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กันยายน - ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ๑

ทักทาย
 EDITOR’S NOTE

	 ๒	 เปิดบ้าน	กฟผ.
	 ๖	 บทความพิเศษ
	 	 เขื่อนกับมาตรการรองรับแผ่นดินไหว
๑๐	 พลังงานวันนี้
	 	 ทิศทางพลังงานของเพื่อนบ้านอาเซียน
๑๒	 โรงไฟฟ้าในอนาคต
	 	 กฟผ.	กบัความรบัผิดชอบตอ่สังคมตามมาตรฐาน	ISO	26000
	 	 มุ่งสู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน
๑๖	 เส้นทางสู่ธุรกิจ
	 	 ราชบุรีโฮลดิ้งและกลุ่ม	ปตท.
	 	 ร่วมมือลงทุนพลังงานภูมิภาคอาเซียน
๑๘	 จับเข่าเล่าประสบการณ์
	 	 พาย้อนตำานานโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่
	 	 ใส่ใจมวลชนเหมือนญาติมิตร
๒๒	 อนุรักษ์พลังงาน
	 	 โรงไฟฟ้ากระบี่รับซื้อผลผลิตปาล์มนำ้ามัน
	 	 ช่วยเกษตรกรพยุงราคา
๒๔ Infographic
	 	 เขื่อน...ปลอดภัยจากแผ่นดินไหว
๒๖	 นวัตกรรม
	 	 ระบบควบคุมกังหันสำาหรับโรงไฟฟ้าพลังนำ้า
	 	 กับรางวัลเหรียญทองระดับนานาชาติ
๓๐	 คนต้นแบบ
	 	 ประศาสน์	สุบรรพวงศ์
	 	 เจ้าของผลงานพัฒนาเครื่องจักรกลเหมืองกว่า	๑๐	รางวัล
๓๒ CSR Infographic
	 	 ทำาไมต้องหลอด	LED	เบอร์	5	?
๓๓	 ใจเขาใจเรา
	 	 ศูนย์สมุนไพรและเภสัชกรรมไทย	บ้านเขาพระ
	 	 ชุมชนพึ่งตนเองพื้นที่ใกล้แนวสายส่งไฟฟ้าอย่างยั่งยืน
๓๖	 นานาทัศนะ
	 	 ๑	+	๓	หน่วยงานพลังงาน
	 	 รวมพลังสร้างเยาวชนกับการอนุรักษ์พลังงาน
๓๘	 อ้อมกอดสีเขียว
	 	 กฟผ.	จับมือพันธมิตร	หน่วยงานรัฐ	วางบ้านปลาปะการังเทียม
	 	 จากลูกถ้วยสายส่งไฟฟ้าแรงสูง
๔๒	 ของดีรอบบ้านเรา
	 	 นำ้าผึ้งป่าแต้	ๆ	ปลอดสารเคมี	
	 	 จากชุมชนบ้านกลาง	ชุมชนปลอดอบายมุข
๔๔	 กฟผ.	ไม่ไปไม่รู้
	 	 บ้านโคกสยา	ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง
๔๘	 ท้ายเล่ม
	 	 หยุดเผาไร่อ้อย	วัชพืช	ใกล้แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูง
	 	 เพื่อความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน

แผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดจากการปลดปล่อยพลังงาน 
เพื่อลดความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลก 
ให้คงที	่ ทว่าผลจากการสั ่นสะเทือนมักจะสร้างความรู ้สึกวิตกกังวลถึง 
ความปลอดภัย	 โดยเฉพาะเขื่อนที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 (กฟผ.)	 
ดูแล	มักจะเกิดคำาถามว่า	เขื่อนต่าง	ๆ	มีความมั่นคงปลอดภัยหรือไม่

สำาหรบั	กฟผ.	แล้ว	ได้มกีารวางแผนป้องกัน	ตรวจสอบดแูล	และบำารุงรักษาเขื่อน	 
ตั้งแต่ขั ้นตอนการออกแบบก่อสร้าง	 พร้อมกับการวางมาตรการตรวจสอบ	 
และมาตรการเฝ้าระวังอย่างสมำ่าเสมอ	 โดยเป็นไปตามหลักวิชาการและ 
มาตรฐานสากล	 โดยปฏิบัติตามมาตรฐานสูงสุดด้านวิศวกรรมของสมาคม 
เขื ่อนใหญ่ระหว่างประเทศ	 (International	 Commission	 on	 Large	 
Dams:	ICOLD)

จากประสบการณ์การบำารุงรักษาอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นความชำานาญ	 
ทำาให้เขื่อนที่	 กฟผ.	 ดูแล	 สามารถยืนหยัดไปพร้อมกับการส่งเสริมอาชีพ	 
สร้างรายได้ให้กับชุมชน	 เช่น	 ส่งเสริมการท่องเทีย่ว	 ส่งเสริมโครงการชีววิถี 
เพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ยืน	 เพื่อยกระดับความเป็นอยู	่ และให้ความสำาคัญ 
กับการดูแลรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี ้	 กฟผ.	 มีความภูมิใจท ีไ่ด้ เป็นส่วนหนึ ่งในการร่วมอนุ รักษ์  
ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล	 ซึ่งท่านทราบหรือไม่ว่า	 “ลูกถ้วยสายส่งไฟฟ้า 
แรงสูงทีห่มดอายุ”	 สามารถนำามารีไซเคิลให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยการ 
สรา้งเปน็ปะการงัเทียม	ซึ่งเปน็ผลงานวจิยัจากคณะวทิยาศาสตร	์มหาวทิยาลยั 
นเรศวร	 เริ่มดำาเนินการโครงการครั ้งแรกทีอ่่าวนาวิกโยธิน	 จังหวัดชลบุรี	 
เมื่อปี	๒๕๕๖	จากนั้นไดเ้ฝ้าติดตามผลพบวา่	มสีตัวท์ะเลหลายชนดิเขา้มาอาศยั 
บ้านหลงัใหมท่ี่ทำาจากลกูถ้วยสายสง่ไฟฟา้แรงสงู	ความสำาเร็จคร้ังนี้จึงกอ่ให้เกดิ 
ความร่วมมือระหว่าง	 กฟผ.	 กับโครงการ	 “อาสาฯ	อนุรักษ์ทะเลไทย	๒๕๕๘	 
(อ่าวสยาม)”	 ร่วมกันวางบ้านปะการังเทียมจากลูกถ้วยสายส่งไฟฟ้าแรงสูง	 
บริเวณเกาะทะลุ	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์นำ้าตามแนว 
ชายฝั่งทะเล

ท้ายนี	้ในชว่งปลายฝนตน้หนาว	กฟผ.	อยากขอความรว่มมอืจากพ่ีนอ้งเกษตรกร 
ที่ทำาการเพาะปลูกใกล้แนวสายส่งไฟฟ้า	 งดการเผาพืชหรือวัชพืช	 เพื่อเตรียม 
พื้นที่สำาหรับการเพาะปลูกในฤดูกาลใหม่	 เพราะ	 กฟผ.	 มีความห่วงใยต่อชีวิต 
และทรัพย์สินของประชาชน	 และยิง่ไปกว่านั ้น	 สายส่งไฟฟ้าแรงสูงนั ้น 
เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่ทีท่ำาหน้าทีส่่งกระแสไฟฟ้าไปถึงผู้ใช้ไฟฟ้า	 การกระทำา 
ดงักลา่วนอกจากจะสง่ผลใหเ้กดิความเสยีหายตอ่สายสง่ไฟฟ้าจากเปลวไฟแล้ว	 
กระแสไฟฟ้าอาจลัดวงจรลงสู่พื้นดิน	ส่งผลให้เกิดไฟฟ้าตกและดับเป็นวงกว้าง 
ได้	ซึ่งย่อมส่งผลกระทบสร้างความเสียหายโดยตรงต่อประชาชน	จึงขอฝากไว้ 
ด้วยความห่วงใย

กองบรรณาธิการ
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เปิดบ้าน กฟผ. EGAT Event
เขื่อนศรีนครินทร์เปิดกิจกรรม
ร้อยพันธุ์ ล้านกล้า ปลูกป่าอาหารช้าง
ทางอากาศ ครั้งที่ ๓
เมื่อวันที่	 ๓๐	 กันยายน	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 คุณธนรัชต์	 ภุมมะกสิกร	 ผู้อำานวยการ 
เขื่อนศรีนครินทร์	 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 (กฟผ.)	 เป็นประธาน 
เปิดกิจกรรมโครงการ	 “ร้อยพันธุ	์ ล้านกล้า	 ปลูกป่าอาหารช้าง	 ทางอากาศ”	 
ครั้งที่	๓	ปี	๒๕๕๘	เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูธรรมชาติรอบเขื่อนศรีนรินทร์	โดยมีชุมชน	 
และหลายภาคส่วนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า	 ๓๐๐	 คน	ณ	พื้นที่หมู่	 ๓	 บ้านนำ้ามุด	 
ตำาบลแมก่ระบุง	อำาเภอศรสีวสัด์ิ	จงัหวดักาญจนบุร	ีพรอ้มกันนี้ยังไดร่้วมกจิกรรม 
โครงการ	 “๕,๐๘๓	 กล้า	 ถวายแม่ของแผ่นดิน”	 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง 
อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์	 และเขื่อนศรีนครินทร์	 กฟผ.	 ร่วมกันปลูกป่า 
ในพื้นที่อุทยานฯ	อำาเภอศรีสวัสดิ์	จังหวัดกาญจนบุรี

เยาวชนมูฟเวิร์ลฯ คว้ารางวัลระดับนานาชาติ
จากเวทีประกวด INST 2015 ไต้หวัน
เมื่อวันที่	 ๕	 ตุลาคม	พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 ผศ.	 ดร.จิตติ	 มงคลชัยอรัญญา	 คณบดีวิทยาลัย 
พฒันศาสตร	์ป๋วย	อ๊ึงภากรณ์	มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร	์ผูอ้ำานวยการโครงการ	Move	 
World	 Together:	 เคล่ือนโลกไปด้วยกัน	นำาคณะเยาวชนจากโรงเรียนปลาปากวิทยา	 
จังหวัดนครพนม	 เข้าพบคุณธาตรี	 ริ ้วเจริญ	 ผู ้ช่วยผู ้ว่าการกิจการสังคม	 และ	 
คณุศานิต	นิยมาคม	ผูอ้ำานวยการฝา่ยกจิการสงัคม	การไฟฟา้ฝา่ยผลิตแหง่ประเทศไทย	 
(กฟผ.)	 เพื่อรายงานผลการแข่งขัน	 และขอบคุณผู้บริหาร	 กฟผ.	 ทีใ่ห้การสนับสนุน 
การส่งผลงานเตาอเนกประสงค์และเครื่องดำานามือหมุน	 เข้าร่วมประกวดในงาน	 
2015	 Taipei	 International	 Invention	 Show	&	 Technomart	ณ	 กรุงไทเป	 
ประเทศไตห้วนั	ระหวา่งวนัท่ี	๑	-	๓	ตลุาคม	พ.ศ.	๒๕๕๘	โดยผลงานเตาอเนกประสงค ์
ได้รับรางวัล	 ๑	 เหรียญเงิน	 ประเภท	Daily	 Use	 Item	 จากคณะกรรมการจัดงาน	 
INST	2015	และผลงานเครื่องดำานามือหมุนไดร้บัรางวลั	Special	Prize	รวม	๔	รางวลั	 
ได้แก่	 รางวัลเกียรติคุณประกาศ	 (Honorable	 Mention)	 จากคณะกรรมการ 
จัดงาน	 INST	 2015,	 รางวัล	 TIIIA	 Award	 for	 the	 Excellent	 Invention,	 
TIIIA	Outstanding	Diploma	จาก	Taiwan	Invention	&	Innovation	Industry	 
Association	 และรางวัล	 Leading	 Innovation	 Award	 จาก	 International	 
Intellectual	Property	Network	Forum	(IIPNF)

ผศ. ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา

คุณธนรัชต์ ภุมมะกสิกร
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รมว.พลังงานคนใหม่
ตรวจเยี่ยมการดำาเนินงาน กฟผ.
พลเอก	อนันตพร	กาญจนรตัน	์รฐัมนตรวีา่การกระทรวงพลงังาน	ดร.ครุจุติ	นาครทรรพ	 
ปลัดกระทรวงพลังงาน	 และคณะผู ้บริหารกระทรวงพลังงาน	 ตรวจเยีย่มการ 
ดำาเนินงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 (กฟผ.)	 เพื ่อดูความก้าวหน้า 

งานก่อสร้างโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ	ชุดที่	๒	โดยมี 
คุณสุนชัย	 คำานูณเศรษฐ์	 ผู้ว่าการ	 กฟผ.	 

พร้อมด้วยผู ้บริหารระดับสูง	 ร่วมให้ 
การต้อนรับ	ณ	สำานักงานใหญ่	กฟผ.	 
บางกรวย	 นนทบุรี	 เมื่อวันที่ 	 ๗	 
กันยายน	พ.ศ.	๒๕๕๘

ทัง้นี	้พลเอก	อนนัตพร	กาญจนรตัน	์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน	 
กล่าวว่า	 กฟผ.	 เป็นรัฐวิสาหกิจ 

ทีส่ร้างประโยชน์ให้กับประเทศ 
เป็นอย ่างมาก	 ท ัง้ด้านการจัดหา 

ชาว กฟผ. รวมพลังประกาศเจตนารมณ์
ต่อต้านการทุจริต
เมื่อวันที่	 ๒	 ตุลาคม	พ.ศ.	๒๕๕๘	ดร.คุรุจิต	นาครทรรพ	ประธาน 
คณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 (กฟผ.)	 และ 
คุณสุนชัย	 คำานูณเศรษฐ์	 ผู้ว่าการ	 กฟผ.	 ร่วมเป็นประธานเปิดงาน	 
“กฟผ.	 องค์การใสสะอาด”	 ซึ ่งจัดขึ้นเพื่อแสดงเจตนารมณ์ของ 
ชาว	กฟผ.	ทุกคนในการร่วมกันขับเคลื่อน	กฟผ.	ให้เป็นองค์การที่มี 
ธรรมาภิบาล	ปราศจากการทุจริต	และเพื่อเป็นการมอบรางวัลให้แก่ 
บุคลากรต้นแบบทีม่ีการปฏิบัติสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล	 
ประจำาปี	๒๕๕๗	และ	๒๕๕๘	และรางวัลโครงการต้นแบบที่มีความ 
โดดเด่นในการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล	ประจำาปี	๒๕๕๗	โดยมี 
คุณชวน	ศิรินันท์พร	กรรมการ	กฟผ.	ผู้บริหาร	กฟผ.	ผู้บริหารจาก 
บริษัทในเครือ	กฟผ.	และหน่วยงานภายนอก	พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงาน	 
ร่วมงานอย่างคับคั่ง	ณ	หอประชุมเกษม	จาติกวณิช	สำานักงานใหญ่	 
กฟผ.

คุณสุนชัย	 คำานูณเศรษฐ์	 ผู้ว่าการ	 กฟผ.	 กล่าวว่า	 กฟผ.	 จะเป็น 
องค์การใสสะอาดได้นั้น	 ต้องมีองค์ประกอบการดำาเนินงานที่สำาคัญ	 
๒	ประการ	คอื	ประการแรก	“การมบีคุลากรที่ดี”	ซึง่	กฟผ.	มุ่งพัฒนา 
พนักงานทุกคนให้เป็นคนเก่ง	คนดี	 และมีคุณธรรม	ยึดมั่นตามหลัก 
ธรรมาภบิาล	โดยมผู้ีนำาต้นแบบท่ีดีคอื	ท่านผู้วา่การเกษม	จาตกิวณชิ	 
หรือซุปเปอร์	 K	 ซึ่งพนักงาน	 กฟผ.	 ทุกคนยึดเป็นต้นแบบ	 และ 
ประการท่ีสองคอื	“การมรีะบบงานที่ด”ี	โดย	กฟผ.	มรีะบบการทำางาน 
ตามมาตรฐานสากล	 มีระบบควบคุมคุณภาพความปลอดภัยและ 
รักษาสิ่งแวดล้อมทีไ่ด้มาตรฐาน	 รวมทัง้มีระบบบริหารจัดการตาม 
หลักธรรมาภิบาล

พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์

ดร.คุรุจิต นาครทรรพ

คุณสุนชัย คำานูณเศรษฐ์

พลังงานไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการใช้	 และการดำาเนินกิจการเพื่อสังคม	 
ชุมชน	และสิ่งแวดล้อม	การได้เยี่ยมชมโครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ	ชุดที่	๒	 
ซึ่งกำาลังอยูใ่นระหว่างการก่อสร้าง	 ถือเป็นโครงการที่ทำาให้กรุงเทพฯ	 และ 
ปริมณฑลมีความมั่นคงในระบบไฟฟ้ามากขึ้น

คุณสุนชัย	 คำานูณเศรษฐ์	 ผู้ว่าการ	 กฟผ.	 กล่าวว่า	 การดำาเนินงานของ	 กฟผ.	 
ให้ความสำาคัญอย่างยิง่ต่อการดูแลสิ่งแวดล้อมและชุมชน	 โดยได้นำาเทคโนโลยี 
ทีท่ันสมัยทีสุ่ดในเชิงพาณิชย์ปัจจุบันและมีประสิทธิภาพสูงในการลดมลสาร 
มาใช้กับโรงไฟฟ้าของ	 กฟผ.	 เพื่อให้ชุมชนเกิดความเชื ่อมั ่นและยอมรับให้ 
โรงไฟฟ้าเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน

58-01-065_001-005_pegat coated.indd  3 12/10/15  1:24 AM



กันยายน - ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘๔

กฟผ. รับมอบประกาศเกียรติคุณจาก 
รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
บริหารจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ 
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต้นเหตุโลกร้อน
เมื่อวันที่	 ๒๔	 กันยายน	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 พลเอก	 สุรศักดิ์	 กาญจนรัตน์	 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 เป็นประธาน 
มอบประกาศนยีบัตรงาน	“รอ้ยดวงใจ	รว่มใจลดโลกรอ้น”	ประจำาป	ี๒๕๕๘	จดัข้ึน 
โดยองคก์ารบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก	(องคก์ารมหาชน)	เพื่อเปน็กำาลังใจ 
ให้ผู้ประกอบการไทยและบุคคลที่มีผลงานและเป็นตัวอย่างที่ดีในการบริหาร 
จัดการและดำาเนินการคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ภายในประเทศ	 อันเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน	 และต่อยอดให้เกิด 
การซ้ือขายคาร์บอนเครดิต	 รวมถึงการผลิตและการบริโภคทีย่ัง่ยืนด้วย 
นวัตกรรมฉลากคาร์บอน	 โดยมีคุณธาตรี	 ริ้วเจริญ	 ผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการสังคม	 และคุณจิรศักดิ	์ จิระวารี	 
ผู้ช่วยผู้อำานวยการโรงไฟฟ้าวังน้อย	 เป็นผู ้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 (กฟผ.)	 รับมอบ 
ประกาศนยีบตัร	ณ	หอ้งวภิาวดี	บอลรมู	โรงแรมเซน็ทารา	แกรนด์	แอท	เซน็ทรลัพลาซา	ลาดพรา้ว	กรงุเทพฯ	

กระทรวงพลังงาน และ กฟผ.
เปิดตัวผลิตภัณฑ์เบอร์ 5 ใหม่ ปี ๒๕๕๘
กระทรวงพลงังานและการไฟฟา้ฝา่ยผลติแหง่ประเทศไทย	(กฟผ.)	รว่มเปดิงาน	 
“Saving	 Forward	 ร่วมมือ	 ใส่ใจ	 ประหยัดไฟเพื่ออนาคต”	 โดย	 ดร.คุรุจิต	 
นาครทรรพ	 ปลัดกระทรวงพลังงาน	 เป็นประธานในพิธี	 พร้อมด้วยคุณสุนชัย	 
คำานูณเศรษฐ์	 ผูว้่าการ	 กฟผ.	 ร่วมในพิธี	 และเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม 
ความรว่มมือโครงการฉลากประหยัดไฟฟา้เบอร์	5	ป	ี๒๕๕๘	กบัผู้ประกอบการ	 
และพิธลีงนามความร่วมมือการทดสอบพดัลมไฟฟา้ชนดิระบายอากาศเบอร	์5	
กับกรมวิทยาศาสตร์บริการ	พร้อมมอบโล่แก่ผู้ประกอบการที่ติดฉลากเบอร์	5	 
ในปี	 ๒๕๕๘	 โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารกระทรวงพลังงาน	 กฟผ.	 และ	 
ผู้ประกอบการอุปกรณ์ไฟฟา้เบอร์	5	เข้ารว่มพธิดีงักลา่ว	ณ	หอ้งวภิาวดบีอลรมู	 
A-B	 โรงแรมเซ็นทารา	 แกรนด์	 แอท	 เซ็นทรัลพลาซา	 ลาดพร้าว	 กรุงเทพฯ	 
เมื่อวันที่	๑๖	กันยายน	พ.ศ.	๒๕๕๘

คุณสุนชัย	 คำานูณเศรษฐ์	 ผู้ว่าการ	 กฟผ.	 ได้กล่าวว่า	 กว่า	 ๒๒	 ปีที่ผ่านมา	 
กฟผ.	 ได้ร่วมมือกับบริษัทผู้ประกอบการ	พัฒนาประสิทธิภาพเครื่องใช้ไฟฟ้า 
และติดฉลากเบอร์	5	รวม	๒๖	ผลิตภัณฑ์	โดยจ่ายฉลากไปแล้วประมาณ	๒๘๕	 
ล้านดวง	 ซึ่งนับรวมอุปกรณ์ไฟฟ้าทีไ่ด้มีการลงนามความร่วมมือในปี	 ๒๕๕๗	 
และติดฉลากเบอร์	5	 ในปีนี้จำานวน	๓	ผลิตภัณฑ์	 ได้แก่	ตู้แช่เย็นแสดงสินค้า	 
เครื่องรับโทรทัศน์	และกาต้มนำ้าไฟฟ้า	พร้อมวางจำาหน่ายตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป	 
อีกทั้งในปี	 ๒๕๕๘	 กฟผ.	 ยังได้ร่วมมือกับผู้ผลิตเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ 
อุปกรณ์ไฟฟา้ใหม่เพิ่มขึ้น	๒	ผลติภณัฑ์	ไดแ้ก	่กระทะไฟฟา้	และเครื่องสบูนำา้ไฟฟา้ 
ชนิดอัตโนมัต	ิซ่ึงจะตดิฉลากในป	ี๒๕๕๙	ตอ่ไป	ท้ังนี้โครงการฉลากประหยัดไฟ 
เบอร์	 5	 สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง	 ๑๓.๒	 ล้านตัน	 
ประหยัดค่าไฟฟ้าได้กว่า	 ๖๘,๕๓๕	 ล้านบาท	 และลดความต้องการใช้ไฟฟ้า 
สะสมได้ถึง	๓,๘๐๐	เมกะวัตต์

คุณสุนชัย คำานูณเศรษฐ์

ดร.คุรุจิต นาครทรรพ

คุณจิรศักดิ์ จิระวารีคุณธาตรี ริ้วเจริญ
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กฟผ. คว้ารางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ปี ๒๕๕๘
ประเภทนวัตกรรมดีเด่น
งานประกาศผลรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น	 ประจำาปี	 ๒๕๕๘	 ภายใต้แนวคิด	 “Together	 For	 All,	 
All	 For	 One:	 พลังรัฐวิสาหกิจไทย	 สร้างสรรค์มิติใหม่	 ก้าวไกลเป็นหนึ่งเดียว”	 จัดโดยสำานักงาน 
คณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ	(สคร.)	โดยมคีณุสมคดิ	จาตศุรพีทิกัษ	์รองนายกรฐัมนตร	ีเปน็ประธาน 
ในงานพร้อมทั้งมอบรางวัล	ซึ่งมีคุณสุนชัย	คำานูณเศรษฐ์	ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 
(กฟผ.)	 คุณชนินทร์	 เชาวน์นิรัติศัย	 รองผู้ว่าการนโยบายและแผน	 คุณชาติชาย	 โรจนรัตนางกูร	 
รองผู้ว่าการบัญชีและการเงิน	 คุณรัมย์	 เหราบัตย์	 รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า	 คุณวราวุธ	 ศิริผล	 
ผู้ชว่ยผู้วา่การนโยบาย	คณุธาตร	ีริ้วเจรญิ	ผู้ชว่ยผู้วา่การกจิการสงัคม	คณุภทัรพงศ	์เทพา	ผูอ้ำานวยการ 
ฝ่ายบริหารงานวิจัยและพัฒนา	 และคุณบรรพต	 ธีระวาส	 ผู้อำานวยการฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ	 
เป็นผู้แทน	กฟผ.	ร่วมงาน	ณ	ตึกสันติไมตรี	ทำาเนียบรัฐบาล	เมื่อวันที่	๒๒	กันยายน	พ.ศ.	๒๕๕๘

สำาหรบัผลการประกาศรางวลัรฐัวสิาหกิจดีเด่น	ประจำาป	ี๒๕๕๘	ซึ่งมท้ัีงหมด	๘	ประเภทรางวลั	กฟผ.	 
ได้รับรางวัลนวัตกรรมดีเด่น	จากผลงาน	“เครื่องปรับแนวสายพานส่งถ่านลิกไนต์	เหมืองแม่เมาะ”

ดา้นคณุสนุชยั	คำานณูเศรษฐ	์ผู้วา่การ	กฟผ.	กลา่ววา่	การท่ี	กฟผ.	จะเจรญิกา้วหนา้ตอ่ไปไดใ้นอนาคต 
อย่างยั่งยืนนั้น	ปัจจัยหนึ่งที่สำาคัญคือ	การพัฒนานวัตกรรมขององค์การ	ดังนั้นรางวัลนวัตกรรมดีเด่น	 
ประจำาปี	๒๕๕๘	ที่	กฟผ.	ได้รับจากผลงาน	“เครื่องปรับแนวสายพานส่งถ่านลิกไนต์	เหมืองแม่เมาะ”	 
ทีค่ิดค้นโดยผู้ปฏิบัติงาน	 กฟผ.	 แม่เมาะ	 จึงเป็นสิ่งทีส่ร้างความภาคภูมิใจและชื่อเสียงให้กับ	 กฟผ.	 
เนื่องจากการคิดค้นนวัตกรรมต่าง	ๆ	ล้วนเป็นพื้นฐานสำาคัญในการพัฒนาในทุก	ๆ	ด้าน	นอกจากนี้	 
ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำางานให้กับองค์การ

กฟผ. คว้ารางวัลองค์กรที่ทำา
คุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน
สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ประจำาปี ๒๕๕๘
เม่ือวนัท่ี	๒๐	กนัยายน	พ.ศ.	๒๕๕๘	พระเจา้หลานเธอ	พระองคเ์จา้ 
สิริวัณณวรีนารีรัตน์	 เสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงาน 
เยาวชนแห่งชาติ	 ประจำาปี	 ๒๕๕๘	 และประทานรางวัลแก่เด็ก 
และเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ	 และผู ้ทำาคุณประโยชน์ต่อเด็ก 
และเยาวชน	ณ	ห้องรอยัล	จูบิลี	บอลรูม	อิมแพ็ค	เมืองทองธานี	 
จังหวัดนนทบุรี	 โดยมีคุณธาตรี	 ริ้วเจริญ	 ผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการ 
สังคม	 เป็นผูแ้ทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 (กฟผ.)	 
เข้ารับประทานโล่เกียรติคุณรางวัลองค์กรทีท่ำาคุณประโยชน์ 
ต่อเด็กและเยาวชน	 สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 
ประจำาปี	 ๒๕๕๘	 จากการดำาเนินงานโครงการ	Move	World	 
Together:	เคลื่อนโลกไปด้วยกัน	ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

คุณธาตรี	 ริ ้วเจริญ	 กล่าวว่า	 รู ้สึกยินดีและเป็นเกียรติสูงสุด 
ของ	กฟผ.	ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้	จากโครงการ	Move	World	 
Together:	เคลื่อนโลกไปด้วยกัน	ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม	 
เป็นความร่วมมือของ	๓	ภาคีเครือข่าย	ประกอบด้วย	วิทยาลัย 

พัฒนศาสตร์	 ป๋วย	 อึ๊งภากรณ์	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 สมาคมพัฒนาศักยภาพและอัจฉริยภาพ 
มนุษย์	 และกรมกิจการเด็กและเยาวชน	 ทัง้นี้มีเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน 
ให้มีความคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์	 นำาไปสู่การแก้ไขปัญหาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม	 
และสามารถพัฒนาต่อยอดสร้างเป็นสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมทีแ่ก้ไขปัญหาด้านพลังงานและ 
สิ่งแวดล้อมได้อย่างเป็นรูปธรรม	 โดยการส่งผลงานของเยาวชนเข้าประกวดในรอบ	 ๒	 ปีนี้	 ได้รับ 
รางวัลจากการประกวดนวัตกรรมทั้งระดับประเทศและนานาชาติอย่างต่อเนื่อง	

สำาหรับรางวัลกลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติสาขาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม	 ประจำาปี	 ๒๕๕๘	 
มีผลงานทีไ่ด้รับรางวัลทั้งสิ ้น	 ๖	 ผลงาน	 จากผู้เสนอทัง้หมด	 ๒๙	 ผลงาน	 โดยผลงานเยาวชน 
โครงการ	Move	World	Together	ได้รับรางวัลถึง	๓	กลุ่ม	ได้แก่	กลุ่มกระติบไฟฟ้า	จากโรงเรียน 
อุบลรัตน์พิทยาคม	 จังหวัดขอนแก่น	 กลุ่มเตาประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง	 จากโรงเรียนร่มเกล้า	 
กาญจนบุรี	 และกลุ่มภาชนะนึ่งข้าวเหนียว	 (หวด)	ประหยัดพลังงาน	จากโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย	 
จังหวัดนครพนม
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บทความพิเศษ Feature

กับมาตรการรองรับแผ่นดินไหว
เรื่อง: ฝ่ายบำารุงรักษาโยธา

ครั้งแล้วครั้งเล่าแทบทุกปีข่าวลือเรือ่งเขือ่นจะแตกเมือ่เกิดเหตุแผ่นดินไหว 
มักเปน็ประเดน็ทีส่ร้างความสนใจอยู่เสมอ โดยเฉพาะกับปีนี ้

ทีเ่กิดแผ่นดินไหว ดินทรุดตัว และดนิถล่มบ่อยครั้งในแถบภูมิภาคเอเชีย ยิ่งตอกยํ้าความรูส้ึกวิตกกังวลให้เพิม่ 
สูงขึ้นสําหรับประชาชนที่อยู่ใกล้เขื่อน

ความกลัวเป็นเรื่องของความรู้สึก แต่ความจริงสามารถพิสูจน์ ได้ทางวิทยาศาสตร์

เขื่อน
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๗

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นหน่วยงานทีดู่แล 
เขื่อนขนาดใหญ่ทัว่ประเทศ เช่น เขื่อนภูมิพล เขื่อนศรีนครินทร์  
เขื่อนรัชชประภา เป็นต้น กฟผ. รับรองเรื่องความมั่นคงปลอดภัย 
ของเขื่อนจากเหตุแผ่นดินไหว เพราะได้วางแผนและดำาเนินงาน 
ครอบคลุมทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มออกแบบ ก่อสร้าง ใช้งาน พร้อมมี 
มาตรการตรวจสอบและมาตรการเฝ้าระวัง และจัดให้มีการบำารุง 
รักษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน

ในข้ันตอนการออกแบบและกอ่สร้างเขื่อน กฟผ. มีความใสใ่จตั้งแต ่
การสำารวจพื้นที่ โดยศึกษาแล้วว่าพื้นที่ก่อสร้างไม่อยู่บนรอยเลื่อน 
ที่มีพลัง ด้านการออกแบบเขื่อนได้นำาแรงแผ่นดินไหวตามประกาศ 
ของกรมทรัพยากรธรณีและข้อกำาหนดตามมาตรฐานสากล 
ทีก่ำาหนดไว ้มาคำานวณเพื่อออกแบบสำาหรบัรองรบัเหตแุผน่ดนิไหว  
รวมถึงหลังการก่อสร้างได้มีการทบทวนการรับแรงแผ่นดินไหวใน
ชว่งเวลาท่ีเหมาะสมอย่างสมำา่เสมอ ซึ่งการทบทวนนี้ไดใ้ชเ้ทคโนโลยี 
ทีท่ ันสมัยร่วมกับข้อมูลของเขื ่อน ส่งผลให้การออกแบบเขื่อน 
ขนาดใหญ่ของ กฟผ. ในปัจจุบัน เช่น เขื่อนศรีนครินทร์สามารถ 
รองรับแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวขนาดถึง ๗.๐ ริกเตอร์ได้

การใช้งานและบำารุงรักษาเขือ่น ภายหลังการก่อสร้างเสร็จจนถึง 
ปัจจบัุน กฟผ. มีมาตรการการดแูลในการตรวจสอบเขื่อนเปน็ประจำา 
สมำา่เสมอ โดยเจา้หน้าท่ีของเขื่อนและคณะกรรมการตรวจสอบและ 
ประเมินความปลอดภัยของเขื ่อนทีเ่ป็นผู้เชี ่ยวชาญของ กฟผ.  
และผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยชั้นนำาของประเทศไทย ซึ่งเป็นไป 
ตามหลักวิชาการและตามมาตรฐานสากล โดยยึดถือมาตรฐาน 
สูงส ุดด้านวิศวกรรมของสมาคมเขื ่อนใหญ่ระหว่างประเทศ  
(International Commission on Large Dams: ICOLD)  

เป็นเกณฑ์อ้างอิง สำาหรับวิธีการตรวจสอบเขื่อนนั้น จะตรวจทีจุ่ด 
สำาคญัตา่ง ๆ  ของเขื่อน ไดแ้ก ่ตวัเขื่อน ไหลเ่ขื่อน ลาดเขื่อน ตนีเขื่อน  
อุโมงค์ตรวจสอบ อาคารระบายนำ้าล้น อาคารระบายนำ้า อาคาร 
ท้ายนำ้า อ่างเก็บนำ้า และสภาพทางธรณีวิทยา รวมทั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า 
และเครื่องกลของบานประตรูะบายนำา้อย่างละเอยีดถี่ถว้น โดยเขื่อน 
ทีก่่อสร้างแล้วเสร็จและมีอายุใช้งานไม่เกิน ๒ ปี ต้องตรวจสอบ 
ปีละ ๒ ครั้ง ส่วนเขื่อนที่มีอายุใช้งานระหว่าง ๒ - ๕ ปี ตรวจสอบ 
ปีละครั้ง และเขื่อนทีม่ีอายุใช้งานมากกว่า ๕ ปี ตรวจสอบทุก ๆ  
๒ ป ีนอกจากนี้ กฟผ. ยังมีมาตรการการตรวจสอบเขื่อนกรณพีเิศษ  
ได้แก่ กรณีทีเ่กิดแผ่นดินไหวขนาดความรุนแรงระดับปานกลางที่  
๕.๐ ริกเตอร์ขึ้นไปในรัศมี ๒๐๐ กิโลเมตรจากตัวเขื่อน และกรณี 
ทีมี่ฝนตกหนักมากจนระดับนำ้าในอ่างเก็บนำ้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 
เกินร้อยละ ๙๐ ของปริมาตรความจุอ่างเก็บนำ้า เป็นต้น
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ระบบการตรวจเฝ้าระวังเขือ่น ประกอบด้วย การตรวจสอบด้วยสายตา  
การตรวจประเมินสภาพอุปกรณ์ควบคุมการระบายนำ้า การตรวจสอบ 
ด้วยเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อนต่าง ๆ ที่ติดตั้งไว้ที่เขื่อนมากกว่า ๑๐๐ จุด 
ในระหว่างการก่อสร้างเขื ่อน และใช้งานมาถึงปัจจุบัน การเฝ้าระวัง 
พฤตกิรรมเขื่อนน้ีมีวตัถปุระสงคเ์พื่อตดิตามพฤตกิรรมเขื่อนเปรยีบเทียบกบั 
ทีไ่ด้ออกแบบไว้ หากพบว่ามีพฤติกรรมทีผ่ิดไปจากทีอ่อกแบบจะสามารถ 
วิเคราะห์หาสาเหตุและแก้ไขได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว จากข้อมูลพฤติกรรม 
เขื่อนทัง้หมดของ กฟผ. ตั้งแต่ก่อสร้างแล้วเสร็จต่อเนือ่งจนถึงปัจจุบัน 
ยังไม่พบเหตุการณ์ที่ผิดปกติไปจากที่ได้ออกแบบไว้

นอกจากน้ี กฟผ. ยังนำาเทคโนโลยีอันทันสมัยและระบบอัตโนมัตมิาใชใ้นการ 
เฝ้าระวังพฤติกรรมเขื ่อนและการเฝ้าระวังระดับนำ้าในลำานำ้าท้ายเขื ่อน  
เพื่อความถูกต้องรวดเร็วของข้อมูล เช่น การติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดคลื่น 
แผ่นดินไหวแบบอัตโนมัติไว้ทีต่ัวเขื่อน ฐานเขื่อน ไหล่เขื่อน และรอบอ่าง 
เก็บนำ้า เพื่อตรวจวัดแรงแผ่นดินไหวทีม่ากระทำาต่อเขื ่อนได้ทันทีตลอด  
๒๔ ชั่วโมง

  เครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน (Dam Instrument)

  เครื่องมือตรวจวัดอุตุ-อุทกวิทยา (Hydro-Meteorological Instrument)

  เครื่องมือตรวจแผ่นดินไหว (Seismological Instruments)

ศูนย์ประมวลผล
เขื่อน กฟผ.

System Architecture

หน่วยวัดคุมระยะไกล

RTU RTU RTU

สายใยแก้วนําแสง

Server (ติดตั้งเขื่อน)

เครือข่ายอินทราเน็ตของ กฟผ.

Database Serverคอมพิวเตอร์
(กองโยธา)

คอมพิวเตอร์
Control Room

สํานักงานกลาง กฟผ.

หน่วยงานนอก กฟผ.

หน่วยงานใน กฟผ.
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เหนือกว่าคุณภาพด้านการก่อสร้างทีไ่ด้มาตรฐาน กฟผ. ให้ความ 
สำาคัญต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  
จึงได้ร่วมกับจังหวัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเครือข่ายประชาชน 
ในพื้นที่  กำาหนดมาตรการเฝ ้าระวังและเตรียมความพร้อม 
ของประชาชนดังนี้

มาตรการเฝ้าระวงัและเตรียมความพร้อมของประชาชน ได้แก่  
การจดัทำาแผนท่ีนำา้ท่วมเพื่อกำาหนดพื้นท่ีปลอดภยักบัพื้นท่ีเสี่ยงภยั  
การกำาหนดเกณฑ์ความรุนแรงของสถานการณ์นำ้าหลากในแม่นำ้า  
การติดตั้งระบบเตือนภัย เป็นต้น

มาตรการป้องกันและลดผลกระทบ ได้แก่ การกำาหนดจุดรวมพล 
ตามลำาดับความรุนแรง การจัดทำาแผนการช่วยเหลือบรรเทาภัย  
การให้การสนับสนุนด้านสาธารณสุข การจัดทำาแผนอพยพ และ 
การอำานวยความสะดวกกับผูอ้พยพ เป็นต้น ซึ่งเทศบาลหนองบัว 
ในพื้นทีเ่ขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี นับเป็นตัวอย่างทีด่ี  
เพราะไดท้ำาการฝึกซอ้มแผนอพยพใหก้บัประชาชนแลว้ ซึ่งสามารถ 
สร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นให้กับประชาชนได้

มาตรการดำาเนินการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เป็นการบริหารจัดการ 
ด้านการแจ้งเหตุ การตรวจสอบประเมินสถานการณ์ การติดตาม 
ความรุนแรงทีเ่พิ่มขึ้น การประสานงานกับหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 
เป็นตน้ มาตรการเหล่าน้ีจะมีหน่วยงานปอ้งกนับรรเทาสาธารณภยั 
จังหวัดเป็นหน่วยงานหลัก

มาตรการสร้างความมั่นใจใหก้บัประชาชน เปน็การนำาเทคโนโลยี 
ระบบ CCTV มาใช้ โดยติดตั้งกล้อง CCTV ให้เห็นภาพสันเขื่อน 
และตัวเขื่อนในเวลาปัจจุบัน ซึ่งพี่น้องประชาชนสามารถเข้าไปดู 
ผ่านทางเว็บไซต์ เพื ่อสร้างความมั่นใจในกรณีเกิดข่าวลือ เช่น  
http://cctvsnr.egat.com สำาหรับเขื ่อนศรีนครินทร์ และ  
http://ichpp.egat.co.th/cctv.php สำาหรับเขื่อนภูมิพลและ 
เขื่อนสิริกิติ์ เป็นต้น

ด้วยความใส่ใจทั ้งในเรื ่องของการบริหารจัดการที ่ดี ด้วย 
เทคโนโลยทีี่ทนัสมยั และความรว่มมอืของหนว่ยงานที่เกี่ยวขอ้ง 
และพ่ีนอ้งประชาชน ณ วันนี้ เขื่อนยงัคงมั่นคงปลอดภยั ทำาหนา้ที่ 
ผลิตไฟฟ้า สร้างความสุขให้กับคนไทยสืบไป
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พลังงานวันนี้ ENERGY Today

เรียบเรียง: สุภร เหลืองกำาจร

พลังงานของเพื่อนบ้านอาเซียน
๓๑ ธันวาคม ๒๐๑๕ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน หรือ ASEAN Economic Community 
(AEC) จะถือกําเนิดขึน้อย่างเป็นทางการ ส่งผลให้ประเทศสมาชิกอาเซียนมีตลาดและ 
ฐานการผลิตร่วมกัน โดยจะเปิดเสรีท้ังการเคล่ือนยา้ยสินค้า บริการ การลงทุน และแรงงาน 
ทีม่ีทักษะ สร้างความคล่องตัวในการติดต่อค้าขายระหว่างกัน กลายเป็นตลาดการค้า 
ที่ขยายใหญ่ออกไปสําหรับประชากรกว่า ๖๐๐ ล้านคน ความร่วมมือและความสัมพันธ์ 
ที่แน่นแฟ้นจะทําให้ภูมิภาคมีความแข็งแกร่ง สามารถแข่งขันในเวทีเศรษฐกิจโลกได้

ความรว่มมืออันสำาคญัที่เกดิขึ้นหลงัจากมีการรวมเปน็ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน หรอื AEC คอื 
พลังงานไฟฟา้ ในภาพรวมภมิูภาคอาเซยีนใชเ้ชื้อเพลิงฟอสซลิผลิตไฟฟา้เปน็หลกั โดยเฉพาะการใช ้
ก๊าซธรรมชาติ รองลงมาเป็นถ่านหิน อย่างไรก็ตาม ในอนาคตสัดส่วนการใช้ถ่านหินผลิตไฟฟ้า 
จะแซงหน้าก๊าซธรรมชาติ สังเกตจากหลาย ๆ ประเทศทีม่ีแผนจะสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน 
เพิ่มเติม ขณะเดียวกันก็มีความพยายามเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทางเลือกอื่น ๆ ทั้งพลังงาน 
หมุนเวียนและพลังงานนิวเคลียร์ แล้วเพื่อนบ้านในอาเซียนเขามีวิธีการบริหารจัดการอย่างไร  
เราลองมาติดตามกัน

อินโดนีเซียนับเป็นประเทศทีอุ่ดมด้วย 
เชื้อเพลิงธรรมชาติ จึงวางแผนกระจาย 
การใช้เชื้อเพลิงในประเทศสำาหรับผลิต 

ไฟฟา้ซึ่งมีท้ังถ่านหิน กา๊ซ ความรอ้นใตพ้ภิพ และพลงันำา้ ทวา่เชื้อเพลงิหลกัยังคงอยู่ท่ีถา่นหนิ 
ทีใ่ช้ร่วมกับเทคโนโลยีขั้นสูง สำาหรับก๊าซ เนือ่งจากมีปริมาณลดลงจึงถูกลดสัดส่วนการใช้  
อินโดนีเซียจึงวางแผนสำารวจแหล่งก๊าซใต้ทะเลลึกทางฝัง่ตะวันออกของประเทศ และแผน 
เพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเพื่อสร้างสมดุลพลังงานโดยตั้งเป้าไว้ทีร่้อยละ  
๑๙ ในปี ๒๐๒๐ เน้นพัฒนาพลังงานนำ้าและพลังงานความร้อนใต้พิภพ เมือ่มองภาพรวม 
การบรหิารจดัการดา้นเชื้อเพลิงของอินโดนีเซยีและฟลิิปปินส์มีความคลา้ยคลงึกนั ควบรวม 
ถึงวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาโครงสร้างระบบส่งเช่นเดียวกันกับฟิลิปปินส์อีกด้วย

ฟิลิปปินส์ใช้ถ่านหินในการผลิตไฟฟ้าในสัดส่วน 
ทีม่ากทีสุ่ด รองลงมาคือก๊าซธรรมชาติ จึง 
วางแผนเพิ่มกำาลังผลิต โดยมุ่งสำารวจหาแหล่ง 

ก๊าซธรรมชาติและถ่านหินในประเทศมาใช้เพิ่มเติม สำาหรับการกระจายสัดส่วนการใช้เชื ้อเพลิงในการ 
ผลิตไฟฟา้ ฟลิปิปนิสต์ั้งเปา้วา่ ในป ี๒๐๓๐ จะเพิ่มการผลติดว้ยพลงังานหมนุเวยีนถงึ ๓ เท่า โดยเนน้พลงังานนำา้ 
และพลังงานความรอ้นใตพ้ภิพ แตยั่งจำาเปน็ตอ้งพฒันาและขยายระบบสง่ โดยเชื่อมสายสง่ระหวา่งเกาะตา่ง ๆ   
เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงไฟฟ้าได้มากขึ้น พร้อมสนับสนุนและรณรงค์การประหยัดพลังงานควบคู่กัน

พลังงานของเพื่อนบ้านอาเซียนพลังงานของเพื่อนบ้านอาเซียนทิศทาง
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จะเห็นว่า เพือ่นบ้านเราในอาเซียนล้วนต้องรับมือกับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิม่สูงขึ้น และเชื้อเพลิงฟอสซิลยังคงเป็นแหล่งพลังงานหลัก 
ที่ประเทศต่าง ๆ ยังคงต้องพึง่พาอยู่ทั้งในปัจจุบัน รวมถึงในอนาคต ซึง่จะเห็นได้จากแผนพลังงานและการคาดการณ์สัดส่วนการใช้เชื้อเพลิง 
ผลติไฟฟ้าของแต่ละประเทศว่า ทั้งถา่นหนิและกา๊ซธรรมชาติยงัเปน็แหลง่พลงังานสำาคญั แต่ขณะเดียวกนัทกุประเทศลว้นวางแผนในการจดัการ 
กบัความมั่นคงด้านพลงังาน โดยเน้นการกระจายเชื้อเพลงิใหห้ลากหลาย เพ่ือสรา้งสมดลุ คดิหาวธิเีพ่ิมกำาลงัผลติ แสวงหาแหลง่พลงังานทดแทน 
อื่น ๆ ทั้งพลังงานหมุนเวียนและพลังงานนิวเคลียร์ รวมถึงแผนซื้อไฟฟ้าจากประเทศในภูมิภาคด้วย

๑๑
หลังจากเชื ้อเพลิง 
ห ลั ก ที่ นำ า ม า ใ ช้  
ผล ิต ไฟฟ้าอย ่า ง 

ก๊าซธรรมชาติร่อยหรอลง มาเลเซียได้เพิ่มสัดส่วนการใช้ถ่านหินจนปัจจุบัน 
ได้กลายเป็นเชื้อเพลิงหลัก ถ่านหินที่ใช้มาจากการนำาเข้าของหลายประเทศ  
เชน่ ออสเตรเลีย รสัเซยี แอฟรกิาใต ้เพื่อรองรบัความตอ้งการใชไ้ฟฟา้ท่ีเพิ่มขึ้น 
รอ้ยละ ๒.๖ ตอ่ปี ท้ังน้ีเพราะมาเลเซยีเขา้ใจดวีา่พลงังานหมุนเวยีนไม่อาจใช ้
เป็นพลังงานหลักได้ ในอนาคตจึงได้วางแผนการพัฒนาโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 
พร้อมตั้งเป้าการผลิตพลังงานนิวเคลียร์ร้อยละ ๑๐ ในปี ๒๐๒๕ รวมถึง 
สนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วย 

เกาะพาณิชย์ศูนย์กลางเศรษฐกิจสำาคัญ 
ในภูมิภาคอย่างสิงคโปร์วางแผนเป็นนักซื้อ 
ที่ดีเช่นที่แล้วมา เพื่อรองรับความต้องการ 

ไฟฟา้ที่สงูขึ้น ในปี ๒๐๑๓ สงิคโปร์จงึได้สร้างสถานรัีบ-จา่ย LNG ส่งผลใหส้ามารถกระจาย 
แหล่งนำาเข้าก๊าซธรรมชาติจากหลาย ๆ ประเทศ นอกจากนี้ในอนาคตสิงคโปร์วางแผน 
จะซื้อไฟฟ้าจากประเทศในภมูภิาคอาเซยีนเพิ่มเตมิโดยใชโ้ครงขา่ยระบบสง่ที่จะเชื่อมตอ่กนั 
ในภูมิภาค หรือ ASEAN Power Grid และภาครัฐของสิงคโปร์ได้วางเป้าหมายต่อไป 
เปน็การลงทนุเพื่อพฒันาการผลติไฟฟา้ดว้ยแสงอาทติย ์และการวิจัยเพื่อหาความเปน็ไปได ้
ในการใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน

ดา้นเวยีดนามใชถ้า่นหนิในการ 
ผลิตไฟฟ้าในสัดส่วนทีสู่งทีสุ่ด  
โดยนำาเข้าจากต่างประเทศ  
รองลงมาเป็นพลังงานนำ้าและก๊าซธรรมชาติ ซึ่งเวียดนามยังพอมีแหล่งก๊าซ 
ธรรมชาติให้สำารวจเพิ่มเติมอยู ่ แต่ขณะเดียวกันก็มีการคาดการณ์ว่า ในอนาคต 
อาจต้องนำาเข้าเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ไฟฟ้า รองรับการเติบโต 
ทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยเน้นการเพิ่มกำาลังผลิตจากถ่านหินและพลังงาน 
นิวเคลียร์ ทัง้นี้เวียดนามมีแผนสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เป็นแห่งแรกในภูมิภาค 
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมทัง้มีแผนจะพัฒนาฟาร์มกังหันลมนอกชายฝั่ง 
แห่งแรกในเอเชียด้วย
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โรงไฟฟ้าในอนาคต Plant for Future

๑๒

กฟผ. กับความรับผิดชอบต่อสังคม

ตามมาตรฐาน ISO 26000
มุ่งสู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน
เรื่อง: ชโลบล ธงปราริน

“ความร ับผิดชอบต่อส ังคม ชุมชน และ 
สิง่แวดล้อม (CSR) เป็นการทำาให้คนในสังคม 
รัก กฟผ. โดยไม่ต้องใช้เงินเป็นตัวนำา และ 
พวกเราต้องการให ้ชุมชนรอบหน่วยงาน  
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจการและการดำาเนินงาน  
และมีค ุณภาพชีว ิตทีก่ ินดีอยู ่ดี เช่นเดียวกับ 
คน กฟผ.” 

คุณสุนชัย คำ�นูณเศรษฐ์ ผู้ว่�ก�ร กฟผ. กล่�ว

คุณศรีผกา ภูพงศ์ไพบูลย์

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กรต่าง ๆ หรือ  
Corporate Social Responsibility (CSR) เป็นแนวทางการ 
ดำาเนินงานท่ีได้รับความนิยมอย่างมากท่ัวโลก ปัจจุบันการดำาเนินงาน CSR  
ได้กลายเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของแทบทุกองค์กรรวมถึงการไฟฟ้า 
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ด้วยเช่นกัน แต่จะทำาอย่างไรให้ 
การดำาเนนิงาน CSR ของ กฟผ. ประสบความสำาเรจ็และไดร้บัการยอมรบั 
จากสงัคม สายงานรองผู้วา่การกจิการสงัคม กฟผ. ซึ่งมหีนา้ท่ีรบัผดิชอบ 
การดำาเนินงาน CSR ขององค์กร จึงได้นำานโยบายของสำานักงาน 
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) มาเป็นแนวทางการ 
ดำาเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม กฟผ. ตามมาตรฐาน ISO 26000  
เพื่อสร้างความมัน่ใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการเป็นองค์กรทีห่่วงใย 
และใส่ใจสังคม

ดังน้ัน เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจเร่ืองการดำาเนินงาน CSR ตามมาตรฐาน  
ISO 26000 ของ กฟผ. ในทิศทางเดียวกัน คุณศรีผกา ภูพงศ์ไพบูลย์  
หัวหน้ากองแผนแม่บทและประเมินผลกิจการสังคม ฝ่ายกิจการสังคม  
กฟผ. ซึ่งเป็นผู้หนึ่งทีร่่วมขับเคลื่อนการดำาเนินงานความรับผิดชอบ 
ตอ่สงัคมตามมาตรฐาน ISO 26000 ของ กฟผ. จงึไดม้าถา่ยทอดเรื่องราว 
และแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO 26000 ให้ได้ทราบกัน
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ในปี ๒๕๔๒ กระแสแนวคิดเรื ่องความรับผิดชอบต่อสังคม 
ได้รับความสนใจจากนานาประเทศทัว่โลก เมือ่นายโคฟี อันนัน  
เลขาธิการสหประชาชาติในขณะนัน้ เรียกร้องให้องค์กรธุรกิจ 
และกิจการต่าง ๆ ทัว่โลกแสดงความเป็น “พลเมืองทีด่ีของโลก”  
(Good Global Citizenship) รวมทั้งประกาศ “The UN Global  
Compact” เพื่อใชเ้ป็นกรอบการดำาเนินงานเพื่อการพฒันาท่ีย่ังยืน 
ขององค์กรธุรกิจ เมื่อกระแสความรับผิดชอบต่อสังคมได้กลายเป็น 
กระแสหลักทีม่ีความสำาคัญต่อภาคธุรกิจในโลกมากขึ้น องค์การ 
ระหว่างประเทศวา่ดว้ยการมาตรฐาน (International Organization  
for Standardization: ISO) ซึ ่งตั ้งอยูท่ีก่รุงเจนีวา ประเทศ 
สวิตเซอร์แลนด์ กำาหนด “มาตรฐานว่าด้วยความรับผิดชอบต่อ 
สังคม (ISO 26000 Social Responsibility)” เพื่อให้บริษัท  
องค์กร หน่วยงานต่าง ๆ รวมไปถึงผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร 

ได้เพิ่มความตระหนักและสร้างความเข้าใจในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคม  
หลักการ และวิธีการของความรับผิดชอบต่อสังคมทีพ่ึงปฏิบัติโดยความสมัครใจ  
โดยมีการประกาศใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ 

สำาหรับประเทศไทย สำานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ในฐานะ 
หนว่ยงานท่ีรบัผดิชอบดา้นงานมาตรฐานโดยตรง จงึจดัตั้งคณะกรรมการวชิาการ 
จากผู้ทรงคุณวุฒิในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจาก ๖ ภาคส่วน ๒๕ องค์กร เข้าร่วม 
ดำาเนินการกำาหนดมาตรฐานดังกล่าวร่วมกัน และได้มกีารแปลเป็นภาษาไทย  
เรียกว่า มอก. ๒๖๐๐๐ - ๒๕๕๓ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่  
๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔

มาตรฐาน ISO 26000 มี หลักการพื้นฐาน (Principles) จำานวน ๗ ข้อ ได้แก่  
๑. ความรับผิดชอบ (Accountability) องค์กรควรรับผิดชอบจากการตัดสินใจ  
และการดำาเนนิงานท่ีมผีลกระทบตอ่เศรษฐกจิ สิ่งแวดลอ้ม และสงัคม และปอ้งกนั 
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มิให้เกิดซำ้า รวมทัง้ควรยอมรับการถูกตรวจสอบจากภายนอก  
๒. ความโปร่งใส (Transparency) ในการตดัสินใจและการดำาเนนิงาน 
ต่าง ๆ ทีม่ีผลกระทบต่อสังคมและสิง่แวดล้อม ๓. การปฏิบัติอย่าง 
มจีริยธรรม (Ethical Behavior) บนพื้นฐานของการมีคา่นิยมเกี่ยวกบั 
ความซื่อสัตย์ ความเท่าเทียม และความยุติธรรม ๔. การเคารพ 
ต่อผลประโยชน์ของผู้มสีว่นได้สว่นเสยี (Respect for Stakeholder  
Interests) ๕. การเคารพต่อหลกันติิธรรม (Respect for the Rule of  
Law) ๖. การเคารพต่อการปฏิบัติตามแนวทางของสากล (Respect  
for International Norms of Behavior) ๗. การเคารพต่อสิทธิ 
มนุษยชน (Respect for Human Rights)

หลักการดังกล่าวจะถูกนำาไปใช้เป็นแนวปฏิบัติผ่าน หัวข้อหลัก 
(Core Subject) ๗ ข้อ ได้แก่
๑. ธรรมาภิบาล (Organizational Governance) 
๒. สิทธิมนุษยชน (Human Rights) 
๓. การปฏิบัติด้านแรงงาน (Labor Practices) 
๔. สิ่งแวดล้อม (The Environment) 
๕. การปฏิบัติที่เป็นธรรม (Fair Operating Practices) 
๖. ประเด็นด้านผู้บริโภค (Consumer Issues) 
๗. การมีส่วนร่วมของชุมชนและการพัฒนาชุมชน 
 (Community Involvement and Development)

“ทั้ง ๗ หัวข้อหลักเป็นสิ่งที่ กฟผ. ทำาอยู่แล้ว ถือเป็นต้นทุนด้านความ 
รับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่ในกระบวนการทำางาน เพียงแต่จะต้องพัฒนา 
หรือปรับปรุงให้ดียิง่ขึ้น และคำานึงถึงความคาดหวังของผูมี้ส่วนได้ 
ส่วนเสีย ซึ่งรวมถงึกลุ่มพนักงาน กฟผ. ดว้ย” คณุศรผีกา ภพูงศไ์พบลูย์  
กล่าว

จากนโยบายของ สคร. ฝ่ายกิจการสังคม กฟผ. จึงจัดทำา “แผนแม่บท 
ความรับผิดชอบต่อสังคมปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ ตามมาตรฐาน ISO  
26000” ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ ๔ ด้าน และแผนทีน่ำาทาง (CSR  
Roadmap) เป็นกรอบในการบูรณาการการดำาเนินงานให้เป็นไปตาม 
มาตรฐานและสอดคล้องกับ ๗ หัวข้อหลักรวมทัง้ประเด็นต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง

“เริ่มตั้งแต่สายงานมีการประกาศนโยบาย CSR มีคณะทำางานด้าน CSR  
มีการบ่งชี้ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย วิเคราะห์ประเด็นปัญหาและผลกระทบจาก 
การดำาเนนิงาน และพจิารณาวา่เกี่ยวขอ้งกบัหวัขอ้หลกัขอ้ไหน ผู้รบัผลกระทบ 
คือใคร แล้วนำามาจัดลำาดับความสำาคัญของปัญหา และวางแผนแก้ไข  
ตลอดจนสื ่อสารต่อสังคมและผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีการจัดทำารายงาน 
ความรับผิดชอบต่อสังคม การปรับปรุงกฎระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง และการเป็น 
เครือข่ายทางสังคมกับหน่วยงานภายนอก” คุณศรีผกา ภูพงศ์ไพบูลย์ อธิบาย 
ให้เห็นภาพที่ชัดเจน

จากการที่ กฟผ. จ้างบริษัท Mckinsey & Company เป็นที่ปรึกษา เมื่อปี  
๒๕๕๗ เพื่อปรบัปรงุยุทธศาสตรข์ององคก์ร โดยวางเปา้หมาย ๑๐ ป ี(ป ี๒๕๕๘ -  
๒๕๖๘) มุ่งสู่การเป็นองค์กรชั้นนำาในกิจการไฟฟ้าระดับสากล (Global Top  
Quartile) โดยมีเปา้ประสงคเ์ชงิยุทธศาสตรท่ี์ ๓ การเรยีนรู้เพื่อสงัคม ควบคู่กบั 
การดำาเนินงานตามแผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคม แผนแม่บท 
การสื่อสาร และแผนแมบ่ทการจดัการดา้นการใชไ้ฟฟา้ จงึสง่ผลใหฝ้า่ยกจิการ 
สังคมพิจารณาปรับยุทธศาสตร์เดิมเพื่อให้มีความสอดคล้องกับเป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ที่ ๓ ดังกล่าว ได้แก่

ยทุธศาสตรท์ี่ ๑ เสรมิสรา้งพลงังานไฟฟ้าอยา่งยั่งยนื หมายถงึ การดำาเนนิงาน 
ท่ีสง่เสรมิและสนบัสนนุการใชพ้ลงังานอย่างมปีระสทิธภิาพ และการผลติไฟฟา้ 
ระดับชุมชนที่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ เช่น งาน DSM โรงไฟฟ้าพลังนำ้า 
ขนาดเล็ก โรงไฟฟ้าชีวมวล เป็นต้น

ยุทธศาสตร์ที ่ ๒ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม 
อย่างยั่งยืน หมายถึง การฟื้นฟูปรับปรุง และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
ท่ีอยู่รอบพื้นท่ีของหนว่ยงาน กฟผ. และจากกระบวนการดำาเนนิงานของ กฟผ.  
เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคม
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมศักยภาพ 
ชุมชน หมายถึง การพัฒนาชีวิตความเป็นอยู ่ เศรษฐกิจ  
การศึกษาของชุมชนรอบพื้นทีห่น่วยงาน กฟผ. โดยผ่าน 
กระบวนการมีส่วนร่วม 

ยทุธศาสตรท์ี่ ๔ สรา้งองคค์วามรู้นำาไปสู่การต่อยอด/ถา่ยทอด 
สู่ชุมชนและประชาชน หมายถึง การนำาความรู้และศักยภาพ 
ต่าง ๆ ที่มีอยู่ภายในองค์กรไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและ 
สังคม

ยุทธศาสตร์ที ่ ๕ บูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคม 
ตามมาตรฐานสากล หมายถึง การให้ความร่วมมือในการ 
ดำาเนินการตามมาตรฐานสากลอย่างเป็นเอกภาพ และสร้าง 
ความเชื่อถือให้แก่สังคม

ดงัน้ัน จากยุทธศาสตรท่ี์ ๕ ซึ่งมีแผนงานการสง่เสรมิการดำาเนนิงานตามมาตรฐาน  
ISO 26000 มาเกี่ยวข้อง ฝ่ายกิจการสังคมจึงกำาหนดเป้าหมายเป็น ๓ ระยะ คือ  
ระยะส้ันภายในป ี๒๕๖๐ จะประกาศรบัรองตนเองวา่ กฟผ. เปน็องคก์รท่ีดำาเนนิงาน 
ความรบัผดิชอบตอ่สงัคมตามมาตรฐานสากล ISO 26000 จะปรบัคำาวา่ “ประกาศ 
รับรองตนเอง” เป็น “ประกาศความมุง่มัน่” แทน ตามความเห็นทีผู่ ้บริหาร 
ระดับสูงได้เสนอแนะ เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีขึ้น

ส่วนเป้าหมายระยะกลางปี ๒๕๖๔ กฟผ. จะประกาศรับรองตนเองโดยมี 
หน่วยงานภายนอกร่วมทวนสอบและประกาศผล และเป้าหมายระยะยาว 
ปี ๒๕๖๘ กฟผ. จะประกาศตนเป็นองค์กรที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนระดับสากล  
เทียบเท่าบริษัทที่เป็นสมาชิก DJSI World

การที่ กฟผ. จะประกาศตนเป็นองค์กรที่ดำาเนินงานได้ตามมาตรฐาน ISO 26000  
นั้น ต้องอาศัยความร่วมแรงร่วมใจของผู้ปฏิบัติงานจากทุกสายงาน ดังนั้น ตั้งแต่ 
ปี ๒๕๕๕ เป็นต้นมา ฝ่ายกิจการสังคมจึงได้มีการส่งเสริมการดำาเนินงานความ 

รบัผดิชอบตอ่สงัคมตามมาตรฐาน ISO 26000 พรอ้มกบัดำาเนนิการ 
สร้างความรู้ความเข้าใจในแนวปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO 26000  
ต่อผู้ปฏิบัติงานทัว่ทัง้องค์กร สำาหรับการดำาเนินงานในปี ๒๕๕๘  
ฝ่ายกิจการสังคมได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้ผู้รับผิดชอบ 
การดำาเนินงานด้าน CSR ของแต่ละสายงานได้ไปดำาเนินงาน 
ตามความรับผิดชอบต่อสังคมในส่วนสายงานของตนเองได้อย่าง 
ถูกต้องตามมาตรฐาน ISO 26000 โดยแต่ละสายงานจัดทำา  
“รายงานการทบทวนสถานะเบื้องต้นของการดำาเนินงาน CSR  
ตามมาตรฐาน ISO 26000” (Initial Review) ซึ่งรายงานนี้จะชี้แจง 
ว่าการดำาเนินงานใดบ้างในสายงานของตนทีม่ีผลกระทบต่อผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสีย โดยวิเคราะห์และบริหารความสัมพันธ์กับผู ้มี 
สว่นไดส้ว่นเสยี หากเจอปญัหาตอ้งจดัทำาแผนงานรองรบัและแกไ้ข

ท้ายที่สุดนี้ ทั ้งผู ้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกคนมีความมุ่งมั่น 
ในสิ่งเดียวกันคือ ต้องการนำาพา กฟผ. ยกระดับไปสู่องค์กรที่มี 
การดำาเนนิงานเปน็ที่ยอมรบัจากทั้งภายในและภายนอกประเทศ  
อกีทั้งเปน็องคก์รแหง่ความภมูใิจของคนไทยทั้งชาต ิดแีละเกง่ได ้
ในที่สุด
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เส้นทางสู่ธุรกิจ Road to BUSINESS

จากการลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของ 
การลงทุนโครงการด้านพลังงาน ระหว่างบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรี 
โฮลดิ้ง จำากดั (มหาชน) กบักลุ่ม ปตท. โดยกลุ่ม ปตท. ประกอบดว้ย  
บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) บริษัทพีทีที เอ็นเนอร์ยี่ รีซอร์สเซส  
จำากัด และบริษัทโกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่ จำากัด (มหาชน)  
เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนโครงการด้านพลังงาน 
ในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้รองรบัความตอ้งการใชพ้ลงังาน 
ของประเทศ เสริมสร้างเสถียรภาพความมัน่คงด้านพลังงานใน 
อนาคต และสร้างความเข้มแข็งในการดำาเนินธุรกิจในต่างประเทศ 
ร่วมกัน โดยมีนายพงษ์ดิษฐ พจนา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท 
ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำากัด (มหาชน) นายชาครีย์ บูรณกานนท์  
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท.  
จำากัด (มหาชน) นายพีรฉัตร ปิ่นประยงค์ กรรมการผู้จัดการใหญ่  

ราชบุรีโฮลดิ้ง
และกลุ่ม ปตท.

ร่วมมือลงทุน
พลังงานภูมิภาคอาเซียน

อีกก้าวสำาคัญของบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรี 
โฮลดิง้ จำากัด (มหาชน) คือการร่วมลงนาม 
ความร่วมมือศึกษาความเป็นไปได้ในการขยาย 
การลงทุนร่วมกันในภูมิภาคเอเชียตะวันออก 
เฉียงใต้กับกลุม่ ปตท. โดยเตรียมการศึกษา 
ความ เป ็น ไป ได ้ในการพ ัฒนา โครงการ ใน 
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
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บรษิทัพทีีที เอ็นเนอรย่ี์ รซีอรส์เซส จำากดั และนายโกวทิ จงึเสถยีรทรพัย์ ผู้จดัการ 
ฝ่ายแผนงานองค์กร และรักษาการผูจ้ัดการฝ่ายปฏิบัติการ OEMS และบริหาร 
ความยัง่ยืน บริษัทโกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำากัด (มหาชน) ร่วมลงนาม  
โดยมี ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในขณะนั้น  
เป็นประธาน ณ ห้องลาดพร้าว โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา  
ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

ท้ังน้ี ดร.ณรงคช์ยั อัครเศรณี แสดงทัศนะวา่ นับเปน็กา้วท่ีสำาคญัของความรว่มมือ 
ของ ๒ เสาหลักด้านพลังงานของไทย ได้แก่ กลุ่ม กฟผ. โดยบริษัทผลิตไฟฟ้า 
ราชบุรีโฮลดิ้ง จำากัด (มหาชน) และกลุ่ม ปตท. โดยบริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)  
บรษิทัพทีีที เอ็นเนอรย่ี์ รซีอรส์เซส จำากดั และบรษิทัโกลบอล เพาเวอร ์ซนิเนอรย่ี์  
จำากัด (มหาชน) ทีม่ีความสามารถเฉพาะด้านเพื่อรองรับอนาคตของประเทศ  
โดยจะมีการศึกษาเพื่อดำาเนินโครงการด้านพลังงานทีส่ำาคัญและเป็นทิศทาง 
พลังงานในอนาคตอันจำาเป็นในการสร้างเสถียรภาพด้านพลังงานของไทย

ด้านนายณัฐชาติ จารุจินดา ประธานเจ้าหน้าทีป่ฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียม 
ขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) กล่าวว่า กลุ่ม ปตท.  
ได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ ๓ ฉบับ คือ

ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายพงษ์ดิษฐ พจนา

ฉบับที่ ๑ เป็นบันทึกความเข้าใจระหว่างหน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ  
บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) และบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรี 
โฮลดิ้ง จำากดั (มหาชน) เพื่อศกึษาโอกาสความเปน็ไปไดใ้นการลงทนุ 
โครงการ LNG Receiving Terminal ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพ 
เมียนมา รวมถึงเป็นโอกาสในการจัดหาแหล่งก๊าซธรรมชาติให้กับ 
โรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ 

ฉบับที่ ๒ เป็นบันทึกความเข้าใจระหว่างบริษัทพีทีที เอ็นเนอร์ยี ่ 
รีซอร์สเซส จำากัด และบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ ้ง จำากัด  
(มหาชน) เพื ่อศึกษาโอกาสความเป็นไปได้ในการลงทุนและ 
แลกเปลี ่ยนข้อมูลในโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินในสาธารณรัฐ 
แห่งสหภาพเมียนมา

ฉบับที่ ๓ เป็นบันทึกความเข้าใจระหว่างบริษัทโกลบอล เพาเวอร์  
ซินเนอร์ยี ่ จำากัด (มหาชน) และบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง  
จำากัด (มหาชน) เพื่อศึกษาโอกาสความเป็นไปได้ในการร่วมทุน 
โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย และโครงการ 
โรงไฟฟา้และสาธารณปูการในตอนกลางของสาธารณรฐัสงัคมนยิม 
เวียดนาม

นายพงษ์ดิษฐ พจนา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทผลิตไฟฟ้า 
ราชบุรีโฮลดิ้ง จำากัด (มหาชน) หรือ RATCH แสดงความเห็นว่า  
บริษัทฯ มีแผนมุ่งเน้นทีจ่ะขยายการลงทนุในประเทศเพื่อนบ้าน 
และอาเซียนเป็นหลัก โดยมีการเติบโตร่วมกับพันธมิตรธุรกิจ 
เป็นกลยุทธ์ทีส่ำาคัญ ความร่วมมือกับกลุ่ม ปตท. ในครั้งนี้ถือเป็น 
ความสำาเร็จเบื้องต้น รวมทัง้ยังแสดงให้เห็นถึงบทบาทขององค์กร 
ธุรกิจไทยขนาดใหญ่ท ีเ่ป็นต้นแบบในการผนึกกำาลังกันเป็น  
“ทีมไทยแลนด”์ ซึ่งรว่มกนัแขง่ขนักบัผู้เลน่รายใหญใ่นตา่งประเทศ  
การมีพันธมิตรทีแ่ข็งแกร่งเช่นกลุ่ม ปตท. ทำาให้เชื่อได้ว่าบริษัทฯ 
จะสามารถขับเคลื่อนและเสริมสร้างการเติบโตของทัง้องค์กร 
และประเทศชาติได้อย่างแน่นอน

จากที่ได้กล่าวมา นี่คือตัวอย่างของความร่วมมือของกลุ่มบริษัท 
ด้านพลังงานที่มีขีดความสามารถในการลงทุนระดับอาเซียน  
คาดว่าจะเป็นต้นแบบความร่วมมือของบริษัทในประเทศไทย 
อีกหลายแห่ง เพื่อการเติบโตทางธุรกิจสัญชาติไทยในต่างแดน

58-01-065_012-017_egat_p coated .indd  17 12/10/15  1:31 AM



กันยายน - ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘๑๘

จับเข่าเล่าประสบการณ์ ROUND Table

กว่า ๕๐ ปีมาแล้วบริเวณที่ชาวบ้านเรียกว่าบ้านคลองปูดำา  
เคยเปน็ทีต่ัง้ของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบี ่ ชุมชน 
สมัยน้ันมักเรียกกลุ่มคนผู้บุกเบิกก่อสร้างโรงไฟฟ้าลิกไนต์ 
กระบีจ่นติดปากว่า “พวกลิกไนต์” แต่นัน่ยังไม่สำาคัญ 
เท่ากับเรือ่งราวประสบการณ์อันแสนสุขจากปากของ 
พี่บุญเที่ยง บัวเลิศ อดีตช่างระดับ ๙ และประธานชมรม 
ผู้เกษียณอาย ุกฟผ. กระบ่ี พ่ีประดิษฐ์ มาลาทอง อดีตชา่ง 
ระดับ ๙ โรงไฟฟ้าภาคใต้ และพีก่ิติพัฒน์ กาลานุสนธิ์  
อ ดีตห ัวหน ้ากองบ ำาร ุงร ักษาสถาน ีไฟฟ ้า แรงส ูง  
ฝ่ายปฏิบ ัต ิการภาคใต ้ ท ีน่ ำาช่วงเวลาในว ัยหน ุม่มา 
เล่าสู่กันฟัง

จุดเริ่มต้นการลิกไนต์ เหมืองถ่านหินแห่งจังหวัดกระบี่

การทำาเหมืองถ่านหินในนามรัฐบาลยุคแรก ๆ ของประเทศเป็นผล 
จากการที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ ได้มี 
พระราชดำาริทีจ่ะสงวนแหล่งถ่านหินทีก่ระบีแ่ละเเม่เมาะไว้เพื่อ 
พัฒนาประเทศชาติ จึงเปรียบได้กับการขีดเส้นยุติการให้สัมปทาน 
บ่อเหมืองแก่เอกชนหรือชาวต่างประเทศทีจ่ะมาลงทุนในพื้นที ่
แห่งนี้

การกำาเนิดพลังงานไฟฟ้าในจังหวัดกระบี่เกิดขึ้นเมือ่ราวปี ๒๕๐๓  
เมือ่ทางราชการได้จัดให้มีการสำารวจแหล่งถ่านหินจึงค้นพบว่า 
บริเวณบ้านคลองปูดำามีแหล่งถ่านหินลิกไนต์จาก ๓ แหล่งทีไ่ด้ 
สงวนไว้สำาหรับเป็นเชื ้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า คือ ๑. เหมือง 
บางหวายเล็ก ๒. เหมืองบางปูดำา และ ๓. เหมืองบางหมาก

ภาพ: กองผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เรื่อง: ทีมข่าวประชาสัมพันธ์

พาย้อนตำานาน
ใส่ใจมวลชนเหมือนญาติมิตร

  เหมืองบางหวายเล็ก   เหมืองบางปูดำา   เหมืองบางหมาก

โรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่
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ในปีถัดมา (ปี ๒๕๐๔) รัฐบาลได้อนุมตัิให้มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้า 
ลิกไนต์กระบ่ี มีกำาลังผลิต ๒๐ เมกะวตัต ์จำานวน ๒ เครื่อง เดนิเครื่อง 
ผลิตไฟฟา้เปน็ครั้งแรกในป ี๒๕๐๗ จากนั้นรฐับาลไดอ้นมัุตกิอ่สรา้ง 
โรงไฟฟ้าเพิ่มอีก ๒๐ เมกะวัตต์ หรืออีก ๑ เครื่อง ทำาให้โรงไฟฟ้า  
แห่งนีใ้นสมัยนั้นมีกำาลังผลิตทัง้สิน้ ๖๐ เมกะวัตต์ ในระหว่าง 
การก่อสร้างประมาณปี ๒๕๐๕ - ๒๕๐๖ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์  
นายกรัฐมนตรี ให้ความสำาคัญโดยได้เดินทางมาตรวจเยีย่ม 
ความคืบหน้าของโครงการฯ และเคยกล่าวถึงโรงไฟฟ้าแห่งนี้ว่า  
มีความประสงค์ทีจ่ะให้โรงไฟฟ้าแห่งนี ้ตอบสนองการใช้ไฟฟ้า 
แก่ประชาชนในจังหวัดภาคใต้

พี่บุญเท่ียงพาย้อนอดตีโดยเลา่วา่ เดมิบรเิวณเหมืองลกิไนต ์จงัหวดั 
กระบี่ มีเหมืองเก่าอยู่ก่อนแล้วคือ เหมืองขุนเทิน และเหมืองสโตน  
โดยเฉพาะเหมืองขนุเทินมีการขนสง่ถา่นหนิออกไปขายตา่งประเทศ  
วา่กนัวา่มเีรอืฝรั่งเขา้มาท่ีคลองปกาสยั เพื่อขนถา่ยถา่นหนิท่ีท่าฝรั่ง  
ซึ่งต่อมาท่าเรือนี้ได้รองรับการขนส่งอุปกรณ์ในช่วงการก่อสร้าง 
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบี่ แต่ปัจจุบันท่าเรือนี้ถูกยกเลิกแล้ว  
และสภาพการทำาเหมืองในรุ่นเเรก ๆ  คงเหลือไวแ้ตเ่พยีงความทรงจำา 

บุญเที่ยง บัวเลิศ ประดิษฐ์ มาลาทอง กิติพัฒน์ กาลานุสนธิ์

วิถีชีวิตของชุมชนรอบโรงไฟฟ้ากระบี่ในอดีต

สมัยเริ่มดำาเนินโครงการฯ บริเวณพื้นที่ก่อนการก่อสร้างเป็นทุ่งโล่งกว้าง ยังไม่มี 
ชุมชนเข้ามาตั้งถิ่นฐาน ส่วนชุมชนยังกระจุกตัวอยู่ใกล้อำาเภอเมือง จังหวัดกระบี่  
เพราะระบบไฟฟา้ของการไฟฟา้สว่นภมิูภาคท่ีใชน้ำา้มนัดเีซลผลติไฟฟา้มขีอบเขต 
เท่านั้น พอออกนอกเมืองกไ็มมี่ระบบไฟฟา้ ชาวบา้นสว่นใหญจ่งึคุ้นชนิกบัตะเกยีง 
นำ้ามันก๊าด ส่วนหัวงานนั้นใช้เครื่องปั่นไฟขนาดเล็ก ๘ - ๑๐ กิโลวัตต์ เปิดใช้งาน 
ตั้งแต่ ๖ โมงเย็นถึง ๕ ทุ่มจึงหยุดปั่นไฟ 

วิถีชีวิตชุมชนชาวกระบี่มีความหลากหลายทัง้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึง 
อาชีพ ซึ่งแต่ละชุมชนมีความถนัดในการดำารงชีพแตกต่างกันไป เช่น ชุมชน 
คลองเสียดทำานา ชุมชนคลองปกาสัยทำาประมงชายฝ่ัง เสริมอีกอาชีพคือ การเผาถ่าน 
ด้วยไม้โกงกาง ฉะนั้นวิถีชีวิตชุมชนส่วนใหญ่จึงพึ่งพาธรรมชาติ เมื่อมีโครงการ 
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าเกิดขึ้น งานการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบี่จึง 
กลายเป็นอาชีพใหม่ของชุมชน แทบทุกหลังคาเรือนต่างมารับจ้างก่อสร้าง  
(ในขณะนัน้ค่าแรงขัน้ตำ่า ๑๒ บาทต่อวัน) ทำาให้เกิดความสัมพันธ์ทีด่ีระหว่าง 
พวกลิกไนต์กับชุมชน และเป็นทีรู่ ้กันว่างานก่อสร้างสมัยนั้น เครือ่งจักรยังไม่ 
ทันสมัยเหมือนปัจจุบัน จึงต้องการคนมาร่วมพัฒนาโครงการฯ จำานวนมาก  
แม้แต่คนนอกพื้นที่ก็ยังได้รับโอกาสเหมือนกัน

จากความร่วมมือด้วยความสามัคคี ทำาให้ชุมชนกับพนักงานในเวลานั้นมีความ 
แน่นแฟ้นมาก เมื่อเลิกงานสามารถไปกินข้าวมือ้เย็นของชุมชนละแวกนั้นได้เลย  

เพราะลูกหลานส่วนใหญ่ทำางานทีน่ี่หมด มิหนำาซำ้่าทุกคนต่างรู้จัก 
กนัเปน็อย่างด ีเมื่อถงึวาระงานประเพณี ไม่วา่จะเปน็งานบวช งานแตง่  
และงานบุญต่าง ๆ ทุกคนจึงให้ความสำาคัญเข้าร่วมไม่เคยขาด

นอกจากนี้ชาว กฟผ. กระบี่ ยังได้ร่วมกันก่อตั้ง “ชมรมพัฒนา 
สังคม กฟผ. กระบี่” ขึ้น โดยมีนายช่างชูจิตร สุรภักดี เป็นประธาน 
ชมรมฯ เพื่อดูแลชุมชนรอบโรงไฟฟ้าฯ และมีพนักงานทุกคน 
เป็นสมาชิกชมรมฯ พร้อมกับสละเงินเดือนตามความสมัครใจ  
เพื่อนำาเงินเหล่านั ้นมาใช้บริหารงานและทำากิจกรรมเพื ่อสังคม 
ของชมรมฯ ส่วนพี่บุญเทีย่ง ภายหลังก็มารับช่วงต่อเป็นประธาน 
ชมรมฯ เรียกได้ว่า กฟผ. มีการดูแลสังคมและชุมชนรอบโรงไฟฟ้า  
ตั้งแต่คำาว่า CSR ยังไม่เกิดขึ้นเสียอีก จนถึงปี ๒๕๓๓ จึงได้ปิดฉาก 
ชมรมฯ ลง เนื ่องจากมีกฎระเบียบไม่ให้หักเงินเดือนพนักงาน  
และเป็นปีเดียวกันกับทีพี่ ่บุญเทีย่งต้องย้ายเข้ามาปฏิบัติงานที ่ 
กฟผ. สำานักงานใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
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รอยต่อระหว่างสองโรงไฟฟ้ากระบี่ของ กฟผ.

ทุกสิง่มีเกิดก็ต้องมีดับ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบี ่
ในตำานานไดถ้กูปลดออกจากระบบในป ี๒๕๓๘ รวมอายุ 
การใช้งาน ๓๑ ปี แต่ภารกิจองค์กรไม่ได้ปิดฉากไปตาม 
โรงไฟฟ้าฯ ทุกคนยังต้องมุง่หน้าสานต่อภารกิจองค์กร 
เพื่อนร่วมงานต่างแยกย้ายไปตามสายงานต่าง ๆ เพราะ 
ภาคใต้เริ ่มมีแหล่งผลิตไฟฟ้าเพิ ่มมากขึ้นเพื ่อทดแทน 
กำาลังผลิตเดิมคือ โรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี โรงไฟฟ้าขนอม  
เข่ือนรชัชประภา เขื่อนบางลาง และการแลกเปล่ียนไฟฟา้ 
ระหว่างไทยกับมาเลเซีย ช่วงนีเ้องทำาให้ความสัมพันธ์ 
ระหว่างชุมชนกับ กฟผ. เริ่มลดลง เนื่องจากอยูใ่นช่วง 
การเปลีย่นแปลง ทำาให้ขาดแคลนเจ้าหน้าทีใ่นการดูแล 
เหมือนในอดีต

ต่อมาความต้องการใช้ไฟฟ้าของภาคใต้ตอนล่าง  
โดยเฉพาะฝัง่ตะวันตกเพิ่มสูงขึ้น ในปี ๒๕๓๙ กฟผ.  
จึงเสนอโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขึ้นใหม่แทนโรงไฟฟ้า 
เดิมในอดีต โดยมีกำาลังผลิต ๓๔๐ เมกะวัตต์ เพื่อเสริม 
ความมัน่คงของระบบไฟฟ้าภาคใต้ตอนล่างและชายฝัง่ 
ทะเลตะวันตก

ปี ๒๕๔๐ พี่บุญเทีย่งและเพื่อนร่วมงานอีกหลายคน 
ก็กลับไปปฏิบัติหน้าทีย่ ังโรงไฟฟ้ากระบีอ่ ีกครั ้งเพื ่อ 
สานต่องานด้านชุมชนเดิม แต่การกลับมาครั้งนีพ้บว่า  
ชุมชนมีการขยายตัวมากขึ ้น ในฐานะทีรู่ ้จักชุมชน 
เป็นอย่างดีจึงได้รับทัง้คำาชมและข้อเสนอแนะเพื ่อ 
ปรับแก้ไข จุดเปลีย่นทีส่ำาคัญอีกหนึง่อย่างคือ นโยบาย 
รัดเข็มขัดในช่วงเศรษฐกิจตกตำ่าจากวิกฤติต้มยำากุง้ในปี  
๒๕๔๐ ซึ่งพี่บุญเทีย่งให้เหตุผลส่วนตัวว่าเป็นแนวทาง 
ท่ีสวนทางกบังานมวลชนเพราะ “งานด้านบริการไมค่วร 
คิดต้นทุน หากเราใหบ้ริการดี เราได้ใจคนซ่ึงประเมนิค่า 
ไม่ได้ ดีกว่าการได้กำาไรเสียอีก”

พลิกฟื้นงานมวลชน เรียกศรัทธา กฟผ.

เม่ือประสบปญัหาดงักลา่วขา้งตน้ พีบ่ญุเท่ียงและคณะจงึตอ้ง 
ทบทวนรื้อฟื้นแนวทางการทำางานด้านมวลชนใหม่ อะไรทีด่ี 
ซึ่งเคยมอียู่กส็นบัสนนุตอ่ไป เชน่ รถรบั-สง่นกัเรยีน รถบรรทุก 
นำ้าสำาหรับให้ชาวบ้านใช้อุปโภคบริโภค รถขนศพ เป็นต้น  
ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ได้จากการลงพื้นทีเ่ก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชน 
หลงัจากเลกิงานประจำาตั้งแตส่มยักอ่น ทำาใหส้ามารถประเมนิ 
ความตอ้งการของชมุชน และเรง่สรา้งความสมัพนัธร์ว่มกนัได ้ 
โดยเฉพาะโรงเรียน วัด มัสยิด เป็นต้น

“สมัยก่อนเมื่อโรงเรียนเปิดเทอม พวกเราไปเกือบทุกโรงเรียน  
เพื่อจดบันทึกว่าแต่ละโรงเรียนต้องการอะไรบ้าง นักเรียน 
ขาดชุดนักเรียนหรือขาดอะไรบ้าง แม้กระทัง่มีพี่น้องสองคน 
สลับใส่เสื้อนักเรียนมาโรงเรียนเรายังรู้ และเรายังให้บริการ 
รถรับ-ส่งนักเรียน ซึ ่งแต่เดิม กฟผ. จะให้บริการเฉพาะ 
ครอบครัวนักเรียนของพนักงาน ต่อมามีการขยายบริการ 
แก่ลูกหลานของคนในชุมชนด้วย คนในชุมชนขอมาได้หมด 
ทุกคนไม่มีใครไม่ได้ใช้บริการ กฟผ. เลย ให้บริการตั้งแต่ยัง 
ไม่มรีถประจำาทาง แม้เม่ือมีรถประจำาทางแลว้ การใหบ้รกิารนี้ 
ก็ยังทำาต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี้” พี่บุญเที่ยงกล่าว
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กฟผ. ร่วมสร้างเศรษฐกิจจังหวัดกระบี่

นอกจากการช่วยดูแลสังคมแล้ว กฟผ. ยังเป็นเบื้องหลังการกระตุ้นเศรษฐกิจ 
ของจังหวดักระบ่ีอีกดว้ย ซึ่งมีเรื่องเล่าจากพี่บุญเท่ียงอยู่วา่ ในอดตีทุก ๆ  วนัอาทิตย์  
จะมีตลาดนัดที่อำาเภอเหนือคลอง เป็นตลาดนัดที่ใหญ่ที่สุด จะมีรถมาส่งแม่บ้าน 
ของ กฟผ. กระบี ่ เพื่อมาจับจ่ายซื้อของ ชาวชุมชนส่วนใหญ่จะรอให้แม่บ้าน 
ของ กฟผ. ซื้อให้เสร็จก่อน พอกลับแล้วชาวชุมชนจะได้ซื้อได้ตามปกติ เพราะ 
จะได้ราคาถูกกว่า เขาว่ากันว่าคน กฟผ. ไม่ต่อรองราคา แม้กระทัง่ตลาดสด 
บริเวณหน้าโรงไฟฟ้ากระบีก่็ยังเป็นแหล่งสร้างรายได้ของชุมชนทีข่นขบวนสินค้า 
อุปโภคบริโภค อาหารสด ๆ เช่น กุ้ง หอย ปู ปลาจากคลองต่าง ๆ และจาก 
ประมงชายฝัง่ นำามาขายทีต่ลาดสดทุกวัน ทำาให้ชุมชนไม่ต้องเดินทางไปขายที ่
อำาเภอเมือง ลดค่าใช้จ่ายสำาหรับเดินทาง สร้างรายได้ เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับ 
ชุมชนต่อเนือ่ง ในบางคำ่าคืนฝ่ายประชาสัมพันธ์ กฟผ. ก็ยังเอาหนังกลางแปลง 
ไปฉาย ช่วยสร้างความคึกคักให้ตลาดและชุมชนเป็นอย่างดี

สำาหรับการท่องเทีย่วในจังหวัดกระบี ่ เริ่มจากพนักงานของเราไปเทีย่วเกาะพีพี 
กอ่นแล้วมาขยายผลตอ่ ชว่งน้ันถา้จะไปเท่ียวตอ้งจา้งเรอืหวัโทงพาไปเท่ียว เพราะ 
ยังไม่มีใครรู้จักเกาะพีพีเหมือนปัจจุบัน ต่อมาราวปี ๒๕๑๔ กฟผ. ได้มีโอกาส 
รับเสด็จสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เมื่อครั้งเสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมเยียน 
ราษฎรจังหวัดกระบี่ พร้อมทั้งเสด็จฯ ไปยังเกาะพีพี กฟผ. ก็ไปจัดสถานที่รับรอง  
ประดบัไฟเอง และยังใหก้ารส่งเสรมิเอกชน เชน่ กระบี่รสีอรท์ เปน็รสีอรท์แหง่แรก 
บนอ่าวนาง พาข้าราชการมาพักรับรอง และอีกมากมาย หรือบริษัทประกอบ 
กิจการขนส่งอย่างลิกไนต์ทัวร์ ซึ่งเคยเป็นทีรู่้จักในอดีต ก็เกิดจากทีก่ระบี่แห่งนี้  
เพราะให้เหตุผลว่ามีแต่คนลิกไนต์เป็นส่วนใหญ่ที่ใช้บริการ

สุดท้ายนี้ พี่บุญเทีย่งและทีมงานร่วมกันกล่าวว่า เราต้องปรับ 
ทัศนคติตัวเราก่อน เพื่อให้ชาวบ้านเชื่อว่าเราเป็นคนดี มีคุณภาพ  
ไม่ทำาตัวเหนือใคร

ดังนั ้นไม่ว่าจะอดีตหรือปัจจุบัน การทำางานในหลายภารกิจ 
ไมใ่ชเ่รื่องง่ายที่จะประสบผลได ้เนื่องจากมปีจัจยัตา่ง ๆ  มากมาย  
แต่เพราะทุกคนสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจกันเป็นหนึ่ง และทำางาน 
อย่างไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อย พร้อมกับใจที่ได้รับการปลูกฝังมาเพื่อ 
ปฏบิตัภิารกจิขององคก์รและเพ่ือพัฒนาประเทศชาต ิคอืสิ่งสำาคญั 
ที่สุดที่ทำาให้องค์กรของเราเข้มแข็งและยืนหยัดได้อย่างทุกวันนี้
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การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จึงได้ดำาเนินการปรับปรุงอุปกรณ์อุ ่นนำ้ามันปาล์ม 
ที่โรงไฟฟ้ากระบี่ เพื่อให้สามารถเผาไหม้ได้ประสิทธิภาพสูงขึ้น และเริ่มรับซื้อนำ้ามันปาล์มดิบมาตั้งแต่ 
เดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ - มกราคม ๒๕๕๗ อย่างต่อเนื่อง วันละประมาณ ๑๐๐ ตัน รวม ๑๐,๐๐๐ ตัน  
ในสัดส่วนใช้นำ้ามันปาล์มดิบร้อยละ ๑๐ นำ้ามันเตาร้อยละ ๙๐ ทำาให้มีอัตราการใช้นำ้ามันปาล์มดิบ  
๔ ตันต่อชั่วโมง เมื่อเดินเครื่องเต็มตามกำาลังผลิตคือ ๓๔๐ เมกะวัตต์

และเพื่อเป็นการช่วยเหลือชาวสวนปาล์มในระยะยาว ในเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ กฟผ. ได้เริ่มปรับปรุง 
อุปกรณ์โรงไฟฟ้ากระบี่ให้สามารถเพิ่มสัดส่วนนำ้ามันปาล์มดิบจากร้อยละ ๑๐ เป็นร้อยละ ๒๕ ทำาให้ 
สามารถใช้นำ้ามันปาล์มดิบได้สูงสุด ๑๘ ตันต่อชั่วโมง รวมทัง้ก่อสร้างถังเก็บนำ้ามันปาล์มความจุ  
๑.๕ ล้านลิตร เพิ่มขึ้นอีก ๑ ถัง โดยใช้งบประมาณ ๕๑.๒๗ ล้านบาท แล้วเสร็จเมื่อเดือนเมษายน  
๒๕๕๘

จากอัตราการใช้นำ้ามันปาล์มดิบดังกล่าว ทำาให้โรงไฟฟ้ากระบี่มีความสามารถในการใช้นำ้ามันปาล์มดิบ 
เป็นเชื ้อเพลิงผลิตไฟฟ้าได้ถึงร้อยละ ๒๕ ของกำาลังการผลิตนำ้ามันปาล์มดิบของจังหวัดกระบี ่  
หรือคิดเป็นร้อยละ ๘ ของกำาลังการผลิตของประเทศ

โดยเมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ กฟผ. ได้รับซื้อนำ้ามันปาล์มดิบตามนโยบายของรัฐบาลแล้ว ๗๓๐ ตัน  
ในราคากิโลกรัมละ ๒๓.๙๕ บาท จากการประกวดราคา ซึ ่งมีผู ้ประกอบการนำ้ามันปาล์มดิบ 
จำานวน ๗ รายเข้าแข่งขัน

โรงไฟฟ้ากระบี่
รับซื้อผลผลิตปาล์มนำ้ามัน ช่วยเกษตรกรพยุงราคา

เหตุจากราคาผลผล ิตปาล ์มนำ้ าม ัน  
มีความไม่แน่นอนตามภาวะตลาดและตกตำา่ 
ในบางเวลา กระทรวงพาณิชย์ได้ขอ 
ความร่วมมือจากกระทรวงพลังงาน 
ให้พิจารณารับซื้อนำา้มันปาล์มดิบ นำามาใช ้
ร่วมกับนำ้ามันเตาผลิตไฟฟ้าทีโ่รงไฟฟ้า 
กระบี ่ เพือ่ช่วยพยุงราคาในช่วงทีร่าคา 
ตกตำ่า
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คุณสมโภชน์ บุตรเผียน

อย่างไรก็ตาม การใช้นำ้ามันเตาเพิ่มขึ้นหรือนำานำ้ามันปาล์มดิบมาผสมมากขึ้นนั้น ทั้ง ๒ กรณีมีต้นทุนการผลิตไฟฟ้าเฉลี่ยสูงกว่า  
๒ เท่าตัว ทำาให้ค่าใช้จ่ายทีเ่พิ่มขึ้นจากแผนการผลิตเดิมจะถูกส่งไปยังผู้ใช้ไฟฟ้าผ่านทางค่าเอฟที ดังนั้น การกำาหนดปริมาณ 
การรับซื้อในแต่ละงวดจึงต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เป็นคราว ๆ ไป และ 
คณะกรรมการกำากับกิจการพลังงานจะต้องดูแลไม่ให้กระทบต่อค่าไฟฟ้ามากเกินไป

สำาหรับในปี ๒๕๕๘ กพช. มีมติให้ กฟผ. เพิ่มชั่วโมงการเดินเครื่องโรงไฟฟ้ากระบี่ โดยคำานึงถึงมาตรการของกระทรวงพาณิชย์  
และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการช่วยเหลือเกษตรกรสวนปาล์มที่นำ้ามันปาล์มดิบล้นตลาดอยู ่ ๒๐๐,๐๐๐ ตัน โดยให้  
กฟผ. รบัซื้อนำา้มนัปาลม์ดบิปรมิาณไมเ่กนิ ๑๕,๐๐๐ ตนัตอ่ป ีซึ่ง กฟผ. อยู่ระหวา่งการจดัทำาแนวทางและรายละเอียดในการรับซื้อ

ต้นทุนค่าเชื้อเพลิงต่อหน่วยการผลิตไฟฟ้า

การนำานำ้ามันปาล์มดิบมาผสมนำ้ามันเตาเพื่อผลิตไฟฟ้าจะทำาให้ต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้น

ประเภทเชื้อเพลิง ราคาเชื้อเพลิง ต้นทุนการผลิตไฟฟ้า

นำ้ามันเตา ๐.๕% ๒๒.๑๙ บาท/ลิตร ๖.๔๙ บาท/หน่วย

นำ้ามันเตา ๒.๐% ๒๐.๗๖ บาท/ลิตร ๖.๑๔ บาท/หน่วย

นำ้ามันปาล์มดิบ ๒๕.๐๐ บาท/กิโลกรัม ๗.๔๔ บาท/หน่วย

หมายเหตุ: อ้างอิงราคานำ้ามันเตา เดือนธันวาคม ๒๕๕๗

การรับซื้อนำ้ามันปาล์มดิบมาผลิตไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้า 
กระบี ่ตามนโยบายของกระทรวงพลังงานและ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นับเป็นอีกบทบาทหนึ่งของ 
โรงไฟฟา้กระบี่ที่ไดส้รา้งทางเลอืกและการมสีว่นรว่ม 
ในการแก้ปัญหาของประเทศ ตลอดจนเศรษฐกิจ 
ในพื้นที่ ตามแนวทางของการพัฒนาพลังงาน ควบคู่ 
กับการดูแลสังคม ชุมชน และสิ ่งแวดล้อมอย่าง 
ยั่งยืน

คณุสมโภชน ์บตุรเผยีน นายกองค์การบรหิารส่วนตำาบลปกาสัย  
จังหวัดกระบี ่ กล่าวว่า จากการเกิดปัญหานำ้ามันปาล์มดิบ 
ล้นตลาด โรงไฟฟ้ากระบี่ได้รับซื้อนำ้ามันปาล์มดิบเป็นเชื้อเพลิง 
ร่วมกับนำา้มันเตาเพ่ือใช้ในการผลิตไฟฟ้า เป็นการตอบสนองนโยบาย 
ของรัฐบาล และเป็นโครงการทีดี่ที่สามารถช่วยเหลือเกษตรกร 
ชาวสวนปาล์มจังหวัดกระบี่เป็นอย่างมาก เนื่องจากเกษตรกร 
ส่วนใหญ่ของจังหวัดกระบี่จะปลูกปาล์มกันเป็นจำานวนมาก  

เมื่อเกิดปัญหานำ้ามันปาล์มล้นตลาด ทำาให้ไม่สามารถขายผลผลิตปาล์มได้ ส่งผลให้เกษตรกรสวนปาล์ม 
หลายครอบครัวไม่มีรายได้มาเกื้อหนุนภายในครอบครัว สุดท้ายนี้ขอให้รัฐบาลช่วยดูแลในการสนับสนุน 
ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนปาล์มอย่างใกล้ชิดต่อไป

คณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแห่งชาติ (กพช.)
มอบหมายให้กระทรวงพลังงานและ กฟผ.
รับซื้อนำ้ามันปาล์มดิบมาผลิตไฟฟ้า
ในช่วงที่ราคาปาล์มตกตำ่า
โดยกำาหนดปริมาณรับซื้อที่เหมาะสม
เพื่อไม่ให้กระทบต่อค่าเอฟทีมากเกินไป

โปร่งใสตรวจสอบได้
กฟผ. รับซื้อนำ้ามันปาล์มดิบโดยการประกวดราคา
โดยคณะกรรมการนโยบายปาล์มนำ้ามันแห่งชาติ
(กปน.) กำาหนดราคากลางที่ 26.20 บาท/กิโลกรัม

โรงไฟฟ้ากระบี่สามารถใช้นำ้ามันปาล์มดิบผลิตไฟฟ้า
ในปริมาณร้อยละ 25 ของกำาลังการผลิตนำ้ามันปาล์มดิบ
ของจังหวัดกระบี่ หรือร้อยละ 8 ของกำาลังการผลิตทั้งประเทศ

20 ม.ค. 56
ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อใช้นำ้ามันปาล์มดิบ

17 ส.ค. 56 - 20 ม.ค. 57
กฟผ. ใช้นำ้ามันปาล์มดิบผลิตไฟฟ้า
ในสัดส่วนเฉลี่ยร้อยละ 10 วันละ 100 ตัน
รวม 10,000 ตัน

21 เม.ย. 58
กฟผ. ปรับปรุงอุปกรณ์
เพิ่มการใช้นำ้ามันปาล์มดิบร่วมกับ
นำ้ามันเตาจากร้อยละ 10 เป็นร้อยละ 25
หรือ 18 ตัน/ชั่วโมง
และสร้างถังเก็บนำ้ามันปาล์ม
ขนาด 1.5 ล้านลิตร
งบประมาณ 51.27 ล้านบาท

13 ส.ค. 58
กพช. มีมติเพิ่มสัดส่วน
นำ้ามันปาล์มดิบผสมกับนำ้ามันเตา
จากร้อยละ 10 เป็นร้อยละ 23
ปริมาณรับซื้อไม่เกิน 15,000 ตันต่อปี
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ตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญตามอายุเขื่อน

ตรวจสอบทันทีเป็นกรณีพิเศษ

ดูแลบำารุงรักษา
ตามมาตรฐานสากล

ออกแบบและก่อสร้าง
อย่างมั่นคง

ติดตั้งเครื่องตรวจคลื่นแผ่นดินไหว
บริเวณเขื่อนและอ่างเก็บนำ้า

รองรับแรงแผ่นดินไหวขนาด 7
ตามมาตราริกเตอร์เกิดแผ่นดินไหว

ความรุนแรง
ปานกลาง
(ขนาด 5 ตามมาตราริกเตอร์)

< 2 ปี
2 ครั้ง/ปี

2 - 5 ปี
1 ครั้ง/ปี

> 5 ปี
ทุก 2 ปี

ระดับนำ้าในอ่างเก็บนำ้า
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว  ติดตั้ง CCTV

บนสันเขื่อนและตัวเขื่อน
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เขื่อน...ปลอดภัยจากแผ่นดินไหวเขื่อน...ปลอดภัยจากแผ่นดินไหว

มาตรการเฝ้าระวัง
และการเตรียมความพร้อม

เว็บไซต์: www.egat.co.th กฟผ. ฝ่ายสื่อสารองค์การ @EGAT_Off icial

 จัดทำาแผนที่จำาลอง
สถานการณ์นำ้าท่วม  จัดทำาแผนฉุกเฉิน ฝึกซ้อมแผนอพยพ
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กันยายน - ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘๒๖

นวัตกรรม INNOVATION

จากประสบการณก์ารทำางานด้านบำารุงรักษาโรงไฟฟ้ามาหลายป ีกลายเปน็ 
ความชำานาญผสานกับองค์ความรูแ้ละการถ่ายทอดความรู้จากรุ่นสู่รุ่น 
กอ่ใหเ้กดินวัตกรรมที่เพ่ิมประสทิธภิาพ ลดเวลาการทำางาน และประหยดั 
งบประมาณได้ในคราวเดียวกัน

ระบบควบคุมกังหันสำ�หรับโรงไฟฟ้�พลังนำ้� หรือ Governor Control  
System for Hydro Power Plant ซึ่งนวัตกรรมนี้ได้ประดิษฐ์คิดค้นโดย 
เจ้�หน้�ที่จ�กฝ่�ยบำ�รุงรักษ�ไฟฟ้�ทั้ง ๓ คน ประกอบไปด้วย ๑. คุณธนบดี  
ดวงสร้อยทอง หัวหน้�แผนกระบบควบคุมเครื่องจักรไฟฟ้� ๒. คุณสุวัฒน์  
รตวิชัร�กร วศิวกรระดบั ๖ และ ๓. คณุณธพีงศ ์เศรษฐธีรียศ วศิวกรระดบั ๖  
ได้ร่วมกันทำ�ให้ก�รดำ�เนินง�นของก�รไฟฟ้�ฝ่�ยผลิตแห่งประเทศไทย  
(กฟผ.) เกิดประสิทธิภ�พ และยังได้สร้�งชื่อเสียงให้กับองค์ก�รด้วยก�ร 
คว้�ร�งวัลในเวทีทั้งระดับประเทศและระดับน�น�ช�ติ

เรื่อง: ทีมข่�วประช�สัมพันธ์ ภ�พ: แผนกระบบควบคุมเครื่องจักรไฟฟ้�

ความคิดสร้างสรรค์
สามารถนำาไปประยุกต์ใช้กับหลักทฤษฎี 

จนนำาไปสู่การคิดค้น
และสร้างสิ่งประดิษฐ์

ที่แปลกใหม่อันก่อให้เกิดประโยชน์ได้

ระบบควบคมุกงัหัน
สำาหรับโรงไฟฟ้าพลังนำ้า
กบัรางวัลเหรยีญทองระดบันานาชาติ
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กันยายน - ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒๗

คุณธนบดี ดวงสร้อยทอง ตัวแทนทีมผูป้ระดิษฐ์ 
นวัตกรรมได้เล�่ว่� กลุม่ของเร�ได้คิดค้นอุปกรณ์  
Governor Control System for Hydro Power  
Plant ซึ่งเป็นระบบควบคุมก�รเปิด-ปิดปริม�ณ 
นำ้�ไหลเข้�ตัวกังหันของโรงไฟฟ้�พลังนำ้� ที่มีก�ร 
ใช้ง�นอยูทุ่กโรงไฟฟ้�พลังนำ้�ของ กฟผ. เพื่อจะ 
ควบคุมปรมิ�ณของโหลดหรอืตวักระแสไฟฟ�้ทีจ่�่ย 
ให้กับประช�ชน โดยศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้�จะมี 
คำ�สัง่ม�ยังอุปกรณ์ว่�ให้ควบคุมปริม�ณก�รจ่�ย 
กระแสไฟฟ้�ที่เหม�ะสม 

คุณธนบดี ดวงสร้อยทอง
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กันยายน - ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘๒๘
แรงบันด�ลใจในก�รคดิคน้นวตักรรมดงักล่�วม�จ�กก�รซอ่มบำ�รงุ 
ในหน้�ทีข่องตัวเอง พบว่� เมือ่อุปกรณ์ดังกล่�วเสือ่มสภ�พ  
ก�รบำ�รุงรักษ�จะทำ�ได้ย�กม�ก อีกทัง้ก�รซื้ออะไหล่ม�ทดแทน 
ยังมีร�ค�ค่อนข้�งแพงม�ก เพร�ะต้องสัง่ซื้อหรือนำ�เข้�ม�จ�ก 
ต่�งประเทศเท่�นัน้ ซึ่งเป็นก�รผูกข�ดท�งเทคโนโลยีของผูผ้ลิต  
ทำ�ให้ทีมง�นทัง้ ๓ คนเกิดแรงผลักดันและร่วมกันวิเคร�ะห์ 
แนวท�งก�รปรับปรุงอุปกรณ์ขึ ้นม�ใช้ง�นเองเพื่อทดแทนก�ร 
นำ�เข้�จ�กต่�งประเทศ โดยให้คว�มสำ�คัญกับก�รเขียนโปรแกรม  
Programmable Logic Control: PLC ซึ ่งเป็นโปรแกรม 
ชดุควบคมุก�รทำ�ง�นของระบบ Governor Control System for  
Hydro Power Plant แม้ว่�จะดูเหมือนเป็นโปรแกรมทีธ่รรมด�  
แต่เนือ้แท้ของโปรแกรมนี้เกิดจ�กก�รเก็บสถิติข้อมูล องค์คว�มรู้ 
ต่�ง ๆ ทีม่ ีม�ใช้ประกอบก�รเขียนโปรแกรมขึ ้น นอกจ�กนี้  
ทีมง�นได้เลือกอุปกรณ์ซึ่งมีข�ยในประเทศ ส่งผลให้อุปกรณ์ชิ้นนี้ 
ช่วยประหยัดงบประม�ณขององค์ก�ร ลดก�รสัง่ซื ้ออุปกรณ์ 
จ�กต�่งประเทศ อีกท้ังเปน็ก�รสร�้งองคค์ว�มรู้ใหอ้ยู่คู่กบัองคก์�ร  
เป็นประโยชน์ต่อน้อง ๆ ที่จะปฏิบัติง�นต่อไป

ยิ่งไปกว่�นั้น ก�รพัฒน� Governor Control System for Hydro  
Power Plant ผูท้ำ�หน้�ทีค่วบคุมก�รทำ�ง�นในห้องคอนโทรลรูม 
ของโรงไฟฟ้�พลังนำ้�ยังทำ�ง�นได้ง่�ยขึ้น โดยส�ม�รถดูปริม�ณ 
ก�รจ่�ยกระแสไฟฟ้� ก�รแจ้งเตือนอุปกรณ์ทีเ่กี่ยวกับเทอร์ไบน์ 
มีปัญห�อย่�งไร ซึ ่งเครื ่องมือนี ้ได้มีระบบแจ้งเตือนพร้อมกับ 
แจง้สถ�นะก�รตรวจสอบอุปกรณ์ต�่ง ๆ  ไวอ้ย่�งเป็นระบบ ห�กพบ 
ปัญห�เกนิกว�่ท่ีไดแ้จง้ก�รแกไ้ขไวใ้นระบบแล้ว ตนเองและทีมง�น 
ยินดีให้คำ�ปรึกษ� ซึ่งที่ผ่�นม�จนถึงเวล�นี้ยังไม่พบปัญห�เกินกว่� 
ที่ได้ทำ�ก�รแจ้งเตือนไว้ในระบบ

จ�กประก�ยคว�มคิดเพียงจุดเล็ก ๆ ทีต้่องก�รจะปรับปรุงก�ร 
ทำ�ง�นของตัวเองให้ดียิ่งขึ้น แต่กลับส่งผลให้ผลง�นนวัตกรรม 
ชิ้นนี้ทะย�นสู่ระดับน�น�ช�ติ จนได้รับร�งวัลม�กม�ย ได้แก่  
ร�งวลัดเีลิศ ส่ิงประดษิฐ ์กฟผ. ประจำ�ป ี๒๕๕๕ ร�งวลัท่ี ๒  
จ�กมูลนิธิกำ�ธน สินธว�นนท์ ประจำ�ปี ๒๕๕๖ ร�งวัล 
เหรียญทอง และร�งวัล Special Prize จ�กประเทศ 
รสัเซยี ในง�น Seoul International Invention Fair  
2014 ประเทศเก�หลีใต้ ซึ่งมีผลง�นเข้�ร่วมแข่งขัน 
กว่� ๕๐๐ ผลง�นจ�กน�น�ประเทศ

การติดตั้งหน้าจอ MHI

การติดตั้งชุด Speed Sensing

การติดตั้งระบบ
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“ก�รพัฒน�และปรับปรุงง�นไม่ว่�ม�กน้อยเพียงใด ล้วนเป็นประโยชน์ 
อย่�งม�กต่อองค์ก�รของเร�ทั้งสิ้น เพร�ะจะทำ�ให้ กฟผ. พัฒน�ไปใน 
ทิศท�งที่ดี จึงอย�กจะขอเชิญชวนทุกคนม�ร่วมกันพัฒน�ง�นของตัวเอง  
ไม่ว�่จะเป็นง�นด�้นไหนกต็�ม ล้วนมีส่วนสำ�คญัท่ีส�ม�รถสร�้งประโยชน ์
สูงสุดต่อองค์ก�รได้ และไม่ใช่แค่นัน้ ยังเป็นประโยชน์ต่อตัวเร�เองด้วย  
เพื่อที่เร�จะได้ภ�คภูมิใจในผลง�นที่เร�ทำ� นำ�ม� 
ซึ ่งชื ่อเสียงแก่ตนเองและองค์ก�ร” คุณธนบดี  
ดวงสร้อยทอง กล่�วทิ้งท้�ย

ทีมผู้ประดิษฐ์ระบบควบคุมกงัหนัสำาหรับโรงไฟฟา้ 
พลังนำ้า หรือ Governor Control System  
for Hydro Power Plant ถือเป็นกลุ่มบุคคล 
ต้นแบบของ กฟผ. ที่มคีวามมุ่งมั่นในการพัฒนางาน 
อย่างต่อเนือ่งและการทำางานเป็นทีม เป็นตัวอย่าง 
ที ่ด ีในการทำางาน ช่วยกันพัฒนางานจน 
ประสบความสำาเร็จ  
อีกทั ้งยังนำาชือ่เสียง 
และความภาคภูมิใจ 
มาสู่องค์การ
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คนต้นแบบ The IDOL

“การบูรณาการเป็นการผสมผสานทรัพยากรทีม่ ีอยู ่น ำามา 
บริหารจัดการร่วมกัน เพื่อให้เกิดการพัฒนาและทำาให้ดีขึ้น”
จ�กแนวคิดในก�รทำ�ง�นข้�งต้น คุณประศ�สน์ สุบรรพวงศ์ หัวหน้�กองว�งแผน 
บำ�รุงรักษ� ฝ่�ยก�รผลิตเหมืองแม่เม�ะ ก�รไฟฟ้�ฝ่�ยผลิตแห่งประเทศไทย  
(กฟผ.) หวัหน้�ทีมวจิยัและพฒัน�เกี่ยวกบัเครื่องจกัรกลเหมืองหล�กหล�ยผลง�น  
ท่ีนำ�พ�ทีมของตนเองรบัร�งวลัม�แล้วรวมท้ังหมด ๑๐ ร�งวลั แบง่เปน็ง�นประดษิฐ ์
คิดค้น ๕ ร�งวัล ง�นวิจัยของ กฟผ. ๑ ร�งวัล ร�งวัลมูลนิธิกำ�ธน ๓ ร�งวัล และ 
ร�งวัลภ�ยนอกจ�กเครอืข�่ยวศิวกรรมเครื่องกล ๑ ร�งวลั ซึ่งถอืเปน็เกยีรตปิระวตั ิ 
และคว�มภ�คภูมิใจร่วมกันของทีมง�น กฟผ. และเหมืองแม่เม�ะ จังหวัดลำ�ป�ง  
โดยหนึ่งในร�งวัลที่ภ�คภูมิใจคือ ร�งวัลที่ ๑ มูลนิธิกำ�ธน สินธว�นนท์ เมื่อปี พ.ศ.  
๒๕๕๖ ส�ข�วศิวกรรมศ�สตรแ์ละอุตส�หกรรมวจิยั กบัผลง�น “เทคนคิอยา่งง่าย 
การบำารุงรักษาชิ้นส่วนที่เป็นเกียร์และแบริ่งแบบลูกกลิ้ง”

เจ้าของผลงานพัฒนา
เครื่องจักรกลเหมืองกว่า ๑๐ รางวัล

เรื่อง: ชโลบล ธงปร�ริน ภ�พ: กองว�งแผนบำ�รุงรักษ�

ประศาสน์
สุบรรพวงศ์

คุณประศ�สน์เปิดเผยว่� ผลง�นเทคนิคอย่�งง่�ยก�รบำ�รุงรักษ�ชิ้นส่วน 
ทีเ่ป็นเกียร์และแบริ่งแบบลูกกลิ้งมีจุดเริ่มต้นคิดค้นม�จ�กคุณประเสริฐ  
ชุมรุม อดีตรองผู้ว่�ก�รเหมือง กฟผ. ที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีเครื่องมือ 
ในก�รวิเคร�ะห์ก�รชำ�รุดของเครื่องจักรกลเหมือง โดยท�งทีมง�นพบว่�  
ก�รชำ�รุดรุนแรงทีเ่กิดขึ ้นกับเครื ่องจักรกลทีม่ ีแบริ ่งและเกียร์จะทำ�ให้ 
เครื่องจักรหยุดทำ�ง�น อีกทัง้ส่งผลทำ�ให้เกิดค่�ใช้จ่�ยทีสู่งเมื ่อทำ�ก�ร 
ซ่อมบำ�รุง และยังต้องรออะไหล่เป็นเวล�น�น จ�กก�รวิเคร�ะห์ก�รชำ�รุด 
พบว�่ก�รชำ�รดุของแบริ่งหรอืเกยีรส์ว่นใหญจ่ะเริ่มเกดิขึ้นกบัแบริ่งและเกยีร ์
ตัวเล็กก่อนเสมอ ดังนั้น ท�งทีมง�นจึงบูรณ�ก�รและประยุกต์ใช้ง�นวิจัย 
ทีเ่คยทำ�ม�คือ เทคนิคก�รยืดอ�ยุแบริ่งและเกียร์ และก�รติดต�มสุขภ�พ 
เครื ่องจักรกลโดยก�รประยุกต์ใช้แม่เหล็กหรือก�รกรองส�รหล่อลื ่น 
ซึ่งทำ�ได้ง่�ย ได้ผลดี และมีร�ค�ไม่แพง ส่งผลให้เหมืองแม่เม�ะมีเทคนิค 
ทีม่ีประสิทธิภ�พดีม�ช่วยในง�นซ่อมบำ�รุงเครื่องจักรกลเหมือง ซึ่งได้มี 
ก�รพัฒน�ม�อย่�งต่อเนื่อง และจะดำ�เนินก�รพัฒน�ให้ดีขึ้นต่อไปอีก
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นอกจ�กนี้ยังมีก�รสัมมน�วิช�ก�รด้�นวิศวกรรมเครื่องกลและง�นซ่อมบำ�รุง 
เครื่องจักรกลร่วมกับหน่วยง�นต่�ง ๆ ทั้งภ�ครัฐ เอกชน และสถ�บันก�รศึกษ�  
อีกม�กม�ย นอกจ�กนี้ยังเป็นก�รลดภ�วะโลกร้อน โดยเป็นผลม�จ�กก�ร 
ยืดอ�ยุก�รใช้ง�นของแบริ่งและเกียร์ให้ย�วน�นขึ้นได้ และไม่เกิดก�รชำ�รุด 
ที่รุนแรง ทำ�ให้ก�รใช้พลังง�นในก�รผลิตชิ้นส่วนดังกล่�วน้อยลง ส่งผลให้ภ�วะ 
ก๊�ซเรือนกระจกลดลงต�มไปด้วย

สุดท้�ยคุณประศ�สน์ สบุรรพวงศ์ ได้กล่�วถึงคว�มรูส้ึกว�่ “ก�รคิดค้นนวตักรรม 
เพื่อ กฟผ. คือ ก�รได้ทำ�ง�นที่ตนเองและทีมง�นรัก มีคว�มสนุก และมีคว�มสุข 
กบัก�รไดแ้กไ้ขปญัห� ไดพ้ฒัน�ง�น รวมถงึไดร้บัก�รสนบัสนนุจ�กผู้บงัคบับญัช� 
ม�โดยตลอด ทำ�ให้มีกำ�ลังใจในก�รคิดค้น เพื่อพัฒน�ทีมและทำ�ภ�รกิจที่ได้รับ 
มอบหม�ยให้ดียิง่ขึ้นไปอีก และสิ่งสำ�คัญไม่แพ้กันคือก�รได้ทีมง�นและเพื่อน 
ร่วมง�น ไม่ว่�จะเป็นรุ่นพี่หรือรุ่นน้องทีค่อยช่วยเหลือเกื้อกูลกันเสมอม� ทำ�ให้ 
ก�รทำ�ง�นต่�ง ๆ สำ�เร็จได้โดยง่�ย”

คุณประศาสน์ สุบรรพวงศ์ เป็นอีกบุคคลหนึ ่งที ่มีความมุ ่งมั ่นในการ 
พัฒนางานอยา่งตอ่เนื่องและการทำางานเปน็ทมี เปน็ตวัอยา่งที่ดใีนการทำางาน  
ส่งเสริมให้ทีมงานประสบความสำาเร็จและสร้างผลงานเพื่อพัฒนา กฟผ.  
รวมไปถึงประเทศชาติอย่างต่อเนื่อง

   การคิดค้นนวัตกรรมเพื่อ กฟผ. 
คือ การได้ทำางานที่ตนเองและทีมงานรัก  

มีความสนุก และมีความสุข
กับการได้แก้ไขปัญหา 

ได้พัฒนางาน

ผลง�นดังกล่�วมีประโยชน์ต่อ กฟผ. ๓ ส่วนหลักคือ ๑. กฟผ.  
เหมืองแมเ่ม�ะ ส�ม�รถลดค�่ใชจ้�่ยตั้งแตปี่ ๒๕๔๐ - ๒๕๕๔ เปน็เงนิ 
ประม�ณ ๔๒๒ ล้�นบ�ท และจ�กปี ๒๕๕๕ - ๒๕๖๙ อีกประม�ณ  
๔๘ ล้�นบ�ท รวมประม�ณ ๔๗๐ ล้�นบ�ท ๒. เป็นก�รเพิ่ม 
คว�มน่�เชื่อถือต่อภ�รกิจของเหมืองแม่เม�ะในก�รผลิตและส่ง 
ถ�่นลิกไนตใ์หก้บัโรงไฟฟ�้แม่เม�ะ (กำ�ลังก�รผลิต ๒,๔๐๐ เมกะวตัต)์  
โดยไม่พบก�รชำ�รุดรุนแรงในระบบเกียร์ส่งกำ�ลัง (ซึ ่งมีแบริ ่ง 
และเกียร์เป็นส่วนประกอบหลัก) ในเครื่องจักรที่ใช้ในก�รส่งถ่�น 
อีกเลยในช่วงหล�ยปีที่ผ่�นม� ๓. สนับสนุนด้�น CSR และ 
สัมพนัธภ�พกบัภ�คอุตส�หกรรมและสถ�บันต�่ง ๆ  ในรปูแบบของ 
ก�รถ่�ยทอดและแลกเปลีย่นคว�มรู้ที่ได้จ�กประสบก�รณ์ในช่วง 
หล�ยปีที่ผ่�นม�
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CSR ๓๓

ใจเขาใจเรา Keep in MIND

เรื่อง: กอบเกียรติ TRANSMISSION LINE

ณ ตำาบลเขาพระ อำาเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา  
มีนำา้ตกโตนหมากล้ิง เป็นนำา้ตกขนาดเล็กซึ่งเกิดจาก 
ผืนป่าต้นนำ้าบนเทือกเขาบรรทัด หรือทีช่าวบ้าน 
เรียกว่า “เขาแก้ว” มีนำ้าตลอดทัง้ปี ธารนำ้า 
ไหลลดหลัน่ก ันลงมาตามแนวลาดเอียงของ 
ลานหินกว้างสูผ่าหินเบือ้งล่าง ก่อให้เกิดมุมมอง 
ทางธรรมชาติทีห่ลากหลาย มีมิติความสวยงาม 
ท่ีน่าประทับใจ และเป็นแหล่งนำา้สำาคัญทางการเกษตร 
ของชุมชน

ชุมชนพึ่งตนเอง
พื้นที่ใกล้แนวสายส่งไฟฟ้าอย่างยั่งยืน
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คุณสุธน บุญประสงค์ รองผู้ว่าการระบบส่ง กฟผ.  
เป็นประธานเปิด “ศูนย์สมุนไพรและเภสัชกรรมไทย 
บ้านเขาพระ” โดยมี คุณวรพจน์ อินทร์ทอง  
ผู้อำานวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ กฟผ. คุณยุวดี  
ธงสุวรรณ ผู้อำานวยการฝ่ายสื่อสารองค์การ กฟผ.  
ศูนย์วนวัฒนวิจัยภาคใต้ จังหวัดสงขลา องค์การ 
บริหารส่วนตำาบลเขาพระ คณะการแพทย์แผนไทย  
และคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลา- 
นครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัย 
ทักษิณ เครือข่ายแพทย์แผนไทยและหมอพื้นบ้าน  
จังหวัดสงขลา ผู้นำาศาสนา ผู้นำาชุมชน นักเรียน  
ส่ือมวลชน และชมุชนบา้นเขาพระ รว่มงานพรอ้มกบั 
ร่วมกิจกรรมปลูกพืชสมุนไพรจำานวนกว่า ๒๐๐ คน  
ณ บ้านเขาพระ ตำาบลเขาพระ อำาเภอรัตภูมิ จังหวัด 
สงขลา เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

สำาหรับพื้นทีภ่าคใต้ได้เริ่มดำาเนินการมาตั้งแต่เดือน 
ตุลาคม ๒๕๕๖ โดยหลักการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชมุชนตามวถิกีารพึ่งตนเองและการพฒันาอย่างย่ังยืน  
หนึง่ในหลายกิจกรรมทีด่ำาเนินการคือ โครงการ  
“ศูนย์สมุนไพรและเภสัชกรรมไทย บ้านเขาพระ” 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ให้ความ 
สำาคัญในการสือ่สารสร้างความสัมพันธ์ทีด่ีกับชุมชน 
และสนับสนุนชุมชนที ่อย ูใ่กล้แนวสายส่งไฟฟ้า 
ทีย่ ังมีความเดือดร้อนให้สามารถพัฒนาตนเองได้  
เติมเต็มส่วนทีข่าด สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
ให้พึ่งตนเองได้อย่างยัง่ยืน ดำาเนินการผ่านขั้นตอน 
พัฒนาองค์ความรู ้ทีส่อดคล้องกับภูมิปัญญาและ 
วิถีดั้งเดิมของชุมชน

การดำาเนินงานในครั้งนีไ้ด้รับการสนับสนุนหลักจาก 
วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ ภายใต้โครงการสื ่อสารและสร้าง 
เครือข่ายชุมชนพึ่งตนเองพื้นทีใ่กล้แนวสายส่งไฟฟ้า 
อย่างยั่งยืน นำาร่อง ๓ ภูมิภาค ได้แก่ ภาคใต้ ชุมชน 
ใกล้แนวสายส่งไฟฟ้า ๑๑๕ กิโลโวลต์ ภาคเหนือ  
ชุมชนใกล้แนวสายส่งไฟฟ้า ๒๓๐ กิโลโวลต์ และ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชุมชนใกล้แนวสายส่ง 
ไฟฟ้า ๕๐๐ กิโลโวลต์ กิจกรรมของโครงการใน 
แต่ละภาคจะมีความแตกต่างไปตามเงื ่อนไขทาง 
กายภาพ เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยคำานึง 
ถึงปัญหาและความต้องการของชุมชนเป็นสำาคัญ

 คุณสุธน บุญประสงค์

   คุณวรพจน์ อินทร์ทอง

   คุณยุวดี ธงสุวรรณ
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ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์การเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนด้วยการยึดทุนทางวิถีชีวิต  
วัฒนธรรม และทรัพยากรในชุมชนเป็นฐานหลัก ขั้นแรกดำาเนินการผ่านขั้นตอน 
พัฒนาองค์ความรู้ให้กับสมาชิก จากนัน้จึงเริ ่มปลูกพืชสมุนไพรทีม่ีมาตรฐาน 
สำาหรับการแปรรูป โดยมีภาคีเครือข่าย นักวิชาการจากคณะการแพทย์แผนไทย  
และคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มาร่วมออกแบบ 
แปลงปลูกพืชสมุนไพรร่วมกับชุมชนเพื่อให้ได้มาตรฐานและคุณภาพตามหลัก 
วิชาการ โดยยึดรูปแบบการปลูกแบบผสมผสาน ซึ่งสอดคล้องกับภูมิปัญญา 
และวิถีการปลูกดั้งเดิมของชุมชน

คุณก่อเดช แย้มเกื้อ

แปลงพืชสมุนไพรประกอบด้วยพืชสมุนไพรทัว่ไป ๖ ชนิด ได้แก่  
พริกไทย ดีปลีเชือก ไพล ว่านชักมดลูก ขมิ้นชัน และฟ้าทะลายโจร  
นอกจากนี้ยังปลูกสมุนไพรท้องถิ่นที่พบมากในเทือกเขาแก้ว ได้แก่  
ปลาไหลเผือก และหัวไอ ้เหล็ก โดยแปลงปลูกพืชสมุนไพร 
สว่นใหญเ่ปน็พื้นท่ีท่ีอยู่ใตแ้นวสายสง่ไฟฟา้แรงสงู จากพื้นท่ีสมาชกิ 
รวมทั้งหมดประมาณ ๒๐ ไร่

ผลพวงจากการวางแผนทีดี่ ความทุม่เท จริงใจ และการลงมือ 
ทำางานอย่างเป็นระบบได้สร้างความพอใจให้กับชุมชนเป็นอย่างยิง่  
คุณก่อเดช แย้มเกื้อ ประธานศูนย์สมุนไพรและเภสัชกรรมไทย  
บ้านเขาพระ เป็นตัวแทนกล่าวแสดงความรู ้สึกต่อโครงการ 
ทีจ่ัดขึ ้นในครั้งนี ้ว่า “โครงการนี้ได้ประโยชน์มาก ทำาให้ชุมชน 
มีคุณภาพชีวิตทีด่ีขึ้น สามารถนำาไปจำาหน่ายทำาให้มีรายได้เพิ่มขึ้น  
ต้องขอขอบคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ กฟผ. ที่สนับสนุนโครงการนี้  
และทีมมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรท่ี์ชว่ยดแูลแนะนำาใหค้วามรู้ตา่ง ๆ   
และหาภาคีเครือข่ายด้วย”

การปลูกพืชสมุนไพรไม่เพียงแต่สามารถสร้างความมั่นคง 
ทางรายได้ให้กับเกษตรกร ยังเป็นการอนุรักษ์ พัฒนาคุณภาพ 
สมนุไพรไทย และการใชพ้ื้นที่ใกลแ้นวสายสง่ไฟฟ้าแรงสงูใหเ้กดิ 
ประโยชน์อย่างถูกต้องเหมาะสม รวมทั้งสร้างระบบนิเวศเกษตร 
ที ่ดี สร้างความอุดมสมบูรณ์ของเขตป่าต้นนำ้าอย่างยั ่งยืน  
เป็นไปตามปณิธานที่ตั้งใจ “ระบบไฟฟ้ามั่นคง ชาติประชาชน 
มั่งคั่ง”
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สำานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ร่วมกับ ๓ การไฟฟ้า  
ประกอบดว้ย การไฟฟา้ฝา่ยผลติแหง่ประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟา้ 
ส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ผนึกกำาลัง 
จัดทำา “โครงการเยาวชนกับการอนุรักษ์พลังงาน” ตามบันทึก 
ข้อตกลงโครงการความร่วมมือด้าน CSR ระหว่าง ๓ การไฟฟ้า  
ตั้งแต่เมือ่ปลายปีทีผ่่านมา ทัง้ยังเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
ครบ ๘๙ พรรษาในปี ๒๕๕๙ เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจ 
ด้านพลังงานไฟฟ้าแก่เยาวชนไทย ครอบคลุมเรื่องการใช้ไฟฟ้า 
อย่างมีประสิทธิภาพ การประหยัดพลังงาน และความปลอดภัย 
ในการใช้ไฟฟ้า ทัง้ยังสร้างจิตสำานึกให้ปรับเปลี ่ยนพฤติกรรม 
การใช้ไฟฟ้าอย่างรู้คุณค่า นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ 
ที่ดีระหว่าง ๓ การไฟฟ้ากับชุมชนด้วย

สำาหรับในปีนี ้ ทัง้ ๔ หน่วยงานด้านพลังงานได้ร่วมขับเคลื่อน 
โครงการเยาวชนกับการอนุรักษ์พลังงาน คัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วม 
โครงการ ๘๙ แห่งทั่วประเทศ เพื่อนำานักเรียนและครูอาจารย์จาก 
โรงเรยีนเหล่าน้ีเขา้อบรมจากคา่ยพลงังาน ๕ รุ่น ซึ่งแบง่ตามภมูภิาค  
อาทิ รุ่นที่ ๑ ศูนย์ฝึกอบรมแม่เมาะ กฟผ. จังหวัดลำาปาง รุ่นที่ ๒  
โรงแรมเดอะรอยัลเจมส์ จังหวัดนครปฐม รุ่นที่ ๓ เขื่อนรัชชประภา  
กฟผ. จังหวัดสุราษฎร์ธานี รุ่นที่ ๔ ศูนย์การเรียนรู้ กฟภ. จังหวัด 
นครราชสีมา และรุ่นสุดท้าย โรงเเรมเมเปิล บางนา กรุงเทพฯรว
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เรื่อง: กฤษณ์ สุนทรชาติ ภาพ: กองผลิตสื่อประชาสัมพันธ์

หลังจากการอบรมผ่านไป เยาวชนและครูอาจารย์ 
ทีร่่วมโครงการทัง้ ๕ รุ่น จะได้ทราบถึงภารกิจของ 
แต่ละหน่วยงานจากกิจกรรมทัง้ ๕ ฐาน ได้แก่  
การจัดหาแหล่งพลังงานเชือ้เพลิง การผลิตไฟฟ้า  
ไฟฟา้มาสู่บา้นไดอ้ย่างไร วธิคีดิคา่ไฟฟา้ การใชไ้ฟฟา้ 
อย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ การใช้ไฟฟ้าอย่าง 
ปลอดภัย เป็นต้น เมือ่ได้รับความรู ้ด้านพลังงาน 
ครบถ้วนแล้ว แต่ละโรงเรียนจะส่งโครงงานการ 
ประหยัดพลังงานเสนอกลับมายัง ๓ การไฟฟ้า และ  
สนพ. คาดวา่ ท้ัง ๘๙ โรงเรยีนจะมคีวามรู้ความเขา้ใจ 
เกี่ยวกบัพลงังานมากย่ิงขึ้น เพื่อตอ่ยอดเปน็เครอืขา่ย 
อนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า เผยแพร่ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ 
พลังงานไฟฟ้าแก่คนรอบข้างต่อไป ฉะนั้น ทีมงาน 
จึงรวบรวมความคิดเห็นของผู ้ที ่เกี ่ยวข้องทีมี่ต่อ 
โครงการฯ นี้ว่ามีความรู้สึกอย่างไรกันบ้าง๑ +

 ๓
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“น้องใบเตย” ด.ญ.เกศริน สัตย์สม
ม.๑/๒ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่

ส่วนตัวเคยเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ของ สสวท. ทำาให้เข้าใจ 
เรื่องพลังงาน สำาหรบัคา่ยน้ีความรู้ท่ีไดร้บัจะนำาไปตอ่ยอด 
ความรู้ ขยายผลการรับรู้เรื่องพลังงานไฟฟ้าสูโ่รงเรียน  
และครอบครวั เพราะเรื่องพลังงานไฟฟา้เป็นเรื่องใกลต้วั

“น้องเพียว” ด.ช.ภาดล พราหมณ์ประยูร
ม.๑/๒ โรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

การไดม้าเขา้คา่ยพลงังานครั้งนี้ทำาใหไ้ดร้บัความรู้เรื่องพลงังานมากขึ้น  
ที่เห็นใกล้ตัวคือ เรื่องการใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 โดยเฉพาะ 
หลอดประหยัดไฟฟา้เบอร ์5 ท่ีใหแ้สงสวา่งดกีวา่หลอดฟลอูอเรสเซนต ์ 
ที่สำาคัญคือ ประหยัดพลังงานไฟฟ้ากว่า เเละลดค่าไฟฟ้าของครัวเรือน 
ได้ด้วย สำาหรับผมนับว่าเป็นครั้งแรกทีไ่ด้รับทราบข้อมูลพลังงาน 
เริ่มตั้งแต่กระบวนการจัดหาไฟฟ้า ผลิตไฟฟ้า จนถึงการจัดจำาหน่าย 
สู่ครัวเรือน หลังจากกลับไปมีความตั้งใจจะเผยแพร่สิ ่งที่ได้รับรู ้มา 
ให้เพื่อน ๆ ได้ทราบโดยติดประกาศการประหยัดไฟฟ้า เริ่มที่โรงเรียน 
เป็นแห่งแรก และบอกคนในครอบครัวต่อไปครับ

คุณจริยา เเต้มสี
ครูชำานาญการพิเศษ สาขาเคมี โรงเรียนประภัสสรรังสิต จังหวัดพัทลุง

เป็นเรื ่องทีด่ีที ่ ๓ หน่วยงานด้านพลังงานไฟฟ้ามารวมตัวกันเพื่อให้ความรู้ 
เรื่องพลังงานไฟฟ้าแก่เยาวชน ทำาให้เข้าใจภารกิจของทั้ง ๓ การไฟฟ้ามากยิ่งขึ้น  
ในฐานะผูใ้ช้ไฟฟ้าคนหนึง่มองว่าเรื ่องไฟฟ้าเป็นเรื ่องใกล้ตัว ขณะเดียวกัน 
ในรายละเอียดบางอย่างเป็นเรื ่องเข้าใจยาก หากพูดในฐานะชาวบ้านเพียง 
เปิดไฟปุบ๊ติดปับ๊ก็พอแล้ว แต่เมือ่ได้ความรู้จาก ๕ ฐานความรู้ทำาให้เราเข้าใจ 
พลังงานไฟฟ้ามากยิง่ขึ ้น สำาหรับตนเองอยากขยายโครงการนี ้ไปในระดับ 
มัธยมปลายเพื่อสร้างเครือข่ายการประหยัดพลังงานให้เพิ่มขึ้น

คุณศศิกาณจน์ เอ่งฉ้วน
แผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ 
โรงไฟฟ้าจะนะ จังหวัดสงขลา

การได้มาร่วมกิจกรรมทัง้การไฟฟ้า ๓ แห่ง ทำาให้ 
สามารถอธิบายหน้าทีภ่ารกิจของแต่ละหน่วยงาน 
ให้กับบุคคลภายนอกได้ เพราะบุคคลภายนอก 
ยังไม่สามารถแยกหนา้ท่ีของแตล่ะหนว่ยงานไดอ้ย่าง 
ชัดเจน อีกทัง้สามารถตอบคำาถามแทนหน่วยงาน 
อื่น ๆ  ได้ รวมถึงความรู้และเทคนิควิธีการต่าง ๆ  ที่ได้ 
แลกเปลี่ยนกันก่อนทำาหน้าทีพ่ิธีกร ทำาให้เราทราบ 
รายละเอียดเพิ่มขึ้น จนสามารถนำามาประยุกต์ใช้ 
ได้กับชีวิตประจำาวันโดยไม่ต้องรอให้โครงการจบ

ทั้งหมดเป็นเสียงจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับการอบรมค่ายเยาวชนจากทั้งหมด  
๕ รุ่น ซึ่งทำาให้ผู้ที่ได้รับการอบรมครั้งนี้ทราบถึงพลังงานไฟฟ้าอย่างถูกต้อง  
พร้อม ๆ กับนำาความรู้ครั้งนี้ไปขยายต่อให้เกิดความตระหนักต่อการใช้ 
พลงังานไฟฟ้า เพ่ือใหก้ารใชไ้ฟฟ้าเปน็ไปอยา่งมปีระสทิธภิาพและปลอดภยั  
นั่นคือสิ่งที่ทั้ง ๔ หน่วยงาน สนพ. กฟผ. กฟภ. และ กฟน. ปรารถนา
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อ้อมกอดสีเขียว Care the EARTH

เรื่อง: ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพ: กองประสานสื่อสารระบบผลิตและส่งไฟฟ้า

กฟผ.
จับมือพันธมิตร หน่วยงานรัฐ
วางบ้านปลาปะการังเทียมจากลูกถ้วยสายส่งไฟฟ้าแรงสูง

ภารกิจหลักของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  
คือ จัดหา ผลิต และส่งจ่ายไฟฟ้าผ่านสายส่งไฟฟ้าแรงสูง ซึ่งมี 
ลูกถ้วยทีเ่ป็นฉนวนไฟฟ้าเป็นองค์ประกอบสำาคัญในการจ่ายกระแส 
ไฟฟ้าส ูผ่ ูใ้ช้ ไฟฟ้า เม ือ่ล ูกถ ้วยสายส่งไฟฟ้าแรงสูงหมดอายุ 
การใชง้าน กฟผ. ได้พิจารณาเห็นว่าน่าจะนำามาใชใ้ห้เกิดประโยชน์สูงสุด  
จึงร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ทำาการศึกษา 
วิจ ัย พบว่า ลูกถ้วยสายส่งไฟฟ้าแรงสูงไม่ส ่งผลกระทบต่อ 
สิง่แวดล้อมทางทะเล จึงได้มีการนำาลูกถ้วยจำานวน ๒,๔๐๐ ลูก  
มาสร้างเป็นปะการังเทียม ณ อ่าวนาวิกโยธิน อำาเภอสัตหีบ จังหวัด 
ชลบุรี เริ่มครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ จากนั้นได้มี 
การติดตามผลการดำาเนินงานพบว่า บริเวณที่วางปะการังเทียมจาก 
ลูกถ้วยสายส่งไฟฟ้าแรงสูงมีสัตว์ทะเลหลากหลายชนิดเข้ามา 
อยู่อาศัยเป็นจำานวนมาก จึงนับได้ว่าโครงการฯ นีป้ระสบผลสำาเร็จ 
เป็นอย่างดี
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ดร.สเุมตต์ ปจุฉาการ หวัหน้างานวจิยัความหลากหลายทางชวีภาพ 
ทางทะเล สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา  
ชี้แจงรายละเอียดวา่ จากการวเิคราะหพ์ื้นท่ีซึ่งไดว้างปะการงัเทียม 
เม่ือ ๒ ปีกอ่น พบวา่ เกดิความหลากหลายทางชวีภาพทางทะเลขึ้น 
ในแนวปะการังเทียมจากลูกถ้วยสายส่งไฟฟ้าแรงสูง โดยจำาแนก 
สิ่งมีชีวิตที่พบได้ ๓ ประเภท ได้แก่

๑. สัตว์ไม่มีกระดกูสันหลัง ได้แก่ ดาวขนนกห้าแฉก ฟองนำ้าสี  
 ฟองนำ้าหยาบ เพรียงหิน เพรียงหัวหอม และหอยทะเลฝาคู่

๒. สิ่งมชีีวิตที่มคีวามสำาคัญในระบบนเิวศ ประกอบดว้ย ปลาอมไข ่ 
 ปลาสลิดหางพวง และปลาสลิดหิน

๓. สิ ่งมีช ีว ิตที ่มีความสำาค ัญทางเศรษฐกิจ ประกอบด้วย  
 ปลากะพงข้างปาน ปลากะพงข้างเหลือง ปลาสร้อยนกเขา  
 ปลากะพงแดง ปลาสลิดทะเล และปลาอีครุฑ

ผลของการดำาเนินงานในครั้งนีม้ีความคืบหน้าเป็นทีน่่าพอใจ 
เป็นอย่างมาก สามารถสร้างประโยชน์และเกิดผลดีต่อระบบนิเวศ 
ทางทะเลได้เป็นอย่างดี

ความสำาเร็จของโครงการทีเ่กิดขึ้นนำาไปสู่การขยายผลของความ 
ร่วมมือจากหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ และ กฟผ.  
ร่วมสร้างบ้านปะการังเทียมจากลูกถ้วยสายส่งไฟฟ้าแรงสูง  
เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
สยามบรมราชกุมารี ๒ เมษายน ๒๕๕๘ เพื่อเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย 
ของสัตว์ทะเล และร่วมอนุรักษ์สิ ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องยัง่ยืน  
น้อมนำาตามพระราชดำารัสเกี ่ยวกับปะการังเทียมของสมเด็จ 
พระนางเจา้ ฯ พระบรมราชนินีาถ ณ อา่วนาวกิโยธนิ คา่ยกรมหลวง 
ชุมพร อำาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมือ่วันที ่ ๒๙ เมษายน  
พ.ศ. ๒๕๕๘

ดร.สุเมตต์ ปุจฉาการ

ปลากะพงแดง

ปลาอมไข่ ดาวขนนกห้าแฉก
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ล่าสุด กฟผ. ยังร่วมกับพันธมิตรอาสาฯ อนุรักษ์ 
ทะเลไทย ๒๕๕๘ (อ่าวสยาม) วางบ้านปลาปะการังเทียม 
จากลูกถ้วยสายส่งไฟฟ้าแรงสูง ๕๐๐ ชุด บริเวณ 
ทะเลเกาะทะลุ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่  
๑ - ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อฟื้นฟูทรัพยากร 
สัตว์นำ้าตามแนวทะเลชายฝั ่ง เฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ และ 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร  
โดยมี พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็น 
อาสาสม ัครกิตติมศักดิ ์และเป ็นประธานในพิธี  
วางบ้านปลาปะการังเทียมจากลูกถ้วยสายส่งไฟฟ้า 
แรงสูง ภายใต้โครงการ “อาสาฯ อนุรักษ์ทะเลไทย  
๒๕๕๘ (อ่าวสยาม)” โดยกจิกรรมสรา้งสรรคน้ี์เกดิจาก 
ความร่วมมือหลักระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิง่แวดล้อม กระทรวงการท่องเทีย่วและกีฬา  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กองทัพเรือ และ กฟผ.  
ซึ่งมี คุณสุธน บุญประสงค์ รองผูว้่าการระบบส่ง  
เป็นผู้แทน กฟผ. พรอ้มดว้ยอาสาสมัครและสื่อมวลชน  
ร่วมพิธีและร่วมกิจกรรมจิตอาสาอย่างพร้อมเพรียงกัน 

พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ คุณสุธน บุญประสงค์

พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีวางบ้านปลาปะการังเทียมจากลูกถ้วยสายส่งไฟฟ้าแรงสูง

การวางปะการังเทียม
จากลูกถ้วยสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 
บริเวณเกาะทะลุ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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คุณสุธน บุญประสงค์ เปิดเผยว่า สำาหรับทีม่าของ 
บ้านปลาปะการังเทียมจากลูกถ้วยสายส่งไฟฟ้าแรงสูงน้ัน  
สบืเนื่องจากพระราชเสาวนย์ีของสมเดจ็พระนางเจา้ ฯ  
พระบรมราชินีนาถ ทีต้่องการให้ความช่วยเหลือ 
ชาวประมงขนาดเล็กทีไ่ด้รับความเดือดร้อนจาก 
ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรชายฝั่ง ซึ่งการวาง 
ปะการังเทียมเพื ่อเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ทะเล  
ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งทีส่ามารถช่วยแก้ปัญหานี้ โดย 
กฟผ. ซึ่งมีภารกิจในการรับ-ส่งจ่ายกระแสไฟฟ้า 
ท่ัวประเทศ ตอ้งมีการปลดลกูถว้ยสายสง่ไฟฟา้แรงสงู 
ออกจากระบบเมื่อหมดอายุการใช้งาน เพื่อให้เกิด 
ความมัน่คงในระบบอย่างต่อเนื่อง ทำาให้มีลูกถ้วย 
สายส่งไฟฟ้าแรงสูงทีถู่กปลดออกจากระบบและ 
ไม่สามารถนำากลับมาใช้งานได้อีกจำานวนมาก กฟผ.  
จึงได้ร่วมกับหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ  
นำาลูกถ้วยสายส่งไฟฟ้าแรงสูงมาสร้างเป็นบ้านปลา 
ปะการังเทียมเพื่อสนองพระราชเสาวนีย์ดังกล่าว

ภาพปะการังใต้นำ้าที่เกิดขึ้นจริงจากการวางปะการังเทียมจากลูกถ้วยสายส่งไฟฟ้าแรงสูง

ปัจจุบัน

ก่อนจะลงมือดำาเนินการสร้างบ้านปลาด้วยปะการังเทียมอันเกิดจากลูกถ้วย 
สายส่งไฟฟ้าแรงสูง กฟผ. ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยนเรศวร  
ในการตรวจสอบลูกถ้วยสายส่งไฟฟ้าแรงสูงทีน่ำามาทำาเป็นบ้านปลาปะการังเทียม 
โดยละเอียดแล้วว่า ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด และได้รับอนุญาต 
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้วางโครงสร้างบ้านปลาปะการังเทียมจากลูกถ้วย 
สายส่งไฟฟ้าแรงสูงใต้ทะเลในหลายพื้นที่ เมื่อเวลาผ่านไปได้มีการสำารวจและ 
ติดตามผลพบว่า เกิดประโยชน์เพิม่ขึ้นทั้งในเชิงเศรษฐกิจ การสร้างรายได้ 
ให้ชุมชน และการส่งเสริมการท่องเที่ยวมากขึ้น ซึ่งจะได้นำาไปขยายผลสู่พื้นที่ 
อื่น ๆ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของการรักษาระบบนิเวศทางทะเลต่อไป
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ของดีรอบบ้านเรา

นำ้าผึ้งป่าแต้ ๆ  
ปลอดสารเคมี

จากชุมชนบ้านกลาง ชุมชนปลอดอบายมุข

“ นำ้ า ผ ึง้ ป ่า ”  ผ ลผล ิต จ า กผ ืน ป ่า 
เบญจพรรณในพืน้ทีบ่ ้านกลาง ตำาบล 
บ้านดง ทีช่าวบ้านได้ช่วยกันฟืน้ฟู ดูแล 
รักษา จนเกิดความอุดมสมบูรณ์ ทำาให้ป่า  
และสัตว์ป่านานาชนิดกลายมาเป็นรายได้ 
หมุนเวียนให้กับชมุชนได้ตลอดท้ังปี รวมถึง 
นำ้าผึง้ป ่าทีเ่ป ็นหนึง่ในผลิตภัณฑ์ข ึน้ชื ่อ 
ของอำาเภอแม่เมาะ จังหวัดลำาปาง

เรื่องและภาพ: แผนกสื่อมวลชนสัมพันธ์ กองชุมชนสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
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คุณสมชาติ หละแหลม ผู้ใหญ่บ้านบ้านกลาง เล่าว่า  
ไม่งา่ยเลยท่ีกวา่จะไดน้ำา้ผึ้งปา่มาบรรจขุวดใหพ้วกเรา 
ได้ลิม้ลองรสชาติอันหอมหวาน นั ่นเป็นผลสำาเร็จ 
ของชาวบ้านทีใ่ช้เวลากว่า ๑๐ ปีในการสั ่งสม 
ประสบการณ์ และหาวิธีที่ถูกต้องในขั้นตอนการเก็บ 
รังผึง้จากภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยทำาอุปกรณ์จาก 
เศษไม้ไผ่แหง้ในชมุชนท่ีเรยีกวา่ “ตอย” และ “กอ๊บ”  
เพื่อใช้ทำาเป็นบันไดปีนขึ้นไปเอารังผึ้งบนต้นไม้สูง  
โดยจะเก็บช่วงเวลาพลบคำ่า

ขั้นตอนทีส่ำาคัญคือ การสังเกตรังผึ้งทีพ่ร้อมให้เก็บ 
นำ้าผึ้ง ดูจากบริเวณหัวรังจะมีลักษณะนูนขึ้นมา โดย 
ชุมชนจะเลอืกเกบ็เฉพาะบรเิวณนั้น ไมตั่ดเกบ็ลงมา 
ทั ้งร ัง เพราะใช้แนวคิดการพึง่พาอาศัยซึ ่งกัน 
และกันโดยไม่ทำาลาย  การท ำาเช่นนี ้นอกจาก 
จะเป็นการเหลือรังให้กับตัวอ่อนได้อยูอ่าศัยแล้ว  
เม ือ่ตัวอ ่อนเจริญวัยก็ย ังสามารถ 
ผลิตนำ้าผึง้ได้ต่อไปอีกด้วย หลังจากได้ 
รังผึง้มาเรียบร้อยแล้ว ถัดมาจึงนำารัง 
ที่ได้มาบีบเอานำ้าผึ้งออกจากรัง แล้วจึง 
กรองผ่านผ้าขาวบางอีก ๒ ชั้น เพื่อ 
ความสะอาดของนำ้าผึ ้ง ปิดท้ายด้วย 
การบรรจุลงขวดต่อไป

นำา้ผึ้งปา่จากชมุชนบา้นกลางมคีวามหวาน หอม รสละมนุ เหมาะกบั 
การรับประทานทันทีหรือจะนำาไปประยุกต์ชงกับเครื ่องดื ่มได้ 
ตามชอบ ส่วนสีทีแ่ตกต่างกันในแต่ละขวดเกิดจากเกสรดอกไม้ป่า 
แตล่ะชนดิ มสีรรพคณุในการปรงุยาสมนุไพร สามารถเกบ็ไวบ้รโิภค 
ได้นานถึง ๑ ปี โดยไม่ต้องแช่ตู้เย็น ที่สำาคัญคือ มาจากธรรมชาติ  
ไร้สารเคมี ปลอดภัยต่อผู้บริโภค แตกต่างจากนำ้าผึ้งที่เลี้ยงด้วย 
นำ้าตาลสังเคราะห์

สำาหรับปีนี ้นำ้าผึ ้งป่าบ้านกลางจำาหน่ายในราคาส่งขวดละ  
๒๓๐ บาท ผู้สนใจสามารถตดิต่อซ้ือไดท้ี่ผู้ใหญส่มชาต ิหละแหลม  
เจ้าของสโลแกน “ชุมชนบ้านกลาง ชุมชนปลอดอบายมุข”  
และกลุ่มนำ้าผึ้งป่าชุมชนบ้านกลาง ตำาบลบ้านดง อำาเภอแม่เมาะ  
จังหวัดลำาปาง โทรศัพท์ ๐๘-๑๐๒๗-๐๗๕๐
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กฟผ. ไม่ไปไม่รู้ Unseen EGAT

บ้านโคกสยา ตำาบลปะลุรู อำาเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส  
เป็นชุมชนทีต่ั้งอยูข่้างเคียงสถานีไฟฟ้าแรงสูง สุไหงโก-ลก และมี 
แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 115 kV นราธิวาส - สุไหงโก-ลก พาดผ่าน 
บ้านโคกสยาประกอบด้วย ๘ หมู่บ้าน มีจำานวนประชากรประมาณ  
๙,๔๐๗ คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง เกษตรกร และค้าขาย  
และเนื่องจากเป็นหนึ่งในชุมชนทีม่ีเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 
เกิดขึ้นเป็นเวลายาวนาน ส่งผลกระทบทำาให้ชาวบ้านในพื้นที่ 
บางส่วนละถิ่นฐานอพยพไปประกอบอาชีพทีอื่ ่น ผู้คนในพื้นที ่
เกดิความหวาดระแวงในการใชช้วีติประจำาวนั แตผู่้ปฏบิตังิาน กฟผ.  
ในพื้นทีด่ังกล่าวยังคงยืนหยัด มุง่มัน่ ปฏิบัติหน้าทีอ่ย่างเข้มแข็ง 
และเสียสละ

นับตั้งแต่ปี ๒๕๔๔ จนถึงปัจจุบัน กฟผ. ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการ
พฒันารเิริ่มโครงการตา่ง ๆ  ท้ังการสง่เสรมิสรา้งอาชพีใหแ้กช่าวบา้น 
ให้ความรู้ในโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ยืนด้วยการปลูก
ผักปลอดสารพิษ ปลูกพืชล้มลุกใต้แนวสายส่ง จนสามารถพัฒนา
คุณภาพชีวิต ช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับสมาชิกกลุ่มจนเป็น

ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง

เรื่อง : 

โคกสยา หมายถึง ตน้ไมช้นดิหนึง่ทีม่ีชือ่วา่ตน้สรายอ ในอดตี 
บ้านโคกสยาเป็นเกาะเล็ก ๆ  เกาะหน่ึง อยู่ในหมู่บ้านเขาตันหยง สมัยน้ัน 
มีชาวบ้านกลุ่มหน่ึงได้เข้ามาทำางานท่ีเกาะแห่งน้ี และได้พบต้นสรายอ 
ชนิดนี้ขึ้นอยู่ จึงได้ตั้งชื่อว่าบ้านสรายอ จากนั้นได้มีผู้คนอพยพ 
เข้ามาอาศัยอยู่เป็นจำานวนมาก และมีการเรียกช่ือหมู่บ้านผิดเพ้ียนไป 
จนกลายเป็นบ้านโคกสยา

บ้านโคกสยา
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CSR ๔๕
ทีป่ระจักษ์ จึงได้รับคัดเลือกให้เปน็ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง และจากการเข้าไป 
ส่งเสริมอาชีพ ทำาความคุ้นเคยกับคนในชุมชน ทำาให้ชาวบ้านเข้าใจในหน้าทีแ่ละภารกิจ 
ของ กฟผ. มากยิง่ขึ้น การปฏิบัติงานในพื้นทีจ่ึงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและได้รับ 
ความร่วมมือในการสอดส่องดูแลสาธารณสมบัติอย่างเสาส่งไฟฟ้าในพื้นที่เป็นอย่างดี

ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโคกสยาเกิดขึ ้นและประสบผลสำาเร็จได้จาก 
ความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐในภาคส่วนต่าง ๆ ประกอบด้วยด้านเกษตร ประมง  
ปศุสัตว์ ปกครอง ทหาร กำานัน ผู้ใหญ่บ้าน และ กฟผ. ร่วมกันผนึกกำาลังดำาเนินกิจกรรม 
เพื่อพัฒนา และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในการส่งเสริมอาชีพ สร้างงาน  
สร้างรายได้ให้เป็นชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีการกำาหนดรอบการดำาเนินกิจกรรม 
ตามหลักธรรมาภิบาล ดงัน้ี ๑. นิตธิรรม ๒. คณุธรรม ๓. หลกัความโปรง่ใส ๔. การมสีว่นรว่ม  
๕. ความรบัผิดชอบ ๖. ความคุ้มคา่การบรหิารจดัการและใชท้รพัยากร มกีารขยายโครงการ 
ตอ่เน่ืองโดยขยายไปพื้นท่ีขา้งเคยีงตา่ง ๆ  แลกเปล่ียนเรยีนรู้ขอ้มลูท่ีเปน็ประโยชนร์ะหวา่ง 
ชุมชนใกล้เคียง โดยกิจกรรมทีชุ่มชนคัดเลือกมานัน้อาศัยหลักพื้นฐานความชำานาญ 
ของแต่ละชุมชน เป็นการปลูกฝังให้คนในชุมชนรู้จักแบ่งปันความรู้ เพื่อใช้ในการพัฒนา 
ตนเองและถิ่นฐานบ้านเกิดอีกทางหนึ่งด้วย

กว่า ๑๐ ปีที ่ “โคกสยา” ได้เริ ่มต้นและพัฒนาชุมชนจนกลายเป็นชุมชนต้นแบบ 
บ้านโคกสยา จังหวัดนราธิวาส ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการให้ได้รางวัลชนะเลิศ  
ทีสุ่ดของโครงการ CSR กฟผ. EGAT CSR Awards ปี ๒๕๕๗ แต่กว่าจะมาถึงจุดนี้ได้  
ส่วนสำาคัญมาจากความมุง่มัน่ของผู้ปฏิบัติงานฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ สายงานระบบส่ง  
ซึ ่งไม่เคยหยุดให้ความสำาคัญกับชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ก่อร่างสร้างความ 
เข้มแข็งให้กับคนในพื้นที่ จนขยายความมั่นคงไปสู่พื้นที่โดยรอบ และกลายเป็นส่วนหนึ่ง 
ของโครงการ CSR กฟผ. ซึ่งเป็นโครงการท่ีดำาเนินการเพื่อแสดงใหเ้หน็ถงึการใหค้วามสำาคญั 
ในการดำาเนินงานดา้นความรบัผิดชอบตอ่สังคม ชมุชน และสิ่งแวดลอ้มของหนว่ยงานตา่ง ๆ   
ซึ่งตลอดระยะเวลาทีผ่่านมาทุกหน่วยงานได้จัดโครงการทีส่นับสนุน ส่งเสริมชุมชนให้มี 
วิถีชีวิตทีด่ีมาโดยตลอด ครอบคลุมทัง้ด้านคุณภาพชีวิต สุขภาพ อาชีพ วัฒนธรรม  
ระบบนิเวศ พลังงาน ส่ิงแวดล้อม และการศกึษา ซึ่งหลาย ๆ  โครงการท่ี กฟผ. ไดด้ำาเนนิการ 
ล้วนก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนทั้งสิ้น

  กลุ่มปลูกพืชผักปลอดสารพิษหมุนเวียนตามฤดูกาล

  กลุ่มเลี้ยงปลาใต้แนวสายส่งไฟฟ้า

  กลุ่มเลี้ยงแพะ

  ธนาคารปุ๋ยชีวภาพ
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กันยายน - ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘๔๖
จุดเด่นที่สำาคัญของโครงการทีม่ปีระสิทธิภาพและประสทิธิผล 
ทีช่ัดเจนคือ มีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนือ่ง ก่อให้เกิด 
ความรว่มมือของชมุชนกบัหน่วยงาน กฟผ. ในพื้นท่ี แม้จะเป็นพื้นท่ี 
ประสบปัญหาความรุนแรง ก็ยังสามารถขยายผลเป็นโครงการ 
ต่อเน่ือง อีกท้ังยังช่วยลดปัญหาการโจรกรรมเสาส่งไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี  
ทำาให้คณะกรรมการคดัเลอืกโครงการ EGAT CSR Awards ป ี๒๕๕๗  
พิจารณาให้โครงการฯ นี้เป็นที่สุดของโครงการ CSR กฟผ.

คุณนิยา วาเด็ง วิทยากรระดับ ๖ ย้อนวันวานให้ฟังว่า ตั้งแต่ 
ไดย้้ายมาประจำาท่ีสถานไีฟฟา้แรงสงู (สฟ.) สไุหงโก-ลก ปฏบิตัหินา้ท่ี 
ประจำา สฟ. รว่มกบัเพื่อนผู้ปฏบัิตงิานอีก ๑ คน ภายใตส้ถานการณ์ 
ความรุนแรงในภาคใต้ที่มีผู้ก่อความไม่สงบอยู่ในพื้นที่ ประกอบกับ  
สฟ. ตั ้งอยูก่ลางป่าสวนยางพารา ตลอดระยะการปฏิบัติงาน 
จึงได้พบเห็นการก่อความไม่สงบอยูเ่รื ่อยมา บ้างก็โดนซุ่มโจมตี 
ด้วยตนเอง สร้างความกดดันในการปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก  
แต่ภายใต้แรงกดดันนีก้ลับยิง่ทำาให้คิดหาหนทางว่าจะทำาอย่างไร 
ให้ทั้งชีวิตตนเองและทรัพย์สินของ กฟผ. ซึ่งเป็นสมบัติของชาติ 
มีความมั่นคง อยู่รอดปลอดภัยในสถานการณ์นี้ และจะอยู่ร่วมกับ 
ชุมชนอย่างไรให้ได้มิตรที่ดี

จนเมื่อ กฟผ. ได้ส่งเขาเข้าอบรมสาธารณสุขพื้นฐานและ 
อบรมโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ยืน เขาจึง 
ไดร้บัตำาแหนง่เปน็อาสาสมคัรสาธารณสขุประจำาหมู่บา้น  
(อสม.) และทำาหน้าท่ีเป็นวิทยากรพบปะพูดคุยกับชาวบ้าน  
นำาความรู้ด้านชีววิถีทีไ่ด้จากการอบรมมาถ่ายทอดแก่ 
ผู้นำาชุมชน จนเริ่มเป็นทีย่อมรับของคนในพื้นที ่ มีการ 
สอบถามความต้องการของชาวบ้าน จนทำาให้เกิด 
โครงการแรก ไดแ้ก ่การสรา้งศนูย์สาธารณสขุ บา้นโคกสยา  
ทีช่าวบ้านร่วมแรงร่วมใจ ลงขัน ออกแรง สร้างด้วย 
นำ้าพักนำ้าแรงจากชาวบ้านเองจนประสบผลสำาเร็จ และมี 
การเชิญ อสม. มาให้ความรู้เรื่องสาธารณสุขแก่ชาวบ้าน  
เมื่อโครงการแรกประสบผลสำาเร็จ จึงทำาให้เกิดโครงการ 
อื่น ๆ ตามมา ได้แก่ โครงการเสียงตามสาย จัดตั ้ง 
หอกระจายเสียง ได้แรงงานจากเยาวชนท่ีมีความรู้ด้านช่าง 
มาชว่ยกนัตดิตั้งเพื่อกระจายขา่วภายในชมุชน และสรา้ง 
โรงเรียนประจำาชุมชน จำานวน ๓ ห้องเรียน เน้นการรวมกลุ่ม 
เยาวชน ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่เด็ก ๆ  
ในพื้นท่ี จากท้ัง ๓ โครงการนี้ ทำาให ้กฟผ. ท่ีเปรยีบเสมือน 
ผู้ประสานงาน ช่วยสานความต้ังใจของชาวบ้านในโครงการ 
ตา่ง ๆ  จนประสบความสำาเรจ็ คอ่ย ๆ  พฒันากลายเปน็มิตร 
ที่ดีระหว่างชาวบ้านกับ กฟผ. จนเป็นเสมือนญาติพี่น้อง 
ที่ต่างถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกัน

คุณนิยา วาเด็ง
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CSR ๔๗

นอกจากน้ี คณุนิยา วาเดง็ ยังวางแผนสรา้งความสนใจ 
และความเชื่อม่ันในโครงการอย่างเปน็รปูธรรมใหก้บั 
ชมุชน ผ่านการรเิริ่มทำาแปลงนาสาธติ ขดุบอ่เลี้ยงปลา  
ภายใน สฟ. เม่ือผลผลติงอกงาม กช็กัชวนใหช้าวบา้น 

มาดู ชาวบ้านที่ได้เห็นผลลัพธ์จึงเกิดความสนใจ และ 
ขอใหช้ว่ยชี้แนะแนวทางการปลกูพชื เลี้ยงปลา เลี้ยงแพะ  

สร้างอาชีพให้แก่พวกเขา

จากความสำาเร็จขั้นต้น คุณนิยา วาเด็ง ขยายขนาดโครงการโดยการขออนุมัติงบประมาณ  
๓๐,๐๐๐ บาท เพื่อลงทุนซื้อพันธุ์ปลา ซื้อต้นกล้าพืชผัก เกณฑ์แรงงานชาวบ้าน ไถที่ดิน 
ใต้แนวสายส่งฯ ติดกับบริเวณ สฟ. ปรับเปลี่ยนพื้นที่ใต้แนวสายส่งฯ จากเดิมที่เคยรกร้าง  
ไม่สามารถทำาประโยชน์ใด ๆ ได้ ให้กลายเป็นแปลงนาสาธิต ปลูกพืชผัก ขุดบ่อเลี้ยงปลา  
สอนชาวบ้านทำาปุย๋ชีวภาพ ชาวบ้านสามารถใช้ประโยชน์จากพื้นทีใ่ต้แนวสายส่งไฟฟ้า 
เป็นพื้นที่ทำาการเกษตร สร้างรายได้แก่ชุมชน และ กฟผ. ยังได้ชาวบ้านมาเป็นกำาลัง 
ในการช่วยสอดส่องดูแลเสาส่งไฟฟ้าแรงสูง สาธารณสมบัติของชาติอีกทางหนึ่งด้วย  

ซึ่งตอนแรกเริ่มโครงการ มีชาวบ้านเข้าร่วมเพียง ๑๐ คน เมื่อผล 
ทีไ่ด้จากการปลูกพืชเลี้ยงปลาสามารถสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้าน 
กลุ่มแรก ก็เริ่มมีการชักชวนคนอืน่ ๆ ให้มาร่วมโครงการชีววิถีฯ  
จวบจนถงึปจัจบุนัท่ีโครงการชวีวถินีี้ไดข้ยายไปยัง ๘ หมู่บา้นในตำาบล 
ปะลุรู มีชาวบ้านสนใจเข้าร่วมกว่า ๕๐๐ คน มีการจัดตั้งเป็นชุมชน 
เศรษฐกิจพอเพียง เชิญผู้บริหารส่วนท้องถิ ่น เกษตร ปศุสัตว์  
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำาชุมชน มาประชุมเพื่อหาแนวทางในการพัฒนา 
ชุมชนอย่างยั่งยืน มีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพมากกว่า ๑๑ กลุ่ม มีการ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความถนัดของแต่ละกลุ่มอาชีพ ช่วยเสริมสร้าง 
รายได้ และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนได้เป็นอย่างดี

จากประสบการณ์การลงมือทำาตลอดระยะเวลากว่า ๑๐ ปี ทำาให้ 
ได้เห็นการพัฒนาของชุมชนบ้านโคกสยาและชุมชนใกล้เคียง 
มาโดยตลอด ในฐานะคน กฟผ. พร้อมที่จะสนับสนุนและให้ความ 
ช่วยเหลือในฐานะ “เพื่อน” และ “คนบ้านเดียวกัน” เพราะ 
ตระหนักได้ว่า ทีเ่ราสามารถปฏิบัติหน้าทีภ่ายในพื้นทีด่้วยความ 
เรียบร้อย เป็นเพราะเราได้มิตรแท้ ได้เพื่อนทีค่อยช่วยเหลือเรา 
อย่างเต็มทีแ่ละจริงใจ รางวัลทีบ่้านโคกสยาได้รับให้เป็นชุมชน 
ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเป็นเพียงผลทางอ้อม แต่ผลทางตรง 
ทีไ่ด้นั ้นคือ ทุกคนมีความอยูด่ี  กินดี ครอบครัวได้อาศัยอยู ่
พร้อมหน้ากัน มีมิตรภาพทีด่ีอย่างยัง่ยืนเกิดขึ้นระหว่างชาวบ้าน  
กับ กฟผ. แม้ว่าจะต้องปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย เราก็ไม่กลัว 
เพราะเรามีเพื่อนที่คอยเป็นหูเป็นตา เป็นเกราะคุ้มภัยทั้งทรัพย์สิน 
และชีวิตผู้ปฏิบัติงานได้ดีกว่าเกราะกำาแพงใด ๆ แน่นอน

สดุทา้ยนี้ คณุนยิา วาเดง็ กลา่วว่า ความสขุที่แทจ้รงิจากการทำางาน 
คือ การที่เราสามารถอยู่ร่วมกันได้กับชุมชนที่เราปฏิบัติงาน 
มีมิตรที่จริงใจ มีการแบ่งปันนำ้าใจซึ่งกันและกัน ถึงแม้ว่าจะเป็น 
สิ่งน้อยนิด แต่กลับมีค่ามหาศาล หากเราคิดเช่นนี้ได้ มั่นใจว่า 
เราจะมีมิตรแท้ได้อย่างแน่นอน...เสียงจากคน “โคกสยา”  
เพื่อมิตรภาพที่ยั่งยืน
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สมาชิกและจัดส่ง 
แผนกบริการงานเผยแพร่ 

โทร. ๐-๒๔๓๖-๔๘๒๑ 

จัดพิมพ์โดย 
กองผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 

ฝ่ายสื่อสารองค์การ สำานักกองบรรณาธิการ 

แผนกข่าวสารประชาสัมพันธ์ภายใน 

อาคารประชาสัมพันธ์ กฟผ. สำานักงานใหญ่ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

อำาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๓๐ 

โทร. ๐-๒๔๓๖-๔๘๒๓

EGAT magazine เผยแพร่ความรู้ด้านพลังงาน 

ไฟฟ้าและการดำาเนินงานของ กฟผ. ท้ังน้ี ความคิดเห็น 

เป็นของผูเ้ขียน มิใช่ของ กฟผ. บรรณาธิการ 

ขอสงวนสิทธิ ์ในการแก้ไขหรือปรับปรุงต้นฉบับ 

เพื่อความเหมาะสม

หลายคนสงสัยว่า การเผาไร่อ้อย ซังข้าว และวัชพืช  
ในพื้นทีใ่กล้แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูงเกี ่ยวข้องหรือ 
กระทบตอ่ระบบไฟฟา้ของประเทศไดอ้ย่างไร กอ่นอ่ืน 
ตอ้งทำาความเข้าใจกอ่นวา่ “เสาสายสง่ไฟฟ้าแรงสงู”  
ซึ ่งดูแลและรับผิดชอบโดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นหนึ่งในองค์ประกอบ 
ท่ีสำาคัญของระบบไฟฟ้า เปรียบเสมือน “เส้นเลือดใหญ่ 
แห่งพลังงาน” ทำาหน้าทีเ่ชื ่อมโยงกระแสไฟฟ้า 
จากระบบผลิตไปยังระบบจำาหน่ายคือ การไฟฟ้า 
นครหลวง (กฟน.) และการไฟฟา้ส่วนภมิูภาค (กฟภ.)  
ซึ่งจะปรับแรงดันอย่างเหมาะสมก่อนส่งถึงผูใ้ช้ไฟฟ้า 
ทุกภาคส่วนทุกครัวเรือนต่อไป

ด้วยเหตุนี ้ “เสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูง” จึงต้องอยูใ่น 
สภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา การ “เผาไร่อ้อย”  
โดยเฉพาะก่อนตัดส่งเข้าโรงงานผลิตนำ้าตาล การ  
“เผาหญ้า” “เผาวัชพืช” “เผาซังข้าว” หลังการ 
เก็บเกี่ยว โดยเฉพาะใกลพ้ื้นท่ีแนวสายสง่ไฟฟา้แรงสงู 
จะทำาให้เกิดควัน เขม่า และเปลวไฟ ส่งผลให้เกิด 
กระแสไฟฟ้าลัดวงจรสู ่พื ้นดิน เป็นอันตรายแก่ 

หยุดเผาไร่อ้อย วัชพืช
ใกล้แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูง

เพื่อความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน
พี่น้องประชาชน เกษตรกรท่ีอยู่บรเิวณดงักลา่ว ท้ังผู้กอ่กองไฟ 
หรือผู้อยู่ใกล้เคียง อาจได้รับอันตรายและถูกกระแสไฟฟ้าแรงสูง 
ขนาดแรงดันหลายแสนโวลต์ดูดได้ รวมถึง อาจเกิดไฟฟ้าดับ 
เป็นบริเวณกว้าง ส่งผลเสียหายต่อประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้า  
ทั ้งภาคครัวเรือน ภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม 
ทั่วประเทศ

นี่คือคำาตอบที่ว่า ทำาไม กฟผ. จึงรณรงค์ไม่ให้เผาไร่อ้อย  
หญ้า วัชพืช ซังข้าว ฯลฯ โดยเฉพาะในพืน้ที่ใกล้แนว 
สายส่งไฟฟ้าแรงสูง ตลอดจนขอความร่วมมือจากพี่น้อง 
ประชาชนให้ช่วยกัน “เป็นหูเป็นตา” ดูแลเสาสายส่งไฟฟ้า 
แรงสูง ซึ่งเป็น “สมบัติของชาติ” ร่วมกัน นอกจากเพื่อความ 
ปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิของตวัเองแลว้ ยังหมายรวมถงึ 
ความมัน่คงของระบบไฟฟ้าและเศรษฐกิจโดยรวมของ 
ประเทศชาติด้วย

คุณสุธน บุญประสงค์ รองผู้ว่าการระบบส่ง กฟผ. กล่าวยำ้า 
ขอความร่วมมือว่า “ในช่วงใกล้ฤดูกาลเปิดหีบอ้อย กฟผ.  
ขอความร่วมมือไม่จุดไฟเผาไร่อ้อยและเผาวัชพืชในพื้นที ่
ใกล้เสาสายสง่ไฟฟา้แรงสงู เพราะผลกระทบท่ีเกดิขึ้นไม่เฉพาะ 
ตัวพี่น้องประชาชนเท่านั ้น แต่ทำาให้เกิดปัญหาไฟฟ้าตก 
ไฟฟ้าดับ นอกจากนี้ ควันและเขม่าจากการเผาไร่อ้อยและ 
เผาวัชพืชดังกล่าวยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ต่อสิ่งแวดล้อม  
ทำาให้เกิดภาวะโลกร้อน ตลอดจนเป็นอันตรายต่อทัศนวิสัย 
ในการเดนิทางและการคมนาคม อีกท้ังเมื่อเกดิ ‘ไฟตก ไฟดบั’ 
ยังส่งผลต่อประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าทัง้ภาคครัวเรือน ภาคธุรกิจ  
และกระบวนการผลติของโรงงานอตุสาหกรรมหลายประเภท 
ทีต้่องหยุดชะงัก ก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจ 
ของประเทศในวงกว้างอย่างคาดไม่ถึง”

กฟผ. ขอขอบคุณพีน่้องประชาชนสำาหรับความร่วมมือ 
และหากพบเหตุเกี่ยวกับเสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูงของ กฟผ.  
โปรดแจ้ง “ศูนย์บริการข้อมูล กฟผ. โทร. ๑๔๑๖”

คุณสุธน บุญประสงค์ 
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