


	 สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	ร่วมกับสมาคม

โฆษณาแห่งประเทศไทย	จัดพธิปีระกาศผลและมอบรางวลัภาพยนตร์

โฆษณาดีเด่นทางโทรทัศน์เพื่อผู้บริโภค	 (สคบ.	 อะวอร์ด)	 ครั้งที่	

๑๑	 ซึ่งภาพยนตร์โฆษณาชุด	 “แสง”	 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทย	(กฟผ.)	ได้รบัรางวลัชมเชยในประเภทเฉลมิพระเกยีรติ	

โดยมี	 นายพงษ์ดิษฐ	 พจนา	 รองผู้ว่าการกิจการสังคม	 เป็นผู้แทน	

กฟผ.	ขึ้นรับรางวัล	ณ	โรงภาพยนตร์สยามภวาลัย	ห้างสรรพสินค้า

สยามพารากอน	กรุงเทพฯ	เมื่อวันที่	๒๙	สิงหาคม	๒๕๕๕

	 นายพงษ์ดิษฐ	 พจนา	 รองผู้ว่าการกิจการสังคม	 กฟผ.	

เปิดเผยว่า	 ภาพยนตร์โฆษณา	 ชุด	 “แสง”	 เป็นภาพยนตร์โฆษณา

ชิ้นที่สองของ	 กฟผ.	 ที่ได้รับรางวัลบนเวทีน้ี	 หลังจากภาพยนตร์

โฆษณาชุด	Blackstart	 เคยได้รับรางวัลรองชนะเลิศ	 อันดับ	 ๒	

สคบ.	 อะวอร์ด	 ครั้งที่	 ๙	 มาแล้ว	 และการที่ภาพยนตร์โฆษณา

ของ	 กฟผ.	 ผ่านการคัดเลือกที่เข้มข้นจากภาพยนตร์โฆษณา

ทั่วประเทศเกือบ	 ๕,๐๐๐	 เรื่อง	 จนได้รับถึง	 ๒	 รางวัลในรอบ	

๓	 ปีย่อมเป็นบทพิสูจน์ความสําเร็จในการยกระดับมาตรฐาน

การสร้างสรรค์ภาพยนตร์โฆษณาของ	 กฟผ.	 ได้เป็นอย่างด ี

	 ภาพยนตร์ โฆษณาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว	ชุด	“แสง”	ของ	กฟผ.	ผลิตขึ้นเพื่อถวายความจงรัก

ภักดี	โดยถ่ายทอดพระปรีชาสามารถด้านพลังงานของพระองค์ผ่าน

แสงและเงาจากการแสดงนาฏยกรรมแสงของคณะนกัแสดง	“คดิบวก

สิปป์”	 ซึ่งภาพที่ถ่ายทอดออกมานั้นสอดคล้องกับภารกิจหลักของ	

กฟผ.	ในการผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย

	 เมื่อวันที่	๓	กันยายน	๒๕๕๕	นายเผดิมชัย	สะสมทรัพย์	

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน	เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศ

เกียรติคุณโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุจากการทํางานให้เป็นศูนย์	

ประจําปี	๒๕๕๕	(Zero	Accident	Campaign)	ให้กบัหน่วยงาน	กฟผ.	

๑๖	 แห่ง	 และบริษัทเอกชน	 ที่สามารถลดสถิติการประสบอันตราย	

จากการทํางานได้ตามหลักเกณฑ์ของโครงการ	ในระดับทอง	ระดับ

เงิน	ระดับทองแดง	และใบประกาศเกียรติคุณระดับต้น	

ซึ่งสถานประกอบกิจการที่ได้รับโล่หรือเกียรติบัตร

ตดิต่อกนัครบ	๕	ปี	ในแต่ละระดบั	จะได้รับการพจิารณา

เลื่อนระดับที่สูงขึ้นไปอีกหนึ่งระดับ

	 ทั้งนี้มีหน่วยงาน	 กฟผ.	 ที่ได้รับโล่รางวัลและ					

ใบประกาศเกียรติคุณ	ทั้งสิ้น	๑๖	แห่ง	คือ	 โล่รางวัล

ระดับทอง	จํานวน	๒	แห่ง	ได้แก่	เขื่อนอุบลรัตน์	และ

เขื่อนจุฬาภรณ์	 โล่รางวัลระดับเงิน	 จํานวน	 ๒	 แห่ง	

ได้แก่	 เขื่อนวชิราลงกรณ	และเขื่อนภูมิพล	 โล่รางวัล

ระดับทองแดง		จํานวน	๘	แห่ง	ได้แก่	เขื่อนท่าทุ่งนา	

โรงไฟฟ้าลานกระบือ	 โรงไฟฟ้านํ้าพอง	 โรงไฟฟ้าวังน้อย	 ฝ่าย				

ปฏิบัติการภาคหนือ	 จังหวัดพิษณุโลก	 สํานักงานสกลนคร	 สถานี

ไฟฟ้าแรงสูงสกลนคร	 ๑	 โรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี	 และเขื่อนสิริกิติ์	

เกียรติบัตรรางวัลระดับต้น	จํานวน		๔	แห่ง	ได้แก่	เขื่อนศรีนครินทร์	

ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ	 สํานักงานเชียงใหม่	 ๒	 สํานักงาน

นครราชสีมา	และเขื่อนสิรินธร

บนระเบียง

๒

๑๖ หน่วยงาน กฟผ. เข้ารับโล่ 
Zero Accident Campaign ปี ๒๕๕๕

โฆษณาชุด “แสง” สร้างชื่อให้ กฟผ. 
รับรางวัลชมเชย สคบ. อะวอร์ด ประเภทเฉลิมพระเกียรติ



	 เมื่อวันที่	 	๒๖	กันยายน	๒๕๕๕	นายพิทยา	พุกกะมาน	
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลแก่สถานประกอบการที่ปฏิบัติตาม
มาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมีการ
จัดการสภาพแวดล้อมดีเด่น	 ประจําปี	 ๒๕๕๔	 (EIA	 Monitoring	
Awards	2011)	โดยในครั้งนี้		การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	
(กฟผ.)	 ได้รับ	 ๒	 รางวัล	 ได้แก่	 รางวัลดีเด่นประเภทคมนาคม	
โครงการท่าเทียบเรือขนถ่ายนํ้ามันเชื้อเพลิง	 สําหรับโรงไฟฟ้าพลัง
ความร้อนกระบี่	โดยมี	นายสุรพล	วงศ์ธัญญกรณ์	ผู้อํานวยการโรง
ไฟฟ้าภาคใต้	เป็นผู้แทน	กฟผ.	รับรางวัล	และรางวัลดีเด่น	ประเภท
พลงังานและอตุสาหกรรมอืน่ๆ	โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนอื	โดย
มี	นายสุชา	เหมือนแก้ว	ผู้อํานวยการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ	เป็น
ผู้แทน	 กฟผ.	 รับรางวัล	ณ	ห้องวายุภักษ์	 ๕-๖	 ศูนย์ราชการและ
คอนเวนชันเซ็นเตอร์	แจ้งวัฒนะ	กรุงเทพฯ
	 ทั้งนี้	 โครงการท่าเรือขนถ่ายนํ้ามันเชื้อเพลิงสําหรับ        
โรงไฟฟ้ากระบี่ที่ได้รับรางวัลนี้	 ท่าเรือตั้งอยู ่ห่างจากโรงไฟฟ้า
ประมาณ	 ๑๖	 กิโลเมตร	 โดยเดินท่อนํ้ามันผ่านใต้ดินส่งเข้า                    
โรงไฟฟ้ากระบี่	 ซึ่งมีการส่งรายงานให้กับคณะกรรมการติดตาม    
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	 ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธาน	

อย่างต่อเน่ือง	 มีการดูแลส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์ที่สุด	 การได้รับ 
รางวัลของโครงการในครั้งนี้นับเป็นปีที่	๓	และปีหน้าจะส่งประกวด
ในประเภทดีเยี่ยมต่อไป
	 ส่วนโรงไฟฟ้าพระนครเหนือที่ได้รับรางวัลเช่นกัน	 เป็น    
โรงไฟฟ้าในพื้นที่ชุมชน	 โดยรอบในรัศมี	 ๕	 กิโลเมตร	 มีชุมชนอยู่
ประมาณ	๒๖๐	ชุมชน	นอกจากความมั่นคงเรื่องการผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าแล้ว	 กฟผ.	 ได้ให้ความสําคัญกับการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อม   
และความปลอดภัยเป็นหัวใจหลัก	 เพื่อให้ชุมชนมั่นใจว่า	 โรงไฟฟ้า
พระนครเหนอืมผีลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมน้อยทีส่ดุ	ส่งผลต่อคณุภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคนในชุมชน

	 เม่ือวันที	่๑๔	กนัยายน	๒๕๕๕	ทีอ่าคารสารนเิทศ	๕๐	

ปี	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ได้มีพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ	

“นักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปี	 ประจําปี	 ๒๕๕๕” 

โดยสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	

ร ่วมกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	 และชุมนุม    

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย	จัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติ

นักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีอุดมการณ์	 มีการนําวิธีการใหม่ๆ	

มาประยุกต์ใช้เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของสมาชิก	 ปฏิบัติ

ตามหลักการของสหกรณ์สากล	 และมีธรรมาภิบาล	 ซ่ึงในปีนี้ 

นายสุทศัน์	ปัทมสริวัิฒน์	ผูว่้าการการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย	

(กฟผ.)	ฐานะประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์	กฟผ.	ได้รับคัด

เลือกให้เป็นนักสหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปี

	 นางจุฑาทิพย์	 ภัทราวาท	 ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการ

ด้านสหกรณ์	เปิดเผยว่า	คณะกรรมการสรรหาเล็งเห็นถึงคุณสมบัติ

ที่โดดเด่นของ	นายสุทัศน์	ปัทมสิริวัฒน์	ผู้ว่าการ	กฟผ.	คือ	เป็นผู้

บริหารมืออาชีพ	มีความรับผิดชอบสูง	นําสหกรณ์ไปในทิศทางของ 

การบริหารจัดการอย่างมีแบบแผน	 มีการบริหารจัดการท่ีดีเพื่อนํา

ประโยชน์สูส่มาชกิและชมุชน	จงึเลอืกให้ดาํรงตาํแหน่งนกัสหกรณ์ท่ี

มีคุณค่าแห่งปี	ประจําปี	๒๕๕๕		ทั้งนี้	คณะกรรมการสรรหาทุกท่าน

เชือ่ว่า	ผูท้ีไ่ด้รบัรางวลัประกาศเกยีรตคิณุจะทาํหน้าทีเ่ป็นต้นแบบทีด่ี

ในการดาํเนนิงานอย่างมุง่มัน่	ซือ่สตัย์	สร้างสรรค์	และพฒันาตนเอง

อย่างต่อเนื่องเพื่อขับเคลื่อนสถาบันสหกรณ์ที่ตนเองรับผิดชอบให้

เจริญก้าวหน้าด้วยความมั่นคงและยั่งยืน

๓

กฟผ. สุดยอด คว้า ๒ รางวัลดีเด่น ท�าตามมาตรการ EIA
โครงการท่าเทียบเรือฯ-โครงการ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ

ประธาน สอ.กฟผ. รับรางวัล “นักสหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปี” 
ต้นแบบน�าคุณค่าสู่การพัฒนาสหกรณ์



๔

กฟผ. สร้างความเชื่อมั่นบนเวที POWER-GEN Asia 2012 
ไฟฟ้าไทยมีเสถียรภาพ พร้อมก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

 ระหว่างวันที่	 ๒๖-๓๑	 สิงหาคม	 ๒๕๕๕	 นายณอคุณ	      

สิทธิพงศ์	 ปลัดกระทรวงพลังงาน	 ในฐานะประธานคณะกรรมการ

องค์การซเีกรฝ่ายไทย	(Thailand	National	Committee	of	CIGRE:	

TNC-CIGRE)	พร้อมด้วย	นายธนา	พุฒรังษี	รองผู้ว่าการระบบส่ง

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 (กฟผ.)	 รองประธานคณะ

กรรมการองค์การซเีกรฝ่ายไทย	นําทมีงานสมาชกิองค์การซเีกรฝ่าย

ไทย	จํานวน	๔๑	คน	จาก	กฟผ.	กฟน.	กฟภ.	พร้อมองค์กรภาครัฐ

และภาคเอกชนรวม	๗	หน่วยงาน	เดินทางไปร่วมประชุม	CIGRE	

Session	2012		ณ	กรุงปารีส	ประเทศฝรั่งเศส	ซึ่งได้มีการนําเสนอ

บทความทางวิชาการจากสมาชิกทั่วโลกกว่า	 ๔๐๐	 เร่ือง	 โดยเป็น

บทความจากองค์การซเีกรฝ่ายไทย	จาํนวน	๔	เรือ่ง	(กฟผ.	นาํเสนอ	

๑	 เรื่อง)	 ซึ่งนําเสนอเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านกิจการพลังงานไฟฟ้า	

เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้กับองค์กรด้านการไฟฟ้าจากนานาประเทศ	

และแสดงศักยภาพของการไฟฟ้าไทยบนเวทีนานาชาติ

	 เม่ือวันที่	 ๓	 ตุลาคม	 ๒๕๕๕	 ณ	 อาคารชาเลนเจอร์	 ๑	   
ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมอิมแพ็ค	 เมืองทองธานี	 ได้มี
พิธีเปิดนิทรรศการและการประชุมเชิงวิชาการด้านพลังงานไฟฟ้า         
และอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนและการพัฒนาพลังงานยั่งยืน	
(Power-Gen	 Asia	 2012	 and	 Renewable	 Energy	 World	       
Conference	&	Expo	Asia)	ภายใต้ชื่องาน	“มุ่งสู่พลังงานสะอาด
และความมั่นคงทางพลังงาน”	 (Towards	 a	 Clean	 and	 Secure	
Energy	Future)	ซึ่งในพิธีเปิด	นายพงษ์ดิษฐ	พจนา	รองผู้ว่าการ
กิจการสังคม	 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 (กฟผ.)	 ได้ขึ้น

กล่าวปาฐกถาพเิศษ	โดยมผีูเ้ข้าร่วมงานทัง้ชาวไทยและต่างประเทศ
ให้ความสนใจเข้ารับฟังเป็นจํานวนมาก
	 นายพงษ์ดษิฐ	พจนา	รองผูว่้าการกจิการสังคม	กฟผ.	กล่าว
ว่า	 กฟผ.	 มีความมุ่งมั่นที่จะดําเนินงานเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง
ด้านพลังงานให้กับประเทศ	 และมีการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	ซึ่งอาเซียนเป็นภูมิภาคที่มีความเจริญ
เติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา	     
ส่งผลให้มีการใช้พลังงานเพิม่สูงขึน้อย่างต่อเน่ือง	โดยทบวงพลงังาน
โลก	 (International	Energy	Agency	 -	 IEA)	คาดการณ์ว่า	การ
เติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของอาเซียนจะส่งผลให้ปริมาณการ
ใช้พลังงานเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ	๔.๔	ต่อปีไปจนถึงปี	๒๕๗๓	ซึ่งสูง
กว่าอัตราเฉลี่ยร้อยละ	๑.๔	ของทั่วโลก
	 “ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบด้านทําเลทีต่ัง้อยูใ่นยทุธศาสตร์
ที่เป็นศูนย์กลางของอาเซียน	 อีกทั้งเชื่อมโยงติดต่อกับภูมิภาค       
ลุ่มน้ําโขง	 มีโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่ง	 โดยเฉพาะมีโครงสร้าง
ระบบไฟฟ้าที่มั่นคง	 ทําให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายสําคัญสําหรับ
การลงทุนในอุตสาหกรรมไฟฟ้าของภูมิภาค	 ซึ่งจะช่วยเสริมสร้าง
ความมัน่คงในด้านพลงังานของประเทศไทยและภมูภิาคอาเซยีนใน
อนาคตต่อไป”	รองผู้ว่าการกิจการสังคม	กฟผ.	กล่าวในที่สุด

กระทรวงพลังงาน-กฟผ. น�าทีมซีเกรฝ่ายไทย 
ประชุม CIGRE Session 2012 ณ กรุงปารีส



๕

	 เมื่อวันที่	๑๑	ตุลาคม	๒๕๕๕	นายชนินทร์	 เชาว์นิรัติศัย		

ผู้ช่วยผู้ว่าการควบคุมระบบกําลังไฟฟ้า	 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทย	(กฟผ.)	เป็นประธานเปิดการสมัมนา	“ร้อยดวงใจผูผ้ลติ

ไฟฟ้าไทย	ปี	๒๕๕๕”	ณ	โรงแรมดุสิตธานี	พัทยา	จังหวัดชลบุรี	โดย

มีสมาชิกสมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนในประเทศไทยกว่า	๔๐	บริษัท	

กฟผ. สร้างชื่อ Thailand Quality Prize 2012
คว้า ๑ เพชร ๕ ทอง ๓ เงิน

กฟผ. มุ่งมั่นสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน
จัดสัมมนาผู้ผลิตไฟฟ้าทั่วประเทศ

ร่วมสมัมนา	เพือ่แลกเปลีย่นความคดิเหน็ด้านธรุกจิไฟฟ้า	สร้างการ

มส่ีวนร่วมและความสมัพนัธ์ทีด่รีะหว่าง	กฟผ.	กบัผูผ้ลติไฟฟ้าเอกชน	

ทั้งผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่	 (IPP)	 และผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนราย

เล็ก	 (SPP)	 เพื่อร่วมกันพัฒนาพลังงานไฟฟ้าของประเทศให้เพียง

พอ	มั่นคง	และมีประสิทธิภาพสูงสุด	ควบคู่กับการส่งเสริมให้มีการ

แข่งขนัทางธรุกจิผลิตไฟฟ้าอย่างเป็นธรรม	รักษาระดบัราคาพลงังาน

อย่างเหมาะสม	รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทน	เพื่อให้

เป็นทางเลือกแก่ประชาชน	และร่วมกันแก้ปัญหาโลกร้อนต่อไป

	 ทัง้นี	้ปัจจบุนัการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยต้องพึง่พาก๊าซ

ธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลักสูงถึงประมาณร้อยละ	๗๐	แต่จะค่อยๆ	

ลดลงตั้งแต่ปี	๒๕๕๘	เป็นต้นไป	ตามการวางแผนของ	กฟผ.	เพื่อ

ลดการใช้ก๊าซธรรมชาติให้เหลือร้อยละ	๕๘	ภายในปี	๒๕๗๓	โดย

การเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือก	ควบคู่กับการ

อนุรักษ์พลังงาน	 และการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน

หมุนเวียนให้มากขึ้น

	 เมื่อวันที่	 ๒๑	 กันยายน	 ๒๕๕๕	 สมาคมส่งเสริม

เทคโนโลย	ีไทย-ญีปุ่น่	(สสท.)	ได้จัดพธิมีอบรางวลั	Thailand	

Quality	Prize	2012	ครั้งที่	๒๙	ณ	ห้องแกรนด์ฮอลล์	ศูนย์

นิทรรศการและการประชุมไบเทค	 บางนา	 กรุงเทพฯ	 โดย

มี	 รศ.กฤษฎา	 วิศวธีรานนท์	 อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยี

ไทย-ญี่ปุ่น	เป็นประธาน	มีหน่วยงานภาครัฐและเอกชน	๔๘	

หน่วยงาน	รวม	๑๗๘	กลุ่ม	ร่วมแข่งขัน	และมีผู้สนใจร่วม

งานจากภาคธุรกิจอุตสาหกรรมกว่า	๑,๐๐๐	คน

	 สสท.	ได้จดัพธิมีอบรางวลั	Thailand	Quality	Prize	

เป็นประจําทุกปี	เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

นํากิจกรรมพัฒนาคุณภาพไปใช้ในการพัฒนาบุคลากรและเพิ่ม

ประสิทธิภาพขององค์กร	 โดยในปีนี้	 กฟผ.	ส่งกลุ่มพัฒนาคุณภาพ

เข้าร่วมแข่งขนัและผ่านเข้ารอบชงิชนะเลศิ	รวม	๙	กลุม่	รวมทัง้ร่วม

จัดแสดงนิทรรศการภายในงาน	ซึ่งบูธของ	กฟผ.	ได้รับความสนใจ

จากผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก

	 สําหรับผลการตัดสิน	 หน่วยงานของ	 กฟผ.	 ได้รับรางวัล

ต่างๆ	 ดังนี้	 รางวัลระดับเพชร	 ได้แก่	 กลุ่ม	 Young	 Smart	 จาก    

ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ	รางวัลระดับทอง	ได้แก่	กลุ่มพลังบริการ	

จากเขื่อนจุฬาภรณ์	กลุ่มฅนสายส่ง	สังกัดฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง	

กลุ่มสายฟ้า	 จากฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้	 กลุ่มท่าเรือรวมพลัง	 จาก	

ฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 กลุ่มหิน	 เหล็ก	 ไฟ	 จาก

ฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 รางวัลระดับเงิน	 ได้แก	่

กลุ่มพฤกษางาม	จากเขื่อนศรีนครินทร์	กลุ่มกังหันนํ้า	๒๐๐๙	จาก

เขื่อนวชิราลงกรณ	และกลุ่มฟ้าใหม่	จากโรงไฟฟ้านํ้าพอง



รอบรั้วพลังงาน

เรื่อง : ธิดาเทพ  ภาพ : กองผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ กฟผ.

๖

	 งานสมัมนาดังกล่าวจดัขึน้เมือ่วนัที	่๕	ตลุาคม	๒๕๕๕	โดย

มี	นายอารักษ์	ชลธาร์นนท์	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน	เป็น

ประธานเปิดงาน	นายชชัชาต	ิสทิธพินัธุ	์รฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวง

คมนาคม	และ	นายคุรุจิต	นาครทรรพ	รองปลัดกระทรวงพลังงาน	

กล่าวปาฐกถาในพิธีเปิด	 ในงานเดียวกันนี้	 นายพงษ์ดิษฐ	 พจนา					

รองผู้ว่าการกิจการสังคม	 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย		

(กฟผ.)	 นายณัฐชาติ	 จารุจินดา	 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่ม

ธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย	 บริษัท	 ปตท.	 จํากัด	 (มหาชน)	 และ							

นายยู	 เจียรยืนยงพงศ์	 ประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่ง

ประเทศไทย	 ร่วมเสวนาถึงทิศทางพลังงานและคมนาคมในอนาคต

อันใกล้	ณ	โรงแรมแกรนด์	มิลเลนเนียม	กรุงเทพฯ

 นายอารกัษ์ ชลธาร์นนท์	รฐัมนตรว่ีาการพลงังาน	กล่าว

ว่า	นโยบายพลงังานทีร่ฐับาลปัจจบุนัแถลงต่อรฐัสภาให้ความสาํคญั

กับความมั่นคงทางพลังงานเป็นลําดับแรก	 โดยเฉพาะในประเด็นที่

ไทยใช้ก๊าซธรรมชาติผลิตไฟฟ้าถึงร้อยละ	๗๐	ซึ่งมากเกินไปจนเสีย

ความสมดลุ	และก๊าซธรรมชาตเิป็นเชือ้เพลงิทีม่รีาคาแพงเมือ่เทยีบ

กับถ่านหนิและพลงังานนิวเคลยีร์	อย่างไรกด็กีระทรวงพลงังานไม่ใช่

ผู้ชี้นําทิศทางของประเทศ	ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันตัดสินใจ	 เพื่อที่

กระทรวงพลังงานจะได้ให้การสนับสนุนอย่างเหมาะสม

	 รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงพลงังานให้ความเหน็ต่อโรงไฟฟ้า

พลังงานนิวเคลียร์ว่า	 ญี่ปุ ่นชะลอการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน

นิวเคลียร์ ไประยะหนึ่งหลังเกิดเหตุการณ์กับโรงไฟฟ้าฟุกุชิม่า 

ไดอิชิ	 แต่เชื่อแน่ว่าญี่ปุ ่นจะกลับมาใช้พลังงานชนิดนี้มากอีก								

เช่นเดิม	 ซึ่งขณะน้ีได้ทยอยกลับมาเดินเคร่ืองโรงไฟฟ้าพลังงาน

นิวเคลียร์แล้วสองโรง	 เพราะนอกจากความจําเป็นในการใช้ไฟฟ้า

แล้ว	 เทคโนโลยีนิวเคลียร์ยังเป็นอุตสาหกรรมส่งออกของญี่ปุ ่น				

ทาํให้ญีปุ่น่ต้องใช้พลังงานชนดินีเ้พือ่สร้างความมัน่ใจให้กบัประเทศ

ที่จะซื้อเทคโนโลยีจากญี่ปุ ่น	 ทั้งนี้ในที่ประชุมรัฐมนตรีพลังงาน

อาเซียน	 เมื่อเดือนกันยายน	 ๒๕๕๕	 ที่ผ่านมา	 รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงพลงังานกมัพชูาเปิดเผยว่า	กมัพชูาเตรียมจะสร้างโรงไฟฟ้า

พลังงานนิวเคลียร์ที่เกาะกง	ขณะที่โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ของ

เวยีดนามจะเร่ิมก่อสร้างในปี	๒๕๕๗	ไทยจงึควรเตรียมปรบัตวัให้ทนั

ต่อความเปลี่ยน	แปลงทางพลังงานในภูมิภาคอาเซียน

 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์	 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง

คมนาคม	กล่าวปาฐกถาในหัวข้อ	“พัฒนาโครงข่ายคมนาคมรองรับ

แผนพัฒนาโลจิสติกส์ไทยอย่างไร”	 ว่า	 วิธีประหยัดพลังงานอย่าง

เป็นรปูธรรมทีทํ่าง่ายทีส่ดุคอืการพฒันาระบบโลจสิตกิส์ของประเทศ

ให้ใช้เชื้อเพลิงที่มีประสิทธิภาพและความคุ้มค่าสูงขึ้น	หากทําอย่าง

จริงจงั	ภายใน	๒๐	ปีจะประหยดัพลังงานเฉล่ีย	๑๔๑,๐๐๐	ล้านบาท/

ปี	 และในอนาคตความมั่นคงทางพลังงานจะมีความสําคัญมากต่อ

การคมนาคม	ปัจจบุนัการเดนิทางในประเทศใช้รถไฟฟ้าเพยีงร้อยละ	

๖.๒	แต่ในปี	๒๐๓๐	จะเพิ่มเป็นร้อยละ	๒๖.๘	นอกจากนี้กระทรวง

 บนเวทีสัมมนา “พลังงานไทยไม่ขาดแคลน: โลจิสติกส์ไทยก้าวหน้า” ซึ่งจัดขึ้นในโอกาส           

ครบรอบ ๓๒ ปี หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ผู้หลักผู้ใหญ่ในแวดวงพลังงานและการขนส่งมา

ร่วมแสดงวิสัยทัศน์กันพร้อมหน้า หนึ่งเสียงที่ถูกสะท้อนจากเวทีนี้คือ อนาคตของภาคพลังงานกับ 

โลจิสติกส์ต้องได้รับการพัฒนาควบคู่กัน โดยเฉพาะในมิติที่ว่า พลังงานไทยจะมั่นคง สนับสนุน 

การเตบิโตของภาคขนส่งได้ ต้องสามารถพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าใหม่ได้ตาม พดีพี ี๒๐๑๐ ฉบบัปรบัปรงุ

ครั้งที่ ๓ ซึ่งจะท�าให้มีก�าลังผลิตไฟฟ้าส�ารองไม่ต�่ากว่าร้อยละ ๑๕

พลังงาน-คมนาคม 

ถกหาแนวทางร่วมสร้างอนาคต

พลังงานไทยไม่ขาดแคลน โลจิสติกส์ไทยก้าวหน้า



นายอารักษ์ ชลธาร์นนท์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

นายคุรุจิต นาครทรรพ

รองปลัดกระทรวงพลังงาน

คมนาคมยังอยู่ระหว่างการศึกษาเส้นทางสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูง

ในรัศมี	๓๐๐	กิโลเมตรจากกรุงเทพฯ	ในกลุ่มจังหวัดที่มีความเจริญ

ทางเศรษฐกิจและมีจํานวนประชากรสูง	โดยการเดินทางจะใช้ไฟฟ้า

ประมาณ	๑๒,๕๐๐	กิโลวัตต์/ชั่วโมง

 ดร.คุรุจิต นาครทรรพ	 รองปลัดกระทรวงพลังงาน	

กล่าวปาฐกถาในหัวข้อ	“ทิศทางพลังงานไทย ๒๕๕๖”	ว่า			รัฐบาล

ปัจจุบันมีนโยบายต่อยอดอุตสาหกรรมพลังงานให้สร้างรายได้ให้กับ

ประเทศ	แต่ในขณะเดียวกนักต้็องหาจดุเป็นธรรมต่อทัง้ผูบ้รโิภคและ

ผู้ผลิตพลังงาน	ทั้งในแง่คุณภาพการผลิต	ราคา	และความปลอดภัย	

ส่วนการอดุหนุนราคาพลงังานต้องทําให้ถกูกลุม่	ซ่ึงขณะนีร้ฐับาลได้

ทยอยลอยตัวเชื้อเพลิงบางชนิดเพื่อให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง	ภาค

อุตสาหกรรมต้องยืนบนขาของตัวเองให้ได้	 แต่การใช้พลังงานภาค

ครัวเรือนรัฐยังให้การอุดหนุนบางส่วนอยู่

	 จากนั้นเป็นการสัมมนาในหัวข้อ	 	 “พลังงานไทยไม่

ขาดแคลน: โลจสิตกิส์ไทยก้าวหน้า”	โดย	นายณฐัชาต ิจารจุนิดา 

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย	 บริษัท	

ปตท.	 จํากัด	(มหาชน)	 กล่าวว่า	 ประเทศไทยใช้พลังงานแบบก้าว

กระโดดจนสงูกว่าผลติภณัฑ์มวลรวม	(จดีพี)ี	ของประเทศ	แต่มกีาํลงั

การผลติพลงังานในประเทศเพยีงร้อยละ	๕๕	นอกจากน้ันต้องนาํเข้า

จากต่างประเทศ	โดยเฉพาะนํ้ามันที่มีความต้องการใช้ประมาณ		๘	

แสนบาเรล/วัน	และต้องนําเข้าเป็นหลัก	และก๊าซธรรมชาติที่นําเข้า

จากเมียนมาร์ส่วนหน่ึงที่ราว	 ๑.๒	 ล้านล้านบาท/ปี	 ขณะที่ก๊าซ

ธรรมชาติในอ่าวไทยที่ใช้มานานกว่า	 ๓๐	 ปี	 จะเริ่มหมดลงภายใน	

๘-๑๕	ปีข้างหน้า	ทาํให้ต้องมกีารวางแผนการใช้พลงังานอย่างรัดกมุ

	 ด้าน	นายพงษ์ดิษฐ พจนา	 รองผู้ว่าการกิจการสังคม	

กฟผ.	 แสดงทัศนะในส่วนพลังงานไฟฟ้าว่า	 กฟผ.	 ผลิตไฟฟ้าเพื่อ

รองรับการพัฒนาประเทศใน	๓	ด้าน	คือ	การพัฒนาสาธารณูปโภค

พื้นฐาน	 การพัฒนาคุณภาพชีวิต	 และการพัฒนาเศรษฐกิจ	 หาก

ประเทศไทยสามารถดําเนนิการตามแผนพฒันากําลงัการผลติไฟฟ้า

ของประเทศไทย	พ.ศ.	๒๕๕๓-๒๕๗๓	(พีดีพี	๒๐๑๐)	ฉบับปรับปรุง

ครั้งที่	๓	ได้	จะมีกําลังผลิตไฟฟ้าสํารองร้อยละ	๑๕-๒๐	ทุกปี	ซึ่ง

เป็นปริมาณที่เหมาะสม	แต่จะเป็นเช่นนั้นได้ก็ต่อเมื่อสามารถสร้าง

โรงไฟฟ้าได้ตามแผน	 สําหรับการผลิตไฟฟ้าต้องคํานึงถึงการใช้						

เชื้อเพลิงต้นทุนตํ่า	เพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสมด้วย	หากพิจารณาให้

ดีจะเห็นว่าค่าไฟของไทยหน่วยละประมาณ	 ๓	 บาท	 ถือว่าไม่แพง

เมือ่เทยีบกบัประเทศอืน่ในภมูภิาคเดยีวกนั	เช่น	สิงคโปร์และกมัพชูา	

ที่มีอัตราค่าไฟอยู่ที่	๕-๖	บาท/หน่วย

 นายยู เจียรยืนยงพงศ์	 ประธานสหพันธ์การขนส่ง				

ทางบกแห่งประเทศไทย	 กล่าวปิดท้ายการสัมมนาในมุมมองของ				

ผู้อยู่ในวงการโลจิสติกส์ว่า	 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะทําให้												

การขนส่งของไทยขยายขอบเขตกว้างขึ้น	 ประชากรกว่า	 ๕๐๐									

ล้านคนของภมูภิาคนีจ้ะเข้ามาอาศยัศกัยภาพด้านโลจสิตกิส์ของไทย

ที่มีคุณภาพและเทคโนโลยีที่ดีกว่า	 โดยไทยมีโอกาสเป็นศูนย์กลาง

การขนส่งทางอากาศของประเทศที่อยู่ในรอบบิน	 ๕	 ชั่วโมงจาก				

ไทย	 เช่น	จีน	อินเดีย	ญี่ปุ่น	ที่จะนําสินค้าที่ผลิตได้มาต่อเครื่องที่

ไทยก่อนส่งไปยังยุโรปและสหรัฐอเมริกา	 โดยเฉพาะจีนที่มีพื้นที	่

กว้างใหญ่	ในบางจงัหวดัการขนส่งสนิค้ามาต่อเครือ่งในไทยอาจใกล้

กว่าขนส่งไปต่อเครื่องที่กรุงปักกิ่ง	 ส่วนการขนส่งทางน้ํา	 ส่วนตัว	

เห็นว่ายังไม่ใช่คําตอบ	เพราะแม่นํ้าเจ้าพระยาคดเคี้ยวทําให้ยากต่อ 

การแล่นเรอืขนาดใหญ่	จงึควรอนรุกัษ์ไว้เป็นแหล่งท่องเทีย่ว	แต่หาก

ต้องการขนส่งทางนํ้าให้ได้ผล	 ต้องสร้างแม่นํ้า สายใหม่ท่ีเป็น

เส้นทางตรง	โดยอาจสร้างโรงไฟฟ้ารวมถึง

โรงงานอตุสาหกรรมขนานแม่น้ําไปด้วย	

และผลพวงที่จะได้คือ	การป้องกัน

นํ้าท่วม	 เพราะแม่นํ้าทางตรง

ช่วยระบายน้ําออกสู่ทะเล

ได้เร็วขึ้น

๗



เยี่ยมบ้าน กฟผ.

๘

เรื่อง : ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ กฟผ.  ภาพ : กองผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ กฟผ.

เป็นอกีหนึง่ข่าวดีส�าหรบัการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ทีล่่าสดุสามารถครองแชมป์รางวลับรหิาร

จัดการองค์กรดีเด่นจากส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้ถึง ๓ ปี ติดต่อกัน จน

สามารถคว้าถ้วยรางวัลเกียรติยศมาครองได้เป็นผลส�าเรจ็ ซึง่รางวลันีถ้อืเป็นหนึง่ในรางวลัรฐัวสิาหกจิดเีด่น 

(SOE Awards) ที่ทาง สคร. มอบให้กบัรฐัวิสาหกจิเปน็ประจ�าทกุป ีเพือ่ประกาศใหส้าธารณชนได้ทราบถงึผล

การด�าเนนิงานของรฐัวสิาหกจิทีด่ใีนด้านต่างๆ รวมท้ังยงัเป็นการสร้างบรรทัดฐานท่ีดใีนการพัฒนารฐัวิสาหกจิ 

สร้างแรงจูงใจในการเพิ่มประสิทธิภาพในการด�าเนินงานได้อีกทางหนึ่ง ที่ส�าคัญในปีนี้ กฟผ. ยังสามารถคว้า

ถ้วยรางวัลนวัตกรรมดีเด่น จากผลงานประดิษฐ์คิดค้น เครื่องมือเพิ่มแถวลูกถ้วย (Insulator Delivery) 

มาครองได้อีกหนึ่งรางวัล



๙

	 ทั้งสองรางวัลที่	 กฟผ.	 ได้รับในครั้งนี้	 เป็น			
เครื่องการันตีได้เป็นอย่างดีว่า	กฟผ.	ได้ก้าวไปสู่การเป็น
รัฐวิสาหกิจแนวหน้าของประเทศอย่างมั่นคงและยั่งยืน	
พร้อมที่จะมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่ง
ขึ้น	แต่เส้นทางของความเป็นแชมป์	ก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบ
กุหลาบเสมอไป	 กฟผ.	 ยังคงต้องพากเพียรพยายาม		
รักษาความเป็นแชมป์ในรางวัลนี้ไว้ให้ได้	 แล้วเส้นทางที่
ต้องเผชิญในอนาคตข้างหน้านั้นจะเป็นเช่นไร	 วันนี้						
นายวราวุธ	ศิริผล	ผู้อํานวยการฝ่ายแผนวิสาหกิจ	กฟผ.	
ซึ่งเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่อยู่เบื้องหลังของความสําเร็จใน	
ครั้งนี้จะมาเป็นผู้ให้คําตอบ
	 นายวราวุธ	ศริผิล	ผูอ้าํนวยการฝ่ายแผนวสิาหกิจ	
เปิดเผยว่า	สิ่งแรกที่ทุกคนควรรับรู้ก็คือ	การมอบรางวัล
รัฐวิสาหกิจดีเด่นในแต่ละปีนั้น	จะแบ่งรางวัลออกเป็น	๘	
ประเภท	คือ	๑)	รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยม	๒)	รางวัล
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น	๓)	รางวัลบริหารจัดการ

๒ รางวัล 

จากความมุ่งมั่นทุ่มเทบนเวทรีัฐวิสาหกิจดีเด่น

นายวราวุธ ศิริผล

ผู้อ�านวยการฝ่ายแผนวิสาหกิจ



๑๐

และการคงความเป็นแชมป์ในครั้งนี้
ไม่ใช่ได้มาด้วยความบงัเอญิ	แต่เกดิจาก
การปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเทของทุก
หน่วยงานภายใน	 กฟผ.	 ตั้งแต่ต้นน้ํา		
คือ	 คณะกรรมการ	 กฟผ.	 ผู ้ว ่าการ						
รองผูว่้าการ	ผูช่้วยผูว่้าการ	ผูอํ้านวยการ
ฝ่าย	และหัวหน้าแผนก	ไปจนถึงปลาย
นํ้า	 คือผู้ปฏิบัติงานในระดับปฏิบัติการ
ทุกภาคส่วนที่มีส ่วนช่วยให้	 กฟผ.	
สามารถครองความเป็นแชมป์ไว้ได้
	 “อย่างไรก็ดี	 เป้าหมายของ	
กฟผ.	 ในอนาคต	 ไม่ใช่การหยุดอยู่กับ		
ที่เป็นเวลานานเพื่อช่ืนชมในชัยชนะที่	
ได้มา	 แต่เป้าหมายต่อไปของ	 กฟผ.			
คือ	 การตามหาเพื่อให้ได้มาซึ่งรางวัล
อื่นๆ	 ให้มากยิ่งขึ้น	ซึ่งในปีหน้า	กฟผ.	
มีเป้าหมายที่จะคว้ารางวัลเพ่ิมขึ้นอีก			
๒	รางวัล	คือ	รางวัลผู้นําองค์การดีเด่น 
และรางวัลด้าน	CSR	 แต่หนทางท่ีเรา
กําลังจะมุ่งไปสู่นั้น	 ยังคงต้องอาศัยการ
ทุ ่มเททํางานอย ่างเต็มกําลังความ
สามารถ	ช่วยกนัผลักดนัการดาํเนนิงาน

องค์การดีเด่น	๔)รางวัลพัฒนาองค์การ
ดีเด่น	แบ่งเป็น	๓	ประเภท	คือ	รางวัล
พัฒนาองค์กรดีเด่นในภาพรวม	 รางวัล
พัฒนาองค์กรดีเด่นด้านการบริหาร
จัดการสารสนเทศ	 และรางวัลพัฒนา
องค์กรดีเด่นด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล	๕)	รางวัลผู้นําองค์การดีเด่น	๖)	
รางวัลการรายงานและเปิดเผยข้อมูล
ดีเด่น	 ๗)	 รางวัลการดําเนินงานเพื่อ
สงัคมและสิง่แวดล้อมดเีด่น	(Corporate	
Social	Responsibility:	CSR)	และ	๘)	
รางวัลนวัตกรรมดีเด่น
	 “ประเภทที่	 ๑-๖	 นั้น	 คณะ
กรรมการจะพิจารณาให้รางวัล	 โดยนํา
คะแนนประเมินผล	PA	(Performance	
Agreement)	 ในแต่ละปีมาเป็นเกณฑ	์
(หากได้คะแนนประเมินผล	PA	 มาก					
ก็มีสิทธิ์ลุ้นรางวัล	SOE	Awards	 มาก
ขึ้น)	ส่วนประเภทที่	๗-๘	จะเป็นผลงาน
ที่รัฐวิสาหกิจส่งเข้าประกวด	 ซึ่งคณะ
กรรมการจะพิจารณาให้คะแนนโดยดูที่
ชิ้นงานและประโยชน์ที่หน่วยงานได้รับ

จากผลงานนัน้ถงึร้อยละ	๖๐	ส่วนอกีร้อย
ละ	๔๐	จะดูจากการวางระบบด้าน	CSR	
หรือการสร้างนวัตกรรมขององค์กร	
เท่ากับว่าสองรางวัลที่	 กฟผ.	 ได้รับใน		
ปีนี้	 เป ็นรางวัลที่ ได ้มาจากคะแนน
ประเมินผล	PA	 ตรงตามหลักเกณฑ์		
การให้รางวัล	 ส่วนรางวัลนวัตกรรมนั้น	
ก็มาจากระบบงานที่ดี	 และมีผลงาน		
โดดเด่นจากชิ้นงานที่	 กฟผ.	 ส่งเข้า
ประกวดจนได้รับรางวัลนั่นเอง”
	 จากนั้น	ผู้อํานวยการฝ่ายแผน
วิสาหกิจ	กฟผ.	เล่าต่อไปว่า	หากย้อน
สถติิกลบัไปดผูลงานในอดตีจะเหน็ได้ว่า	
กฟผ.	 สามารถคงความเป็นแชมป์ทาง
ด้านการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น 
ไว้ได้มาโดยตลอด	 ตั้งแต่ปี	 ๒๕๔๘	
(ยกเว้นปี	๒๕๕๒)	จนถึงปัจจุบันรวม	๗	
ปี	และเคยได้รบัถ้วยรางวลัเกยีรตยิศจาก
การได้รับรางวัลบริหารจัดการองค์กร			
ดีเด่นจาก	สคร.	๓	ปีติดต่อกันครั้งแรก
ไปแล้วเมื่อปี	 ๒๕๕๑	 ซึ่งในปีนี้นับเป็น
ถ้วยเกยีรติยศใบทีส่องแล้วที	่กฟผ.ได้รบั	



๑๑

ตามภารกิจท่ีได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด	
รวมทัง้เมือ่หน่วยงานใดใน	กฟผ.	คดิค้น
โครงการหรือนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์
ต่อ	กฟผ.	และประเทศชาติในภาพรวม
ขึ้นมา	ก็ขอให้จดบันทึกการดําเนินงาน
ในขั้นตอนต่างๆ	 ไว้ด้วยอย่างละเอียด	
เนื่องจากหากเรามีการจดบันทึกการ
ดําเนินงานไว้อย่างครบถ้วนก็จะสะดวก
ในการนาํเสนอข้อมลูทีค่รบถ้วน	ซึง่มผีล
ต่อการประเมินรางวัล	 รวมถึงสามารถ
เผยแพร่ให้มีการใช้ประโยชน์จากการ
ประดิษฐ์คิดค้นนั้นได้โดยง่าย”	ผู้อํานวย
การฝ่ายแผนวิสาหกิจ	กฟผ.	กล่าว
	 สําหรับอีกหนึ่งรางวัลที่	 กฟผ.	
ได้รับจากเวทีนี้	 คือ	 “รางวัลนวัตกรรม
ดีเด่น”	 ซึ่งเป็นรางวัลที่มาจาก	 “มัน
สมอง”	ของหน่วยงานบํารงุรกัษาสายส่ง
พิษณุโลก	 ๑	 แผนกบํารุงรักษาสายส่ง	
๑	 กองบํารุงรักษาสายส่ง	 ฝ่ายปฏิบัติ
การภาคเหนือ	 จากผลงาน	 “เครื่องมือ
เพิ่มแถวลูกถ้วย”	(Insulator	Delivery)	
ซึ่งบอกได้คําเดียวว่าเป็นผลงานที่ช่วย

ประหยัดทั้งเงิน	 ประหยัดทั้งเวลา	 และ
ลดความเหนื่อยล้าจากการทํางานซ้ํา
ซ้อนของผู้ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
	 ผลงาน	 “เครื่องมือเพิ่มแถว					
ลูกถ้วย”	 เป็นเครื่องมือที่ทําให้การ
ทํางานของผู ้ปฏิบัติงานเป็นไปอย่าง
รวดเร็วและสะดวกมากขึ้น	 เนื่องจาก
สามารถใช้ในการเปล่ียนหรือเพิ่มแถว
ลูกถ้วยโดยไม่ดับกระแสไฟฟ้า	และช่วย
องค์กรประหยัดในแง่ที่ว ่าไม่ต้องใช้
อุปกรณ์ที่มีราคาสูงซึ่งต้องนําเข้าจาก
ต่างประเทศ	แต่กว่าจะได้ผลงานที่ได้รบั
การยอมรับบนเวทีระดับประเทศ	 ต้อง
อาศัยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการ
พัฒนาเครื่องมือ	 โดยอาศัยทักษะและ
ประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริงมา
ปรับปรุงเป็นผลงาน	 ทําให้สามารถส่ง
จ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับประชาชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ	 มั่นคง	 เพียงพอ
อย่างยั่งยืน	ผลลัพธ์ต่างๆ	นี้	นับว่าตรง
ตามวตัถปุระสงค์ของรางวัลนวัตกรรมดี
เด่นของ	SOE	Awards	ทุกประการ

	 ปัจจุบันเครื่องมือเพิ่มแถวลูก
ถ ้วย	 ได ้ถูกบรรจุให ้เป ็นเครื่องมือ
มาตรฐานตามนโยบายวิธกีารปฏบิตังิาน	
ทีเ่ป็นเลิศ	(Best	Practice)	ของสายงาน 
รองผู้ว่าการระบบส่ง	 เพื่อให้หน่วยงาน
บํารุงรักษาสายส ่งไฟฟ้าแรงสูง ท่ัว
ประเทศของ	กฟผ.	จํานวน	๕๘	หน่วย
งาน	นาํไปใช้งานซึง่จากแนวคดิของช่าง
สายเพียงกลุ ่มเดียวที่ว ่า	 “เราจะทํา
อย่างไรให้งานของเราเสร็จเร็วขึ้น”	 ได้
ช่วยให้	กฟผ.และประเทศไทยไม่ต้องสญู
เสียเงินซื้อเครื่องมือจากต่างประเทศได้
ประมาณ	๒๕	ล้านบาท	กันเลยทีเดียว
 ความส�าเร็จของทุกองค์กรมี
ต้นทางมาจากสององค์ประกอบหลักที่
ต้องพัฒนาไปพร้อมกัน คือ การบริหาร
จัดการองค์กรที่ดี และความเช่ียวชาญ
ด้านเทคนิควิชาการที่ เกี่ยวข ้องกับ
ภารกิจของตน...รางวลัรฐัวสิาหกจิดีเด่น
ทั้ง ๒ รางวัลนี้ จึงเป็นหลักชัยที่จับต้อง
ได้ซึ่งการันตีว่า กฟผ. ท�าส�าเร็จแล้วใน
การเป็นองค์กรคุณภาพของประเทศ

โมเดลจ�าลองผลงานรางวัลนวัตกรรมดีเด่น

“เครื่องมือเพิ่มแถวลูกถ้วย”
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เรื่อง : สุรินทร์ หล่อฤๅทัย ภาพ : กองผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ กฟผ.
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การจัดหาเชื้อเพลิงถือเป็นปัจจัยส�าคัญที่ส่งผลถึงความ

มั่นคงทางพลังงาน ราคาต้นทุนทางพลังงาน และขีดความ

สามารถในการแข่งขันของประเทศ ดังนั้น การแสวงหาแหล่ง

พลังงานเพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้น

ส�าหรับอนาคตนับจากนี้ จึงถือเป็นเรื่องท้าทายเป็นอย่างยิ่ง 

EGAT Magazine ฉบับนี้ ได้รับเกียรติจาก นายมนูญ      

ศิริวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน มาอัพเดทข้อมูล 

ประสบการณ์ และมุมมองด้านเชื้อเพลิง เพื่อเตรียมพร้อม

รบัมอืกบัการก้าวเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC) และ

ภารกิจพัฒนาไฟฟ้าไทยในอีกเกือบสองทศวรรษข้างหน้า

พลังงานโลก...พลังงานไทย

จะเป็นอย่างไร ในวันข้างหน้า

 นายมนูญ ศิริวรรณ	 ผู ้เชี่ยวชาญด้าน

พลังงานเร่ิมต้นด้วยการฉายภาพวิกฤติต่างๆ	 ที่		

สงัคมโลกกาํลังเผชญิอยูอ่นัได้แก่	วกิฤตเิศรษฐกจิและ

การเงิน	(Economic/	Financial	Crisis)	วิกฤติความ

ยากจน	(Poverty-related	Crisis)	วิกฤติสิ่งแวดล้อม	

(Environmental	Crisis)	วิกฤติภัยธรรมชาติ		(Natu-

ral	Disaster	Crisis)	และวิกฤติความขัดแย้งระหว่าง



สามารถผลิต	Shale	Gas	ได้สูงถึงร้อยละ	๔๖	ของ 

กาํลังผลิตก๊าซธรรมชาตทิัง้หมด	พร้อมกบัก้าวขึน้มา

เป็นผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติมากเป็นอันดับสองของโลก	

โดยปัจจุบันนักลงทุน/ภาคอุตสาหกรรมในสหรัฐ	

อเมริกาได้พยายามเจรจากับรัฐบาลสหรัฐอเมริกาให้

เปลี่ยนนโยบายด้านพลังงาน	 จากที่อนุญาตให้

จําหน่ายภายในประเทศเท่าน้ัน	 เปล่ียนมาเป็นผู้ส่ง

ออก	Shale	Gas	โดยเฉพาะในรูปแบบก๊าซธรรมชาติ

อัดเหลว	 (LNG)	 หากการผลักดันดังกล่าวประสบ	

ความสําเร็จก็น่าจะช่วยให้ราคาก๊าซธรรมชาติม	ี		

ราคาถูกลงได้ในอนาคต	 ซึ่งในระยะยาวน่าจะส่งผลดี

ต่อประเทศไทยที่มีแนวโน้มใช้	LNG	 เพิ่มขึ้นอย่าง			

ต่อเน่ือง	 แต่ในระยะเวลาอันส้ันน้ีคงเป็นเร่ืองยากที่

ราคาจะลดลงเนื่องจากญี่ปุ่นนําเข้า	LNG	ในปริมาณ

มหาศาล	จนราคาปรับตัวสูงขึ้นมาก

ประเทศ	(International	Conflict	Crisis)	เหล่านี้เป็น

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดหาพลังงานให้เพียงพอ

ต่อความต้องการที่เติบโตตามจํานวนประชากรและ

เศรษฐกิจ	ซึ่งถือเป็นความท้าทายอย่างยิ่ง	เนื่องจาก

ทบวงพลังงานระหว่างประเทศ	 (International								

Energy	Agency)	 หรือ	IEA	 คาดการณ์ไว้ว่า	 ในปี	

พ.ศ.	 ๒๕๗๘	 ประชากรโลกจะเพิ่มสูงถึง	 ๘,๐๐๐					

ล้านคน	โดยร้อยละ	๘๕	อาศัยอยู่นอกกลุ่มประเทศที่

พัฒนาแล้ว	(Non-OECD)	ส่งผลให้ความต้องการใช้

พลังงานพุ่งไปอยู่ที่ประมาณ	 ๒๖๘	 ล้านบาร์เรลเมื่อ

เทียบเท่านํ้ามันดิบต่อวัน	 โดยเป็นความต้องการจาก

ประเทศ	Non-OECD	ถึงร้อยละ	๖๔

ฟอสซิลยังคงเป็นเชื้อเพลิงหลัก

	 IEA	 คาดการณ์ว่า	 	 จากนี้ต่อไปจนถึง

ประมาณปี	 พ.ศ.	 ๒๕๗๘	 เชื้อเพลิงฟอสซิล	(นํ้ามัน	

ถ่านหิน	 ก๊าซธรรมชาติ)	 จะยังคงเป็นพลังงานหลัก

ของโลก	 โดยนํ้ามันจะมีสัดส่วนการใช้มากที่สุดถึง	

ร้อยละ	 ๒๘	 ตามด้วยถ่านหิน	 และก๊าซธรรมชาติ			

ส่วนพลังงานหมุนเวียนและพลังงานนิวเคลียร์แม	้				

จะมีความสําคัญมากยิ่งขึ้น	แต่ก็ยังไม่อาจก้าวเข้ามา

ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลได้ทันที	 โดยเฉพาะในช่วง	

ปี	พ.ศ.	๒๕๕๓-๒๕๗๓	มีโอกาสจะได้เหน็ยคุทองของ

ก๊าซธรรมชาติ	เนื่องจากมีเทคโนโลยีใหม่ในการผลิต

ก๊าซธรรมชาติจากชั้นหินดินดาน	(Shale	Gas)	 โดย

คาดว่าภายในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๗๘	 สหรัฐอเมริกาจะ



ไทย : วิกฤติมากกว่าโลก

	 สําหรบัประเทศไทย	ไม่เพยีงได้รบัผลกระทบ

จากวิกฤตริะดบัโลก	แต่ยงัต้องเผชญิกบัปัญหาเฉพาะ

ประเทศ	ซึ่งก็คือ	วิกฤติเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจใน

เรื่องพลังงานของคนไทย

	 “คนไทยจํานวนมากรับรู ้ข ้อมูลที่คลาด

เคลื่อน	ไม่ครบถ้วน	จนเกิดความเชื่อที่ผิดๆ	ลุกลาม

ขยายเป็นวงกว้าง	 เช่น	 ความเชื่อที่ว่า	 ประเทศไทย

เป็นผู้ส่งออกนํ้ามันไปขายยังสหรัฐอเมริกา	 แต่ซื้อ

นํ้ามันจากต่างประเทศมาใช้	 ส่งผลให้ราคาพลังงาน

ในสหรัฐอเมริกาถูกกว่าประเทศไทย	ซึ่งในความเป็น

จริงไทยส่งออกนํ้ามันดิบที่ไม่เหมาะ	(ไม่คุ้มค่า)	 แก่

การกลั่นในประเทศเพียงเล็กน้อยเท่านั้น	 ขณะที่	

นํ้ามันดิบราวร้อยละ	๘๔	ต้องนําเข้าจากต่างประเทศ	

เนื่องจากไทยมีความต้องการใช้นํ้ามันดิบในระดับ					

๘	แสนบาร์เรลต่อวัน	แต่ผลิตนํ้ามันดิบในประเทศได้

เพียง	 ๒.๑	 แสนบาร์เรลต่อวัน	 และส่งออกเพียง					

๓.๒	 หมื่นบาร์เรลต่อวันเท่านั้น	 เรื่องพลังงานไฟฟ้า	

ก็เช่นกัน	 มีคนจํานวนไม่น้อยคิดว่า	 ประเทศไทยมี

กาํลงัผลติไฟฟ้าสาํรองเหลอือยูม่ากเกนิไป	ไม่มีความ

จําเป็นต้องสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ไปอีกนาน	 ทั้งที่ความ

ต้องการพลังงานไฟฟ้าเติบโตเพิ่มขึ้นตามการขยาย

ตัวของประชากรและเศรษฐกิจ	 โดยทุกร้อยละ	 ๑	 ที่

เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ		

(GDP)	การใช้พลงังานในภาพรวมจะเพิม่ขึน้ประมาณ

ร้อยละ	๐.๙๘	(ข้อมูลปี	พ.ศ.	๒๕๕๔)	ฯลฯ	เหล่านี้

เป็นวิกฤติที่ต้องเร่งแก้ไข	 เพื่อให้เกิดความรู้ความ

เข้าใจที่ถูกต้อง	 อันจะช่วยให้กระบวนการมีส่วนร่วม

ของประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนและพัฒนา

โครงการโรงไฟฟ้าใหม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่ง

ขึ้น	 และเกิดประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติ

อย่างแท้จรงิ”	นายมนญู	วเิคราะห์ปัญหา/อปุสรรคของ

ประเทศไทย

PDP มีปัญหาท้าทายเยอะ

	 มองไปที่แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของ

ประเทศไทย	 พ.ศ.	 ๒๕๕๕-๒๕๗๓	(PDP	2010)					

ฉบับปรับปรุงครั้งที่	๓	ซึ่งมีการปรับให้สอดคล้องกับ

นโยบายของรัฐบาลใน	 ๕	 ประเด็น	 ดังนี้	 ๑.รองรับ

ความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นจากนโยบายการ

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	 เช่น	 การพัฒนาระบบราง

เพือ่การขนส่งมวลชน	ประกอบด้วยโครงการรถไฟฟ้า	

๑๐	 สายหลักในกรุงเทพฯ	 และโครงการรถไฟฟ้า

ความเร็วสูง	 ๒	 สาย	๒.ความมั่นคงของระบบไฟฟ้า	

โดยกําหนดให้มีกําลังผลิตไฟฟ้าสํารองที่เหมาะสม	

(ไม่น้อยกว่าร้อยละ	 ๑๕)	 รักษาสัดส่วนการซื้อไฟฟ้า

จากต่างประเทศไม่เกินร้อยละ	 ๑๕	 และมีการใช	้				

เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าที่หลากหลาย	๓.พิจารณา

การประหยัดพลังงานให้สอดคล้องกับแผนอนุรักษ์

พลังงาน	 ๒๐	 ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๔-๒๕๗๓	(Energy 

Efficiency	Plan)	 ซึ่งมีนโยบายลดระดับการใช้

พลังงานต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมลงร้อยละ	๒๕	ภายใน	

๒๐	ปี	โดยกําหนดเป้าหมายการลดใช้พลังงานไฟฟ้า

ลงจาํนวน	๙๖.๖๕๓	ล้านหน่วย	ภายในปี	พ.ศ.	๒๕๗๓	

ด้วยการสนับสนุนการประหยัดพลังงาน	 และการใช้

ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ	 ๔.การพัฒนาพลังงาน

สะอาดและพลังงานทางเลือก	 เพื่อทดแทนเชื้อเพลิง

ฟอสซิล	 สอดคล้องกับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน

และพลังงานทางเลือก	 พ.ศ.	 ๒๕๕๕-๒๕๖๔	 หรือ	

Alternative	Energy	Development	Plan	(AEDP)	



2012-2021	 ซึ่งมีเป้าหมายใช้พลังงานทดแทนและ

พลังงานทางเลือกทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลให้ได้

อย่างน้อยร้อยละ	๒๕	ภายใน	๑๐	ปี	สาํหรบัภาคไฟฟ้า

กําหนดให้ใช้พลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากเดิม 

ร้อยละ	 ๖	 เป็นร้อยละ	 ๑๐	 และ	 ๕.การกําหนด										

เป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาค								

การผลิตไฟฟ้าให้เหลือเพียง	 ๐.๓๘๕	 กิโลกรัมต่อ						

๑	หน่วยพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้	เป็นต้น

	 “จะเห็นว่า	แผน	PDP	2010	ฉบับปรับปรุง

ครั้งท่ี	 ๓	 ของไทยนั้น	 ยังต้องเผชิญกับปัญหาและ

ความท้าทายหลายประการ	 อาทิ	 เป้าหมายการ

อนุรักษ์พลังงานที่ค่อนข้างเข้มงวดแต่ไม่มีความ

แน่นอนว่าจะสามารถทําได้สําเรจ็หรอืไม่	ยิง่หากไม่มี

มาตรการบังคับ	เพราะคนไทยไม่ค่อยมีจิตสํานึกด้าน

การประหยัดพลังงาน	เมื่อลดการใช้ไฟฟ้าไม่สําเร็จก็

ต้องสร้างโรงไฟฟ้าใหม่	 ขณะที่การส่งเสริมการผลิต

ไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวยีนในประเทศ	๙,๔๘๑	เมกะ

วัตต์	ก็ยังไม่ชัดเจนว่าจะดําเนินการได้ตามเป้าหมาย

หรอืไม่	หากดาํเนินการไม่ได้ก็อาจต้องเปลีย่นไปสร้าง

โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่	 แต่ก็ต้องเผชิญกับปัญหาการ

คดัค้านอย่างรนุแรงเช่นกัน	รวมถึงความเสีย่งจากการ

พึ่งพาก๊าซธรรมชาติ	 สุดท้ายแล้วก็อาจต้องกลับไป

พึ่งพาการซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศ	 ซึ่งอาจขัดกับ

นโยบายทีต้่องการรกัษาสดัส่วนการซ้ือไฟฟ้าจากต่าง

ประเทศไม่เกินร้อยละ	๑๕	และแผน	PDP	ที่บรรจุไว้

เพียง	๖,๕๗๒	เมกะวัตต์”

เลี่ยงซื้อไฟเพื่อนบ้านยาก

	 ผู ้ เชี่ยวชาญด้านพลังงาน	 เผยมุมมอง				

ส่วนตัวว่า	 การจะลดปริมาณการรับซ้ือไฟฟ้าจาก			

ต่างประเทศลงคงเป็นไปได้ยาก	 เน่ืองจากปัจจุบัน		

การสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่แห่งใหม่ในประเทศไทย

ดําเนินการได้ยาก	 ยิ่งการที่ประเทศไทยพยายามจะ

ประกาศตัวเป็นศูนย์กลางด้านธุรกิจพลังงานของ

อาเซียนภายหลังการมีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	

(AEC)	 รวมถึงการมีโครงข่ายพลังงานร่วมกันของ

อาเซียน	(ASEAN	Power	Grid)	ในอนาคต	ยิ่งทําให้

ต้องมีการซื้อขายพลังงานไฟฟ้าระหว่างไทยกับ

ประเทศเพ่ือนบ้านมากยิ่งขึ้น	 แต่ขณะเดียวกัน	

นอกจากการพฒันา	โครงสร้างพืน้ฐานเพือ่รองรับการ

เป็นศูนย์กลางโครงข่ายพลังงานของอาเซียนแล้ว		

ควรสร้างความเข้าใจกับประชาชนเพ่ือให้สามารถ

สร้างโรงไฟฟ้าแห่งใหม่ในประเทศไปพร้อมกัน

ปฏิรูปเพื่อความยั่งยืน

	 อีกประเด็นสําคัญที่นายมนูญ	 ศิริวรรณ			

ฝากทิง้ท้ายไว้	คอื	แนวทางการปฏริปูเพือ่ความยัง่ยนื

ใน	๓	เรื่องหลัก	หนึ่งคือ	การลดการพึ่งพาพลังงาน

ฟอสซิลจากภายนอก	 ด้วยการพัฒนาแหล่งพลังงาน

ภายในประเทศ/พื้นที่ทับซ้อนทางทะเล	 ส่งเสริมและ

พัฒนาการใช้พลังงานทดแทนอย่างเป็นระบบ	ทุ่มเท

ในการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนโดยกําหนดให้เป็น

วาระแห่งชาติ	 (ก้าวไปสู่	Decarbonized	Future)	

ดําเนินนโยบายเชิงรุกในการประหยัดพลังงานและ

เพิม่พนูประสทิธภิาพในการใช้พลงังาน	(การประหยดั

พลังงานภาคบังคับ	 เช่น	Restricted	Zone	 และ		

Green	Building)	 สองคือ	 สร้างความมั่นคงด้าน

พลังงานไฟฟ้า	 ด้วยการลดการพึ่งพาก๊าซธรรมชาติ

ในการผลิตไฟฟ้า	 หันมาใช้เชื้อเพลิงทางเลือกเพิ่ม

มากขึ้น	เช่น	ถ่านหิน	และพลังงานนิวเคลียร์	รวมถึง

ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนในการผลิตไฟฟ้า	

(Green	Power)	อย่างแท้จริง	และสามคือ	การปรับ

โครงสร้างราคาพลังงานให้สอดคล้องกันและสะท้อน

ต้นทุนที่แท้จริง

 ทั้งหมดนี้	 ล้วนเป็นมุมมองและคําแนะนํา

จากกูรูผู้คลุกคลีในแวดวงพลังงานทั้งระดับประเทศ

และระดับโลกมาเป็นระยะเวลายาวนาน	สะท้อนภาพ

ที่ว่าเร่ืองของพลังงานเป็นเร่ืองที่ต้องพูดคุยกันด้วย

เหตแุละผล	เพือ่ให้เกดิประโยชน์สูงสดุแก่ประเทศชาติ

ในภาพรวม



๑๖

เปิดฟ้า...พลังงานโลก

เรื่องและภาพ : ณัฐกฤต ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา

กรณีวิกฤตก๊าซธรรมชาติเมือง “เจิ้งโจว”
 บทสะท้อนวิกฤตพลังงานไทย

 ประมาณปลายปี ๒๐๐๔ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เผชิญกับสภาวการณ์

อุปทานก๊าซธรรมชาติตึงตัว ส่งผลท�าให้เมืองต่างๆ ทยอยกันขาดแคลนก๊าซธรรมชาติตามไป

ด้วย เมืองเจิ้งโจว ในมลฑลเหอหนาน ก็เช่นเดียวกัน ผู้บริหารเมืองเจิ้งโจวที่ได้รับผลพวงนี้

ออกมาชี้แจงว่า ได้มีการปรับเปล่ียนแผนงานการจัดส่งก๊าซธรรมชาติจากหัวเมืองทางตะวันตก         

ส่งไปทางตะวันออกมากขึ้น จากแผนงานเดิมที่จะต้องส่งให้กับเมืองเจิ้งโจวถึงปีละ ๒๐๐ ล้าน

ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) เปลี่ยนไปส่งให้กรุงปักกิ่งแทน ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาขนาดการบริโภค 

ก๊าซธรรมชาติของเมืองเจ้ิงโจวได้ขยายอย่างรวดเร็ว เป็นสาเหตุส�าคัญประการหนึ่งที่ก่อให้เกิด

ความตึงตัวของอุปทานก๊าซธรรมชาติ ตามสถิติปริมาณการบริโภคก๊าซธรรมชาติเมื่อปี ๒๐๐๒ 

ของเมืองเจิ้งโจว อยู่ที่ ๙๕ ล้าน ลบ.ม. เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเป็น ๓๐๐ ล้าน ลบ.ม. ในปี ๒๐๐๕ 

และเมื่อถึงปี ๒๐๑๐ มีปริมาณอุปสงค์สูงถึง ๑,๐๐๐ ล้าน ลบ.ม.



๑๗

 นักวิเคราะห์พลังงานของจีนแสดงความคิดเห็นว่า การ

ขาดแคลนอุปทานก๊าซธรรมชาติของเมืองเจ้ิงโจวมาจากสาเหตุ 

หลักๆ คือ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารของเมืองไม่บริหารการจัดหา

พลังงานของตนเองให้ดี กลับมอบหมายให้องค์กรธุรกิจพลังงาน

ขนาดใหญ่ของประเทศอย่างเช่น บริษัทปิโตรเลียมแห่งชาติจีน หรือ

บริษัทซิโนเปค (Sinopec) ไปด�าเนินการ บริษัทต้องการความคุ้มค่า

ในเชิงขนาดของผู้บริโภคพลังงานเพื่อเป็นหลักประกันที่มั่นคงต่อ 

การลงทุน ดังนั้นในมุมมองของบริษัทปิโตรเลียม ความมั่นคงใน

อุปสงค์ (Demand Security) จึงเป็นสิ่งที่ส�าคัญต่อการลงทุนอย่าง

หลกีเลีย่งไม่ได้ ดเูหมือนว่าประชาชนชาวเมอืงเจิง้โจวจะถกูครอบง�า

โดยอุปสงค์แบบเบ็ดเสร็จ ให้โครงสร้างของการใช้เชื้อเพลิงมุ่งไปสู่

การใช้ก๊าซธรรมชาติเพียงโครงสร้างเดียว ฝ่ายบริหารของเมือง    

เจิ้งโจวได้รับการปลูกฝังให้มองก๊าซธรรมชาติเป็นพลังงาน “สะอาด 

สะดวก ราคาต�่า” ตลอดมารัฐบาลท้องถิ่นได้กระตุ้นเรียกร้องให้

ประชาชนใช้ก๊าซธรรมชาติทดแทนเชื้อเพลิงประเภทอ่ืนๆ ด้วย 

การโหมการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ รวมทั้งการชักน�าด้วย

ข้อมลูตลาดทีผ่ดิพลาดคลาดเคลือ่น ประชาชนและภาคธรุกจิในเมอืง

เจิ้งโจว จึงเข้าใจว่าก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงที่มีราคาต�่า พวกเขา

ไม่เพียงใช้ก๊าซธรรมชาติท�าอาหารแทนก๊าซจากถ่านหิน และใช้  

ก๊าซธรรมชาติแทนน�้ามันเชื้อเพลิงของรถยนต์ ยังใช้ก๊าซธรรมชาติ 

ท�าความร้อน และเพื่อการผลิตพลงังานไฟฟ้าด้วย ส่งผลถงึการเพิม่

อุปสงค์ก๊าซธรรมชาติอย่างมหาศาล ท�าให้ความต้องการก๊าซ

ธรรมชาติเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว ทุกวันมีการขาดแคลนอุปทานก๊าซ

ธรรมชาติในเมืองเจิ้งโจวสูงถึง ๕๐๐,๐๐๐ ลบ.ม.

 จริงอยู่ที่ก๊าซธรรมชาติเป็นพลังงานที่สะอาดและสะดวก  

แต่ไม่ใช่พลังงานที่ราคาถูกแน่นอน หนีเหวยโต้ว ศาสตราจารย์

มหาวิทยาลัยชิงหัว และราชบัณฑิตยสภาวิศวกรรมแห่งชาติ เคยน�า

ก๊าซธรรมชาติไปเปรียบเทียบกับน�้าหอมปารีส เขาพยายามเตือนว่า 

ไม่สามารถน�าน�้าหอมปารีสมาใช้แทนน�้า ผลิตภัณฑ์ชั้นยอดก็ควร

ต้องใช้อย่างดีด้วย แต่เมืองเจิ้งโจวกลับไม่ได้ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็น

เสมือนน�้าหอมปารีส ทั้งๆ ที่มณฑลเหอหนานเป็นมณฑลพลังงาน

ขนาดใหญ่ ทรัพยากรถ่านหินอุดมสมบูรณ์และราคาค่อนข้างถูก ใน

เขตเมอืงเจิง้โจวมโีรงไฟฟ้าถ่านหนิและโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม

หลายแห่ง แต่ฝ่ายบริหารของเมืองเจิ้งโจวกลับละทิ้งการเชื่อมโยง

การผลติของโรงไฟฟ้าทัง้สองแบบ กลบัไปพฒันาการผลติความร้อน

จากก๊าซธรรมชาติโดยตรง นี่เป็นการด�าเนินยุทธศาสตร์การพัฒนา

พลังงานที่ผิดพลาดอย่างชัดเจน ฝ่ายบริหารของเมืองเจิ้งโจวให้

เหตุผลว่า โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติมีประสิทธิภาพการผลิตกระแส

ไฟฟ้าสูงถึงร้อยละ ๕๘  มากกว่าโรงไฟฟ้าถ่านหินเป็นเท่าตัว แต่ใน

ความเป็นจริงส�าหรับเมืองเจ้ิงโจว การใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นสิ่งที่ไม่

คุ้มค่า พวกเขาไม่พิจารณาถึงราคาก๊าซธรรมชาติที่สูงกว่าถ่านหิน

ถึง ๓-๔ เท่าตัว และประสิทธิภาพที่สูงก็ไม่สามารถทดแทนความ

ต่างของราคาเชื้อเพลิงได้

 หากจะให ้เหตุผลว ่าเมืองเจิ้งโจวให ้ความส�าคัญกับ            

ส่ิงแวดล้อมจึงผลิตไฟฟ้าด้วยก๊าซธรรมชาติ ก็ไม่สมควรแก่เหตุผล 

เพราะโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ใช้เทคโนโลยีการเผาไหม้เชื้อเพลิงขณะ

ลอยตัวแบบหมุนเวียน (Circulating Fluidized Bed Boiler) ม ี     

การก�าจัดฝุ่นผง และลดสารก�ามะถันด้วยกระบวนการดีไนเตรชั่น 

(Denitration) ก็สามารถเป็นโรงไฟฟ้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้

เช่นกัน กรณีวิกฤติก๊าซธรรมชาติเมืองเจิ้งโจว ชี้ให้เห็นได้ชัดว่า 

บรษิทัปิโตรเลยีมยกัษ์ใหญ่ทีม่กี�าลงัทนุเหนอืกว่าบรษิทัท้องถิน่อย่าง

เทยีบกนัไม่ตดิได้เข้าครอบง�าโครงสร้างด้านพลงังานแบบผูกขาดก๊าซ

ธรรมชาติ ส่งผลต่อการลดโอกาสในการพฒันาพลังงานจากเชือ้เพลงิ

ประเภทอื่นๆ อย่างน่าเสียดาย ทั้งๆ ที่มณฑลเหอหนานมีทรัพยากร

ถ่านหินและก๊าซมเีทนในช้ันถ่านหินทีอุ่ดมสมบูรณ์ และยงัมพีลงังาน

ไฮโดรคาร์บอนรูปแบบใหม่ รวมถึงทรัพยากรพลังงานชีวภาพอยู่

มากมายเช่นกัน ถ้ารัฐบาลเมืองเจิ้งโจวสามารถน�าเอาอุปสงค์

พลังงานของเมืองมาจัดการเป็นสัดส่วนที่เหมาะสม ก็สามารถขยับ

ขยายช่องทางอุปทานพลังงานได้อย่างมาก

 วิกฤตการณ์อุปทานก๊าซธรรมชาติเมืองเจ้ิงโจว น่าจะ
เป็นบทสะท้อนที่ดีส�าหรับนโยบายพลังงานไทยที่ว่า เราได้ม ี
การกระจายสัดส่วนโครงสร้างการใช้เชื้อเพลิงเพื่อการผลิต
พลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสม เพื่อเป็นหลักประกันที่มั่นคงทั้งทาง
ด้านการจัดหาเช้ือเพลิงและต้นทุนพลังงานที่เหมาะสมหรือยัง 
เพราะหากเรายังรวมศูนย์การจัดหาพลังงานไว้ที่การจัดหา      
เช้ือเพลิงก๊าซธรรมชาตปิระเภทเดยีว โอกาสทีป่ระเทศไทยจะพบ
วิกฤตการณ์เช่นเดียวกับเมืองเจิ้งโจวย่อมมีความเป็นไปได้สูง 
ทั้งนี้วิกฤตพลังงานดังกล่าวไม่ได้ส่งผลกระทบต่อเมืองเจิ้งโจว
เท่านัน้ แต่ส่งต่อผลกระทบต่อภาวะการขาดแคลนก๊าซธรรมชาติ
ในเมืองซีอานในมลฑลส่านซี เมืองเฉิงตูในมลฑลเสฉวน 
และนครฉงชิ่ง รวมถึงท�าให้ต้องมีมาตรการอย่างเข้มข้นใน     
การจ�ากัดการใช้ไฟฟ้าใน ๒๔ เขตพื้นที่ของจีนอีกด้วย



ไฟฟ้าหัวใจใหม่

เรื่อง : กองสารสนเทศ กฟผ.  ภาพ : กองผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ กฟผ.

๑๘

โรงไฟฟ้ายิ่งมปีระสิทธิภาพสูง

ยิ่งช่วยลดโลกร้อน
การผลติพลังงานไฟฟ้าจากเชือ้เพลิงแต่ละชนดิมข้ีอดข้ีอเสียแตกต่างกนัไป การผลติไฟฟ้า

จากพลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานลมและแสงอาทิตย์ จัดเป็นพลังงานสะอาดและเป็น

มิตรต่อส่ิงแวดล้อมที่สุด เนื่องจากไม่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แต่มีข้อเสียคือ     

ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ไม่สม�่าเสมอ ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศในแต่ละพื้นที่ เมื่อสรุปรวม 

ทั้งปีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยจะผลิตไฟฟ้าได้เฉลี่ย ๔ ชั่วโมง

ต่อวัน ขณะที่การผลิตไฟฟ้าจากกังหันลมในประเทศไทย ผลิตไฟฟ้าได้เฉลี่ย ๖ ช่ัวโมง    

ต่อวัน ส�าหรับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้เชื้อเพลิงถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ หรือ      

พลังงานนิวเคลียร์ สามารถเดินเครื่องเต็มก�าลังผลิตได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง แต่จะต้อง 

หยุดเดินเคร่ืองตามแผนการซ่อมและบ�ารุงรักษาทุกปี ท�าให้โรงไฟฟ้าผลิตได้เฉลี่ยวันละ 

๑๕-๒๒ ชั่วโมง ตามประเภทและเชื้อเพลิงของโรงไฟฟ้า



๑๙

	 ค่าตัวประกอบการผลิตไฟฟ้า	(Plant	Factor)	 ซึ่งหมายถึงจํานวนชั่วโมงที่โรงไฟฟ้าเดินเครื่อง			

ใน	๑	ปี	สําหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนประเภทเซลล์แสงอาทิตย์และกังหันลมจะทําได้ราว

ร้อยละ	๑๕-๒๐	ขณะที่โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนทัว่ไปจะทําได้ประมาณร้อยละ	๘๐-๙๐	การมค่ีาตวัประกอบ

การผลิตไฟฟ้าตํ่า	 เป็นเหตุผลสําคัญที่ทําให้การพึ่งพาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนมีข้อจํากัด	

เนื่องจากผลิตไฟฟ้าได้น้อยกว่าโรงไฟฟ้าพลังความร้อนขนาดเดียวกัน	 และยังมีผลทําให้ต้นทุนเฉลี่ยของ

การผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์และกังหันลมสูงกว่าโรงไฟฟ้าพลังความร้อนถึง	๒-๓	เท่าตัว

	 นอกจากค่าตวัประกอบการผลติไฟฟ้าแล้ว	ประสิทธภิาพการผลิตไฟฟ้า	(Plant	Efficiency)	กเ็ป็น

อกีปัจจยัสาํคญัในการวางแผนก่อสร้างโรงไฟฟ้า	ประสทิธภิาพการผลติไฟฟ้า	หมายถงึ	ความสามารถทาง

เทคนคิในการเปลีย่นพลงังานจากเชือ้เพลงิหนึง่	เช่น	นํา้มนั	ก๊าซธรรมชาต	ิถ่านหนิ	หรือพลังงานนวิเคลียร์	

เป็นพลังงานไฟฟ้า	 ย่ิงประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าสูง	 จะยิ่งช่วยลดการใช้เชื้อเพลิง	 และลดการปล่อย

มลภาวะต่างๆ	ได้มากขึ้นตามไปด้วย

เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด

	 ปัจจุบัน	ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิง	 เช่น	ถ่านหิน	มีค่าราวร้อยละ	๓๘-๔๕	ซึ่ง				

ผู้ผลิตไฟฟ้าทั่วโลกต่างพุ่งความสนใจในการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพให้สูงขึ้น	 เนื่องจากถ่านหินเป็น

ทรัพยากรหลักในการผลิตไฟฟ้าของโลกถึงร้อยละ	 ๔๐	 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน		

ในปัจจุบัน	หรือที่เรียกว่า	เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด	(Clean	Coal	Technology)	จึงมีความก้าวหน้าอย่าง

ต่อเนื่อง	โดยแบ่งออกเป็น	๓	ขั้นตอนสําคัญ	คือ

	 ๑)	ขั้นตอนก่อนการเผาไหม้เชื้อเพลิง

	 ๒)	ขั้นตอนระหว่างการเผาไหม้เชื้อเพลิง

	 ๓)	ขั้นตอนหลังการเผาไหม้เชื้อเพลิง



๒๐

 ขั้นตอนก่อนการเผาไหม้เชื้อเพลิง	(Pre-Combustion	Technology)	จะเริ่มจากการคัดเลือก
ถ่านหินคุณภาพดีประเภทบิทูมินัส	(Bituminous)	หรือซับบิทูมินัส	(Sub-bituminous)	ที่ให้ค่าความร้อน

สูงแต่มีปริมาณกํามะถันต่ํา	 (ไม่เกินร้อยละ	 ๑)	 นําไปทําความสะอาดเพื่อกําจัดสิ่งเจือปนต่างๆ	 เช่น											

ฝุ่นละออง	เศษดิน	เศษหิน	เพื่อลดปริมาณเถ้า	และกํามะถัน	ซึ่งจะช่วยเพิ่มค่าความร้อนและลดมลภาวะ

จากการเผาไหม้บางส่วน

 ข้ันตอนระหว่างการเผาไหม้เชื้อเพลิง	 (CombustionTechnology)	 เป็นการคัดเลือกใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัยและปรับปรุงระบบเตาเผาและหม้อไอนํ้าให้มีประสิทธิภาพสูง	 ปัจจุบันเทคโนโลยี	

ระหว่างเผาไหม้	พัฒนาจากหม้อต้มแบบเดิมคือแบบ	Subcritical	มาเป็นแบบ	Supercritical	หรือ	Ultra-

supercritical	ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าจากร้อยละ	๓๘	มาเป็นร้อยละ	๔๔	ทั้งนี้	จากการ

คํานวณพบว่าประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นร้อยละ	๑	จะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ถงึร้อยละ	๓	ซ่ึงโรงไฟฟ้าทีท่นัสมัยในต่างประเทศ	เช่น	โรงไฟฟ้า	Matsuura	ในประเทศญีปุ่น่	ก็ใช้เทคโนโลยี

ระหว่างการเผาไหม้แบบ	Ultra-supercritical

ถ่านหินคุณภาพดีประเภทซับบิทูมินัส ถ่านหินคุณภาพดีประเภทบิทูมินัส

โมเดลโรงไฟฟ้าแบบ Ultra-supercritical

โมเดลโรงไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยีระหว่างการเผาไหม้แบบ Ultra-supercritical



๒๑

	 สําหรับขั้นตอนหลังการเผาไหม้เชื้อเพลิง	(Post-combustion	Technology)	 เป็นการกําจัด
มลภาวะที่เกิดขึ้นหลังจากการเผาไหม้	โดยใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย	ได้แก่	เครื่องดักจับฝุ่นแบบ

ไฟฟ้าสถิต	 เครื่องกําจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์	 ซึ่งมีประสิทธิภาพในการกําจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์

มากกว่าร้อยละ	 ๙๐	 นอกจากน้ี	 ขี้เถ้าและยิปซั่มที่ได้จากระบบดังกล่าว	 สามารถนําไปใช้ประโยชน์ใน

อตุสาหกรรมต่างๆ	ได้	เช่น	การนาํยปิซ่ัมซึง่เป็นผลพลอยได้จากกระบวนการกาํจดัก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์

ของโรงไฟฟ้าแม่เมาะไปใช้ในอุตสาหกรรม	 ทั้งภาคอุตสาหกรรมก่อสร้าง	 อุตสาหกรรมซีเมนต์	 และ

อุตสาหกรรมเกษตร	ที่นําไปใช้ทําปุ๋ยบํารุงพืชผลทางการเกษตร

 กล่าวได้ว่า เทคโนโลยีโรงไฟฟ้าถ่านหินสะอาด เป็นการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน
แบบครบวงจรครอบคลมุทกุกระบวนการผลิตไฟฟ้าตัง้แต่ต้นทางจนถึงปลายทาง นบัว่ามคีวามส�าคญั
ต่อทิศทางพลงังานในระดบัสากลในอนาคต เพราะนอกจากจะช่วยเพ่ิมประสิทธภิาพในการผลิตไฟฟ้า 
ลดการใช้เชื้อเพลิง ลดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังช่วยลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์อันเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนอีกด้วย



Unseen EGAT

เรื่องและภาพ : ธิดาเทพ

เปิดโลกดึกด�าบรรพ์

หญ้าไดโนเสาร์

๓๒๕ ล้านปี

ทีเ่ขื่อนจุฬาภรณ์

เขื่อนจุฬาภรณ์ อ�าเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 

นอกจากจะเป็นเขื่อนที่สูงที่สุดจากระดับน�้าทะเล

ของประเทศไทย มีอากาศเย็นสบาย

จนได้รับฉายาสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยแล้ว 

ยังเป็นพื้นที่ศึกษาพันธุกรรมพืชต่างๆ ภายในสวนของ

เขื่อนจุฬาภรณ์ที่ตกแต่งเป็นป่าอนุรักษ์ในพื้นที่ประมาณ 

๔๑ ไร่ มีไม้ป่านานาชาติพร้อมศาลาพรมพิสมัยส�าหรับ

นั่งพักผ่อน ทางเดินภายในสวนปูพื้นด้วยหินธรรมชาติ 

และหนึ่งใน Unseen EGAT ที่ท�าให้สวนของ

เขื่อนจุฬาภรณ์เป็นที่รู้จักก็คือ

 ณ สวนแห่งนี้มีพืชโบราณที่มี

ในพื้นที่มานานกว่า ๓๒๕ ล้านปี เป็นเอกลักษณ์

ที่แขกไปใครมาต้องแวะมาศึกษาหาความรู้



๒๓

	 พืชโบราณที่ว ่านี้เป ็นนักต่อสู ้			

ยืนหยัดอยู่บนโลกมาตั้งแต่เมื่อ	 ๓๒๕	 ปี

ก่อนในช่วงมหายุคพาลีโอโซอิก	(Paleo-

zoic)	ซึ่งเป็นมหายุคที่ทวีปต่างๆ	เริ่มรวม

ตัวกันเป็นทวีปใหญ่	 มีการพัฒนาขึ้นของ

สัตว์เลื้อยคลานและพืชสมัยใหม่	โดยมีชื่อ

เรยีกทัว่ไปในภาษาไทยว่า	สนหางม้า	หรอื	

หญ้าถอดปล้อง	 เป็นพืชในสกุลอีควิเซตัม	

(Equisetum)	 พืชชนิดนี้เป็นอาหารของ

ไดโนเสาร์กนิพืชในยคุดกึดาํบรรพ์	ลกัษณะ

คล้ายต้นหญ้าสีเขียว	 แตกกิ่งขึ้นเป็นกอ	

ลําต้นขนาดเล็กต่อกันเป็นข้อและปล้อง

ชัดเจน	สามารถดึงออกจากกันได้	ใบไม่มี

สีเขียวแต่มีลักษณะคล้ายเกล็ดแตกออก	

รอบๆ	 ข้อ	 ปลายลําต้นเม่ือเจริญเต็มที่					

จะมีกลุ่มที่ทําหน้าที่สร้างสปอร์เรียกว่า		

สตรอบิลัส	(Strobilus)	 ชอบแหล่งดินที่มี

ธาตุซิลิกา	 (Silica)	 จริงๆ	 แล้วเม่ือครั้ง

อดีตกาลมีพชืทีม่ลีกัษณะคล้ายกนันีห้ลาย

สกุลในพื้นที่แถบจังหวัดชัยภูมิ	 แต่ได้

สูญหายไปตามกาลเวลา	จนปัจจุบันเหลือ

เพียงสกุลนี้สกุลเดียวในจังหวัดชัยภูมิ	พบ

มากในป่าเขาเขยีว	บรเิวณเขือ่นจฬุาภรณ์

	 ในปัจจบุนัมคีวามนยิมปลูกหญ้า

หางม้าเป็นไม้ประดับในสวนได้สวยงาม	

แต่การปลกูต้องมนีํา้มากเพยีงพอ	โดยอาจ

ปลูกในบ่อนํ้าหรือในอ่างนํ้าที่มีนํ้าขังมาก	

กว่า	 ๖	 นิ้ว	 ขึ้นได้ดีในดินทุกชนิด	 ชอบ

แสงแดดเตม็วนั	หากปลกูในสภาพทีเ่หมาะ

สมอาจกลายเป็นวัชพืชที่ต้องคอยกําจัด	

เพราะขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว	 ดังนั้น	

การปลูกในสวนแนะนําให้ปลูกลงในอ่าง

หรอืบ่อปนูฝังดนิ	การขยายพนัธุเ์พือ่นาํไป

ปลูกใหม่	ทําได้ง่ายๆ	ด้วยการผ่ากอแบ่ง

	 ทั้งนี้	 มีหลักฐานชัดเจนว่าพื้นที่

จังหวัดชัยภูมิเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์และ

พชืโบราณ	จากการสาํรวจของสถาบนัวจิยั

ไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณี	 ภาค

ตะวนัออกเฉยีงเหนอื	มหาวทิยาลัยราชภฏั

นครราชสีมา	เม่ือปี	๒๕๕๑	ค้นพบรอยเท้า

ไดโนเสาร์อายุ	 ๒๑๐	 ล้านปี	 ซึ่งถือว่าเก่า

แก่ที่สุดในโลกเท่าที่เคยพบมา	 โดยพบ

มากกว่า	 ๘๐	 รอย	 เป็นรอยเท้าของ

ไดโนเสาร์ซอโรพอด	(Sauropod)	 และ		

คาร์โนซอร์	(Carnosaur)	 ถือเป็นที่แรกที่

พบรอยเท้าไดโนเสาร์ประเภทกินเนื้อและ

กินพืชอยู่ด้วยกัน	 ที่อําเภอหนองบัวแดง	

จังหวัดชัยภูมิ

	 การค้นพบทั้งพืชโบราณ	 และ			

สัตว์ดึกดําบรรพ์ที่จังหวัดชัยภูมิถือเป็น	

การค้นพบครั้งยิ่งใหญ่	 รอยเท้าไดโนเสาร์

ทีพ่บเป็นสายพนัธุท์ีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดในโลกเท่า

ทีเ่คยค้นพบมา	จงัหวดัชยัภมูริวมถงึเขือ่น

จุฬาภรณ์	 จึงถือเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สําคัญ

แห่งหนึ่งของโลก

ประโยชน์น่ารู้ของหญ้าถอดปล้อง

 ❦  ทีผ่นงัเซลล์ของหญ้าถอดปล้องมสีารพวกซลิิกา (Silica) เคลือบอยู ่ท�าให้
หยาบและแข็ง ใช้ในการท�าความสะอาดภาชนะต่างๆ ได้ดี
 ❦  หญ้าหางม้าหรือหญ้าถอดปล้องมีผลออกฤทธิ์ขับปัสสาวะอย่างอ่อน จึง
ถูกน�ามาผสมกับยาส�าหรับผู้ป่วยที่มีอาการไตผิดปกติ
 ❦  ทีอ่นิเดยี หมอแผนโบราณน�ามาใช้เป็นสมนุไพรแก้โรคบดิ และช่วยเจรญิ
อาหาร
 ❦  หญ้าถอดปล้องสามารถดูดซับแร่ธาตุโลหะหนัก เช่น เซเรเนียม ทอง 
และปรอท ฯลฯ ได้ในปริมาณสูง อาจน�าไปใช้ปลูกเพื่อดูดซับสารพิษออกจากดินได้



กอดโลกสีเขียว

๒๔

เรื่อง : สุรินทร์ หล่อฤๅทัย  ภาพ : กองผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ กฟผ.

มาร่วมประหยัด

พลังงานกันเถอะ !!!



๒๕

 ภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ในคราว

ประชุมเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ มีมติให้หน่วยงาน 

ภาครัฐด�าเนินมาตรการลดใช้พลังงานลงให้ได้อย่างน้อย

ร้อยละ ๑๐ เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณการใช้ไฟฟ้าและ

น�้ามันเชื้อเพลิงของปีงบประมาณ ๒๕๕๔ การไฟฟ้าฝ่าย

ผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จึงได้ประกาศให้ปีนี้เป็น 

ปีแห่งการประหยัดพลังงานของ กฟผ. เพื่อให้สอดรับกับ

นโยบายดังกล่าวของรัฐบาล พร้อมกันน้ี นายสุทัศน์     

ปัทมสริวิฒัน์ ผูว่้าการ กฟผ. ได้ประกาศนโยบายและก�าหนด

มาตรการประหยัดพลังงาน (เม่ือวันท่ี ๒๑ มิถุนายน 

๒๕๕๕) เพื่อให้คน กฟผ. ทุกคนมีแนวทางปฏิบัติได้    

อย่างเป็นรูปธรรม

 เริม่จากนโยบายการประหยดัพลงังาน	ทีมุ่ง่ใช้พลังงาน

ทุกประเภทอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด	 รวมถึงลดการสูญเสีย

พลังงานที่ไม่จําเป็น	ดังต่อไปนี้

	 ๑.	 ดําเนินการและพัฒนาระบบการจัดการพลังงาน

อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม	 สอดคล้องกับกฎหมายและข้อ

กําหนดที่เกี่ยวข้อง

	 ๒.	 กําหนดแผนงาน	 เป้าหมาย	 และทบทวนการ

ประหยัดพลังงานทุกปี	 และสื่อสารให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนเข้าใจ	

และปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

	 ๓.	 ให้ความรู้ความเข้าใจวิธีการใช้งานอย่างถูกต้อง

และมีประสิทธิภาพของอุปกรณ์เครื่องมือ/เครื่องใช้พลังงาน					

ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด	 โดยการฝึกอบรมและรณรงค์

ประชาสมัพันธ์เพ่ือให้เกดิการมส่ีวนร่วมจากผูป้ฏบัิตงิานทกุคน

	 ๔.	 มุ่งเน้นการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมและ

ยัง่ยนื	โดยสนับสนุนบคุลากรและทรพัยากรในการนําเสนอข้อคดิ

เห็นเพื่อพัฒนางานด้านประหยัดพลังงาน

	 ๕.	 ติดตามและตรวจสอบผลการดําเนินงาน	 โดย

รายงานต่อคณะกรรมการประหยัดพลังงาน

	 ๖.	 ถือว่าการดําเนินงานด้านการประหยัดพลังงาน

เป็นหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ	และเป็นส่วนหนึง่ของการปฏบิตัิ

งาน

	 ๗.	 เป็นตัวอย่างในการประหยดัพลงังานต่อสงัคมและ

ประเทศชาติ

	 นโยบายท้ัง	๗	ข้อข้างต้น	หากองค์กรใดจะปรบัใช้เพือ่

ให้ผู้ปฏิบัติงาน	ปฏิบัติตามนโยบายการประหยัดพลังงานอย่าง

เคร่งครัด	 กฟผ.	 ย่อมยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ

กําลังขับเคลื่อนสังคมประหยัดพลังงาน



๒๖

 พร้อมกันนี้	ผู้ว่าการ	กฟผ.	ได้กําหนดแนวทางปฏิบัติ

ในการประหยัดพลังงานภายใน	กฟผ.	อย่างละเอียดครอบคลุม

ใน	๖	 เรื่องหลัก	 ได้แก่	 เรื่องแรก	คือ	ระบบปรับอากาศ	มี		
รายละเอียดดังน้ี	 ๑)	 ในการจัดหาเครื่องปรับอากาศระบบ			

เครื่องทํานํ้าเย็น	 ให้เลือกใช้เครื่องปรับอากาศที่ตอบสนองต่อ

การประหยัดพลังงานสูงสุด	ในส่วนของเครื่องปรับอากาศแบบ

แยกส่วนให้เลอืกใช้เครือ่งปรบัอากาศทีม่ฉีลากประหยดัพลงังาน

เบอร์		5		๒)	กําหนดเวลาเปิดเครื่องปรับอากาศระบบรวมของ

อาคารสํานักงาน	โดยในวันทําการให้เปิดระหว่างเวลา	๐๗.๓๐-				

๑๖.๐๐	น.	ยกเว้นวนัทาํการแรกของสปัดาห์ให้เปิดได้ตัง้แต่เวลา	

๐๗.๐๐	 น.	 ๓)	 กําหนดเวลาเปิด-ปิด	 เครื่องปรับอากาศแบบ			

แยกส่วนในอาคารสํานักงาน	 ให้เปิดระหว่างเวลา	 ๐๗.๔๕-

๑๖.๐๐ น.	 ๔)	 กําหนดให้ปิดเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน		

ถ้าไม่อยู่ในห้องเกินครึ่งชั่วโมง	๕)	ให้ปรับอุณหภูมิห้องทํางาน	

ห้องประชุม	หรือห้องที่ใช้ระบบปรับอากาศทั้งหมด	ที่อุณหภูมิ

ไม่ตํ่ากว่า	๒๕	องศาเซลเซียส	ยกเว้นห้องที่มีความจําเป็นต้อง

ควบคมุอณุหภมูเิป็นพเิศษ	๖)	หลกีเลีย่งการตดิตัง้และใช้เคร่ือง

ใช้ไฟฟ้าทีเ่ป็นแหล่งกาํเนดิความร้อนในห้องทีม่กีารปรบัอากาศ	

๗)	 บํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศรวมของอาคารตามที่บริษัทผู้

ผลิตกําหนด	 และบํารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศชนิดแยกส่วน	

โดยทําความสะอาดแผ่นกรองทุกเดือน	 และล้างเคร่ืองทุก								

๖	 เดือน	๘)	 ขอความร่วมมือไม่ใส่สูทหรือเสื้อแจ็คเก็ตในห้อง

ประชุมและห้องทํางาน

	 ต่อกันในเรื่องที่สอง	ระบบไฟแสงสว่าง	ซึ่งกําหนด
มาตรการไว้ดังนี้	๑)	การก่อสร้างอาคารใหม่ให้ออกแบบโดยใช้

หลอดไฟฟ้า	 โคมไฟฟ้า	และอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง	และ

ให ้เปล่ียนอุปกรณ์ ไฟฟ้าแสงสว ่างเดิมเป ็นอุปกรณ์ที่มี

ประสิทธิภาพสูง	๒)	 ให้ปิดไฟแสงสว่างหรือลดการเปิดไฟแสง

สว่าง	(ปิดไฟบางดวง)	ในห้องทาํงานขณะที่ไม่มผีูป้ฏบิติังานอยู	่

หรอืเปิดไฟแสงสว่างในปรมิาณเท่าทีจ่าํเป็น	สาํหรบัไฟส่องสว่าง

ตามทางเดินให้พิจารณาเลือกปิดบางดวงหรือบางช่วงเวลา				

โดยไม่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน							

๓)	ปิดไฟส่องอาคารสํานักงานหลังเวลา	๒๑.๐๐	น.	 โดยไม่มี

ผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๔)	พิจารณา

ลดการใช้ไฟแสงสว่าง	 ในกรณีสามารถใช้แสงธรรมชาติจาก

ภายนอกได้	๕)	ให้ปิดไฟแสงสว่างหลกั	และปิดไฟแสงสว่างเท่า

ทีจ่าํเป็นในช่วงเวลาพกัเทีย่ง	๑๒.๐๐-๑๓.๐๐	น.	๖)	บาํรุงรักษา

อปุกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างอย่างสมํา่เสมอ	โดยการทาํความสะอาด

ฝาครอบโคมหลอดไฟ	และแผ่นสะท้อนแสงในโคม	เพื่อให้เกิด

ประสทิธภิาพในการส่องสว่าง	๗)	ให้พจิารณาตดิตัง้สวติช์กระตกุ

ในส่วนที่จําเป็นต้องมีมาตรการประหยัดเพิ่มเติม

	 เร่ืองทีส่าม	อปุกรณ์ส�านกังาน	แบ่งออกเป็น	๓	ส่วน	
คือ	๑)	เครื่องคอมพิวเตอร์	ในการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์	ให้

เลือกคอมพิวเตอร์ที่ตอบสนองต่อการประหยัดพลังงานสูงสุด	

ปิดเครือ่งในช่วงเวลาพกั	(ขณะไม่ใช้งาน	และถอดปลัก๊พกัเทีย่ง)	

ตั้งโปรแกรมให้คอมพิวเตอร์ปิดหน้าจออัตโนมัติ	หากไม่ใช้งาน

เกินกว่า	 ๑๕	 นาที	 (Standby	Mode)	 รวมถึงปิดเคร่ือง

คอมพวิเตอร์ทนัทหีลงัเลกิการใช้งาน	และควรถอดปล๊ักออกหรือ

ปิดสวิตช์ระบบจ่ายไฟฟ้าหลังเลิกงาน	 ๒)	 เครื่องถ่ายเอกสาร	

การจดัหาเครือ่งถ่ายเอกสาร	ให้กาํหนดเครือ่งถ่ายเอกสารท่ีตอบ

สนองต่อการประหยดัพลังงานสูงสุด	ใช้เคร่ืองถ่ายเอกสารแบบ

รวมศูนย์	 ถ่ายเอกสารเฉพาะที่จําเป็นเท่านั้น	 ปิดเครื่องถ่าย

เอกสารหลังเลิกการใช้งาน	 และถอดปลั๊กออกหรือปิดสวิตช์

ควบคุมระบบจ่ายไฟฟ้าหลังเลิกงาน	๓)	เครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนตัว	



๒๗

ให้ผู้บังคับบัญชากวดขันโดยเคร่งครัด	 ห้ามมิให้นําเครื่องใช้

ไฟฟ้าส่วนตัวมาใช้งาน	 ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องนําเครื่อง

อุปกรณ์ไฟฟ้ามาใช้ในงานเพื่อภารกิจของ	 กฟผ.	 ให้อยู่ใน

ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาว่ามีความจําเป็นต้องใช้งาน	 โดยให้

ตรวจสอบสภาพว่ามปีระสทิธภิาพและความปลอดภยั	และให้ใช้

งานร่วมกัน

	 เรือ่งทีส่ี	่ลฟิต์ ให้พจิารณาปิดลฟิต์บางตวัในช่วงเวลา
ที่มีการใช้งานน้อย	 โดยให้วิเคราะห์ข้อมูลการใช้ลิฟต์และ	

บรหิารจดัการให้เกดิประสทิธภิาพสงูสดุ	สาํหรบัผูท้ีข่ึน้-ลงเพยีง	

๑-๒	ชั้น	ขอความร่วมมือให้เดินโดยไม่ใช้ลิฟต์

	 เรือ่งทีห้่า	การประหยดัน�า้มนัเชือ้เพลงิ	มมีาตรการ
ดังต่อไปนี้	๑)	ให้มีระบบ	Car	Pool	คือ	หน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่

เดียวกัน	ให้จัดระบบการใช้รถแบบรวมศูนย์	เพื่อให้มีการใช้รถ

อย่างประหยดัและมปีระสทิธภิาพสงูสดุ	๒)	รถเบนซนิทกุคนัใน

จังหวัดที่มีก๊าซโซฮอล์จําหน่าย	ต้องใช้ก๊าซโซฮอล์	 และหากมี	

NGV	จําหน่ายให้ติดตั้ง	NGV	ควบคู่ไปด้วย	โดยเมื่ออยู่ในพื้นที่

ท่ีมี	NGV	 ให้เติม	NGV	 หากอยู่นอกพื้นที่ให้เติมก๊าซโซฮอล์				

๓)	 ให้มีการบริหารจัดการใช้รถยนต์ให้เหมาะสมกับงาน/เส้น

ทางการเดินทาง/จํานวนของผู้โดยสารและสัมภาระ	 โดยคํานึง

ถงึการสิน้เปลอืงเชือ้เพลงิ	และอาจเลอืกการใช้บรกิารไปรษณย์ี	

โทรสาร	และอีเมล	ในการส่งเอกสารของหน่วยงานแทนการใช้

รถยนต์	 ๔)	 กรณีต้องเดินทางไปปฏิบัติงานในสถานที่เดียวกัน	

หรือในเส้นทางเดียวกัน	 ให้ผู้เกี่ยวข้องดําเนินการประสานงาน

ให้มีการใช้รถยนต์ร่วมกัน	 เพ่ือลดจํานวนรถยนต์ใช้งาน	 กรณี

สามารถร่วมใช้ด้วยกันได้	 ๕)	 กรณีเดินทางไปปฏิบัติงานต่าง

สํานักงาน	 ๑-๒	 คน	 ให้พิจารณาเดินทางโดยรถยนต์โดยสาร

ประจําทาง	รถนั่งรับจ้าง	(TAXI)	หรือรถไฟ	๖)	ให้ผู้ขับขี่ปฏิบัติ

ตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด	 ใช้ความเร็วของรถไม่เกิน	 ๙๐	

กโิลเมตรต่อชัว่โมง	และควรวางแผนเพือ่ควบคมุเวลาในการเดนิ

ทาง	๗)	ห้ามมิให้ติดเครื่องยนต์รถขณะรอใช้งาน

	 สุดท้ายกับเรื่องที่หก	 การประหยัดน�้า	 ซึ่งระบุให้
หน่วยงานทีม่หีน้าทีค่วบคมุการใช้น้ําประปา	ควบคมุให้มกีารใช้

นํ้าประปาอย่างประหยัด	และให้หน่วยงานที่มีความจําเป็นต้อง

ใช้น้ําดบิเพือ่การเพาะปลูกพชืสวน	ควบคมุปริมาณการใช้น้ําดบิ

เท่าที่จําเป็นตามความเหมาะสม

 แนวทางการปฏิบัติดีๆ เช่นนี้ อย่าหาว่า EGAT   

Magazine เชยีร์ออกนอกหน้าเลยนะครบั เพราะเราแค่อยากจะ

บอกว่า การประหยัดพลังงานไม่ใช่เร่ืองของใครคนใดคนหนึ่ง 

แต่ทุกคนต้องช่วยกัน และวิธีการที่น�าเสนอไปข้างต้นนี้เองที่จะ

ช่วยลดโลกร้อนได้มากยิ่งขึ้น



หรรษาวาไรตี้

๒๘

	 กฟผ.	 สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการต่างๆ	 ของ
สมาคมยกนํ้าหนักฯ	 ตั้งแต่ระยะคัดตัวและฝึกซ้อม	 จนกระทั่งส่ง
นักกีฬาเข้าแข่งขันเอเธนเกมส์	 ๒๐๐๔	 ปักกิ่งเกมส์	 ๒๐๐๘	 และ	
ล่าสุด	ลอนดอนเกมส์	๒๐๑๒	รวมเป็นเงินสนับสนุนทั้งสิ้นกว่า	๖๒	
ล้านบาท	 นอกจากนี้	 กฟผ.	 ยังให้การสนับสนุนงบประมาณใน							
การจัดการแข่งขัน	EGAT	 ยกน้ําหนักชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย	
ชงิถ้วยพระราชทานพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	ถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	 สยามมกุฎราชกุมาร	 และถ้วย
พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	
ตั้งแต่ปี	๒๕๕๒-๒๕๕๕	รวมทั้งสิ้น	๘๕	ล้านบาท	ทั้งนี้เพื่อส่งเสริม
กีฬายกน้ําหนักในประเทศไทยให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	 และมี
มาตรฐานเทียบชั้นสากล

เรื่อง : ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ กฟผ.  ภาพ : กองผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ กฟผ.

เพียงวันแรกหลังกลับจากการท�าศึกโอลิมปิก ๒๐๑๒ 

ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ “น้องแต้ว” พิมศิริ ศิริแก้ว 

ฮีโร่เหรียญเงินโอลิมปิก พร้อมด้วยทัพนักกีฬายกน�้าหนักทุกคน

ได้เดนิทางมาแสดงความขอบคุณการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

(กฟผ.) ในทันที ทั้งนี้เนื่องจาก กฟผ. เป็นผู้สนับสนุนหลัก

ของสมาคมยกน�้าหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยมาอย่างยาวนาน

และเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความส�าเร็จของทัพนักกีฬายกน�้าหนักไทย

มาตั้งแต่ปี ๒๕๔๖

“น้องแต้ว” สดุปลืม้

สร้างความสุขและรอยยิ้มให้คนไทย

กฟผ. ภูมิใจ หนุนยกเหล็กไทยคว้าชัยลอนดอนเกมส์



๒๙

	 นายสุทัศน์	 ปัทมสิริวัฒน์	 ผู้ว่าการ	 กฟผ.	 กล่าวว่า				
การก้าวขึ้นไปรับรางวัลในการแข่งขันกีฬาระดับโลกไม่ใช่เร่ือง
ง่ายดาย	 แต่คนไทยมีสมาคมยกน้ําหนักฯ	 ที่ทําให้คนไทยมี
ความสุขเสมอมา	 แม้โอลิมปิกครั้งน้ีจะได้เหรียญเงินเพียง
เหรียญเดียวจากน้องแต้วก็ตาม	แต่นักกีฬาทุกคนที่ลงแข่งขัน
ได้ทาํหน้าทีอ่ย่างสดุความสามารถแล้ว	หากทกุคนขยนัฝึกซ้อม
ด้วยความมีวินัย	 เชื่อว่าต่อไปในอนาคตจะมีเหรียญรางวัลเพิ่ม
ขึ้นแน่นอน
	 “จากความตั้งใจจริงในการดําเนินงาน	 และทีมงานที่เข้ม
แข็งของสมาคมยกน้ําหนักฯ	 กฟผ.	 พร้อมที่จะให้การสนับสนุน
สมาคมยกนํ้าหนักต่อไปอีก	 ๔	 ปี	 เป็นจํานวน	 ๖๔	 ล้านบาท										
เพื่อพัฒนานักกีฬายกนํ้าหนัก	 และค้นหาช้างเผือกเตรียมสู้ศึก
โอลิมปิก	๒๐๑๖	ที่ประเทศบราซิลต่อไป”

	 พลตรีอินทรัตน์	ยอดบางเตย	นายกสมาคม
ยกนํ้าหนักฯ	 กล่าวว่า	 เป็นเวลา	 ๘	 ปีแล้วที่	 กฟผ.	
ให้การสนับสนุนสมาคมยกนํ้าหนักฯ	 ปลุกปั้นจนกีฬา
ยกน้ําหนักเป็นความหวังเหรียญรางวัลของคนไทย	
หากไม่มี	 กฟผ.	 คนไทยก็คงไม่ได้ร้องเพลงชาติใน
มหกรรมกีฬาโอลิมปิก	 จากการสนับสนุนงบประมาณ
การดําเนินงานปีละ	 ๑๖	 ล้านบาท	 ทําให้สมาคม								
ยกนํ้าหนักฯ	 สามารถสร้างนักกีฬาหน้าใหม่เพื่อสร้าง
ความสุขให้คนไทยได้	 แม้ว่าโอลิมปิกครั้งนี้จะได้เพียง
เหรียญเงินเดียว	 แต่นักกีฬาชุดนี้เพิ่งก้าวผ่านระดับ
เยาวชนขึน้มาทดแทนรุ่นพี่ๆ 	ดงัน้ัน	ในอนาคตพวกเขา
จะเป็นกําลงัสาํคญัของทพันกักฬีายกน้ําหนกัไทยอย่าง
แน่นอน
	 ด้าน	“น้องแต้ว”	พมิศริ	ิศริิแก้ว	กล่าวขอบคณุ
คนไทยทุกคนที่ส่งแรงใจไปเชียร์	และหลังจากนี้ยืนยัน
ว่าจะยังเล่นกีฬายกนํ้าหนักต่อไป	 และจะฝึกซ้อมให้
มากขึ้นเพื่อลดข้อผิดพลาด	 ตั้งใจว่าจะขอร่วมทีม					
นักยกน้ําหนักไปแข่งขันโอลิมปิกครั้งต่อไปที่ประเทศ
บราซิลอย่างแน่นอน
 ทุกความสําเร็จ...ล ้วนมีการสนับสนุนที	่					
เข้มแขง็และทุม่เทอยูเ่บือ้งหลังทัง้ส้ิน	กฟผ.	จงึมคีวาม
ภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของพลังขับเคลื่อนให้กับ
ทพันักกฬีายกน้ําหนักไทย	จนสามารถนําชยัชนะมาให้
คนไทยได้มคีวามสขุร่วมกนั...แล้วเรามาร้องเพลงชาติ
ไทยด้วยกันอีกครั้ง	ในกีฬาโอลิมปิก	๒๐๑๖	ที่ประเทศ
บราซิลนะคะ
 



สถานี CSR

เรื่องและภาพ : กองประสานสื่อสารระบบผลิตและส่งไฟฟ้า กฟผ. / ประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

๓๐

การแชร์ทรัพยากร

ประโยชน์ที่ได้ทั้งผู้ใหแ้ละผู้รับ

เมื่อไม่นานมานี้มีโอกาสได้รับทราบเรื่องราวดีๆ อีกครั้งแล้วค่ะ นั่นก็คือ การแชร์ทรัพยากรระหว่าง

หน่วยงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กับ กองทัพเรือ ไม่ว่าจะเป็นการที่ กฟผ. 

ส่งมอบลูกถ้วยสายส่งไฟฟ้าแรงสูงให้กองทัพเรือน�าไปใช้เป็นปะการังเทียม แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเล

และการส่งมอบสายพานล�าเลียงเถ้าลอยของ กฟผ. จากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ให้แก่หน่วยบัญชาการสงคราม

พิเศษทางเรือ เพื่อน�าไปใช้ในการฝึกซ้อมด�าน�้าของกองทัพเรือ การแชร์ทรัพยากรเหล่านี้ 

ช่วยให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประโยชน์สูงสุดและประหยัดงบประมาณได้ไม่น้อยทีเดียว 

วัสดุอุปกรณ์ทุกอย่างที่ใช้กันอยู่ทุกวี่วัน ไม่ได้เป็นของคนใดหรือหน่วยงานใดเท่านั้นหรอกค่ะ 

เพราะทรัพยากรที่ถูกน�ามาใช้ผลิตวัสดุอุปกรณ์นั้นๆ ล้วนถูกน�ามาจากทรัพยากรธรรมชาติ

ที่คนทั้งโลกใช้ร่วมกัน และแน่นอนว่า หากทุกคนคิดแต่จะใช้ ไม่คิดเผื่อแผ่แบ่งปัน บางครั้งก็จะท�าให้

ทรัพยากรไม่ถูกใช้อย่างคุ้มค่าจนเติมเต็มคุณค่าที่แท้จริงของทรัพยากรได้ ย�้าว่า...การแชร์ทรัพยากร

เป็นเรื่องที่มีประโยชน์มาก แต่กลับเป็นเรื่องใหม่ในบ้านเรา มีหน่วยงานเพียงไม่กี่แห่งที่ตระหนักถึงเรื่องนี้

จนถึงขั้นน�ามาสู่การปฏิบัติ



๓๑

ลูกถ้วยสายส่งไฟฟ้าแรงสูง...บ้านใหม่สัตว์ทะเล

 เมือ่วนัที	่๒๓	สงิหาคม	๒๕๕๕	นายสธุน	บญุประสงค์ 

ผู ้ช ่วยผู ้ว ่าการปฏิบัติการระบบส่ง	 เป็นผู ้แทน	 กฟผ.												

มอบลูกถ้วยสายส่งไฟฟ้าแรงสูงที่หมดอายุการใช้งานให้กับ	

พลเรือโทพงศ์ศักดิ์	 ภูรีโรจน์	 ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการ

นาวิกโยธิน	กองทัพเรือ	ณ	อนุสาวรีย์หน่วยบัญชาการนาวิก

โยธิน	ฐานทัพเรือสัตหีบ	อําเภอสัตหีบ	จังหวัดชลบุรี	เพื่อให้

หน่วยนาวิกโยธิน	นาํไปใช้เป็นแหล่งทีอ่ยูอ่าศยัของสตัว์ทะเล	

ซึ่งการร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเลของทั้งสองหน่วย

งาน	 เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

พระนางเจ้าสิริกิต์ิ	 พระบรมราชินีนาถ	 เนื่องในโอกาสทรง

เฉลิมพระชนมพรรษาครบ	๘๐	พรรษา	ในวันที่	๑๒	สิงหาคม	

๒๕๕๕	โดยมีผู้บริหาร	กฟผ.	ได้แก่	นายคณิต	รัตนากรกุล		

ผู้อํานวยการฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง	และ	นายพีระพล	

ทองอยู่	ผู้อํานวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง	ร่วมในพิธี

ผลการวจิยัยนืยนั ลกูถ้วยปลอดภยัต่อสิง่แวดล้อม

ทางทะเล

	 นายสุธน	 บุญประสงค์	 ผู้ช่วยผู้ว่าการปฏิบัติการ

ระบบส่ง	 กฟผ.	 เปิดเผยว่า	 กฟผ.	 มีภารกิจสําคัญในการ

แสวงหาแหล่งผลิตและส่งจ่ายกระแสไฟฟ้าผ่านสายส่งไฟฟ้า

แรงสูง	 เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน	 โดยคํานึงถึงความ

ม่ันคงของระบบส่งไฟฟ้ามาโดยตลอด	ซึง่สายส่งไฟฟ้าแรงสงู

ของ	 กฟผ.	 มีลูกถ้วยเป็นส่วนประกอบสําคัญในการส่งจ่าย

กระแสไฟฟ้า	แต่อย่างไรก็ดี	ลูกถ้วย	เป็นวัสดุที่มีอายุการใช้

งาน	(ประมาณ	๑๐	ปีขึ้นไป)	เมื่อลูกถ้วยหมดอายุการใช้งาน	

กฟผ.	จะนาํลูกถ้วยชดุใหม่ไปเปล่ียนแล้วปลดลูกถ้วยเก่าออก	

ซึ่งมหาวิทยาลัยนเรศวร	 ได้ทําการศึกษาวิจัยแล้วพบว่า						

ลูกถ้วยเหล่าน้ีสามารถนําไปใช้ทาํปะการังเทยีม	เพือ่เป็นบ้าน

ให้กับสัตว์น้อยใหญ่ในท้องทะเลได้	 โดยไม่ส่งผลกระทบต่อ		

สิ่งแวดล้อมทางทะเล

	 “เมื่อทราบดังนั้น	 กฟผ.	 จึงได้ประสานกับทาง

กองทัพเรือ	 เพื่อมอบลูกถ้วยให้กองทัพเรือนําไปทําปะการัง

เทยีม	เป็นการสร้างทีอ่ยูอ่าศยัให้กบัสตัว์ทะเลและร่วมอนรุกัษ์

สิ่งแวดล้อมทางทะเล	 ตามแนวพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จ

พระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชนีนาถ	โดยในเบื้องต้น	กฟผ.	

ได้มอบลูกถ้วยสายส่งไฟฟ้าแรงสูงที่หมดอายุการใช้งานแล้ว	



๓๒

จํานวน	๑๐๐	ชุด	(๒,๔๐๐	ลูก)	ให้กับหน่วยบัญชาการนาวิก

โยธิน	 เพื่อใช้สําหรับการจัดทําปะการังเทียมตามโครงการ

เฉลมิพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสริกิติิ	์พระบรมราชนินีาถ	

เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา	 ๘๐	 พรรษา	 และ

เป็นส่วนหนึ่งของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเลต่อไป	

ซึ่งโครงการนี้สอดคล้องกับนโยบายของ	กฟผ.	ในการมีส่วน

ร่วมดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย”	 ผู้ช่วยผู้ว่าการ	

ปฏิบัติการระบบส่ง	กฟผ.	กล่าว

	 ด้าน	พลเรอืโทพงศ์ศกัดิ	์ภรูโีรจน์	ผูบ้ญัชาการหน่วย

บัญชาการนาวิกโยธิน	กองทัพเรือ	กล่าวว่า	กองทัพเรือ	ต้อง

ขอขอบคุณ	 กฟผ.	 ที่ได้เล็งเห็นประโยชน์ของโครงการเพื่อ

อนุรักษ์ธรรมชาติของกองทัพเรือ	 และมอบลูกถ้วยสายส่ง

ไฟฟ้าแรงสูงให้หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินนําไปทําปะการัง

เทียม	 ซึ่งลูกถ้วยทั้งหมดหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน	 จะนํา

ไปทําปะการังเทียมโดยเร็วที่สุด	 เพื่อให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัย

ของสัตว์ทะเลและอนุรักษ์สภาพแวดล้อมทางทะเลต่อไป



๓๓

 ไม่เพยีงมอบลกูถ้วยสายส่งไฟฟ้าแรงสงูทีห่มดอายุ

ให้กองทัพเรือน�าไปใช้ประโยชน์ต่อแล้ว กฟผ. ยังได้ให้การ

สนับสนุนกองทัพเรือด้วยการแชร์ทรัพยากรอีกประเภทหน่ึง 

คนธรรมดาอย่างเราได้เหน็ทหารในภาพทีแ่ขง็แกร่ง แต่ความ

เข้มแขง็ของทหารทกุนายมาจากการฝึกซ้อมทีเ่ข้มข้น กฟผ. 

จึงขอเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกซ้อมของรั้วของชาติ 

อุปกรณ์โรงไฟฟ้า เกี่ยวอะไรกับทหารหาญ?

	 เมื่อวันที่	 ๒๑	 กันยายน	๒๕๕๕	ณ	 ลานเก็บวัสดุ		

ใช้แล้ว	 โรงไฟฟ้าแม่เมาะ	 อําเภอแม่เมาะ	 จังหวัดลําปาง			

นางสายลดา	 สิทธิวงศ์	 ผู้อํานวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้า

แม่เมาะ	เป็นผู้แทน	กฟผ.	มอบสายพานลําเลียงชนิดผ้าใบ

ท่ีใช้แล้ว	 จากการลําเลียงเถ้าลอยของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ	

จํานวน	๓	ม้วน	ขนาดกว้าง	๑.๒๐	เมตร	ยาว	๓๐๐	เมตร	

นํา้หนกั	๒๘,๘๐๐	กโิลกรมั	มลูค่าการประเมนิ	๙๒,๔๔๘	บาท	

ให้กับ	 เรือโทสุเทพ	 สุนทรรัตน์	 ผู ้แทนหน่วยบัญชาการ

สงครามพิเศษทางเรือ	 อําเภอสัตหีบ	 จังหวัดชลบุรี	 สําหรับ

นาํไปใช้ประโยชน์ในการป้องกนัการกระแทกของเรอืในสงักดั	

และใช้สําหรับเป็นแผ่นรองรับการกระแทกของขวดอากาศ		

ดํานํ้าระหว่างการฝึกบุคลากร

	 นางสายลดา	 สิทธิวงศ์	 ผู้อํานวยการฝ่ายจัดการ				

โรงไฟฟ้าแม่เมาะ	กฟผ.	เปิดเผยว่า	สายพานลาํเลยีงเถ้าลอย

ชนิดผ้าใบที่ใช้งานแล้วน้ัน	 ได้ผ่านการตรวจสอบการดําเนิน

การตามระเบยีบปฏบิตัขิอง	กฟผ.	และได้รบัการอนญุาตจาก	

กรมโรงงานและอุตสาหกรรมหน่วยงานราชการแล้ว	 ให้

สามารถนํากากอุตสาหกรรมที่ใช้งานแล้วไปบริจาค	 และ

สนบัสนุนกจิกรรมของหน่วยงานราชการได้	กฟผ.	จึงมคีวาม

ยนิดเีป็นอย่างยิง่ที่ได้สนบัสนนุสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์ให้กบัหน่วย

บัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ	กองเรือยุทธการ	เพราะนับ

เป็นหน่วยงานที่สร้างประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติ

เป็นอย่างยิ่ง

	 ด้าน	เรือโทสุเทพ	สุนทรรัตน์	กล่าวว่า	กองทัพเรือ

มีความยินดีที่ได้นําอุปกรณ์ที่	 กฟผ.	 ไม่ใช้งานแล้วไปใช้ให้

เกดิประโยชน์	สายพานลาํเลยีงเถ้าลอยท่ีได้รบัในครัง้น้ีจะเป็น

ประโยชน์อย่างมากสําหรับการฝึกมนุษย์กบ	 หรือ	 นักจู่โจม

ทาํลายใต้น้ํา	ซึง่เป็นหลกัสตูรรบพิเศษของกองทพัเรอืทีท่ราบ

กันว่าเป็นการฝึกที่หนักมาก	 โดยจะนําสายพานลําเลียง					

เถ้าลอยไปใช้รองรับกันการกระแทกของขวดอากาศไม่ให้

กระแทกพื้นขณะฝึกซ้อม	 และป้องกันการกระแทกของเรือ	

เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อคุณภาพการฝึกมากทีเดียว

 ผู้บริโภคมักนึกถึงแต่การบริโภค จนบางครั้งก็

ละเลยไปว่าสิ่งที่ไม่ใช้แล้วนั้นอาจเป็นประโยชน์มหาศาล

ส�าหรบัคนอืน่ ไม่เพียงแต่การแชร์ทรพัยากรระหว่างหน่วย

งานที่ถูกน�าเสนอในฉบับนี้เท่านั้น แต่ในชีวิตจริงของทุก

คนก็มีส่วนช่วยแชร์ทรัพยากรได้ เพราะการแบ่งปันมีแต่

ค�าว่าได้ ไม่มีค�าว่าเสีย ผู้รับดีใจ...ผู้ให้สุขใจค่ะ

เรือโทสุเทพ สุนทรรัตน์ 



Live It...Love It

เรื่อง : ธิดาเทพ ภาพ : นิรุตต์ หมั่นกิจ

๓๔

สถาปนิกสาวแง้มเทคนิค 

สร้างป่าเล็กในเมืองใหญ่

ปัจจุบันคนจ�านวนมากใช้ชีวิตอยู่ในสังคมเมือง ไม่เพียงแต่ในกรุงเทพมหานครเท่านั้น 

แต่ไลฟ์สไตล์แบบคนเมืองได้ขยายไปตามหัวเมืองต่างๆ หากสังเกตตามหน้า

อสังหาริมทรัพย์ของหนังสือพิมพ์จะเห็นว่า คอนโดมิเนียมจ�านวนมากถูกสร้าง

ในต่างจังหวัด Small Space Livings กลายเป็นเทรนด์ที่อยู่อาศัยของคนยุคนี้ 

แต่ถึงพื้นที่บ้านคนเมืองจะเล็กลง แต่พวกเขาไม่ยอมให้ประโยชน์ใช้สอยเล็กตาม 

อะไรที่บ้านใหญ่มี...บ้านเล็กก็ขอมีด้วย รวมถึงสวนสวยๆ เพราะถึงอย่างไรเสีย

คนเราก็ยังโหยหาธรรมชาติอยู่



๓๕

นางสาวพลอยฟ้า ภัทรมังกร 
สถาปนิกระดับ	๔	แผนกออกแบบผังหลักและ
ภูมิสถาปัตยกรรม	กองสถาปัตยกรรม	
ฝ่ายออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง	
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	(กฟผ.)	
คือเจ้าของผลงาน	“ป่าเล็กในเมืองใหญ่” 
ที่เข้ารอบ	๑๐	ผลงานสุดท้ายในการประกวด
ออกแบบ	“ปลูกป่าในสวนเมือง”	(Urban	
Forest	Garden)	ได้ร่วมจัดแสดงภายในงาน
บ้านและสวนแฟร์	๒๐๑๒	ณ	อาคารชาเลเจอร์	
อิมแพ็ค	เมืองทองธานี	ผลงานของเธอตอบ
โจทย์การจัดการพื้นที่เมืองให้เอื้อต่อการอยู่
ร่วมกันของคนกับธรรมชาติ
	 ด้วยโจทย์ของการประกวด	“ปลูกป่า
ในสวนเมือง”	คุณพลอยฟ้า	ได้ต่อยอดด้วย
การนําตัวเองไปนั่งเก้าอี้ของผู้ใช้งานแล้วตี
โจทย์ว่าคนเมืองต้องการอะไร	แล้วเน้น
ออกแบบด้วยเส้นตรงและรูปทรงเรขาคณิต	
เพื่อให้ง่ายต่อการนําไปประยุกต์ใช้จริง	
เกิดเป็นการผสมผสานความเป็นเมืองและป่า
อย่างเรียบง่าย
	 “การเป็นนักออกแบบนั้น	สไตล์ของ
เราเป็นอย่างไรสําคัญน้อยกว่าผู้ใช้งานต้องการ
อะไร	ออกแบบอย่างไรแล้วทําให้คุณภาพชีวิต
เขาดีขึ้น	ให้สวย	ดูดี	ภายในงบประมาณที่
กําหนด”
	 เทคนิคการจัดสวนสวยของคุณ
พลอยฟ้า	ที่ทุกคนสามารถทําได้ด้วยตนเอง	
คือ	ต้องกล้าลองผิดลองถูก	ความชอบส่วนตัว
ถือเป็น	Subjective	แต่ละคนมองสวยไม่
เหมือนกัน	เราเป็นคนอยู่เองใช้งานเอง	ไม่มี
ใครรู้ดีกว่าผู้ใช้งานว่าต้องการใช้พื้นที่เพื่อ
ประโยชน์ใช้สอยอะไร	ส่วนเรื่องต้นไม้	ถ้ายัง
ไม่มีความรู้เพียงพอต้องหาหนังสือมาศึกษาว่า	
ต้นไม้นั้นๆ	เหมาะกับสถานที่ใด	ปลูกในร่ม
หรือกลางแดด	งานออกแบบไม่ว่าออกแบบ
ที่ไหนให้ดูว่าไม้พื้นถิ่นของที่นั่นคืออะไร	เช่น	
เราไปอยู่ภาคเหนือ	จะเอาไม้พื้นถิ่นภาคใต้

มาปลูก	ถามว่าทําได้ไหม...ทําได้	แต่อาจ
ไม่เติบโตดีนัก
	 แรกเริ่มเดิมที	คุณพลอยฟ้า	สนใจ
งานออกแบบเพราะรู้สึกว่าอาชีพสถาปนิก	
“เท่ดี”	กอปรกับเธอเป็นคนชอบคิด	ชอบวาดรูป	
จึงเลือกศึกษาต่อที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ในภาควิชาภูมิ
สถาปัตยกรรม	ซึ่งเป็นสาขาที่คนไทยยังไม่ค่อย
รู้จักนัก	แต่มีความน่าสนใจเพราะงาน
ภูมิสถาปัตยกรรมได้ใช้ฝีมือกับงานทั้งสเกลเล็ก
อย่างที่อยู่อาศัยทั่วๆ	ไป	หรือสเกลที่ค่อนข้าง
ใหญ่อย่างสวนสาธารณะ	และก่อนจบการศึกษา	
คุณพลอยฟ้า	ยังได้ไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์
เพิ่มเติมด้วยการฝึกงานกับบริษัท	DP	Archi-
tects	ที่ประเทศสิงคโปร์
	 เมื่อมาทํางานกับ	กฟผ.คุณพลอยฟ้า	
มีโอกาสทํางานหลายลักษณะ	เพราะลูกค้า
ของฝ่ายออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง	
ไม่ได้มีเพียงหน่วยงานของ	กฟผ.	เท่านั้น	
แต่ยังมีองค์กรภายนอก	ซึ่งโดยมากเป็น
หน่วยงานราชการต่างๆ	ขอความช่วยเหลือ
ให้ดําเนินการออกแบบให้ด้วย	หนึ่งในนั้นคือ	
งานออกแบบโครงการศูนย์ราชการุณย์
สภากาชาดไทย	เขาล้าน	จังหวัดตราด	ซึ่ง	
คุณพลอยฟ้า	ภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วม	
เพราะได้สนองพระราชกรณียกิจ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ	
องสภานายิกา	สภากาชาดไทย
	 อย่างไรก็ตาม	การลงมือทําสิ่งที่ต้อง
ใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างเช่นการจัดสวน	
วันที่ไอเดียตันย่อมมีบ้างเป็นธรรมดา	แต่
คุณพลอยฟ้าเผยเทคนิคว่า	ต้องหมั่นหา
แรงบันดาลใจใหม่ๆ	จากสิ่งที่อยู่รอบตัว	ไม่ว่า
จะจากงานอดิเรก	หรือการอ่านหนังสือก็ตาม	
เพื่อนํามาต่อยอดงานของเรา
	 ปัจจุบันคนเริ่มหันมาสนใจงาน
ออกแบบมากขึ้น	เพราะการออกแบบสร้าง
มูลค่าให้สินค้าและผลิตภัณฑ์ได้	ไม่ว่าจะเป็น

ที่อยู่อาศัย	หรืออาคารสํานักงาน	ถ้าออกแบบ
สวยก็จะได้รับความสนใจ	แม้แต่ผลิตภัณฑ์ที่
ใช้ในชีวิตประจําวัน	ก็มีการออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ให้ดึงดูดใจผู้บริโภค	ทําให้วิชาชีพนี้
กําลังโตขึ้นเรื่อยๆ	แตกแขนงไปหลายสาขา	
ภูมิสถาปนิกก็เช่นเดียวกัน	เริ่มเข้ามามี
บทบาทมากขึ้น	เพราะการใช้ประโยชน์จาก
พื้นที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกอาคาร
	 ไม่เพียงเท่านั้น	การรู้จักจัดสรรพื้นที่
ยังช่วยโลกได้ด้วย	คุณพลอยฟ้า	ให้ความเห็น
ว่า	ปัจจุบัน	ภาวะโลกร้อนกําลังอยู่ในกระแส	
ถูกพูดถึงอยู่เนืองๆ	อยากให้ทุกคนช่วยกันเพิ่ม
พื้นที่สีเขียวให้มากขึ้น	เราทําร้ายธรรมชาติมา
มากแล้ว	เอาพื้นที่ป่าดั้งเดิมมาใช้ประโยชน์	
ซึ่ง	กฟผ.	ก็มีโครงการปลูกป่าต้นนํ้าอย่างต่อ
เนื่องที่ทุกคนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้	
ที่สําคัญอยากให้ทุกคนช่วยกันบอกต่อ	
ชักชวนคนรอบตัวให้ช่วยกันสร้างพื้นที่สีเขียว	
ไม่จําเป็นต้องมีพื้นที่ใหญ่ๆ	ถึงจะสร้างพื้นที่
สีเขียวได้	พื้นที่ขนาดเล็กก็ทําได้	เช่นเทรนด์
สวนแนวตั้งที่กําลังเป็นที่นิยมอยู่ในขณะนี้
	 ...เป็นอย่างไรบ้างคะสําหรับการพูด
คุยกับสถาปนิกสาวที่ทําในสิ่งที่เธอรัก	และทํา
ออกมาได้ดีเสียด้วย	เพราะฉะนั้นไม่ว่าบ้าน
ของคุณจะมีมุมสวนใหญ่หรือเล็กอย่างไร
ก็ตาม	ถ้าเริ่มลงมือด้วยใจรักบวกกับ
ความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์สวนสวยๆ	พื้นที่
สีเขียวเล็กๆ	ในเมืองใหญ่ย่อมเกิดขึ้นได้อย่าง
แน่นอน...



สุขกาย สบายใจ

เรื่อง : ฝ่ายแพทย์และอนามัย กฟผ.  ภาพ : กองผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ กฟผ.

๓๖

ขอ้ดขีองเมลด็มะขาม

ที่คุณอาจจะยังไมรู่ ้



๓๗

	 รศ.ดร.พร้อมจิต	ศรลัมภ์	อาจารย์ประจําสํานักงาน

ข้อมูลสมุนไพร	 คณะเภสัชศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 ได้

กล่าวไว้ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ	 ครั้งที่	 ๙	 ว่า	

สรรพคณุทางยาของมะขามทีถ่่ายทอดต่อกนัมาตัง้แต่โบราณ	

คือ	 สามารถใช้รักษาโรคพยาธิไส้เดือน	 แก้อาการท้องเสีย	

คลื่นไส้	 ซึ่งชาวอีสานทราบสรรพคุณข้อนี้ดีจึงนิยมคั่วเมล็ด

มะขามและแกะเนื้อในเมล็ดกินเล่นกันอยู่เป็นประจํา	และใน

ปี	๒๕๕๕	มีผลงานวิจัยของต่างประเทศเกี่ยวกับเมล็ด

มะขามจํานวนมาก	 พบว่า	 เน้ือเมล็ดมะขามมีไขมัน	

และโพลีแซคคาไรด์	(Polysaccharide)	 ซึ่งเป็นนํ้าตาล

โมเลกุลเดี่ยวที่ไม่ก่อให้เกิดโรคเบาหวาน	และยังมีฤทธิ์เสริม

ประสิทธิภาพระบบภูมิคุ ้มกันในร่างกาย	 โดยหากระบบ

ภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือน้อยกว่าปกติ	 โพลีแซคคาไรด์จาก

เมล็ดมะขามจะกระตุ้นให้ภูมิคุ ้มกันมีประสิทธิภาพสูงขึ้น	

สามารถกําจัดเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอมต่างๆ	 ที่เข้าสู ่

ร่างกาย	โดยเฉพาะเชือ้ไวรสั	นอกจากน้ียังสามารถลดน้ําตาล

ในเลือดและคลอเลสเตอรอล	 รวมถึงเปลือกเมล็ดมะขามยัง

มีแทนนิน	(Tannin	 หรือ	Tannic	Acid)	 สูง	 ซึ่งพิสูจน์ใน					

เชิงวิทยาศาสตร์แล้วว่าสามารถช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน	

และต้านอนุมูลอิสระ	จึงยับยั้งการเกิดเซลล์มะเร็งได้อีกด้วย

	 ก่อนหน้านี้มีงานวิจัยในต่างประเทศที่ตีพิมพ	์						

เมื่อปี	 ๒๕๕๐	 นักวิจัยได้ทําการทดลองในหนูทดลองผล

ปรากฏว่า	 สารที่สกัดจากเมล็ดมะขาม	 สามารถต้านทาน

ความเป็นพิษต่อตบั	กระตุน้การสร้างเซลล์ตบัขึน้ทดแทนส่วน

ที่เสียไปได้	 อีกทั้งผลการทดลองไม่พบว่ามีความเป็นพิษใน

ร่างกายแต่อย่างใด	ดงัน้ัน	เราจึงสามารถกนิเมลด็มะขามเป็น

เหมือนอาหารอย่างหนึ่งได้โดยการคั่ว	 หรือนําไปบดแล้ว		

ผสมนํา้ดืม่	แต่ต้องมกีารกนิอาหารทีมี่ประโยชน์ประเภทอ่ืนๆ	

ร่วมด้วย

	 เห็นกันแล้วใช่ไหมคะว่าการลดต้นทุนของพ่อค้า

แม่ค้าแบบไม่ได้ตัง้ใจ	กลบัส่งผลดต่ีอสขุภาพผูบ้รโิภคโดยไม่รู้

ตัว	 อีกทั้งกาแฟเมล็ดมะขามก็มีความอร่อย	 ไม่มีคาเฟอีน	

แถมมปีระโยชน์ดงัทีก่ล่าวมา	มหินาํซํา้	ปัจจบุนัเมลด็มะขาม

เริ่มหายากมากขึน้	เพราะขาดตลาดและราคาแพง	เนื่องจาก

มีการส่งออกไปต่างประเทศกันมากขึ้น	 เม่ือรู้กันแบบน้ีแล้ว

เราควรจะรือ้ฟ้ืนภมูปัิญญาไทยของเรา	อย่าได้มองข้ามของดี

ในไทยไป	เดีย๋วจะเข้าสภุาษติทีว่่า	“ใกล้เกลือ..กนิด่าง”	นะคะ

สรรพคุณทางยา 

ขนาด และวิธีใช้

เมล็ดมะขามตามต�ารายาไทย

ถ่ายพยาธิ/แก้ท้องเสีย	 เอาเมล็ดแก่มาคั่วให้

เกรียมแล้วกะเทาะเปลือกออก	 เอาเนื้อใน

เมลด็ไปแช่น้ําเกลอืจนนุม่	รบัประทานคร้ังละ	

๒๐-๓๐	เมลด็	ใช้กนิเป็นยาถ่ายพยาธไิส้เดอืน

ในท้องเด็ก	 และสามารถขับพยาธิตัวกลมได	้

รวมถึงช่วยบรรเทาอาการท้องเสียได้เช่นกัน

ช่วยสมานและรักษาแผล	 นําเมล็ดมะขาม

กะเทาะเปลือกออก	ต้มแล้วนาํนํา้ที่ได้มาล้าง

แผล	หรอื	นาํเมลด็มะขามทีต้่มจนนิม่แล้วมา

ตํา	 นํามาทาแผลถูกไฟลวก	 และรักษา

บาดแผลของผู้ป่วยโรคเบาหวาน

พอกรักษาฝี	นําเมล็ดมะขามที่ต้มจนสุกและ

นิ่มแล้วมาตํา	 ผสมกับปูนแดง	 สามารถใช้

พอกฝีได้ดี

แก้อาเจยีน	ใช้เปลอืกนอกทีก่ะเทาะออก	ซึง่จะ

มีรสฝาด	ใช้กินเป็นยาแก้อาเจียนได้ดี

อื่นๆ	 เมล็ดมะขาม	ใช้เพาะอย่างถั่วงอก	นํา

มาทําเป็นแกงส้มรับประทานได้

เคยได ้ยินมาวา่ มีพอ่ค ้าแมค่ ้าเอาเมล็ดมะขามไปคั่วชงกับกาแฟโบราณ 

แหม...ชา่งเอาเปรียบผู ้บรโิภคกันจัง..แตพ่อไดอ้า่นคอลัมน ์ “สุขกาย สบายใจ” ตอนนีแ้ลว้

คงตอ้งลองคิดดใูหมอ่ีกทีนะคะ เพราะเมล็ดมะขามนั้นมีคุณประโยชนม์ากกวา่ทีเ่ราคิดไว ้เสียอีกคะ่

อ้างอิง : ส�านักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล



นวัตกรรม

เรื่อง : กองประสานสื่อสารระบบผลิตและส่งไฟฟ้า กฟผ./ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ กฟผ.  ภาพ : กองผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ กฟผ.

๓๘

แชมป์นวัตกรรมดีเด่น

รัฐวิสาหกิจไทย

ช่างสาย กฟผ. ประดิษฐ์

เครื่องมือเพิ่มแถวลูกถ้วย



๓๙

 แรงไม่หยุด ฉุดไม่อยู่ กับผลงาน “เครื่องมือเพิ่มแถวลูกถ้วย” (Insulator Delivery) 

ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยกลุ่ม รวมใจสองแคว จากหน่วยบ�ารุงรักษาสายส่ง

พิษณุโลก ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ ที่ผลงานนี้ก่อให้เกิดประโยชน์จนคว้ารางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE 

Awards) ประจ�าปี ๒๕๕๕ ด้านนวัตกรรม จากส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 

มาได้เป็นผลส�าเร็จ หลังจากที่ผลงาน “เครื่องมือเพิ่มแถวลูกถ้วย” เคยได้รับรางวัล Thailand Quality 

Prize 2011 ประเภทรางวัล Golden Award จากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (สสท.) 

รวมถึงรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ด้านวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม ประจ�าปี ๒๕๕๕ 

จากสภาวิจัยแห่งชาติ นับเป็นปรากฏการณ์ของวงการนวัตกรรมไทยเลยทีเดียว ที่ผลงานเดียว

สามารถคว้าได้ถึง ๓ รางวัล จาก ๓ เวทีด้วยกัน

	 จุดเริ่มต้นของการประดิษฐ์คิดค้น	 “เครื่องมือเพิ่ม

แถวลกูถ้วย”	เกดิขึน้จากความตัง้ใจของทมีนกัประดษิฐ์	กลุ่ม

รวมใจสองแคว	 ที่เพียงต้องการให้การปฏิบัติงานส่งจ่าย

กระแสไฟฟ้าให้ประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	รางวัล

ที่ได้รับและเสียงชื่นชม	เป็นเพียงแค่ผลพลอยได้เท่านั้น

	 ตามคําบอกเล่าของ	

คุณถิรวุฒิ เจียมเกตุ ช่าง			

ระดับ	 ๗	 หัวหน้างานบํารุง

รักษาสายส่งพิษณุโลก	หนึ่งใน

ผู้คิดค้น	ระบุว่า	เครื่องมือเพิ่ม

แถวลูกถ้วยที่ทางหน่วยงาน

คิดค้นขึ้นมานั้น	เป็นเครื่องมือ

ที่มีเอกลักษณ์เป็นต้นแบบชิ้น

เดียวในโลก	 ที่ใช้สําหรับเพิ่ม

แถวลูกถ้วยของสายส่งไฟฟ้า

แรงสูง	๒๓๐	กิโลโวลต์	(kV)	โดยวิธีไม่ดับกระแสไฟฟ้า	และ

เครือ่งมือเพ่ิมแถวลกูถ้วยทีป่ระดษิฐ์ขึน้นี	้สามารถรบัน้ําหนกั

ลูกถ้วยพร้อมกันได้สองแถว	 รวม	 ๒๘	 ลูก	 นํ้าหนักรวม

ประมาณ	 ๑๕๒	 กิโลกรัม	 โดยมีต้นทุนในการผลิตเพียงแค	่

๑,๑๘๐	บาทต่อชดุเท่านัน้	ขณะทีเ่คร่ืองมอืที่ใช้งานในลักษณะ

เดียวกันแต่ผลิตจากต่างประเทศ	 มีราคาสูงถึง	 ๑๘๗,๐๐๐	

บาทต่อชดุ	แต่สามารถรบันํา้หนกัลกูถ้วยได้น้อยกว่า	คอืเพยีง

หนึ่งแถว	๑๔	ลูก	หรือราว	๖๐.๒	กิโลกรัม	และหากต้องการ

เปลี่ยนลูกถ้วยพร้อมกันสองแถว	(Double	Suspension					

Insulator	Tools	230	kV)	ก็ต้องซื้ออุปกรณ์เพิ่มในราคารวม

ประมาณ	๔๓๗,๐๐๐	บาทต่อชุดเลยทีเดียว

	 “ความพเิศษของเครือ่งมอืเพิม่แถวลกูถ้วย	ยงัไม่จบ

เพียงแค่ในเร่ืองของราคาที่ถูกกว่าอุปกรณ์ที่นําเข้าจาก						

ต่างประเทศหลายเท่า	 แต่คุณสมบัติในการใช้งานก็พิเศษ				

กว่าด้วยเช่นกัน	 กล่าวคือ	 เครื่องมือชนิดนี้สามารถย้าย																

จุดประกอบ	ลูกถ้วยแต่ละจุดบนสายส่งไฟฟ้าแรงสูงได้อย่าง

รวดเร็วผู้ปฏิบัติงานสามารถทํางานโดยควบคุมอุปกรณ์ด้วย

มือเพียงข้างเดียวเท่านั้น	 อีกทั้งยังสามารถทํางานได้อย่าง

มั่นใจถึงความปลอดภัย	 ซึ่งในขั้นตอนนี้เดิมทีนั้นยากมากๆ	



๔๐

เพราะต้องใช้เครือ่งมอืจากต่างประเทศทีม่ลีกัษณะคล้ายแท่ง

พลาสติกสีส้มยาวประมาณ	๔	เมตร	ยื่นออกไปคล้องลูกถ้วย

เพ่ือทําการนําลูกถ้วยชุดใหม่เข้าไปเพิ่มหรือเปลี่ยนทดแทน

กรณทีีล่กูถ้วยเสยีหาย	โดยจดุทีเ่ป็นห่วงยดึลกูถ้วยนัน้มีขนาด

ไม่ใหญ่มาก	 ต้องใช้ความพยายามและความอดทนอย่างสูง

ในการคล้อง	 ลูกถ้วยกลับเข้ามาให้ได้	 ซึ่งบางครั้งเจ้าหน้าที่

อาจเกิดความเหนื่อยล้าจากอากาศที่ร้อน	 หรือมีลมพัดแรง	

ส่งผลให้ต้องทํางานซ้ําซ้อนในขั้นตอนนี้หลายครั้ง	 ส่งผล					

ให้เกิดความเครียด	 แต่เมื่อได้ใช้เคร่ืองมือเพิ่มแถวลูกถ้วย			

ที่คิดค้นขึ้นมาใหม่แล้ว	 เจ้าหน้าที่ทุกคนในฝ่ายปฏิบัติการ	

ภาคเหนือก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่า	เจ๋งมากๆ	!!!”

	 ที่สําคัญหากมองในเรื่องของเวลาในการทํางาน	

เครื่องมือเพิ่มแถวลูกถ้วยที่คิดค้นโดยผู้ปฏิบัติงาน	 กฟผ.	

สามารถลดเวลาในการเพิ่มแถวลูกถ้วยจาก	 ๒๔๗	 นาทีต่อ

วงจร	 ให้เหลือเพียง	 ๑๙๑	 นาทีต่อวงจร	 ช่วยลดเวลา	Off	

Reclosed	 ลงได้	 ๕๖	 นาที	 หรือเท่ากับ	 ๑๑๒	 นาทีต่อวัน		

วิ ธี ก า ร เ ดิ ม



๔๑

เ ค รื่ อ ง มื อ ที่ อ อ ก แ บ บ ใ ห ม่

ทําให้การส่งจ่ายกระแสไฟฟ้าของประเทศมีความมั่นคง

	 ในส่วนของความรูส้กึของผูป้ระดษิฐ์คดิค้นคณุถริวฒุิ	

เจียมเกตุ	เปิดเผยในนามกลุ่มรวมใจสองแควว่า	ในตอนแรก

ที่ทราบว่าผลงาน	เครื่องมือเพิ่มแถวลูกถ้วย	ของกลุ่มรวมใจ

สองแคว	 ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนของ	 กฟผ.	 เข้าร่วม

ประกวดในเวทต่ีางๆ	ทัง้รางวลั	Thailand	Quality	Prize	2011	

รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น	ด้านวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรม	

ประจําปี	 ๒๕๕๕	 ของสภาวิจัยแห่งชาติ	 รวมถึงรางวัล

รัฐวิสาหกิจดีเด่น	ด้านนวัตกรรม	ประจําปี	๒๕๕๕	ของ	สคร.	

ทุกคนในกลุ่มรู้สึกดีใจและภูมิใจเป็นอย่างมาก	เพราะผลงาน

ของเราจะได้มีโอกาสสร้างชื่อเสียงให้กับองค์กร	 แต่ในขณะ

เดียวกันก็ยังรู้สึกมีความกดดันเช่นกันว่า	 ผลงานของเราจะ

ทาํให้หลายฝ่ายทีเ่อาใจช่วยผดิหวงัหรอืไม่	แต่พอได้ทราบผล

ว่าผลงานสามารถคว้ารางวัลได้สําเร็จ	 ความรู้สึกภาคภูมิใจ

จึงเกิดขึ้นจนไม่อาจอธิบายเป็นคําพูดได้เลย

	 “ความสําเร็จนี้จะไม่เกิดขึ้น	หากไม่ได้รับคําแนะนํา

และข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากเพื่อนๆ	พี่ๆ	ผู้ปฏิบัติงานเป็น

ช่างสายส่งไฟฟ้าแรงสงูเช่นเดยีวกนั	ความรูแ้ละประสบการณ์

ทีท่กุคนได้ร่วมแบ่งปันให้กลุม่เรา		ทาํให้การประดษิฐ์ผลงาน

ที่เป็นประโยชน์นี้เกิดขึ้นได้	 และที่สําคัญขอบคุณผู้บริหาร	

กฟผ.	เป็นอย่างยิง่ที่ให้โอกาสและให้ความไว้วางใจกลุ่มรวมใจ

สองแควได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในเวทีระดับชาติ”

	 นอกจากนี้แล้ว	 คุณถิรวุฒิ	 เจียมเกตุ	 ยังฝาก					

ความคดิเหน็ถงึคณุผูอ่้านทกุคนว่า	การทีเ่ราจะทาํสิง่ใดท่ีเป็น

ประโยชน์	 ทั้งต่อตนเองและผู้อื่นนั้น	 แม้เพียงเป็นเรื่องเล็ก

น้อยกอ็ย่าคดิว่านัน่ไม่สาํคญัและไม่จาํเป็น	เพราะทกุอย่างไม่

ว่าจะเป็นการพฒันากระบวนการบริหารจดัการในการทาํงาน	

การประดิษฐ์เครื่องมือที่เป็นประโยชน์	หรือแม้แต่เรื่องอื่นใด

ก็ตาม	การเริ่มต้นทําดีของเราจะเป็นการจุดประการให้ผู้ที่ได้

ประโยชน์จากสิ่งที่เราทํา	พัฒนาต่อยอดทําสิ่งดีๆ	เพิ่มขึ้นไป

อีก	อยากให้ทุกคนมีกําลังใจ	สร้างสรรค์ผลงานและสิ่งดีๆ	ที่

จะเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมเรื่อยไป

 ความสําเร็จของผลงาน	“เคร่ืองมือเพิม่แถวลูกถ้วย”	

ที่ได้รับรางวัลมากมายจากหลายเวที	 ไม่ได้สร้างความสุข			

และความภาคภูมิใจให้กับผู้สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์เท่านั้น					

แต่เป็นผลงานทีช่่วยเสริมสร้างความมัน่คงให้กบัระบบไฟฟ้า

ของประเทศเช่นนี้	 ย่อมสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้

ประชาชน	 นักลงทุนทั้งในประเทศ	 และต่างประเทศได้เป็น

อย่างดี	 ซึ่งส่งผลดีสืบเนื่องไปถึงเศรษฐกิจของประเทศใน

ระดับมหภาค	และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของคนไทย



นานาทัศนะ

เรื่องและภาพ : ศรีประไพ พลรักษา

๔๒

 ในปัจจุบันโลกของเราถือว่ามีความก้าวหน้าและทันสมัยเป็นอย่างมาก ตั้งแต่ที่

มนุษย์รู้จักผลิตเครื่องทุ่นแรงที่เรียกกันว่า “เครื่องใช้ไฟฟ้า” เพื่ออ�านวยความสะดวก

สบายให้กับมนุษย์ ทุกวันนี้เครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นสิ่งจ�าเป็นและกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต

เราไปแล้ว ไม่ว่าจะหันไปห้องไหน มุมไหน บ้านหลังไหนๆ ก็มีอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ากัน

ทุกหลัง เครื่องใช้ไฟฟ้านั้นมีอยู่หลายชนิด ทั้งเครื่องซักผ้า หม้อหุงข้าว กาต้มน�้าร้อน 

เครื่องชงกาแฟ ฯลฯ เราใช้อุปกรณ์เหล่านี้ทุกวันจนเคยชิน จนลืมไปว่าเครื่องใช้ไฟฟ้านั้น

จะต้องใช้พลังงานไฟฟ้าในการท�างาน ถ้าเราไม่เริม่ประหยัดพลังงานกนัเสียตั้งแต่วันนี้ โลก

อาจเข้าสูยุ่คขาดแคลนพลงังาน แน่นอนว่าปัญหาทีต่ามมากค็อื เครือ่งอ�านวยความสะดวก

ที่เราเคยใช้ทุกวันจะสามารถใชง้านได้อย่างจ�ากดั และเมื่อถงึวันนั้น ชีวติความเปน็อยู่ที่เคย

สะดวกสบายของมนษุย์จะลดลงไปทนัท ีและเมือ่ความสะดวกสบายทีเ่คยมหีายไป มนษุย์จะ

เป็นเช่นไร และจะมีวิธียืดเวลาการใช้พลังงานให้นานขึ้นไปอีกได้อย่างไร เรามาดูกันดีกว่าค่ะ 

ว่าคนไทยมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้

ภัคพล ภูวนันเรืองขจร : โปรแกรมเมอร์

	 “เคร่ืองใช้ไฟฟ้าทีผ่มขาดไม่ได้เลย

กค็อืพดัลม	เพราะพดัลมช่วยระบายอากาศ		

ทําให้รู้สึกเย็นสบาย	 เวลาทํางานกลับมา

เหนื่อยๆ	 เปิดพัดลมเบอร์	 ๓	 แล้วรู ้สึก					

ผ่อนคลาย	ถ้าไม่มพีดัลมผมคงอยูไ่ม่ได้แน่ๆ	

ส่วนวิธีประหยัดพลังงานของผมคือ	 ใช้เท่า

ทีจํ่าเป็น	ไฟดวงไหนไม่ใช้กปิ็ด	พดัลมกเ็ปิด

เฉพาะตอนที่ใช้งานเท่านั้น	 และถ้าร้อน

มากๆ	 ทั้งบ้านก็จะเปิดแอร์เพียงตัวเดียว	

แล้วมาอยู ่รวมในห้องเดียวกันครับ	 ถือ

เป็นการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว	

นอกจากน้ียังหันมาใช้รถประจําทางแทน			

รถส่วนตัว	 เพื่อประหยัดน้ํามันและลด

มลภาวะด้วยครับ”

ภากร ลี้ประเสริฐ : นักดนตรี มือกีตาร์วง 

Slumduck

	 “ถ้าถามผมว่าขาดเคร่ืองใช้ไฟฟ้า

อะไรไม่ได้	 ผมตอบได้เลยครับว่า	 พัดลม	

เหตุผลก็เพราะประเทศไทยเป็นประเทศท่ี

ร้อนมากๆ	ฤดูหนาวก็ร้อน	ฤดูร้อนก็ยิ่งร้อน

มาก	ฤดฝูนกร้็อนอบอ้าว	สรุปว่าร้อนตลอด

เวลา	 เพราะฉะนั้นผมกล้าพูดได้เลยว่าทุก

บ้านอดทนกับความร้อนไม่ไหวหรอกครับ	

และพัดลมกินไฟน้อยกว่าแอร์เยอะครับ	

แต่ละบ้านเลยมักจะมีพัดลม	ในขณะที่แอร์

มีเป็นบางบ้านเท่านั้น	พัดลมจึงเป็นเครื่อง

ใช้ไฟฟ้าที่จําเป็นสําหรับผมมากที่สุด	 ถ้า

ไม่มพีดัลมผมคงเล่นดนตรไีด้ไม่ด	ีเพราะถ้า

ร้อนก็ทําให้หงุดหงิด	 วิธีประหยัดพลังงาน

สาํหรับตวัผมกค็อื	คอยเตอืนตวัเองเสมอว่า	

เปิดเม่ือใช้	 ปิดเม่ือไม่ใช้	 และไม่เปิดทิ้งไว	้

ใช้เท่าที่จําเป็น		แค่นี้ก็ประหยัดแล้วครับ”

พลังงานที่หายไป

กับความสะดวกสบายที่หายตาม



อภินันท์ ประสิทธิ์เวช

๔๓

อาทิตย์ สบบง : นักศึกษาปริญญาโท 

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

	 “เครื่องใช้ไฟฟ้าที่จําเป็นกับผม

มากที่สุดและขาดไม่ได้เลยก็คือ	 หลอดไฟ	

เพราะหลอดไฟให้แสงสว่าง	 ถ้าหากไม่มี

แสงสว่าง	 ตอนกลางคืนเราก็ทําอะไรไม่ได้

เพราะมองไม่เหน็	อย่างผมเป็นคนชอบอ่าน

หนงัสอื	เวลากลางคนืจะอ่านหนังสอืก็ไม่ได้

ถ้าไม่มีหลอดไฟ	 วิธีประหยัดพลังงานของ

ผมก็คือ	 ซักผ้าด้วยมือครับ	 ในกรณีที่ผ้า

จํานวนน้อยชิ้นจะไม่ใช้เครื่องซักผ้าเพราะ

เปลืองไฟ	แต่ถ้าผ้าปริมาณมากจริงๆ	หรือ

ไม่มีเวลา	ถึงจะใช้เครื่องซักผ้าครับ	เครื่อง

ใช้ไฟฟ้าอื่นๆ	ก็ใช้เท่าที่จําเป็นเช่นกัน	และ

ที่บ้านผมทํานา	เลยหันมาใช้การไถนาแบบ

ดั้งเดิมแทนรถไถ	 ช่วยประหยัดนํ้ามันได้

ครับ”

อภินันท์ ประสิทธิ์เวช : นักศึกษา

	 “ผมว่าหลอดไฟจําเป็นที่สุดครับ	

เพราะแสงสว่างจําเป็นอย่างยิ่งต่อการ

ดําเนินชีวิตในแต่ละวันของมนุษย์เรา	 หลัง

จากที่	โทมัส	อัลวา	เอดิสัน	คิดค้นหลอดไฟ

ขึ้นมา	 ก็ทําให้เราสามารถใช้เวลาในตอน

กลางคืนเพื่อทําสิ่งที่มีประโยชน์ได้มากขึ้น	

การเดนิทางสัญจรยามค่ําคนืทําได้ปลอดภยั

ย่ิงขึ้นจากการที่เรามีแสงสว่าง	 สําหรับวิธี

ประหยดัพลงังานของผมกง่็ายๆ	ครบั	เพยีง

แค่ใช้ไฟฟ้าหรือเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในยามที่

จําเป็นเท่านั้น	 หรืออาจใช้พลังงานจาก

ธรรมชาติเข้ามาช่วยเสริมจากเชื้อเพลิงที่

สิน้เปลอืง	ถ้าเรามกีาํลงัทรพัย์พอทีจ่ะตดิตัง้

เครือ่งผลติพลังงานจากธรรมชาต	ิเช่น	แผง

โซลาร์เซลล์	ถงึแม้จะเป็นการลงทนุทีส่งูพอ

สมควร	 แต่ช่วยประหยัดพลังงานในระยะ

ยาวได้มากทีเดียว”

	 ได ้เวลาที่คนไทยต้องช ่วยกัน

ประหยัดพลังงานอย่างจริงจังแล้วนะคะ	

เหมอืนอย่างทีก่ลอน	“ป.	ประหยดัพลงังาน”	

บอกไว้ด้านล่างนี้

	 ป.	ปิด	เมื่อเลิกใช้		 	

ป.	ไป	ติดรถด้วยคน

	 ป.	ปลีก	หลีกเลี่ยงติดเครื่องยนต์		

ป.	ปลูก	ต้นไม้ใบหญ้ากัน

	 ป.	เปิด	เมื่อควรจะต้อง		 	

ป.	ปกป้อง	แสงแดดพลัน

	 ป.	ปูนบําเหน็จ	ให้รางวัล	 	

ป.	เปลี่ยน	พฤติกรรมทําเคยชิน

	 ป.	ปรับ	อุณหภูมิเพิ่มลด				

ป.	ปลด	ปลั๊กไฟเป็นอาจิณ

	 ป.	ปฏิเสธ	การใช้ที่เปลืองสิ้น	

ป.	แปลน	วางผังตามทิศทาง

	 ป.	เป็น	คนดีมีจิตสํานึก		 	

ป.	ปฏิบัติ	ฝึกตนเป็นแบบอย่าง

	 ป.	ประชาสัมพันธ์	เผยแพร่บ้าง		

ป.	ประหยัด	ร่วมกันเพื่อชาติเทอญ

ป.พงศ์ ประพันธ์

ภัคพล ภูวนันเรืองขจร

ภากร ลี้ประเสริฐ

อาทิตย์ สบบง



โลกธุรกิจ

เรื่อง : ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ กฟผ.  ภาพ : กองผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ กฟผ.

๔๔

งานบริการเดินเครื่องและบ�ารุงรักษา

โรงไฟฟ้าน�้างึม ๒ ของ กฟผ.

ผ่านการรับรอง ISO 9001:2008 สะท้อนคุณภาพมาตรฐานระดับสากล

 โครงการเดนิเครือ่งและบ�ารงุรกัษาโรงไฟฟ้าพลงัน�า้เขือ่นน�า้งมึ ๒ ณ สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชน

ลาว (สปป.ลาว) ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 

เป็นโครงการในต่างประเทศโครงการแรกของ กฟผ. ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานนี้ สะท้อนถึงคุณภาพในการ

ด�าเนินงานของ กฟผ. ภายใต้มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล



๔๕

	 วันที่	๒๖	กันยายน	๒๕๕๕	นายพิษณุ	ทองวีระกุล	

รองผู้ว่าการพัฒนาธุรกิจ	เป็นผู้แทน	กฟผ.	รับมอบใบรับรอง

ระบบบริหารคุณภาพ	ISO	9001:2008	ซึ่งเป็นระบบมาตรฐาน

การบรหิารงานทีส่ร้างความพงึพอใจให้กบัลกูค้า	ต่อผลิตภณัฑ์

หรือบริการขององค์กร	 จาก	Mr.	Timothy	Dixon	 ในฐานะ	

Regional	CEO	บรษิทั	เอเจเอ	รจิีสตร้าส์	จาํกดั	ณ	ห้องประชมุ	

๒๐๓	อาคารสํานักผูว่้าการ	สาํนกังานกลาง	กฟผ.	ซึง่ใบรบัรอง

ดังกล่าวเป็นการมอบให้แก่โครงการเดินเครื่องและบํารุงรักษา

โรงไฟฟ้าพลังนํ้าเขื่อนนํ้างึม	๒	สปป.ลาว	ภายใต้ขอบเขตงาน	

Electricity	Generating	and	Distribute	by	Hydro	Power		

Plant	 และถือเป็นโครงการแรกในต่างประเทศของ	 กฟผ.	 ที่

ผ่านการรับรอง	ISO	9001:2008

	 นายพิษณ	ุทองวรีะกลุ	รองผูว่้าการพฒันาธรุกจิ	กฟผ.	

กล่าวว่า	ปัจจบุนั	องค์กรชัน้นาํหลายแห่งได้นาํมาตรฐานระบบ

การจัดการที่เป็นสากลมาใช้มากมายหลายมาตรฐาน	 หนึ่งใน

นั้นคือมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ	(Quality	Manage-

ment	System:	QMS)	หรือที่รู้จักกันในชื่อ	ISO	9001:2008	

ซึง่ถกูกาํหนดโดยองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน	

(International	Organization	for	Standardization:	ISO)	ถือ

เป็นมาตรฐานสากลที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสําคัญ	 เพื่อ

ความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพ	 และความมีประสิทธิภาพของ

การดําเนินงานภายในองค์กร	โดยมีแนวคิดสําคัญ	คือ	การจัด

วางระบบบริหารงานเพื่อการ

ประกันคุณภาพ	 ซึ่งเป็นระบบที่

ทําให้เชื่อมั่นได้ว่ากระบวนการ

ต่างๆ	 ได้รับการควบคุมและ

สามารถตรวจสอบได้	ผ่านระบบ

ที่ระบุขั้นตอนและวิธีการทํางาน	

เพื่อให้ม่ันใจได้ว่าบุคลากรใน

องค์กรรู้หน้าที่ความรับผิดชอบ

และขั้นตอนต่างๆ	ในการปฏิบัติ

งาน	 อันจะนํามาซึ่งความพึง

พอใจของลูกค้า

	 กฟผ.	 เห็นความสําคัญ

และนําระบบ	ISO	9001:2008	

มาใช้ในหลายหน่วยงาน	 โดย

เฉพาะโรงไฟฟ้าพลังนํา้	ซึง่ได้รบั

การรับรองมาตรฐานดังกล่าว

เกือบครบทุกแห่ง	ดังนั้น	กฟผ.	

จึงมีนโยบายในการจัดทําระบบบริหารงานมาตรฐานสากล			

ISO	9001:2008	 ให้กับโครงการเดินเครื่องและบํารุงรักษา				

โรงไฟฟ้าพลังนํ้าเขื่อนนํ้างึม	๒	ใน	สปป.ลาว	ซึ่งเป็นงานแรก

ของสายงานรองผู้ว่าการธรุกจิ	กฟผ.	ที่ไปปฏบิตังิานในประเทศ

ที่อยู่ในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	(AEC)	 ทั้งนี้	 เร่ิม

ดาํเนนิการจดัทําระบบตัง้แต่เดอืนพฤษภาคม	๒๕๕๕	แล้วเสรจ็

ในเดือนกันยายน	๒๕๕๕	รวมระยะเวลา	๕	 เดือน	และผ่าน

การตรวจประเมินจากบริษัท	เอเจเอ	รีจิสตร้าส์	จํากัด	ในฐานะ

ผู้ตรวจประเมิน	ในวันที่	๕	กันยายน	๒๕๕๕	ก่อนจะมีพิธีมอบ

ใบรับรองอย่างเป็นทางการในครั้งนี้

 “กฟผ. มีความเชื่อมั่นว ่า การได้รับใบรับรอง         

ISO 9001:2008 ในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการสะท้อนถึง

คณุภาพในการด�าเนนิงานตามมาตรฐานสากลของ กฟผ. แล้ว 

ยงัเป็นการสร้างความเชือ่มัน่ให้กบัลกูค้าและหน่วยงานราชการ

ของ สปป.ลาว และเป็นความภาคภูมิใจที่ กฟผ. จะพยายาม

รักษาคุณภาพในการด�าเนินงานไว้อย่างต่อเนือ่งตลอดไป”  

รองผู้ว่าการพัฒนาธุรกิจ กฟผ. กล่าวในท้ายที่สุด



เที่ยวตามอ�าเภอใจ

เรื่อง : กฤษณ์ สุนทรชาติ  ภาพ : กองผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ กฟผ.

๔๖

เที่ยวแบบได้ความรู้

กับสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง



๔๗

 สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง	 ตั้งอยู่บนดอยอ่างขางใน
เขตพื้นที่ตําบลแม่งอน	 อําเภอฝาง	 จังหวัดเชียงใหม่	 สภาพ
ภมูปิระเทศเป็นแอ่งท่ีราบในหบุเขา	ลกัษณะเหมอืนท้องกะทะบนทวิ
เขาแดนลาว	อยู่ที่ระดับความสูงประมาณ	๑,๔๐๐	เมตร	โดยตัวดอย
อ่างขางเองมียอดดอยสูงถงึ	๑,๙๒๘	เมตร	ทาํให้มสีภาพภมูปิระเทศ
สวยงาม	อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้	และมีอากาศที่เย็นสบายตลอดปี	
อณุหภูมิเฉลีย่ประมาณ	๑๗.๗	องศาเซลเซียส	และเคยมอีณุหภมูติํา่
สุดถึง	-๓	องศาเซลเซียส	ราวเดือนมกราคม	สําหรับปริมาณนํ้าฝน
โดยเฉลีย่อยูท่ี	่๒,๐๗๕	มิลลเิมตรต่อปี	จุดเด่นของสถานีเกษตรหลวง
อ่างขาง	 คือ	 การชมดอกไม้เมืองหนาวภายในสถานี	 ซ่ึงมีพื้นที่ใช้
ทําการเกษตรในงานวิจัยประมาณ	๑,๘๑๑	ไร่
	 สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง	ก่อตั้งขึ้นสืบเนื่องจากพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรม
ราชินีนาถ	 ได้เสด็จพระราชดําเนินเยี่ยมราษฎรที่หมู่บ้านผักไผ่	
อําเภอฝาง	จังหวัดเชียงใหม่	และได้เสด็จฯผ่านบริเวณดอยอ่างขาง	
ทรงทอดพระเนตรเห็นว่าชาวเขาส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่บริเวณนี้ทํา		
การปลูกฝิ่นแต่ยังยากจน	ทั้งยังทําลายทรัพยากรป่าไม้ต้นนํ้าลําธาร
ที่สําคัญต่อระบบนิเวศ	 ประกอบกับพระองค์ทรงทราบว่าชาวเขาได้
เงินจากฝิ่นเท่ากับที่ได้จากการปลูกต้นท้อพื้นเมือง	 และทรงทราบ
ว่าที่สถานีทดลองไม้ผลเมืองหนาวของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ได้ทดลองวิธีติดตาต่อกิ่งกับท้อฝรั่ง	 จึงสละพระราชทรัพย์ส่วน
พระองค์	 จํานวน	๑,๕๐๐	บาท	 เพื่อซื้อที่ดินจากชาวเขาในบริเวณ
ดอยอ่างขางส่วนหนึง่	จากนัน้จงึโปรดเกล้าฯ	ให้ตัง้สถานเีกษตรหลวง
อ่างขางขึ้นเป็นโครงการส่วนพระองค์	 เมื่อปี	 พ.ศ.	 ๒๕๑๒	 ใช้เป็น
สถานีวิจัยและทดลองปลูกพืชเมืองหนาวชนิดต่างๆ	ไม่ว่าจะเป็นไม้
ผล	ผัก	ไม้ดอก	เพื่อเป็นตัวอย่างแก่เกษตรกรชาวเขาในการนําพืช
เหล่านี้มาเพาะปลูกเป็นอาชีพ

	 การดําเนินโครงการที่น่ีมีหลักการเพ่ือ	 “ให้เขาช่วยตัวเอง” 

เปลีย่นพ้ืนทีจ่ากไร่ฝ่ินมาเป็นแปลงเกษตรเมอืงหนาวทีส่ร้างรายได้ดี
กว่าเก่าก่อน	 ปัจจุบันดอยอ่างขางได้เปลี่ยนสภาพจากภูเขาซึ่งถูก		
ตัดไม้ทําลายป่ามาเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์	มีพันธุ์ไม้ผลกว่า	๑๒	ชนิด	
ผกัเมอืงหนาวกว่า	๖๐	ชนดิ	และไม้ดอกเมอืงหนาวมากกว่า	๒๐	ชนดิ
	 ด้านงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	 ศูนย์พัฒนาโครงการ
หลวงอ่างขาง	ได้ถูกก่อตั้งมาตั้งแต่ปี	พ.ศ.	๒๕๒๔	โดยเริ่มดําเนิน
การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านพืชผัก	 ไม้ดอก	 ไม้ผล	 และพืช		
เมอืงหนาว	เป็นลําดบัแรก	ต่อมาได้ทําการขยายผลดําเนนิงานไปใน
ด้านหัตถกรรม	จนสามารถดําเนินการพัฒนาและส่งเสริมทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ	 สังคมและวัฒนธรรม	 พร้อมทั้งส่งเสริมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กันไป

 ปัจจุบันศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอ่างขาง	มพ้ืีนทีร่บัผดิชอบ 
๑๖,๕๗๗	 ไร่	(๒๖.๕๒๕	 ตารางกิโลเมตร)	 ครอบคลุม	 ๙	 หมู่บ้าน	
ได้แก่	บ้านหลวง	บ้านคุ้ม	บ้านนอแล	บ้านปางม้า	บ้านป่าคา	บ้าน
ขอบด้ง	บ้านผาแดง	บ้านสินชยั	และบ้านถ้ําง๊อบ	ซึง่ประกอบไปด้วย
ประชากร	จํานวน	๔	เผ่า	ได้แก่	ไทยใหญ่	มูเซอดํา	ปะหล่อง	และ
จีนยูนนาน	 จํานวน	 ๔,๙๕๘	 คน	 จาก	 ๑,๒๐๖	 ครัวเรือน	 โดยมี
ครอบครัวที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแล้ว	 จํานวน	 ๔๗๐	
ครัวเรือน
	 ปัจจุบันศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอ่างขาง	 มีการส่งเสริม
อาชีพในภาคการเกษตรให้กับเกษตรกร	๙	ประเภท	ได้แก่	การผลิต
ผักอินทรีย์	ผัก	GAP	(Good	Agricultural	Practice)	ไม้ผลเขตหนาว	
ไม้ผลขนาดเล็ก	ไม้ดอก	ชาอินทรีย์	กาแฟ	พืชไร่	และพืชสมุนไพร	
ส่วนกิจกรรมด้านการส่งเสริมอาชีพนอกภาคการเกษตร	 อาทิ	 การ
ทอผ้าคลุมไหล่	ผ้าพนัคอ	หม่อนใบชา	ตลอดจนให้การสนบัสนนุและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
	 นอกจากกจิกรรมในภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร
แล้ว	 ยังมีกิจกรรมทางด้านการอนุรักษ์ดินและน้ํา	 ที่ส่งเสริมให้
เกษตรกรรวมกลุม่กนัทาํกจิกรรมควบคูไ่ปกบัการประกอบอาชพีหลกั	
เช่น	การทําปุ๋ยหมัก	การทําปุ๋ยนํ้าชีวภาพ	การทําปุ๋ยพืชสด	และการ
เล้ียงไส้เดือน	 เป็นต้น	 เพื่อใช้สําหรับการปรับปรุงบํารุงดินและลด
ต้นทนุในการผลิตพชื	ตลอดจนส่งเสริมการเล้ียงหมหูลุมไว้ใช้บรโิภค
ภายในครัวเรือน	 การปลูกป่าชุมชนเพื่อประโยชน์ใช้สอย	 กิจกรรม
ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	 โดยมุ่งเน้นให้คนใน
ชมุชนทํากจิกรรมร่วมกนั	เพือ่ก่อให้เกดิความสามคัคแีละนําพาไปสู่
การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป
	 ดังน้ัน	 สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง	 เรียกได้ว่าเป็นแหล่ง	
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่น่าสนใจ	 ไม่ใช่แค่เพียงชื่นชมพันธุ์ไม้เพียง
อย่างเดยีวเท่านัน้	ทกุอณขูองพืน้ทีแ่ฝงไปด้วยความรู้จากแปลงสาธติ	
ยิ่งไปกว่านั้นมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติของผืนป่าปลูกทดแทน	
กิจกรรมดูนก	 ทั้งนกประจําถิ่นและนกหายากต่างถิ่นให้ศึกษาหลาก
สายพนัธุ	์และจดุชมววิ-จดุกิว่ลม	เป็นลานชมพระอาทติย์ขึน้-ตกดิน	
พร้อมกบัการได้สมัผสัวถิชีวีติและวฒันธรรมของชนเผ่าจากหมูบ้่าน
โดยรอบ	เช่น	ประเพณีปอยส่างลอง	เป็นการบวชของเด็กชายชาว
ไทยใหญ่	 ที่มีความเชื่อว่าเป็นการบวชเพื่อทดแทนค่าน้ํานมแม	่					
ถูกจัดขึ้นในเดือนมีนาคมของทุกปี
 หากคิดจะท้าลมหนาวราวกับอยู่ต่างประเทศ	ดอยอ่างขาง	
น่าจะเป็นคําตอบหนึ่งที่น่าสนใจครับ	 เที่ยวไปเพลินๆ	 ยังได้ความรู	้
อีกด้วย

ข้อมูลบางส่วนจาก  http://www.angkhangstation.com

ทา่มกลางเทือกเขาที่สูงลิบของดอยอา่งขาง มแีหลง่ทอ่งเที่ยวทีโ่ดดเดน่แหง่หนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ 

อยูห่า่งจากตัวเมืองเชียงใหม่ไปทางเหนือ ๑๓๗ กโิลเมตร บนเส ้นทางที่ลัดเลาะไปตามแนวเขา 

สถานที่ทอ่งเที่ยวที่วา่นี้มีอะไรหลายอยา่งที่นา่สนใจรอคุณอยู ่



รางวลัสงิห์ทอง...

รางวลัของคนมธีรรมาภบิาล

ท้ายเล่ม

 EGAT Magazine	จัดทําโดย	ฝ่ายสื่อสารองค์การ	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	ที่ปรึกษา	ธาตรี	ริ้วเจริญ	เยาวลักษณ์	โหตรภวานนท ์
ยุวดี	 ธงสุวรรณ	 รัชดา	 ทองอยู่	 อนิรุจน์	 เอ่ียมกิจการ	 ศิริลักษณ์	 ศรีมณฑล	 บรรณาธิการ	 ยุทธชาติ	 เพียรมานะกิจ	 หัวหน้ากองบรรณาธิการ               
ณัฐกา	ปีตะเสน	กองบรรณาธิการ	กฤษณ์	สุนทรชาติ	นิรุตต์	หมั่นกิจ	สุรินทร์	หล่อฤาทัย	พีรายุ	พุดทัน	อัครพล	รักศรีรุ่งเรือง	ธิดาเทพ	ลือขุนทด	
ชลิศา	แดงจํารูญ	ภาพและศิลปกรรม	กองผลิตสื่อประชาสัมพันธ์	ฝ่ายสื่อสารองค์การ	สมาชิกและจัดส่ง แผนกบริการงานเผยแพร่	โทร.	๐	๒๔๓๖	
๔๘๒๑	จดัพมิพ์โดย	กองผลติสือ่ประชาสมัพนัธ์	ฝ่ายสือ่สารองค์การ	ส�านกักองบรรณาธกิาร	แผนกข่าวสารประชาสมัพนัธ์ภายใน	อาคารประชาสมัพนัธ์	
กฟผ.	สํานักงานใหญ่	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	บางกรวย	นนทบุรี	๑๑๑๓๐		โทร.	๐	๒๔๓๖	๔๘๒๓	
 EGAT Magazine	 เผยแพร่ความรู้ด้านพลังงานไฟฟ้าและการดําเนินงานของ	 กฟผ.	 ท้ังนี้	 ความคิดเห็นเป็นของผู้เขียนมิใช่ของ	 กฟผ.	
บรรณาธิการ	ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือปรับปรุงต้นฉบับเพื่อความเหมาะสม

๔๘

 นายทรงยศ เจิดนภาพันธ์ ผู้อ�านวยการโรงไฟฟ้า   

พลังน�้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทย (กฟผ.) ยึดหลักการบริหารด้วยความซื่อสัตย์

สุจริต ขยันหมั่นเพียร เพื่อเป็นพลังขับเคล่ือนที่เข้มแข็งของ

ประเทศ ตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ นายทรงยศ เจิดนภาพันธ์ 

ปฏิบัติหน้าที่เป็นนักปกครองที่ดี เป็นแบบอย่างของผู้ใต้บังคับ

บญัชา จนท�าให้ได้รบัรางวลัธรรมาภบิาล “สงิห์ทอง” ผูบ้รหิาร

และนักพัฒนาองค์กรดีเด่นแห่งปี ๒๕๕๕ จากสมัชชานักจัด

รายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

	 นอกจากงานในหน้าที่ที่มีการบริหารงาน	 การจัดการ	
และการควบคมุดแูลกิจการตา่งๆ	ทีด่ีแล้ว	นายทรงยศ	เจิดนภาพนัธ์	
ยังได้ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบอ่างเก็บน้ํา
ของโรงไฟฟ้าพลังนํ้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 กฟผ.	 รวม	 ๖	
แห่งในภาคอีสาน	 ด้วยการส่งเสริมอาชีพโดยนําวัตถุดิบที่มีใน	
ท้องถิ่นมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน	 รวมถึงอาชีพทางการ
เกษตรอื่นๆ	 ที่เหมาะสมกับแต่ละท้องที่	 เพ่ือให้ประชาชนมีราย
ได้เสริมสําหรับใช้จ่ายในครัวเรือน	 รวมถึงได้อุทิศเวลาเข้าไป
พบปะเยี่ยมเยือน	 และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับชุมชน			
อยู่เสมอ
	 การตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดี	คิดดี	ปฏิบัติดี	ตาม	
พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ว่าด้วยการ
พัฒนาคุณธรรม	 จริยธรรมนั้น	 จําเป็นต้องอาศัยการฝึกฝน								
ให้คนในสงัคมได้คลกุคลกีบัความถกูต้อง	ได้เหน็ตวัอย่างทีด่งีาม	
ค่อยๆ	 น้อมนําจิตสํานึกไปในทางที่ถูกต้อง	 จึงสมควรเป็นอย่าง
ย่ิงที่	 นายทรงยศ	 เจิดนภาพันธ์	 ผู้อํานวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ํา
ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	ซึง่ทาํงานใกล้ชดิกบัประชาชนและเป็น
แบบอย่างทีด่ีให้กบัคนในชมุชนรอบอ่างเกบ็น้ํา	ได้รบัการยกย่อง
ให้เป็นผู้บริหารนักพัฒนา	 เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับบุคคลทั่วไป	
ในวงกว้างยิ่งขึ้น
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