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TALK

ภาคใต้ของประเทศไทยตั ้งอยู่บนคาบสมุทรมลายู 
ประกอบด้วย 14 จังหวัด มีพื้นที่รวมประมาณ 44.2 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 
13.3 ของพื้นทีท่ัง้ประเทศ ลักษณะพื้นทีท่อดยาวจากเหนือ-ใต้ และมี
พื้นทีช่ายฝั่งทะเลรวมประมาณ 1,643 กิโลเมตร จึงท�าให้ภาคใต้ของไทย 
มีสภาพภูมิประเทศทีม่ีทัศนียภาพเป็นทะเลทีส่วยงาม รวมทัง้มีทรัพยากร
ทางธรรมชาติซึ่งได้เป็นสถานทีท่่องเทีย่วที่เป็นจุดหมายปลายทางของนัก
ท่องเที่ยวในระดับโลก 

ในด้านพลังงานนัน้ ม ีความเป็นได้อย่างสูงว ่า ภาคใต้จะม ี
ความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนือ่ง ตามการขยายตัว 
ทางด้านเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นภาคการท่องเทีย่ว ภาคอุตสาหกรรม  
ภาคเกษตรกรรม และสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขยายตัวอย่างโดดเด่น
ของภาคการท่องเทีย่ว ทีไ่ด้รับความนิยมจากนักท่องเทีย่วจากทัว่โลก 
ดังกล่าว ท�าให้การอุปโภคและการบริโภคทีเ่กี่ยวข้องกับการท่องเทีย่ว
ขยายตัวเพิม่ขึ ้นเช่นกัน ดังนัน้ การบริหารจัดการเพือ่ให้พลงังานให้ 
เพียงพอต่อทุกภาคส่วนจึงเป็นเรื ่องส�าคัญทีต่ ้องเร่งด�าเนินการ เพื ่อ
ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาวิกฤตไฟฟ้าตกหรือดับได้ในอนาคต

วารสาร Energy Plus Special ฉบบันี ้ น�าเสนอเรื่องพลังงาน 
ภาคใต้ในหลากหลายเนือ้หา อาทิ คอลัมน์ Cover Story เสนอเรื่อง  
“จับชีพจร..พลังงานภาคใต้ จ�าเป็นต้องมีโรงไฟฟ้าหลักในพื้นที่” พูดถึง
สถานการณ์ภาพรวมการใช้พลังงานภาคใต้ คอลัมน์ Energy Focus เสนอ 
2 เรื่องจากโรงไฟฟ้าและเขื่อนในมุมทีแ่ตกต่างกัน เรื่อง “โรงไฟฟ้าจะนะ 
VS โรงไฟฟ้าขนอม โรงไฟฟ้าหลักที่สร้างความมั่นคงให้กับระบบไฟฟ้า
ของภาคใต้” และเรื่อง “เขื่อนรัชชประภา..ให้มากกว่าไฟฟ้า” 

นอกจากนีย้ังมีเรื่องบุคคลและองค์กรต้นแบบเรื่องของพลังงาน 
ซึง่จะมาสร้างแรงบนัดาลใจให้กับผู้อ่าน จากคอลมัน์ Inspire เสนอเรือ่ง 
“ลุงส่อง บุญเฉลย เจ้าของต้นแบบกังหันน�า้พลังงานไฟฟ้าสู่โครงการ
ผลิตไฟฟ้ากังหันน�า้ขนาดเล็กมากแห่งคีรีวง” คุณลุงนักคิดทีไ่ม่เคยยอม
แพ้ต่ออุปสรรค และเรื่อง “มูลนิธิสุข-แก้ว แก้วแดง..ศูนย์การเรียนรู้ด้าน
พลังงานทดแทนสู่เยาวชน 3  จังหวัดชายแดนใต้” โดยสัมภาษณ์  
ดร.รุ ่ง แก้วแดง ถึงหลักการและวิธีการน�าเยาวชนเข้ามาเรียนรู ้เรื ่อง
พลังงานทดแทน และคอลัมน์ Scoop เสนอเรื่อง “ผลิตก๊าซชีวภาพจาก
น�้าเสียกระบวนการผลิตยางแผ่นรมควัน ..ช่วยลดต้นทุนและออมเงนิ
ให้ชุมชน” ของสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านทุ่งคลองควาย จังหวัดพัทลุง 

เชิญติดตามอ่านคอลัมน์ต่างๆ ทีน่่าสนใจได้ในฉบับ “พลังงาน
ภาคใต้”

กองบรรณาธิการ
มิถุนายน 2560

Energy Plus Special 
เป็นวารสารที่จัดท�าขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างองค์กร 

ทัง้ภาครัฐ เอกชน และผูเ้กี่ยวข้องในแวดวงพลงังาน 
รวมทั้งสถาบันการศึกษา ประชาชน โดยน�าเสนอความรู ้

ข่าวสารและความเคลื่อนไหว ตลอดจนเทคโนโลยี่ใหม่ๆ 
ทั้งในด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

เจ้าของ 
ส�านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน กระทรวงพลังงาน

ออกแบบและจัดท�าข้อมูล 
พิมพ์ปภามาศและทีม 

จัดพิมพ์ 
บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จ�ากัด 

ดูแลโครงการ 
บริษัท ซิน คัมปานี จ�ากัด 

หมายเหตุ 
บทความ แนวคิด หรือทัศนะใดๆ 

ในวารสารนี้เป็นของผู้เขียนและผู้จัดท�า 
ไม่จ�าเป็นที่กระทรวงพลงังานจะต้องเหน็ด้วยเสมอไป 

และกรุณาอ้างองิถึง “ Energy Plus Special”  
ในการตีพิมพ์ซ�้าบทความใดๆ ในวารสารนี้

หากมีข้อคิดเห็นหรือข้อแนะน�า 
ตดิต่อที่ ส�านกันโยบายและยทุธศาสตร์ 

ส�านกังานปลดักระทรวงพลงังาน 
ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคาร B ชั้น 23 
เลขที่ 555/2ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร 

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ 0-2140-6293, 0-2140-6294 

www.energy.go.th

สนใจส่งบทความด้านพลังงาน - โครงการพลังงาน 
สามารถติดต่อได้ที่ 

โทรศัพท์ 0-2140-6293, 0-2140-6294
หรือส่ง email มาที่ energyplus.journal@hotmail.com
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ความเคลื่อนไหวด้านพลังงานในพืน้ที่ภาคใต้ กลายเป็นประเด็นส�าคัญของ
สังคมต่อเนื่อง ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะประเด็นการสร้างความสมดุล
ระหว่างการผลิตและปริมาณการใช้ไฟฟ้าในพืน้ที ่ภาคใต้ ซึง่มีความเติบโต 
ทางเศรษฐกิจจากภาคการท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มเติบโตเพิม่ขึน้ต่อเนื่อง และมีการ
คาดการณ์กันว่าปริมาณไฟฟ้าอาจไม่เพียงพอ ซึ่งดูเหมือนจะกลายเป็นปัญหา
ด้านพลังงาน ที่ต้องเร่งหาทางบรรเทาวิกฤตดังกล่าวโดยเร็ว
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ข้อเท็จจริงพลังงานภาคใต ้“พอ” หรือ “ไม่พอ”
ปัจจุบันในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งครอบคลุม 14 จังหวัดนั้น ตามข้อมูลของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

(กฟผ.) พบว่า ภาคใต้มีก�าลังผลิตไฟฟ้าในพื้นที ่ 3,089 เมกะวัตต์ และมีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดหรือ พีค  
อยู่ที่ 2,713 เมกะวัตต์ โดยมีโรงไฟฟ้าหลักที่สามารถเดินเครื่องผลิตได้ 24 ชั่วโมง และตามที่สั่งการได้ (Firm) 
เพียง 2,406 เมกะวัตต์ จากโรงไฟฟ้าขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช มีก�าลังผลิตไฟฟ้า 930 เมกะวัตต์ และ 
โรงไฟฟ้าจะนะ จังหวัดสงขลา มีก�าลังผลิตไฟฟ้า 1,476 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าทีใ่ช้เชื้อเพลิงจากก๊าซ
ธรรมชาติ 

โดยโรงไฟฟ้าจากพลังงานน�า้ เช่น ทีโ่รงไฟฟ้าพลังน�า้เขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฏร์ธานี โรงไฟฟ้า
เขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา จะมีข้อจ�ากัดเรื่องปริมาณน�้าและไม่สามารถเดินเครื่องได้ตลอด 24 ชั่วโมง และกลุ่ม
โรงไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (SPP) ซึ่งมีก�าลังผลิตประมาณ 29 เมกะวัตต์ ก็อยู่ในกลุ่มโรงไฟฟ้าประเภทที่ไม่
สามารถผลิตไฟฟ้าได้ตามสั่งการได้ (Non firm) และภาคใต้ยังจ�าเป็นต้องพึ่งพาการส่งไฟฟ้าจากภาคกลางเฉลี่ย
วันละ 200 - 600 เมกะวัตต์ ซึ่งมีความเสี่ยงจากระยะทางส่งที่ยาวไกล 

ส�าหรับโรงไฟฟ้ากระบีใ่นปัจจุบัน ซึ่งใช้เชื ้อเพลิงน�า้มันเตา จะมีต้นทุนการผลิตสูง ซึ่งจะใช้เป็น 
โรงไฟฟ้าเดินเครื่องเสริมระบบ เฉพาะกรณีทีม่ีการซ่อมบ�ารุงโรงไฟฟ้าหรือแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติตามแผน  
ซึ่งไม่สามารถรองรับการช่วยระบบฉุกเฉินได้ 

จะเห็นได้ว่า การผลิตไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งเป็นพื้นที่ซึ่งมีการเติบโตทางเศรษฐกิจต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
จากการท่องเทีย่ว และภาคอุตสาหกรรมในพื้นที ่ซึ่งจะพบความเสีย่งต่อการใช้ไฟฟ้าไม่เพียงพอ หากขาดการ
บริหารจัดการทีด่ี รวมทัง้ระบบไฟฟ้าจ�าเป็นต้องมีความสมดุล ทั้งทางด้านก�าลังผลิตและระบบส่งไฟฟ้าภายใน
พื้นที ่ และไม่ควรพึ่งพาพลังงานชนิดใดชนิดหนึง่มากเกินไป เพื่อให้ระบบไฟฟ้ามีเสถียรภาพ สามารถรองรับ
เหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

นอกจากนี ้ การมีโรงไฟฟ้าในพื ้นทีภ่าคใต้ นอกจากจะช่วยรักษาความมัน่คงด้านพลังงานแล้ว  
ยังเป็นการสร้างคุณภาพชีวิตทีดี่ให้แก่พี่น้องภาคใต้ ช่วยสร้างระบบเศรษฐกิจทีเ่ข้มแข็ง จากการรับประกันถึง
การมีไฟฟ้าเพียงพอ และเสริมการแข่งขันภาคการท่องเที่ยวที่เป็นจุดแข็งของพื้นที่ภาคใต้อีกด้วย

6



กระบี่

ตรัง

สตูล

ยะลา

พังงา

ภูเก็ต

ระนอง สุราษฎร์ธานี

นครศรีธรรมราช

พัทลุง

สงขลา

ปัตตานี

นราธิวาส

ชุมพร

848,254,457
467,529

871,307,244
641,947

364,678,230
318,427

415,594,799
524,660

607,346,922
266,362

2,672,561,503
397,697

399,223,599
189,154

2,898,099,557
1,053,538

1,698,825,332
1,555,171

482,005,078
524,214

3,506,845,524
1,419,833

538,780,693
703,746

425,577,298
792,275

838,775,325
508,347

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์
ในพื้นที่ภาคใต้ ปี 2559 (กิโลวัตต์/ปี)

อ้างอิง : กลุ่มยุทธศาสตร์ ส�านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงพลังงาน

และจ�านวนประชากร (คน)
อ้างอิงข้อมูล (ประชากร) จาก สถิติจ�านวนประชากรและบ้าน 

ณ ฐานข้อมูลปัจจุบัน (ณ เดือนพฤษภาคม 2560)  
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย : stat.dopa.go.th
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ที่มา :  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ข้อมูล ณ เมษายน 2559)
 กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน  (ข้อมูล ณ มีนาคม 2560)

ระบบ-ก�าลังผลิตไฟฟ้าภาคใต้ 
vs ที่ตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนภาคใต้
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เวทีรับฟังความเห็น
ชี้คนใต้ต้องการโรงไฟฟ้า

เพือ่เป็นการลดความขัดแย้งกรณกีารสร้างโรงไฟฟ้าในพืน้ทีภ่าคใต้ ทีย่งัมกีลุ่ม
คัดค้านไม่เห็นด้วย และเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านสถานการณ์พลังงานเพิ่ม
ขึ้น รัฐบาลจึงได้ขับเคลือ่นการจัดกิจกรรมรับทราบความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์
พลังงานในพื้นทีภ่าคใต้ ตามค�าสัง่หัวหน้า คสช. ที ่ 4/2560 โดยได้จัดเวทีให้ความรู้
และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นจ�านวน 3 เวที ครอบคลุมพื้นที่  
14 จังหวัดภาคใต้ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา 

ขอบคุณภาพจาก :
http://122.155.92.12/centerWeb/Uploads/Image/2559

http://aemstatic-ww2.azureedge.net/content/dam/pe/online-articles/2014
https://cleandisruption.com
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โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทัง้สิน้ 3,485 คน แบ่งเป็นเวทีที ่ 1 จังหวัดกระบี่  
มีผู้เข้าร่วม 1,182 คน จาก 4 จังหวัด ได้แก่ ภูเก็ต กระบี่ พังงา และตรัง เวทีที่ 2 
จังหวัดสรุาษฎร์ธานี ผู้เข้าร่วม 1,167 คน จาก 4 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร ระนอง 
สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช และสุดท้ายเวทีที ่ 3 จัดขึ้นที ่ จังหวัดสงขลา  
มีผู้เข้าร่วม 1,136 คน จาก 6 จังหวัด ได้แก่ พัทลุง สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และ
นราธิวาส 

จากทุกเวทีดังกล่าว ได้แบ่งกิจกรรมเป็น 2 ช่วง คือภาคเช้าเป็นการสร้าง
ความรู ้ความเข้าใจสถานการณ์ไฟฟ้าในพื ้นทีภ่าคใต้ในปัจจุบันและอนาคต  
ทางเลือกในการสร้างโรงไฟฟ้าที่เป็นไปได้ รวมทั้งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม และภาคบ่ายเป็นการเปิดให้แสดงความคิดเห็นของผู้แทนจาก
ภาคส่วนต่างๆ ซึ่งนอกจากได้ให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมโดยตรง ยังให้มีการ
ถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์และสถานีวิทยุในพื้นที่ภาคใต้ไปพร้อมกัน จึงเชื่อว่า
ประชาชนจะได้รับความรู้ความเข้าใจร่วมกัน

ทัง้นี ้จากเวทีฯ ดังกล่าว พบว่า ความคิดเห็นจากประชาชนส่วนใหญ่เห็น
ถึงความจ�าเป็นทีค่วรสร้างโรงไฟฟ้าในภาคใต้ รองลงมาคือยังไม่แน่ใจ และมีเพียง
ส่วนน้อยทีเ่ห็นว่าไม่ควรสร้างโรงไฟฟ้าในภาคใต้ แต่เห็นควรให้ใช้การบริหาร
จัดการพลังงานแทน เช่น รณรงค์ประหยัดไฟฟ้า หรือส่งเสริมการใช้พลังงาน
หมุนเวียน เป็นต้น 

โดยกระทรวงพลังงาน จะได้เร ่งประชาสัมพันธ์ท�าหน้าทีส่ ือ่สารกับ
ประชาชนสร้างความเข้าใจในสถานการณ์พลังงานภาคใต้อย่างต่อเนือ่งว่า ความ
ต้องการพลังงานจะแปรผันตรงกับความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ เมือ่เศรษฐกิจใน
ภาคใต้เจริญขึ้น ก็ต้องใช้พลังงานมากขึ้น จึงจ�าเป็นต้องมีโรงไฟฟ้าหรือแหล่ง
พลังงานหลักทีม่ีความเสถียร ไม่มีความเสีย่งที่จะขาดแคลนพลังงานเป็นช่วงๆ 
หรือเป็นเวลานาน และยังต้องสามารถรองรับความต้องการของประชาชนในพื้นที่
ได้ทัง้หมด โดยพลังงานทางเลือกนัน้ จะเป็นเพียงตัวช่วยหรือสนับสนุนให้เกิด
ความมั่นคงยิ่งขึ้น 
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เปิด 2 ทางเลือกผ่านทางตัน 
ความมั่นคงไฟฟ้าภาคใต้

การผลิตไฟฟ้าในปัจจุบัน โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าเชื ้อเพลิงถ่านหิน
เทคโนโลยีสะอาด อยู่ระหว่างการชะลอโครงการ และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย (กฟผ.) จ�าเป็นต้องกับท�าการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือ 
EIA และผลกระทบต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของชุมชนหรือ EHIA ใหม่
ทั้งหมด ซึ่งต้องมีขั้นตอนที่ใช้ระยะเวลายาวนานพอสมควร คาดว่าการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าจะแล้วเสร็จ และสามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบต้องเลือ่นออกไปอย่าง
น้อยเป็นปี 2566-2568 หรือล่าช้ากว่าก�าหนดเดิม 4-6 ปี เป็นอย่างน้อย

ดงันั้นทาง กฟผ. จงึได้มีแผนส�ารองรบัมือ โดยเฉพาะในกรณีหากภาครฐั 
จะยุติโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินดังกล่าว ซึ่งได้เตรียมไว้ 2 ทางเลือกเพื่อให ้
ภาครัฐพิจารณา ได้แก่

ทางเลือกที่ 1 ศึกษาพื้นที่ที่เหมาะสม ก่อสร้างโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงก๊าซ
ธรรมชาติเหลว (LNG) ในพื้นทีท่ี่เหมาะสมทีสุ่ดใน 4 จังหวัด คือ จังหวัด
สรุาษฎร์ธาน ีจังหวัดสงขลา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดตรัง ซึง่เบือ้ง
ต้นมีความเป็นไปได้มากทีสุ่ดคือ การสร้างโรงไฟฟ้า LNG ในอ�าเภอทับสะแก 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพราะ กฟผ. มีพื ้นทีอ่ยู่แล้ว และติดริมทะเลลึก 
สามารถสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ รวมทั้งยังท�าให้การก่อสร้างสายส่งสั้นลง 

แต่การสร้างโรงไฟฟ้า LNG สิ่งที่จะต้องเผชิญคือ ค่าไฟฟ้าที่จะแพงขึ้น
ในอนาคต เพราะหากเทียบกับเชื้อเพลิงจากก๊าซธรรมชาติ และถ่านหินแล้ว 
LNG จะมีต้นทุนที่เพิ่มขึ้น จึงยังควรเป็นทางเลือกที่ต้องมีการศึกษาผลกระทบ
ให้รอบด้านเช่นกัน

ทางเลือกที่ 2 การซือ้ไฟฟ้าจากประเทศเพือ่นบ้าน ได้แก่ประเทศ
มาเลเซีย ซ่ึงมาเลเซียได้แสดงความพอใจทีจ่ะสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินแห่งใหม่ 
เพือ่ส่งไฟฟ้าเข้ามาขายให้กับไทย เพือ่เสริมความมัน่คงไฟฟ้าให้กับภาคใต้
โดยตรง ซึ่งน่าจะคุ้มค่ากว่า โรงไฟฟ้า LNG เนือ่งจากมีการใช้เชื้อเพลิงจาก
ถ่านหินและเป็นสัญญาซื ้อขายไฟฟ้าโดยตรง ซึ ่งจะต่างจากข้อตกลงแลก
เปลีย่นกระแสไฟฟ้าเพื ่อความมัน่คงระหว่างไทย-มาเลเซียในปัจจุบัน  
ที่สามารถจัดส่งกระแสไฟฟ้าได้ไม่เกิน 300 เมกะวัตต์ 

โดยการพิจารณาทางเลือกต่างๆ นั้น ยังไม่ได้ข้อสรุปเพราะจ�าเป็นต้อง
ศึกษาแผนส�ารองอืน่ๆ ควบคู่ไปกับความเสีย่งต่างๆ ทีจ่ะเกิดขึ้นกับการสร้าง
โรงไฟฟ้าใหม่ในภาคใต้ เพราะท้ายสุดแล้ว กระทรวงพลงังานจะไม่ยอมปล่อย
ให้ภาคใต้ต้องเผชิญกับปัญหาไฟฟ้าดับได้ เนือ่งจากภาคใต้เป็นพืน้ทีเ่ศรษฐกิจ
ที่ส�าคัญของประเทศ ซึ่งการตัดสินใจทัง้หมดทั้งมวลนัน้ สุดท้ายต้องน�ามาซึ่ง
ความมั่นคงด้านพลังงานเป็นตัวตั้ง และการยอมรับจากประชาชนในพื้นที่นั้นๆ 
ที่จะเป็นค�าตอบสุดท้ายว่า ภาคใต้จะต้องมีโรงไฟฟ้าหลักหรือไม่ 

อ้างอิงข้อมูล: 
พลังงานจังหวัดสงขลา พลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช 

พลังงานจังหวัดพัทลุง พลังงานจังหวัดยะลา
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ความเชื ่อมโยงของยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน และยุทธศาสตร ์
การพัฒนาจังหวัดในภาคใต้ มีจุดแข็งที่สามารถสรุปได้ 3 ข้อ ดังนี้

 มีความได้เปรียบเรื่องแหล่งพลังงานที่น�ามาผลิตไฟฟ้า
แหล่งวัตถุดิบผลิตพลังงานทีน่�าไปผลิตไฟฟ้าในภาคใต้มีศักยภาพมาก  

โดยจะยกตัวอย่างทีจ่ังหวัดนครศรีธรรมราช แค่เพียงจังหวัดเดียวยังมีแหล่ง 
ผลิตพลังงานที่น�าไปไฟฟ้าได้หลากหลายเช่น

ชีวมวล
ทะลายปาล์ม  ก�าลังผลิตติดตั้ง  15,250  กิโลวัตต์
ไม้ยางพารา  ก�าลังผลิตติดตั้ง  20,800  กิโลวัตต์
ก๊าซชีวภาพ ก�าลังผลิตติดตั้ง  5,316  กิโลวัตต์
พลังงานลม ก�าลังผลิตติดตั้ง  101,000  กิโลวัตต์
ลมร้อนทิ้ง ก�าลังผลิตตั้ง  37,000  กิโลวัตต์
รวมก�าลังผลิตติดตั้งทั้งสิ้น 179,848  กิโลวัตต์
นอกจากนี ้ ในอกีหลายพืน้ทีข่อง 14 จังหวัดภาคใต้ ยงัมศัีกยภาพเพียง

พอทีจ่ะสามารถพัฒนาด้านพลังงานทดแทน ทัง้จากแสงอาทิตย์ ลม ขยะ น�้าเสีย 
และมูลสัตว์ เป็นต้น 

 เป็นแหล่งอุตสาหกรรมพลังงานและธุรกิจพลังงานที่ส�าคัญ
ตัวอย่างแหล่งพลังงานก๊าซธรรมชาติทีส่ �าคัญจากแหล่งพัฒนาร่วม 

ไทย-มาเลเชีย (JDA-A18) ในอ่าวไทยได้ถูกน�าไปใช้ผลิตไฟฟ้าทีโ่รงไฟฟ้าจะนะ 
จังหวัดสงขลา ที่สามารถป้อนไฟฟ้าให้กับจังหวัดตรัง พัทลุง สงขลา สตูล ปัตตานี 
ยะลา นราธิวาส ชุมพร ทัง้หมดรวมกัน ในขณะทีภ่าคเอกชนมีการลงทุนด้าน
พลังงานทดแทนอย่างคึกคัก ด้วยปัจจัยของแหล่งวัตถุดิบทีอุ่ดมสมบูรณ์ดังทีก่ล่าว
มาแล้วตอนต้น ท�าให้ภาคใต้มีแนวโน้มการพัฒนาพลังงานทดแทนที่เด่นชัดมากขึ้น
ควบคู่กับการสร้างความมั่นคงไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าหลัก

ขอบคุณภาพจาก :
www.thairat.co.th
www.khaosod.co.th
www.prachachat.net
www.eg.mahidol.ac.th
www.vcharkarn.com
https://i.ytimg.com/vi/oFHAMIgj3rI/maxresdefault.jpg
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทับสะแก

ภาคใต้กับศักยภาพ
ด้านพลังงาน

1

2
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อ้างอิงข้อมูล: 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

www.energy.go.th
th.wikipedia.org

www.thaigov.go.th

 มีศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการใช้พลังงานทาง
เลือกที่ใช้ได้จริง

ตัวอย่างโครงการต้นแบบทีเ่ห็นภาพชัดเจน
ทีสุ่ด น ่าจะเป ็น โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย ์
ทับสะแก ต้นแบบเทคโนโลยีอันล�า้สมัย จากอ�าเภอ
ทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งได้เดินเครื่องเข้า
ระบบของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 
ไปแล้วเมือ่เดือนสิงหาคม 2559 มีขนาดก�าลังการ
ผลิตที่ 5 เมกะวัตต์ (คิดเป็นพื้นที ่ 250 ไร่ เมือ่รวม
อาคารควบคุมพื้นที่ถนน และพื้นที่สีเขียวในโครงการ) 
และย ังเป ็นหน ึง่ ในโครงการลดการปล ่อยก ๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ของ กฟผ. เพื่อสนองนโยบายของ
ภาครัฐในการน�าพลังงานหมนุเวียนมาผลติไฟฟ้าตาม
แผนการพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทาง
เลือกร้อยละ 25 ใน 10 ปี (พ.ศ. 2555 - 2564) ของ
ประเทศ

นอกจากนี ้ ในพื้นทีเ่กาะหลายแห่งในภาคใต้
ยังมีการใช้โซลาร์เซลล์ผลิตไฟฟ้าใช้ภายในเกาะด้วย 
ไม่ว ่าจะเป็นทีอ่ ุทยานแห่งชาติหมู่ เกาะอ่างทอง 
เกาะตะรุเตา เกาะสมุย เกาะพยาม เป็นต้น ซึ่งได้รับ
ความสนใจจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชนในการขอเข้า
ศึกษาดูงานเป็นจ�านวนมาก

3
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ENERGY
FOCUS

โรงไฟฟ้าหลัก
ที่สร้างความมั่นคง
ให้กับระบบไฟฟ้า
ของภาคใต้

CHANA
POWER
PLANT KHANOM

POWER
PLANT

VS

โรงไฟฟ้าทีเ่รียกว่าเป็นก�าลังหลักของ
ภาคใต้ ก็คือโรงไฟฟ้าจะนะ และ โรงไฟฟ้าขนอม 

ซึง่ท ัง้สองแห่งนี ้เป ็นโรงไฟฟ้าท ีใ่ช ้ก ๊าซธรรมชาติ 
ในการผลิตไฟฟ้าทัง้คู่ โดยโรงไฟฟ้าจะนะนั้นมีก�าลังติดตั้ง

อยู ่ที ่ 1,476 เมกะวัตต์ (ผลิตจริง 1,126 เมกะวัตต์) และ  
โรงไฟฟ้าขนอม (หน่วยท่ี 4) มกี�าลงัผลติตดิต้ังอยูท่ี่ 970 เมกะวตัต์ 
(ผลิตจริง 930 เมกะวัตต์) ที่หล่อเลี้ยงความต้องการใช้ไฟฟ้า

ของชาวใต้ ณ ปัจจุบันที่มีประมาณถึง 2,700 เมกะวัตต์ และ
มีแนวโน้มจะขยายอัตราการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง 
Energy Plus Special จะขอเจาะลึกไปที ่2 โรงไฟฟ้าหลักใน

ภาคใต้ทัง้ 2 แห่งนี้ว่ามีความส�าคัญอย่างไร ในการสร้างมั่นคง
ด้านระบบไฟฟ้าในภาคใต้รวมถึงได้สร้างประโยชน์อะไรบ้างให้กับ
คนในพื้นที่ตั้งโรงไฟฟ้า
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ท�าให้ระบบไฟฟ้ามีความมั่นคงมากขึ้นกว่าปัจจุบัน และได้เล็งเห็นว่า
จังหวัดสงขลาเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจการลงทุนทีห่ลากหลาย 
และยังเป็นจังหวัดทีม่ีการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในภาคใต้และมีแนวโน้ม
ความต้องการใช้ไฟฟ้ามากขึ้นทุกปี โดยยอดความต้องการใช้ไฟฟ้า
อยู่ที ่ 515 เมกะวัตต์หรือมีการใช้ไฟฟ้าอยู่ที ่ 3,221 ล้านหน่วยต่อปี 
คิดเป็นสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 25 จากทั้ง 14 จังหวัดในภาคใต้

จังหวัดสงขลา นอกจากจะเป็นทีต่ั้งของโรงไฟฟ้าจะนะแล้ว
ยังมีความส�าคัญในฐานะเป็นเมืองท่าด้านฝั่งตะวันออกของภาคใต้
ตอนล่าง เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและการลงทุนที ่หลากหลาย  
มธีรรมชาติทีส่วยงาม เป็นแหล่งท่องเทีย่วทีส่�าคัญของภาคใต้ และ 
ทีส่�าคญั ยังมีแหล่งพลังงานอุดมสมบูรณ์จากการขดุพบก๊าซธรรมชาต ิ
ในอ่าวไทย บริเวณพื ้นทีพ่ัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย (Malaysia- 
Thailand Joint Development Area) ห่างจากจังหวัดไป  
260 กิโลเมตร

โรงไฟฟ้าจะนะ 
ความมั่นคงด้านไฟฟ้าภาคใต้

โรงไฟฟ้าจะนะ ถือเป็นโรงไฟฟ้าหลักส�าคัญทีร่องรับการใช้
ไฟฟ้าในจังหวัดตรัง พัทลุง สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส 
ชมุพร ท้ังหมดรวมกนั ตัง้อยู่บนพื้นท่ีต�าบลป่าชงิและต�าบลคลองเปียะ 
อ�าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา มพีื้นท่ีประมาณ 775 ไร่ ซึง่ประกอบด้วย
โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน 2 ชุด ใช้ก๊าซธรรมชาติจากแหล่งพัฒนา
ร่วมไทย-มาเลเชีย (JDA-A18) ในอ่าวไทยเป็นเชื้อเพลิงในการผลิต
ทัง้เป็นหนึง่ในโรงไฟฟ้าทีถู่กบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาก�าลงัผลติไฟฟ้า
ของประเทศไทย พ.ศ. 2547-2558 มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความ
มัน่คงให้ระบบไฟฟ้าของภาคใต้และประเทศไทย โดยเฉพาะภาคใต้
ตอนล่างซึง่มแีนวโน้มการขยายตัวทางเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 
อย่างต่อเนือ่งและมกีารลงทนุค่อนข้างสงู ดังนัน้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) จงึมีแนวคดิว่าภาคใต้ควรมีโรงไฟฟ้าเพิ่มขึน้
เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าในอนาคตได้อย่างมีประสิทธภิาพและ

CHANA
POWER PLANT
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123   271 148
(ล้าน ลบ.ฟุต/วัน) (ล้าน ลบ.ฟุต/วัน) (ล้าน ลบ.ฟุต/วัน)

โรงไฟฟ้าจะนะ
ชุดที่ 1

โรงไฟฟ้าจะนะ
ชุดที่ 2

ขนาดก�าลังผลิตสุทธิ

ปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติ

710 766
เมกะวัตต์ เมกะวัตต์

1,476
เมกะวัตต์

ข้อมูลโครงการโรงไฟฟ้าจะนะ

โรงไฟฟ้าจะนะ ชดุที่ 1 เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมแบบเพลาผสม (Multi Shaft Combined 
Cycle) ขนาดก�าลังผลิตสุทธ ิ710 เมกะวตัต์ สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าปีละประมาณ 4,975 ล้านกโิลวตัต์-
ชั่วโมง โดยใช้ก๊าซธรรมชาติประมาณ 123 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ปัจจุบันได้ปรับปรุงประสิทธิภาพโรงไฟฟ้า 
ให้สามารถเดินเครื่องด้วยน�้ามันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงส�ารองในกรณีที่แหล่งจ่ายก๊าซธรรมชาติหยุดซ่อมตามวาระ

โรงไฟฟ้าจะนะ ชุดที่ 2 เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมแบบเพลาเดี่ยว (Single Shaft Combined Cycle) ซึ่งเป็นโครงการที่ขยาย
ก�าลังผลิตไฟฟ้าในพื้นที่เดิมของ กฟผ. ขนาดก�าลังผลิตสุทธิ 766 เมกะวัตต์ สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าปีละประมาณ 5,958 ล้านกิโลวัตต์-
ชั่วโมง ใช้ก๊าซธรรมชาติประมาณ 148 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน

โรงไฟฟ้าจะนะ ชุดที่ 1 
ขนาดก�าลังการผลิตติดตั้ง 710 เมกะวัตต์ 
ก่อสร้างเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2548
เดินเครื่องเชิงพาณิชย์         15 กรกฎาคม พ.ศ. 2551
** เป็นโรงไฟฟ้าที่บรรจุในแผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย 

พ.ศ. 2547 - 2558 หรอื Power Development Plan 2004 - 2015 PDP 2004 **
โรงไฟฟ้าจะนะ ชุดที่ 2 
ขนาดก�าลังการผลิตติดตั้ง 766 เมกะวัตต์ 
ก่อสร้างเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 
เดินเครื่องเชิงพาณิชย์       15 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
** เป็นโรงไฟฟ้าที่บรรจุในแผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย 

พ.ศ. 2551 - 2564 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 หรือ PDP 2007 Revision 2 **
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โรงไฟฟ้าจะนะ 
 ต้นแบบโรงไฟฟ้าที่ชุมชนมีส่วนร่วม

โรงไฟฟ้าจะนะ เรียกได้ว่าเป็นโรงไฟฟ้าทีชุ่มชนมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน
ของโครงการ ตั้งแต่ช่วงก่อนการด�าเนินโครงการ ก็มีการกระบวนการรับฟังความ
คิดเห็นของชุมชน และมีส่วนส�าคัญในการก�าหนดมาตรการต่าง ๆ ในรายงานผล 
กระทบสิง่แวดล้อม และในระหว่างด�าเนินการก่อสร้างโครงการ ตลอดจนการ 
มีส่วนร่วมในระยะด�าเนินโครงการ ผ่านรูปแบบคณะกรรมการและคณะท�างาน
ไตรภาคี โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ และตัวแทนชุมชน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการร่วม
ท้ังหมด 5 ชดุ อีกท้ังยังมกีารจดัตั้งกองทุนพฒันาไฟฟ้า เพื่อสร้างสรรค์การอยู่ร่วมกนั
ระหว่างโรงไฟฟ้ากบัชุมชนในพื้นท่ีรอบโรงไฟฟ้า ให้เกิดการพฒันาพลังงานอย่างย่ังยนื 
โดยช่วงระหว่างก่อสร้าง โรงไฟฟ้าจะนะได้จัดสรรงบประมาณปีละ 5.1 ล้านบาท 
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน แบ่งเป็นต�าบลทีอ่ยู่ในพื้นที่รอบใน 5 ต�าบล  
โดยจะได้รับงบประมาณปีละ 500,000 บาท และต�าบลทีอ่ยู่พื ้นทีร่อบนอก 
จ�านวน 9 ต�าบล ได้รับงบประมาณปีละ 280,000 บาท โดยงบประมาณเหล่านี ้
ได้น�ามาใช้พัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้าให้มีความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนและเข้มแข็งขึ้น

ธนาคารปูม้า คลองนาทับ  
 ตัวอย่างโครงการพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง

โครงการธนาคารปูม้า คลองนาทับ เป็นความร่วมมือระหว่าง กฟผ. กับ
องค์กรภาคประชาชนในต�าบลนาทับ และสมาคมเรือประมงชายฝั่งคลองนาทับ  
ทีร่ ่วมกันฟื ้นฟูแหล่งเพาะพันธุ์สตัว์น�า้ และปลูกป่าชายเลนตามแนวตลิง่ ซึ ่ง 
คลองนาทับเป็นสายน�า้หลักในการประกอบอาชีพประมงของประชากรต�าบล 
นาทับ และพื้นที่ใกล้เคียง และจะเป็นประโยชน์ต่อชาวประมงพื้นบ้านในระยะยาว 
นับเป็นธนาคารปูแห่งแรกในอ�าเภอจะนะ

ปัจจุบัน โครงการธนาคารปูม้า คลองนาทับ ได้รับความร่วมมือจากชุมชน
ทีป่ระกอบอาชีพการท�าประมงชายฝั่งน�าปูม้าซึ่งมีไข่นอกกระดองทีพ่ร้อมจะฟัก
เป็นลูกปูม้าจ�านวนละกว่า 40 ตัว น�ามาพักให้ปูม้าได้วางไข่และฟักออกมาเป็นตัว 
ซึง่แม่ปมู้าแต่ละตัวจะมไีข่มากกว่า 1 ล้านฟอง ก่อนจะปล่อยลกูปมู้ากลับคืนสู่
คลองนาทับ ซึ่งเป็นการฟื้นฟูระบบนิเวศท�าให้จ�านวนปูม้าในคลองนาทับมีปริมาณ
มากขึ้น และยังส่งผลให้ปริมาณสัตว์น�า้ในคลองนาทับชนิดอืน่มีมากขึ้นตามไปด้วย 
นอกจากจะเป็นการฟื้นฟูแหล่งน�้าให้เกิดความอุดมสมบูรณ์แล้ว ยังสร้างรายได้
และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้ชุมชนที่อาศัยแหล่งน�้าในการด�ารงชีวิตอีกด้วย

อ้างอิงข้อมูล : 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
ขอบคุณภาพจาก : 
projects-pdp2010.egat.co.th
www.iie.or.th, oknation.nationtv.tv
chana.egat.co.th, upic.me
www.prachachat.net, projects-pdp2010.egat.co.th
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โรงไฟฟ้าขนอม
เสริมก�าลังโรงไฟฟ้าหลักภาคใต้
โรงไฟฟ้าขนอม ถือเป็นโรงไฟฟ้าเอกชนขนาดใหญ่ที่สุดในภาคใต้ โดยไฟฟ้า

จากโรงไฟฟ้าขนอมได้ถูกแจกจ่ายไปยัง 4 จังหวัดในภาคใต้ คือ จังหวัด
สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง กระบี่ ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 484 ไร่ บริเวณปากน�้า
ขนอม อ�าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ปัจจุบันโรงไฟฟ้าขนอมหน่วยที่ 4 มี
สัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement - PPA) กับการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จ�านวน 930 เมกะวัตต์ เป็นระยะเวลา 25 ปี ส�าหรับ
เชื้อเพลิงที่ใช้ผลิตไฟฟ้าใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลัก โดยมีแหล่งที่มาของก๊าซ
ธรรมชาติมาจาก 2 แหล่งผลิตในอ่าวไทย นัน่คือ แหล่งเอราวัณ และแหล่งบงกช 
โดยโรงไฟฟ้าขนอมจะรับก๊าซธรรมชาติจากสถานีส่งก๊าซ ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณตอน
เหนือของโรงไฟฟ้าขนอม ซึ่งระบบส่งก๊าซนีจ้ะเพียงพอต่อความต้องการของโรง
ไฟฟ้าสูงสุดประมาณ 230 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ทีค่วามสามารถในการผลิต
สูงสุด (Maximum Load)

KHANOM
POWER PLANT

SURAT 
THANI

NAKHON
SI THAMMARAT

TRANG

KRABI
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ข้อมูลโครงการโรงไฟฟ้าขนอม
จากอดีตสู่ปัจจุบัน
โรงไฟฟ้าขนอม ประกอบด้วยโรงไฟฟ้าซึ่งแยกตามลักษณะ และวิธีการผลิต ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

โรงไฟฟ้าพลังความร้อน และโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม

   โรงไฟฟ้าพลังความร้อน (Thermal Power Plant)
ในอดีตโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนบนเรือขนอม เป็นหนึ่งในหลายโครงการที ่ กฟผ.เร่ง

ด�าเนนิการก่อสร้าง ทัง้นีเ้นือ่งจากเป็นโรงไฟฟ้าทีส่ามารถด�าเนินการได้แล้วเสร็จอย่างรวดเร็ว ใช้ระยะเวลาใน
การก่อสร้าง และน�ามาติดตั้งเสร็จภายใน 2 ปี ซึ่งหากเป็นโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนแบบทัว่ๆ ไปแล้ว จะต้องใช้
เวลาในการก่อสร้างอย่างน้อย 4 ปี และโรงไฟฟ้าพลังความร้อนบนเรือขนอมแห่งนี ้สามารถช่วยแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนไฟฟ้าในภาคใต้ได้ทันกับสถานการณ์ ซึ่งโรงไฟฟ้าพลังความร้อนขนอมเป็นโรงไฟฟ้าแบบพิเศษ
ที่ท�าการประกอบส�าเร็จรูปจากต่างประเทศ โดยก่อสร้างบนเรือขนาดใหญ่ แล้วน�ามาติดตั้งบริเวณปากน�้า
ขนอม อ�าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมีสภาพภูมิประเทศทีเ่หมาะสม คือมีเส้นทางคมนาคมน�้าลึก 
และกว้างพอส�าหรับการลากจูงโรงไฟฟ้าเข้าติดตั้ง ตลอดจนสามารถขนส่งน�า้มันเชื้อเพลิงทางเรือ เพื่อป้อนโรง
ไฟฟ้าได้อย่างสะดวกมีแหล่งน�้าใช้ส�าหรับป้อนโรงไฟฟ้า และใช้ระบายความร้อนจากเครื่องหล่อเย็นเพียงพอ
และมีเนือ้ทีม่ากพอทีจ่ะสามารถขยายโรงไฟฟ้าได้ในอนาคต ประกอบกับอยู่ใกล้ทีต่ั้งแหล่งก๊าซธรรมชาติซึ่งจะ
น�ามาพัฒนาก่อสร้างโรงไฟฟ้าแบบพลังความร้อนในอนาคต 

ส�าหรับโรงไฟฟ้าขนอม พลังความร้อนร่วมในระยะแรก มี 2 ชุด คือ
1  โรงไฟฟ้าพลังความร้อน ชุดที่ 1 (Barge 1 Power Plant)
 กฟผ.ได้ด�าเนินการส�ารวจและจัดท�ารายงานการศึกษาความเหมาะสมของโครงการโรงไฟฟ้าพลัง

ความร้อน ชุดที่ 1 แล้วเสร็จในเดือนตุลาคม 2521 ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ด�าเนินการ
ก่อสร้าง เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2522 ส่วนงานก่อสร้างบริเวณที่ตั้งเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2522 
ส่วนงานก่อสร้างตัวเรือและโรงไฟฟ้าจากประเทศญี่ปุ่น แล้วเสร็จเมื่อวันที ่25 กันยายน 2523 ใช้
เรือลากจูงจากประเทศญี่ปุ่นมายังที่ติดตั้งคิดเป็นระยะทาง 3,000 ไมล์ทะเล ใช้เวลาเดินทาง 18 วัน 
มาถึงประเทศไทยเมือ่วันที ่ 13 ตุลาคม 2523 และน�าเข้าติดตัง้บนแท่นแล้วเสร็จเมื่อวันที ่ 15 
ตุลาคม 2523 จากนั้นได้ท�าการทดสอบอุปกรณ์ต่างๆ และทดสอบเดินเครื่องจนเป็นทีเ่รียบร้อย 
สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าระบบได้เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2524 โดยมีก�าลังการผลิตติดตั้ง 75 
เมกะวัตต์

2  โรงไฟฟ้าพลังความร้อนชุดที่ 2 (Barge 2 Power Plant)
 ส�าหรับงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนขนอม ชุดที ่ 2 เป็นโครงการเร่งด่วนของ กฟผ. ทีน่�า

เสนอไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่6 เพื่อเสริมความมัน่คงของระบบไฟฟ้า
ในภาคใต้ และได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ด�าเนินการก่อสร้างเมือ่วันที ่ 1 กรกฎาคม 2529 
งานก่อสร้างตัวเรือ และงานติดตั้งอุปกรณ์โรงไฟฟ้าจากประเทศเกาหลีใต้ ได้เริ่มด�าเนินการในเดือน
มถุินายน 2530 ท�าการบรรทกุโรงไฟฟ้าบนเรือขนส่งขนาดใหญ่มายงัประเทศไทยและน�าเข้าติดตัง้
เสร็จเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2531 จากนั้นได้ท�าการก่อสร้างโรงไฟฟ้าส่วนที่ยังไม่แล้วเสร็จต่อ ท�าการ
ทดสอบอุปกรณ์ และทดสอบเดินเครื่องจนเรียบร้อยจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าระบบได้เมื ่อวันที่ 6 
พฤศจิกายน 2532 โดยมีก�าลังการผลิตติดตั้ง 75 เมกะวัตต์ ต่อมาในปี 2533 ความต้องการพลังงาน
ของประเทศได้เพิ่มขึ้นสูงมาก โดยความต้องการพลังไฟฟ้านัน้ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทัง้ใน
ปัจจุบัน และในอนาคต กฟผ. จึงได้วางแผนงานเพื่อสนองความต้องการทีเ่พิ ่มขึ ้น โดยเสนอ
โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมขนอมในแผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้า และได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เมือ่วันที ่3 พฤษภาคม 2534 
คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการฯ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2534
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ปัจจุบันโรงไฟฟ้าขนอมหน่วยที่ 4 
ก�าลังการผลิตติดตั้ง 970 เมกะวัตต์
การด�าเนินงานโรงไฟฟ้าขนอมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ในหน่วย 1-3 ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ระยะเวลา 20 ปี ได้หมดอายุสัญญาเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2559 
โดยรอบปี 2559 โรงไฟฟ้าขนอมผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. ในปริมาณ 2,007.24 กิกะวัตต์ชั่วโมง 
(ล้านหน่วย) โดยมีค่าเฉลี่ยความพร้อมในการเดินเครื่องตลอดทั้งปีร้อยละ 95.30 

  โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (Combine Cycle Gas Turbine Plant : CCGT)
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกันกับทีต่ั้งโรงไฟฟ้าพลังความร้อน ชุดที ่ 1 และ 2  

มีเนื้อที่ในการก่อสร้างประมาณ 30.5 ไร่ สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้า ได้เฉลี่ยปีละ 3,154 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง 
ประกอบด้วยเครื่องผลิตไฟฟ้าทัง้หมด 5 เครื่อง โดยแบ่งเป็นเครื่องผลิตไฟฟ้าแบบกังหันแก๊สจ�านวน 4 เครื่อง 
และแบบกังหันไอน�้าจ�านวน 1 เครื่อง รวมก�าลังการผลิตติดตั้งทั้งสิ้นประมาณ 674 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย

1  เครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันแก๊ส
 ขนาด 112 เมกะวตัต์ 4 เครื่อง ใช้ก๊าซธรรมชาตเิป็นเช้ือเพลิงหลัก และใช้น�้ามันดเีซลเป็นเช้ือเพลงิรอง 

ในแต่ละเครื่องรับก๊าซธรรมชาติได้สูงสุดวันละ 33.92 ล้านลูกบาศก์ฟุต (ในกรณีที่ต้องใช้น�้ามันดีเซล
แทนก๊าซ จะใช้น�้ามันดีเซลวันละ 0.835 ล้านลิตร) ก๊าซธรรมชาติที่ใช้ ได้มาจากอ่าวไทย โดยวางท่อ
จากแหล่งผลิตมาถึงโครงการฯ เป็นระยะทางประมาณ 320 กิโลเมตร

2  เครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันไอน�้า
 ขนาด 226 เมกะวตัต์ 1 ชดุ ใช้ความร้อนจากไอเสียของเครื่องกงัหนัแก๊สท้ัง 4 ชดุ เป็นพลังความร้อน 

ในการต้มน�า้ให้กลายเป็นไอน�า้ทีม่ีแรงดันสูงไปขับดันเครื่องกังหันไอน�า้แล้วฉุดเครื่องก�าเนิดไฟฟ้า
เพื่อผลิตไฟฟ้า
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พร้อมกันนั้น ในวันที่ 19 มิถุนายน 2559 โรงไฟฟ้าขนอมหน่วยที่ 4 ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม
ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลัก ก�าลังการผลิตติดตั้ง 970 เมกะวัตต์ ได้เดินเครื่องเชิงพาณิชย์และจ�าหน่าย
ไฟฟ้าทีผ่ลติได้ทัง้หมดให้แก่ กฟผ. ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว 25 ปี โดยในรอบปี 2559 โรงไฟฟ้า
ขนอมหน่วยที่ 4 ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. ในปริมาณ 3,629.66 กิกะวัตต์ชั่วโมง (ล้านหน่วย) โดยมี
ค่าเฉลีย่ความพร้อมในการเดินเครือ่งนับตัง้แต่วันเริ่มเดินเครือ่งเชิงพาณชิย์จนถึงสิน้ปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 
95.62

โรงไฟฟ้าขนอมหน่วยที่ 4: 
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (Combine Cycle Gas Turbine Plant : CCGT)

ขนาดก�าลังการผลิตติดตั้ง  970 เมกะวัตต์

ก่อสร้างเมื่อวันที่  19  สิงหาคม 2556

เดินเครื่องเชิงพาณิชย์  19 มิถุนายน 2559 

โรงไฟฟ้าขนอม สร้างการอยู่ร่วมกัน
ระหว่างธรรมชาติและอุตสาหกรรม
อาจจะกล่าวได้ว่า โมเดลของโรงไฟฟ้าขนอมเป็นการสร้างการอยู่ร่วมกันของธรรมชาติและ

อุตสาหกรรม เพราะพื้นทีป่ากน�า้ขนอมเป็นพื้นทีซึ่่งถูกขนาบด้วยภูเขาขนาดใหญ่สองลูก มีล�าคลอง
ขนอมเลียบชิดริมเขาทางด้านใต้ อีกฝั่งหนึ่งเป็นทีต่ั้งของโรงไฟฟ้าขนอมและโรงแยกก๊าซขนอม แต่ก็ยัง
สามารถรักษาพื้นทีไ่ว้ให้ใกล้เคียงกับสภาพธรรมชาติเดิมๆ ทั้งยังได้พัฒนาให้กลายเป็นแหล่งท่องเทีย่ว 
สร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับคนท้องถิ่นได้ และสิ่งทีโ่รงไฟฟ้าขนอมเน้นให้ความส�าคัญคือการปลูกฝัง
จิตส�านึกในกลุ่มเยาวชน ด้วยเชื่อว่าจะเป็นก�าลังส�าคัญมีบทบาทต่อการอนุรักษ์พลังงานในอนาคต โดย
ผ่านการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการสร้างบ้านใหม่ใต้ทะเล (โดยใช้ปะการังเทียม
จากตู้คอนเทนเนอร์) เพื่อพัฒนาแนวปะการังเทียม ส�าหรับเป็นแหล่งอาหาร ทีอ่ยู่อาศัย และอนุบาล
สัตว์น�า้ทางทะเล รวมถึงการทดแทนปะการังตามธรรมชาติทีถู่กท�าลายไป และยังส่งเสริมแหล่งท�า 
การประมงบริเวณชายฝั่งทะเลให้เป็นแหล่งผลิตอาหารทีม่ีความอุดมสมบูรณ์ ช่วยชุมชนทีป่ระกอบ
อาชีพประมงมีรายได้ที่มั่นคงขึ้น

การพัฒนาระบบไฟฟ้าของประเทศไทยจากอดีตสู่ปัจจุบัน ได้ให้ความส�าคัญกับยอมรับและ 
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจของประชาชน โดยภาครัฐจะต้องท�าความเข้าใจกับประชาชนเรื่องการม ี
โรงไฟฟ้าในชุมชน ให้ความรู ้เกี ่ยวกับโรงไฟฟ้าแต่ละประเภท โรงไฟฟ้าน�าไปสู่การพัฒนาชุมชน 
ได้อย่างไร รวมถึงการให้ประชาชนได้รับรู้ถึงนโยบายกองทนุพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าของ
กระทรวงพลังงาน ที่จะท�าให้ประชาชนทีอ่าศัยอยู่ในพื้นทีร่อบๆ โรงไฟฟ้า สามารถน�าเงินจากกองทุน 

ดังกล่าวไปพัฒนาชุมชนได้ตรงความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง เหมือนกับ 2 โรงไฟฟ้าหลกัของ
ภาคใต้นีท้ีท่่านผู้อ่านได้ทราบแล้วว่านอกจากจะสร้างความมัน่คงให้กับระบบไฟฟ้าในภาคใต้

แล้ว ยังสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืนในอนาคต

ขอบคุณภาพจาก : 
www.egco.com
www.khanom.egco.com
www.siamfishing.com
www.manager.co.th
www.unseentourthailand.com
www.nationradio.co.th
2g.pantip.com
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เขื่อนรัชชประภา..
ให้มากกว่าไฟฟา้

ENERGY
FOCUS
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“เขื่อนเชี่ยวหลาน” เป็นเขื่อนเอนกประสงค์ทีส่�าคัญ
แห่งหนึง่ของภาคใต้  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานนามให้ใหม่ว่า “เขื่อนรัชชประภา” 
ซึ่งมีความหมายว่า “แสงสว่างแห่งราชอาณาจักร”
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เน่ืองในโอกาสมหามงคลสมัยรชัชมังคลาภเิษก
เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ รัฐบาลยุคนัน้ได ้
มีโครงการสร้างเขื่อนเชี่ยวหลานปิดกนัล�าน�า้คลองแสง
ขึน้ เพือ่อ�านวยประโยชน์กบัราษฎรท้ังด้านชลประทาน
และการผลติไฟฟ้า เพือ่เฉลมิพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และยังถูกบรรจุอยู่ในแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห ่งชาติ  ฉบบัท ี ่ 4  
(พ.ศ.2520 - 2514) โดยเขื่อนเชี่ยวหลาน เริ่มด�าเนิน
การก่อสร้าง เมือ่วันที ่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2525  
แล้วเสร็จในเดือนกันยายน พ.ศ. 2530 และได้รับ 
พระมหากรุณาธคิณุจากพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั 
พระราชทานนามให้ใหม่ว่า “เขือ่นรัชชประภา”  
อันมีความหมายว่า “แสงสว่างแห่งรัชกาล” โดย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 พร้อมด้วย 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ได้เสด็จพระราชด�าเนินเปิดเขื่อน และโรงไฟฟ้าพลังน�้า 
เมื่อวันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2530

เขื ่อนรัชชประภา เป็นเขื ่อนเอนกประสงค์  
ตั้งอยู่ท่ีบ้านเชี่ยวหลาน ต�าบลเขาพงั อ�าเภอบ้านตาขนุ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี พื้นทีส่่วนใหญ่อยู่ในเขตอุทยาน
แห่งชาติเขาสก ตัวเขือ่นเป็นเขือ่นหินถมแกนดิน
เหนียว สันเขื่อนสูง 94 เมตร ยาว 761 เมตร และมี 
ตัวเชื ่อมปิดกันช่องเขาขาดอีก 5 แห่ง อ่างเก็บน�า้ 
มีความจุ 5,639 ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นทีอ่่างเก็บน�า้ 
185 ตารางกิโลเมตร โดยปริมาณน�า้ไหลเข้าอ่าง  
เฉลี่ยปีละ 3,057 ล้านลูกบาศก์เมตร

โรงไฟฟ้ารองที่เสริมความมั่นคง
ให้ระบบไฟฟ้าทางภาคใต้มายาวนาน

นายสมศักดิ์ เศวตกรต หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์ และชุมชน
สัมพันธ์ เขือ่นรัชชประภา กล่าวว่า โรงไฟฟ้าตั้งอยู่บนฝั่งขวาของล�าน�้า
คลองแสง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหลก็ ติดตัง้เครื ่องก�าเนดิไฟฟ้า 
ขนาดก�าลังผลิตเครื่องละ 80,000 กิโลวัตต์ จ�านวน 3 เครื่อง รวมก�าลัง
ผลิตทั้งสิน้ 240,000 กิโลวัตต์หรือ 240 เมกะวัตต์ และสามารถจ่ายเป็น 
พลังงานไฟฟ้าปีละ 440 ล้านหน่วย (กโิลวตัต์-ชม.) ป้อนเข้า อ�าเภอเวยีงสระ  
ชัยบุรี บ้านตาขุน วิภาวดี พระแสง และที่ เกาะเต่า ของ อ�าเภอเกาะพะงัน 
ส�าหรับการผลิตไฟฟ้าจากเขื่อนรัชชประภาเป็นการผลิตเพื่อเสริมความ
มัน่คงในช่วงทีเ่กิดความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด ซึ่งในภาคใต้จะเป็นตอนค�า่ 
(ประมาณ 18.00 – 20.00 น.) ทัง้นี้การเดินเครื่องก�าเนิดไฟฟ้าของเขื่อน 
จะต้องอยู่ภายใต้การสั่งการของ ศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าภาคใต้ ของ 
กฟผ. ซึ่งต้องไม่เกิดผลกระทบต่อประชาชนที่อยู่ท้ายเขื่อนด้วย 
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เขื่อนอเนกประสงค์
ได้ทั้งไฟฟ้า เพิ่มรายได้
และอาชีพให้คนในชุมชน 

และรักษ์สิ่งแวดล้อม

นอกจากนี ้ เขื่อนแห่งนีไ้ด้เอื้อประโยชน์เรื่อง
การประมงท่ีส�าคญั โดยอ่างเกบ็น�้าของเขื่อนรชัชประภา
เป็นแหล่งประมงน�า้จืดที่ส�าคัญ โดยทุกๆ ปี ทาง 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จะปล่อย
พันธุ ์ปลาและกุ ้ง เป็นจ�านวนมากลงในอ่างเก็บน�า้  
ซึ่งหลังจากนัน้สามารถให้ผลิตผลทางด้านการประมง 
เฉลี่ยปีละ 300 ตัน ซึ่งเป็นการเสริมรายได้ให้กับคนใน
พืน้ทีไ่ด ้อ ีกทางหนึง่ ประโยชน์ต ่อมาคือบรรเทา
อุทกภัย เพราะการกักเก็บน�า้ของเขื่อนในฤดูฝนจะ
ช่วยลดความรุนแรงของภาวะน�า้ท่วมในพื้นที่ตอนล่าง
เป็นอย่างดี และข้อส�าคัญทีเ่รามักไม่ค่อยทราบนัน่คือ 
การท�าหน้าทีเ่จือจางน�า้เสียและผลักดันน�า้เค็ม จาก
สภาพน�า้ทีม่ ีปริมาณน้อยของแม่น�า้ตาปี-พุมดวง  
ในฤดูแล้งท�าให้เกิดภาวะน�้าเสียได้ง่าย โดยเฉพาะ
บริเวณปากแม่น�า้ ซึ่งขณะเดียวกันบริเวณปากแม่น�า้
จะมีน�้าเค็มรุกล�า้เข้ามาตามล�าน�้า น�้าทีป่ล่อยจาก
เขื่อนรัชชประภาจะช่วยเจือจางน�า้เสียในล�าน�้า และ
ต้านทานการรุกล�้าของน�า้เค็มทีป่ากแม่น�า้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

โรงไฟฟ้ากับชุมชน พัฒนาร่วมกันได้

การอยู่ร ่วมกันระหว่างโรงไฟฟ้ากับชุมชนที่นี ่ไม่ใช่ปัญหา ด้วยความ
ตระหนักถึงผลกระทบที่ประชาชนในพื ้นทีจ่ะได้รับจากการสร้างเขื่อน กฟผ.  
จงึร่วมมือกบัหน่วยราชการต่างๆ ให้ความช่วยเหลือคนในชมุชนเขตพื้นท่ีอ่างเกบ็น�้า 
ตั้งแต่เริ่มโครงการ โดยจ่ายค่าทดแทนทรัพย์สินพร้อมทัง้จัดสรรทีอ่ยู่อาศัยและ 
ที่ท�ากนิให้อย่างเป็นธรรม รวมถงึจดัระบบสาธารณปูโภคที่ส�าคัญให้อย่างครบถ้วน 
โดยมีการดูแลความเป็นอยู่อย่างต่อเนื่อง อีกทัง้ ยังมีกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่
รอบโรงไฟฟ้า ทีจ่ัดตั ้งขึ ้นตามความเห็นขอบของคณะรัฐมนตรี ตามมติของ 
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน 
ในพืน้ทีร่อบโรงไฟฟ้าขนาดตัง้แต่ 6 เมกะวัตต์ขึ้นไป ในระยะรัศม ี5 กิโลเมตร  
โดยการเกบ็เงนิท่ีได้จากการจ�าหน่ายไฟฟ้า เข้ากองทุนและน�ามาใช้ในกจิกรรมต่างๆ 
ของชุมชน เช่น การพัฒนาอาชีพ การสนับสนุนด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณี กีฬาและดนตรี รวมทั้งด้านสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

ตัวอย่างของการอยู่ร่วมกันระหว่างโรงไฟฟ้ากับชุมชน อยู่ทีโ่รงพยาบาล 
ส่งเสริมต�าบลบ้านเชี่ยวหลาน-ไกรสร ทีน่ีม่ีการก่อตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพร
บ้านเชี่ยวหลาน ในอาณาบริเวณของโรงพยาบาลฯ โดยได้รับเงินงบประมาณ 
การสนับสนุนจากเขื่อนรชัชประภาในการด�าเนนิกจิกรรมมาอย่างต่อเน่ือง

สามารถให้ผลผลิต
ทางด้านการประมง

ตันต่อปี
300
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นางมาล ี ชูศรี ผูอ้�านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมต�าบล บ้านเชี่ยวหลาน-
ไกรสร เล่าถงึจดุเริ่มต้นในการก่อตั้งกลุ่มวสิาหกจิชมุชนสมุนไพรบ้านเชี่ยวหลานว่า
เกิดมาจากลุงๆป้าๆ ทีอ่ยู่แถวโรงพยาบาลได้มาปรึกษากันว่าอยากจะท�าสมุนไพร 
ลูกประคบ แจกจ่ายช่วยเหลือคนป่วยท่ีมาพกัท่ีโรงพยาบาล โดยไม่ได้คิดถงึเรื่องผล
ตอบแทนเลยเพยีงแต่อยากช่วยคนป่วยเท่านั้น

“ประมาณปี 2552 ก็มีกลุ่มผู้สูงอายุทีอ่ยู่ใกล้ ๆ โรงพยาบาล ทีไ่ปมาเข้า
ออกทีโ่รงพยาบาลอยู่บ่อยๆ ได้มาบอกว่า จะรวมกลุ่มกันช่วยกันท�าสมุนไพร ลูก
ประคบ แจกจ่ายให้แก่ผู้ป่วยที่มาโรงพยาบาล ก็เห็นว่าเป็นสิง่ทีด่ี และมีประโยขน์
ต่อส่วนรวม ทางโรงพยาบาลก็ให้ใช้พื้นที่ในโรงพยาบาลปลูกพืชสมุนไพร และยังใช้
เป็นพื้นท�ากิจกรรมในทุกๆ อย่าง ซึ่งในส่วนงบประมาณก็ได้รับการสนับสนุนจาก
เขื่อนรัชชประภา โดยในช่วง 3 ปีแรกจะเป็นการท�าของแจกจ่ายผู้ป่วยและคนใน
พื้นที ่ จนมาในปี 2556 คนเริ่มรู้จัก เริ่มบอกต่อกันว่า ทีโ่รงพยาบาลมีการท�าลูก
ประคบขาย มีสมุนไพรแช่เท้า สเปรย์ตะไคร้หอม พิมเสนน�้า ยาดมสมุนไพร น�้ามัน
ไพร ก็เริ่มมีการโทรมาสอบถาม หรือสัง่ผ่านทางสาธารสุขจังหวัด สร้างอาชีพให้ผู้
สูงอายุที่นี่มีสุขภาพจิตที่ดี และแถมยังมีรายได้เป็นของตัวเองด้วย”

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรบ้านเชี่ยวหลาน 
สร้างสุขภาพจิตที่ดี แถมมีรายได้

จากจุดเริม่ต้นทีไ่ม่มีใครคิดเรื่องรายได้เลย เพียงแต่อยากช่วยเหลือผู้ป่วย
ในโรงพยาบาล และทีส่�าคัญไปกว่านัน้คือการรวมตัวของกลุ่มคนสูงอายุที่หาเวลา
ว่างมาท�าประโยชน์ตอบแทนสังคม จนขณะนีฝ้ีมือการท�าลูกประคบของทีน่ี่ดังไป
ทัว่แล้ว ซึ่งหากใครคิดถึงลูกประคบ จะต้องนึกถึงกลุ่มสมุนไพรบ้านเชี่ยวหลาน
ก่อน ตอนนี้สมาชิกกลุ่มมีทั้งหมด 52 คน มีการบริหารจัดการแยกเป็นกลุ่มย่อยอีก 
เพื่อไปท�างานที่ตนเองถนัด เช่น กลุ่มท�าลูกประคบ กลุ่มท�าสมุนไพรแช่เท้า กลุ่มท�า
น�้ามันไพร เป็นต้น นอกจากที่ได้ท�าประโยชน์ตอบแทนสังคมแล้ว ยังสามารถสร้าง
รายได้ให้ผู้สงูอายุด้วย ในปี 2559 มกีารแบ่งเงินปันผลให้สมาชิกไม่ต�่ากว่า 7,000 
บาทต่อคน ก็ถือเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนคนในพื้นที่มีรายได้ และกลุ่มผู้สูงอายุ
ก็มีสุขภาพจิตทีดี มีการแบ่งปันให้กับคนในสังคม และยังมีรายได้เป็นของตัวเองไม่
ต้องรอขอเงินจากลูกหลาน

นอกจากนี ้ เขื่อนรัชชประภายังมีความโดดเด่นเรื่องทัศนียภาพ จนท�าให้
เกิดการสร้างรายได้แบบโตก้าวกระโดด สร้างรายได้ ส่งเสริมอาชีพคนในชุมชนให้
มีความอยู่ดีกินดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
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นายเชาวลิต ช่วยสงค์ นายกเทศมนตรี ต�าบลบ้านเชีย่วหลาน จังหวัด
สุราษฎร์ธานี เล่าว่า การท่องเทีย่วของเขื่อนรัชชประภาเติบโตทุกปี จนมาช่วง
ระยะ 4 - 5 ปีที่ผ่านมานี้ มีจ�านวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเพิ่มมากขึ้นแบบก้าว
กระโดดซึ่งการเติบโตอย่างนีจ้ะสร้างมัน่คงให้กับประชาชนในพื้นที่ทัง้ด้านอาชีพ
และรายได้

“เขื ่อนรัชชประภา ได ้รับการขนานนามว่าเป ็น กุ ้ยหลินเม ืองไทย 
ทัศนียภาพโดยรอบบริเวณเขื่อนและอ่างเก็บน�า้ สวดสดงดงามและสงบร่มรื ่น 
เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ การเติบโตของการท่องเทีย่วทีเ่ขื่อนฯ ช่วงฤดูกาล
ท่องเทีย่วหรือช่วงหน้าเทศกาล มีนักท่องเทีย่วเดินทางเข้ามาทีเ่ขื่อนรัชชประภา
มากราว 400,000 - 500,000 คน หรือราว 3,000 - 4,000 คนต่อวัน ซึ่งแน่นอนว่า
ได้ส่งผลดีต่อธุรกิจการท่องเทีย่วโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นทีพ่ัก ทัง้แพทีพ่ัก และบ้าน
พักบนบก ร้านอาหาร และโดยเฉพาะเรือโดยสารรับส่งนักท่องเทีย่ว จากสถิตินัก
ท่องเที่ยวปี 2559 ที่ผ่านมา มีจ�านวนนักท่องเที่ยว 306,000 คนซึ่งปกติจะอยู่ราว 
ๆ ปีละ 150,000 คน ซึ่งลองค�านวณดูว่าค่าใช้จ่ายการท่องเที่ยวต่อคนอยู่ที่ 1,500 
บาท จ�านวน 300,000 คน นี่สร้างรายได้ 500 - 1,000 ล้านบาท อย่างไรก็ดีสิ่งที่
ส�าคัญคือคนในชุมชนได้มีอาชีพ มีรายได้ทีม่ัน่คง สร้างคุณภาพชีวิตให้กับเขาได้
อย่างมาก”

เขื่อนรัชชประภา นอกจากจะมีโรงไฟฟ้าที่สามารถผลิตไฟฟ้า
ช่วยเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าของภาคใต้แล้ว ยังมีประโยชน์อีกนา
นับปการ ถือเป็นโรงไฟฟ้าที่อยู่ร่วมกับชุมชน เอือ้ประโยชน์ให้คนใน
พืน้ที่ ทั้งเรือ่งไฟฟ้า เรือ่งการเป็นแหล่งท�ามาหากินจากการท�าอาชีพ
ประมง หรือการท่องเที่ยว ประชาชนในพื้นที่ได้ประโยชน์จากเขื่อนไม่ว่า
จะเป็นรายได้ อาชีพ คุณภาพชีวิต จึงเป็นตัวอย่างที่ดีในการอยู่ร่วมกัน
ระหว่างโรงไฟฟ้ากับชุมชนอย่างยั่งยืน

นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาที่
เขื่อนรัชชประภามากราว

คนต่อวัน
3,000 - 4,000

500 - 1,000
สร้างรายได้

ล้านบาท
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INSPIRE

ด้วยความคดิอยากผลติกระแสไฟฟ้าไว้ใช้
งานใน “ขน�” บนภูเขา บวกกับความเสียดายพลังงาน
จากน�า้ทีม่ีเหลือเฟือในล�ธารจากเทือกเขาหลวง 
ลงุส่อง บญุเฉลย ชาวบ้านทีจ่บเพียง ป.4 จาก
ชุมชนคีรีวงได้ใช้วิธีครูพักลักจ�ทีเ่คยเห็นจาก 
โรงไฟฟ้าพลังน�า้ในอ�เภอใกล้เคียงมาทดลอง
ประดิษฐ์กังหันน�้าอย่างผิดๆ ถูกๆ จนท�ได้ส�เร็จ
กลายมาเป็นต้นแบบสู่โครงการผลิตไฟฟ้ากังหันน�า้
ขนาดเล็กมากแห่งคีรีวงทีใ่ห้ไฟฟ้าจากพลังงาน
ทดแทนแปรเป็นความสะดวกสบายแก่ชาวบ้าน 
ทีข่ึ ้นไปเก็บผลไม้บนภูเขาได้มีไฟฟ้าใช้โดยไม่ต้อง
จ่ายค่าไฟในทุกวันนี้

ลุงส่อง 
บุญเฉลย 

เจ้าของต้นแบบกงัหันน�้าพลงังานไฟฟ้า
สู่โครงการผลิตไฟฟ้ากังหันน�้าขนาดเล็กมากแห่งคีรีวง
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หมู่บ้านคีรีวง อ�าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช โอบล้อมไปด้วย 
เทือกเขาหลวงทั้ง 4 ด้าน ซึ่งเป็นต้นก�าเนิดของล�าธารหลายสาย คลองปงและ 
คลองท่าหาทีไ่หลผ่านกลางหมู่บ้านมาบรรจบกันเป็นคลองท่าดี ชาวบ้านทีน่ี ่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ท�าสวนสมรม (สวนผลไม้แบบผสมผสาน) บนภูเขา
ด้วยน�า้ทีต่ ่อท่อมาจากล�าธาร โดยสร้างขน�าไว้ในพืน้ทีส่วนเพื ่อดูแลผลผลิต  
ด้วยความล�าบากจากการไม่มีไฟฟ้าใช้ในขน�า ต้องใช้ตะเกียงน�า้มันก๊าด ไปจนถึง
เครื ่องปั ่นไฟขนาดเล็กเพื ่อผลิตกระแสไฟฟ้าทีท่�าให้สิ ้นเปลืองและเพิ ่มต้นทุน  
ท�าให้ลุงส่อง บุญเฉลย หนึง่ในชาวบ้านทีม่ีสวนผลไม้บนภูเขาเกิดไอเดียคิดค้น
ประดิษฐ์กังหันน�้าเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าใช้เป็นคนแรกของหมู่บ้าน ลุงส่องเล่าว่า 
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ชาวบ้านติดตั้งใช้ไฟฟ้า
ในพื ้นท ีเ่กษตรกรรม
บ น ภ ูเ ข า ต ล อ ด  2 4 
ช่ัวโมง คิดเป็นพลงังาน

6,132
 กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี

“ลุงเป็นชาวสวนอยู่บนเขา เราต่อน�า้ประปา
ภูเขาไปรดน�า้ต้นไม้ พอรดแล้วก็ทิง้น�า้ลงห้วยก็รู้สึก
เสียดาย ด้วยอาชีพของเราท�าให้ต้องขึ ้นไปอยู่บน
ภูเขาที่ห่างจากหมู่บ้าน 10-20 กิโล เพื่อขนลูกสะตอ 
ทุเรียน ลางสาด เงาะ มังคุด ลงมาขาย แล้วต้องกลบั
ขึ้นไปอีกในตอนเย็นเพื่อแปรทุเรียนทีม่ีต�าหนิแต่ยังม ี
เน้ือดไีปกวนไว้ขาย ซึ่งมันเป็นวิถีชีวิตท่ีท�ากันมาตั้งแต่
ปู่ย่าตายาย บางทขีึ้นไปเย็นก็กวนจนค�่า บนนัน้มัน
ไม่มีไฟฟ้าใช้ บางทีเราใช้ตะเกียงน�า้มันก๊าด น�า้มัน
หมดตะเกียงก็ดับตอนเราก�าลังกวนทุเรียนบ้าง มันไม่
สะดวก หรือใช้แก๊สปิกนิกก็สิน้เปลือง ใช้เครื่องปั่นไฟ
ก็มีมลพิษทางอากาศ ทีนีลุ้งก็จ�าได้ว่าตัวเองเคยไป
รับจ้างเลือ่ยไม้ทีอ่�าเภอช้างกลางตอนหนุ่มๆ ทีน่ัน่มี
โรงไฟฟ้าพลังน�า้ขนาดใหญ่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) ลุงเคยเหน็เลยเอามาทดลอง 
ท�าเป็นกังหันตัวเล็กดู โดยเอากระป๋องมาผูกติดล้อ
จักรยานเก่าเป็นกังหัน แล้วต่อกับไดนาโม ลองท�า
แบบไม่มีความรู ้ตามประสาคนจบ ป.4 แต่ท�าจาก
ประสบการณ์ทีเ่คยเห็น โดยท�าครั้งแรกปี 2541 เข็ม
มันกระดิกขึ้นไปถึง 80 โวลต์ ทีนี้กระป๋องมันสู้แรงดัน
น�้าไม่ไหว ก็ขาดไปหลายใบ พอเห็นแบบนี้ลุงรู้เลยว่า
มันต้องได้กระแสไฟฟ้าแน่ๆ เลยให้ลูกชายทีจ่บวิศวะ
ไฟฟ้าเขียนแบบให้ แล้วไปจ้างโรงกลึงให้เขาท�าให ้
แข็งแรง เสร็จแล้วก็เอาขึ้นไปประกอบบนภูเขา หนนี้
ปรากฎว่าไฟฟ้ามนัขึน้ถึง 300 โวลต์ ตอนนัน้ใช ้ 
หลอดไฟ 40 โวลต์ขนาดใหญ่ ใช้ได้ถึง 5 หลอด  
ไฟสว่างเต็มที ่ แต่พอใช้ไปไฟก็ลดลงมาเหลือ 130  
โวลต์” 

ช่วงนัน้ประจวบเหมาะกับ ดร.กฤษณพงศ์ 
กรีติกร จากมหาวทิยาลยัพระจอมเกล้าธนบรีุ (มจธ.) 
มาเยีย่มคีรีวง “ลุงเลยเอาภาพถ่ายกังหันของลุงเข้าไป
ปรึกษา เพราะตัวเครื ่องที ่ท�ามันใหญ่ ไม่คล่องตัว  
แล ้วแรงดันไฟฟ้าก็ไม ่คงที ่ หล ังจากนัน้เขาก็ส ่ง 
นักวิชาการคือ ดร.อสุาห์ บุญบ�ารุง มาดู มาร่วมทีม
ท�าวิจัยกันกับชาวบ้าน ช่วงแรกทดลองเอากังหัน 
จากจีน เวียดนามมาใช้ ทดลองหลายอย่างแต่มันก ็
ไม่ได้พลังงานไฟฟ้ามากเท่าต้นแบบทีเ่ราท�าเอง ก็ได้
ร่วมท�างานวิจัยกันมาตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้”

กังหันทีลุ่งส่องผลติขึน้เองเป็นกังหันน�า้แรง
กระแทก (Impulse Turbine) แบบเพลตัน (Pelton 
Turbine) ทีใ่ช้แรงกระแทกของกระแสน�า้ทีต่่อท่อมา
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จากล�าธารเข้าหัวฉีดไปหมุนกังหันน�า้ ซึ่งกังหันแบบนี้
เหมาะกับการใช้งานในลักษณะภูม ิประเทศของ
หมู่บ้านคีรีวงทีช่าวบ้านมีการต่อท่อจากล�าธารมาใช้
ในการเกษตรอยู่แล้ว แต่ยังมีประสิทธิภาพในการ
เปลี ่ยนพลังงานต�า่ประมาณ 8-15% และแรงดัน
ไฟฟ้าทีอ่อกจากเครื ่องก�าเนิดไฟฟ้าไม่คงที ่ ท�าให้ 
น�าไปใช้งานกับอุปกรณ์ไฟฟ้าทีม่ีก�าลังไฟสูงๆ ไม่ได้ 
ทมีวิจัยจาก มจธ. จึงต่อยอดจากกังหันน�า้ท้องถิน่
ฝีมือชาวบ้านให้มีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น โดยเปลีย่น
รูปทรงใบพัด (ปัจจุบ ันทีใ่ช ้อยู่  คือ ใบพัดทรงที ่
เลียนแบบเ ปลือกลูกยางพารา) เป็นแบบเพลตนั เปล่ียน
ระบบส่งจากสายพานมาเป็นระบบต่อตรง จนเกดิเป็น  
“ชุดกังหันน�า้ครี ีวง” กังหันน�้าเพลตันต่อร่วมกับ
มอเตอร์เหนีย่วน�า (เพื่อลดต้นทุน) เพื่อผลิตไฟฟ้า
ขนาด 1 กิโลวัตต์ ที่อัตราการไหล 2.5 ลิตร/วินาที  
ระยะเฮด80 เมตร มีประสิทธิภาพในการเปลีย่น
พลังงานเพิ่มเป็น 50% ซึ่งกังหันคีรีวงนีเ้หมาะกับวิถี
ชีวิตชาวบ้านทีน่ี ่ วัสดุอุปกรณ์สามารถหาซื้อได้จาก
ท้องตลาด ทัง้ยังผลิตและซ่อมแซมเองได้ แถมยังมี
ราคาถูกกว่ากังหันน�าเข้าจากต่างประเทศ 3 เท่า  
มีระยะเวลาคืนทุนในการติดตั้งระบบ 3-5 ปี คิดเป็น
มลูค่าพลงังานไฟฟ้าทีผ่ลติได้จากระบบกังหันน�า้  
0.9 บาท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง โดยชาวบ้านได้ติดตั้งใช้
ไฟฟ้าในพื้นทีเ่กษตรกรรมบนภูเขาตลอด 24 ชั่วโมง 
คิดเป็นพลังงาน 6,132 กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี

ต่อมาจึงเกิดการรวมกลุ่มของชาวบ้านในชื่อ  
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกังหันน�า้คีรีวงโดยมีลุงส่อง  
บุญเฉลยเป็นประธาน คุณวิร ัตน์ ตรีโชติ เป็น
เลขานุการกลุ ่ม ลุงส่องเล่าว่า “เขายกให้ลุงเป็น
ประธาน ลุ งก็ เป ็นประธาน ป.4 ส ่ วนเลขาฯ  
จบปริญญาโท คุณวิรัตน์เขาบอกว่าให้ลุงเป็นประธาน
เพราะลุงมปีระสบการณ์ ส่วนเขาจะดูแลเรื่องเอกสาร

ให้เอง ในปี 2548 เรามีสมาชิก 20 คน ก็มีเด็กๆ แถวบ้าน ซึ่งเขาก็เรียนหนังสือ 
กันมา อ่านเขียนภาษาอังกฤษได้ ก็มาช่วยกัน โดยกลุ่มของลุงที่ทดลองกังหันกันมา
ก็มาลงตัวทีก่ังหันขนาด 300 วัตต์และขนาด 1 กิโลวัตต์ โดยเราได้กังหันน�้าขนาด
ทดลอง 300 วัตต์มาจากงานวิจัยของ มจธ. หลงัจากนัน้ได้รับการสนับสนุนจาก
ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 15 ตัว เป็นขนาด 1  
กิโลวัตต์ 10 ตัว ขนาด 300 วัตต์อีก 5 ตัว น�ามาติดตั้งให้ชาวบ้านได้ใช้งานบน 
ภูเขาแล้วขยายไปนอกอ�าเภอทีใ่กล้เคียงอย่างร่อนพิบูลย์ ซึ ่งมีอาชีพการท�า
เกษตรกรรมบนภูเขาในลักษณะคล้ายคลึงกับคีรีวง ต่อมาทางกลุ่มได้ขอโครงการ
สนับสนุนไปทีก่ระทรวงพลังงาน ในโครงการผลิตไฟฟ้ากังหันน�า้ขนาดเล็กมาก
จ�านวน 3 ชุด ชุดแรกเป็นกังหันน�า้ขนาด 1 กิโลวัตต์ จ�านวน 40 ตัว ชุดทีส่อง 
กังหันน�้าขนาด 300 วัตต์ 30 ตัว และชุดที ่3 กังหันน�้าขนาด 1 กิโลวัตต์ 
จ�านวน 10 ตัว และขนาด 3,000 วัตต์ 3 ตัว และแบบทดลอง คือ แบบราง 
ขนาด 200 วตัต์มา 10 ตวั ก�าลังผลิตท้ังหมด 60 วัตต์ โดยทุกโครงการทีเ่ราขอไป 
เป็นไปในแบบชาวบ้านและหน่วยงานร่วมกันสมทบ” 

ส�าหรับโครงการผลิตไฟฟ้าจากกังหันน�า้คีรีวงเป็นต้นแบบความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐและประชาชนในการพฒันาพลงังานอย่างยั่งยนื ซึ่งสอดคล้องกบั
นโยบายประชารัฐของรัฐบาล รวมทั้งสอดคล้องกับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน
และพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558-2579 (AEDP 2015) ของกระทรวงพลังงาน 
โดยโครงการผลิตไฟฟ้าจากกังหันน�า้คีรีวงเป็นหนึง่ในตัวอย่างความส�าเร็จของ
โครงการประชารัฐจาก 26 โครงการทัว่ประเทศทีด่�าเนินงานโดยส�านักนโยบาย
และยุทธศาสตร์ ส�านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน โดยโครงการนีด้�าเนินการมา
ตั้งแต่ปี 2557 มีชาวบ้านคีรีวงเข้าร่วม 83 ครอบครัว กระทรวงพลังงานในฐานะ
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ประหยัดไฟฟ้าเทียบเท่า

150,000
 กิโลวัตต์/ปี

คิดเป็นผลประหยัดพลังงานประมาณ

บาท/ปี
525,000

ภาครัฐให้เงินสนับสนุน 60% ชาวบ้านสมทบเพิ่มเติมอีก 40% โดยติดตั้งกังหันน�า้
รวมก�าลังการผลิตทัง้หมด 60 วัตต์ ประหยัดไฟฟ้าเทียบเท่าอยู่ที ่150,000  
กิโลวัตต์/ปี และคิดเป็นผลประหยัดพลังงานได้ประมาณ 525,000 บาท/ปี 
เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของและสร้างความภาคภูมิใจให้แก่
ชุมชน 

ปัจจุบันด้วยกังหันน�า้คีรีวงท�าให้ชาวบ้านได้มีไฟฟ้าใช้แปรรูปพืชผล
ทางการเกษตร เช่น กวนทุเรียน ดองสะตอ หรือใช้ไฟฟ้าล่อแมลงทีเ่ป็นศัตรูผลไม้ 
ใช้ได้กับอุปกรณ์การเกษตรขนาดเล็ก ชาร์จแบตเตอรี่มือถือ ดูทีวี ฟังข่าวสาร 
ขณะอยู่บนภูเขา โดยกระจายแนวคิดต่อไปอีก 4 หมู่บ้านในคีรีวง และอีก 4-5  
หมู่บ้านในบริเวณใกล้เคียงทีม่ีการต่อท่อจากล�าธารมาใช้ในการเกษตรอยู่แล้ว 
ให้ได้ใช้พลังงานไฟฟ้าจากกังหันน�้าคีรีวงทีม่าจากพลังงานบริสุทธิ ์คือล�าธาร 
บนเทือกเขาหลวงที่ไหลตลอดทั้งปี 

โครงการต่อไปในอนาคต ทีลุ่งส่องและกลุ่มชาวบ้านได้ปรึกษาร่วมกับ
พล ังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช คือ การน�าพลังงานแสงอาทิตย ์มาใช ้  
โดยนอกจากจะได้รับความอนุเคราะห์กังหันน�า้ขนาด 300 วัตต์ จ�านวน 30 ตัว
แล้ว ยังมีแผงโซลาร์เซลล์อีก 45 ตัว ลุงเล่าว่า 

“เรือ่งพลงังานแสงอาทิตย์ก็คิดกันในกลุ่มว่า ถ้าเกิดวันหนึง่เราไม่มี 
พลังงานน�า้ขึน้มา ถ้ามนัแล้งเราจะท�าอย่างไรซึง่เทอืกเขาหลวงมปีระมาณ 3-4 
ภูเขา บางภูเขาก็มีน�า้มาก บางภูเขามีน�า้น้อย หน้าแล้งบางทีก่็มีพลังงานไม่พอใช้  
กม็าดกูนัว่าแล้วแสงอาทิตย์ใช้ได้ไหม ไปคยุกบัทางพลังงานจงัหวดันครศรธีรรมราช 
ว่าโซลาร์เซลล์ท�าได้ไหม เขาบอกว่าท�าได้ และเขาก็มีอยู่ ก็เลยทดลองกันบนภูเขา 
ทีเ่ป็นทีโ่ล่งแจ้ง” ซึ ่งปีนี้เป็นปีแรกทีชุ่มชนคีรีวงทดลองใช้แผงโซลาร์เซลล์โดย 
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ขอขอบคุณ 
คุณฉันทา บุญเฉลย 
คุณกิตติ เชาวนะ 
คุณวิรัตน์ ตรีโชติ 
และส�านักงานพลังงาน
จังหวัดนครศรีธรรมราช

น�าความรู้และประสบการณ์มาจากคนในชุมชนทีเ่คย
ทดลองใช้มาแล้ว แต่ทางกลุ่มก็ย ังเน้นเรื ่องของ 
ความยั่งยืน ซึ่งต้องทดลองดูทั้งอุปกรณ์ต่างๆ ที่มีอายุ
การใช้งานว่าคุ้มค่ากับการลงทุนไหม ดูแลรักษาง่าย
หรอืไม่ และท่ีส�าคญัต้องไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
ซึ่งชุมชนที่นี่เข้มแข็งในเรื่องนี้มาก

นอกจากนี ้ตั วล ุงส ่องเองในวัย 72 ก็ยั ง 
สนุกกับการทดลองพลังงานทดแทนอืน่ๆ ลุงเล่าว่า  
“ตัวล ุงเองก็อย ู่ ในกลุ่มกสิกรรมเพื ่อส ิง่แวดล้อม 
ที่ท�าการก็อย ู่ท ีเ่ ดียวกับกล ุ่มกังหันน �า้ที่ท�าเป ็น 
ศูนย์เรียนรู้ด้วย ลุงก็เลยลองท�าก๊าซชีวภาพจากขี้วัว
ในถังขนาด 100 ลิตร มีวัวตัวเดียวก็ท�าได้แล้ว พอได้
ก๊าซชีวภาพเต็มถังลุงทดลองใช้ก็หุงข้าว 3 กระป๋อง 
ได้ ต้มน�้าได้ลิตรกว่าๆ ก็พอน�้าเดือด แต่ถ้าอยากจะได้
พลังงานมากกว่านีเ้ราก็ต้องปรึกษานักวิชาการ เขา
แนะน�าได้”

เมือ่ถามว่า ช่วงทีลุ่งได้ทดลองท�ากังหันน�้า 
ในระยะแรก ปฏิกิริยาของคนรอบข้างเป็นอย่างไร  
ลุงหัวเราะแล้วตอบว่า “ขนาดลูกๆ ลุงยังไม่เชื่อเลย 
ว ่าท�าได้ เด็กมันบอกว่าจะท�าอะไรกันหนักหนา  
นัน่ขนาดเขาจบปริญญาตรีกันทุกคนนะ ก็ยังไม่เห็น
ด้วยสักคน แต่พอเราท�าแล้วมันใช้ได้ ได้แสงสว่างแล้ว 
ม ีเพื ่อนบ้านท�าตามอ ีก 2 คน แล ้วก็ม ีน ักวิจัยม ี
ทีป่รึกษาเข้ามาร่วมกันคิด ลองผดิลองถูกกันมา 
กังหันจีนมั่ง เวียดนามมั่ง กังหันแบบรางมั่ง ซึ่งของลุง
มันก็ใช้ได้ผลจริง 

ตอนทีท่ดลองครั้งแรกทีเ่ล่าว่าพอเห็นไฟมัน
ขึ้นไปถึง 80 วัตต์ เราก็รู้แล้วว่ามันต้องท�าได้แน่นอน 
เราคิดแค่ว่าเราอยากมีไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนไป
ใช้บนภูเขา อยากได้แสงสว่างไปกวนทุเรียน เอามาใช้

ในอาชีพทีท่�าให้ชีวิตเราไม่เดือดร้อน ตอนหลังลูกๆ  
ก็เห็นด้วยแล้ว เพราะว่าตอนนีส้บาย นอนฟังเพลง 
นอนดูละคร ดูข่าวบนเขาได้ (หัวเราะ)”

เรื่องส�าคัญที ่สุดอีกเรือ่งส�าหรับชาวบ้าน 
คีรีวงที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผืนป่ามาช้านาน คือการ
ดูแลรักษาป่าและแหล่งน�า้ธรรมชาติ โดยลุงส่อง 
ได้บอกว่า “ถ้าเราได้ใช้กังหันน�า้ที่ต่อจากแหล่งน�า้
ธรรมชาติ ชาวบ้านก็จะถูกปลูกฝังเร ือ่งร ักป่า  
รกัธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อมรอบตวัเรา น�าไป
ประยุกต์เร ือ่งการไม่ตัดไม้ท�าลายป่าได้ เพราะ 
ชาวบ้านเขาจะรู้ด้วยตัวเองว่าถ้าไม่มีป่า เราก็จะ
ไม่มีน�า้ใช้ แล้วเขายังได้เห็นประโยชน์ของน�า้ที่
สามารถน�ามาเป็นพลังงานทดแทนอย่างหนึง่ที่ใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ�าวันและอาชีพของตัวเองได้”

ลุงส่องนับเป็นตัวอย่างชาวบ้านทีส่นใจใฝ่รู ้ 
ใฝ่ลองโดยน�าทรพัยากรใกล้ตวัมาเป็นพลังงานทดแทน 
ใช้ให้เกิดประโยชน์และคุ ้มค่ามากทีส่ ุดกลายเป็น 
แรงบันดาลใจให้กบัชาวบ้านในชมุชนอื่นๆ อีกมากมาย
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เมื่อ ดร. รุ่ง แก้วแดง รวมตัวกับกลุม่เพ่ือนๆ ต้ังใจท�าประโยชน์ให้บ้านเกดิ 
มูลนิธิสุข-แก้ว แก้วแดงจึงถือก�าเนิดขึ ้น โดยมุ ่งหวังให้เกิดสันติภาพ
ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านการเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านพลังงานทดแทน 
ทัง้ก๊าซชีวภาพจากมูลวัว กังหันผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลมและ
พลังงานน�้าจากล�าธารรอบๆ พืน้ทีชุ่มชน เพื่อให้ชาวบ้านโดยเฉพาะเยาวชน
ในพืน้ทีไ่ด้เรียนรู้แล้วน�าไปสร้างอาชีพให้เกิดรายได้ เพือ่ชีวิตทีด่ีขึ้น น�าไปสู่
การสร้างความสงบสุขในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้

มูลนิธิสุข-แก้ว 
แก้วแดง

ศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทน
สู่เยาวชน 3 จังหวัดชายแดนใต้
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หลังประสบความส�าเร็จในการท�างานกับ
เยาวชน เป้าหมายหลักของมูลนิธิฯ คืออยากให้ 
ชาวบ้าน ทัง้ไทยพุทธและไทยมุสลิมได้ออกมานัง่ 
พูดคุย ใช้ชีวิตไปมาหาสู่ในแบบที่เคยเป็น โดยผ่าน
การมองหาอาชีพทีส่ร้างรายได้ให้ชาวบ้าน ซึ่งเริ่มต้น
จากการเลี้ยงแพะ ซึ่ง ดร. รุ่งได้เล่าว่า 

“ผมเริ่มจากทดลองเลีย้งแพะ แต่โชคไม่ดีที่
แพะทนอากาศทางภาคใต้ไม่ได้ เลยหันมาเลีย้ง 
วัววากิว ซึ่งตอนที่ผมรับราชการเคยไปปฏิบัติราชการ
ทีป่ระเทศญีปุ่่น ผมเป็นคนชอบกินเนือ้ ก็ตั้งค�าถาม
กับตัวเองตั ้งแต่ตอนนัน้ว ่าเราจะเลีย้งวัวพันธุ ์น ีท้ ี ่
บ้านเราได้ไหม ประกอบกับเนือ้วัววากิวมีรสชาติ
อร่อย เป็นทีต่้องการของท้องตลาด ราคาแพงและ
เหมาะกับพื ้นทีท่ ีช่าวบ้านนิยมรับประทานเนือ้วัว  
เลยคิดว่าน่าจะมีโอกาส พอดีรู้จักกับ รศ.ดร.รังสรรค์ 
พาลพ่าย อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาเทคโนโลยี
ช ีวภาพ ส�าน ักว ิชาเทคโนโลยีการเกษตรและ
หัวหน้าศูนย์วิจัยเทคโนโลยีตัวอ่อนและเซลล์ตัง้ต้น 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ซึ่งเคยท�า
พันธุ์วัววากิวส�าเร็จที่จังหวัดสุรินทร์ เราเริ่มต้นทดลอง
เลีย้งวัว 6 ตัว ปัจจุบันท�ามาได้ 6 ปี ประสบความ
ส�าเร็จอย่างดี ตอนนีผ้มมีลูกวัวสายพันธุ ์วากิว 11 
สายพันธุ์ ประมาณ 90 ตัวจากวัวทั้งหมด 137 ตัว”

เมือ่เลีย้งวัวมาก มลูวัวก็มาก จึงเกิดความคิด
น�ามูลวัวมาผลิตเป็นก๊าซชีวภาพหรือไบโอแก๊ส โดยได้

ดร. รุ่ง แก้วแดง เป็นชาวจังหวัดยะลา ในยุค 
ที่ด�ารงต�าแหน่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการ ได ้รับภารกิจหล ักในการแก ้ป ัญหา 
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมือ่เกษียณอายุราชการ  
จึงรวมกลุ่มกับเพือ่นๆ ทัง้ชาวยะลาและนราธิวาส 
ร่วมก่อตั้งมูลนิธิสุข-แก้ว แก้วแดง ขึ้นที่ต�าบลล�าพะยา 
อ�าเภอเมือง จังหวัดยะลา ด้วยความตั้งใจมั่นอยากจะ
สร้างอาชีพให้ชาวบ้านเกิดรายได้ที่ยัง่ยืน เพื่อน�าไปสู่
ความสงบสุขในพื ้นที ่3 จังหวัดชายแดนใต้ เดิม 
มูลนิธิฯ เคยได้รับงบประมาณจาก ส�านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยท�างาน
กับเยาวชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

“ เด็กๆ ใน 3 จั งหวัดชายแดนภาคใต ้   
โดยเฉพาะเด็กผู ้ชายม ักจะจบแค่ม.6 ส ่วนใหญ่ 
80-90% ใช้ยาเสพตดิ และบางคนเสพตดิอย่างรนุแรง 
พอเราได้งบมาจาก สสส. เรามาท�างานกับเยาวชน
ได้ 5 ปี มีเยาวชนเข้าร่วม 5 พันคน เด็กกลุ่มนียุ้ต ิ
การใช้ยาเสพติดได้ บางคนได้งานท�าทีป่ระเทศ
มาเลเซีย บางคนกลับไปเรียนหนังสอืต่อจนจบใน
ระดับปริญญา บางคนกล ับมาเป ็นน ักพัฒนาท ี ่
บ ้านเกิด และทีผ่มภูม ิใจมากๆ มีเด็กคนหนึง่จบ
ปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรียกได้ว่า
เด็กเหล่านี้เขาปรับเปลี่ยนชีวิตไปเลย”

เราเริม่ต้นทดลองเลี้ยง
วัว 6 ตัว ปัจจุบันท�ามา
ได ้  6 ป ี  ประสบความ
ส�าเร ็จอย่างดี ตอนนี ้
ผมมี ลูกวัวสายพันธุ ์
ว า กิว  11  สายพันธ ุ์  
ประมาณ 90 ตัวจากวัว
ทั้งหมด

ตัว
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เข ้าร ่วมในโครงการส ่งเสร ิมการผลิตพลังงาน
ทดแทนในระดับชุมชน (Community ESCO 
Fund) ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนเพือ่ส่งเสรมิ
การอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน สร้างระบบ
ผลิตก๊าซชีวภาพจากบ่อขนาด 400 ลูกบาศก์เมตร 
โดยได้รับความร่วมมือจากศูนย์ว ิจ ัยเทคโนโลยี
พลังงานเพือ่สิ ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

“มูลวัวทีไ่ด ้เราเอามาผลิตไฟฟ้าจากก๊าซ
ชีวภาพได้ประมาณ 18 กิโลวัตต์ ป ีน ีท้ �ามาเป็น 
ปีที่ 2 แล้ว ไฟฟ้าทีไ่ด้จากก๊าซชีวภาพเราเอาไว้ใช้ใน
ฟาร์มวัว สวนปาล์มน�า้มันและสวนเศรษฐกิจพอเพียง 
ทั้งเครื่องสูบน�้า เพื่อรดน�้าปาล์มน�้ามัน สวนเศรษฐกิจ
พอเพยีงเล็กๆ ที่ปลกูพุทรา ผัก มะละกอ เครื่องบดหญ้า
ท�าอาหารวัว สูบน�า้มาเลีย้งวัว ท�าความสะอาดคอก
ในพื้นที่ฟาร์มกว่า 300 ไร่”

หลังจากสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าจากก๊าซ
ชีวภาพได้แล้ว ดร. รุ่งมาต่อทีก่ารทดลองผลิตกระแส
ไฟฟ้าจากพลังงานลม ซึ่งมลูนธิิฯ ตั ้งอยู่ในหุบเขา 
ล�าพญา มีกระแสลมพัดผ่าน คือ ลมมรสุมตะวันตก
เฉียงใต้ ในเดือนพฤษภาคม และลมมรสุมตะวันออก
เฉียงเหนือที่พัดสม�่าเสมอ 

“เรามาช่วยกันคิดว่าเราจะผลิตกระแสไฟฟ้า
จากพลังงานลมได้ไหม หลังจากคุยและออกแบบ  
ก็สามารถติดตั้งกังหันลมขนาดเล็กทีม่ีก�าลังการผลิต 
2.2 วัตต ์ต ่อชั ่วโมง โดยมีท ัง้ส ิน้ 13 ชุด พร ้อม
แบตเตอรี่กักเก็บไฟฟ้าไว้ใช้ โดยได้รับการสนับสนุน

จากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน จากนัน้ก็ติดแผงโซลาร์เซลล์เล็กๆ 
เข้าไปอีก 10 แผง เพื่อให้ครบวงจรพลังงานทดแทน ทัง้ก๊าซชีวภาพ พลังงานลม
และพลังงานจากแสงอาทิตย์ เพื่อให้เยาวชน และชาวบ้านใน 3 จังหวัดชายแดนใต้
ได้เข้ามาเรียนรู้”

นอกจากนี้พลังงานจากลมและแผงโซลาร์เซลล์นัน้ ยังสามารถกักเก็บ
พลังงานไว้ใช้ในแบตเตอรี่ได้ “พลังงานจากลมมันไม่แน่นอน มันไม่ได้ผลิตกระแส
ไฟฟ้าได้ตลอดเวลา แต่ข้อดีของทัง้พลังงานลมและโซลาร์เซลล์ คือ มันสามารถ 
กักเก็บไว้ในแบตเตอรี ่ได้ เพราะเป็นรุ ่นทีอ่อกแบบมาให้กักเก็บพลังงานใน
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แบตเตอรี่โดยทีมงานของ ผศ.ดร. ชัชวาล ชัยชนะ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทีใ่ช้แบตเตอรี่รถยนต์จ�านวน 18 ลูกมาเรียงกัน เราจึง
สามารถน�าพลังงานทีก่ักเก็บมาใช้เฉพาะตอนกลางคืน โดยใช้เปิดไฟ 2 ดวงใน 
คอกวัว และกล้องวงจรปิดได้ตลอดทั้งคืน ซึ่งสามารถช่วยได้ในเรื่องความปลอดภัย 
พอเกิดไฟดับ คอกวัวทั้งหมดก็สามารถใช้ไฟของมันเองได้เลย”

นอกจากนี ้ ดร. รุ ่งสังเกตเห็นล�าธารทีไ่หลมาจากเทือกเขาสันกาลาคีรี  
ซึ่งล�าธารแบบนีพ้บได้ทัว่ไปในจังหวัดยะลา จึงเกิดไอเดียทดลองผลิตกระแสไฟฟ้า
จากพลังงานน�้า 

“แถวปักษ์ใต้ มีภูเขา มีล�าธารเยอะแยะ รูปแบบกังหันพลังงานน�้านี้ประสบ
ความส�าเร็จมากทีค่ีรีวง ทีย่ะลาเองก็มีล�าธารเยอะ ผมได้ทดลองต่อท่อเล็กๆ  
มาจากล�าธารทีไ่หลมาจากเทือกเขาสันกาลาคีรี เราคิดว่ามันน่าจะผลิตไฟฟ้า 
ได้สัก 500 วัตต์ แต่พอมาทดลองท�าจริงได้ 300 วัตต์ แม้ไม่ได้จ�านวนวัตต์ 
ตามที่คาด แต่อย่างน้อยก็ได้ท�าให้ชาวบ้านเห็นว่านี ่คือจุดเริ ่มต้นทีส่ามารถ 
น�าไปใช้ได้”

ปัจจุบันมูลนิธิฯ ได้น�าระบบการบริหารจัดการแบบ Zero Waste มาใช้ 
โดยพึ ่งพาตัวเองได้ในโซนของฟาร์มจ�านวน 300 ไร่ ใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาคเฉพาะในส่วนของบ้าน โดยพลังงานจากก๊าซชีวภาพช่วยลดค่าใช้จ่าย
ด้านไฟฟ้าปีละ 55,000 บาท และโครงการผลติไฟฟ้าด้วยพลังงานลม ช่วยลด 
ค่าใช้จ่ายไฟฟ้าลงปีละ 15,000 บาท

จากจุดเริม่ต้นเดินทางมาถึงวันนี ้ มนัก็ไม่ใช่เรือ่งทีง่่ายดายนกั แต่ก็ไม่ใช่
เรื่องยากทีจ่ะท�าให้ส�าเร็จ ดร. รุ่งได้เล่าว่า “มีคนไม่เห็นด้วยเยอะแยะ แต่ก็ไม่ได้
บัน่ทอนความเชื ่อมัน่ เพราะทุกสิง่ทุกอย่างมันขึ ้นอยู่กับความตั ้งใจของเรา  
ตอนแรกทีผ่มท�า ก็มีแต่คนบอกว่า ไม่ส�าเร็จหรอก ท�าไปท�าไม อะไรทีเ่ป็น
นวัตกรรมใหม่ๆ คนเขาก็มกัจะไม่เห็นด้วยทัง้นัน้ อย่างเรือ่งการประหยดัพลงังาน 
ชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่สนใจ อย่าว่าแต่ชาวบ้านเลย คนกรุงเทพฯ เองก็เหมือนกัน  
ยกตวัอย่างบางคน ระยะทางแค่ 10 เมตร เขายังสตาร์ทมอเตอร์ไซค์ไป เขาไม่คิดว่า 
นัน่คือค่าพลังงาน ถ้าเราเดินบ้าง เราก็ประหยัดไปเยอะ แล้วก็ยังได้ออกก�าลังกาย
ด้วย หรือบางครั้งชาวบ้านไปนั่งคุยกัน แต่เขาไม่ดับเครื่องมอเตอร์ไซค์ เขาไม่คิดว่า
นี่ก็เป็นเงิน เป็นพลังงานที่สูญเสียไป การใช้พลังงานในบ้านเราจึงสูงมาก”

ทุกวันนี ้มูลนิธิฯ ได้กลายเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนทีไ่ด้รับ

ความสนใจจากเยาวชนในพื้นที ่3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้และจังหวัดใกล้เคียง ดร. รุ่งเล่าว่า 

“ปัจจุบันมีนักเรียน นักศึกษาเข้ามาเรียนรู้กัน
ทีมู่ลนิธิฯ กันเยอะ เช่น นักศึกษาจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลามาเรยีนเรื่องพลังงานทดแทน 60 กว่าคน 
และทุกปี วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกทีอ่�าเภอ
จะนะ จังหวัดสงขลา ซึ่งเขาสอนเรื่องพลังงานทดแทน 
แต่ไม่มีแหล่งเรียนรู ้ ก็เลยพาเด็กๆ มาดูเรื ่องการ
ออกแบบ การบ �ารุ งรักษา และน ักศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 10 กว่าคนเขาเรียนวิชา
ฟิสิกส์ เข้ามาดูการใช้กังหันพลังงานน�า้ แล้วก็เอาไป
ทดลองท�าทีห่มู่บ้านเขาที่อ�าเภอบันนังสตา ปรากฏว่า
ผลิตไฟฟ้าได้ 500 วัตต์”
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อาจกล่าวได้ว ่าเทคนคิการเข้าถึงเยาวชน 
ตั้งแต่สมัยทีท่�าโครงการพัฒนาเยาวชนชายแดนใต้
ร่วมกับ สสส.ของมูลนิธิฯ นัน้ เกิดภายใต้แนวคิด 
ทีว่่า “เยาวชนส่วนใหญ่เป็นคนดีและอยากได้รับ
การยอมรบั” จงึชักชวนเยาวชนทัง้ไทยพทุธ ไทยมุสลมิ
ผ่าน กศน. (ส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย) อบต. (องค์การบริหาร
ส่วนต�าบล) และเยาวชนที่เข้ามาในมูลนิธิฯ ให้มา
ร่วมกิจกรรมหลัก 4 อย่าง คือ ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน 
การอาชีพ ลดละเลิกบหุรี่และสารเสพตดิ 4X100 และ
ดูแลช่วยเหลือเด็กก�าพร้า จากการมาร่วมกิจกรรม  
มาเข้าค่ายฝึกซ้อมด้วยกัน ท�าให้ทัง้ตัวเยาวชนและ 

พ่อแม่ผู้ปกครองได้ออกจากบ้านมาใกล้ชิด พบปะ 
พูดคุย จนลดช่องว่างความหวาดระแวงไม่ไว้วางใจ 
ซึ ่งกันและกัน ประกอบกับการสร้างความเชื ่อมั ่น 
ในคุณค่าตัวเองทีส่ามารถหารายได้ ได้รับการยอมรับ
จากชมุชนและคนรอบข้าง ท�าให้เยาวชนท่ีเคยหลงผดิ 
ตดิยาเสพตดิได้หวนกลับมาท�าตวัมีคณุค่า ท�าประโยชน์
ให้สังคมและบ้านเกิด จนมาถึงปัจจุบัน มูลนิธิฯ ก็ยัง
ไม่ละทิง้เจตนารมย์เดิมในการสร้างเสริมสันติสุขโดย
สร้างกิจกรรมชักชวนให้ทัง้เยาวชนและชาวบ้านได้
ออกจากบ้านมาพบปะ พูดคุย โดยเฉพาะกลุ ่ม
เยาวชนที่มูลนิธิฯ ยังให้ความส�าคัญ 
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ขอขอบคุณ 
มูลนิธิสุข-แก้ว แก้วแดง

“ผมมองว่าจะท�าให้เด็กสนใจ เราต้องหาเรื่อง
ทีเ่ด็กๆ เขาอยากรู้ อย่างเรื่องพลังงานทดแทนเป็น
เรื่องที่คนเขาอยากรู้กันอยู่แล้ว โดยเฉพาะในโรงเรียน
ต่างๆ ทีเ่ขามีเรื ่องพลังงานอยู่ในหลักสูตร เราก็
ประชาสัมพันธ์เข้าไปยังโรงเรียนต่างๆ ว่าเราเป็นศูนย์
เรียนรู้ด้านพลังงานทดแทน ให้เด็กๆ ได้เข้ามาเรียนรู้
ได้ เมือ่เขาเข้ามาเห็น เปิดโอกาสให้เขาได้คิด ได้ท�า
กิจกรรมทีเ่ขาชอบ และเมือ่เขาเอาไปท�าจริง จน
ประสบผลส�าเร็จ เขาก็เกิดความภูมิใจในตัวเองทีไ่ด้
รับการยอมรับจากคนรอบข้าง”

ดร. รุ่งยังได้กล่าวอีกว่า “มูลนิธิฯ ไม่ประสบ
ความส�าเร็จหรอก เราเป็นแค่มลูนิธิเล็กๆ แต่สิ ่งที ่
ส�าคัญทีสุ่ดคือ เราได้แก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่
ภาคใต้ โดยเปิดโอกาสให้คนในพื ้นทีไ่ด้คิด ได้ท�า  
โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน ถ้าเด็กๆ เหล่านี้เขาโตข้ึน 
แล้วคิดเป็น คิดได้ ซ่ึงก็มีหลายคนทีค่ิดเป็น เด็กๆ 
เหล่านี้เขาจะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาบ้านเกิดของเราได้”

กจิวตัรประจ�าวนัของ ดร. รุง่ หลังตื่นนอนและ
ปฏิบัติภารกิจต่างๆ เรียบร้อยแล้ว เขาจะไปฟาร์มวัว 
และใช้เวลาอยู่ทีน่ ัน่ 2-3 ชั่วโมง “ผมชอบไปดูมัน 
ไปนัง่คุย ให้อาหาร พอเรามีอาหาร วัวมันก็วิ ่งมา 
ล ้อมรอบเราเต็มไปหมดเลย ม ันก็เป ็นความสุข 
อย่างหนึง่ แล้วก็เดินดูว่าวัวตัวไหนคอกไหนมปีัญหา  
แต่ทัง้มูลนิธิฯ และฟาร์มวัวผมไม่ได้ท�าคนเดียว ยังมี
พนักงานคอยช่วยเหลืออีก 10 กว่าคน”

ส�าหรับอนาคตอันใกล้ แม้อยู่ในวยัเกษยีณแล้ว 
แต่ดร. รุ่งกยั็งมีความคดิอยากจะท�าโครงการอะไรต่างๆ  
อีกมากมาย 

“ตอนนีถ้ ้าเป็นไปได้ก็อยากจะผลักดันให้
โครงการยะลาวากิวเกิดขึ้นให้ครบวงจร ซึ่งเราก็ได้ท�า
จนยะลาวากวิเกดิเป็นแบรนด์ มีคนรูจ้กัท่ัวไป เพยีงแต่
ต่อไปนี้ ถ้าเรามีวัวมากขึ้น เนื้อเราดีขึ้น เรามีโรงเชือด 
มรีะบบสหกรณ์ มลูนธิิฯ ก็จะผลกัภาระให้สหกรณ์ 
ต่อไป เพราะเรามีศักยภาพทางด้านการตลาดสูง 
เนือ่งจากเราอยู่ใกล้กับแหล่งท่องเทีย่วตะวันตก  
ซึ ่งน ิยมรับประทานเนือ้ประเภทนี ้ แต่ตอนนีเ้รา 
ยังผลิตไม่ได้ และถ้าเราบอกนักธุรกิจฝั่งตะวันตกว่า 
วัวนีเ้ลีย้งโดยพีน่้องมุสลมิ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ทุกคนก็อยากจะสนับสนุน ซึ่งเป็นการช่วยให้ชาวบ้าน
ในพื้นทีม่ีงานท�า มีรายได้ ซึ่งจะเป็นหนทางน�าไปสู่
การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข”

ไม่เพียงสนัติสขุใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ที่ประธานมลูนิธสุิข-แก้ว 
แก้วแดง อยากจะเห็นในอนาคตอันใกล้ การรู้คุณค่าและรู้จักใช้พลังงาน
อย่างประหยัด รวมทั ้งการสังเกตทดลองหาพลังงานทดแทนจาก
ธรรมชาติใกล้ตัว ยังเป็นสิ่งที่คนไทยยุคนี ้ ต้องเรียนรู้และตระหนักให้
มากที่สุด เพื่ออนาคตของประเทศที่จะมีพลังงานใช้อย่างยั่งยืน
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หนึ่งในยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานทดแทนให้เป็นพลังงานหลักของประเทศ
ทดแทนการน�าเข้าน�้ามนัในอนาคต ตามแผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลอืก 
พ.ศ. 2558-2579 (AEDP 2015) คือ การส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการผลิตและการ
ใช้พลังงานทดแทนอย่างกว้างขวาง ในปี 2559 ทีผ่่านมา กระทรวงพลังงานได้ด�าเนิน
การ “โครงการส่งเสริมการผลิตพลังงานทดแทนในระดับชมุชน” โดยม ี26 โครงการได้รบั
การสนับสนุนให้เป็นต้นแบบด้านการผลิตพลังงานทดแทน เพือ่ใช้ประโยชน์ในชุมชนของ
ตน ซึง่ชุมชนทีผ่่านการพิจารณาจะได้เงินสนับสนุนจากกองทุนเพือ่ส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน ในวงเงิน 30-70% ของแต่ละโครงการ (นอกเหนือจากเงินสนับสนุนเป็นเงิน
ของชุมชน) โดยผู้ท่ีเป็นเจ้าของโครงการจะต้องน�าทรพัยากรและสิ่งของเหลอืใช้ในท้องถิ่น
มาแปลงเป็นพลังงาน เพือ่ลดรายจ่ายและสร้างรายได้ให้กับชุมชนและยังเป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อมอีกด้วย โครงการดังกล่าว ให้การสนับสนุนพลังงานทดแทน 6 ประเภท ได้แก่ 
พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน�้า พลังงานชีวมวล พลังงานชีวภาพ และ
พลังงานขยะ ครอบคลุมพื้นที่ทุกภูมิภาค ผ่านองค์กรชุมชนท้องถิ่น

ผลิตก๊าซชีวภาพจาก

ช่วยลดต้นทุนและออมเงินให้ชุมชน
กระบวนการผลิตยางแผ่นรมควัน..

น�้าเสีย
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ส�าหรับภาคใต้นัน้ อาชีพหลักและโดดเด่นทีสุ่ดคือ การท�าสวนยางพารา  
ซึ่งเป็นอาชีพทีผู่กพันกับชุมชนภาคใต้มาเป็นเวลานับร้อยปี และกระจายอยู่ทัว่ทุก
จังหวัดของภาคใต้ ในกระบวนการผลิตหลังจากการกรีดยาง น�้ายางทีไ่ด้ส่วนใหญ่
จะน�ามาแปรรูปเป็นยางแผ่น โดยเฉพาะอย่างยิง่ในรูปแบบยางแผ่นรมควัน ซึ่งใน
กระบวนการผลิต แม้จะก�าหนดการบ�าบัดน�้าเสียแล้ว แต่ก็ยังสร้างปัญหาให้กับ
ชุมชน เนื่องจากส่งกลิ่นเหม็น ท�าให้เกิดมลพิษทางอากาศ Energy Plus Special 
ฉบับนี ้ ขอน�าเสนอเรื่องราวของ สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านทุ่งคลองควาย 
จ�ากัด จังหวัดพัทลุง ซึ ่งเป็นส่วนหนึง่ของผู้ทีไ่ด้รับการสนับสนุน โครงการ
ปรับปรุงระบบบ�าบัดน�้าเสียเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพจากกระบวนการผลิตยางแผ่น 
รมควัน ของกองทุนเพือ่ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ปี 2559) กระทรวง
พลังงาน เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการสิง่เหลือใช้จากกระบวนการผลิต  
มาแปลงเป็นพลังงานกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และยังช่วยลดต้นทุนอีกด้วย  
ท้ังน้ีโครงการดงักล่าว ได้รับการแนะน�าด้านเทคโนโลยีจากศูนย์วิจัยเทคโนโลยี
พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม

สหกรณ์กองทุนสวนยาง
บ้านทุ่งคลองควาย
พัฒนาเพื่อความก้าวหน้า
สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านทุ่งคลองควาย ตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 ต�าบลทุ่งนารี 

จังหวัดพัทลุง ในปี พ.ศ. 2535-2536 ชาวสวนยางทั้งหมู่บ้าน (ประมาณ 40-50 คน 
ได้รวมตัวกันจัดตั ้งกลุ่มชื่อว่า “กลุ่มพัฒนาคุณภาพยาง” เพื ่อร่วมกันพัฒนา
คณุภาพน�้ายางของชมุชน และเพื่อแสดงถงึความเป็นหนึง่เดยีวกนัของชาวสวนยาง  
ต่อมาในปี 2537 รฐับาลจดัสร้างโรงงานรมควนัขึ้น ทางกลุ่มจงึได้ท�าการจดทะเบยีนเปน็ 
“สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านทุ่งคลองควาย จ�ากัด” มีสมาชิก 100 กว่าคน  
โดยมีนายพนัส แสงเมือง เป็นประธานกรรมการสหกรณ์คนแรก ปัจจุบันสหกรณ์มี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยความร่วมมือร่วมใจของสมาชิกตั้งแต่รุ่นบุกเบิกจนถึง
รุ่นปัจจุบัน ท�าให้สหกรณ์มีจุดแข็งในหลายๆ ด้าน ประกอบเข้าด้วยกัน ได้แก่ความ
ซื ่อส ัตย ์ โปร ่งใส และทีส่ �าคัญอีกข้อหนึง่คือ สมาชิกมีอ ุดมการณ์สหกรณ ์
อย่างเข้มแข็ง มีสมาชิกประมาณ 250 คน สมาชิกส่วนใหญ่จะเป็นชาวสวนยางใน
หมู่ 2 หมู่ 5 และ หมู่ 9 โดยมีนายจรูญ สิทธิชัย เป็นประธานกรรมการสหกรณ์ 
คนปัจจุบัน

การปรับปรุงระบบบ�าบัดน�้าเสียเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพจากกระบวนการผลิต
ยางแผ่นรมควันของสหกรณ์ฯ ใช้ระบบผลติก๊าซแบบ Covered Lagoon  
ขนาด 653 ลูกบาศก์เมตร ประโยชน์ที่ได้รับ นอกจากช่วยลดกลิ่นเหม็นจากระบบ
การผล ิตแล ้ว ย ังม ีศักยภาพในการผล ิตพลังงานความร ้อน 14 กิโลวัตต ์   
ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายปีละ 71,000 บาท (ประเมินจากการใช้ก๊าซชีวภาพไปใช ้
รมควันยางพาราร่วมกับไม้ฟืน สามารถประหยัดไม้ฟืนได้ปีละ 66,000 บาท  
และใช้ก๊าซชีวภาพไปใช้ประกอบอาหารในสหกรณ์ สามารถประหยัดก๊าซหุงต้มได้
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ขอขอบคุณ : 
สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านทุ่งคลองควาย จังหวัดพัทลุง

ปีละ 5,000 บาท) มูลค่าโครงการเท่ากับ 1,312,984 บาท โดยสหกรณ์ได้รับเงิน
สนบัสนนุจากกระทรวงพลังงาน 393,895 บาท (คิดเป็น 30% ของมูลค่า
โครงการ) และกู ้ย ืมจาก ธกส. อ ีก 919,089 บาท ขณะนีไ้ด ้ด�าเนินการ 
เสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการทดลองใช้งานจริง ส�าหรับโครงการอืน่ๆ  
หากเป็นไปได้อยากให้กระทรวงพลงังานสนับสนุนการใช้พลังงานแสงอาทิตย ์ 
(โซลาร์เซลล์) มาช่วยผลิตกระแสไฟฟ้า ซึง่สหกรณ์ฯ มีค่าไฟในเดือนที่ใช้ 
ก�าลังผลิตเต็มที่ ถึงเดือนละกว่า 50,000 บาท 

โครงการในอนาคตทีส่หกรณ์กองทุนสวนยางบ้านทุ่งคลองควาย มีความ
ตั้งใจที่จะพัฒนาและก้าวต่อไป คือ การน�านวัตกรรมใหม่ๆ มาเพิ่มมูลค่ายาง 
ให้มากขึน้ เช่น การท�ายางเครปจากยางก้นถ้วย (ปกติจะทิง้ ไม่ได้น�ามาใช้
ประโยชน์) มาผ่านกระบวนการท�าให้เป็นยางเส้น เพือ่น�าไปจ�าหน่ายสร้างรายได้
ให้สหกรณ์ฯ อีกทางหนึ่ง (ขณะนี้อยู่ในระหว่างการศึกษาข้อมูล) 

แม้จะเป็นโครงการพลังงานทดแทนเล็กๆ แต่ก็ท�าให้เห็นว่า พลังงาน
ทดแทนนัน้ สามารถเอือ้ประโยชน์ได้จริง ดังนั้น ชุมชนต่างๆ ที่ยังไม่ได้น�า
พลังงานทดแทนมาใช้ในชุมชน จึงไม่ควรมองข้ามพลังงานทดแทนที่อยู่รอบๆ 
ชุมชน ไม่ว่าจะเป็น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานน�า้ พลังงานลม พลังงาน
ก๊าซชีวภาพ พลังงานชีวมวล หรอืแม้แต่พลังงานจากขยะ ก็สามารถท�า
ประโยชน์ช่วยลดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้ให้กับชุมชนอย่างแน่นอน

ขอบคุณภาพจาก : 
นายปราโมท ศรีเรือง
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ส�ำนักงำนพลังงำนจังหวัดกระบี่
0-7562-3727
0-7562-3728
krabi@energy.go.th
ศาลากลางจังหวัดกระบี่ ชั้น 3 ถนนอุตรกิจ 
ต�าบลปากน�้า อ� าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

ส�ำนักงำนพลังงำนจังหวัดพัทลุง 
0-7467-3764
0-7467-3765
phatthalung@energy.go.th
357/1 หมู่11 ถนนมโนราห์ ต�าบลต�านาน 
อ�าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000

1 8

ส�ำนักงำนพลังงำนจังหวัดตรัง 
0-7550-1131
0-7550-1131 ต่อ 12
trang@energy.go.th
103 หมู่ 6 ถนนตรัง-ปะเหลียน ต�าบลบ้านควน 
อ�าเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000

3 ส�ำนักงำนพลังงำนจังหวัดยะลำ 
0-7320-3541
0-7320-3541
yala@energy.go.th
ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 2 ชั้น 3 ถนนสุขยางค์ 
ต�าบลสะเตง อ�าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000

10

ส�ำนักงำนพลังงำนจังหวัดนรำธิวำส	
0-7364-2623
0-7364-2623
narathiwat@energy.go.th
ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ถนนศูนย์ราชการ 
ต�าบลโคกเคียน อ�าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000

ส�ำนักงำนพลังงำนจังหวัดสงขลำ 
0-7430-7062-5
0-7430-7062-5
songkhla@energy.go.th
ศูนย์ราชการจังหวัดสงขลา ชั้น 2 ถนนราชด�าเนิน 
ต�าบลบ่อยาง อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

12

ส�ำนักงำนพลังงำนจังหวัดชุมพร 
0-7765-8356
0-7765-8356
chumporn@energy.go.th
ศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร ชั้น 4 ต�าบลนาชะอัง 
อ�าเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86000

2 ส�ำนักงำนพลังงำนจังหวัดภูเก็ต 
0-7621-0178
0-7621-0179
phuket@energy.go.th
38/365 ถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี ต�าบลตลาดเหนือ
 อ� าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

9

ส�ำนักงำนพลังงำนจังหวัดนครศรีธรรมรำช 
0-7535-5445
0-7535-5446
nakhonsithammarat@energy.go.th
ศูนย์ราชการนาสาร 198 หมู่ที่ 3 ต�าบลนาสาร 
อ�าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 

4 ส�ำนักงำนพลังงำนจังหวัดระนอง 
0-7780-0053
0-7780-0053
ranong@energy.go.th
55/12 หมู่ 3 ต�าบลบางริ้น อ�าเภอเมือง 
จังหวัดระนอง 85000

11

ส�ำนักงำนพลังงำนจังหวัดปัตตำน ี
0-7334-8988
0-7334-8988
pattani@energy.go.th
ศาลากลางจังหวัดปัตตานี ชั้น 2 (หลังเก่า) ถนนเดชา 
ต�าบลสะบารัง อ�าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี  94000

6 ส�ำนักงำนพลังงำนจังหวัดสตูล 
0-7472-4142
0-7472-4142
satun@energy.go.th
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 ถนนสตูลธานี 
ต�าบลพิมาน อ�าเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000

13

ส�ำนักงำนพลังงำนจังหวัดพังงำ 
0-7646-0727 ต่อ 101
0-7646-0728 ต่อ 106
phangnga@energy.go.th
73/7 หมู่ 3 ถนนเทศบาลบ�ารุง ต�าบลถ�้าน�้าผุด 
อ�าเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000

7 ส�ำนักงำนพลังงำนจังหวัดสุรำษฎร์ธำน ี
0-7740-5030, 0-7740-5034
0-7740-5034
suratthani@energy.go.th
104 หมู่ 3 ต�าบลมะขามเตี้ย 
อ�าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

14

5
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การมีโรงไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้ นอกจากจะช่วยรักษาความมั่นคงด้านพลังงานแล้ว 
ยังเป็นการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่พี่น้องภาคใต้ 

ช่วยสร้างระบบเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง จากการรับประกันถึงการมีไฟฟ้าเพียงพอ 
และเสริมการแข่งขันทางภาคการท่องเที่ยวที่เป็นจุดแข็งของพื้นที่ภาคใต้อีกด้วย




