุด 
พร้อมกับปล่อยขบวนคาราวาน เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ 
ซึ่งบรรทุกสิ่งของเครื่องใช้อุปโภค-บริโภค จำนวน ๑,๐๐๐ ชุด 
และน้ำดื่ม ๔,๘๐๐ ขวด เพื่อนำไปสมทบกับกระทรวงพลังงาน 
เตรียมแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เมื่อ   
วันที่ ๒๘ สิงหาคม ที่ผ่านมา 
 



�

 เมื่ อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๔ นายสุทัศน์       
ปัทมสิริวัฒน์ ผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย   
เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี เพื่อรับพระราชทานเข็มเกียรติคุณเนื่องในวัน
อนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี ๒๕๕๔ ณ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร กรุงเทพฯ 

 

เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ นายธีระชัย ภูวนาถนรา

นุบาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้เกียรติเป็นประธาน
มอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE Awards) ประจำปี ๒๕๕๔ 
ภายใต้แนวคิด “Beyond Expectation, Beyond Imagination” 
ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เพื่อเผย
แพร่และประกาศให้สาธารณชนได้ทราบถึงผลการดำเนินงานของ
รัฐวิสาหกิจที่ดีเด่นในด้านต่างๆ รวมถึงสร้างบรรทัดฐานที่ดี ใน
การพัฒนารัฐวิสาหกิจ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการผลักดันการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ณ ห้องรอยัล  
จูบิลี่ อิมแพค เมืองทองธานี 

การมอบรางวัลครั้งนี้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย (กฟผ.) ได้รับ ๒ รางวัล ได้แก่ รางวัลการบริหารการ
จัดการองค์กรดีเด่น ซึ่งนับเป็นครั้งที่ ๕ ของ กฟผ. หลังจากที่

เคยได้รับรางวัลนี้มาแล้วในปี ๒๕๔๘ ๒๕๔๙ ๒๕๕๐ และ 
๒๕๕๓ รวมถึงรางวัลเกียรติยศในป ี๒๕๕๑ และรางวัลนวัตกรรม
ดีเด่น ซึ่ง กฟผ. เพิ่งได้รับเป็นครั้งแรก จากการพัฒนาระบบ
ติดตามดวงอาทิตย์แบบถ่วงน้ำหนัก (Solar Weighted Tracking 
System) ที่ ใช้น้ำเป็นตัวกลาง สำหรับควบคุมแผงโซลาร์เซลล์
ของโครงการโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์เขื่อนสิรินธร จังหวัด
อุบลราชธานี ขนาดกำลังผลิตติดตั้ง ๑ เมกะวัตต์ ซึ่งเป็น    
โรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์เชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่ โรงแรกของ
ประเทศและของโลก โดยนางสินีนาถ สิทธิรัตนะรั งษี        
รองผู้ว่าการบัญชีและการเงิน กฟผ. และนายเทวัญ วิชิตะกุล   
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ในฐานะกรรมการ กฟผ. เป็น
ผู้แทน กฟผ. เข้ารับรางวัล จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง   
การคลัง ตามลำดับ 

กฟผ. รับ ๒ รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๔
บริหารการจัดการองค์กรดีเด่น และนวัตกรรมดีเด่น  

จากระบบติดตามดวงอาทิตย์ฯ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเข็มเกียรติคุณ แก่ กฟผ. 
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 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารพระราชทาน ๑ และอาคาร
พระราชทาน ๒ โดยได้พระราชทานของที่ระลึกให้กับการไฟฟ้า  
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในฐานะผู้สนับสนุนการก่อสร้าง
อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง โดยร่วมสมทบ
ทุนในการก่อสร้าง เป็นเงินจำนวน ๑๖๔,๖๘๔ บาท ทั้งนี้ มีนาย
พลฤทธิ์ เศรษฐกำเนิด ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ 
เป็นผู้แทน กฟผ. เข้ารับพระราชทานของที่ระลึก เมื่อวันที่ ๒๙ 
กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง 
อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 

พระราชทานของที่ระลึกให้กับ กฟผ.  

 เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา 
อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง พลอากาศเอกกำธน สินธวานนท์ 
องคมนตรี เป็นประธานเปิดการแข่งขันเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ แม่เมาะฮาล์ฟ
มาราธอน ครั้งที่ ๒๐ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดโดยจังหวัดลำปาง อำเภอแม่เมาะ 

แชมป์ฮาล์ฟมาราธอน 

และ กฟผ. เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม 
และนำรายได้จากการดำเนินงานมอบให้แก่ กองทุนสงเคราะห์และ
พัฒนาจังหวัดลำปาง จังหวัดลำปาง และอำเภอแม่เมาะ สำหรับเป็น
ทุนในกิจกรรมสาธารณประโยชน์และส่งเสริมการศึกษา อีกทั้งยัง
เป็นการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวภายในจังหวัดลำปางและอำเภอ
แม่เมาะ ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย และเผยแพร่กิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อ
สุขภาพ  

สำหรับผลการแข่งขันฮาล์ฟมาราธอน ๒๑.๑ กิโลเมตร 
ประเภทประชาชนชาวไทยทั่วไปชาย ชนะเลิศ ได้แก่ คุณสัญชัย 
นามเขต สังกัดอิสระ สถิติ ๑ ชั่วโมง ๑๓ นาที ๓๔ วินาที ประเภท
ประชาชนชาวไทยทั่วไปหญิง ชนะเลิศ ได้แก่ คุณณัฐธยาน์ อมร
วัฒน์ สังกัด อีโก้รันนิ่ง จังหวัดลำพูน สถิติ ๑ ชั่วโมง ๒๔ นาที ๕๓ 
วินาที ประเภทนานาชาติทั่วไปชาย ชนะเลิศ ได้แก่ Mr.Josphat 
Kiptanui Too จากประเทศเคนยา สถิติ ๑ ชั่วโมง ๗ นาที ๓ 
วินาที ประเภทนานาชาติทั่วไปหญิง ชนะเลิศ ได้แก่ Mrs.Nithia 
Mukuh จากประเทศเคนยา สถิติ ๑ ชั่วโมง ๒๓ นาที ๔๙ วินาที 
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นายธาตรี ริ้วเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์การ 

กฟผ. เปิดเผยว่า ผู้แทนจากบริษัท ผลิตไฟฟ้าโตเกียว (Tokyo 
Electric Power Company: TEPCO) ได้เข้าพบนายสุทัศน์  
ปัทมสิริวัฒน์ ผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.) เพื่อแสดงการขอบคุณอย่างเป็นทางการที่ กฟผ. ให้ยืมเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากังหันก๊าซจากโรงไฟฟ้าหนองจอก จำนวน    
๒ เครื่อง รวมกำลังผลิตติดตั้งทั้งสิ้น ๒๔๔ เมกะวัตต์ เพื่อใช้ผลิตไฟฟ้าที่ประเทศญี่ปุ่น โดยแจ้งให้ทราบว่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้า   
ทั้ง ๒ เครื่องของ กฟผ. ได้ติดตั้งแล้วเสร็จ ณ บริเวณโรงไฟฟ้าคาวาซากิ (Kawasaki) และโรงไฟฟ้าโออิ (Ooi) และได้เดินเครื่อง
เชื่อมต่อเข้ากับระบบไฟฟ้าของจังหวัดโตเกียว เพื่อให้ความช่วยเหลือพี่น้องชาวญี่ปุ่นกว่า ๒ แสนครัวเรือนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
ตั้งแต่เมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา พร้อมมอบภาพถ่ายโรงไฟฟ้าทั้ง ๒ แห่ง ที่เดินเครื่องด้วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของ กฟผ.    
ให้เป็นที่ระลึกแก่ผู้ว่าการ กฟผ. ด้วย 
 การส่งมอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของ กฟผ. ให้ประเทศญี่ปุ่นยืมไปใช้งานในครั้งนี้ สืบเนื่องจากที่ประเทศญี่ปุ่นได้รับ      

ผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวและสึนามิ สร้างความเสียหายแก่โรงไฟฟ้าฟูกุชิมะ ในความรับผิดชอบของบริษัท TEPCO ส่งผล 
ให้เกิดภาวะขาดแคลนพลังงานไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่น รัฐบาลไทยจึงได้อนุมัติให้ส่งความช่วยเหลือดังกล่าว โดย กฟผ. ได้เริ่ม
ดำเนินการรื้อถอนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทั้ง ๒ เครื่อง เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ และขนย้ายลงเรือออกเดินทางจนไปถึงประเทศ
ญี่ปุ่นเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา 

 

 เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๔ คณะผู้บริหาร 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมวางพวงมาลา
สักการะพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชร
รัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี พระราชธิดาในพระบาท 
สมเด็จพระมงกุฎเกล้า เจ้ าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๖ )          
ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง 

ถวายสักการะพระศพ 

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า รฟ.หนองจอก เดินเครื่องผลิตไฟแล้ว 
TEPCO ขอบคุณ กฟผ. แทนคนญี่ปุ่น 



รอบรั้วพลังงาน
เรื่อง:ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ภาพ:กองผลิตสื่อประชาสัมพันธ์กฟผ.

นโยบาย รมว.พลังงาน  
มุ่งพลังงานทดแทนควบคู่ประสิทธิภาพ 
 นายพิชัย นริพทะพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พลังงาน มองอนาคตประเทศไทย ๒ ปีข้างหน้า มีศักยภาพ
เป็นศูนย์กลางการผลิตการจำหน่าย และการให้บริการของ
ภูมิภาคอาเซียน ซึ่งจะช่วยหนุนให้ GDP ของไทยขยายตัว
เฉลี่ยร้อยละ ๖-๗ ต่อปี แต่ทั้งนี้ต้องมีพลังงานที่เพียงพอ
สำหรับรองรับการขยายตัวดังกล่าว นโยบายของรัฐบาล   
จึงมุ่งให้ความสำคัญทั้งด้านการจัดหาแหล่งพลังงานใหม่ๆ และ
การพัฒนาพลังงานทดแทนควบคู่ ไปกับการใช้พลังงานอย่าง
มีประสิทธิภาพ เช่นเดียวกับประเทศชั้นนำ 
 การสัมมนา Energy Symposium 2010 เรื่อง “Low 
Carbon Industries วิกฤติหรือโอกาสอุตสาหกรรมไทย” ซึ่งจัด
โดย สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย โดยความร่วมมือจากกระทรวงพลังงาน โดยมี นาย
พิชัย นริพทะพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ให้เกียรติ
เป็นประธานในพิธี เปิด เมื่ อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๔         
ณ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค กรุงเทพฯ เพื่อให้ผู้ประกอบ
การภาคอุตสาหกรรมและผู้เกี่ยวข้องด้านพลังงานได้รับความรู้
ความเข้าใจถึงสถานการณ์พลังงานไทย และการนำเทคโนโลยี
พลังงานสะอาดมาใช้เพื่อลดต้นทุนพลังงานและช่วยลดภาวะ   
โลกร้อน เป็นต้น 
 นายพิชัย นริพทะพันธุ์ เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมาการ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจของโลก เริ่มเคลื่อนย้ายทิศทางจากเดิมที่
กระจุกตัวอยู่ ในสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป เข้าสู่เอเชีย อาทิ 
จีน อินเดีย เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และไต้หวัน เป็นต้น ซึ่งประเทศไทย
ก็ ได้รับอานิสงส์ด้วยเช่นกัน เนื่องจากอยู่ ในทำเลที่ตั้งและมี   
ศักยภาพที่ดี ซึ่งภายหลังการเกิดขึ้นของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ในปี ๒๕๕๖ รัฐบาลอยากเห็นประเทศไทยมีความพร้อม
ในฐานะศูนย์กลางทั้งการผลิต การจำหน่าย และการให้บริการ 
สำหรับรองรับตลาดที่มีขนาดใหญ่กว่า ๖๐๐ ล้านคน ซึ่งใน
จำนวนนี้หมายถึงประชากรรวมทั้งอาเซียน อันจะช่วยให้ GDP 
ของประเทศไทยมีมูลค่าสูงถึง ๒๔ ล้านล้านบาท หรือเติบโต
เฉลี่ยต่อปีประมาณร้อยละ ๖-๗ หรือร้อยละ ๙ หากรวม
อัตราเงินเฟ้อ อย่างไรก็ตามการจะเกิดภาพดังกล่าวได ้
ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งคือ เราต้องมีพลังงานที่

เพียงพอ ดังนั้นจึงต้องพิจารณาเรื่องการจัดหาแหล่งพลังงาน
สำหรับรองรับอนาคตอย่างรอบคอบ และต้องคิดให้กว้าง มองให้
ไกล โดยเฉพาะเรื่องแหล่งพลังงานที่อยู่บนพื้นที่คาบเกี่ยวระหว่าง
ไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น แหล่งก๊าซธรรมชาติไทย-กัมพูชา 
ซึ่งเป็นแหล่งที่มีศักยภาพและมีความจำเป็นในการนำมาใช้
ประโยชน์ โดยรัฐบาลให้คำมั่นสัญญาว่า จะเจรจาเพื่อให้ประเทศ
ไทยได้รับประโยชน์อย่างยุติธรรม 
 “สำหรับระยะสั้นเนื่องจากประชาชนเดือดร้อนเรื่อง    

ค่าครองชีพ รัฐบาลจึงต้องเข้าแทรกแซงราคาพลังงาน เช่น การ
ลดการจัดเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง แต่ ในระยะยาว
จำเป็นต้องปรับโครงสร้างราคาพลังงานให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง 
เพื่อให้การพิจารณาเลือกใช้แหล่งพลังงานในอนาคตจะได้ตัดสินใจ
บนข้อมูลที่สอดคล้องกับ
ความเป็นจริง ส่วน 
ผู้ที่ได้รับผลกระทบ
แล้ ว ไม่ สามารถ 
ช่วยเหลือตนเอง
ไ ด้   ก็ จ ะ มี  
ม า ต ร ก า ร ใ ห้

ความช่วยเหลือ
เ ฉ พ า ะ ก ลุ่ ม  
ต่อไป ขณะ
เ ดี ย ว กั น ข อ
ยื น ยั น ว่ า 
นโยบายหลักด้าน
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การจั ดหาพลั ง ง านของ
รัฐบาลชุดนี้ มุ่งเน้นที่การ
พั ฒน า แ ล ะ ใ ช้ พ ลั ง ง า น
ทดแทนเป็นหลัก” นายพิชัย 
นริพทะพันธุ์ กล่าว 

 นอกจากแนวคิด
ด้ า น ก า ร จั ด ห า แ ห ล่ ง
พลังงาน รัฐมนตรีว่าการ
ก ร ะ ท ร ว ง พ ลั ง ง า น       
ยังให้ความสำคัญในเรื่อง
ก า ร ใ ช้ พ ลั ง ง านอย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ โดยระบุว่า 

ปัจจุบันเมื่อ GDP ของประเทศไทยเติบโตขึ้นร้อยละ ๑ จะต้องใช้
พลังงานเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ ๑.๒-๑.๓ ขณะที่ประเทศชั้นนำใช้
พลังงานเพิ่มเพียงร้อยละ ๐.๘ ดังนั้น ประเทศไทยก็ควรใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน ซึ่งรัฐบาลจะให้
ความสำคัญกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมสะอาดที่ ใช้พลังงานน้อย 
และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้สูง ถือเป็นความพยายามจะเปลี่ยน
ผ่านโครงสร้างอุตสาหกรรมของไทยในปัจจุบันไปสู่อุตสาหกรรมที่
มีมูลค่าเพิ่มสูงในอนาคต อันจะเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ      
ในภาพรวม 

ประวัติ นายพิชัย นริพทะพันธุ ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 
 

 นายพิชัย นริพทะพันธุ์ อดีตรัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงการคลัง ได้รับโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อม ให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 
คนใหม่ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ 
 สำหรับประวัติ นายพิชัย นริพทะพันธุ์ เกิด

เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๐๔ สำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ และระดับปริญญาโท 
ด้านการบัญชี  จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 ด้านประวัติการทำงาน นายพิชัย นริพทะพันธุ์ 

เคยดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการส่ง
เสริมการลงทุน และได้รับตำแหน่ง รัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงการคลัง  ในสมัยรัฐบาลนายสมัคร 
สุนทรเวช 

 



พลังของพ่อ
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โครงการช่างหัวมัน
ต้นแบบแห่งการสามัคคีที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน

เรื่องและภาพ : ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์การ กฟผ.  



�

 จากพื้นที่ทุรกันดารและห่ าง ไกลของโครงการ      
ช่างหัวมัน ตามพระราชดำริ สามารถพลิกฟื้นผืนดินที่แห้งแล้ง
ให้กลับมาทำกินได้ ด้วยความร่วมมือของทุกคน เป็นต้นแบบ
แห่งแนวทางการพัฒนา เพื่อสร้างรายได้เลี้ยงตนเองให้เกิด
ความยั่งยืน ด้วยพลังแห่งความสามัคคีของทุกคนเขาทำกัน
อย่างไร ติดตามกันเลย... 

ที่มาของ “โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ” มีจุด
เริ่มต้นจากการที่ข้าราชบริพารในพระองค์ได้มาซื้อที่ดินบริเวณนี้
สำหรับอยู่อาศัย ปลูกพืชผล ต่อมาความทราบถึงพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวทรงสนพระทัย จึงได้เสด็จพระราชดำเนินมาทอด
พระเนตรที่ดินและได้ทรงซื้อที่ดินบริเวณดังกล่าวจำนวน ๒๕๐ ไร่ 
สำหรับเพาะปลูกพืชทำเป็นโครงการตามพระราชดำริ และได้มี
ชาวบ้านได้นำมันเทศที่ปลูกมาทูลเกล้าฯ ถวายพระองค์ แต่เมื่อ
เสด็จฯ กลับ มิได้ทรงนำมันหัวนั้นไปด้วย ครั้นเมื่อเสด็จฯ กลับมา
ที่นี่อีกครั้ง ทรงพบว่ามันหัวนั้นงอกเป็นต้น จึงมีพระราชดำรัสว่า 
มันอยู่ที่ไหนก็งอกได้ จึงมีพระราชดำริให้จัดเป็นพื้นที่เพาะปลูกพืช
ต่างๆ โดยเน้นที่พืชท้องถิ่นของเพชรบุรี เช่น มะพร้าว ชมพู่เพชร 
มะนาว กะเพรา สับปะรด ข้าวไร่พันธุ์ต่างๆ และทรงมีพระราชดำริ

ให้ปลูกแปลงทดลองมันเทศ ซึ่ ง โครงการนี้ เป็น โครงการ      
พระราชดำริล่าสุด อีกทั้งยังทรงให้ปรับปรุงระบบระบายน้ำที่  
อ่างเก็บน้ำหนองเสือ เพื่อใช้ในโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ
อีกด้วย และเมื่อกราบบังคมทูลฯ ขอพระราชทานชื่อโครงการ 
พระองค์จึงตรัสว่าชื่อ “ชั่งหัวมัน” ก็แล้วกัน 

โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ ถือได้ว่าเป็นชื่อ
โครงการที่แปลก ชวนให้คิด แต่ความหมายตามสำนวนไทย   
“ชั่งหัวมัน” หมายถึง “ไม่ต้องไปสนใจ อะไรจะเกิดก็ปล่อยให้   
มันเกิด ใครจะทำอะไรก็ทำไป เราไม่ต้องไปใส่ใจ” พระองค์ท่าน
เป็นนักปราชญ์มีสายพระเนตรยาวไกลและความคิดที่ลึกซึ้ง     
ชั่งหัวมันจึงเป็นชื่อที่สื่ออะไรที่มีความหมายลึกซึ้งมากยิ่งกว่าแค่
เอาหัวมันมาชั่ง  

แต่ที่เป็นรูปธรรมของโครงการฯ คือการเป็นศูนย์รวมพืช
เศรษฐกิจของอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยเลือกพันธุ์พืช
ท้องถิ่นที่ดีที่สุดเข้ามาปลูกโดยให้ภาครัฐกับชาวบ้านดูแลร่วมกัน 
เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ เช่น กรมที่ดินให้ผู้มีความชำนาญมา
สำรวจพื้นที่เพื่อปรับปรุงดิน ขณะที่ชาวบ้านมีความรู้ ในการปลูก
หน่อไม้ฝรั่งก็เข้ามาร่วมคิดกับเกษตรจังหวัด และเน้นการทำการ
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เกษตรอินทรีย์ เพื่อเป็นตัวอย่างแก่ราษฎรจนเป็นที่
ยอมรับ ซึ่งการทดลองต่างๆ ที่ได้จากนักวิชาการและ
ชาวบ้านต่างประสบความสำเร็จ ส่งผลให้ชาวบ้านใน
ละแวกนี้ต่างได้รับประโยชน์ไปด้วย นับได้ว่าเป็นการ
บริหารทรัพยากรแบบบูรณาการ โดยใช้ทรัพยากรที่มี
อยู่ ให้คุ้มค่ามากที่สุด  

จากด้านหน้าของโครงการฯ มองเข้าไปจะ
เห็นกังหันลมผลิตไฟฟ้าตั้งตระหง่านอยู่หลายต้น ที่นี่
ถือว่าเป็น Wind Farm แห่งแรกของประเทศ ทั้ง   
โครงการฯ มีประมาณ ๒๐ ต้น เป็นการพลิกวิกฤติให้
เป็นโอกาสในสถานการณ์ที่พลังงานมีราคาสูง และมี
กำลังผลิตไฟฟ้าประมาณ ๕๐ กิโลวัตต์ เพื่อขายให้กับ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) โดยได้ผลตอบแทน
จากการลงทุน ๒๐ เปอร์เซ็นต์ต่อปี  

ยิ่งไปกว่านั้น กระทรวงพลังงาน และการ

ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ทูลเกล้าฯ
ถวายระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด ๕๐ 
กิโลวัตต์ ในโครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ โดย
แบ่งเป็นการติดตั้งบนหลังคาโรงจอดรถขนาด ๒๔ 
กิโลวัตต์ และการติดตั้งในลักษณะฟาร์มโซลาร์เซลล์
อีก ๒๖ กิโลวัตต์ ซึ่งติดตั้งโดย บริษัท เพาเวอร์ 
โซลูชั่นเทคโนโลยี จำกัด ซึ่งโครงการติดตั้งระบบผลิต
ไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ดังกล่าว ถือเป็นต้นแบบ
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ในหน้าที่ต่างๆ กัน พืชผักทั้งหมดที่ผลิตได้ขายให้กับ “โกลเด้นเพลส” ซึ่งเป็น
ผู้รับผักไปขาย และมีการร่วมกันวางแผนการปลูกพืชผักเพื่อให้เหมาะสม   
กับความต้องการของผู้บริ โภค และผลผลิตไม่ตกค้างอยู่ ในตลาด โดย      
พืชเศรษฐกิจที่ปลูกคือ ชมพู่เพชร ข้าวเจ้าพันธุ์ข้าวขาว ข้าวเจ้าพันธุ์ลีซอ 
ข้าวหอม ข้าวเหนียวพันธุ์ซิวแม่จัน ยางนา ยางพารา หน่อไม้ฝรั่ง มันต่อเผือก 
อ้อยโรงงาน และพืชผักสวนครัว เป็นต้น 

โครงการนี้ก็เป็นโครงการที่เกิดจากพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อ
เป็นแบบอย่างของการพัฒนารากเหง้าของชาวบ้านอย่างแท้จริง โดยการ

พึ่งพาตนเอง ไม่ต้องพึ่งพาพลังงานจากเชื้อเพลิงน้ำมัน ไม่ต้องตามตลาดโลก 
ไม่ต้องประกาศโฆษณาชวนเชื่อ สุดท้ายก็มีชื่อเสียง และเป็นที่ยอมรับ และ
กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ และสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดเพชรบุรี 

 

การใช้งานแบบผสมผสานระหว่างพลังงานลมและ
พลังงานแสงอาทิตย์ ทำให้ทั้งโครงการสามารถผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนรวมแล้ว ๑๐๐ กิโลวัตต์  

พี่ชนินทร์ ทิพย์ โภชนา ผู้จัดการโครงการ 
ชั่งหัวมัน โครงการส่วนพระองค์ กล่าวว่า ไฟฟ้าที่
โครงการนี้ผลิตได้ ส่วนใหญ่ขายเข้าระบบของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) การใช้ไฟฟ้าในโครงการ
นั้นน้อยมากเมื่อเทียบกับการผลิตที่ ได้รับ เป็นการ
เสริมในระบบเสียมากกว่า  

แทบไม่น่าเชื่อเลยว่า พลังแห่งความสามัคคี
จะทำให้โครงการเกิดเป็นรูปธรรมได้มากขนาดนี้ จาก
พื้นที่กันดารและแห้งแล้ง ป่ายูคาลิปตัสรกร้าง มะนาว
แป้นยืนต้นแห้งเหี่ยว ไร้คนดูแล อ่างเก็บน้ำหนองเสือ
แห้งขอดมาแรมปี ทางเข้าโครงการนั้นอยู่ห่างไกล
ความเจริญ ปัจจุบันมีรถทะเบียนกรุงเทพฯ วิ่งเข้าไป
เป็นระยะ สะท้อนให้เห็นว่าการอยู่อย่างพอเพียง    
ไม่ฟุ้งเฟ้อ พอใจในสิ่งตนเองมี บวกกับความมุมานะ
อดทน และมีความคิดสร้างสรรค์ที่จะพัฒนาและสร้าง
สิ่งใหม่ๆ ให้เกิดประโยชน์ตลอดเวลา ย่อมพลิกฟื้นให้
เป็นโอกาสได้ ดังพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ตอนหนึ่งว่า 

“...คนที่ไปดูก็เห็นได้ว่า เริ่มต้นด้วยไม่มีอะไร
เลย แต่ว่าต่อมาภายในวันเดียว ทุกคนที่อยู่ ในท้องที่
นั้นก็เข้าใจว่าต้องช่วยกันและยิ่งในสมัยนี้ ในระยะนี้
เราต้องร่วมมือกันทำ เพราะว่าถ้าไม่มีการร่วมมือกัน
ก็ไม่ก้าวหน้า ไม่มีความก้าวหน้า ฉะนั้นการที่ท่านได้
ทำแล้วมีความก้าวหน้านี้เป็นสิ่งที่ดีมาก หลักการก็อยู่
ที่ทุกคนต้องเสียสละ เพื่อให้กิจการในท้องที่ก้าวหน้า
ไปด้วยดี ก้าวหน้าได้อย่างไรก็ด้วยการช่วยเหลือกัน 
แต่ก่อนนั้นเคยเห็นว่ากิจการที่ทำมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่ง
ทำ แล้วก็ทำให้ก้าวหน้า แต่อันนี้มันไม่ใช่กลุ่มหนึ่งมัน
ทั้งหมดร่วมกันทำและก็มีความก้าวหน้าแน่นอน อันนี้
ก็เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์และเป็นสิ่งที่ทำให้มีความหวัง   
มีความหวังว่าประเทศชาติจะก้าวหน้า ประเทศชาติจะ
มีความสำเร็จ...” 

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๒ ครั้งเสด็จพระราช  
ดำเนินไปยังโครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ บ้าน
หนองคอกไก่ ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัด
เพชรบุรี 

พี่ชนินทร์ ทิพย์ โภชนา กล่าวต่อไปว่า    
ในพื้นที่ ๒๕๐ ไร่ มีคนทำงานเพียง ๑๐๐ คนเศษ   



รายงานพิเศษ
เรื่อง : พงษ์ดิษฐ พจนา ภาพ: กองผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์การ 
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วิกฤตพลังงานไฟฟ้า...
ทางออกสุดท้ายที่เหลืออยู่

 โดยทั่วไปนั้น กรอบแนวคิดในการพัฒนาด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศควรประกอบด้วยปัจจัย     
ที่สำคัญๆ อย่างน้อย ๕ ประการ ได้แก่ ประการแรก ศักยภาพของแหล่งพลังงานทั้งพลังงานหลักและพลังงาน
เสริม ประการที่สอง การเสริมสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบไฟฟ้า ประการที่สาม ปัจจัยด้าน      
สิ่งแวดล้อม ประการที่สี่ การกระจายความเสี่ยงด้านสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงประเภทต่างๆ ที่เหมาะสม และ
ประการที่ห้า ปัจจัยด้านต้นทุนการผลิต เพื่อให้มีอัตราค่าไฟฟ้าที่ ไม่แพงเกินไป แต่อย่างไรก็ตามในที่สุดแล้ว 
ปัจจัยความสำเร็จของโครงการพัฒนาด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศขึ้นอยู่กับความชัดเจนของทิศทางและ
นโยบายด้านพลังงานที่เป็นรูปธรรมของรัฐบาล การสนับสนุนของทุกหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ความเข้าใจ
และการยอมรับของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคประชาชน และกระบวนการที่จะนำไปสู่การตัดสินใจทาง
เลือกที่เหมาะสมของการพัฒนาโครงการ ทั้งนี้ต้องอยู่บนพื้นฐานที่ทำให้อัตราค่าไฟฟ้าไม่สูงจนเกินไป และ  
เสริมสร้างความมั่นคงต่อระบบไฟฟ้าของประเทศในภาพรวม 
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 ประเด็นสำคัญที่ควรต้องทำความเข้าใจเพิ่มเติมก็คือ 

การสนองตอบต่อความต้องการใช้ ไฟฟ้าที่ เพิ่มขึ้นในแต่ละปี     
ดังกล่าวนั้น สามารถทำได้ ใน ๔ แนวทาง ได้แก่ การใช้ไฟฟ้า
อย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ การพัฒนาโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิง
หลัก การพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน และการซื้อไฟฟ้า
จากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งปัจจุบันภาครัฐ โดยหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องก็ได้มีการดำเนินการในแนวทางดังกล่าวนี้อยู่แล้ว อย่าง
บูรณาการกัน ข้อสังเกตก็คือ ควรที่จะต้องมีการพัฒนาโรงไฟฟ้า
เชื้อเพลิงหลักและโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนควบคู่ไปด้วยกัน 
มิใช่เลือกพัฒนาเฉพาะอย่างหนึ่งอย่างใด 
 อุปสรรคที่สำคัญของการพัฒนาโรงไฟฟ้าใหม่ของ

ประเทศไทยเราก็คือ การคัดค้านและต่อต้านของชุมชนและประชา
สังคมบางกลุ่มในทุกพื้นที่เป้าหมายของการพัฒนา โดยมีประเด็น
สำคัญที่หยิบยกขึ้นมาเป็นสาเหตุของการคัดค้าน คือ เรื่อง
มลภาวะ (กรณีโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ คือ เรื่องกัมมันตรังสี) 
ซึ่งในระยะหลังๆ ของการคัดค้านมีข้อสรุปที่เหมือนกันอยู่ประการ
หนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ ใดหรือภาคใดของประเทศ ก็คือต้องการ
ให้ภาครัฐพัฒนาโรงไฟฟ้าใหม่จากพลังงานหมุนเวียนเท่านั้น    

 แต่ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจว่า ทำไมจึงต้องมีการ
พัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งใน
สถานการณ์ปกตินั้น ปัจจัยที่ทำให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าของ
ประเทศเพิ่มขึ้นจะมาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนา
สาธารณูปโภคพื้นฐานและการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของสังคม
โดยรวม ทั้งนี้ภาครัฐโดยกระทรวงพลังงานเป็นผู้รับผิดชอบการจัด
ทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศหรือที่เรียกกันว่า แผน 
PDP ซึ่งเป็นแผนที่กำหนดว่าในปี ใดจะต้องมีโรงไฟฟ้าใหม่เพิ่ม
เข้ามาในระบบไฟฟ้าของประเทศ หรือโรงไฟฟ้าเก่าใดที่หมดอายุ
และจะถูกปลดออกจากระบบ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบไฟฟ้าของ
ประเทศจะสามารถรองรับความต้องการได้อย่างเพียงพอและมี
ความมั่นคงตลอดเวลา 

 ปัจจุบันประเทศไทยมีความต้องการไฟฟ้าเพิ่มขึ้น
ประมาณปีละ ๑,๒๐๐ เมกะวัตต์ ดังนั้น จึงจำเป็นที่จะต้องมีการ
พัฒนาโรงไฟฟ้าใหม่เพิ่มขึ้น และเนื่องจากปัจจุบันการผลิตไฟฟ้า

ของประเทศมีการใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติสูงถึงร้อยละ ๗๐ รอง
ลงมาได้แก่ ลิกไนต์และถ่านหิน รวมประมาณร้อยละ ๒๐ ที่เหลือ
เป็นพลังงานหมุนเวียนและการซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้าน 
ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติใน
การผลิตไฟฟ้าที่มากเกินไป ในแผน PDP ฉบับปัจจุบัน (แผน 
PDP 2010) จึงกำหนดให้มีการพัฒนาโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงหลักจาก
ถ่านหินนำเข้า และพลังงานนิวเคลียร์ แต่หลังจากเกิดเหตุการณ์ที่
โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ฟูกุชิมาในประเทศญี่ปุ่นแล้ว รัฐบาลได้
มีนโยบายให้เลื่อนแผนการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ออก
ไปก่อน 
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ไม่ยอมรับการพัฒนาโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงหลักใดๆ นอกจากนั้นบาง
พื้นที่ยังต้องการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในพื้นที่ด้วย
ตนเองเพื่อรองรับความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น จากประเด็นนี้
ทำให้ประเมินได้ว่า ชุมชนและสังคมบางส่วนอาจจะยังมีความ
เข้าใจเรื่องพลังงานหมุนเวียนไม่ครบถ้วน 
 พลังงานหมุนเวียนที่นำมาใช้ผลิตไฟฟ้าในบ้านเราส่วน

ใหญ่ ได้แก่พลังงานจากชีวมวล พลังน้ำสำหรับโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก 
พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลม เป็นต้น ซึ่งประเด็นที่สำคัญ
สำหรับพลังงานหมุนเวียนที่ควรคำนึงถึง ได้แก่ ความไม่แน่นอน
ของแหล่งพลังงาน เช่น น้ำ แสงอาทิตย์ หรือลม จะสามารถให้
กำลังผลิตไฟฟ้าได้ เพียงพอและต่อเนื่องตลอดเวลาหรือไม่ 
นอกจากนี้ ปัจจุบันพลังงานหมุนเวียนยังมีต้นทุนการผลิตที่สูง 
เช่น ไฟฟ้าจากพลังงานลมมีราคาหน่วยละประมาณ ๖ บาท 
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ มีราคาประมาณหน่วยละ ๘-๑๐ 
บาท ในขณะที่ปัจจุบันเราจ่ายค่าไฟฟ้าหน่วยละประมาณ ๓.๕๐ 
บาท ดังนั้น หากใช้พลังงานเหล่านี้ผลิตไฟฟ้าในพื้นที่ ใดชาวบ้าน
คงจะไม่สามารถจ่ายค่าไฟฟ้าในอัตรานั้นได้ หรือหากใช้ผลิตไฟฟ้า
เข้าในระบบไฟฟ้าของประเทศด้วยสัดส่วนที่มากเกินไป ก็จะมีผล
ให้ โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าในภาพรวมสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อ

ต้นทุนของภาคอุตสาหกรรมและสภาวะเศรษฐกิจ แต่ประเด็นที่
สำคัญที่สุดของการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียนก็คือ ปัญหา
ด้านผลกระทบต่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้าซึ่งเป็นผลที่เกิดขึ้น
จากความไม่แน่นอนของแหล่งพลังงานหมุนเวียนนั่นเอง ตัวอย่าง
เช่น สมมุติว่ามีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และ
พลังงานลมมีขนาดอย่างละ ๑๐ เมกะวัตต์ ในจังหวัดใดจังหวัด
หนึ่ง หากเมื่อใดลมไม่มี หรือมีแต่พัดไม่แรงพอก็ไม่สามารถผลิต
กระแสไฟฟ้าได้ หรือกรณีแสงอาทิตย์ เมื่อพระอาทิตย์ตกดินก็ไม่
สามารถจะผลิตไฟฟ้าได้เช่นกัน ปัญหาเหล่านี้ส่งผลต่อความมั่นคง
ของระบบไฟฟ้า ซึ่งที่สุดแล้วก็ต้องช่วยแก้ไขโดยการจ่ายพลังงาน
ไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าเชื้อเพลิงหลักเข้ามาช่วย 
 ปัญหาที่สำคัญจากแนวคิดการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าด้วย

พลังงานหมุนเวียนของชุมชน และประชาสังคมบางกลุ่มที่เกิดขึ้น
เป็นกระแสในปัจจุบันนั้น มีอย่างน้อย ๓ ประการ ดังนี้ ประการ
แรก คือ ศักยภาพของท้องถิ่นในการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนใช้เองในชุมชนนั้นคงจะไม่มีศักยภาพที่จะทำได้ ในทุก
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ร้อยละ ๗๐ โดยปริมาณส่วนใหญ่มาจากแหล่งก๊าซในอ่าวไทย ซึ่ง
ปริมาณสำรองคาดว่าจะหมดไปในอีกประมาณ ๒๐ ปีข้างหน้านี้ 
จึงจำเป็นต้องรีบแสวงหาแหล่งเชื้อเพลิงหลักอื่นๆ มาทดแทนโดย
เร็ว เนื่องจากการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ต้องใช้ระยะ
เวลาในการดำเนินการตามกระบวนการต่างๆ ไม่น้อยกว่า ๖-๗ ปี 
การสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจและการยอมรับต่อการพัฒนา
โครงการโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดเวลาที่ผ่านมาไม่ประสบ
ผล และดูเหมือนว่ากลับสร้างกระแสและพลังการคัดค้านที่รุนแรง
เพิ่มมากขึ้น ทางออกที่เหมาะสม และดูเหมือนจะเหลือเพียงทาง
เดียวเท่านั้นก็คือ การยกระดับเรื่องนี้ขึ้นเป็นวาระแห่งชาติ โดย
แสวงหา “คนกลาง” ซึ่งทุกภาคส่วนให้การยอมรับมาเป็นประธาน
คณะกรรมการ ซึ่งมีองค์ประกอบ อาทิ จากหน่วยงานภาครัฐที่
เกี่ยวข้อง ภาคอุตสาหกรรมและพาณิชย์ นักวิชาการ ภาคประชา
สังคม ผู้แทนชาวบ้าน และสื่อมวลชน เป็นต้น ร่วมกันแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นและแนวทางเลือกต่างๆ บนข้อเท็จจริงและความเป็นไป
ได้เพื่อให้ได้ทางออกที่เหมาะสมเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ
ชาติและสามารถยอมรับได้จากทุกฝ่าย โดยมีการสื่อสารข้อมูลการ
ดำเนินการสู่สาธารณะ ให้สังคมได้รับรู้ รับทราบและมีส่วนร่วม
เป็นระยะ 

พื้นที่ หรือหากทำได้แต่ก็อาจไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ของ
ทุกครัวเรือนในตำบลหรืออำเภอ ประการที่สอง การพัฒนา    
โรงไฟฟ้าใหม่ ในระดับประเทศที่ต้องการให้พัฒนาจากพลังงาน
หมุนเวียนเพียงอย่างเดียวนั้น คงไม่สามารถจะพัฒนาเพื่อรองรับ
ความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศที่เพิ่มขึ้นประมาณปีละ ๑,๒๐๐ 
เมกะวัตต์ทุกปีได้อย่างแน่นอน และประการที่สาม เมื่อการพัฒนา
โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนมีสัดส่วนที่มากขึ้นในระบบไฟฟ้าของ
ประเทศก็มีความจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิง
หลักคู่ขนานไปด้วย เพื่อคอยรองรับปัญหาความไม่แน่นอนในการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เพื่อให้ระบบไฟฟ้ามีความมั่นคง
ตลอดเวลา ทำให้มีการลงทุนที่ซ้ำซ้อน ดังนั้น การพัฒนา     
โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงหลักจึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเพื่อ
เป็นพลังงานไฟฟ้าหลักที่พึ่งพิงได้ของระบบไฟฟ้าของประเทศ 

 บทสรุปเรื่องการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าของประเทศ
ไทยนั้น อาจกล่าวได้ว่าอยู่ ในภาวะเสมือนเจอทางตันจากการ
คัดค้านโครงการต่างๆ มานานนับสิบปี และยังไม่มีแนวทางที่จะ
แก้ไขหรือหาทางออกจนใกล้เข้าสู่ภาวะวิกฤตแล้ว เนื่องจาก
ปัจจุบันการผลิตไฟฟ้าใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติในสัดส่วนมากถึง
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 สำหรับผ้าไทย คือ ผ้าทอมือที่มีเอกลักษณ์เฉพาะใน
แต่ละท้องถิ่น เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ล้ำค่าและมีเอกลักษณ์
เฉพาะตัว จากการถ่ายทอดของบรรพชนจนถึงปัจจุบัน ประดิษฐ์
คิดค้นขึ้นโดยฝีมือคนไทย จากผ้าลายขิด ผ้ายก ผ้าจก ผ้าล้วง
หรือผ้าลายน้ำไหล มัดหมี่ ผ้าพื้นเมือง ฯลฯ 
 ลักษณะเฉพาะของผ้าไทยอีกอย่าง คือ ลวดลาย 

เป็นการสื่อความหมายให้ทราบถึงขนบธรรมเนียมประเพณี   
ศิลปวัฒนธรรม และศาสนาของแต่ละท้องถิ่นที่มีความแตกต่างกัน 
แต่จุดประสงค์หลักของหัตถกรรมพื้นบ้านประเภทนี้ ต้องการ
ถ่ายทอดจินตนาการให้ผู้สวมใส่ ได้รับรู้แหล่งที่มาของผ้าที่มี    
รูปแบบการถักทอแตกต่างกัน ซึ่งผ้ามิได้มีความหมายเฉพาะเป็น

ผ้าไทย
ที่ต้องสวมใส่

 ผ้าไทยในอดีตต่างรู้จักในวงแคบๆ ของแต่ละชุมชน มักจะทอผ้าเพื่อใช้เอง ไม่ ได้ทำเพื่อเป็นการค้า 
จนกระทั่ง สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ทรงมีวิสัยทัศน์อันยาวไกล นำผ้าไหมไทยออกสู่ตลาดโลก 
จนเป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมของชาวต่างประเทศ กระทั่งทุกวันนี้ แล้วทำไมคนไทยจึงไม่สวมใส่ผ้าไทย ? 

เครื่องนุ่งห่มเท่านั้น ยังบ่งบอกฐานะสังคม ยศ ตำแหน่ง ชาติพันธุ์ 
วัฒนธรรมประเพณีที่เกี่ยวข้องได้อีกด้วย ผ้าจึงสามารถจำแนก
ออกได้เป็น ๓ ประเภท ได้แก่ ผ้าที่ชาวบ้านทอขึ้นใช้เอง ผ้าที่ ใช้
ในราชสำนัก และผ้าที่ ใช้ในศาสนา 

 ผ้าที่ชาวบ้านทอใช้เอง โดยทั่วไปอาศัยความจำเป็น
และความชำนาญเป็นหลัก แบ่งตามลักษณะการใช้งานได้เป็น ๒ 
ประเภท 
 ๑. ผ้าที่ ใช้ ในชีวิตประจำวันมักเรียกกันว่าผ้าพื้น ไม่มี

ความประณีตและสวยงามเท่าใดนัก แต่เน้นความทนทาน ทอขึ้น
อย่างง่ายๆ มีสีและลวดลายบ้าง เช่น ผ้าพื้น ผ้าตาโถง ผ้าโสร่ง 
ผ้าแถบ ผ้าซิ่น และผ้าขาวม้า 
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และผ้าลายน้ำไหล จังหวัดน่าน เป็นต้น 
 ๒. การทอผ้าในภาคเหนือตอนล่างและภาคกลาง ส่วน
ใหญ่ เป็นกลุ่มชนชาวไทยวน และชาวไทยลาว เช่น พวน โซ่ง   
ผู้ ไท ลาวครั่ง ซึ่งอพยพไปตั้งถิ่นฐานอยู่ ในช่วงต่างๆ ของ
ประวัติศาสตร์ไทย คนไทยเหล่านี้ยังคงรักษาวัฒนธรรม และ
เอกลักษณ์เฉพาะถิ่นไว้ได้ โดยเฉพาะวัฒนธรรมการทอผ้าของ    
ผู้หญิงที่ ใช้เทคนิคการทำตีนจก และขิด เพื่อตกแต่งเป็นลวดลาย

บ น ผ้ า ที่ ใ ช้ นุ่ ง ใ น
เทศกาลต่างๆ หรือ
ใช้ทำที่นอน หมอน 
ผ้าห่ม ผ้าเช็ดหน้า 
ผ้าขาวม้า เป็นต้น 
 ๓. การทอ
ผ้ า ใ น ภ า ค อี ส า น  
กลุ่มคนไทยเชื้อสาย
ลาวเป็นกลุ่มชนใหญ่
ข อ ง ภ า ค อี ส า น 
กระจายกันอยู่ตาม
จังหวัดต่างๆ และมี
วัฒนธรรมการทอผ้า

อันเป็นประเพณีของผู้หญิงที่สืบทอดกัน
มาช้านานเกือบทุกชุมชน จะมีลักษณะ
และลวดลายการทอผ้าที่เป็นเอกลักษณ์
ของตนเอง โดยเฉพาะผ้ามัดหมี่ ผ้า
แพรวา ผ้าขิด ผ้าปูม และผ้าไหมหาง
กระรอก 
 ๔. การทอผ้าในภาคใต้ ซึ่ง

มีชื่อเสียงในเรื่องของการทอผ้ายก ทั้งยกฝ้าย ยกไหม ยกดิ้นเงิน
ดิ้นทอง สำหรับลวดลายยังคงอนุรักษ์ลวดลายดั้งเดิมไว้ เช่น ลาย
ราชวัตร ลายดอกพิกุล ลายลูกแก้ว ลายก้านแย่ง และลายรูปสัตว์
ต่างๆ นอกจากนี้ยังมีการประยุกต์สร้างสรรค์ลวดลายที่แปลกใหม่ 
และสวยงามขึ้น 

 เมื่อเป็นอย่างนี้แล้ว หากเทียบกับแนวคิดเรื่องแบรนด์ที่
บ่งบอกความเป็นตัวตนของแบรนด์นั้นเป็นอย่างไร ก็ไม่ต่างจาก

การสวมใส่ผ้าไทยเช่นกันที่เปรียบเสมือนบ่งบอกชาติพันธุ์ว่าเรา
เป็นใคร และเราควรร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ผ้าไทยกันได้
หรือยัง?

 
ข้อมูล : สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม ๒๑ ผ้าทอพื้นเมือง 

การสำรวจผู้ผลิตทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ 
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

 ๒. ผ้าที่ ใช้ ในงานพิธีต่างๆ เช่น ทำบุญ ฟ้อนรำ 
แต่งงาน หรือเทศกาลต่างๆ ในสังคมไทยสมัยก่อนถือว่าการทอผ้า
เป็นงานของผู้หญิง เพราะต้องใช้ความประณีต และความละเอียด
อ่อน มีสีสันและลวดลาย ดอกดวง งดงามเป็นพิเศษ ผ้าบางผืน 
จะทอกันเป็นเวลาแรมปี ค่านิยมของสมัยนั้นยกย่องผู้หญิงที่   
ทอผ้าเก่ง 

 ผ้าที่ใช้ในราชสำนัก สำหรับพระมหากษัตริย์ ชนชั้น
สูง และขุนนาง เป็นผ้าที่มีความ
ประณีต สวยงาม ทอด้วยฝีมือ 
ช่างหลวง หรือสั่ งซื้อจากต่าง
ประเทศ เช่น จีน อินเดีย เขมร 
เปอร์เซีย ฯลฯ ผ้าทอเหล่านี้เป็น
เครื่องกำหนดยศ กำหนดตำแหน่ง
ของผู้สวมใส่ ผ้าบางชนิดใช้ ได้
เฉพาะพระมหากษัตริย์ และ   
เจ้านายชั้นสูง ผ้าในราชสำนักบาง
ส่วนมีการเปลี่ยนแปลงตามความ
นิยมและยุคสมัย บางส่วนยังคง
ยึดถือแบบแผนดั้งเดิมตามโบราณ
ราชประเพณีจนถึงปัจจุบัน 

 ผ้าที่ใช้ในศาสนา ชนชาวไทย
มี ค ว ามศรั ท ธ า ในพุ ท ธศาสนาตั้ ง แต่
โบราณกาล ผ้าที่ ใช้ ในศาสนาจึงมีมากมาย
หลายชนิด อาทิ 
 ๑. ผ้าที่ ใช้เป็นเครื่องนุ่งห่มของ
พระสงฆ์ เช่น สบง จีวร อังสะ รัดประคต 
 ๒. ผ้าที่ ใช้ ในพิธีต่างๆ เช่น ผ้าใน

พิธีบวชให้นาคสวมใส่ หากเป็นภาคอีสานอาจ
ใช้เป็นผ้านุ่งหรือผ้าโสร่งก็ได้ ผ้าปกหัวนาค ผ้าอาสนะสงฆ์ 
 ๓. ผ้าอื่นๆ เช่น ตุง ผ้าห่อคัมภีร์ ผ้าพระบฏ ผ้าพระเวส 
 ปัจจุบันการทอผ้ายังคงเป็นมรดกทางวัฒนธรรม เป็น

ศิลปะที่มีอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย หลายแห่งยังคง
ประดิษฐ์ลวดลาย และสัญลักษณ์ดั้งเดิมเอาไว้ โดยเฉพาะชุมชน  
ที่มีเชื้อสายชาติพันธุ์บางกลุ่ม ยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์เฉพาะกลุ่ม 
เอาไว้จนถึงทุกวันนี้ โดยสามารถแบ่งผ้าพื้นเมืองของกลุ่มชนตาม
ภาคต่าง ๆ ได้ดังนี้ 
 ๑. การทอผ้าในภาคเหนือแถบล้านนาไทย ประกอบด้วย

ชาวไทยวน และไทลื้อ ซึ่งในปัจจุบันยังรักษาวัฒนธรรมในรูปแบบ
และลวดลายที่สืบทอดกันมา โดยเฉพาะการทอซิ่นตีนจก ผ้าขิต 
และผ้าที่ ใช้เทคนิค “เกาะ” เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการทอผ้าไหม
ยกดอก และการทอซิ่นไหมต่อตีนจกยกดิ้นเงินดิ้นทอง รวมถึง  
ผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละจังหวัด เช่น ผ้าม่อฮ่อม จังหวัดแพร่ 



พลังงานทางเลือก
เรื่องและภาพ:ณัฐกฤต ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา 
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พลังงาน
นิวเคลียร์
ในทัศนะของมาเลเซีย


 จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิที่ทำให้เกิด 
สารกัมมันตรังสีรั่วไหลลงทะเลและปนเปื้อนในสิ่งมีชีวิตนั้น  
ได้ส่งผลกระทบต่อนโยบายการพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์
ของบางประเทศ ที่เห็นได้ชัด ก็คือประเทศเยอรมนี  
ประกาศยุติการใช้พลังงานนิวเคลียร์ภายในประเทศ  
ในปี ค.ศ. ๒๐๒๒ อย่างไรก็ตาม ยังคงมีอีกหลายประเทศ 
ที่เครื่องปฏิกรณ์พลังงานนิวเคลียร์ยังคงเปิดเดินเครื่อง 
เพื่อใช้ผลิตไฟฟ้าเป็นกำลังหลักของประเทศ  ตลอดจน 
การเดินเครื่องปฏิกรณ์พลังงานนิวเคลียร์ขนาดเล็ก  
เพื่อใช้ ในมุมมองของการวิจัยและพัฒนา 
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    มาเลเซีย เป็นอีกหนึ่งประเทศในเอเชียที่เดินหน้าใช้
ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์เพื่อการวิจัยและพัฒนามาตั้งแต่ปี 
ค.ศ. ๑๙๗๒ โดยรัฐบาลได้ก่อตั้ง Malaysia Nuclear Agency 
บนพื้นที่หลาย ๑๐ ไร่ ที่เรียกว่า Mini Technology ใน Bungy 
Area สลังงอร์ ประเทศมาเลเซีย ภายใต้การดูแลของกระทรวง
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ประเทศมาเลเซีย 
     การใช้ประโยชน์พลังงานนิวเคลียร์ของมาเลเซียเป็นไป

เพื่อการวิจัยและพัฒนาเป็นหลัก โดยรัฐบาลมาเลเซียได้สนับสนุน
งบประมาณด้านการวิจัยราว ๖๐-๗๐ ล้านริงกิตต่อปี หรือ
ประมาณ ๖๐๐-๗๐๐ ล้านบาทต่อปี ซึ่งงบประมาณดังกล่าว แบ่ง

เป็นงบวิจัยและพัฒนา ๑๐๐-๒๐๐ ล้านบาท และได้ผลตอบแทน
จากการวิจัยเฉลี่ย ๒๕๐ ล้านบาทต่อปี 

ในปี ค.ศ. ๒๐๐๗ โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ ทั่วโลกมี
เครื่องปฏิกรณ์พลังงานนิวเคลียร์เพื่อการวิจัยอยู่ทั้งสิ้น ๒๘๔ 
เครื่อง ใน ๕๖ ประเทศ และอีก ๒๒๐ เครื่อง ที่ ใช้ขับเคลื่อนเรือ
ขนาดใหญ่และเรือดำน้ำ ขณะที่มาเลเซียมีเครื่องปฏิกรณ์พลังงาน
นิวเคลียร์ เพื่อการวิจัยหรือ TRIGA MK2 ขนาด ๑ เมกะวัตต์ 
สร้างองค์ความรู้และงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็น    
คำตอบสำหรับประเทศกำลังพัฒนา 

พลังงานนิวเคลียร์ถูกนำมาใช้กับงานด้านการแพทย์ 
การเกษตร และอุตสาหกรรม การตรวจสอบโดยไม่ทำลายใน
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี การพัฒนาพันธุ์พืชชนิดใหม่ โดยอาศัย
เทคโนโลยีนิวเคลียร์ อาทิ วัลคาไนซ์ ยางพารารวมถึงเภสัชรังสี
ทางการแพทย์ โดยในอนาคตมาเลเซียมีแผนที่จะขยายเครื่อง
ปฏิกรณ์ที่กำลังสูงขึ้น เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการที่คาดว่าจะ
เพิ่มมากขึ้นในอนาคต 

รูปแบบการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ เป็นไปได้
ทั้งการวิจัยและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างผลิตภัณฑ์ และการบริการ
ตลอดจนสนับสนุนและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับบริษัทเอกชน 

สำหรับในประเทศไทยมีเครื่องปฏิกรณ์วิจัย ขนาด ๒ 
เมกะวัตต์ ที่เดินเครื่องมานานกว่า ๔๐ ปี โดยพลังงานนิวเคลียร์
ถูกใช้ ในการตรวจวิเคราะห์เชื้อจุลินทรีย์ ในอาหาร ฉายรังสีผลไม้ 
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เครื่องสำอางเพื่อการส่งออก ฉายรังสีอัญมณีเพิ่มมูลค่าพลอยให้มี
สีสันสวยงามเพื่อการส่งออก การใช้เทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียร์
ทำหมันแมลงวันผลไม้ ตลอดจนผลิตไอโซโทปรังสีทางการแพทย์
โดยในอนาคตอันใกล้ ประเทศไทยมีแผนที่จะสร้างเครื่องปฏิกรณ์
นิวเคลียร์เพื่อการวิจัยขนาด ๑๔ เมกะวัตต์ ที่ศูนย์วิจัยนิวเคลียร์
องครักษ์ จังหวัดนครนายก เพื่อทดแทนเครื่องปฏิกรณ์เดิม     
ที่ ใช้งานมาเป็นเวลานาน 

หากมองถึงสถานการณ์ด้านพลังงานนิวเคลียร์ในประเทศ
ไทย ถือว่าใกล้เคียงกับมาเลเซีย คืออยู่ระหว่างการศึกษา แต่ที่
แตกต่างกันก็อยู่ตรงที่มาเลเซียมีแผนชัดเจนที่จะก่อสร้างโรงไฟฟ้า
พลังงานนิวเคลียร์ในอีก ๑๐ ปีข้างหน้า แม้จะเกิดเหตุการณ์แผ่น
ดินไหวจนทำให้โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ที่ญี่ปุ่นเสียหายอย่าง
รุนแรง แต่รัฐบาลมาเลเซียยังคงมั่นใจและพร้อมที่จะเดินหน้า
โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ในประเทศต่อไป 

ขณะที่มาเลเซียมีแผนสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์
ขนาด ๑,๐๐๐ เมกะวัตต์ ด้วยงบประมาณราว ๓,๑๐๐ ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับโรงไฟฟ้าโรงแรก โดยมาเลเซียมีแผนสร้าง
โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ ๒ โรง ภายในปี ค.ศ. ๒๐๒๒ เพื่อ
แก้ไขปัญหาการผลิตไฟฟ้าไม่สมดุล เนื่องจากปัจจุบันมาเลเซีย
ต้องพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นหลักในการผลิตไฟฟ้า โดยใช้ก๊าซ
ธรรมชาติร้อยละ ๖๔ ส่วนที่เหลือ คือ ถ่านหิน 

หลั งจากเกิดอุบั ติ เหตุกับ โรงไฟฟ้ าประ เทศญี่ ปุ่ น 
ประชาชนมาเลเซียมีเสียงตอบรับนิวเคลียร์ลดลง แต่รัฐบาลยังคง
ตัดสินใจเดินหน้าก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ในอีก ๑๐ ปี
ข้างหน้า โดยรัฐบาลได้ทำความเข้าใจกับประชาชนอย่างต่อเนื่อง
ขณะที่สื่อมวลชนและเอ็นจีโอของมาเลเซียไม่ได้ต่อต้าน อีกทั้งเชื่อ
ว่าการออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีของโรงไฟฟ้าพลังงาน
นิวเคลียร์อย่างต่อเนื่อง จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยมากขึ้น 

นอกจากนี้ สิ่งที่จะทำให้ประชาชนมาเลเซียมั่นใจในความ
ปลอดภัยของโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ คือความพร้อมของ
หน่วยงานโดยพลังงานนิวเคลียร์มีศูนย์รังสี คอยทำหน้าที่วัด
ปริมาณรังสีในน้ำและอากาศทั่วประเทศตลอด ๒๔ ชั่วโมง 

ในส่วนของประเทศไทย คนไทยควรรับข่าวสารอย่างมี
สติด้วยการศึกษาและทำความเข้าใจเหตุการณ์ หรือปรากฏการณ์
ที่เกิดขึ้น ด้วยเหตุด้วยผลมากกว่าที่จะใช้ชีวิตอยู่ด้วยความกลัวกับ
เหตุการณ์ ซึ่งอาจไม่เกิดขึ้นจริงสำหรับประเทศเราก็ได้ 

 
ข้อมูล : องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาต ิ
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เกาะมะพร้าวกะทิแห่งเดียวในโลก

ที่เขื่อนวชิราลงกรณ
มะพร้าวเป็นสิ่งที่เคียงคู่กับวัฒนธรรมทางอาหาร
ของคนไทยมานาน ตั้งแต่วัฒนธรรมอาหารไทย และ
ประเพณีความเชื่อในพิธีกรรมทั้งทางพุทธศาสนาและศาสนา
พราหมณ ์ เพราะมีความเชื่อว่ามะพร้าวเป็นตัวแทนแห่งความ
อุดมสมบูรณ์ และน้ำมะพร้าวเป็นน้ำที่บริสุทธิ์ เหมาะแก่การ
ชำระล้างและการดื่มเพื่อเป็นสิริมงคล นั่นเป็นเรื่องธรรมดาไป
แล้ว แต่ถ้าเป็นมะพร้าวกะทิ จะมีมูลค่าเพิ่มทันที เพราะเป็นของ
หายาก 
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 มะพร้าวกะท ิมีลักษณะเหมือนกับมะพร้าวปกติทุกอย่าง ที่ว่า
แตกต่างออกไป ก็คือ ภายในของผล มีเนื้ออ่อน นิ่ม ฟู คล้ายผิวมะกรูด 
และมีเนื้อที่หนา ๒-๓ เซนติเมตร รสชาติหวานมัน น้ำภายในผล มีน้อย
แต่ข้นเหนียว แต่ ในทางวิทยาศาสตร์ กล่าวว่ามะพร้าวกะทิ เป็น
มะพร้าวกะทิที่มีลักษณะด้อยทางพันธุกรรม เกิดร่วมกับมะพร้าวปกติ 
ในต้นธรรมดาได้ ดังนั้นมะพร้าวกะทิที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจึงมี
น้อย แม้แต่สวนมะพร้าวขนาดใหญ่ อาจพบต้นที่เป็นมะพร้าวกะทิ
เพียงต้นเดียวหรือไม่พบเลย ประกอบกับรสชาติที่อร่อย ทำให้เป็น
ของดี มีราคาสูงกว่ามะพร้าวปกติ แต่ถ้าในปัจจุบันมีมะพร้าวกะทิที่
สามารถขยายพันธุ์ได้เป็นจำนวนมาก คงเป็นเรื่องที่อัศจรรย์ เพราะ

ภายในอ่างเก็บน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ (เขื่อนเขาแหลม) การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีเกาะๆ หนึ่งซึ่งปลูกต้นมะพร้าวกะทิ ๑๐๐ 
เปอร์เซ็นต์ ทั้งเกาะ กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางเกษตรกรรมอีก    
แห่งหนึ่ง 
 สำหรับเกาะมะพร้าวกะทิ นี้เกิดจากการที่บริษัท บางกอก     

ฟลาวเออร์เซ็นเตอร์ จำกัด ได้เริ่มทำการเพาะเลี้ยงพันธุ์มะพร้าวกะทิที่ซื้อ
มาจากสวนของเกษตรกร ได้ต้นมะพร้าวกะทิพันธุ์แท้ และนำลงปลูกบน
เกาะในอ่างเก็บน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี   
ในปี พ.ศ. ๒๕๓๑ และ ๒๕๓๓ รวมจำนวน ๒,๑๕๐ ต้น เกาะมะพร้าว
กะทิที่นี่จึงเป็นแห่งแรกของโลกซึ่งเกิดขึ้นที่ประเทศไทย 

 ผู้ดูแลเกาะ เล่าว่า บนพื้นที่ของเกาะ ๓๐๐ ไร่ มีมะพร้าวปลูก 
๒,๐๐๐ ต้น เป็นมะพร้าวกะทิทุกลูก ฤดูหนาวให้ผลน้อย จะได้ผลดีฤดูร้อน 

จำหน่าย ๓ ลูก ๑๐๐ บาท มาเป็นเวลานานมาก เพิ่งเริ่มปรับราคาเป็น
ลูกละ ๕๐ บาท เมื่อต้นปี ๒๕๕๔ นี้เอง จะเริ่มเก็บตั้งแต่วันจันทร์-อังคาร 
หากมะพร้าวให้ผลผลิตมากจะเก็บเพิ่มในวันอาทิตย์-อังคาร เพื่อส่งขายที่
ตำบลท่าแพทุกๆ วันพุธ ก่อนแยกย้ายไปตลาดค้าปลีกอื่นๆ ต่อไป 
 ปริมาณการเก็บต่อสัปดาห์ราวๆ ๕๐๐ ลูก ทั้งใช้ลิงกัง ไม้สอย 

กับคนงานอีก ๑๐ คน ช่วยกันเก็บมะพร้าวกะทิทั่วทั้งเกาะ หากเป็น  
หน้าฝน งานหนักเลยทีเดียว 

 หากท่านใดสนใจไปเที่ยวชมกิจกรรม หรือชอบท่องเที่ยวเชิง
เกษตร เกาะมะพร้าวกะทิ เป็นอีกแห่งหนึ่งที่น่าสนใจไม่น้อย ซึ่งอยู่ที่
อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ลักษณะของสถานที่เป็นเกาะที่อยู่ ใน
อ่างเก็บน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ ซึ่งสามารถลงเรือไปเที่ยวชมได้ที่ท่าแพ จะ
เป็นหนทางที่ ใกล้ที่สุด 



สิ่งแวดล้อม
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สูดอากาศให้เต็มปอดที่แม่เมาะ
รอคุณมาพิสูจน์

เรื่อง:กฤษณ์ สุนทรชาติ อัครพล รักศรีรุ่งเรืองภาพ: กองผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 

 หลายปีที่ผ่านมาเมื่อมีการเปรียบเทียบมลพิษทางอากาศ อำเภอแม่เมาะ มักถูกนำมาเปรียบเปรยเพราะ   
โรงไฟฟ้าถ่านหินเป็นสาเหตุ สำหรับวันนี้ของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ซึ่งเป็น
โรงไฟฟ้าที่ ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าขนาด ๒,๔๐๐ เมกะวัตต์ จากโรงไฟฟ้าทั้งหมด ๑๐ โรง       
ใช้ถ่านหินลิกไนต์จากเหมืองแม่เมาะที่อยู่ ใกล้เคียงกันปีละ ๑๖ ล้านตัน ได้เปลี่ยนไปแล้ว 

 การผลิตกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จะต้องใช้
ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงในการต้มน้ำให้กลายเป็นไอน้ำจนมีอุณหภูมิ
สูง เกิดแรงดันไปหมุนเครื่องกังหันไอน้ำซึ่งเชื่อมต่อกับเครื่อง
กำเนิดไฟฟ้า ในกระบวนการผลิตที่เกิดจากเผาไหม้ถ่านหินภายใน
เตาจะทำให้เกิดก๊าซร้อน ฝุ่นละออง และเถ้าลิกไนต์ ที่จับเป็นก้อน
จะตกสู่ก้นเตา ส่วนฝุ่นละอองจะถูกพาลอย

ไปกับก๊าซร้อน ผ่านเข้าไปในเครื่องแยกฝุ่น
ละอองด้วยเครื่องดักจับฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิตย์ 
(Electro Static Precipitator : ESP) มี
ประสิทธิภาพในการดักจับฝุ่นสูงสุดถึง 
๙๙.๕-๙๙.๗ เปอร์เซ็นต์ และเครื่องกำจัด
ก๊าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ (Flue Gas 
Desul fur iza t ion : FGD)  มี

ประสิทธิภาพในการดักจับก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ๙๕-๙๖ 
เปอร์เซ็นต์ โดยติดตั้งเครื่องดังกล่าวทั้ง ๒ ชนิด ทั้งหมดทุก   
โรงไฟฟ้า 
 สำหรับการควบคุมฝุ่นที่อาจมีผลกระทบต่อวิถีชีวิต

และสิ่งแวดล้อมบริเวณชุมชน และให้เกิดความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ กฟผ. ได้ติดตั้งจุดตรวจวัด
คุณภาพอากาศในพื้นที่ปฏิบัติงานและชุมชนรอบโรงไฟฟ้า
แม่เมาะ เพื่อติดตามฝุ่นขนาดเล็กกว่า ๑๐ ไมครอน จำนวน 
๔ สถานี ประกอบด้วย บ้านหัวฝาย สถานีตรวจอากาศหลัก 
ศูนย์ราชการแม่เมาะ และบ้านสบป้าด รวมทั้งสถานีตรวจวัด
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์อีก ๑๑ สถานี ที่ค่ายประตูผา บ้าน
ท่าสี บ้านเสด็จ บ้านหัวฝาย สถานีตรวจคุณภาพอากาศหลัก 
บ้านห้วยคิง ศูนย์ราชการแม่เมาะ บ้านสบเมาะ บ้านสบป้าด 

บ้านแม่จาง และบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ โดยใช้วิธีการและ
เครื่องมือตามมาตรฐานที่
กำหนดโดยคณะกรรมการ
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม แ ห่ ง ช า ติ 
พร้อมรายงานผลการตรวจ
วัดตลอด ๒๔ ชั่ ว โมง    
ณ   ช่ ว ง เ ว ล า ปั จ จุ บั น      



��

ผ่านระบบออนไลน์ที่ http://maemoh.egat.com/
so2online/index.php 
 นอกจากนั้นแล้ว กรมควบคุมมลพิษ ยังติด

ตั้งเครื่องตรวจวัดปริมาณฝุ่นที่มีขนาดเล็กว่า ๑๐ 
ไมครอน ในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบอีก ๓ 
สถานี คือ สถานีศาลหลักเมือง ในเขตอำเภอเมือง
ลำปาง สถานีสำนักงานการประปาแม่เมาะ และสถานี
อนามัยบ้านสบป้าด อำเภอแม่เมาะ เพื่อ
ติดตามและตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ 
 เรื่องการดูแลคุณภาพอากาศถือ

เป็นเรื่องสำคัญ ดังนั้นในฐานะที่ โรงไฟฟ้า
แม่เมาะเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนในจังหวัด
ลำปาง จึงได้กำหนดระบบมาตรฐานในการ
ควบคุมมลภาวะทางอากาศอย่างเข้มงวด
มาโดยตลอด ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วน ตลอดจนประชาชนทุก
คนร่วมให้ความสำคัญ ป้องกันแก้ ไข

ของข้อเท็จจริงตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม 
 นอกจากนี้ กฟผ. ยังได้รับผิดชอบดูแลผู้ที่ได้

รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต เมื่อเกือบ 
๒๐ ปีที่ผ่านมา รวมทั้งผู้ที่มีอาการเจ็บป่วยด้านระบบ
ทางเดินหายใจอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ กฟผ. เอง
ก็มีผู้ปฏิบัติงาน ลูกจ้าง และครอบครัวผู้ปฏิบัติงาน
จำนวนมาก ทำงานและอาศัยอยู่ ในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ 
จึงจะไม่ยอมให้เกิดมลภาวะที่จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
เกิดขึ้นอย่างแน่นอน” นายพงษ์ดิษฐ พจนา กล่าวใน
ที่สุด 

 “เย้...อากาศดีๆ มีอีกเยอะ” เป็นประโยคเปิด
ตัวภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ “บทพิสูจน์” ของ กฟผ. 

ปัญหาทางด้านมลภาวะอากาศร่วมกัน 
จึงเป็นที่มาของสื่อโฆษณาชุด “บท
พิสูจน์” อากาศดีที่แม่เมาะ ผลิตขึ้นบนพื้นฐานความเป็นจริง จาก
การตรวจวัดอย่างได้มาตรฐาน  
 นายพงษฺดิษฐ พจนา ผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการสังคมและ  

สิ่งแวดล้อม ได้ชี้แจงโฆษณาชุด “บทพิสูจน์” ว่า อำเภอแม่เมาะ 
เป็นพื้นที่ปลอดมลพิษทางอากาศ หลังจากที่เกิดเหตุการณ์อัน
เนื่องมาจากมลภาวะอากาศที่ โรงไฟฟ้าแม่เมาะเมื่อปี ๒๕๓๕ 
กฟผ. ได้ดำเนินมาตรการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
ติดตามประเมินผลด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมทั้งด้านอากาศ เสียง 
น้ำ และนิเวศวิทยาพื้นดิน อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  
ด้านคุณภาพอากาศ 
 การติดตั้งเครื่องกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ให้กับ  

โรงไฟฟ้าแม่เมาะทุกโรงแล้วเสร็จตั้งแต่ปี ๒๕๓๘-๒๕๔๓ นอกจากนี้
ยังร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ ติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ
ไว้ตามจุดต่างๆ ในอำเภอแม่เมาะ รวม ๓ แห่ง คือ ศูนย์ราชการ
อำเภอแม่เมาะ บ้านสบป้าด และบ้านท่าสี ซึ่งสามารถตรวจสอบ
ข้อมูลได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง เครื่องวัดคุณภาพอากาศทั้งหมดมีการ
รายงานผลผ่านระบบออนไลน์ดังกล่าวไปยังห้อง ควบคุมการผลิต
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ โรงพยาบาลแม่เมาะ และกรมควบคุมมลพิษ 
ซึ่งจากการรายงานผลคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ปี ๒๕๔๔ จนถึง
ปัจจุบัน เป็นเวลากว่า ๑๐ ปีแล้ว ยังไม่พบปัญหามลภาวะเกิดขึ้น
อีกแต่อย่างใด ส่งผลให้โรงไฟฟ้าแม่เมาะผ่านการรับรองมาตรฐาน
สากลด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ดังนั้นเนื้อหาที่นำเสนอใน
ภาพยนตร์โฆษณาชุด “บทพิสูจน์” ของ กฟผ. จึงอยู่บนพื้นฐาน
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ที่ ใช้เป็นสื่อเชิญชวนให้คนไทยทั้งประเทศ
มาเที่ยวพักผ่อนในอำเภอแม่เมาะ จังหวัด
ลำปาง ภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่นี้ ได้นำ
ความน่ารักของเด็กนักเรียน โรงเรียน   
บ้านสบป้าด ซึ่งเป็นเด็กๆ ในพื้นที่มาร่วม
ถ่ายทอดความรู้สึกของพวกเขา ว่าอำเภอ
แม่เมาะในความรู้สึกของพวกเขานั้นเป็น
อย่างไร ผ่านสถานที่ต่างๆ ทางธรรมชาติ เช่น ทุ่งบัวตอง 
ภาพเขียนสีที่ประตูผา ลานสไลเดอร์ของโรงไฟฟ้า น้ำตก 
และพิพิธภัณฑ์ถ่านหิน ถูกนำมาร้อยเรียงกันเป็นเรื่องราวที่
น่าค้นหาและรอให้ทุกๆ คนมาสัมผัส ทำให้ภาพยนตร์
โฆษณาชุดนี้ดูน่ารัก สบายๆ เพลินตา เพลินใจ 
 เนื้อหาของภาพยนตร์ โฆษณายังพิสูจน์ ให้เห็นว่า 

การอยู่ร่วมกันของโรงไฟฟ้ากับชุมชนในปัจจุบันไม่ใช่เรื่องที่
น่ากลัวอีกต่อไป มีความปลอดภัย มีความสุข และสามารถ
อยู่ร่วมกันได้ภายใต้ระบบนิเวศที่ยั่งยืน เพราะตลอดระยะ
เวลาที่ กฟผ.แม่เมาะ เดินเครื่องผลิตไฟฟ้า กฟผ. ยังใช้
หัวใจดูแลความสุขของชุมชน และสิ่งแวดล้อมให้อยู่ร่วมกัน 
พร้อมกับนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในโรงไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง 

จนสามารถนำบทพิสูจน์ทางกระบวนการวิทยาศาสตร์   
เป็นสิ่งยืนยันได้ว่า อากาศในพื้นที่ตลอดระยะเวลา ๑๐ ปี   
ที่ผ่านมา ดีกว่ามาตรฐานที่กรมควบคุมมลพิษกำหนดไว้ 
 ดังนั้นภาพยนตร์โฆษณา “บทพิสูจน์” ถือเป็นอีก

หนึ่งภาพยนตร์โฆษณาที่สามารถตีความออกมาได้หลายรูป
แบบ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการท่องเที่ยว ที่เมื่อท่านเดิน
ทางมาแล้วจะได้พบกับประวัติศาสตร์ ความสวยงาม
ธรรมชาติ ชีวิตความเป็นอยู่ อากาศที่บริสุทธิ์ และการอยู่
ร่วมกันของชุมชนกับโรงไฟฟ้าในปัจจุบัน 
 อากาศที่ เด็กๆ ใส่ โหลแล้วส่งมาให้นั้นสดชื่น   

เพียงใด เมื่อคุณได้แพ็คกระเป๋าออกเดินทางไปยืนบนภูเขา 
ที่อำเภอแม่ เมาะ จังหวัดลำปาง แล้วคุณคิดอย่างไร      

หลังได้ชมภาพยนตร์โฆษณา “บทพิสูจน์” 
 นายชูพงษ์ รัตนบัณฑูร ผู้กำกับ
ภาพยนตร์ โฆษณา “แม่เมาะวันนี้สวยมาก
ครับ ถ้าไม่ ได้มาเห็นกับตาก็นึกไม่ออก    
แต่พอได้มาเห็นแล้วก็เชื่อมั่นได้ว่าแม่เมาะ 

ในวันนี้สามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้สบายๆ เลยครับ”  
  นางสายฝนบุตรคำเมือง ค้าขายส่วนตัว “มาทำงานอยู่ที่
กรุงเทพฯ หลายปีแล้ว พอได้เห็นโฆษณาทำให้รู้สึกคิดถึงบ้าน 
เพราะตนเองนั้นเป็นคนจังหวัดลำปาง”  

 นายเฉลิมพลประสิทธิ์วิเศษ Graphic Design “หลังจาก
ดูโฆษณาแล้ว ทำให้ทราบว่า ภารกิจหลักของ กฟผ. ไม่ใช่เป็น
เพียงแค่ผู้ผลิตกระแสไฟฟ้า แต่ยังเป็นผู้ผลิตความสุขให้กับคนใน
ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าอีกด้วย”  

 นางสาวชญาดา ศิริชัยโสภณ นักศึกษา “ชอบค่ะ เด็กๆ 
เล่นได้น่ารักดี ดูแล้วทำให้รู้สึกอยากไปเที่ยว” 
 นอกจาก กฟผ. จะมีมาตรการป้องกันผลกระทบเรื่อง   

สิ่งแวดล้อมที่สามารถตรวจสอบได้แล้ว ในแง่ดัชนีชี้วัดทางธรรมชาต ิ 
ก็ไม่แพ้กัน ในอำเภอแม่เมาะ พบนกในธรรมชาติประมาณ ๑๐๐ 
กว่าสายพันธุ์ อาทิ นกหัวขวานจิ๋วคิ้วขาว นกบั้งรอกใหญ่ นกแว่น
ห้าหงอน นกเค้าแคระ นกตบยุง นกหนูแดง นกขมิ้นท้ายทอยดำ 
เหยี่ยวออสเปร นกพระยาไฟสีกุหลาบ นกกระติ๊ดขี้หมู เป็นต้น 
ล่าสุดปี ๒๕๕๒ พบ “นกอ้ายงั่ว” ที่หาพบเห็นได้ยาก 
 การมาตั้งรกรากของนกอ้ายงั่วที่อ่างเก็บน้ำห้วยหลวง

ตอนบนในพื้นที่ของ กฟผ. แม่เมาะ เป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับ
ชาวอำเภอแม่เมาะ ซึ่งเป็นไปได้ว่าพื้นที่ป่าในอำเภอแม่เมาะซึ่งติด
กับป่าสงวนหลายพื้นที่ ประกอบกับ กฟผ. มีการปลูกป่าเพิ่มเติม
ทำให้มีพื้นที่สีเขียวมากขึ้น เหมาะสมกับการเป็นที่อยู่อาศัยควบคู่
ไปกับแหล่งอาหาร จากข้อมูลของสมาคมอนุรักษ์นกและ
ธรรมชาติประเทศไทย ทำให้ทราบว่า นกอ้ายงั่ว (Oriental 
Darter) จัดเป็นนกน้ำที่มีขนาดใหญ่และหายาก เป็นสัตว์ป่า
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คุ้มครองประเภทที่ ๑ กระจายพันธุ์อยู่ตามแหล่งน้ำขนาด
ใหญ่ของประเทศไทย การพบในอำเภอแม่เมาะนับว่าเป็น
ครั้งแรก 
 ลักษณะพิเศษของนกอ้ายงั่วที่ต่างจากนกน้ำทั่วไป 

คือ การปรับให้หดคอเป็นรูปตัว “S” ชอบเกาะตามกิ่งไม้
ใหญ่ที่ทอดยาวเหนือผืนน้ำ หากินโดยการว่ายน้ำ ซึ่งลำตัว
ทั้งหมดจมอยู่ ใต้น้ำ มีเพียงส่วนหัวและลำคอที่ชูขึ้นมาเหนือ
น้ำ มองคล้ายงูกำลังว่ายน้ำ ทำให้ชาวบ้านเรียกนกอ้ายงั่วว่า 
“นกงู” การลดจำนวนลงของนกอ้ายงั่ว คือ การสูญเสียต้นไม้
สูงๆ ที่นกใช้เป็นที่ทำรังวางไข่ 
 ดังนั้นการที่มีนกแต่ละชนิดอยู่ ในพื้นที่ จะทำให้มอง

ภาพของระบบนิเวศได้ชัดขึ้น นกส่วนมากเป็นตัวการในการ
กระจายพันธุ์พืชจากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่ง และยังเป็นตัว
ควบคุมแมลง หนอน ซึ่งเป็นการป้องกันศัตรูพืชทางการ
เกษตรที่สำคัญอย่างหนึ่ง 
 ส่วนดัชนีชี้วัดอากาศที่น่าสนใจอีกสิ่งหนึ่ง คือ   

“ไลเคน” (lichen) ถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตอีกประเภทหนึ่งที่มี  
มานานหลายร้อยล้านปี ดำรงชีวิตด้วยการเกาะอาศัยอยู่บน
ผิวหน้าของสิ่งต่างๆ จากเปลือกไม้ หิน บนตัวแมลง 
กระดองเต่า และวัสดุก่อสร้าง เป็นต้น ไลเคนอาจเรียกได้ว่า
เป็นต้นแบบของการอยู่ร่วมกันอย่างผาสุก หรือการอยู่ร่วม
กันแบบพึ่งพาอาศัย เพราะการเอื้อประโยชน์ต่อกันระหว่าง
ราและสาหร่าย โดยที่ “รา” ทำหน้าที่รักษาความชุ่มชื้น   
แร่ธาตุ ช่วยปกป้องสาหร่ายจากแสงแดด ด้วยการห่อหุ้ม
สาหร่ายไว้ทั้งหมด ส่วน “สาหร่าย” ทำหน้าที่สังเคราะห์แสง
จากการใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO

2
) ในบรรยากาศ 

และน้ำ สร้างอาหารสารอินทรีย์ และออกซิเจน (O
2
) ให้แก่

ราและสาหร่ายเอง  

 ไลเคน เจริญงอกงามดีในป่า โดยเฉพาะตามลำต้น
ของไม้ยืนต้น จนดูเหมือนต้นไม้เป็นโรค แต่ไลเคนไม่ขโมย
ดูดธาตุอาหารจากต้นไม้ที่มันเกาะอยู่ ไม่เป็นตัวพาหะนำโรค 
และเป็นข้อสัง เกตว่า จะพบไลเคนได้ เฉพาะในที่ที่มี       
สิ่งแวดล้อมที่ดีเท่านั้น เนื่องจากไลเคนไม่สามารถทนต่อ
มลภาวะที่เป็นพิษได้ เพราะไม่มีชั้นผิวที่ป้องกันตัวเองจาก
มลพิษ ทำให้สารมลพิษเข้าไปทำลายสาหร่ายโดยตรง ดังนั้น
เราจึงไม่พบไลเคนในเมืองใหญ่และเขตอุตสาหกรรม 
 สำหรับไลเคนที่เกิดขึ้นในบริเวณ กฟผ.แม่เมาะ ไม่

ว่าจะเป็นบริเวณใกล้โรงไฟฟ้า เหมืองลิกไนต์ และหมู่บ้าน
โดยรอบ กฟผ.แม่เมาะ ได้ทำการสำรวจชนิดของไลเคน

เบื้องต้น โดยงานวิจัยของ นางรำพรวน กันเจิม บัณทิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งได้ทำการศึกษาตั้งแต่
เดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน ๒๕๕๒ ในพื้นที่ศึกษาพบว่ามี
จำนวนชนิดครัสโตสมากว่าชนิดโฟลิโอส โดยเฉพาะบ้าน  
แม่จางและบ้านกอรวก พบจำนวนไลเคนมากที่สุด ๒๐ ชนิด 
ในขณะที่บ้านสบจาง พบจำนวนไลเคนน้อยที่สุด ๑๑ ชนิด 
ย่อมแสดงว่าบริเวณนี้มีคุณภาพอากาศที่เหมาะสมจึงเจริญ
เติบโตอยู่ได้ และสามารถขยายพันธุ์ได้อย่างต่อเนื่องอีกด้วย  
 ดังนั้นเวลานี้ของอำเภอแม่เมาะ พร้อมแล้วกับ

กิจกรรมต่างๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้น ทั้งหมดคือการร่วมมือกัน
ทุกภาคส่วนในอำเภอแม่เมาะ เพื่อที่ทำให้แม่เมาะเป็นเมือง
น่าอยู่ ให้สมกับคำว่า “อากาศดีๆ มีอีกเยอะ” แล้วท่านล่ะ
พร้อมพิสูจน์ด้วยตัวเองหรือยัง 



ห้องสมุดสีส้ม
เรื่องและภาพ : ธิดาเทพ ลือขุนทด  
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 สัตว์พยากรณ์
สัญชาตญาณที่ถูกลืมเลือน
 สัตว์มีสัญชาตญาณพิเศษที่สามารถล่วงรู้เหตุการณ์บางอย่างได้ล่วงหน้าไม่ว่า   
จะเป็นการเกิดน้ำท่วม น้ำป่า พายุฝน ซึ่งคนสมัยก่อนได้อาศัยการสังเกตพฤติกรรมของ
สัตว์เหล่านี้ เพื่อรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้น การที่สัตว์กลายมาเป็นนักพยากรณ์ ได้ เพราะมนุษย์
สังเกตพฤติกรรมของมัน ถ้าสัตว์มีพฤติกรรมอย่างนี้ จะมีเหตุการณ์อย่างนั้นตามมา     
ซึ่งมีความถูกต้องแม่นยำมากกว่า ๕๐ เปอร์เซ็นต์ อาจจะถึง ๗๐ เปอร์เซ็นต์ เลยทีเดียว 

 พฤติกรรมของสัตว์พยากรณ์นี้เป็นปฏิกิริยาตอบสนองต่อสภาวะธรรมชาติ 
ที่ล้อมรอบตัวมันอยู่ ตัวอย่างที่เห็นได้คือ ก่อนเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ไต้หวัน มี
คนสังเกตเห็นแมลงสาบและหนูออกวิ่งพล่านไปหมด การที่สัตว์เหล่านี้รู้ว่ากำลังจะ
เกิดแผ่นดินไหวเนื่องจากมีคลื่นเสียงออกมา ซึ่งมนุษย์ไม่สามารถรับรู้ ได้ แต่
แมลงสาบและหนูสามารถรับคลื่นเสียงได้ ทำให้รู้ว่ากำลังเกิดอะไรขึ้น จึงแสดง         
ปฏิกิริยาดังกล่าวออกมา นอกจากแผ่นดินไหวแล้วยังมีเหตุการณ์อื่นๆ อีกหลาย
อย่างที่พฤติกรรมของสัตว์สามารถบอกให้เราทราบว่ากำลังเกิดอะไรขึ้น ซึ่งคนใน
สมัยก่อน มักใช้สัตว์ในการสังเกตดูพายุฝน น้ำท่วม น้ำป่า หรือความแห้งแล้งเป็น
ส่วนใหญ่ 
 ตัวอย่างพฤติกรรมของสัตว์บางชนิดที่แสดงออกมาว่ากำลังจะมีเหตุการณ์
อะไรขึ้นและสามารถอธิบายได้อย่างมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ คือ 

 ช่วงค่ำมีนกแมลงปอออกมาบินแสดงว่าฝนจะตก ตามปกติช่วงค่ำซึ่งเป็น
ช่วงที่ดวงอาทิตย์ตกดินไปแล้ว อากาศเริ่มเย็น แมลงปอจะไม่บินออกมาหากิน 
เพราะอากาศเย็นแมลงปอจะบินไม่ขึ้น แต่ ในช่วงก่อนฝนจะตก อากาศจะร้อน
อบอ้าว เพราะเกิดความกดอากาศต่ำ ซึ่งอากาศที่ร้อนอบอ้าวนี้จะไปกระตุ้นให้
แมลงปอบินออกมาหากิน ส่วนนกจะบินออกมาเป็นจำนวนมากเพราะว่ามีแมลงให้
กินมาก ดังนั้นจึงสังเกตเห็นว่าจะมีนกและแมลงปอบินออกมาเป็นจำนวนมากในช่วง
ที่ฝนจะตก 

 ถ้าพบเห็นหิ่งห้อยบินในระดับสูงขึ้น แสดงว่าฝนกำลังจะมา หิ่งห้อย
สามารถบินได้เพราะว่ามีอากาศพยุงตัว ขณะที่หิ่งห้อยบิน ปีกจะหมุนเป็นเลขแปด 
อากาศที่ลอยขึ้นจะช่วยยกตัวขึ้น ปกติหิ่งห้อยบินในระดับต่ำซึ่งเราสามารถมองเห็น
ได้ ในระดับสายตา เมื่อฝนใกล้จะตก เกิดความกดอากาศต่ำ อากาศจะลอยขึ้น 
เพราะฉะนั้นแมลงก็จะบินสูงขึ้นตามอากาศที่ลอยขึ้นจากพื้นดิน แต่ถ้าอากาศเย็น 
ความกดอากาศสูงแมลงจะบินใกล้ๆ พื้นดิน เพราะไม่สามารถบินผ่านอากาศที่อยู่
รอบตัวขึ้นไปได้ 

 อ้นเล็กหรือจิ้งหรีดโปร่งอพยพออกจากรูไปอยู่ ในที่สูง แสดงว่าน้ำจะท่วม 
ช่วงใกล้ฝนตกความกดอากาศจะต่ำ นั่นคืออากาศบนพื้นดินลอยขึ้นไป ทำให้อากาศ
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“ห้องสมุดสีส้มใส่ใจ  
อยากเห็นคนไทยรักการอ่าน” 

จากบริเวณอื่นที่เย็นกว่าไหลเข้ามาแทนที่ เป็นการพัดเอาลม
และฝนเข้ามา อ้นเล็กและจิ้งหรีดโปร่งสามารถรับรู้ถึงความ
กดอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปได้ เนื่องจากเมื่อมีความกดอากาศ
ต่ำ น้ำหนักอากาศที่กดทับตัวมันน้อยลง มันจึงรู้ ได้ว่าอีก   
ไม่นานจะต้องมีลมและฝนเกิดขึ้นในบริเวณนั้น ดังนั้นเมื่อมี
ความกดอากาศต่ำลง อ้นเล็กและจิ้งหรีดโปร่งจึงเริ่มอพยพขึ้น
ที่สูง 

 ตะกวดวางไข่ ในที่สูง แสดงว่าอาจจะเกิดน้ำท่วม
ตามปกติตะกวดจะวางไข่ในจอมปลวก ถ้าตะกวดวางไข่ที่โคน
จอมปลวกแสดงว่าน้ำจะน้อย แต่ถ้าตะกวดขุดที่ยอดจอม

ปลวกแล้ววางไข่ไว้ข้างบนแสดงว่าน้ำจะมาก การที่ตะกวดรู้ว่าจะต้องวางไข่ที่ ใดนั้น 
ตะกวดจะดูจากตำแหน่งที่ปลวกอาศัยอยู่ ถ้ามีปลวกอยู่ที่โคนจอมปลวกแสดงว่าน้ำ
ไม่ท่วม ตะกวดก็จะวางไข่ที่ โคนจอมปลวก แต่ถ้าปลวกขึ้นไปอยู่ทางด้านบนของ
จอมปลวก แสดงว่าจะเกิดน้ำท่วม ตะกวดก็จะขึ้นไปวางไข่ที่ยอดจอมปลวก 
 คำอธิบายเกี่ยวกับพฤติกรรมบางอย่างของสัตว์ที่แสดงออกมาว่าจะมี

เหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนั้นอาจจะไม่ชัดเจน แต่พฤติกรรมบางอย่างของสัตว์ก็แสดง
ว่าจะมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นจริงๆ เช่น พฤติกรรมการขนไข่ของมดเพื่อหนีน้ำ 
ถึงแม้ว่าพฤติกรรมของสัตว์เปลี่ยนแปลงไปบ้างแต่สัญชาตญาณที่ตอบสนองต่อ
สภาวะธรรมชาติที่ล้อมรอบตัวมันยังคงอยู่ ให้มนุษย์ที่ช่างสังเกตได้ ใช้ประโยชน์
เพื่อเตรียมรับเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น 

ที่มา : สัตวพยากรณ์สัญชาตญาณศาสตร์ที่ถูกลืมเลือน โลกสีเขียว  
ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๕ พฤศจิกายน-ธันวาคม ๒๕๔๒ 

 

As the Future Catches You  
เมื่ออนาคตไล่ล่าคุณ 
 หนังสือเล่มที่แนะนำนี้ อยากให้รู้ว่าโลกกำลังไปทางไหน และอยากให้
ศึกษาวิธีคิดทั้งของผู้เขียนและของโลก ผู้เขียนเล่าเหตุการณ์หลายตอนใน
ประวัติศาสตร์ที่ผิดพลาดเพราะความยึดมั่นถือมั่นเกินไป ประวัติศาสตร์เป็น   
บทเรียนที่ดีเสมอ ผู้ฉลาดที่จะเรียนรู้จากประวัติศาสตร์จะพร้อมเผชิญกับอนาคต
ได้อย่างฉลาด 
 ดังนั้น โลกของเราจะเป็นอย่างไรในอีก ๕๐ ปี หรือ ๑๐๐ ปีข้างหน้า 

ขึ้นอยู่กับความสามารถของเราที่จะรับ และปรับตัว เพื่อรับมือกับความท้าทาย 
ทางเศรษฐกิจ การเมือง และจริยธรรม ในยุคแห่งจีโนมิกส์-ดิจิทัล 
 หนังสือเล่มนี้มีสาระที่น่าสนใจไม่น้อย เช่น บทที่ ๑๓ บอกว่า “สิ่งยิ่ง

ใหญ่ในโลกนี้ ไม่ใช่ที่ซึ่งเรายืนอยู่ แต่เป็นทิศทางที่เรากำลังจะไปถึง” และ “เมื่อ
ความก้าวหน้าเคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว เช่นในปัจจุบัน แค่มานั่งนับว่าใครเป็นเหยื่อ
บ้างก็ยากแล้ว” 
 ถึงแม้ว่าหนังสือเล่มนี้จะหนาไปบ้าง แต่สาระและข้อคิดที่ชวนให้

ตระหนัก อาจทำให้วางไม่ลง ประกอบกับการจัดวางรูปเล่มทันสมัย รับรองว่าคุณ
จะชอบหนังสือเล่มนี้ 

ฮวน เอนริเกซ์เขียน
ชวนิต ศิวะเกื้อ และสมสกุล เผ่าจินดามุขแปล
ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์บรรณาธิการที่ปรึกษา
บริษัทเนชั่นบุ๊คส์อินเตอร์เนชั่นแนล
จัดพิมพ์พิมพ์ครั้งที่๓เมษายน๒๕๔๖ปกแข็ง
๒๘๔หน้า๓๙๕บาท



ใส่ ใจสังคม
เรื่องและภาพ:ยุทธชาติ เพียรมานะกิจ 
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 สายน้ำแห่งคลองนาทับ อำเภอจะนะ จังหวัด
สงขลา ก็เฉกเช่นเดียวกันกับสายน้ำต่างๆ ที่ได้หล่อเลี้ยง
ผู้คนสองฟากฝั่งคลอง มานานนับร้อย นับพันปี  
 ผู้ ใหญ่เกบ หนุ่มใหญ่วัย ๕๐ เศษ แห่งหมู่ ๔ 

ชุมชนบ้านท่าคลอง ซึ่งอาศัยอยู่และทำมาหากินกับคลอง 
นาทับ มาแต่เด็กวัยเยาว์ ย้อนอดีตเท่าที่พอจำความได้ ให้
เราฟังระหว่างรับบทมัคคุเทศก์จำเป็นพาคณะเราล่องเรือไป
ตามคลองนาทับ ว่า แต่ก่อนคนในละแวกนี้อยู่อาศัยกันไม่กี่
ครัวเรือน จะหาปู หาปลา มากิน มาขาย ก็หากันได้สบาย 
หย่อนเบ็ด เหวี่ยงแห ไม่นาน ก็ได้ตามจำนวน  แต่มาสมัยนี้ 
กว่าจะได้จำนวนพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง ก็ต้องใช้เวลานานขึ้น  
เพราะ กุ้ง หอย ปู ปลา เริ่มหายากเต็มที 
 “นี่ขนาดผู้ ใหญ่เกบบอกว่าน้อยลงนะ แต่เท่าที่

สังเกตจากเรือที่กำลังเก็บเบ็ด เก็บอวน ก็ได้โขอยู่ ไม่อยาก
จะคิดเลยหากย้อนเวลากลับไปตามที่ผู้ ใหญ่เล่า จำนวนจะ
มากมายมหาศาลขนาดไหน”      
 สิ้นเสียงของผู้ ใหญ่ ใจดี ตัวผมเองก็ต้องลุ้นกับคำ

ตอบที่ว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงเกิดจากอะไร 

วิถีชุมชน  
บน เส้ นท า ง ขุ มสมบั ติ

คลองนาทับ 

สิ่งมีชีวิต และ น้ำ ถือเป็นขุมทรัพย์ที่มีค่าสำหรับคนที่มีอาชีพประมง  
เพราะหากขาดปัจจัยที่สำคัญดังกล่าวแล้ว ก็เท่ากับสูญสิ้นซึ่งรายได้ ในการดำรงชีพ 
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เพราะกลัวว่า โรงไฟฟ้าจะนะ ที่ตั้งอยู่ห่างออกไปกว่า ๒๐ 
กิโลเมตร จะถูกยกไปเป็นเหตุที่ทำให้ กุ้ง หอย ปู ปลา น้อยลง 
แต่เมื่อได้ยินคำตอบ ใจก็ชื้นขึ้นมาหน่อย แต่ก็อดกังวลตามผู้ ใหญ่
เกบไม่ได้ แม้ผู้ ใหญ่จะย้ำว่า สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากจำนวนผู้คน
ตามลำน้ำที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น จากสมัยลุงเกบเด็กๆ มีคนเพียง
ไม่ถึงพัน แต่เดี๋ยวนี้กลับเพิ่มเป็นหมื่นคน 
 เมื่อมีคนมากขึ้น ก็ต้องแย่งกันทำมาหากิน โดยเฉพาะ

อาชีพประมง ที่เป็นอาชีพหลักของคนที่นี่ สัตว์น้ำที่จับได้ จึงต้อง
เฉลี่ยปริมาณกันไป  นอกจากนี้ มีการปล่อยน้ำเสียจากชุมชน 
โรงงาน และจากพื้นที่การเกษตร ที่ปล่อยสารเคมีลงคลองนาทับ 
ก็ ไปบั่นทอนสภาพแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ของคลองนาทับ      
ให้ลดน้อยลง 

 ก็ท่าจะจริงตามผู้ ใหญ่ว่า เพราะตลอดลำคลอง เราพบ 
อวน แห หรือแม้กระทั่งโพงพาง เครื่องจับสัตว์น้ำที่หลวงห้ามใช้
เป็นจำนวนมาก จึงอดคิดไม่ได้ หากปล่อยให้เป็นอย่างนี้ต่อไป
เรื่อยๆ ต้องกระทบกับวิถีชีวิตของผู้คนแถวนี้แน่นอน ไม่ช้าก็เร็ว 
 ล่องเรือต่อไปสักพัก ตามทิศทางมุ่งสู่ปากอ่าว ผู้ ใหญ่เกบ 

ก็บอกให้นายท้ายเรือซึ่งอดีตเป็นถึงผู้ ใหญ่บ้าน ชะลอความเร็ว  
(แหม ทริปเรา เท่ไม่หยอก มีผู้ ใหญ่บ้านถึง ๒ ท่าน ให้เกียรติ
ต้อนรับด้วยตัวเอง) เพื่อแวะให้เราได้รู้จักกับอีกอาชีพหนึ่งของชาว
ประมง ซึ่งสร้างรายได้อย่างงามให้กับชาวบ้าน นั่นคือ การวาง
รอกดักลูกปลาเก๋า เพื่อส่งขายต่อให้ผู้เลี้ยงปลาในกระชัง ซึ่งเขาให้
ราคาตามขนาดของลูกปลา ตกนิ้วละ ๕ บาท ซึ่งรอกที่ผู้ ใหญ่  
ยกขึ้นให้เราดูได้ลูกปลาขนาด ๔ นิ้ว ก็ ๒๐ บาท วันหนึ่งแต่   
ละราย จะวางรอกทิ้งไว้ ๓๐-๔๐ รอก ถ้าโชคดีมีปลาติดทุกรอก  
ก็สร้างรายได้ ๖๐๐-๘๐๐ บาท เป็นอย่างต่ำ ธรรมชาติช่างดีกับเรา
เสียจริง  
 การที่มีลูกปลามาอาศัยที่คลองนาทับ เป็นการสะท้อนให้

เห็นว่า คุณภาพน้ำในคลองนาทับยังอยู่ ในเกณฑ์ที่ดี  เหมาะสมใน
เจริญเติบโต และมีแหล่งที่ ให้พักหลบภัยแก่เหล่าสัตว์น้ำที่ยังอยู่ ใน
วัยอนุบาล ก่อนเติบโตได้ที่ และแหวกว่ายสู่ท้องทะเลกว้าง 
 ผู้ ใหญ่เกบ ชี้ ให้ดูกลุ่มต้นโกงกาง และแสม ที่มีอยู่ตาม

สองฝั่งลำคลอง ว่าเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำในวัยเยาว์ได้เป็นอย่าง
ดี และยังช่วยป้องกันคลื่นลม และการกัดเซาะของตลิ่ง ซึ่งหาก
ขาดต้นไม้เหล่านี้ ไปแล้ว ก็มีผลต่อวงจรชีวิตของสัตว์น้ำ และ
สุดท้าย ผลกรรมก็ตกกับชาวบ้านที่จะหาปู หาปลาลำบากขึ้น 
 เรือแล่นตามกระแสน้ำไปสักพัก ผู้ ใหญ่เกบ ก็ชี้ ให้ดูหมู่

ต้นโกงกางและแสม ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 
เข้าไปส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ สมัยเมื่อทีมงาน 
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กฟผ. เข้าไปสร้างความสัมพันธ์กับชาวบ้านในยุคก่อนสร้าง    
โรงไฟฟ้าจะนะ หน่วยที่ ๑ ที่กำลังเติบโตแผ่กิ่งก้านไปตาม     
ฝั่งคลองว่า มีส่วนช่วยให้ระบบนิเวศของที่นี่ยังดีอยู่ 
 เสียงจาก นายเผ่าพงษ์ เต็มสัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการฝ่าย

ชุมชนสัมพันธ์โครงการ กฟผ. ที่นั่งอยู่กลางเรือ ก็ดังขึ้นแข่งกับ
เสียงเครื่องยนต์เรือ และเสียงคลื่น ขยายความให้เราและ
สื่อมวลชนที่ร่วมคณะ ได้เข้าใจถึงความเป็นมาของโครงการ ว่า  
 กฟผ. ได้ ให้การสนับสนุน การปลูกและบำรุงรักษาป่า

ชายเลนในพื้นที่เสื่อมโทรมที่บริเวณ ๒ ฝั่งคลองนาทับ ตั้งแต่ปี 
๒๕๔๘ จนถึงปัจจุบันสามารถเพิ่มพื้นที่ได้กว่า ๓๐๐ ไร่ ซึ่งในปีนี้ 
ชุมชนได้คัดเลือกพื้นที่เพิ่มเติม จากที่ ใช้เป็นที่จอดเรือมาเป็นที่
ปลูกป่าชายเลน จำนวน ๒๐ ไร่ ที่บริเวณพื้นที่ หมู่ ๑ หมู่ ๓ 
และ หมู่ ๘ โดยได้นำกล้าไม้ป่าชายเลน ได้แก่ ต้นโกงกาง ต้น
โปร่งแดง เข้าปลูกทั้งฝักและกล้าถุง เพื่อฟื้นฟูและเติมเต็มให้ป่า
ชายเลนกลับมาสมบูรณ์ 
 นับจากวันนั้นถึงวันนี้ ต้นไม้รุ่นแรกที่ กฟผ. ร่วมกับ 

ชาวบ้านปลูก ได้เติบใหญ่ สูงเด่น เป็นสง่ากว่า ๖-๑๐ เมตร เป็น
แหล่งอนุบาลสัตว์น้ำได้เป็นอย่างดี ช่วยดักตะกอนที่จะพัดเข้าสู่
คลองนาทับ และป้องกันการกัดเซาะชายตลิ่ง ช่วยชะลอการเสีย
สมดุลและฟื้นฟูระบบนิเวศให้กลับคืนมา ส่งผลให้ชุมชนมีรายได้ 
มีความมั่นคงในอาชีพประมง และสุดท้าย คือ การมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 
 กำลังฟังและคิดตามไปเพลินๆ ถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้น ซึ่ง

อย่างน้อย กฟผ. ก็มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วิถีชีวิตของชุมชน
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คลองนาทับให้คงอยู่ต่อไป ก็ถึงท่าเทียบเรือสุดท้าย ซึ่งหากเราเลย
ไปก็จะออกสู่อ่าวไทย 

 
 เมื่อกราบเรือกระทบฝั่ง สำหรับเราหมายถึงการสิ้นสุด
การเดินทาง แต่สำหรับชาวบ้านคลองนาทับแล้วเป็นเพียงการ
หยุดพัก  เพื่อกลับไปหาลูก เมีย ก่อนจะออกเดินทางไปแสวงโชค
ครั้งใหม่ ในวันรุ่งอีกครั้งกับขุมทรัพย์ ที่ยังคงแหวกว่าย รออยู่ ใน
คลองนาทับ... ส่วนเราได้แต่ภาวนาขอให้ชาวบ้านทุกคนโชคดี ได้
ขุมทรัพย์ตามที่ปรารถนาเช่นนี้ตลอดไป   



ประหยัดพลังงาน
เรื่อง:สิรีมาศ สุวรรณมนตรีภาพ:กองผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
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มาใช้หลอดตะเกียบ
เบอร์ 5กันดีกว่า...

 เมื่อเอ่ยถึงหลอดตะเกียบ เชื่อว่าทุกท่าน
คงรู้จักกันดี และปัจจุบันมีการใช้กันอย่างแพร่หลาย

แทบทุกบ้านทุกครัวเรือนเลยทีเดียว สืบเนื่องจากหลอด
ตะเกียบที่มีคุณภาพจะผ่านการรับรองว่าได้มาตรฐาน ให้ความ
มั่นใจในการใช้งานว่าใช้แล้วประหยัดไฟ ประหยัดเงิน และ
ปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สิน จึงต้องเป็นหลอดตะเกียบ
เบอร์ 5   
 

 หลอดตะเกียบเป็นหลอดแก้ว ภายในบรรจุด้วยก๊าซ
และสารปรอท จะเปล่งแสงออกมา เมื่อโมเลกุลของสารปรอท
ถูกกระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้าที่วิ่งไปมาระหว่างอิเล็กโทรดที่ขั้ว
หลอดทั้งสองข้าง สารปรอทจะปล่อยรังสีอัลตราไวโอเลต 
เมื่อกระทบกับตัวหลอดที่ถูกเคลือบไว้ด้วยฟอสฟอรัส ก็จะ
ปรากฏออกมาเป็นแสงสว่าง 
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 หลอดตะเกียบเบอร์ 5 กินไฟน้อยกว่าหลอดไส้โดย
กินไฟเพียงหนึ่งในห้าของหลอดไส้ ขณะเดียวกันให้เกิดแสง
สว่างที่เท่ากันด้วย ช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าได้ประมาณร้อยละ 
๘๐ รวมทั้งมีความร้อนน้อยกว่าหลอดไส้ ในขณะใช้งาน   
ทั้งอายุการใช้งานนานกว่าหลอดไส้ จึงช่วยประหยัดค่าใช้

จ่ายของประชาชน ช่วยประหยัดพลังงานของประเทศ รวม
ทั้งลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ในกระบวนการ
ผลิตไฟฟ้าที่แหล่งผลิต อันเป็นสาเหตุของการเกิดก๊าซเรือน
กระจกและภาวะโลกร้อน  อีกทั้งสะดวกต่อการใช้งาน 
เนื่องจากเราสามารถนำหลอดตะเกียบใส่แทนหลอดไส้ชนิด
ขั้วเกลียวได้ทันที 

 หากท่านเดินซื้อของตามห้างสรรพสินค้า จะเห็น
หลอดตะเกียบหลากหลายชนิด หลายรูปแบบ หลายยี่ห้อ 
และหลายวัตต์  ให้เลือกซื้อไปใช้ได้ตามความต้องการของ
แต่ละคน แต่จะเลือกแบบไหน อย่างไรที่ถูกตาต้องใจใน   
รูปลักษณ์ คุณภาพ และราคาที่เหมาะกับเงินในกระเป๋า    
ก็อย่าลืมว่า ควรเลือกซื้อที่มีฉลากเบอร์ 5 อันเป็นสัญลักษณ์
ของการประหยัดและมีประสิทธิภาพ ที่ติดอยู่ข้างกล่อง
เท่านั้น นะคะ 

 
 



พลังงานหมุนเวียน
เรื่องและภาพ:ประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่ะเมาะ 
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 นอกจากนี้ ยังได้รับรางวัล Inventor 
Awards ด้านวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม 
จากผลงานกว่า ๓๐๐ ชิ้น ในงาน “วันนักประดิษฐ์” 
ประจำปี ๒๕๕๑ ซึ่งล้วนเป็นผลงานที่ได้รางวัล
จากสภาวิจัยแห่งชาติและจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน 
 โครงการศึกษาและวิจัยเพื่อพัฒนาเครื่อง

ผลิตไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กเขื่อนแม่จาง เป็น
ความร่วมมือระหว่าง กฟผ. กับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งจุดเริ่มต้นของ
การประดิษฐ์คิดค้นนี้ เนื่องจากปัจจุบันเชื้อเพลิง
ฟอสซิลชนิดต่างๆ มีราคาเพิ่มขึ้น ปริมาณที่เหลืออยู่ก็น้อยลงและ
มีแนวโน้มจะไม่เพียงพอต่อการใช้งานในอนาคต การพัฒนา
โครงการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำขนาดใหญ่ก็สามารถทำได้ยาก อย่างไร
ก็ตามประเทศไทยก็ยังมีแหล่งน้ำขนาดเล็กอีกมากที่มีศักยภาพ
เพียงพอสำหรับการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กได้ 

เครื่องผลิตไฟฟ้า 
พลังน้ำขนาดเล็ก 

เขื่อนแม่จาง 
...จิ๋วแต่แจ๋ว 

 เมื่อต้นปีที่ผ่านมา เครื่องผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ
ขนาดเล็กเขื่อนแม่จาง (Small Axial Flow Hydro 
Turbine-Generator: Mae Chang project)     
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.) ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นระดับชมเชย 
สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย ของ   
สภาวิจัยแห่งชาติ  ซึ่งในปีนี้ผลงานประดิษฐ์คิดค้นใน
สาขา ดังกล่าวไม่มีผู้ ใดได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยม จึงถือ
ได้ว่ารางวัลชมเชยเป็นรางวัลระดับสูงสุดของปีนี้ 

 จากเหตุผลดังกล่าว จึงนำมาสู่ความคิด
ริเริ่มร่วมกันของฝ่ายก่อสร้างพลังน้ำ กฟผ. และ
สถาบันการศึกษาที่เห็นว่าควรศึกษาและวิจัยเพื่อ
พัฒนาเครื่องผลิตไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก โดยใช้
วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ของประเทศไทยให้มากที่สุด 
 นายประโมทย์ ฉมามหัทธนา ผู้ช่วย     

ผู้ว่าการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำ กฟผ. ในฐานะ
หัวหน้าโครงการศึกษาและวิจัย เปิดเผยถึงแนวคิด
การออกแบบเครื่องผลิตไฟฟ้านี้ว่า ได้นำองค์ความ
รู้ด้าน Turbo machine และ Computational Fluid 

Dynamics (CFD) มาใช้ ในการออกแบบให้เครื่องผลิตไฟฟ้า  
พลังน้ำมีประสิทธิภาพ แล้วนำข้อมูลด้านอุตสาหกรรมในประเทศ
ไทยมาพิจารณาประกอบกับการออกแบบเพื่อให้ชิ้นส่วนอุปกรณ์
ต่างๆ ส่วนใหญ่ของเครื่องผลิตไฟฟ้าพลังน้ำต้นแบบของเครื่อง 
สามารถผลิตภายในประเทศได้ 
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 “เครื่องผลิตไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กแบบ Small 
Axial flow turbine Generator ที่ออกแบบและผลิตโดยคน
ไทย สามารถใช้งานได้ดีกับสภาพแหล่งน้ำของประเทศไทย 
เหมาะสมกับหัวน้ำ (Head) ของแหล่งน้ำแต่ละแหล่ง ที่สำคัญ 
คือ เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีพลังน้ำ ซึ่งจะนำไปสู่การ
พัฒนาการผลิตที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น” 

 จากผลงานการออกแบบและการผลิตภายใน
ประเทศ แสดงให้ เห็นถึงศักยภาพในการพัฒนาไปสู่
อุตสาหกรรมได้  และเกิดประโยชน์ที่มีคุณค่าต่อเศรษฐกิจ
เป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ล้านบาท หากนำไปผลิตและ 

ติดตั้ งเครื่องผลิตไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก ในเขื่อนที่มี
ศักยภาพของกรมชลประทานประมาณ ๔๐๐ แห่ง  
นอกจากนี้ยังสามารถขยายผลไปยังแหล่งน้ำขนาดเล็กที่ยัง
ไม่ได้พัฒนาในอนาคตได้อีกด้วย 
 ในอนาคตต่อไปอาจจะมีการพัฒนาโครงการเครื่อง

ผลิตไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กขึ้นในแต่ละภาค เพื่อเป็นศูนย์
เรียนรู้ และให้ข้อมูลแก่ประชาชนที่สนใจ พร้อมให้คำปรึกษา
แก่ประชาชนที่ต้องการพัฒนาแหล่งน้ำในชุมชน เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้แก่ชุมชนของตนอีกด้วย 

 เครื่ อ งผลิ ต ไฟฟ้ าพลั งน้ ำ จิ๋ ว แต่ แจ๋ วนี้ 
นอกจากการใช้ประโยชน์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าแล้ว  
ยังก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศในด้าน
ต่างๆ เช่น เป็นการส่ง เสริมพลังงานทดแทน 
(Renewable Energy) ซึ่งช่วยลดการนำเข้าพลังงาน
เชื้อเพลิงจากต่างประเทศ ต้นทุนที่ ใช้พลังน้ำในการผลิต
ต่ำกว่าพลังงานทดแทนประเภทอื่น เพราะไม่ต้องนำเข้า
เครื่องผลิตไฟฟ้าจากต่างประเทศ นอกจากนี้ การซ่อมแซมบำรุง
รักษา ยังสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องพึ่ ง
เทคโนโลยีจากต่างประเทศ 
 เครื่องผลิตไฟฟ้าพลังน้ำนี้สามารถเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้า

ขนาดเล็กที่กระจายไปภูมิภาคต่างๆ โดยเป็นพลังงานจาก
ธรรมชาติ  ซึ่งเป็นพลังงานพื้นฐานสำหรับการพัฒนา และสร้าง
ความเจริญให้กับท้องถิ่นที่ห่างไกล 
 ขณะผลิตกระแสไฟฟ้าจะไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม 

และอาจเกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมน้อยมากเมื่อเทียบกับการ
ผลิตกระแสไฟฟ้ารูปแบบอื่น 
 การดำเนินงานวิจัยและพัฒนาโครงการนี้  เป็นการสร้าง

ความเข้มแข็งในความรู้ด้านเทคโนโลยีพลังงานจากน้ำแก่บุคลากร
ไทย และมีส่วนช่วยในการพัฒนาสังคม ไม่ว่าจะเป็นการจ้างงาน 
การพัฒนาแรงงานในภาคอุตสาหกรรม นอกจากนี้ความรู้ที่ ใช้ ใน
การผลิต ยังสามารถนำมาใช้ประโยชน์สำหรับการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพให้แก่โรงไฟฟ้าพลังน้ำของไทยในระยะยาวๆ ได้ 



นวัตกรรม
เรื่องและภาพ:ประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ 
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กฟผ.แม่เมาะ คิดค้นงานวิจัยอนุรักษ์พลังงาน 
คว้ารางวัลวิชาการมูลนิธิ“กำธน สินธวานนท์” 
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 การอนุรักษ์พลังงาน เป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญที่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ให้ความสำคัญ 
มาโดยตลอด ซึ่งนอกจากการรณรงค์ ให้ประชาชนทั่วไปและภาคเอกชนประหยัดพลังงานไฟฟ้าแล้ว หน่วยงานต่างๆ
ภายใน กฟผ. ก็ต้องดำเนินนโยบายเพื่อลดการใช้พลังงานภายในหน่วยงานเช่นกัน โดยหนึ่งในนโยบายหลักด้าน 
การประหยัดพลังงานของสายงานผลิตไฟฟ้า กฟผ. ก็คือ การอนุรักษ์พลังงานที่ ใช้ ในกระบวนการผลิตไฟฟ้า  
หรือ Station Service นั่นเอง 

 การอนุรักษ์พลังงานที่ ใช้ ในกระบวนการผลิตไฟฟ้า 
(Station Service) คือ การลดการใช้พลังงานไฟฟ้าใน
อุปกรณ์และเครื่องจักรต่างๆ ในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน 
ไม่ว่าจะเป็นระบบสายพาน มอเตอร์ไฟฟ้า ปั๊มน้ำ เป็นต้น 
ยิ่ง กฟผ. สามารถประหยัดพลังงานในกระบวนการผลิตได้
มากเท่าใด ก็หมายถึงปริมาณไฟฟ้าที่สูญเสียน้อยลง ทำให้ 
กฟผ. สามารถลดต้นทุนในการผลิต และจ่ายพลังงานไฟฟ้า

ไปยังประชาชนได้มากขึ้น ซึ่งผลงานวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์
และปรับปรุงระบบป้อนน้ำหินปูนในการเดินเครื่องกำจัดก๊าซ
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ โรงไฟฟ้าแม่เมาะหน่วยที่ ๔-๗ เพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุด” เป็นหนึ่งในงานวิจัยที่ได้รับงบประมาณ
สนับสนุนโครงการจาก กฟผ. ในปี ๒๕๕๑ ที่ทำผลงานตอบ
สนองนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานที่ ใช้ ในระบบการผลิต
ไฟฟ้า จนประสบความสำเร็จและสามารถนำไปติดตั้งใช้งาน
จริง ช่วยองค์กรและประเทศชาติประหยัดพลังงาน 
๑,๖๑๓,๕๙๒ กิโลวัตต์ หรือคิดเป็นเงินกว่า ๔ ล้านบาทต่อปี 
จนได้รับการเชิดชูเกียรติรางวัลด้านผลงานวิชาการ อันดับ 

ที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๒ ของมูลนิธิ “กำธน สินธวานนท์”  
โดยมีพลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี ในฐานะ
ประธานมูลนิธิฯ เป็นผู้มอบรางวัล ณ หอประชุมเกษม    
จาติกวณิช ณ สำนักงานกลาง กฟผ. นนทบุรี เมื่อเดือน
กรกฎาคม ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา 
 ผลงาน “การวิเคราะห์และปรับปรุงระบบป้อนน้ำ

หินปูนในการเดินเครื่องกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์    
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ หน่วยที่ ๔-๗ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด” 
เกิดจากการรวมตัวของสมาชิกในกลุ่มแบบข้ามสายงาน 
(Cross Function) ได้แก่ นายสมชาย ยงประยูร หัวหน้า
กองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ๑ เป็นหัวหน้าโครงการ 
นายไพฑูรย์ วิเศษการ หัวหน้ากองปฏิบัติการระบบกำจัด
ก๊าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ นายบุญธันทว์ เอมย่านยาว 
หัวหน้าแผนกประสิทธิภาพระบบกำจัดก๊าซซัลเฟอร์       
ไดออกไซด์ นายมรกต อินทุดม วิศวกรระดับ ๘ นายรุ่งวิทย์ 
ผลดี วิศวกรระดับ ๗  นายสมชาย สารเงิน ช่างระดับ ๗ 
จากแผนกบำรุงรักษาเครื่องกลระบบกำจัดก๊าซซัลเฟอร์   
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ไดออกไซด์ และนายอุทัย พวงสายใจ 
วิศวกรระดับ ๙ จากส่วนกลางฝ่ายการ
ผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เป็นเลขาฯ กลุ่ม  
 ทั้งกลุ่มได้ศึกษาวิ เคราะห์และ

ปรับปรุงระบบป้อนน้ำหินปูนในการเดิน
เครื่องกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์โรงที่ 
๔-๗ ซึ่งใช้ระบบท่อป้อนน้ำหินปูนเดียวกัน 
โดยมีที่มาของปัญหาคือ ในการป้อนน้ำ
หินปูนเข้าระบบเพื่อทำปฏิกิริยาในการ
กำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์นั้น จะต้อง
ป้อนน้ำหินปูนเข้าไป โดยเครื่องปั๊มน้ำ
หินปูน (Reagent Feed Tank) จำนวน ๒ 
เครื่อง (โรงไฟฟ้า ๒ โรง ต่อหนึ่งปั๊ม) ซึ่ง
มีมอเตอร์อยู่ปั๊มละ ๒ ตัว (สำรอง ๑ 
เครื่อง) โดยความต้องการน้ำของเครื่อง
กำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์แต่ละเครื่อง
อยู่ที่ประมาณ ๘๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 
แต่เพื่อป้องกันการแข็งตัวของหินปูนที่อยู่
ในท่อยาวประมาณ ๒ กิโลเมตร จึงต้องมี
แรงดันน้ำหินปูนอีกประมาณ ๒๐๐      
ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง เพื่อให้น้ำสามารถ
ไหลเวียนสู่ถังเก็บ ซึ่งคิดเป็นอัตราไหล
เวียนน้ำในระบบ (Total Pump Flow) ถึง 
๒๘๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง และต้องใช้
มอเตอร์ปั๊มทั้ง ๒ เครื่อง ในการเดินปั๊มน้ำ
หินปูน (Reagent Feed Tank) เพื่อป้อน
น้ำหินปูนเข้าสู่เครื่องกำจัดก๊าซซัลเฟอร์  
ไดออกไซด์ นอกจากนี้การที่มอเตอร์ปั๊มไม่
สามารถควบคุมความเร็วรอบได้ จึงต้อง
เดินเต็มกำลังทั้ง ๒ ตัว ทำให้ใช้พลังงาน
สูงและเกิดเหตุขัดข้องบ่อยครั้ง 
 ทางกลุ่มจึงได้วิเคราะห์ปัญหาและ

ทำการแก้ไขโดยการใช้แนวคิดการควบคุม
รอบของมอเตอร์ โดยได้ทดลองติดตั้งชุด
ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ (Inverter) 
พร้อมทั้งเปลี่ยนชุดวาล์วและวาล์วควบคุม
อัตราการไหลกลับรวมถึงอุปกรณ์ปรับ
ความเร็วรอบมอเตอร์ (VSD : Variable 
Speed Drive)  ซึ่งหลังจากการติดตั้งและ
เก็บข้อมูล พบว่า ชุดวาล์วและ Inverter 
สามารถจ่ายน้ำหินปูนให้เครื่องกำจัดก๊าซ
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ทั้ง ๒ เครื่องได้ ใน

อัตราแรงดัน (๘ บาร์) และปริมาตรน้ำเท่า
เดิม แต่ ใช้อัตราไหลเวียนน้ำในระบบ 
(Total Pump Flow) ลดลงเหลือเพียง 
๒๕๖.๔ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง และจาก
การควบคุมแรงดันน้ำไหลกลับถังเก็บให้
เหลือเพียง ๘๐-๙๐ ลูกบาศก์เมตรต่อ
ชั่วโมง น้ำในระบบจึงเหลือมากพอที่จะเดิน
เครื่องมอเตอร์ของปั๊มน้ำหินปูน (Reagent 
Feed Tank) เพียงเครื่องเดียว เพื่อส่งน้ำ
หินปูนเลี้ยงระบบเครื่องจำกัดก๊าซซัลเฟอร์
ไดออกไซด์ของโรงไฟฟ้าหน่วยที่ ๔-๗ ได้
อีกด้วย 
 ความสำเร็จในการใช้ชุดควบคุม

และปรับความเร็วรอบมอเตอร์ และการ
ปรับปรุงระบบวาล์วควบคุมแรงดันและ
อัตราการไหลกลับ ทำให้มีมอเตอร์ปั๊ม

สำรองเพิ่มขึ้น ๓ ตัว และระบบมอเตอร์
ปั๊มน้ำหินปูน (Reagent Feed Tank) เพิ่ม
ขึ้นอีก ๑ ระบบ สร้างความมั่นคงและ
ประสิทธิภาพมากขึ้น และยังลดปัญหา
มอเตอร์ขัดข้องเนื่องจากกระแสไฟฟ้าเกิน
ทำให้ค่าบำรุงรักษาลดลง นอกจากนี้    
ยังสามารถประหยัดเงินได้ถึง ๔ ล้านบาท
ต่อปีจากการลดใช้ ไฟถึง ๑,๖๑๓,๕๙๒  
กิ โลวัตต์ต่อปี โดยผลงานนี้ จะนำไป   
ขยายผลเพื่อติดตั้งและทดสอบในเครื่อง
ก ำจั ด ก๊ า ซซั ล เฟอร์ ไ ดออก ไซด์ ขอ ง     
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ โรงที่ ๘-๑๓ ต่อไป 
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 ในปี ๒๕๕๔ นี้ 
สายงานผลิตไฟฟ้า กฟผ. 
ได้กำหนดเป้าหมายการ
อนุ รั กษ์พลั ง งานที่ ใช้ ใน
กระบวนการผลิ ต ไฟฟ้ า 
(Station Service) ต่อกำลัง    
การผลิตรวม (Gross 
Generat ion) ในโรงไฟฟ้า
แม่เมาะ โรงที่ ๔-๗ คิดเป็น 
๑๑.๖๒ เปอร์เซ็นต์ และในโรงไฟฟ้า ๘-๑๓   
คิดเป็น ๙.๘๒ เปอร์เซ็นต์ โดยงานด้าน
วิจัยและพัฒนา รวมถึงผลงานด้านการ
ปรับปรุงคุณภาพงาน จะเป็นส่วนสำคัญที่
จะช่วยให้บรรลุเป้าหมาย ในการประหยัด
พลังงาน ซึ่งจะส่งผลดีต่อทั้งองค์กรและ
ประเทศชาติในการประหยัดค่าใช้จ่าย และ
ยังได้กำลังการผลิตไฟฟ้าเพื่อรองรับการ
พัฒนาของประเทศเพิ่มขึ้นอีกด้วย 



นานาทัศนะ
เรื่อง:นรากร ทับทิมดีภาพ:นิรุตต์ หมั่นกิจ 
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 “กล้ามั้ย?” Key message เก๋ๆ ของโครงการ “ปลูกต้นกล้า ป่าต้นน้ำ 
ถวายพ่อ” ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยโครงการฯนี้ 
ได้เชิญชวนคนไทยทั้งประเทศ มาร่วมแสดงพลังความกล้า ด้วยการปลูก
ต้นไม้ ๙๘๔,๐๐๐ ต้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ทรงมีพระชนมพรรษาครบ ๘๔ พรรษา หรือ ๗ รอบ ในวันที่ ๕ ธันวาคม 

๒๕๕๔ ซึ่งไม่ ใช่แค่ปลูกต้นไม้เท่านั้น แต่เรายังมีการดูแลรักษาตลอดระยะเวลา ๒ ปีเต็ม   
เพื่อต้นกล้าจะได้กลายเป็นต้นไม้ ใหญ่ ที่ยืนต้นคู่กับป่าต้นน้ำของไทยตลอดไป เราลองมาดูกันสิว่า.. หนุ่มๆ สาวๆ เค้าจะมี
ไอเดียเจ๋งๆ ยังไง เกี่ยวกับการดูแลรักษาต้นไม้ ให้หยั่งราก ยืนต้น และอยู่กะเราไปนานๆ 

การดูแลต้นไมด้้วยวิธีง่ายๆ
เริ่มที่ตัวคุณ..

 “พี่ตู่ ” ภพธร    
สุนธรญาณกิจ “ปกติแล้ว
ผมอยู่คอนโดครับ ก็เลย
ไม่ ค่ อ ย ไ ด้ ป ลู ก ต้ น ไ ม้  
เท่าไหร่ แต่สำหรับผม 
ต้ น ไม้ เ ป รี ยบ เสมื อน 
...ความรักครับ... ถ้าเรา

ไม่ดูแล ไม่ ใส่ ใจ ไม่คอยเติมความรักความเอาใจใส่ ให้กับ
เค้า เค้าก็จะเหี่ยวเฉาตายได้ ฉะนั้นเราต้องหมั่นรดน้ำ 
พรวนดินให้กับความรักของเราบ่อยๆ ครับ  ยังไงผมก็ขอ
ฝากโครงการปลูกต้นกล้า ป่าต้นน้ำ ถวายพ่อ ของ กฟผ. 
ด้วยนะครับ อยากให้ทุกคนมาร่วมปลูกต้นไม้กันเยอะๆ 
อนาคตประเทศไทยของเราจะได้ไม่มีเหตุการณ์น้ำท่วมอีก
ต่อไปครับ” 

 “พี่น็อต” วรุตม์ 
พิทักษ์สรยุทธ และ 
“น้องเดียร์ ” พัชรีพร 
วิเศษฐา “ผมเป็นคน
ชอบซื้ อ ต้ น ไ ม้ ค รั บ 
ชอบความสวยงาม
ของต้นไม้ชนิดต่างๆ 
ดู แ ล้ ว ผ่ อ น ค ล า ย    
ดีครับ แต่สิ่งที่ยาก นั้นคือการดูแลความ
สวยงามนั้นให้คงอยู่เหมือนกับตอนที่ ได้มาใหม่ๆ ครับ 
จริงๆ แล้วต้นไม้ก็เหมือนกับคนรักล่ะครับ ต้องการการ
ดูแลเอาใจใส่ ถ้าไม่ดูแลมันก็จะเฉาไปในที่สุดครับ  
 ขณะเดียวกันต้นไม้ก็เหมือนตุ๊กตานะคะ เรามักจะ

แต่งตัวให้เค้าด้วยการติดโบว์ หรือหาพร๊อพเก๋ๆ มาตกแต่ง 
เพื่อสร้างสีสันให้กับทั้งตัวเราและต้นไม้ ซึ่งเป็นวิธีที่ง่าย
มากเลย สามารถเปลี่ยนบรรยากาศได้ตลอดเวลา (ตาม
อารมณ์ของเจ้าของ) แถมยังถ่ายรูปโชว์ได้อีกด้วย ที่สำคัญ
ยังเป็นการเพิ่มพลังทางจิตใจได้อีกทางค่ะ มองแล้วผ่อน
คลายสบายตาและเพลิดเพลิน ส่วนเค้า (ต้นไม้) ก็ได้
เปลี่ยนคอสตูมไปด้วยค่ะ” 
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 ตอนนี้โลกของเราก็เริ่มส่งสัญญาณความอ่อนแอ มาสู่คน
เราอย่างต่อเนื่อง... ไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วม แผ่นดินไหว ฯลฯ สาเหตุ
หลักๆ ก็มาจากฝีมือมนุษย์นั่นเอง ฉะนั้นก่อนที่จะไม่มีโลกใบสวย
ให้เราได้อยู่กัน เราควรช่วยกันโอบอุ้มโลกด้วยสองมือเปล่าของเรา
กันดีกว่านะครับ 

“น้องเบนซ์” ลลิตา พรธนบดี 
และ “น้องจอย” ภัทรินญา  
บุญเลิศ “เราสองคนเป็นคน
ที่ธรรมชาติอยู่แล้วค่ะ ยิ่ง
เ ห็ น ต้ น ไ ม้ เ ย อ ะ ๆ 
บร รย าก าศสุ ด แสนจ ะ
สดชื่น ยิ่งชอบมากมาย 

การดูแลต้นไม้ของเราสองคนก็คือ “ใจ” รัก
ที่จะดูแลค่ะ ปลูกด้วยใจ ทำด้วยใจ ใส่ ใจในรายละเอียด
ต่างๆ มองประโยชน์ของต้นไม้ แล้วเราก็จะทะนุถนอมเค้า
อย่างดี เพื่อให้เค้ามาช่วยโลกที่เราอยู่อีกทางค่ะ ที่สำคัญ

ออฟฟิตต่างๆ ก็ควรหันมาใช้กระดาษ Reuse หรือ 
Recycle กันเยอะๆ นะคะ เพื่อลดการตัดต้นไม้ค่ะ” 

“พี่หน่อย” ภัทร์ฐิตา  
ชีวะปัญญาโรจน์ และ  
“พี่ษา” ญาณิพัชญ    
บุญดำรงศักดิ์ “พี่เป็นคน
ที่ปลูกต้น ไม้ เยอะมาก 
เพราะบ้านของพี่ติดกับ 
เขาเขียว ฉะนั้นตื่นมาก็

จะได้สัมผัสกับความสดชื่น บรรยากาศดี ซึ่งแทบจะหาที่
กรุงเทพไม่ได้แล้ว พี่จะเป็นคนที่อารมณ์ดี ชอบเปิดเพลง 

ร้องเพลงให้ต้นไม้ฟังตลอด พี่ว่าส่วนนี้แหละ ที่ทำให้บ้านพี่
มีแต่ความเขียวขจีและน่าอยู่ ขอบอกว่าเคล็ดลับนี้พี่     
ไม่สงวนนะคะ แล้วคุณจะสัมผัสได้ว่าต้นไม้จะร่าเริงและดูมี
ชีวิตชีวาขึ้นเยอะ” 

 “ น้ อ ง รั น ” 

สรัญญา วันทโกศรี และ 
“น้องโรจนี ” สุทัศญา   
จุลแสน “สั งคมเมือง
ทำให้เราสองคนไม่ค่อย
ได้สัมผัสกับต้น ไม้และ
ธรรมชาติมากนัก แต่เราสองคนก็มีต้นไม้ที่ปลูกกันที่
โรงเรียนสมัยเด็กๆ ค่ะ ซึ่งเราก็จะต้องไปคอยรดน้ำ ใส่ปุ๋ย 
ให้เค้าตลอด เพราะด้วยความที่เป็นเด็ก ก็จะเห่อต้นไม้ของ
ตัวเองกัน อีกอย่างก็แข่งกันกับเพื่อนๆ ด้วย ก็เลยสนุก
มากกับการดูแลต้นไม้ ตอนนี้ต้นที่เราปลูกกันก็น่าจะโตแล้ว
นะคะ ยังไม่ได้ไปเยี่ยมเค้าเลยตั้งแต่มาเรียนมหาวิทยาลัย 
แต่ยังไงก็คิดถึงต้นไม้ต้นแรกในชีวิตที่ได้ลงมือปลูกและดูแล
เสมอค่ะ” 



โลกธุรกิจ
เรื่อง: ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ กฟผ.  ภาพ: กองผลิตสื่อประชาสัมพันธ ์
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สายงานผลิตไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  
จับมือสร้างพันธมิตรทางธุรกิจกับ GE Energy เพื่อเป็นช่องทาง 

ในการแสวงหาโอกาสขยายธุรกิจที่จะเกิดประโยชน์กับ กฟผ.  
ในอนาคตพร้อมๆกับการส่งเสริมให้ธุรกิจบำรุงรักษาก้าวไปสู่ 

การเป็นผู้ ให้บริการชั้นนำในระดับภูมิภาค 

 เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม 
๒๕๕๔ ที่ผ่านมา นายสุรศักดิ์     
ศุภวิฑิตพัฒนา รองผู้ว่าการ
ผลิตไฟฟ้า และนายไพศาล          
คัจฉสุวรรณมณี ผู้ช่วยผู้ว่าการ
บำรุงรักษาโรงไฟฟ้า การไฟฟ้า
ฝ่ า ยผลิ ตแห่ งปร ะ เทศ ไทย 
(กฟผ.) เป็นผู้ แทน กฟผ.    
ลงนามในบันทึกกรอบความร่วมมือ (Memorandum of 
Collaboration : MOC) ร่วมกับ Mr.Kenji Uenishi 
President/ Regional Executive of GE Energy Asia 
Pacific และนายโกวิท คันธาภัสระ Country Executive 
Indo-China ผู้แทน GE Energy  โดยมี นายพิษณุ   
ทองวีระกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการธุรกิจเดินเครื่องและบำรุงรักษา 
กฟผ. พร้อมคณะผู้บริหารทั้งสองฝ่าย ร่วมเป็นสักขีพยาน 
ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒๐ อาคาร ท.๑๐๒ สำนักงานกลาง 
กฟผ. นนทบุรี 

กฟผ.จับมือGEEnergy
พัฒนาธุรกิจบำรุงรักษาเป็นผู้ ให้บริการระดับภูมิภาค

นายสุรศักดิ์ ศุภวิฑิตพัฒนา 
รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 
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 การลงนาม 
MOC ในครั้ งนี้ มี
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ เ พื่ อ 
ร่ ว ม มื อ กั น พั ฒ น า
ศักยภาพของ กฟผ. 
ให้มีขีดความสามารถ

ที่สูงขึ้น ในงานซ่อม
ชิ้นส่วนเครื่องกังหัน
ก๊าซของ GE ในประเทศไทย รวมถึงงานซ่อมบำรุง
รักษาเครื่องกังหันก๊าซ Generator Control 
System ที่ออกแบบโดย GE และยังเป็นการสร้าง
พันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อเป็นช่องทางในการแสวงหา
โอกาสขยายธุรกิจที่จะเกิดประโยชน์ร่วมกันทั้งสอง
ฝ่ายในอนาคต อันเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะส่งเสริมให้
ธุรกิจบำรุงรักษาของ กฟผ. ก้าวไปสู่การเป็นผู้ ให้
บริการชั้นนำ ในระดับภูมิภาค โดย MOC ฉบับ  
ดังกล่าว มีอายุความร่วมมือเป็นเวลา ๓ ปี นับ  
ตั้งแต่วันที่ได้รับการลงนามใน MOC ซึ่งจะมีการ
ร่วมมือในโครงการต่างๆเพิ่มเติมภายใต้ขอบเขต
ความร่วมมือ โดยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการดำเนินธุรกิจ
ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่ายต่อไป 

นายไพศาล คัจฉสุวรรณมณี 
ผู้ช่วยผู้ว่าการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า 



ท่องโลกกว้าง
เรื่องและภาพ:สมชาย หาญญานันท ์
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 จากสนามบินฮีทโธรว์นั่งรถตู้รับจ้างซึ่งคน
ขับเป็นชาวฮ่องกงไปเมืองบาธโดยใช้ เวลา ๑ 
ชั่วโมง ได้พักแรมเมืองนี้ ๓ คืน 

ตะลุย ลอนดอน 
ตะลอน เอดินเบอระ 
 นับเป็นเวลานานเกือบ ๑๒ ชั่วโมงบน
เครื่องบินโบอิ้ง ๗๔๗ ลำใหญ่ของการบินไทย
จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิลัดฟ้าบินตรงมุ่ง
หน้าสู่ท่าอากาศยานลอนดอนฮีทโธรว์ ซึ่งเป็น
สนามบินที่มีการจราจรหนาแน่นที่สุดแห่งหนึ่ง
ของโลก แต่ละปีจะมีผู้ โดยสารเข้าไปใช้บริการ
มากกว่า ๗๖ ล้านคน 

 จากเมืองบาธเดินทางไปสนามบินบริสตอลขึ้นเครื่องบิน
ต้นทุนต่ำไปยังสนามบินเอดินเบอระโดยใช้เวลาเกือบชั่วโมง     
เอดินเบอระ เป็นเมืองหลวงของสกอตแลนด์ มีลักษณะภูมิ
ประเทศเป็นภูเขาสูง เป็นเมืองที่เจริญมากที่สุดแห่งหนึ่ง ติดอันดับ
เมืองที่มีนักท่องเที่ยวมากที่สุดเป็นอันดับ ๒ รองจากกรุงลอนดอน 
จุดเด่นของเมืองนี้คือความงดงามของสถาปัตยกรรมแบบนี โอ
คลาสสิก สไตล์จอร์เจียน เป็นเมืองที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป 
 ถนนคนเดินที่อนุรักษ์ไว้อย่างถนนรอยัลไมล์มีกิจกรรม
และสิ่งสุนทรีที่หาดูได้ยาก ได้แก่ ผู้ชายนุ่งกระโปรงลายสกอตยืน
เป่าปี่สกอตซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของชาติ การแสดงมายากล การ
แสดงดนตรีคลาสสิก ร้านขายของที่ระลึก ร้านขายอาหาร รวมทั้ง

มีรูปปั้นของอดัม สมิท นักเศรษฐศาสตร์ชื่อดังของโลกก็เป็นคน
เมืองนี้ 
 เจ.เค.โรลลิ่ง นักเขียนชื่อดังใช้เมืองเอดินเบอระเป็น

สถานที่เขียนนวนิยายเรื่อง “แฮรี่ พอตเตอร์” จนโด่งดังไปทั่วโลก 

      บาธตั้งอยู่ห่างจากลอนดอนไปทางทิศตะวันตก ๑๕๖ 
กิโลเมตร มีประชากรเพียง ๘๐,๐๐๐ กว่าคน เป็นเมืองเล็กๆที่
มีอายุยาวนานกว่า ๒,๐๐๐ ปี เดิมพวกโรมันได้เข้ามาแผ่อิทธิพล

ตั้งรกรากในสมัยนั้นและได้ทิ้งมรดกด้านสถาปัตยกรรมไว้คือ 
สถานที่อาบน้ำแบบโรมันหรือโรมันบาธ (Roman Baths) เมือง
บาธได้รับฐานะขี้นทะเบียนมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกในปี 
พ.ศ. ๒๕๓๐ (คศ.๑๙๘๗) ปัจจุบันอนุรักษ์เป็น “พิพิธภัณฑ์สปา
โรมันแห่งบาธ” โดยเสียค่าเข้าชม อีกแห่งที่น่าสนใจคือพิพิธภัณฑ์
แฟชั่น 
 หลานสาวที่เรียนปริญญาโท มหาวิทยาลัยบาธ เล่าให้ฟัง

ว่า มีนักศึกษาไทยกระเป๋าและมือถือหายแต่ก็ได้รับคืน และมี
ระบบคัดแยกขยะ ระหว่างรอรถประจำทางมีคนเมาขึ้นไปบนรถ 
พนักงานขับรถไม่ยอมออกรถ ไม่นานก็มีตำรวจมานำตัวคนเมาลง
จากรถ บาธจึงเป็นเมืองที่ปลอดภัย สะอาด มีระเบียบวินัย และ
การบังคับใช้กฎหมายยอย่างเคร่งครัด  
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ตะลุย ลอนดอน 
ตะลอน เอดินเบอระ 

ภูมิประเทศที่สวยสดงดงามของสกอตแลนด์
ยังใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ฮอลลีวูด
หลายเรื่องไม่ว่าจะเป็น “เบรฟฮาร์ท” และ  
“แฮรี่พอตเตอร์” ที่พลาดไม่ได้ก็คือ ปราสาท
เอดินเบอระบนเนินเขาสูงเพื่อป้องกันการ
รุกรานข้าศึก ซึ่ ง เป็นสถานที่ เปิดตัวของ
หนังสือเรื่องแฮรี่ พอตเตอร์ มีบรรยากาศคล้าย
ฉากเมืองแม่มดในท้องเรื่อง 
      จากเอดินเบอระนั่งรถไฟไปยังเมือง 

ดันดี ระหว่างสองข้างทางเห็นทุ่งหญ้าเขียวขจีสุด
ลูกหูลูกตาพร้อมฝูงแกะ ม้ากำลัง เล็มหญ้า     
นับเป็นเส้นทางรถไฟที่มีทิวทัศน์ธรรมชาติสวยงามมากแห่งหนึ่ง
ของยุโรป 
 ๒ วันสุดท้ายในกรุงลอนดอนได้เข้าไปเยือนพิพิธภัณฑ์

และทัวร์สนามฟุตบอลเชลซี ค่าเข้าชม ๑๘ ปอนด์ พาทัวร์สนาม

กีฬา ห้องแต่งตัว ห้องเทรนนิ่ง ห้องแถลงข่าว ภายในพิพิธภัณฑ์
ได้จัดแสดงประวัติสโมสร ถ้วยรางวัลแห่งชัยชนะต่างๆ รวมทั้งมี
ขายของที่ระลึก 
 เช้ าวันต่อมาชมการสับ เปลี่ ยนเวรยามที่ เ รี ยกว่ า 

“Changing Guards” ที่พระราชวังบักกิ้งแฮม ซึ่งมีคนหลั่งไหลมา
เฝ้าดูจนแน่นขนัด บ่ายไปดูชิงช้าสวรรค์ลอนดอนอาย (London 
Eye) นับเป็นชิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุดในยุโรป แต่ละแคบซูลสามารถ
จุคนได้ถึง ๒๕ คน  
 แหล่งชอปปิ้งสำหรับคนกระเป๋าหนักในลอนดอน คือ 

ถนนออกซ์ฟอร์ดที่มีผู้คนมาชอปปิ้งพลุกพล่านมากที่สุดแห่งหนึ่ง 
ถนนบอนด์เป็นถนนที่มีสินค้าแบรนด์เนมระดับโลกตั้งอยู่ เช่น 
หลุยส์วิตตอง กุชชี่ ชาแนล เป็นต้น เมื่อมาลอนดอนแล้วสถานที่

นักชอปไม่ยอมพลาดคือ
ห้างแฮร์รอดส์ ซึ่ ง เป็น
ห้างสรรพสินค้าที่หรูที่สุด
แห่งหนึ่งของโลก เป็น
สัญลักษณ์ของลอนดอน
ไปแล้ว เจ้าของเป็น
ชาวอียิปต์ ภายใน
ตกแต่ งสไตล์อี ยิปต์
โบราณ มีรูปสฟิงซ์

ตามฝาผนัง  และมีโอกาสไปลิ้มรส
เป็ดย่างที่ได้ชื่อว่าอร่อยที่สุดในโลกที่ภัตตาคาร Four Seasons   
 อังกฤษเคยได้ฉายาว่า “ดินแดนที่พระอาทิตย์ไม่เคย

ตกดิน” เพราะมีอาณานิคมอยู่ทั่วทุกทวีป จึงมีคนหลายเชื้อชาติ
ศาสนามาปักหลักอยู่ แต่ละปีมีคนหลั่งไหลมาเที่ยวอังกฤษนับสิบ
ล้านคน เพราะดินแดนแห่งนี้มีตำนานเล่าขาน มีวัฒนธรรมอัน

หลากหลายที่ชวนหลงใหล ไม่ว่าจะเป็นทีมฟุตบอลลีกชื่อดัง การ
แข่งขันเทนนิสวิมเบิลดันระดับโลก อดีตวงดนตรีชื่อดังอย่าง
เดอะบีทเทิล รวมทั้งมหาวิทยาลัยเก่าแก่ ชื่อเสียงโด่งดังระดับโลก
อย่างมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด  
  สิ่งที่เป็นความประทับใจจากการตะลอนทัวร์ ในครั้งนี้คือ 
การจัดระบบโครงข่ายรถไฟใต้ดินในอังกฤษ ๑๐ กว่าสายที่มี
มากว่า ๑๐๐ ปี การให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
อย่างเป็นระบบและจริงจังโดยใช้สื่อผสมที่ทันสมัย มีอุปกรณ์
สื่อสารหลายภาษาให้เลือกฟัง ความสะอาดของบ้านเมือง ความ
เป็นระเบียบ การเคารพกฎจราจร ซึ่งคนไทยควรเอาเป็นแบบ
อย่างเพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ และ
ประเทศของเราให้เจริญยิ่งขึ้นต่อไป 

         
         



ท้ายเล่ม

 EGAT Magazine จัดทำโดย ฝ่ายสื่อสารองค์การ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่ปรึกษา ธาตรี ริ้วเจริญ เยาวลักษณ์   
โหตรภวานนท์ ยุวดี ธงสุวรรณ รัชดา ทองอยู่ วัชรินทร์ ชมภูศรี รัชดาพร เสียงเสนาะ บรรณาธิการ ยุทธชาติ เพียรมานะกิจ หัวหน้ากอง
บรรณาธิการณัฐกา ปีตะเสน กองบรรณาธิการ กฤษณ์ สุนทรชาติ นิรุตต์ หมั่นกิจ สุรินทร์ หล่อฤาทัย นรากร ทับทิมดี อัครพล รักศรีรุ่งเรือง 
ธิดาเทพ ลือขุนทด ชลิศา แดงจำรูญ ภาพและศิลปกรรม กองผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์การ สมาชิกและจัดส่ง แผนกบริการ     
งานเผยแพร่ โทร. ๐ ๒๔๓๖ ๔๘๒๑ จัดพิมพ์โดย กองผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์การ สำนักกองบรรณาธิการ แผนกข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์ภายใน อาคารประชาสัมพันธ์ กฟผ. สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บางกรวย นนทบุรี ๑๑๑๓๐          
โทร. ๐ ๒๔๓๖ ๔๘๒๓  
 EGATMagazine เผยแพร่ความรู้ด้านพลังงานไฟฟ้าและการดำเนินงานของ กฟผ. ทั้งนี้ ความคิดเห็นเป็นของผู้เขียนมิใช่ของ กฟผ. 
บรรณาธิการ ขอสงวนสิทธิ์ ในการแก้ไขหรือปรับปรุงต้นฉบับเพื่อความเหมาะสม 

��

 การทำงานให้สำเร็จผลอันพึงประสงค์ได้ด้วยดีนั้น 
เบื้องต้น แต่ละคนจะต้องมีปณิธานที่เที่ยงตรง ในอันที่จะ
ทำงานทำหน้าที่ด้วยความอุตสาหะ พยายาม และความหนักแน่น
อดทน ให้บรรลุผลสำเร็จ เมื่อจะเริ่มงานสิ่งใด ก็ ให้พยายาม
คิดพิจารณาให้จนเห็นจุดหมาย เห็นสาระและประโยชน์ที่แท้
ของงานนั้นอย่างแจ่มแจ้ง แล้วจึงลงมือกระทำด้วยความตั้งใจ 
มั่นใจ และด้วยความรับผิดชอบอย่างสูง ให้งานดำเนิน
ลุล่วงตลอดไปอย่างต่อเนื่อง โดยมิ ให้บกพร่อง   
เสียหาย ข้อสำคัญตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน ต้อง
พยายามควบคุมกายใจและความคิดให้สงบ ตั้งมั่น
หนักแน่นอย่าให้คลายจากความเพียร และอย่าให้ 
หวั่นไหว ฟุ้งซ่านไปกับความพอใจ ไม่พอใจ หรือ
อุปสรรคและปัญหาต่างๆ นอกจากนั้น ยังจะต้องมี
ความสุจริตใจ และจริงใจต่อผู้เกี่ยวข้องร่วมงานทุกฝ่าย
ทุกคน พร้อมทั้งประพฤติปฏิบัติต่อกันและกันอย่าง
เหมาะสม ด้วยความเมตตาอารีและความไม่มีอคติ เพื่อ
ให้สามารถร่วมงานประสานประโยชน์กันได้ อย่าง
สอดคล้องและมีประสิทธิภาพ... 

 
 

คำพ่อ
สอน

● พระบรมราโชวาท	●  
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

ของมหาวิทยาลัยมหิดล 
วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๓๓ 

ข้อมูล : หนังสือ “คำพ่อสอน” ประมวลพระบรมราโชวาท
และพระราชดำรัสเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน 
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