


 



สวัสดีป 2552 คะ... 
พวกเราชาวพลัง+งาน กลับมาพบกับ

ทานผูอานอีกครั้ง พรอมกับคําขอบคุณที่
ทุกทานใหการตอนรับนิตยสารฉบับเล็กๆ 
อยางอบอุน จนตองพิมพซ้ำในเวลาแสนสั้น 
ซึ่งทําใหชาวพลัง+งาน หัวใจพองโตและ
สนุกสนานกับการเสาะหาสิ่งดีๆ มาเลาสู
กันฟงมากยิ่งขึ้นอีก 

ฉบับนี้มีเรื่องเจงๆ ของพลังงานชีวมวล
มาอวดกันคะ... 

สําหรับใครที่เคยคิดวาการเผาถานเปน
เรื่องลาสมัย...แตชาวบานกลุมเล็กๆ จาก
อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ขอแยงเชียวละ 
...เพราะกิจการเตาเผาถาน “จิ่วแตแจว” 
ของกลุมฅนเอาถานที่นี่ ดีวันดีคืน แถมได 
“ของขวัญ” จากปลองระบายควันเปน
น้ำสมควันไมสารพัดประโยชนอีกตางหาก 

เทานั้นยังมหัศจรรยไมพอ...การเผา
เศษวัสดุจากทองไรทองนา ยังแผลงฤทธิ์ให
เห็นอีกดวยวา สามารถผลิตเปนกาซหุงตม
ไดในพรบิตา และวนัขางหนาอาจกาวกระโดด
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ถึงขั้นทดแทนการใชน้ำมันไดอีกดวย 
ขณะที่คอลัมนิสตแตละทานก็ไมยอม

แพ แขงกันนําเสนอเรื่อง “เด็ด” จน    
แนนเอี้ยด...ทั้งแกะรอยโรงเรียนขี้ควาย...   
เกาะติดนโยบายพลังงานของรัฐบาล            
โอบา “มารค”... คนกรงุเทพใชนำ้บานตะไท
แคไหน...ยาชดุครอบจกัรวาลชือ่นวิเคลยีร...  
ลองเรอือมัพวาฟงปญหาพฆิาตหิง่หอย... 
รูจักเรื่องเรนลับของหอยทากอัฟริกัน ฯลฯ 

ตบทายดวยการแจงขาวสักนิดวา   
หากทานใดยังไมไดสงใบสมัครเปนสมาชิก
นิตยสารพลัง+งาน ขออยารอชา เพราะถา
ไมสงมา ก็จะไมมีโอกาสติดตามอานเรื่อง
ราวสนุกๆ จากพวกเราเลยละ      

สวนทานใดมคีาํถามเรือ่งพลงังาน... 
ขอบอกวา ถาทานกลาถาม...กูรูพลังงาน
ของเราก็กลาตอบแนนอน 

แลวพบกันใหมอีก 3 เดือนขางหนาคะ 

    อวยพร แตชูตระกูล 
email : energymag@hotmail.com 

มอ...
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สารบัญ 
ถามมา-ตอบไป :  3 
โรงไฟฟา 9.9 เมกะวัตตจะเอาอยางไรดี 

พลังงานจากตางแดน : 4 
พลังงานยั่งยืนจากพลเมือง “ขิงแก” 

ชุมชนตนแบบ :  6                                                                                    
เมื่อขี้ควายจางกลิ่นที่บานหนองบาทาว 

เรื่องจากปก :   10 
ชีวมวลยุคใหม...เผา (เศษ) ไม...ไดมากกวาถาน 

หองรับแขก :   18 
รูจัก...วิจิตรา ชูสกุล 
นักปฏิบัติการพลังงานเพื่อชุมชน 

พลังงานนารู :  22 
จาก “โอบามา” สู โอบา “มารค” : 
การกระตุนเศรษฐกิจผานพลังงานหมุนเวียน 

ฉลาดใช :  26 
การใช “น้ำ” ของชาว (กรุง) เทพ 

ขอมูลชวนคิด :  28 
หนารอน...โอกาสทองของการเปลี่ยนแปลง 

การลงทุนสีเขียว :  30 
โรงไฟฟา “พลังแกลบ” แหงแรกของ จ.สุรินทร 

ชีพจรลงเทา :  33 
ลองเรือแมกลอง... 
รื่นรมยและความกังวลเรื่องหิ่งหอย 

ขุมพลังขางบาน :  36 
เตากาซชีวมวล 

โลกออนไลน :  37 
ชวนเด็กไทยรีไซเคิลกลองนม 

รูทัน...พลังงาน :  38 
นิวเคลียร : ยาชุดแกปญหาพลังงาน 

จับเขาเลาเรื่อง :  40 
เหรียญ 2 ดานของโรงถลุงเหล็กบางสะพาน 
จ.ประจวบฯ  

สัตวมหัศจรรย :        42 
หอยทากยักษอัฟริกัน 

ประลองยุทธ :   44 

ตีฆองรองปาว :   46 
ตม-ยํา-ทํา-แกง :  47 
ยําถั่วพูใสปลาเค็ม 

สมุนไพรใกลรั้ว :  48 
กระเพรา เมนูสิ้นคิด ? 
แตทําใหจิตสงบและคลายเครียด 

ลองเรือแมกลอง... 
และหิ่งหอยหรี่แสง สารบัญ 

30 
โรงไฟฟาพลังแกลบแหงแรกของ จ.สุรินทร 

3 คําถามและคําตอบ “ตีแสกหนา” 
กับโรงไฟฟา 9.9 เมกะวัตต 

38 
ยาชุดครอบจักรวาลชื่อ 

“นิวเคลียร” 

42 
เรื่องมนัๆ ของ 

หอยทากยักษอัฟริกัน 

สารบัญ สารบัญ สารบัญสารบัญสารบัญ สารบัญ สารบัญสารบัญ สารบัญ 

โรงไฟฟาพลังแกลบแหงแรกของ จ.สุรินทรโรงไฟฟาพลังแกลบแหงแรกของ จ.สุรินทรโรงไฟฟาพลังแกลบแหงแรกของ จ.สุรินทรโรงไฟฟาพลังแกลบแหงแรกของ จ.สุรินทร

ลองเรือแมกลอง... ลองเรือแมกลอง... ลองเรือแมกลอง... ลองเรือแมกลอง... 

หอยทากยักษอัฟริกัน หอยทากยักษอัฟริกัน หอยทากยักษอัฟริกัน หอยทากยักษอัฟริกัน 

: ปฏิบัติการพลังงานเพื่อชุมชน ฉบับที่ 2 กุมภาพันธ- เมษายน 2552 
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     ตอบ : คําถามนี้เปนคํา
ถามที่เสียดแทงใจผูสนับสนุน
พลังงานหมุนเวียน (เชนผม) เปน
อยางมากครับ 

เพราะคําตอบนั้นชัดเจนวา 
สาเหตุที่โรงไฟฟาชีวมวลหลายๆ โรง
มีขนาด 9.9 เมกะวัตตแทนที่จะเปน 
10 เมกะวัตต ก็เพื่อหลีกเลี่ยงการจัด
ทํารายงานผลกระทบสิง่แวดลอม 
หรอืทีเ่รยีกยอๆ วา อไีอเอ เนื่องจาก
ระบบอีไอเอกําหนดใหโรงไฟฟาพลัง
ความรอนขนาดตั้งแต 10 เมกะวตัต
ขึน้ไปตองทาํรายงานอไีอเอครับ 

ปจจบุนัประเทศไทยเรามโีครงการ
โรงไฟฟาชีวมวลขนาด 9.0-9.9 
เมกะวัตตเกิดขึ้นแลว 9 โรง และ   
กําลังจะเกิดขึ้นอีกไมนอยกวา 28 
โครงการ แสดงวา โครงการเชนนี้  
กําลังกระจายไปทั่วจริงๆ 

วัตถุประสงคของการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดลอมคือ การวิเคราะห
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากโครงการ 
ทั้งในระยะกอสรางและดาํเนนิการ 
เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ /
อนุญาตใหดําเนินโครงการ และเพื่อ
เปนแนวทางในการลดผลกระทบของ
โครงการ 

“ “

ดังนั้นการหลีกเลี่ยงการทํา
รายงานอีไอเอจึงเทากับเปนการหลีก
เลี่ยงกระบวนการที่จะพิจารณาผล
กระทบและหาแนวทางในการลด  
ผลกระทบสิ่งแวดลอม 

เพราะแมวา โรงไฟฟาชีวมวลจะมี
ผลดีตอสิ่งแวดลอมในหลายขอ เชน 
ลดการปลอยกาซเรือนกระจกเมื่อ
เปรียบเทียบกับโรงไฟฟาถานหิน แต
ก็อาจเกิดผลกระทบตอชุมชนโดย
รอบได ไมวาจะเปนฝุนหรอืการใชนำ้ 
หากไมมีการวางแผนโครงการที่ดีพอ 

แมวาผมจะสนับสนุนการพัฒนา
พลังงานชีวมวลมาโดยตลอด แตหาก
จะตองมโีรงไฟฟาขนาด 9.9 เมกะวตัต 
มาตั้งใกลๆ บานผม และไมยอมทํา
รายงานอีไอเอ ผมก็คงไมสบายใจ
ครับ 

เพราะนอกจากผมจะไมมีโอกาส
ไดทราบถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นแลว 
ผมยังรูสึกถึงความไมจริงใจของ
เจาของโครงการอีกดวย 

ผมเห็นวาทางออกที่นาจะเปนไป
ไดสําหรับชาวหวยยางมี 3 ประการ  

ประการแรกคือ การเรียกรองให
เจาของโครงการทําการประเมินผล
กระทบทางสิ่งแวดลอม เพื่อความ

โปรงใสและความมั่นใจของชุมชน 
ประการที่สองคือ การเจรจากับ

องคการปกครองสวนทองถิ่นเพื่อใหมี
การใชกระบวนการประเมินผล 
กระทบสิ่งแวดลอม และการรับฟง
ความเห็นของประชาชนและผูมีสวน
เกี่ยวของ กอนทีจ่ะมกีารอนมุตั/ิ
อนุญาตโครงการ 

ประการสุดทายคือ การใชสิทธิ
ตามมาตรา 11 ของพระราชบัญญัติ
สุขภาพแหงชาติ เพื่อรองขอใหมีการ
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพ และ
สามารถมีสวนรวมในการประเมินผล
กระทบไดดวย โดยประสานขอใชสทิธิ
ไดที่สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แหงชาติครับ 

สวนในภาพรวม ระบบอีไอเอควร
เปดโอกาสใหประชาชนสามารถใช
สิทธิในการเสนอใหมีการประเมินผล 
กระทบทางสิ่งแวดลอมไดดวย หรือ
อาจจะตองบังคับใหโรงไฟฟาตองทํา
รายงานผลกระทบขั้นตน เพื่อใชใน
การกลั่นกรองวาจะตองทํารายงาน  
อีไอเอโดยละเอียดหรือไมครับ 

โรงไฟฟา 9.9 เมกะวัตตจะเอาอยางไรดี

หากมีขอสงสัยที่คิดไมออก และหาคําตอบไมได ในทุกเรื่องเกี่ยวกับพลังงาน อยาปลอยความสงสัยใหคางคาใจ 
อีกตอไป เพียงแคสงคําถามมาที่ email : tonklagroup@yahoo.com ...รับรองวาเมื่อคุณกลาถาม...เราก็กลาตอบ[ ]

3กุมภาพันธ - เมษายน 2552 

ถามมา-ตอบไป ตอบ : เดชรัต สุขกําเนิด   email : tonklagroup@yahoo.com     



เพราะตั้งเปาหมายวาจะเปนชุมชนที่ “ใสใจ”   
ตอโลกใบนี้ สมาชิกของชุมชนจึงลุกขึ้นสรางการ
เปลี่ยนแปลงโดยมี “พลังงานยั่งยืน” เปนหัวใจ
สําคัญ กระทั่งควารางวัลชุมชนยอดเยี่ยมแหง   
ป 2551 มาครองไดสําเร็จ 

ชุมชนขนาดยอมๆ ตั้งอยูริมชายฝง
ทางตอนใตของประเทศอังกฤษที่ชื่อวา
อรุณ (Arun) อาจไมมีสิ่งใดโดดเดน
มากไปกวาการไดชื่อวา “เมืองคนแก” 
เพราะติดอันดับ 1 ใน 10 เมืองในฝน  

ที่ผูเกษียณอายุอยากไปใชชีวิตใน
บั้นปลาย 

...แตภาพเชนนั้นกลายเปนอดีตไป
เรียบรอยแลว... 

นั่นเปนเพราะความชาญฉลาดของ 

ผูนําทองถิ่นที่เล็งเห็นวา หากตองการ
นําพาสมาชิกทั้งชุมชนใหกาวไปสูการมี
ชีวิตที่ใสใจสิ่งแวดลอม และมีสุขภาพที่
ดี...หัวใจสําคัญที่จะกาวไปสูเปาหมาย
นั้นคือ...การใชพลังงานอยางยั่งยืน 

...ปฏิบัติการของชาวบานแหงเมือง
อรุณกวา 140,000 คน อาศัยอยูใน
บาน 65,000 หลัง ซึ่งสวนใหญเปน
คนที่อายมุากกวา 75 ป จึงเริ่มตนขึ้น
อยางเขมแข็ง... 

แมงบประมาณที่มีอยูจะนอยนิด... 
แตนั่นไมใชอุปสรรค เพราะผูนําทอง
ถิ่นหาทางออกดวยการแสวงหาความ
รวมมือจากหนวยงานที่หลากหลาย ไม
จาํกดัวาเปนภาครฐั เอกชน หรอืเอน็จโีอ 
...ไมเวนแมกระทั่งบาทหลวง หรือเด็ก
นกัเรยีน โดยทาํความเขาใจทีต่รงกนัวา 
...พวกเรากําลังรวมแรงรวมใจกัน
ปฏิบัติการ “พลังงาน” เพื่อชุมชนอยาง
แทจริง 

แผนปฏิบัติการชุมชนจึงถูกคิดคน
ขึ้นเพื่อนําไปสูคําตอบวา ใชพลังงาน
อยางไรใหมีประสิทธิภาพสูงสุด โดย  
คํานึงถึงผลกระทบทางสิ่งแวดลอม และ
ปลอยกาซคารบอนไดออกไซดซึ่งเปน
สาเหตุสําคัญของภาวะโลกรอนใหนอย 
ที่สุด ซึ่งทําใหการจัดหาอุปกรณตางๆ 

พลังงานยั่งยนื 
จากพลเมือง“ขิงแก” 

ลุงแกรี หนึ่งในผูรวมปฏิบัติการ
พลังงานเพื่อชุมชนดวยการเปลี่ยน
ระบบทําความรอนในบานใหใช
พลังงานแสงอาทิตย 
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พลังงานจากตางแดน เรื่อง : ดาวพลูโต 



ไมเพียงตองคํานึงถึงราคา และคุณภาพ
เทานัน้ แตยงัตองพจิารณาถงึแหลงทีม่า 
การขนสง การกําจัด เพื่อนําปจจัยทาง
สิ่งแวดลอมเหลานี้เขามาประกอบการ
ตัดสินใจดวย 

นอกจากนั้นขอมูลเบื้องตนของ
ชุมชนที่ประกอบไปดวยผูคนหลาก
หลาย ทั้ง ร่ำรวย ไมร่ำรวย...ทั้งอาศัย
อยูในบานเดี่ยว หรือรถบานที่เคลื่อน
ยายไปจอดพกัอยูตามสถานทีต่างๆ... 
ทั้งผูที่มีกิจการ สวนตัว ลูกจาง และ
นักเรียน...ทั้งหมดจะถูกนํามาขบคิด
เพื่อวางแผนทั้งระบบ ทั้งระยะสั้น กลาง 
และระยะยาวในอีก 15 ปขางหนา 

ในที่สุดเดือนมีนาคม 2550 แผน
ปฏิบัติการพลังงานยั่งยืนของชุมชน
อรุณมูลคา 87 ลานปอนดก็ไดรับการ
อนุมัติจากสภาทองถิ่น โดยพิจารณา
อยางรอบคอบแลววา เม็ดเงินเหลานี้จะ
ถูกใชไปเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด 

... นับจากนั้นการลงมือเพื่อสราง

การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญจึงตามมา
ทันที ทั้งที่ลงมือทําไดเลย หรือวางแผน
ลวงหนาในกรณทีีจ่ะลงมอืทาํไดกต็อเมือ่
มีการปรับปรุงอาคารสถาน ที่ตามเวลา
ที่กําหนดไว 

ซึ่งแผนการที่วางไวมีเงื่อนไขหลาก
หลายรูปแบบ ทั้งสําหรับเจาของบาน
เดี่ยวเจาของอพารตเมนท และผูเชา 
อีกทั้งยังมีการสนับสนุนแตกตางกันไป 
ทั้งแจกฟรีสําหรับผูที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป 
และรวมทุนกับเจาของกิจการ หรือใช
การแบงโซนเปนเงื่อนไขที่จะใหการ
สนับสนุน เชน ยานสถานศึกษาก็จะให
สนับสนุนรูปแบบที่แตกตางจากยาน
ธุรกิจ 

เพียงแคเริ่มตน ชาวเมืองอรุณก็เริ่ม
คุนเคยกับการติดตั้งอุปกรณชนิดใหม
ในบานและสํานักงาน เพื่อใหใช
พลังงานอยางคุมคาที่สุด ทั้งการ
เปลี่ยนกระจก 2 ชั้น ติดฉนวนเพดาน
เพื่อควบคุมอุณหภูมิในบาน ใชระบบ
ผลิตน้ำรอนจากพลงังานแสงอาทติย 
และการเปลีย่นมาใชหลอดไฟประหยัด
พลังงาน ฯลฯ 

ไมเพียงเทานั้น การใชชีวิตของชาว
เมืองอรุณก็ตองเปลี่ยนแปลงตามไป
ดวย ทั้งในบานและนอกบาน โดยมีการ
ใหขอมูล และคําแนะนําทุกชองทาง 
เพือ่กระตุนใหทกุคนตืน่ตวัและลกุขึน้มา
ปฏิวัติการใชพลังงานผานสื่อตางๆ เชน 
โปสเตอร ปายอิเล็คทรอนิกส นิตยสาร
ทองถิ่น แมกระทั่งคิดคนเปนเกมสนุกๆ 
เพื่อสื่อสารกับเด็ก 

ขณะเดียวกัน สถานที่ราชการของ
เมืองก็มีการณรงคและลงมือปฏิบัติการ
อยางแข็งขัน ทั้งลดการถายเอกสาร ลด
การใชกระดาษ ใชพลังงานอยาง
ประหยัด โดยเจาหนาที่ประจําสํานัก

ขอมูลจาก www.ashdenawards.org 

งานเปนกลไกสําคัญของความสําเร็จ 
ซึ่งในอนาคตอันใกลก็จะมีการวาง
ระบบการเดินทางเพื่อใหทุกคนหันมา
ใชรถสาธารณะ รวมทั้งใชจักรยานมาก
ยิ่งขึ้น 

แนนอนวา เพียงแคลงมือทํา ผล 
“กําไร” เบื้องตนที่ทุกคนมองเห็นและ
จับตองไดก็คือ คาไฟที่ลดลง อีกทั้งทํา
ใหเศรษฐกิจของทองถิ่นหมุนเวียนและ
เฟองฟู ทั้งนี้เปนเพราะแผนปฏิบัติการ
พลังงานเพื่อชุมชนถูกออกแบบใหใช
วัสดุ อุปกรณที่หาซื้อไดจากทองถิ่นใน
ราคาถูก โดยรัฐหาเงินมาชวยสนับสนุน 

การเปลี่ยนแปลงที่เริ่มตนขึ้นจาก
น้ำมือของทุกคนในชุมชนดวยความ
กระตือรือรน และประสบความสําเร็จ 
อยางเปนขั้นเปนตอนนี้เอง ทําใหชุมชน
อรุณ ถูกคัดเลือกใหควารางวัลชุมชนดี
เดนประจําป 2552 จาก The Ashden 
Awards 

ซึ่งรางวัลนี้กอตั้งขึ้นเมื่อป 2544 
และการประกาศผลจะมีขึ้นในเดือน
มิถุนายนของทุกป มีเปาหมายเพื่อ
สนับสนุนการใชพลังงานยั่งยืน โดยเริ่ม
ตนในประเทศอังกฤษ และปจจุบันได
ขยายออกไปในประเทศกําลังพัฒนา
อื่นๆ โดยคณะกรรมการประกอบดวย 
ผูรูในหลากหลายสาขารวมกันพิจารณา
หาผูสมควรได รับรางวัลในหลายระดับ 
เพื่อนําไปสูกระบวนการแบงปนความรู 
สงตอประสบการณ ชวยเสนอแนะ
ความคิดเห็น และสนับสนุนใหชุมชนใช
พลังงานอยางยั่งยืนที่จะสงผลดีตอการ
เปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศโลกทั้ง
ยังยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ในทองถิ่นไดอยางแทจริง 

ความคึกคัก ณ รถโมบายเพื่อใหขอมูลแกสมาชิก
ในชุมชนใหกาวไปสูเสนทางพลังงานยั่งยืน 
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  แกลบ...เศษไม...ชานออย...ซงัขาวโพด 
...กะลามะพราว ฯลฯ ลวนไดชื่อวาเปน
ชีวมวลหรอื“วัสดุเหลือใชในภาค
การเกษตร”  ที่ใกลชิดวิถีชีวิตชาวนา
ชาวไรของบานเรามาชานาน 

มาบัดนี้ เศษวัสดุเหลือใชจากทองไร
ทองนาถูกนํามาเพิ่มมูลคาดวยกรรมวิธี
งายๆ หลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะ
การ “เผาไหม” ที่ใชเคล็ดวิชาความรูเขา
มาชวยเสริมภูมิปญญาแบบดั้งเดิม 

  

ชีวมวลยุคใหม... 

เผา(เศษ)ไม... 
ไดมากกวาถาน 
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ถาน “ติดเทอรโบ” หรือจริงๆ ก็คือเตาเผาถาน
ประสิทธิภาพสูง แตมีขนาดเล็ก 

ใชแลว...การคิดคนของอาจารยสุพรชัย มั่งมีสิทธิ์ นัก
วิจัยระดับ 8 แหงสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร จ.นครปฐม ทําใหเตาเผาถาน “จิ๋วแตแจว” ได
ออกมาโลดแลนรับใชชาวสวนผลไมแหงอัมพวา 

“ผมเลือกมาทําเตาตนแบบที่นี่ โดยพิจารณาจาก
ศักยภาพของชุมชนที่มีเชื้อเพลิงชีวมวลคือ เศษไมจากกิ่ง  
สมโอ และลิ้นจี่ อีกทั้งชาวบานที่นี่ก็ตื่นตัวมาก” อาจารย    
สุพรชัยเลาถึงจุดเริ่มตนเมื่อป 2548 

...เมือ่ชมุชนมศีกัยภาพ และชาวบานกอ็ยากพฒันาตวัเอง 
การจุดประกายนําความคิดไปสูการปฏิบัติก็เกิดขึ้นไมยาก... 

เพราะตองการใหชาวบานพึ่งพาตัวเองใหมากที่สุด โดย
มีเตาเผาถานประสิทธิภาพสูงเปนเครื่องมือสําคัญในการ
เรียนรูเทคโนโลยี งายๆ ที่ชาวบานสามารถลงมือปฏิบัติการ
ไดดวยตัวเอง แถมยังไดผลผลิตจากการเผาถาน คือน้ำสม
ควันไม ที่ชาวบานตองหาซื้อมาใชในราคาสูงเพื่อฉีดพนไล
แมลงในสวนผลไมเปนประจํา 

อาจารยสุพรชัยจึงทําหนาที่ผูสนับสนุนโดยอาศัยประสบ
การณเดิมที่สั่งสมมาจากการเปนเอ็นจีโอที่ทํางานรวมกับ
ชาวบานในพื้นที่ภาคอีสานเกือบ 30 ป ยอยขอมูลวิชาการ
ใหติดดินมากที่สุด เพื่อทุกคนจะไดเขาใจกระบวนการทํา
งานของเตาเผาถานไดอยางทั่วถึงกัน      

ไมเพียงแตขอมูลทางวิชาการเทานั้นที่ถูกนํามาอธิบาย
ดวยภาษาที่เขาใจงาย อุปกรณชิ้นสวนตางๆ ที่ประกอบขึ้น
เปนเตาเผาถานก็ถูกดัดแปลงใหสามารถใชวัสดุที่หาไดงาย
ในทองถิ่นและมีราคาถูกดวยเชนกัน 

จากเตาเผาถานแบบธรรมดา กก็ลาย
เปนเตาเผาถานที ่“ฉลาดกวา” เพราะได
ปรมิาณถานมาก ทัง้ยงัเปนถานทีใ่หความ
รอนสงู แตเหลอืขีเ้ถานอย...แถม ยังให 
“ของขวัญ” จากปลองระบายควัน นั่น
คือ น้ำสมควันไม ที่กลายเปนของเหลว
สารพัดประโยชน และมีราคาสูง 

แตเตาถานแสนฉลาดกย็งัไมสิน้ฤทธิ ์
เพราะยงัสามารถเผาแกลบจนกลาย 
เปนกาซหงุตมสาํหรบัใชในครอบครวั
หรอื อตุสาหกรรมขนาดเลก็ๆ ของชมุชน 
ไดอีกดวย 

เสนทางพลังงานชีวมวลที่เริ่มขึ้นจาก
เตาเผาถาน จึงมากไปดวยเรื่องราวที่นา
คนหา... 

รวมพลฅนเอาถานแหงอัมพวา 
 “มาตามปายวัดทุงเศรษฐีไดเลย หาไมยาก” นั่นคือคํา

อธิบายเสนทางที่ดังขึ้นผานโทรศัพทจากพี่บุญเลิศ 
พันธุโภคา หัวหนากลุมฅนเอาถาน แหงบานวันทองใน 
ต.เหมืองใหม อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ซึ่งเปนสถานที่ตั้ง
ของเตาเผาถาน “จิ๋วแตแจว” 

แตแมจะลัดเลาะไปตามปาย “วัดทุงเศรษฐี” ที่มีใหเห็น
ริมทางอยางไมขาดชวง แตจูๆ ก็ดูเหมือนวาพวกเรามาติด
อยูในเสนทางวกวนของถนนสายเล็กที่เลี้ยวลดคดเคี้ยวผาน
สวนสมโอ สวนลิ้นจี่ และสวนมะพราว แปลงแลวแปลงเลา 

...หลงทางซะแลว... 
หลังการสงสัญญานขอความชวยเหลือผานไปชั่วครู เสียง

มอเตอรไซดก็แลนเขามาใกลพรอมกับทําหนาที่ “เข็มทิศ” 
มุงหนาสูชุมชนฅนเอาถานที่พากันมารวมพลรออยูพรอม
หนา ณ โรงเผาถานหลังคามุงจากขนาดเล็กๆ ริมสวนผลไม 

สิ้นเสียงขอโทษขอโพยที่หลงทางจนเลยเวลานัดหมาย ผู
ทาํหนาทีเ่ขม็ทศินาํทางบนอานมอเตอรไซดกพ็รอมทาํหนาท่ี 
ใหความรูแกผูมาเยือนอยางไมรีรอ ในฐานะผูคิดคนเตาเผา
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เตาเผาถาน “จิ๋วแตแจว” 
 ผลจากการทํางานรวมกับชาวบานอยางใกลชิด และ

แวะเวยีนมาใหคาํปรกึษาครัง้แลวครัง้เลา เตาเผาถานลกูแรก
ของชาวบานวันทองใน ราคา 1,000 บาท ก็เสร็จเรียบรอย 
โดยมีถังน้ำมันขนาด 200 ลิตร เปนสวนประกอบหลัก และ
มีปลองระบายควันที่ดัดแปลงมาจากกระบอกไมไผเปน
เครื่องมือสําคัญในการดักเก็บน้ำสมควันไม 

“คนๆ เดียวก็บริหารจัดการได ” อาจารยสุพรชัยอธิบาย
เชนนั้น 

เพราะทั้งกิ่งสมโอ...กิ่งลิ้นจี่ ที่ถูกทิ้งระเกะระกะ ยังคงถูก
นํามาใชเปนเชื้อเพลิงเชนเดียวกับเตาเผาถานแบบเกาที่ชาว
บานคุนเคย แตกตางเพียงแคจังหวะเวลาในการหรี่ไฟ เพื่อ
ควบคุมอากาศไมใหเขาสูเตามากจนเกินไปเทานั้นเอง 

การลองผิดลองถูกเพื่อทําความรูจักกับเตาเผาถานหนา
ตาใหมๆ แถมยังไดน้ำสมควันไม จึงกลายเปนบทเรียนแรก
ของกลุมฅนเอาถานแหงบานวันทองใน 

“โอย...ตอนนั้นทอกันเลย ลองผิดลองถูกกันไป...ไดแต  
ขี้เถา” พี่บุญเลิศเลายอนถึงวันแรกๆ ของการคลุกคลีกับเตา
เผาถานรูปแบบใหม โดยมีเสียงหัวเราะดังขึ้นจากกองเชียร

เปนระยะ 
...บางคนตะโกน

แทรกขึ้นมาวา “บาง
เตาก็ดิบ บางเตาก็
วอดหายไปเปนขี้เถา
หมดเลย”... 

แตยิ่งนานวัน การทํา
ความรูจักกับเตาเผาถานลูก

แรก ก็ทําใหกลุมฅนเอาถานจาก 
17-18 ครอบครัว รวม 22 คน คุนเคยและสาละวนอยูกับ
การเผาถานที่ไดน้ำสมควันไมเปนของแถมมากขึ้นทุกขณะ 

ระยะเวลา 8 ชั่วโมงตั้งแตเริ่มตนเรียงเศษไมใส
เขาไปในเตา คราวละไมเกิน 100 กิโลกรัม...จุดเตา... 
หรี่ไฟเมื่อถึงเวลา... เฝารอเก็บน้ำสมควันไมจากปลอง
ระบายควันกระบอกไมไผ เมื่ออุณหภูมิจากปากปลองสูง
ถึง 80 องศาเซลเซียส แตหยุดเมื่ออุณหภูมิพุงสูงเกิน
กวา 150 องศาเซลเซียส...รอใหเตาเย็นแลวเอาถาน
ออกไดในวันรุงขึ้น 

และเมื่อเห็นวาการเผาถานจากเตารูปแบบใหม ไดทั้ง
ถานและน้ำสมควันไม...จึงทําใหกลุมฅนเอาถานแวะเวียนมา
ใชบริการ เผาถานจากเตาตนแบบไมขาดสาย 

โดยถานที่ไดมีพอคาแมคาเขามารับซื้อถึงที่ เชนเดียวกับ
น้ำสมควันไมที่เหลือใชจากการฉีดไลแมลงในสวนผลไมก็ถูก 
จับจองจากพอคาแมคาจนผลิตไมทัน 

...เมื่อเสียงตอบรับจากคนเผาถานดังขึ้นเกินคาดหมาย 
เจาของความคิดดีๆ อยางอาจารยสุพรชัยจะนิ่งเฉยอยูได
อยางไร... 

 

บุญเลิศ พันธุโภคา  
หัวหนากลุมฅนเอาถาน 

“ตอนแรกก็ทอ...อยาก

เลิก เพราะไดแตขี้เถา แต

ตอนนี้ถือวาทั้งถานและ

นําสมควันไมเปนรายได

เสริมที่ดี” 
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เผาถานพิทักษโลก 
กรกฎาคม 2551 การคิดคนเตาเผาถานที่มี

ประสิทธิภาพสูงขึ้น คือไดทั้งถานและน้ำสมควันไม ใน
ปริมาณมากขึ้นไปอีก ทําใหอาจารยสุพรชัยมีเตาตนแบบ
มานําเสนอชุมชนบานวันทองในอีกครั้ง 

โดยสรางเตาลูกใหมอยูเคียงคูกับเตาลูกเกา มีลักษณะ
หนาตาคลายคลึงกัน แตกตางกันที่ขนาดใหญกวา และวัสดุ
ที่นํามาทําปลองระบายควันซึ่งทําจากสแตนเลส เพื่อใหได
น้ำสมควันไมซึ่งขายไดราคาสูงในปริมาณมากขึ้น โดยใชเงิน
ลงทุนประมาณ 5,000 บาท 

ที่สําคัญก็คือ จากการเผาไหมเศษไมใหกลายเปนถาน
โดยตรง ถูกออกแบบใหเปลี่ยนมาใชวิธีการอบไมดวยความ
รอนแทน ซึ่งอาจารยสุพรชัยบอกวา “ถือเปนการใชความ
รอนทางออม ทําใหการเผาไหมสมบูรณมากยิ่งขึ้น จะทําให
ไดผลผลิตคือถานปริมาณมากกวาเดิม” 

นั่นคือ ฟน 100 กิโลกรัม จะไดเนื้อถาน 25 กิโลกรัม 
สวนที่เหลือจะเปนของเหลวที่เปนทั้งน้ำสมควันไม แกสหรือ
ควัน และไอน้ำที่ระเหยออกไป 

เมื่อมีเตาลูกใหม โดยไดรับการสนับสนุนจากสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) กลุมฅน

“เดี๋ยวนี้รูใจเตา
แลว...กะเวลาไดถูกตอง 

ไมตองเฝาตลอด 24 
ชั่วโมง หรี่ไฟเสร็จ
แลวกลับไปนอนได

เลย” 

ณรงค พันธุโภคา  
สมาชิกกลุมฅนเอาถาน 

เอาถานก็ถึงเวลาตองเรียนรูดวยการลงมือ
ปฏบิตักิาร “เผาถาน” อกีครัง้... 

แนนอนวา “ไดขี้เถามากกวาถาน” กลาย
เปนบทเรียนเกาๆ ที่หวนกลับคืนสู
หองเรียนวิชาการเผาถาน 

...กวาจะรูใจเตา ก็ทอใจจน
อยากเลิก...กลุมฅนเอาถาน
ยืนยันเชนนั้น 

แตถึงปจจุบัน ลุงประเทือง 
เดชฉกรรจ ผูอาวุโสประจํากลุม
ที่แวะเวียนมาใสฟนในเตาตั้ง
แตตี 3 กลับบอกวา “เดี๋ยวนี้
ทํางายแลว” 

สอดคลองกับณรงค พันธุโภคา ที่ตอกย้ำถึงการเผาถาน
ที่งายดายขึ้นเรื่อยๆ วา “โนนเลย...จุดเตาเสร็จแลวก็หายไป
ทําอยางอื่นไดเลย...2 วันแลวคอยกลับมาดู” 

เสียงอธิบายถึงการเผาถานดังขึ้นราวกับจําไดขึ้นใจ
วา...ใส ฟนที่ดานบนของเตา เวลาใสก็ตองมีเทคนิก ถาเปน
ไมชิ้นใหญก็ตองเอาไวดานบน เพราะถานจะสุกจากขางบน
ลงสูขางลาง...จุดไฟที่หนาเตา พอไฟติด ไอรอนที่สะสมอยู
ในเตาจะกลายเปนการอบไม...พอถึงจุดหนึ่งที่ความรอน
เพียงพอก็หรี่หนาเตาใหอากาศเขาสูเตานอยลง เพื่อหลอ
เลี้ยงไมใหเตาดับ...ความรอนในเตาก็จะถูกเปลี่ยนถายจาก
ตัวฟน ชวงนี้เองที่ทําใหไมกลายเปนถาน...แตถาปลอยให
อากาศเขาไปมากเกินไป จะเกิดการเผาไหมที่สมบูรณ ไมก็
จะกลายเปนขี้เถา... 

ซึ่งกระบวนการเชนนี้เอง จะทําใหถานที่ไดใหความรอน
สูง และมอดชากวาการเผาถานแบบเกาๆ อยางเห็นไดชัด 
อีกทั้งยังใชปงยางไดปลอดภัยกวา 

...ขณะทีก่ารเกบ็นำ้สมควนัไมยงัคงเริม่เกบ็ขณะทีอ่ณุหภมูิ
ปากปลองควันอยูระหวาง 80-150 องศาเซลเซียส เพราะ
เหตุวาอุณหภูมิในชวงเวลาดังกลาวจะทําใหสารอินทรียที่มี
อยูในเนื้อไมกวา 200 ชนิดละลายออกมาไดดี ทําใหน้ำสม
ควันไมมีคุณภาพดี ปลอดจากสารทาร (น้ำมันดิน) 

แตการเผาถานโดยใชการอบแบบใหมนี้ ก็ตองใชระยะ
เวลานานกวาเตาแบบเกา นั่นคือรอบหนึ่งใชเวลา 5 วัน เพื่อ
แลกกับปริมาณถานและน้ำสมควันไมที่เพิ่มมากขึ้น 

ยิง่นานวนั คาํยนืยนัทีด่งัขึน้จากชาวบานกลุมฅนเอาถาน
วา “หยุดไมได” กับการเผาถานที่ไดน้ำสมควันไมมาใชไล
แมลงในสวน 

“น้ำสมควันไมขายดีจะ” 

น้ำสมควันไมของกลุมฅนเอาถาน มีขายที่รานจรูญ-แอด สวนจตุจักร โทร 081-9258539 
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และถึงแมวาจะไมไดใชถานที่เผาจากฝมือของตนเอง
โดยตรง เพราะสวนใหญใชกาซหุงตม แตรายไดเสริมที่ได
จากการขายถานกิโลกรัมละ 7 บาท และน้ำสมควันไมขวด
ละ 70-80 บาท ก็ชวยลดรายจายในครอบครัวลงไดอยาง
ชัดเจน 

อาจารย สุพรชัยเลาวา กาวตอไปของการคิดคนคือการ
ใชประโยชนจากความรอนเหนือเตาเผาถานที่สามารถใชอบ
พืชผลทางการเกษตรไดอีก เชน ตากปลา ตากกลวย ตาก
มะพราว ฯลฯ 

ทั้งนี้เพื่อตอยอดการใชประโยชนจากเศษชีวมวลที่มีอยู
ในชุมชนใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยเชื่อมโยงกับสุขภาพของ
คนในชุมชนที่ตองการทําการเกษตรอินทรียที่ปลอดภัย ทั้ง
ตอตนเองและผูบริโภค 

“นี่คือการเผาถานพิทักษโลก” อาจารยสุพรชัยกลาวเชน
นั้น นั่นเพราะไมใชการตัดตนไมเพื่อนํามาเผาถาน แตเก็บ
เศษไมที่ไดจากการตัดแตงกิ่งไมที่มีอยูในสวนมาใชใหเกิด 
ประโยชนสูงสุด ลดกาซคารบอนไดออกไซดเพราะควันที่ได
จากการเผาไหมถูกควบแนนจนสวนหนึ่งกลายเปนน้ำสม

พลังงานความรอนมากกวาแตมีควันรบกวนนอยกวาเตา
ถานและเตาฟน ซึ่งใชเปลวไฟจากการเผาไหมถานหรือฟน
โดยตรง 

ในงานตลาดนัดพลังงานชุมชน ซึ่งจัดขึ้นโดยสํานัก
นโยบายและยทุธศาสตร กระทรวงพลงังาน ทีส่วนวชริเบญจทศั
เมื่อ 13 ธันวาคม 2551 เราไดเจอกับเตาชีวมวลรูปราง
กะทัดรัดของสํานักงานเทศบาลตําบลเดนชัย อ.เดนชัย 
จ.แพร 

ฤทธิชัย บุตรชา นายชางใหญ เลาถึงเตาสีดําทรง
กระบอกที่มีเปลวไฟลุกโชนวา เปนเตาชีวมวลที่เขาและทีม
งานผลิตชวยกันผลิตขึ้นเมื่อเดือนที่แลว หลังจากไดรับการ
อบรมจากมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยไดตนแบบมาจากงาน
วิจัยของนักศึกษาวิทยาลัยพลังงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร 

เตาขนาดเล็กสําหรับใชในครัวเรือนลูกนี้ใชตนทุนในการ
ผลิตไมถึง 600 บาท!! 

ดวยเล็งเห็นศักยภาพของมันในการชวยลดรายจายเรื่อง
กาซหุงตม เขาจึงพยายามเผยแพรแหลงพลังงานราคาถูกให
เปนที่รูจัก เพื่อใหชุมชนไดใชประโยชนมากที่สุด ถึงขนาด
ออกเดินสายแบกเตาชีวมวลไปใหชาวบานลองใชกันเลยที
เดียว 

“ปรากฏวา มีเสียงตอบรับดีมาก รานกวยเตี๋ยวเอาไปใช

อาจารยสุพรชัย 
มั่งมีสิทธิ์ เจาของ
ความคิด “เตาจิ๋ว

แตแจว” 

“ชาวบานที่นี่ตื่นตัว

มาก อยากใหเขาพึ่ง

ตัวเองไดมากที่สุด...นี่

คือการเผาถานแบบ

พิทักษโลก” 

ควันไม 
ทุกวันนี้ กลุมฅนเอาถานแหงบานวันทองในผลัดเปลี่ยน

หมุนเวียนกันนําไมจากสวนของตนเอง เพื่อมาเผาถาน โดย
เอาถานและน้ำสมควันไมที่เหลือจากการใชในครอบครัวไป
ขาย เงินสวนหนึ่งที่ไดถูกนําเขากองกลางเพื่อสมทบทุนการ
บํารุงรักษาเตาเผาถาน “จิ๋วแตแจว” ซึ่งถือเปนศูนยการ
เรียนรูที่มีผูสนใจแวะเวียนมาชมอยูเปนระยะ 

ทํากับขาวดวยเตาชีวมวล 
นอกจาก ชีวมวลจะใหผลตอบแทนเปนถานไมและน้ำสม

ควันไมแลว มันยังสามารถผลิตกาซเชื้อเพลิงที่ใชแทนกาซ
หุงตมได โดยใชหลักการที่เรียกวา “แกสซิฟเคชั่น” 

(Gasification) 
อธิบายอยางงายๆ 

แกสซิฟเคชั่นก็คือ 
กระบวนการเผาไหมเชื้อ
เพลิงชีวมวลในสภาพอับ
อากาศหรือมีออกซิเจน
นอยกวาปกติ เพื่อใหเกิด
การเผาไหมไมสมบูรณ 
และไดผลลัพธเปนกาซ
ชีวมวล ซึ่งประกอบดวย
คารบอนมอนนอกไซด 
ไฮโดรเจน และมีเทน 

เพราะกาซชีวมวลมี
คุณสมบัติติดไฟได จึง
สามารถใชในการประกอบ
อาหารไดดีไมแพกาซหุง
ตมเลยทีเดียว แถมยังให
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แลวบอกวา ประหยัดไดวันละ 30 บาท” เขากลาวพรอม
รอยยิ้ม 

แมจะโดดเดนตรงที่ใชเชื้อเพลิงไดหลากหลายประเภท 
ทั้งแกลบ ไมไผ เศษไม กะลา ฯลฯ และสามารถเติมเชื้อ
เพลิงไดตลอดเวลาที่ใชงาน แตเตารุนนี้ยังทิ้งคราบดําไวที่
กนภาชนะ...เปนรองรอยที่เกิดจากน้ำมัน ดินซึ่งปะปนอยูใน
กาซชีวมวลนั่นเอง 

 
เตาชีวมวลที่ไมทํารายปอด 
พิทักษ สุวรรณกูฏ วิศวกรสังกัดกองเครื่องกล ฝาย

กอสรางพลังความรอน การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ
ไทย (กฟผ.) เปนอีกคนที่ทุมเทความสนใจใหกับเทคโนโลยี
ชีวมวล เขาคิดและลงมือประดิษฐเตาชีวมวลมาแลวหลายรุน 
เจาตัวถึงกับออกปากวา “ลองมาเยอะ เสียหายไปก็มาก เตา
ที่ทําแลวใชไมไดผลก็จะตองเอาไปชั่งกิโลขาย” 

แตหลังจากที่ทดลองมานานกวา 3 ป ในที่สุดความ
พยายามก็เดินมาถึงผลสําเร็จ เตาชีวมวลของเขาสามารถ
ผลิตกาซชีวมวลที่มีน้ำมันดินปะปนอยูนอย ทําใหไดเปลวไฟ
ที่คอนขางสะอาด กําจัดปญหากนหมอดําไดชะงัด แถมยัง
ปลอดภัยตอสุขภาพการหายใจของผูใชงานมากขึ้นดวย 

พิทักษอธิบายวา เขาพัฒนาเตาชีวมวลที่ใชแกลบเปน
เชื้อเพลิงขึ้นมา 3 รุน รุนแรกเปนแบบเตาเดียว สามารถใช
ประกอบอาหารไดเพียง 35 นาทีตอการเติมแกลบเต็ม
ความจุ ซึ่งไมสะดวกสําหรับการใชงานตอเนื่องในระยะเวลา
ที่ยาวนานกวานั้น เพราะตองเสียเวลานําเถาออกแลวเติม
แกลบใหมลงไป จึงจะจุดไฟเพื่อประกอบอาหารตอไดอีกครั้ง 

รุนที่สองเปนแบบสองเตา แตละเตาที่เติมเชื้อเพลิง
แกลบเต็มสามารถจุดไฟไดนาน 25 นาที รวมใชงานตอ
เนื่องไดประมาณ 50 นาที ซึ่งหากเผากาซชีวมวลจากแกลบ
เตาแรกหมดแลว แตอาหารยังไมสุกก็สามารถจุดไฟจากเตา
ที่สองเพื่อตม-ผัด-แกง-ทอด ตอไปไดเลย 

สวนผลงานรุนที่สามนี่เจงสุด เปนเตาชีวมวลแบบสอง
เตาที่มีลิ้นชัก แมแตละเตาที่บรรจุแกลบเต็มจะจุดไฟได
ประมาณ 25 นาทีเชนเดียวกับเตาชีวมวลรุนที่สอง แตการมี
ลิ้นชักสําหรับนําเถาแกลบที่เผาแลวออกจากแตละเตาอยาง
เปนอิสระตอ กันนั้น ทําใหสามารถสลับใชงานทั้งสองเตาได
อยางตอเนื่องนานกวา 50นาที 

การเผาแกลบในเตาชีวมวลทั้ง 3 รุนเกิดขึ้นในลักษณะ
เผาไหมจากบนลงลาง (Invert Downdraft) โดยมีพัดลม
ขนาดเล็กชวยเติมออกซิเจนในระหวางการเผาแกลบ ซึ่ง
นอกจากจะทําใหแกลบเผาไหมเปนกาซชีวมวลอยางตอเนื่อง

แลว ยังสามารถเพิ่มระดับความแรงของลมในการเรงไฟบน
เตาไดอีกดวย 

โครงสรางของเตาชีวมวลใชเถาแกลบและซีเมนตเปน
ฉนวนกันความรอนที่เกิดจาการเผาแกลบ และใชทรายเปน
ตัวปดรอยตอระหวางทอเผาแกลบและหัวเตาเพื่อปองกัน
กาซชีวมวลรั่วไหล 

เมื่อโครงการเผยแพรและใชประโยชนเตาแกสจากเชื้อ

เพลิงแกลบเพื่อสุขภาพไดรับทุนสนับสนุนจาก สสส. พิทักษ
และเพื่อนรวมทีมวิจัยอีก 2 คน คือ ประภาพร สุวรรณกูฏ 
จากคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย 
และ ดร. แคทรียา สุวรรณศรี จากคณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร ก็กําลังวางแผนที่จะนําเตาชีวมวลรุน
ที่สามซึ่งใชตนทุนในการผลิตประมาณหกพันกวาบาทไปใช
งานจริงกับชุมชน 3 แหง คือ กลุมแปรรูปกลวยตากอินทรีย 
อ.บางระกํา จ.พิษณุโลก ศูนยการเรียนรูเพื่อการพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียง ต.คอรม อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ และศูนย

แกลบ 

แปบเดียว.. 
เดือด 
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ทัง้นึง่และยาง วางขายอยูเปนระยะ...กลวยนำ้วา กลวยไข 
...ขาวตมมัด...มะพราวน้ำหอม...และสมแกวสีสมสดใส... 

เสนทางสายนี้มีปายบอกเปนระยะวา...ถนนผลไม...และ
ปนจักรยานลัดเลาะไปเที่ยว ไดแบบสบายๆ อยากกินอะไร
จากสองขางทางก็ขอเพียงแค...แวะ...ชม...และชิม 

แตอาหารและผลไมตอนรับของกลุมฅนเอาถานก็ทําให
บรรดาทีมงานนิตยสาร “พลัง+งาน” ถึงกับคร่ำครวญไปอีก
เนิ่นนาน... 

เสียงเชิญชวนใหดื่มน้ำสมแกวคั้นสดๆ หวานเย็นชื่นใจ 
...ใครละจะปฏิเสธได...ไหนจะสมโอสีชมพูเขมเกือบแดงที่
รสชาติเขมขน... 

แตที่เด็ดขาดหวานละมุนลิ้น จนตองหอบติดไมติดมือ
กลับมาดวยก็คือสมโอสายพันธุโดงดังประจําอัมพวา “สมโอ
ขาวใหญ” 

แมจะไมตรงกับวันหยุดเสาร-อาทิตย แตถนนสาย
ผลไมของอัมพวาก็นารื่นรมยไมนอย... 

...ถนนลาดยางสายเล็ก คดเคี้ยวไปตามรองสวนผลไม 
สองขางทางเต็มไปดวยตนไมหลากชนิด ทั้งลิ้นจี่ สมโอ สม
แกว และมะพราวน้ำหอม ฯลฯ 

ความรูสึกตื่นตาตื่นใจกับแผงขายผลผลิตจากสวนมีให
เห็นเปนระยะ...เลี้ยวโคงนี้ เจอสมโอกองโต...เลี้ยวอีกทีเจอ
ขนมกลวยยางรสชาติหวานหอมกําลังดี...อีกทั้ง ยังมีหอหมก

การเรียนรูเพื่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง 
ต.บุงคลา อ.หลมสัก 
จ.เพชรบูรณ 

ทีมวิจัยพิจารณาแลว
วา ทั้ง 3 พื้นที่มีเชื้อเพลิง
แกลบอยูแลว เปนชุมชน
ที่เขมแข็ง และมีศักยภาพ
ในการสงตอองคความรู
ไปสูชุมชนอื่นๆ ที่สนใจ
ได โดยจะใชเวลาประมาณ 
2 วันสําหรับแตละชุมชน
ในการอธิบายหลักการ
ของพลังงานทางเลือก
และฝกอบรมการใชงาน
เตาชีวมวล 

ลึกๆ แลวพิทักษ
อยากใหชุมชนสามารถ
กาวไปถึงขั้นผลิตเตาชีว
มวลใชเอง อาจจะเปน

ความคาดหวังที่ยากเกินไปสักหนอยเพราะเตาชีวมวล
ตนแบบของเขาคอนขางซับซอน แตอยางนอยเทคโนโลยีเตา
ชีวมวลจะถูกขยายผลผานการอบรมของศูนยการเรียนรู เพื่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงแนนอน 

 

เปลี่ยนชีวมวลเปน...น้ำมันดีเซล 
แลวก็มาถึงสิ่งที่ยุงยากและซับซอนยิ่งกวาการเผาชีวมวล

ทั้งหมดที่เลามา นั่นคือ เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันสังเคราะห
จากชีวมวลหรือที่เรียกวา Biomass-to-Liquid (BTL) 

ดร. นิคม แหลมสัก ผูอํานวยการศูนยวิจัยปาไม 
คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งเปนผู
เชี่ยวชาญในเรื่องนี้ เลาใหฟงวา การผลิตเชื้อเพลิงจาก
วัตถุดิบทางธรรมชาติหรือเชื้อเพลิงชีวภาพมี 2 รุน รุนแรก
คอืการเปลีย่นชวีมวลประเภทแปงและนำ้ตาลใหเปนเอทานอล 
และการเปลี่ยนพืชน้ำมันใหเปนไบโอดีเซล ซึ่งการผลิตเชือ้
เพลงิเหลวจากพชืจาํพวกออย มนัสาํปะหลงั ปาลมนำ้มนั 

รุนที่สองก็คือการเปลี่ยนชีวมวลที่มีเปลือกแข็งหรือลิกโน
เซลลูโลส เชน เนื้อไม และวัสดุเหลือใชทางการเกษตร ให
กลายเปนน้ำมันคุณภาพสูง 

“สามารถใชแทนดีเซลที่ขายอยูในปจจุบันไดเลย เติม
รถยนตได เตมิเครือ่งบนิกไ็ด คอืถาหนัมาใชเชือ้เพลงิชวีภาพ
รุนสองก็จะไมเกิดปญหาแยงชิงพืชวัตถุดิบ จากภาคการผลิต
อาหารอีก” ดร.นิคมอธิบาย 

เชื้อเพลิงชีวภาพรุนสองเปนเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นเมื่อสิบ
กวาปกอน แตเพิ่งจะเปนที่สนใจแพรหลายในระยะหลัง เมื่อ
ทัว่โลกเผชญิกบัวกิฤตนำ้มนัแพง อยางญีปุ่นหรอืสหรฐัอเมรกิา
ก็ศึกษาคนควากันอยางจริงจัง สวนในเยอรมนีเริ่มมีการ
ผลิตในเชิงพาณิชยแลว 

เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันสังเคราะหจากชีวมวลแบงออก
เปน 2 กระบวนการ 

ถนนสายผลไม 
แหงอัมพวา 
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กระบวนการแรกคอื “ไพโรไลสสิ” (Pyrolysis) เปนการ
เปลี่ยนชีวมวลซึ่งอยูในรูปของแข็งใหกลายเปนของเหลวที่มี
ลักษณะคลายน้ำมันดิบหรือไบโอออย ซึ่งจะตองสงเขาโรง
กลั่นขนาดใหญอีกที เพื่อปรับคุณภาพใหเหมาะสม 

กระบวนการที่สองใชหลักแกสซิฟเคชั่นเหมือนที่เกิดขึ้น
ในเตาชีวมวล คือเปลี่ยนชีวมวลซึ่งอยูในรูปของแข็งใหกลาย
เปนกาซ แลวนํากาซที่ไดไปผานกระบวนการทางเคมี
ฟชเชอร-โทรปซ (Fischer Tropsch) เพื่อทําใหมันกลาย
เปนเชื้อเพลิงเหลวคุณภาพดี โดยขั้นตอนสุดทายนี้จะตองใช
เงินลงทุนมหาศาล 

ประเทศไทยมีพวกวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรอยู
มากมาย สามารถพูดไดเต็มปากวา มีศักยภาพสูงทางดาน
ชีวมวล หากนํามาผลิตเปนน้ำมันเชื้อเพลิงทดแทน เพื่อลด
การนําเขาจากตางประเทศได ก็จะเกิดประโยชนไมนอย 

ดร.นิคมใหความเห็นวา “ถาเปรียบเทียบกับแสงอาทิตย 
ไบโอแกส และอื่นๆ สุดทายก็เปนชีวมวลนี้แหละที่จะผลิต
พลังงาน ผลิตเชื้อเพลิงไดมากที่สุด” 

“วัตถุดิบชีวมวลที่จะปอนเขาสูการผลิตน้ำมันสังเคราะห 
ไมจําเปนตองเปนไมโตเร็วเพียงอยางเดียว เศษเหลือจาก
การเกษตรใชไดหมด ไมวาจะเปนซังขาวโพด ตนขาวโพด 
กาบหุมฝกขาวโพด กากมัน ตนปาลมน้ำมัน ทะลายปาลม

โรงเรือนเลี้ยงหมูของดอนแกวฟารม 
น้ำมัน ชานออย ซึ่งมันมีอยูเยอะมาก เพียงแตเนื้อไมจะเปน
วัตถุดิบที่มีศักยภาพที่สุด เพราะเปน high density biomass 
(ชีวมวลที่มีความหนาแนนสูง) คือไมตองใชในปริมาณ
มากๆ เหมือนเศษเหลือจากการเกษตรอื่นๆ แตผลิตเชื้อ
เพลิงไดมาก” 

ดร. นิคม มองวา แนวโนมเรื่องพลังงานชีวมวลในเชิง
นโยบายของประเทศไทยชัดเจนมากขึ้นหลังจากที่มี
กระทรวงพลังงาน และในรางแผนพลังงานทดแทน 15 ปก็มี
เรื่องของการผลิตน้ำมันสังเคราะหจากชีวมวลรวมอยูดวย ซึ่ง
หากจะผลักดันการผลิตน้ำมันสังเคราะหจากชีวมวลใน
ประเทศไทยกันอยางจริงจัง ก็ควรจะตองดําเนินการหลาย
ดานไปพรอมกัน ทั้งการวิจัยและพัฒนา การใหขอมูลความรู 
และการสรางแรงจูงใจในการลงทุน 

มีการคาดประมาณวา จะใชชีวมวลมากถึงปละ 200 
ลานตันจึงจะสามารถผลิตน้ำมันไดเพียงพอกับความตอง
การใชไบโอดีเซลของประเทศไทย 

“แตไมจาํเปนตองผลติมากขนาดนัน้หรอก แคทดแทนได
สกั 20-30 เปอรเซน็ตกเ็พยีงพอแลว” ดร.นคิม กลาวทิง้ทาย 

...เผา (เศษ) ไม...ไดมากกวาถาน จึงกลายเปน 
“ตนทาง” ของขุมทรัพยพลังงานที่ซุกซอนอยูในทุก
ชุมชน โดยมีการคิดคนอยางไมหยุดยั้งของนักวิชาการ
หลากหลายสาขา เพื่อพัฒนาใหวัสดุเหลือใชทางการ
เกษตรกลับกลายเปนของ “ล้ำคา” มากยิ่งขึน้ 

(ซาย) ขี้เถาจากการเผาตกลงที่ลิ้นชัก 
(ขวา) เศษกิ่งไมที่ใชเปนเชื้อเพลิง 

แตละกลบีทีอ่วบอวน รสชาตหิวานเตม็ปาก...นีล่ะหนา 
...สมโอขาวใหญ...ของฝากที่พลาดไมได 

ไหนจะสมแกวลูกมหึมาจนนาอัศจรรยวา...สมแกว แต
ลูกเกือบเทาชามไดยังไงกันนี่... 

...แถมยงัมมีะกรดูหวานมาใหชมิ...รสชาตหิวานสมชือ่... 
ตบทายดวยไอศกรีมกะทิสดกับขนมไข...ทําเอาทั้ง     

ตื่นเตน ทั้งอิ่มทอง... 
...อิ่มหนํากับน้ำใจของปาๆ นาๆ จากบานวันทองใน 

ต.เหมืองใหม อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ที่บรรเลงสารพัด
อาหารคาวหวานอยางสุดฝมือ...โดยเฉพาะขาวมันไกทีน่้ำจิ้ม 
สุดเด็ด... 

. . . อิ่ ม ใจมิ รู ลื ม . . . อั มพวา . . .  
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นักปฏิบัติการพลังงานเพื่อชุมชน 

รูจัก...วิจิตรา ชูสกุล  
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หองรับแขก เรื่องและภาพ : อวยพร แตชูตระกูล และ ฐิตินันท ศรีสถิต 



แมจะไมตั้งใจวาจะตองเปนเอ็นจีโอตลอดชีวิต แตตลอดชวงอายุ 48 ปของ         
วิจิตรา ชูสกุล ก็ไมเคยมีสถานภาพอื่นใด นอกจากการทํางานในฐานะ “เอ็นจีโอ”    
ที่คลุกคลีอยูในพื้นที่ภาคอีสาน โดยเฉพาะงานพัฒนาที่เกี่ยวของกับบทบาทของผูหญิง
อยางโดดเดนมาตลอด 

จากชาวโคราชที่มาลงหลักปกฐานทั้งหนาที่การงาน
และครอบครัวอยูที่ จ.สุรินทร มายาวนานและตอเนื่อง ทํา
ใหตําแหนงเลขาธิการมูลนิธิพัฒนาอีสาน ผูกพันใหผูหญิง
รางเล็กและมีน้ำเสียงพูดเนิบชาคนนี้เขาไปคลุกคลีรวมกับ 
ชุมชนมากมาย จนกระทั่งทําใหความสนใจเรื่องพลังงาน
ชุมชนถูกจุดประกายขึ้นจาก ...ความไมรู...แตสนใจ 
และผลจากการสานตอจนกลายเปนนักวางแผนปฏิบัติการ
พลังงานชุมชนที่เล็งเห็น ศักยภาพของคนเล็กคนนอยใน
แตละทองถิ่นวาสามารถทําใหเรื่องพลังงานกลายเปน 
เรื่องใกลตัวที่จับตองได และยืนยันชัดเจนวา “มีความจํา
เปนอยางยิ่งที่ชุมชนตองลุกขึ้นมาจัดการพลังงานของ
ตนเอง” 
พลัง+งาน : พี่วิจิตราเริ่มสนใจเรื่องพลังงานไดอยางไร 
วิจิตรา : จริง ๆ ตอนเริ่มเรื่องพลังงานมาจากการไดทํา
เรื่องบทบาทของหญิง-ชายในการพัฒนา ซึ่งก็จะมี
ประเด็นเรื่องการจัดการพลังงานแทรกเขามาดวย แตตอน
นั้นยังคิดไมออกวาจะทําอยางไร เห็นเพียงวาเรื่องขยะ
สามารถเชื่อมโยงกับเรื่องพลังงานได เพียงแตมองในทาง
ปฏิบัติไมออก จนไดเห็นปายโครงการโปรเอสอี ซึ่งเปน
โครงการพลังงานยั่งยืนที่โคราชของอาจารยชาญชัย 
ลิมปยากร ซึ่งเปนการจัดการพลังงานระดับทองถิ่น ก็คิด
วานาจะทําใหเราเขาใจเรื่องพลังงานมากขึ้น พอเขาไปดู
และพบวามีเรื่องการเผาถานไมดวยเทคโนโลยีงายๆ     
จึงเชิญมาคุยและลองปฏิบัติการ โดยเริ่มตั้งแตการทําเตา
หุงตมแบบงายๆ ซึ่งปรากฏวาชาวบานทั้งผูชายและผูหญิง
สนใจเยอะมาก 
พลัง+งาน : เพราะอะไรชาวบานจึงมีความสนใจอยางเห็น
ไดชัด 
วิจิตรา : เพราะมันเปนปฏิบัติการที่เห็นรูปธรรมวาจับ
ตองได ซึ่งแตกอนคนไมไดใหความสําคัญอะไรกับเรื่อง
ถาน เรื่องฟน แตพอเราลงไปทํา มันก็เห็นวาไดผลจริงๆ 
มันประหยัดไดจริงๆ ผูหญิงก็เผาถานแบบงายๆ ได      

วันเดียวก็ไดใชถานแลว พอใหขอมูลเรื่องพลังงานวาวัน
ขางหนาจะเจอสถานการณอะไรบาง ก็เขาใจมากขึ้น ชวง
นั้นประมาณป 2541-2542 จากนั้นก็ขยับขยายมาทํา
ขอมูลเรื่องการจัดงานพลังงานในระดับทองถิ่น ถึงขั้นคิด
เลยวา จ.สุรินทร จะมีการจัดการพลังงานอยางไร 
พลัง+งาน : คือเริ่มเขามาสูการวางแผนพลังงาน 
วิจิตรา : ใช คะ เริ่มชักชวนชาวบานใหเก็บขอมูลเรื่อง
พลงังานใน จ.สรุนิทร ซึง่กท็าํใหเริม่เหน็บคุคลทีส่นใจเรือ่ง
พลังงานชุมชนมากขึ้น รวมทั้งไดขอมูลที่นําเสนอใหเห็น
เลยวาระดับจังหวัดมีการใชพลังงานถึง 2,000 กวาลาน
บาทตอป แลวเราจะจัดการพลังงานในจังหวัดของเรา
อยางไร แตก็เจออุปสรรความันขยับเขยื้อนไดยาก เพราะ
พวกเราเปนพลังของคนเล็กๆ จะไปผลักทีเดียวในระดับ
จงัหวดัเปนเรือ่งทีย่ากมาก จงึตองลงมาในระดบัชมุชนกอน 
พลัง+งาน : เรียกวาแมเปาหมายใหญจะเปนระดับจังหวัด 
แตปฏิบัติการระดับชุมชนตองเริ่มตนกอน 
วิจิตรา : ใช พอดีวาดวยมุมของเราที่ทํางานรวมกับเอทีเอ 
(สมาคมเทคโนโลยีที่เหมาะสม) แลวเห็นตรงกันวาการขับ
เคลื่อนระดับจังหวัดมีขอจํากัดในบางเรื่อง เชน เวลา
ประสานกับจังหวัดแตละทีจะเปลี่ยนคนรับผิดชอบไป
เรื่อยๆ สุดทายก็หันกลับมาวาควรจะมีปฏิบัติการยอยใน
ตําบล จึงเริ่มวางแผนพลังงานในระดับตําบลเพื่อนํารอง 
และ อบต. อูโลก ในพื้นที่ จ.สุรินทร จึงกลายเปนพื้นที่แรก
ในการเรียนรูรวมกับชาวบาน จากการเก็บขอมูลเบื้องตน 
นําไปสูการเห็นความสําคัญของฐานขอมูลที่มองเห็น
ชัดเจนวาศักยภาพที่ชุมชนมีในเรื่องพลังงานเปนอยางไร 
แลวจะทําอยางไรตอไป ไมใชมองแตเรื่องเทคโนโลยี แต
เปนกระบวนการเรียนรูมากกวา ซึ่งไมไดแตกตางไปจาก
เรือ่งอืน่ๆ ทีก่ระบวนการสรางการมสีวนรวมเปนเรือ่งสาํคญั
ในการพลิกความคิดจากเดิมที่รัฐเขามาจัดการทั้งหมด แต
นี่คือการจัดการจากระดับขางลางขึ้นไปสูขางบน คือ จนถึง
ทุกวันนี้พี่ก็สรุปกับตัวเองไดวา ไมวาเราจะทําเรื่องอะไร
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ก็ตาม อยางนอยที่สุดเราก็มีธงปกไววาตองเปน
กระบวนการสรางการมีสวนรวมของภาคประชาชน ใหขึ้น
มากําหนด ตัดสินใจการจัดการวิถีของชุมชนของเขาเอง 
แลวถาจะไปเชื่อมโยงกับความคิดเรื่องการพึ่งตนเองที่เอ็น
จีโอยึดเปนแนวทางทํางานมาตลอด พี่ก็คือวาเรื่องของ
พลังงาน สิ่งแวดลอมหรืออะไรตางๆ สุดทายก็ไหลไปสูจุด
ที่เรียกวาความพยายามที่จะกําหนด ตัดสินใจ จัดการวิถี
ของชุมชนเอง เพราะมันก็คือเรื่องเดียวกัน แลวถาเชื่อมตอ
ในเชิงนโยบายหรือปรัชญาของในหลวง ก็เชื่อมตอกันได
เลย เพราะที่พวกเราทําไมไดหนีไปจากแนวคิดนี้ หรือถา
จะพูดก็คือเปนการเมืองภาคประชาชนนั่นเอง 
พลัง+งาน : ยิ่งทํางานเรื่องพลังงานชุมชนมากเทาไหร ยิ่ง
มองเห็นศักยภาพของชุมชนมากขึ้นตามไปดวยหรือไม 
วิจิตรา : คือ พี่คิดวามีความจําเปนในระดับชุมชนที่ตอง
ลุกขึ้นมาจัดการพลังงานของตนเอง หรือศักยภาพของ
ชุมชนสามารถจัดการได แลวถามันกระจายแนวคิดเล็กๆ 
เหลานี้ออกไป ก็เปนพลังอยางมหาศาลในการจัดการ
พลังงาน คือมันก็มีความทาทายอยูเปนระยะ อยางบาง
ชวงเราก็คุยกับทีมงานวาเราทําในระดับชุมชนมาตอเนื่อง 
แตวูบเดียวที่ระดับนโยบายตัดสินใจ มันไมมีความหมาย
อะไรเลย อยางคุณคิดเรื่องเอานิวเคลียร แลวทําไมถึงไม
สนใจในสิ่งที่คุณมีศักยภาพอยูแลวบาง คือถาจะวา
กระทรวงพลังงาน (หัวเราะ) ในความเปนกระทรวงอาจ
ตองคิดทั้งใหญทั้งเล็ก มันก็เลยบางทีเหมือนกับวาเอา
พลังงานระดับชุมชนเปนแคการทําประชาสัมพันธนะ 
(หัวเราะ) เพราะพออีกมุมหนึ่งก็เอาพลังงานนิวเคลียร 
เอาถานหิน มันเหมือนหนังคนละมวน แลวจะเอายังไงกัน
ตอละเนี่ย 

พี่คิดวาฐานการจัดการพลังงานระดับชุมชนจะตองมี 
นี่คือความสําคัญ แลวก็โครงการขนาดใหญรุกล้ำชุมชนที่

เปนตนกําเนิดทรัพยากร แลวเขาจะไมมีสิทธิในการตัดสิน
ใจอะไรเลยหรือ แลวสุดทายสิ่งที่คุณทําๆ กันมามันก็ไมได
เกื้อหนุนชุมชนอะไรมากมาย ทุกอยางที่ทําก็เพื่อความ
เจริญรุดหนาทางเศรษฐกิจ ทางอุตสาหกรรมที่คุณจะเดิน
ตอไป ซึ่งตรงนี้ถาถามวาไมเดินแบบนี้แลวประเทศชาติจะ
ลมสลายอะไรมั้ย ก็เออ...คุณคิดไปแลวแบบนั้น แตถาคุณ
ลองพลิกกลับความคิดของคุณสิ ถาคุณไมคิดที่จะไปทาง
นั้น มันก็ไมลมนะ (หัวเราะ) แตวามันก็พูดลําบากนะ มัน
เหมือนกับประเด็นอื่นๆ เชนเรื่องอาหาร พอเกษตรกรจะ
ผลิตอาหารแบบพอเพียง ก็มาพูดวาแลวไมเลี้ยงประชากร
โลกเหรอ อะไรแบบนี้ โอย...มันจะอะไรใหคนตองแบกรับ
ภาระการเลี้ยงดูผูอื่นมากมายขนาดนั้น แลวคุณไมคิดจะ
เปลี่ยนวิถีการดําเนินชีวิตของคุณเองบางหรือ 

ถาลองคิดกลับกันวา หากชุมชนไมมีฐานทรัพยากร
โดยเฉพาะเรื่องชีวมวลเนี่ยนะ พี่รูสึกวาการที่บอกวาเราใช
ชีวมวลในการผลิตไฟฟานอยมาก แตถาเราคิดวาการใช
พลังงานไมไดหยุดอยูแคไฟฟา แตเปนการใชพลังงานเพื่อ
การดํารงอยูของชีวิตเนี่ยนะ แมวาตัวเลขในสวนนี้จะหาย
ไปจากการพูดถึงเรื่องพลังงานทั่วๆ ไปก็ตาม ถาเราคิดถึง
ชีวิตของคนชนบท สวนใหญพึ่งพิงพลังงานชีวมวลทั้งนั้น 
ทั้งถาน ฟน ถาชุมชนไมมีตรงนี้คุณจะตองผลิตพลังงาน
มากมายมหาศาลขนาดไหน จะตองเอาพลังงานอืน่มา
ทดแทน นีค่อืขอพสิจูนวา นีค่อืฐานพลงังานจากชมุชนที่
สาํคญัทีจ่ะตองดาํรงอยูและตองคดิตอวาจะจดัการยงัไงดวย 
พลัง+งาน : แลวตั้งแตทํางานกับชุมชนมา ประทับใจการ
จัดการพลังงานของชุมชนไหนมากที่สุด 
วิจิตรา : พี่คิดวาประทับใจชุมชนพลกรังที่โคราช คืออันนี้
เปนชุมชนที่อยูในโครงการวางแผนพลังงาน 80 ชุมชนที่
มูลนิธิฯ ไปรวมขับเคลื่อนดวย เปนกลุมผูสูงอายุที่มาทํา

“เรื่องของพลังงาน สิ่งแวดลอมหรือ
อะไรตางๆ สุดทายก็ไหลไปสูจุดที่
เรียกวาความพยายามที่จะกําหนด 
ตัดสินใจ จัดการวิถีของชุมชนเอง 
เพราะมันก็คือเรื่องเดียวกัน” 

“มีความจําเปนในระดับชุมชนที่
ตองลุกขึ้นมาจัดการพลังงานของ
ตนเอง แลวถามันกระจายแนวคิด
เล็กๆ เหลานี้ออกไปก็เปนพลัง
อยางมหาศาล” 

20 กุมภาพันธ - เมษายน 2552 



“ถาเราคิดถึงชีวิตของคนชนบท สวนใหญพึ่ง
พิงพลังงานชีวมวลทั้งนั้น ทั้งถาน ฟน ถา
ชุมชนไมมีตรงนี้ คุณจะตองผลิตพลังงาน
มากมายมหาศาลขนาดไหน” 

เรื่องถานอัดแทงเล็กๆ คือเขาไปเอาผงถานจากดานเกวียน
มา เพราะวาดานเกวียนมีการเผาเครื่องปนดินเผาเยอะ 
ผงถานเหลือใชก็เยอะตามไปดวย เปนกลุมคนสูงอายทุี่
อาศยัภมูปิญญาคดิประดษิฐเครือ่งมอืทาํถานอดัแทงมา
เรื่อยๆ มันทําใหเราเห็นภูมิปญญาของทองถิ่นเลยวา 
เออ...นี่เขามีศาสตรของความเปนชางของเขาอยูนะ และพี่
ก็เชื่อวาแทบทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีความรูความ
สามารถเรื่องพวกนี้อยูแลว เพียงแตวาเขาจะเห็นศักยภาพ

ที่จะหยิบมาใชหรือไม บางทีมันก็เหมือนกับนอยนิดเดียว 
เห็นเรื่องถาน เรื่องฟน กอเตา กอไฟ อะไรตางๆ ที่มันอาจ
เปนเทคโนโลยีเล็กๆ ในชุมชน แตพี่ก็รูสึกวาเออ...มันยิ่ง
ใหญสําหรับคนๆ หนึ่งที่คิดคนอะไรขึ้นมา แลวมันมีความ
ภาคภูมิใจ โดยเฉพาะผูสูงอายุที่โอโห...เขามีคุณคา แลวก็
มีรายไดเล็กๆ นอยๆ ดวย ซึ่งตอนนี้กลุมผูสูงอายุจาก   
พลกรังก็ทําถานอัดแทงสงรานเนื้อยาง ซึ่งก็ทําขายกันแทบ
ไมทันดวยซ้ำไป คือ ในระดับชุมชนมีคนสนใจเรื่อง
พลังงานเยอะมาก ในรูปแบบงายๆ ตามศักยภาพที่มี 
เพียงแตถากระทรวงพลังงานเก็บเกี่ยวคนเหลานี้ไดก็จะ
กลายเปนพลังมหาศาล 
พลัง+งาน : แลวทิศทางการพัฒนาพลังงานที่ จ. สุรินทร 
สอดคลองกับศักยภาพของชุมชนมากนอยเพียงใด 
วิจิตรา : คือ เรามีชวงหนึ่งในป 2547-2548 ที่เรา
พยายามผลักดันเชิงนโยบายกับระดับจังหวัดในประเด็น
พลังงาน จนกระทั่งมียุทธศาสตรพลังงานของจังหวัด ซึ่ง

ถือเปนแหงแรกของประเทศ คือใน จ.สุรินทร ชวงนั้นตรง
กับผูวาราชการจังหวัด เกษมศักดิ์ แสนโภชน ที่ทําเรื่อง
เกษตรอินทรียและพี่เอียด ดีพูน ซึ่งอยูในคณะทํางานพลัง
งานยั่งยืน เปนที่ปรึกษาของผูวาฯ ดวย ชวงนั้นคลายๆ 
กลุมเอ็นจีโอเขาไปสูระดับจังหวัด มันก็เลยมีการนําเสนอ
ใหเรื่องพลังงานเปนยุทธศาสตรหนึ่งของจังหวัดดวย โดย
ไดงบประมาณจากจังหวัดมาขับเคลื่อนเรื่องพลังงานใน
ระดับชุมชน แตเราก็พบวามันคอนขางยุงยากในการใชงบ
ประมาณของจังหวัด จากครั้งนั้นก็เลยทําใหพี่รูสึกเข็ด ไม
อยากไปใชเงินของราชการเลย (หัวเราะ) มันยุงยากมาก 

แต ณ บัดนี้ยุทธศาสตรพลังงานไมไดอยูในแผนระดับ
จังหวัดอีกตอไปแลว ไปรวมอยูกับยุทธศาสตร

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพราะเขาถือวามัน
เปนฐานของทรัพยากรกอนที่จะมาแปลงเปนพลังงาน แลว
ตอนหลังเราก็ไมไดเขาไปยุงเกี่ยวกับการทํายุทธศาสตร
ระดับจังหวัดเทาไหร เพราะมีเจาหนาที่จากกระทรวง
พลังงานคือพลังงานจังหวัดมาอยูแลว ซึ่งเราก็เห็นวาใน
เมื่อมีพลังงานจังหวัดแตปลอยใหพลังงานหลุดออกไปจาก 
ยุทธศาสตรระดับจังหวัด ก็ไมรูจะวายังไงแลว เราก็จะมา
ขับเคลื่อนภาคประชาชนของเราดีกวา 

เพราะถึงที่สุดแลวประชาชนตองเปลี่ยนพฤติกรรมใน
การบริโภคพลังงานของตนเอง มิฉะนั้นเรื่องพลังงานก็จะ
ยากที่จะหลุดพนจากการตัดสินใจที่นําไปสูการสราง 
โครงการพลังงานขนาดใหญที่กอความขัดแยงใหกับชุมชน 
และสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพ ซึ่งจะพากัน
เดินไปสูเสนทางที่ยากลําบาก 
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พลังงานน่ารู้  เรื่อง : เดชรัต สุขกำเนิด  email : tonklagroup@yahoo.com 

สวัสดีปีใหม่ 2552 ครับ 
ปีใหม่ปีนี้เราก็ได้ต้อนรับผู้นำคนใหม่ 2 ท่าน

ดว้ยคอื ประธานาธบิดสีหรฐั ฯ นายบารคั โอบามา 
และนายกรฐัมนตรคีนที ่27 ของไทย นายอภสิทิธิ ์
เวชชาชีวะ 

ผู้นำทั้งสองท่านเป็นคนรุ่นใหม่วัยใกล้เคียง
กัน และก้าวเข้าสู่ตำแหน่งใหม่ ท่ามกลางความ
คาดหวังของสังคม ทั้งสังคมอเมริกัน สังคมไทย 
หรือแม้กระทั่งสังคมโลก 

แต่ผู้นำทั้งสองท่านก็ต้องเผชิญภารกิจที่
สำคัญยิ่งคือ การนำพาประเทศผ่านสถานการณ์
วิกฤตเศรษฐกิจการเงินนี้ไปให้ได้ 

แน่นอนว่า แผนการกระตุ้นเศรษฐกิจของ
รัฐบาล ภายใต้การบริหารของผู้นำทั้งสองท่าน  
ก็คงจะต้องนำเสนอสู่สายตาสาธารณชนอย่าง  
ไม่รอช้า เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นให้
เกิดการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ 

ในระยะหลังนี้ มีผู้ที่กล่าวถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการลงทุน
ทางด้านพลังงานหรือ “เมกะโปรเจ็คต์ด้านพลังงาน” มากขึ้น 

แต่การลงทุนด้านพลังงานนั้นมีทางเลือกมากมาย ทั้งการลงทุน
ขนาดใหญ่เช่น การสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ หรือการลงทุนในพลังงาน
หมุนเวียนขนาดเล็กแบบกระจายศูนย์ ดังที่ได้นำเสนอไปในฉบับก่อน 

พลังงานน่ารู้ฉบับนี้จะพาท่านไปตอบคำถามว่า การลงทุนด้าน
พลังงานในแบบใด ที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความยั่งยืนกับ  
สิ่งแวดล้อมได้มากที่สุด 

 
การกระตุ้นเศรษฐกิจที่ยั่งยืน
 
โดยทั่วไปในภาวะเศรษฐกิจถดถอย เศรษฐกิจจะมีการเติบโตเพียง

เล็กน้อยเท่านั้น ส่งผลกระทบต่อรายได้ของผู้ประกอบการ ประชาชน 
และการจา้งงาน หากปลอ่ยไปเรือ่ย ภาวะเศรษฐกจิถดถอยจะกลายเปน็
ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ และผู้ได้รับผลกระทบจากรายได้ที่ลดลง หรือถูก
เลิกจ้างงานก็จะยิ่งมีมากขึ้น 

รฐับาลตา่งๆ จงึจำเปน็ตอ้งเขา้ไปกระตุน้การขยายตวัทางเศรษฐกจิ 
โดยผ่านมาตรการทางการเงิน และมาตรการทางการคลัง 

การลงทุนด้านพลังงานของรัฐบาลจึงเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการ
ทางคลัง ที่ทำให้เกิดการผลิตและการจ้างงานของภาคส่วนต่างๆ ใน
ระบบเศรษฐกจิไปเปน็ทอดเปน็ทอด เชน่ เมือ่มโีครงการสรา้งโรงไฟฟา้ 
ก็ต้องมีการก่อสร้าง การผลิตเครื่องจักรอุปกรณ์ การจัดเตรียมด้าน
เชื้อเพลิง ซึ่งแต่ละส่วนก็ต้องมีการซื้อวัสดุอุปกรณ์และการจ้างงานด้วย
เช่นกัน รวมถึงเมื่อผู้ประกอบการและแรงงานมีรายได้เพิ่มขึ้น ก็จะมี
การจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นด้วย 

ในทางเศรษฐศาสตร ์เราเรยีก “การกระตุน้เศรษฐกจิไปเปน็ทอดๆ” 
ว่า “ตัวทวีคูณ” ซึ่งการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยมาตรการทางการคลัง   

จาก  

“โอบามา”สู่  
โอบา“มาร์ค” 
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จะประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับว่าจะเกิด
ตัวทวีคูณมากขึ้นเพียงใด และเมื่อเกิดตัวทวีคูณและราย
ได้ที่เพิ่มขึ้น รัฐบาลก็จะเก็บภาษีได้มากขึ้น มาชดเชยกับ
การลงทุนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ 

แต่การใช้มาตรการทางการคลังก็เป็นเรื่องที่ต้องระวัง
เช่นกัน เพราะหากนำไปเงินงบประมาณไปลงทุนในกิจการที่
ไม่เป็นประโยชน์หรือไม่คุ้มค่า (เช่น ไปจ้างให้ประชาชน
ถอนหญ้าริมคลอง) ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นก็จะเป็นผลเพียง
ระยะสั้น (เพราะไม่นานหญ้าก็จะยาว) ในไม่ช้าก็อาจจะต้อง
เสียเงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจอีกรอบหนึ่ง 

ยิ่งในกรณีที่รัฐบาลต้องไปกู้เงินมาใช้ในการลงทุนด้วย
แล้ว หากรัฐบาลนำเงินไปลงทุนในโครงการที่มีผลตอบแทน
ต่ำกว่าภาระค่าดอกเบี้ยเงินกู้ ก็จะทำให้รัฐบาลจะมีภาระ
ดอกเบีย้เงนิกูม้ากขึน้ ซึง่กแ็ปลวา่จะสามารถใชเ้งนิงบประมาณ
เพือ่การลงทนุในอนาคตไดล้ดลง (เพราะตอ้งแบง่งบประมาณ
ส่วนหนึ่งไปจ่ายคืนเงินกู้) 

ดังนั้น เราจึงต้องมั่นใจว่าเงินลงทุนของเราจะทำให้เกิด
ตัวทวีคูณได้จริง เพราะหากเรานำเงินไปลงทุนในโครงการที่
ใช้ปัจจัยการผลิตที่นำเข้ามาจำนวนมาก เช่น อุตสาหกรรม
ปิโตรเคมี หรืออุตสาหกรรมเหล็ก ก็จะทำให้เงินงบประมาณ
จำนวนมากตอ้งไหลออกไปนอกประเทศ แทนทีจ่ะหมนุเวยีน 
อยู่ในระบบเศรษฐกิจ 

ขณะเดยีวกนั เรากต็อ้งมุง่หวงัใหก้ารลงทนุเกดิประโยชน ์
คุ้มค่าที่สุด เพราะนอกจากจะลดภาระทางการเงินของ
รฐับาลแลว้ ยงัทำใหเ้กดิรายไดแ้ละการจา้งงานในระยะยาวดว้ย 

การกระตุ้นเศรษฐกิจที่ยั่งยืนจึงเป็นการลงทุนที่ทำให้
เกิดตัวทวีคูณ หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ และนำไปสู่
ศักยภาพการผลิตที่ยั่งยืนขึ้นในระยะยาว 

 

แผนพลังงาน
ของนายโอบามา

เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการจ้างงานในสหรัฐอเมริกา 
นายบารัค โอบามาจึงได้ปรับทิศทางนโยบาย จากเดิมที่
รัฐบาลของนายบุชมักเลือกการอุดหนุนบริษัทน้ำมันขนาด
ใหญ่ มาเป็นการลงทุนในโครงการพลังงานที่สะอาดและ
พลังงานหมุนเวียนแทน 

เนื่องจากนายโอบามาเห็นว่า ขณะนี้ การลงทุนใน
พลังงานหมุนเวียนในสหรัฐฯ กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว
มาก โดยในปี พ.ศ. 2550 มีเงินลงทุนเฉพาะในภาคเอกชน
สูงถึง 91,000 ล้านบาท จึงขยายเวลาการลดภาษีจากการ
ลงทุนในโครงการพลังงานหมุนเวียนไปอีก 5 ปี และกำหนด
เป้าหมายให้มีการใช้พลังงานหมุนเวียนในภาคการผลิต
ไฟฟ้าขึ้นเป็นร้อยละ 10 ภายในปี พ.ศ. 2555 ตามวาระ
การดำรงตำแหน่งในประธานาธิบดี และร้อยละ 25 ภายใน
ปี พ.ศ. 2568 

นอกจากนั้น นายบารัค โอบามา จะสนับสนุนให้มีการ
พัฒนาและการนำรถยนต์ประหยัดน้ำมันที่แบบลูกผสม 
(hybrid car) ระหว่างการใช้ไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง 
(อัตราการบริโภคน้ำมัน 53 กิโลเมตร/ลิตร หรือประหยัด
กว่ารถยนต์ปัจุบันถึงเกือบ 4 เท่า) มาใช้ในท้องถนนให้ได้
ถึง 1 ล้านคัน ภายในปี พ.ศ. 2558 

นายโอบามามองว่า การลงทุนเพื่อการพัฒนาพลังงาน
หมุนเวียนและใช้ทรัพยากรภายในประเทศสหรัฐฯ จะรองรับ
แรงงานว่างงาน แรงงานในชนบท รวมถึงทหารที่กลับจาก
การปฏิบัติงานในประเทศอิรัคได้เป็นอย่างมาก และนำไปสู่
การสร้างงานอย่างยั่งยืนในระยะยาว 



รัฐบาลนายอภิสิทธิ์) ก็คงจะต้องหามาตรการใหม่มากระตุ้น
เศรษฐกิจอยู่ดี 

ขณะเดียวกัน ในช่วงของรัฐบาลนายสมชายก็มีการพูด
ถึง แผนการลงทุนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยมีโครงการ
ลงทนุในโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นพลงังานเปน็องคป์ระกอบหนึง่ 
มีมูลค่าการลงทุนประมาณ 66,000 ล้านบาทในปี พ.ศ. 
2552 และจะเพิ่มเป็น 355,000 ล้านบาทในแผนการ
ลงทุน 3 ปี (ช่วงปี พ.ศ. 2552-2554) 

โดยในปี พ.ศ. 2552 การลงทุนส่วนใหญ่จะเป็นการ
ลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ของ บมจ.ปตท. และการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตฯ เช่น การขยายระบบสายส่งไฟฟ้า โครงการ  
โรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 6 เป็นต้น และมีการลงทุนใน
พลังงานหมุนเวียนและการอนุรักษ์พลังงานเพียง 2,262 
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.4 ของงบลงทุนทั้งหมด
เท่านั้น 

ยังดีที่ในแผนการลงทุน 3 ปี งบประมาณการลงทุนใน
พลังงานหมุนเวียนและการอนุรักษ์พลังงาน ได้เพิ่มขึ้นเป็น 
57,627 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16.2 ของงบลงทุน
ทั้งหมด 

อย่างไรก็ดี เราก็พอสรุปได้ว่า รัฐบาลที่ผ่านมายังเน้น
การลงทนุในโครงสรา้งพืน้ฐานขนาดใหญห่รอืระบบรวมศนูย ์
มากกว่าการลงทุนในพลังงานหมุนเวียนในระบบกระจาย
ศูนย์ ซึ่งแตกต่างจากแนวนโยบายของนายโอบามาอย่าง
ชัดเจน 

ภาพที ่1: การเปรยีบเทยีบความแตกตา่งของการจา้งงานทางตรง ระหวา่งการผลติไฟฟา้ตามแผน  
PDP 2007 กบัแผน PDP-Renewables  ทีม่า: จากการคำนวณ 
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ขณะเดียวกัน นายโอบามายังมีแผนการสนับสนุนการใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ในโรงงานอุตสาหกรรม ภาค
ธุรกิจ และภาคครัวเรือน เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน รวม
ถึงการพัฒนาที่พักอาศัยและคุณภาพชีวิตสำหรับครัวเรือนที่
มีรายได้น้อยอีกด้วย 

ดังนั้น นายโอบามา จึงประกาศที่จะลงทุนกว่า 5 ล้าน
ล้านบาท ตลอดระยะเวลา 10 ปีข้างหน้า เพื่อทำให้เกิดการ
จ้างงานใหม่ขึ้นกว่า 5 ล้านตำแหน่ง ในสหรัฐอเมริกา 

 
การลงทุนด้านพลังงานในประเทศไทย
 
หันกลับมามองประเทศไทยของเรา ในช่วงรัฐบาลที่ผ่าน

มา ทัง้รฐับาลนายสมคัรและรฐับาลนายสมชายกม็กีารพดูถงึ
การกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการทางด้านพลังงานด้วย  
ทั้งสิ้น 

ที่ชัดเจนมากคือ การประกาศใช้นโยบาย หกเดือน 
หกมาตรการ ในสมยัรฐับาลนายสมคัร เพือ่กระตุน้เศรษฐกจิ 
โดยยกเว้นและลดหย่อนค่าไฟฟ้าให้กับครัวเรือนประชาชน 
ซึง่กเ็ทา่กบัเปน็การลดรายจา่ยหรอืเพิม่รายไดใ้หก้บัประชาชน 
อันจะทำให้มีการนำรายได้ที่เพิ่มขึ้น มาใช้จ่ายและทำให้เกิด
ตัวทวีคูณในระบบเศรษฐกิจ 

แต่การดำเนินการดังกล่าวจะไม่ทำให้เกิดการลงทุนหรือ
การปรับปรุงประสิทธิภาพด้านพลังงานในระยะยาว ดังนั้น 
เมือ่ผา่นระยะเวลา 6 เดอืนไป รฐับาลใหม ่(ซึง่ตอนนีก้ลายเปน็
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พลงังานหมนุเวยีนกระตุน้เศรษฐกจิไดม้ากกวา่
 
จังหวะเวลามีการเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีมาเป็น  

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะมีการทบทวน
กรอบคิดของการลงทุนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการ
พลังงาน 

สิ่งหนึ่งที่เราไม่ค่อยนึกถึงกันในการตัดสินใจลงทุนด้าน
พลังงานคือ ความแตกต่างกันของตัวทวีคูณที่เกิดขึ้นจากการ
ลงทุนในพลังงานแต่ละประเภท 

ตัวอย่างเช่น การลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน   
ซึ่งต้องนำเข้าทั้งเทคโนโลยีและเชื้อเพลิง ทำให้เงินลงทุนที่ลง
ไปในโรงไฟฟา้ถา่นหนิ 100 บาท จะไหลออกไปนอกประเทศ
ถึง 80บาท หรือทำให้หมุนเวียนกันในระบบเศรษฐกิจเพียง
ประมาณ 20 บาทเท่านั้น 

ในทางตรงข้าม หากเราลงทุนในพลังงานชีวมวล ซึ่งใช้
วัตถุดิบภายในประเทศเป็นเชื้อเพลิง (เช่น โรงไฟฟ้าแกลบ) 
100 บาท จะทำให้เกิดเงินหมุนเวียนภายในประเทศถึง 80 
บาท ซึ่งก็จะกลายเป็นตัวทวีคูณในระบบเศรษฐกิจ 

ยิ่งไปกว่านั้น หากเราพิจารณาถึงผลกระทบต่อการจ้าง
งานด้วยแล้ว ก็ยิ่งเห็นความแตกต่างกันระหว่างเทคโนโลยี
พลังงานแต่ละประเภท เช่น หากลงทุนในการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานนิวเคลียร์หนึ่งพันล้านหน่วยไฟฟ้าก็จะเกิดการจ้าง
งานเพียง 75 คน ส่วนหากลงทุนในโรงไฟฟ้าถ่านหินก็จะ
เกิดการจ้างงาน 370 คน แต่หากลงทุนในพลังงานชีวมวล
ในขนาดการผลิตเดียวกันจะทำให้เกิดการจ้างงานถึง 733-
1,067 คน (หรือมากกว่าโรงไฟฟ้าถ่านหิน 2-3 เท่า) ยิ่ง
เป็นการลงทุนในพลังงานลมก็จะทำให้เกิดการจ้างงานได้ถึง 
918-2,400 ตำแหน่ง 

ดงันัน้ การลงทนุในพลงังานหมนุเวยีนนอกจากจะเปน็  
ผลดตีอ่สิง่แวดลอ้มอนัทราบกนัดอียูแ่ลว้ ยงัมผีลดใีนแงก่าร
เพิ่มตัวทวีคูณและการจ้างงานในระบบเศรษฐกิจอีกด้วย 

บทเรียนการเปลี่ยนแปลงนโยบายของนายโอบามา
น่าจะเป็นตัวอย่างที่ดี ที่ชี้ให้เห็นในทิศทางใหม่ของ
การลงทุนในด้านพลังงาน โดยเฉพาะในช่วงเวลา
วิกฤตเศรษฐกิจ 
 

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบเทียบ แผนการลงทุนเพื่อ
กอ่สรา้งโรงไฟฟา้ของรฐับาล (หรอืทีเ่รยีกวา่แผน PDP 2007) 
กับแผนการลงทุนที่เน้นการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนา
พลังงานหมุนเวียน (หรือแผน PDP-Renewables) เราก็จะ
พบว่า แผน PDP-Renewables จะช่วยเพิ่มผลิตภัณฑ์มวล
รวมภายในประเทศไดม้ากกวา่แผน PDP 2007 ถงึประมาณ
ร้อยละ 15 

ขณะเดียวกัน แผน PDP-Renewables ก็จะช่วยให้เกิด
การจา้งงานไดม้ากกวา่แผน PDP 2007 ถงึ 64,000 ตำแหนง่ 
หรือมากกว่าการจ้างงานตามแผน PDP 2007 ถึงหนึ่งเท่า
ตัว (ภาพที่ 1) ทั้งยังลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้ถึง
ร้อยละ 25 อีกด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
บทเรยีนการเปลีย่นแปลงนโยบายของนายโอบามานา่จะ

เป็นตัวอย่างที่ดี ที่ชี้ให้เห็นในทิศทางใหม่ของการลงทุนใน
ด้านพลังงาน โดยเฉพาะในช่วงเวลาวิกฤตเศรษฐกิจ 

ดงันัน้ จงึขอถอืโอกาสนีเ้สนอแนวนโยบายตอ่รฐับาลใหม ่
หากรัฐบาลคิดจะกระตุ้นเศรษฐกิจให้คุ้มค่าและยั่งยืน การ
ลงทุนในพลังงานหมุนเวียนและการอนุรักษ์พลังงานย่อม
เป็นทางเลือกที่ดีกว่า เพราะทำให้เกิดตัวทวีคูณและการจ้าง
งานที่มากกว่านั่นเอง 

“พลังงานน่ารู้” จึงหวังว่า การลงทุนในด้านพลังงานที่จะ
เกิดขึ้นในรัฐบาลใหม่ จะนำพาให้เกิด “ความเปลี่ยนแปลง” 
และช่วยให้ระบบพลังงานและระบบเศรษฐกิจไทย ก้าวข้าม
วิกฤตที่คุกคามสังคมไทยนี้ไปให้ได้ 

ข้อเสนอถึง
โอบา“มาร์ค”





ครัว

ซักล้าง





ในฉบับที่แลว เราไดชวนคิดกันในเรื่อง คนสวนใหญ 
กับไฟสวนนอย ซึ่งประชาชนสวนใหญของประเทศ มี
สัดสวนการใชไฟฟาเพียงสวนนอยเทานั้น เมื่อเปรียบ
เทียบกับภาคธุรกิจและโรงงานอุตสาหกรรม 

หนารอน... 
ของ 

การเปลี่ยนแปลง 
โอกาสทอง 

เรากําลังเขาสูหนารอน ซึ่งเปนชวงเวลาที่สําคัญมากของระบบไฟฟาไทย 

การเปลี่ยนแปลง 

2545 2546 2547 2548 2549 

การใชไฟฟาสูงสุด คาเฉลี่ยการใชไฟฟา 
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14,510 

15,391 
16,211 16,681 

18,121 
19,326 
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20,538 

โดยวันที่มีความตองการใชไฟฟามากที่สุดนั้น ตัวเลขการใชไฟฟาสูงกวาคาคาเฉลี่ย
การใชไฟฟาของทั้งปประมาณ 4,000 – 5,000  เมกะวัตตเลยทีเดียว 

แตขอมูลในฉบับนี้ จะชวนคิดกันวา ทุกๆ คนสามารถ
ชวยกันเล็กๆ นอยๆ ในชวงที่สําคัญเพียงไมกี่เดือนนี้ แต
สามารถสรางความเปลีย่นแปลงอยางมาก ทัง้นีเ้พราะวา 
...หนารอนเปนชวงที่มีการใชไฟฟาสูงที่สุดของป 
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ใชไฟฟาลง 480 เมกะวัตต รวมกัน
เปน 720 เมกะวัตต 

หากเราสามารถชวยกันลดความ
ตองการใชไฟฟาสูงสุดในป 2552 ลง
ได 720 เมกะวัตต เมื่อนําไป
พยากรณจนถึงป 2564 โดยปรับ
ฐานเปนคาจริงในป 2551 และบวก
กับกําลังผลิตสํารองอีกรอยละ 15 
ดังนั้นจะสามารถลดการกอสรางโรง
ไฟฟาไดประมาณ 4,500 เมกะวัตต 
คิดเปนเงินลงทุนที่จะเปนภาระคา
ไฟฟาตอไปประมาณ 180,000 ลาน
บาท และยังชวยสิ่งแวดลอม แก
ปญหาโลกรอน และลดความขัดแยง
ในโครงการใหมดวย 

ความตองการ 
ไฟฟาสูงสุด 
(เมกะวัตต) 

แ
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น
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ีด
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ี 2007 
(2550-2564) 

แ
ผ
น
พ

ีด
ีพ
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(2545-2558) 

18,121  

48,958
38,093 21,064  

การพยากรณความ
ตองการในอนาคต 

(เมกะวัตต) 

โรงไฟฟาที่ตอง
สรางใหม 

(เมกะวัตต) 

เงินลงทุนสําหรับ
โรงไฟฟาและ 
ระบบสายสง 
(ลานบาท) 

512,976 

2,077,542 

22,445 
43,558
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และในชวงดังกลาวคือ ระหวาง เดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม การใชไฟฟาสูงสุด   
มักจะเกิดขึ้นในชวงบายของวันจันทรถึงวันศุกร...เปนเชนนี้เสมอ 

ตัวเลขความตองการใชไฟฟา
สงูสดุของป ดงัเชน 19,326 เมกะวตัต
ในป 2547 หรือ 22,568 เมกะวัตต
ในป 2551 นี้ เปนตัวเลขที่มีความ
หมายอยางยิ่ง เพราะทางรัฐบาลจะ
นําไปใชในการพยากรณความ
ตองการใชไฟฟาอีก 15 ปขางหนา 
แลวบวกเพิ่มอีกรอยละ 15 เปนกําลัง
ผลิตไฟฟาสํารอง เพื่อกําหนดการ 
กอสรางโรงไฟฟาเพิ่มขึ้น 

 ดังนั้น หากเราชวยกันประหยัด
ไฟฟาคนละเล็กละนอย ในชวงที่เกิด
ความตองการใชไฟฟาสูงสุดของ
ประเทศ ซึ่งไดแก ชวงบายของวัน
จันทรถึงศุกรในฤดูรอนนี้ จะชวยลด
ภาระในการกอสรางโรงไฟฟาใหมได
โดยตรง ซึ่งนอกจากเราจะลดคา
ไฟฟาในแตละเดือนแลว ยังชวยลด
ภาระคาไฟฟาในอนาคตที่มาจากการ

ลงทุนกอสรางโรงไฟฟาใหมหลายพัน 
หลายหมื่นลานบาทเหลานี้ดวย 

ขอมูลตัวอยางเล็กๆ นอยๆ ที่เรา
ทําได อยางเชน 

เครื่องปรับอากาศที่ไมไดลางมา 
5 เดือน เมื่อลางแลวประหยัดได 
รอยละ 10 

เครื่องปรับอากาศที่ไมไดลางมา 
2 ป เมื่อลางแลวประหยัดได      
รอยละ 35 

การตัง้อณุหภมูจิาก 25 องศา เปน 
26 องศา ประหยัดไดอีกรอยละ 10 

บานเรือนทั่วประเทศ มีเครื่อง
ปรับอากาศประมาณ 1,600,000 
เครื่อง หากประหยัดไดเพียงรอยละ 
10 จะลดความตองการใชไฟฟาลง
ประมาณ 240 เมกะวัตต 

หากบานเรือนทั่วประเทศ ปด
หลอดไฟ 1 ดวง จะลดความตองการ
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ศิริวัฒน์ มุ่งเจริญพร จึงตัดสินใจ
ครั้งสำคัญเพื่อหาช่องทางระบาย 
“แกลบกองโต” ด้วยการสร้างโรง
ไฟฟ้าที่ใช้แกลบเป็นเชื้อเพลิง 

เส้นทางการดำเนินธุรกิจจาก
เจา้ของโรงส ี“ขาใหญ”่ ประจำจงัหวดั 
จึงต้องมานั่งเก้าอี้กรรมการผู้จัดการ
โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ขนาด 9.9 
เมกะวตัต ์ดว้ยเมด็เงนิลงทนุกวา่ 600 
ล้านบาท โดยมีศูนย์ส่งเสริมพลังงาน
ชวีมวล มลูนธิพิลงังานเพือ่สิง่แวดลอ้ม 
เป็นที่ปรึกษาตั้งแต่จุดเริ่มต้น นั่นคือ 
ปี 2546 

ดว้ยกำลงัการผลติของโรงส ี3 แหง่
ที่อยู่ในความครอบครองของ “เถ้าแก่
ศริวิฒัน”์ นัน่คอื 1,500 เกวยีนตอ่วนั 
ไม่นับรวมถึงโรงสีที่อยู่ในการดูแล

ของญาติพี่น้องที่เปรียบเสมือนพันธ-
มิตรสำคัญ ทำให้การตัดสินใจเริ่มนับ
หนึ่งกับธุรกิจพลังงานชีวมวลที่แม้จะ
ไม่คุ้นเคยมาก่อน กลายเป็นเรื่องไม่
เหนือบ่ากว่าแรงจนเกินไปนัก 

“โอโ้ห...ตัง้แตด่มูา ทีน่ีม่ศีกัยภาพ
ที่จะทำโรงไฟฟ้าชีวมวลมาก” คำพูด
ที่ดังขึ้นจากทีมที่ปรึกษาดังกล่าว 
ทำให้ ”เถ้าแก่ศิริวัฒน์” ตัดสินใจก้าว
เดินไปบนเส้นทางสายพลังงานอย่าง
เต็มตัว โดยตั้งเป้าไว้ว่าไม่เกิน 7 ปี 
หงาดเหงื่อและเม็ดเงินลงทุนทั้งหมด
ก็จะได้สัมผัสกับ “จุดคุ้มทุน” 

23 มกราคม 2550 เสียงเดิน
เครื่องโรงไฟฟ้าพลังแกลบแห่งแรก
ของ จ.สุรินทร์ ภายใต้ชื่อ “โรงไฟฟ้า
มุ่งเจริญ กรีนเพาเวอร์” พร้อมกับ  

ชคูำขวญั “พลงังานสะอาด เพือ่อนาคต
ของคนสุรินทร์” ทำให้แกลบที่เคย
กองสงูทว่มถงึหลงัคาโกดงั ลดปรมิาณ
ลงอย่างรวดเร็ว เพราะต้องใช้แกลบ
ถึงวันละ 7.5 ล้านกิโลกรัม 

จากแกลบทีเ่คยไรค้า่จงึแปรเปลีย่น
เป็นเชื้อเพลิงที่ปั่นไฟฟ้าจำนวน 8 
เมกะวัตต์ เพื่อขายเข้าระบบของการ
ไฟฟา้ฝา่ยผลติแหง่ประเทศไทย (กฟผ.) 
ด้วยสัญญานานถึง 21 ปี ซึ่งคิดเป็น 
10 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าใน จ.สุรินทร์ เลยที
เดียว ส่วนไฟฟ้าที่เหลือก็ถูกนำมาใช้
ในกระบวนการของโรงไฟฟ้าและ
กิจการโรงสีข้าวที่อยู่รั้วติดกัน 
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การลงทุนสีเขียว เรื่องและภาพ : คู่หูสี่ขา 

“พลังแกลบ”
โรงไฟฟ้า 

แห่งแรกของ จ.สุรินทร์ 
เป็นเพราะ“ทุกข์ใจ”มายาวนานกับกองแกลบปริมาณมหาศาล
จนหาที่เก็บไม่ไหวทั้งยังไร้มูลค่าไม่ต่างอะไรกับ“ขยะ”ที่ล้วนเป็น
ภาระหนักสำหรับเจ้าของโรงสีข้าวรายใหญ่ที่สุดของจ.สุรินทร์



...แตก่ารกำจดัแกลบดว้ยโรงไฟฟา้
ชวีมวลกร็าบรืน่อยูเ่พยีงปเีศษเทา่นัน้… 

ราวกลางปี 2551 โรงไฟฟ้ามุ่ง
เจริญฯ แห่งนี้ก็ถึงเวลาต้องเผชิญหน้า
กับปัญหา “แกลบอพยพ” ซึ่งเป็นผล
พวงจากการเกดิขึน้ของโรงไฟฟา้ชวีมวล 
ในละแวกจังหวัดใกล้เคียงที่ล้วนใช้
แกลบเป็นเชื้อเพลิง อีกทั้งยังมีขนาด
ใหญ่ ทำให้ความต้องการแกลบเพิ่ม
สูงขึ้นอย่างกระทันหัน 

แกลบจึงเปลี่ยนสถานภาพจาก 
“ขยะไร้ค่า” มาสู่ “ทองคำ” อย่าง
กลับตาลปัตร เถ้าแก่ศิริวัฒน์เล่าว่า

ราคาของแกลบที่เคยคาดการณ์ว่าจะ
มีราคาตันละ 300-400 บาท กลับ
พุ่งสูงถึงตันละ 1,100 บาท 

การเปลี่ยนแปลงที่ “เหนือความ
คาดหมาย” ดังกล่าวไม่เพียงแต่ทำให้
โรงไฟฟ้ามุ่งเจริญฯ ต้องปรับตัวหัน
มาใช้เชื้อเพลิงชีวมวลอื่นผสมแทน
การใช้แกลบล้วนๆ อาทิ เปลือกไม้ 
เศษชิ้นไม้ และซังข้าวโพด ฯลฯ เพื่อ
ชว่ยลดตน้ทนุเชือ้เพลงิเทา่นัน้ ยงัทำให้ 
“จุดคุ้มทุน” ของโรงไฟฟ้าแห่งนี้
เลือนหายไกลออกไปจนกระทั่งเถ้า
แก่ศิริวัฒน์ใช้คำว่า “จุดคุ้มทุนมองไม่
เห็นแล้ว” 

แม้สัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงจะแปร
เปลี่ยนไปจากการใช้แกลบ 100 
เปอร์เซ็นต์ มาเป็นใช้แกลบ 60-70 
เปอรเ์ซน็ต ์แตบ่ณัฑติ ชทูรพัย ์ผูจ้ดัการ
โรงไฟฟ้ามุ่งเจริญฯ บอกว่าไม่เป็น
ปัญหา เพราะโรงไฟฟ้าแห่งนี้ถูก
ออกแบบใหใ้ชเ้ชือ้เพลงิไดห้ลากหลาย 

แต่ต้องเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลเท่านั้น 
ซึ่งการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าชีวมวล

แห่งนี้ยังคงก้าวเดินไปอย่างปกติ นั่น
คือ จากโกดังกองวัตถุดิบ สู่การผสม
เชื้อเพลิงตามสัดส่วน ลำเลียงผ่าน
สายพานลำเลียงแบบปิดเข้าสู่เตาเผา 
ก่อนที่จะนำความร้อนที่ได้ไปต้มน้ำ
จนเกดิไอนำ้ และนำไอนำ้ไปฉดุกงัหนั
ให้ปั่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขณะที่ขี้เถ้า
แกลบก็จะไหลลงสู่สายพานลำเลียง
แบบปิดที่อยู่ด้านล่างเพื่อนำไปเก็บไว้
ในไซโลต่อไป 

นอกจากนั้น เพราะความมุ่งมั่น
ว่าจะทำโรงไฟฟ้าชีวมวลให้ดีที่สุด แม้
จะเป็นโรงไฟฟ้าขนาดเล็กที่มีกำลัง
การผลิต 9.9 เมกะวัตต์ แต่โรงไฟฟ้า
แห่งนี้ก็ทำมากกว่ากฎหมายบังคับ 
นั่นคือ การทำรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ)   
โดยทำเป็นฉบับย่อ ที่สำคัญก็คือมี
กระบวนการเปิดรับฟังความคิดเห็น
จากชาวสุรินทร์ตั้งแต่เริ่มทำโครงการ 
และกระบวนการรับฟังความคิดเห็น
จากชมุชนรอบขา้งโรงไฟฟา้กย็งัดำเนนิ
มาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 

แม้จะเชื่อว่าการแสดงความคิด
เหน็จากชาวบา้นบางรายไมส่มเหตผุล 
หรือไร้น้ำหนัก แต่เถ้าแก่ศิริวัฒน์ก็ย้ำ
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เพราะทุกข์ใจกับแกลบ
กองโตมานานจึงตัดสินใจ
สร้างโรงไฟฟ้าที่ใช้แกลบ

เป็นเชื้อเพลิง
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เสมอวา่ ถงึอยา่งไรกต็ามเสยีงสะทอ้น
จากชาวบ้านรอบๆ โรงไฟฟ้าก็ยังคงมี
ความหมาย “ยิ่งสะท้อนเข้ามาก็ยิ่ง
ทำให้เรารู้ว่าความผิดพลาดของเรามี
อะไรบ้าง” 

ปัจจุบัน เสียงสะท้อนเรื่องฝุ่นที่
เกิดขึ้น โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวที่
ลมแรง ทำให้โรงไฟฟ้าแห่งนี้ยังคง
เดินหน้าปรับกระบวนการผลิตเพื่อ
ลดความเดือดร้อนของชุมชนรอบข้าง
อย่างต่อเนื่อง และเปิดเวทีรับฟัง
ความคิดเห็นอยู่เป็นระยะ 

ด้วยความเชื่อมั่นว่าการดำเนิน
การก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลแห่งแรก
ของ จ.สุรินทร์ ก้าวเดินไปอย่างถูก
ต้องและตรวจสอบได้ อีกทั้งยังเป็น
โรงไฟฟ้าที่เน้นเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็น
หลัก โดยมีอาณาบริเวณกว้างขวาง
กว่า 300 ไร่แต่กลับใช้พื้นที่ส่วนใหญ่
เพือ่เปน็พืน้ทีส่เีขยีว และมหีวัใจสำคญั
ของโรงไฟฟ้าครบถ้วนนั่นคือ แกลบ
และน้ำ อยู่ในความครอบครองของ
ตนเอง ไม่ไปแย่งชิงกับส่วนรวม 

ดังนั้น โรงไฟฟ้ามุ่งเจริญ กรีน
เพาเวอร์ จึงไม่เพียงแค่ทำหน้าที่ผลิต
กระแสไฟฟ้าเพื่อใช้ในโรงสีข้าวและ

ขายให้กับ กฟผ. เท่านั้น แต่ยังเปิด
กว้างและอาสาทำหน้าที่เป็นศูนย์การ
เรียนรู้เรื่องพลังงานชีวมวลให้กับทุก
คนทีส่นใจ โดยเฉพาะอยา่งยิง่นกัเรยีน 
นกัศกึษา จะไดน้ำไปตอ่ยอดความคดิ
และจุดประกายให้เกิดจินตนาการใน
การพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ
พลังงานชีวมวลในอนาคตได้ 

แม้จะเปิดดำเนินการมาแค่ 2 ปี 
แต่โรงไฟฟ้ามุ่งเจริญ กรีนเพาเวอร์   
ก็คว้ารางวัลแห่งความภาคภูมิใจมา
ครอบครอง นั่นคือ รางวัลชนะเลิศ
ประเภทโครงการพลังงานหมุนเวียน
ที่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า 
โครงการโรงไฟฟา้เชือ้เพลงิแกลบ หรอื 
Thailand Energy Awards 2008 

แน่นอนว่ารางวัลดังกล่าวแม้จะ
ไม่สามารถชดเชยกับมูลค่าการลงทุน
ที่ยิ่งนานวันก็ยิ่งห่างไกลจุดคุ้มทุน
ออกไปจนแทบมองไม่เห็น แต่เถ้าแก่
ศิริวัฒน์ก็บอกว่า “รางวัลที่ได้ถือเป็น
เกียรติแก่โรงไฟฟ้าของเรา” พร้อม
กับย้ำด้วยว่าถึงวันนี้ก็ยืนยันว่าการ
ตดัสนิใจลงทนุกอ่สรา้งโรงไฟฟา้ชวีมวล
แห่งแรกของ จ.สุรินทร์ เป็นการ
ตัดสินใจที่ถูกต้อง เพราะโรงไฟฟ้า

แห่งนี้สามารถช่วยประเทศชาติ
ประหยดัคา่นำเขา้วตัถดุบิคอืเชือ้เพลงิ 
ไม่ว่าจะเป็นถ่านหินหรือน้ำมันได้ถึง
ปีละกว่า 500 ล้านบาท 

ปัจจุบัน แม้โรงไฟฟ้าชีวมวลแห่ง
นีจ้ะตอ้งเผชญิหนา้กบัการปรบัเปลีย่น
มาใช้เชื้อเพลิงชนิดอื่นผสมกับแกลบ 
แต่ “ปิดประตูตาย” สำหรับการ
เปลี่ยนแปลงที่จะต้องก้าวไปสู่การใช้
เชือ้เพลงิฟอสซลิ เพราะหากสถานการณ์
ขาดแคลนเชื้อเพลิงเข้าสู่ภาวะเลวร้าย
ที่สุด การลดกำลังการผลิตลง แค่พอ
เลี้ยงตัวเองให้รอดเท่านั้น คือคำตอบ
สำหรบัเจา้ของโรงสรีายใหญท่ีผ่นักาย
มาเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าชีวมวลแห่ง
แรกของ จ.สุรินทร์ 

ล่าสุด โรงไฟฟ้าชีวมวลมุ่งเจริญ 
กรนีเพาเวอร ์อยูร่ะหวา่งกระบวนการ
ขายคารบ์อนเครดติ ซึง่เปน็ผลพลอย-
ได้จากการหันมาใช้เชื้อเพลิงสะอาด
ในการผลิตกระแสไฟฟ้า…เพื่อตอกย้ำ
อีกครั้งว่า “แกลบ” ไม่ใช่ขยะไร้ค่า 
แต่กลายเป็น “ทองคำ” ได้ในพริบตา 

 
  
 
 

ยิ่งมีชาวบ้านสะท้อน
ปํญหาเข้ามาทำให้เรา
รู้ว่าความผิดพลาด
ของเราคืออะไร



“

แมกลอง. . .  

และ 
รื่นรมย  

ความกั งวลเรื่ องหิ่ งหอย 

ลอง เรือ 

ชีพจรลงเทาฉบับนี้ เราขอหลบเรื่องวุนวายในเมืองกรุงมุงหนาสูสมุทรสงคราม 
พรอมกับเปลี่ยนบรรยากาศจากการออกแรงปนจักรยานไปเปนการลองเรือที่   
แมกลอง โดยยังคงคอนเซ็ปตของการทองเที่ยวแบบไมงอเชื้อเพลิงไวอยางเหนียว
แนน เพราะเปนเรือที่ขับเคลื่อนดวยแรงพาย...มิใชเครื่องยนต 
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ชีพจรลงเทา เรื่องและภาพ : สองขาสามัคคี 



1. 
มาเยือนแมกลองทั้งที เราก็อยากจะนั่งเรือชมแสง

วิบวับรอบตนลําพูอยูเหมือนกัน แตเนื่องจากเปนชวง
เวลาปดฤดูกาลทองเที่ยวชมหิ่งหอย จึงตองเปลี่ยน
โปรแกรมมาชมสภาพธรรมชาติริมฝงแมกลองยามเชา 

แมจะมาพรอมหนา ณ จุดนัดหมายตอน 7 โมง เรา
ก็ไมอาจเริ่มตนทริปไดตามที่วางแผนไว เพราะระดับน้ำ
ยังไมเปนใจกับการพายเรือลัดเลาะเขาลําคลองสาย
ยอย ตองรอใหน้ำขึ้นอีกสักหนอย กระทั่ง 8 โมงนั่น
แหละจึงไดสวมชูชีพและยายตัวเองลงเรือ 

...อยากทองเที่ยวเชิงธรรมชาติก็ตองเปดใจยอมรับ
เงื่อนไขของธรรมชาติเปนอันดับแรก... 

ลุงมนัส สวามิตร ชายวัย 70 ป ชาวบานลมทวน
ผูรับหนาที่ฝพายและควบคุมทายเรือ เปดฉากสนทนา
ดวยการอธิบายเสนทางการลองเรือวา จะเลี้ยวเขา
คลองละคร คลองบางกั้ง แลวคอยลัดเลาะออกสูแมน้ำ
แมกลอง ผานแหลมลมทวนเพื่อวนกลับมาที่จุดเดิม 

สวนพาหนะซึ่งเปนพระเอกในวันนี้คือเรือมาดขนาด
ใหญที่ขุดจากไมทั้งตน สามารถรองรับผูโดยสารไดนับ
สิบคนเลยทีเดียว 

ทั้งสองฝงของคลองเล็กๆ เขียวครึ้มไปดวยตนไม
นานาชนิด บานเรือนกระจายกันอยูหางๆ สวนใหญ
เปนเรือนไมที่ดูกลมกลืนกับสภาพแวดลอม โดยในทุก
หลังที่เรือแลนผาน เราจะไดยินลุงมนัสตะโกนทักทาย
ผูคนในบานอยางอารมณดี 

เมื่อเลี้ยวออกมาสูแมน้ำแมกลองก็เจอกับปาย 
“เขตอนุรักษหิ่งหอยบานลมทวน” และแนวทุนลอย
ซึ่งใชเปนเสนแบงใหเรือเครื่องหรือเรือหางยาวแลนอยู
ดานนอก เพื่อเพิ่มความปลอดภัยแกเรือพายที่แลนอยู
ในแนวทุนลอยใกลฝง 

ที่ดินริมฝงแมน้ำหลายบริเวณโดนคลื่นเลนงาน
หนัก กําแพงคอนกรีตถูกกอสรางขึ้นมาในเขตพื้นที่สวน
บุคคลเพื่อรับมือกับปญหา ขณะที่ชายฝงธรรมชาติ
ปรากฏรองรอยการกัดเซาะชายฝงใหเห็น คือแทนที่
ตลิ่งจะคอยๆ ลาดเอียงลงสูแมน้ำก็กลายเปนภาพตัด
ขวางของชั้นดินที่มีรากพืชแทรกอยู เพราะดินตรงนั้น

ถูกคลื่นเซาะจนพังลงแมน้ำไปแลวทั้งกะบิ ตนไมใหญ
บางตนรากลอยพนดินและเริ่มเอนจนนากลัววาจะลม
ลงในไมชา...นี่คือผลจากความเฟองฟูดานการทอง
เที่ยวอยางนั้นหรือ? 

แลวก็มาถึงแหลมลมทวนซึ่งยังคงสภาพธรรมชาติ
ไวคอนขางมาก ตนไมขึ้นปกคลุมหนาแนนตลอดแนว
ตลิ่ง ทั้งลําพู โกงกาง แสม จาก และอีกสารพัด แมจะ
เปนหนึ่งในจุดชมหิ่งหอยของแมกลอง แตในเวลานี้มี
เพียงชาวบานที่ลอยเรือตกกุงแมน้ำอยูใกลปาชายเลน 

การลองเรือพายในเวลาชั่วโมงกวาๆ ไมเพียงพาเรา
ไปพบกับความเงียบสงบของแมกลอง แตยังทําใหเราได
รูอะไรอีกมากมายจากการพูดคุยระหวางการเดินทาง
อันเนิบชาและนารื่นรมย บรรยากาศการสนทนาเชนนี้
คงไมเกิดขึ้นแนๆ ถาเราสัญจรดวยเรือหางยาว 

 
 

2. 
ยอนกลับไปกอนลงเรือ เกือบหนึ่งชั่วโมงระหวางรอ

น้ำขึ้นเปนชวงที่เรามีโอกาสพูดคุยกบัปรีชา เจี๊ยบหยู 
ประธานกลุมชุมชนบานลมทวน ถึงกระแสการทอง
เที่ยวที่กําลังทํารายประชากรหิ่งหอยและชีวิตความเปน
อยูของชาวบานละแวกนี้ 

ลุงปรีชาเลาใหฟงวา การทองเที่ยวตลาดน้ำอัมพวา
และชมหิ่งหอยยามค่ำคืนเริ่มเปนที่นิยมมาตั้งแตชวง
ปลายป 2548 จนถึงวันนี้เรือหางยาวติดเครื่องยนต
จากไมกี่สิบลําก็เพิ่มขึ้นเปนสองรอยกวาลํา 

นักทองเที่ยวหลายคนอาจเขาใจวา จุดชมหิ่งหอยที่
เรือหางยาวพาไปนั้นอยูในอําเภออัมพวา แตจริงๆ แลว
เรือหางยาวเหลานั้นตองแลนจากตลาดน้ำอัมพวาเปน
ระยะทางสิบกวากิโลเมตรมายังจุดชมหิ่งหอยที่กระจาย
อยูทั้งสองฝงของแมน้ำแมกลอง 

“ชวงวันหยุดเสารอาทิตยเนี่ย เรือเครื่องจากอัมพวา
วิ่งมาดูหิ่งหอยกันเปนรอยลําเลยนะ อยางแหลมวัดบาง
กะพอม แหลมวัดแกวฟา ซึ่งเคยมีหิ่งหอยเยอะเดี๋ยวนี้ก็

สนใจลองเรือพายชมแมน้ำแมกลองและหิ่งหอยในยามค่ำคืน
กับกลุมชุมชนบานลมทวน สอบถามขอมูลไดที่ปรีชา เจี๊ยบหยู 
081-8574593 

คลื่นกัดเซาะ
ตลิ่งพัง 

ตนไมใกล 
โคน 

แวะชิม 
สดๆ จากตน 

“น้ำใจรายทาง” 
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ไมเหลือแลว แหลมวัดแมน้ำกับแหลมวัดทายหาดก็
เหลือนอยแลว และหิ่งหอยที่แหลมลมทวนของเราก็  
กําลังจะเสี่ยงตอการสูญพันธุ” ลุงปรีชากลาวดวยแวว
ตากังวล 

เพราะแหลมลมทวนเปนหนึ่งในจุดชมหิ่งหอยที่ได
รับความนิยม ชีวิตของชาวบานลมทวนจึงโดนคุกคาม
จากเสียงเครื่องยนตเรือและคลื่นสูงที่กัดเซาะจนตลิ่งพัง 
ถึงขนาดที่บางบานตองตัดตนลําพูทิ้งเพราะถูกรบกวน
จนทนไมไหว 

แมจะไมมีอํานาจในการหามปรามเจาของเรือ
เครื่องซึ่งเปนตนเหตุของปญหา แตพวกเขามีสิทธิที่จะ
จัดการและดูแลทรัพยากรในทองถิ่น ชาวบานลมทวน
หมู 6, 7 และ 8 ต.บานปรก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 
จึงรวมตัวกันในนามของกลุมชุมชนบานลมทวน ดําเนิน
โครงการพายเรือชมหิ่งหอย เพื่อใหนักทองเที่ยวไดชม
ความงามของธรรมชาติในวิถีที่เปนมิตรกับธรรมชาติ
ดวยเชนกัน 

“ชาวบานลมทวนไมใชเรือเครื่องเลยนะ ใชเรือพาย
ทั้งหมดรับนักทองเที่ยว” ลุงปรีชาย้ำ 

“สื่อใหญๆ อยางหนังสือพิมพหลายฉบับก็ชวย
รณรงคเรื่องนี้ แตก็มีนักทองเที่ยวประมาณ 10 
เปอรเซ็นตเทานั้นที่เลือกนั่งเรือพายไปชมหิ่งหอย” 

ประธานกลุมชุมชนบานลมทวนตอสูเรื่องการ
อนุรักษหิ่งหอยมาเกือบ 2 ปแลว พยายามหารือ
วางแผนกับ อบต. ที่เกี่ยวของ แตก็ไมมีการตอบรับเทา
ที่ควร ความพยายามนี้จึงยังเดินไปไมถึงความสําเร็จที่
ปลายทาง เขาคาดการณวา ถาปลอยใหเปนอยางนี้ตอ
ไป ปหนาก็คงไมเหลือหิ่งหอยใหดูกันอีกแลว 

 
 3. 

โดยปกติหิ่งหอยตัวเมียจะวางไขบนดินที่ชุมชื้นหรือ
ใตใบพืชที่ขึ้นอยูริมน้ำ เมื่อมันฟกเปนตัวออนก็จะยังคง
หากินอยูบริเวณผิวดินละแวกนั้น คลื่นลูกใหญจากเรือ
หางยาวที่วิ่งกระทบฝงจึงเปนอุปสรรคสําคัญตอการอยู

รอดของหิ่งหอย 
ยิ่งคลื่นซัดรุนแรงเทาไหร โอกาสที่ไขและตัวออน 

หิ่งหอยจะโดนกวาดจากริมตลิ่งลงสูแมน้ำก็ยิ่งมีมากขึ้น
เทานั้น 

นอกจากจะเปนดัชนีชี้วัดความอุดมสมบูรณทาง
ธรรมชาติแลว หิ่งหอยยังเปนสัตวที่ไวตอความ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม พวกมันจะมีชีวิตและ
เติบโตไดดีในบริเวณที่มีความเปนธรรมชาติสูง เมื่อถูก
รบกวนจากแสงสวางตามบานเรือน เสียงดังและควันไอ
เสียจากเครื่องยนตเรือ หิ่งหอยก็จะลดจํานวนลงเรื่อยๆ 

“หิ่งหอยไมไดมีใหดูทั้งปนะ จะเห็นมากที่สุดก็ชวง
พฤษภาคมถึงมิถุนายน คือพอเขาหนาฝน อากาศชื้น 
หิ่งหอยก็จะเยอะ ถาเปนหนาหนาวก็จะเห็นหิ่งหอยนอย
หนอย” ลุงปรีชาอธิบาย 

จึงไมนาแปลกใจที่โครงการพายเรือชมหิ่งหอยของ
กลุมชุมชนบานลมทวน จะปดใหบริการนักทองเที่ยวใน
ชวงเวลาตั้งแต 1 พฤศจิกายนถึง 30 มีนาคม ทั้งนี้ก็
เพื่อเวนระยะใหระบบนิเวศไดฟนฟูตามธรรมชาติ
นั่นเอง 

วงจรชีวิตของหิ่งหอยแบงการเจริญเติบโตออกเปน 
4 ระยะ จากไข เปนตัวออน ดักแด และตัวเต็มวัย โดย
ชวงชีวิตตั้งแตเปนไขจนถึงระยะสุดทายของการเปน
ดักแดนั้นกินเวลานานหลายเดือนหรืออาจเกือบหนึ่งป 
ทวาเมื่อเปนหิ่งหอยตัวเต็มวัย อายุขัยของมันก็เหลืออยู
เพียง 15-30 วันเทานั้นสําหรับการผสมพันธุและ
วางไข 

“ในขณะที่คุณมาดูความงามของเขา นั่นก็คือชวง
สุดทายของชีวิตแลว” ...ฟงดูนาเศรา แตนี่คือความจริง 

...แลวสถานการณอันนาเปนหวงของหิ่งหอยใน
ตอนนี้จะทําใหการทองเที่ยวแมกลองเดินมาถึงชวง
สุดทายดวยหรือเปลา... 

ปรีชา เจี๊ยบหยู 

ลุงมนัส  
พาเที่ยว พากิน 

เจาของ 
“น้ำใจรายทาง” 
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ฉบับก่อนเราเสนอการแปลงขยะเปียกให้เป็นพลังงาน 
ฉบับนี้เราขอนำเสนอเทคโนโลยีที่ใช้ในการเปลี่ยนขยะ
อินทรีย์แห้ง เช่น แกลบ หรือเศษไม้ให้เป็นพลังงานบ้าง 

เทคโนโลยีในการแปรรูปพลังงานขยะอินทรีย์แห้งที่เรา
คุ้นเคยกันดีคือ การเผาไหม้โดยตรง ส่วนอีกเทคโนโลยีหนึ่ง
กค็อื การเผาถา่น หรอืเรยีกใหถ้กูตามหลกัวชิาวา่ “การอบถา่น” 

เทคโนโลยีที่เราจะนำเสนอเป็นญาติสนิทกับการอบถ่าน 
เราเรียกว่า “การผลิตก๊าซชีวมวล” (หรือ Gasification) ซึ่ง
มีการนำมาใช้งานในหลายรูปแบบเช่น เตาก๊าซชีวมวลจาก
เชื้อเพลิงแกลบ หรือการพัฒนาขึ้นมาเป็นโรงไฟฟ้าขนาด
เล็ก (ประมาณ 100-250 กิโลวัตต์) เช่นที่ ม.เทคโนโลยี
สุรนารี เป็นต้น 

ที่ว่า “เป็นญาติสนิทกัน” เพราะทั้งการอบถ่านและการ
ผลิตก๊าซชีวมวลเป็น “กระบวนการกลั่นสลายชีวมวล โดย
การเพิ่มอุณหภูมิให้แก่ชีวมวลในสภาพที่มีอากาศจำกัด” คือ
มีออกซิเจนเพียงประมาณ 1 ใน 3 ของการเผาไหม้โดยตรง 

ความแตกต่างของทั้งสองกระบวนการอยู่ที่อุณหภูมิและ
ระยะเวลาที่ใช้ในการกลั่นสลายชีวมวล โดยการอบถ่านจะใช้
อุณหภูมิต่ำกว่า 500 ํC และใช้เวลานาน ส่วนการผลิตก๊าซ
ชีวมวลจะใช้อุณหภูมิสูงกว่า คือระหว่าง 500-1,400 ํC 
และใช้เวลาสั้นกว่า 

เนื่องจากกระบวนการกลั่นสลายต่างกัน ผลผลิตที่ได้จึง
ต่างกันไปด้วย กล่าวคือ การอบถ่านจะได้ถ่าน น้ำมัน และ
ก๊าซในสัดส่วนเท่าๆ กัน ส่วนการผลิตก๊าซชีวมวลจะได้ก๊าซ
ชีวมวลมากถึงร้อยละ 85 ที่เหลือเป็นถ่านและน้ำมัน 

โดยกา๊ซชวีมวลทีผ่ลติไดจ้ะประกอบดว้ย คารบ์อนมอนอก- 

ไซด์ ไฮโดรเจน มีเทน และไฮโดรคาร์บอนอื่นๆ ซึ่งเป็นก๊าซ
เชื้อเพลิงที่สามารถนำไปใช้ในการเผาไหม้ได้ 

ดังนั้น การใช้งานของเตาผลิตก๊าซชีวมวล จึงมีการเผา
ไหม้ขึ้น 2 ครั้ง ครั้งแรกเป็นการให้ความร้อนเพื่อกลั่นสลาย
ชีวมวลและเกิดเป็นก๊าซชีวมวลขึ้นมา ส่วนครั้งที่ 2 เป็นการ
เผาไหม้ก๊าซชีวมวลดังกล่าวให้เป็นความร้อน หรือใช้ใน
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 

เนื่องจากการเผาไหม้ในครั้งที่ 2 นั้นเป็นการเผาไหม้
ของก๊าซชีวมวล ซึ่งทำให้ออกซิเจนสามารถรวมตัวกับก๊าซ  
ชีวมวลเพื่อทำปฏิกิริยาเผาไหม้ได้ดีกว่าเชื้อเพลิงแข็ง   
ทำให้มีประสิทธิภาพสูงกว่าการเผาไหม้โดยตรง 

ประสิทธิภาพที่สูงกว่าของเตาก๊าซชีวมวลสามารถสังเกต
ได้จากสีของเปลวไฟที่เป็นเป็นสีฟ้า ซึ่งให้ความร้อนสูงใกล้
เคียงกับเตาแก๊ส LPG ต่างจากเตาถ่านที่เปลวไฟจะเป็นสีส้ม 
ซึ่งให้ความร้อนต่ำกว่า 

คุณพิทักษ์ สุวรรณกูฏ ได้พัฒนาเตาก๊าซชีวมวลจากเชื้อ
เพลิงแกลบให้ใช้งานได้สะดวกขึ้น และหากมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง จนสามารถใช้ทดแทนเตาแก๊ส LPG ได้
สมบูรณ์ เราก็จะลดค่าแก๊สหุงต้มหนึ่งถัง ได้เกือบ 300 บาท 
โดยเสียเพียงค่าแกลบไม่ถึง 100 บาท/เดือน (ประมาณ 
160 กก./เดือน) 

นอกจากนั้น เรายังช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้
มากถึง 45 กก./เดือน หรือบ้านหนึ่งก็ลดก๊าซเรือนกระจก
ได้มากกว่าครึ่งตันต่อปี 

เตากา๊ซชวีมวลจงึเปน็ขมุพลงัทีไ่มค่วรมองขา้มเลยทเีดยีว 
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โลกออนไลน์  เรื่อง : เต่าทองคะนองเว็บ 

กล่องนมทุกกล่องประกอบด้วย
กระดาษ พลาสติก และอลูมิเนียม-
ฟอยด์ ซึ่งสามารถแยกส่วนนำเข้าสู่
กระบวนการรีไซเคิลได้ แต่ทั้งนี้ก็ขึ้น
อยู่กับเด็กๆ ด้วยว่า...ยินดีจะส่งกล่อง
นมไปเกิดใหม่กันมากน้อยแค่ไหน 

เพราะอยากให้เด็กไทยหันมาสนใจ
และมีส่วนร่วมในการรีไซเคิลกล่องนม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง-
แวดล้อม บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ไทย) 
จำกัด ในฐานะบริษัทผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ 
และ บริษัท แก้วกรุงไทย จำกัด ซึ่งเป็น
ผู้รับซื้อและจำหน่ายวัสดุประเภท
รีไซเคิล จึงร่วมมือกันดำเนินโครงการ 
“เด็กไทยหัวใจรีไซเคิล” โดยมี 
www.thaikids-recycle.com เป็น
เว็บไซต์ศูนย์กลางสำหรับการเผยแพร่
ข้อมูล 

เด็กไทยหัวใจรีไซเคิลเป็นโครงการ

นำรอ่งทีด่ำเนนิการไปแลว้ใน 12 จงัหวดั 
คือ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ สุรินทร์ 
บุรีรัมย์ สระแก้ว กาญจนบุรี เชียงใหม่ 
เชยีงราย ลำพนู กำแพงเพชร เพชรบรูณ ์
และแพร่ 

โดยในเบื้องต้นจะมีทีมวิทยากร
ลงพื้นที่ให้ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับ
การเก็บกล่องนมเปล่าอย่างถูกวิธีแก่
โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ แล้วจึง
จูงใจให้เด็กๆ พยายามเปลี่ยน
พฤติกรรม จากที่เคยคุ้นชินกับการ
โยนลงถังขยะ มาเป็น “แกะ-ล้าง-
เก็บ” กล่องนมเปล่า ด้วยกลยุทธ์แข่ง
ขันกันสะสมกล่องนมเปล่าให้ได้มาก
ที่สุด โดยมีตำแหน่ง “โรงเรียนแชมป์
เด็กไทยหัวใจรีไซเคิลของจังหวัด” เป็น
รางวัล 

เอ้า...นักเรียนโรงเรียนไหนเริ่มคัน
ไม้คันมืออยาก “แกะ-ล้าง-เก็บ” 

กล่องนม สามารถสมัครเข้าร่วม
โครงการผ่านทางเว็บไซต์ได้เลย หาก
ผ่านการคัดเลือกเจ้าหน้าที่โครงการจะ
ติดต่อกลับไปเอง หรือจะลองติดต่อขอ
ข้อมูลเพิ่มเติมได้จากศูนย์ข้อมูลเด็ก
ไทยหัวใจรีไซเคิลก่อนก็ได้ ที่หมายเลข
โทรศัพท์ 0-2712-9851 

นอกจากจะบอกเล่าความเป็นมา
และรายละเอียดของโครงการเด็กไทย
หวัใจรไีซเคลิ เวบ็ไซตน์ีย้งัพาผูเ้ยีย่มชม
ไปรูจ้กักบัสว่นประกอบตา่งๆ ของกลอ่ง 
นม การผลิตนมยูเอชทีตั้งแต่รีดออก
จากเต้านมแม่วัว จนถึงการฆ่าเชื้อโรค 
พร้อมทั้งป้อนข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน
และกระบวนการรีไซเคิลกล่องนม 

...ไม่เฉพาะเด็กหรือครูในโรงเรียน
หรอก ผู้ใหญ่คนไหนอยากรู้สาระดีๆ 
เหลา่นี ้กค็ลกิเขา้ไปอา่นไดเ้หมอืนกนั... 

กล่องนม 

www.thaikids-recycle.com

ชวนเด็กไทย
รีไซเคิล 

เด็กๆ ทั้งหลายที่โปรดปรานการดื่มนม 
พวกหนูรู้หรือไม่...ถ้าไม่โยนทิ้งกล่องนมเปล่าลงถังขยะ 

มันสามารถแปลงร่างเป็นกระดาษแผ่นใหม่และพลาสติกชิ้นใหม่ได้ด้วยนะ 



ในช่วง 1-2 ปีมานี้ ข่าวเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์ใน
ประเทศไทยได้รับความสนใจมาก ทั้งนี้เพราะคณะรัฐมนตรี
ได้อนุมติแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า พ.ศ. 2550-2564 
หรือ แผนพีดีพี 2007 เพื่อกำหนดจำนวนและประเภท  
โรงไฟฟ้าที่จะก่อสร้างในอีก 15 ปีข้างหน้า 

ที่น่าสนใจก็คือ แผนนี้ได้เสนอทางเลือกในการสร้าง  
โรงไฟฟ้าไว้ 9 ทางเลือก และทั้ง 9 ทางเลือกล้วนเสนอให้มี
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทั้งสิ้น ชัดเจนว่ารัฐบาลต้องการสร้าง  
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ให้ได้ 

ตามแผนดังกล่าวเสนอให้ก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ใน
ปี 2557 และใช้พลังงานนิวเคลียร์ในปี 2563 

“เหตุผล” ที่ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานและรัฐบาลอ้าง  
ก็คือ พลังงานนิวเคลียร์จำเป็นต่อความมั่นคงด้านพลังงาน
ของประเทศ ลดการนำเข้าพลังงาน ราคาถูก ปลอดภัย 
สะอาดและช่วยแก้ปัญหาโลกร้อน 

ฟังดูคล้ายกับว่านิวเคลียร์กลายเป็น “ยาชุด” ครอบ
จักรวาลที่จะแก้ปัญหาพลังงานได้ชะงัดทุกโรค 

ฟังดูเข้าใจง่ายนะครับ สำหรับเหตุผลของผู้เชี่ยวชาญ

ดา้นพลงังานและรฐับาลในการเลอืกสรา้งโรงไฟฟา้นวิเคลยีร ์
แต่อย่าลืมนะครับ การกินยาชุดเดียวแล้วหวังจะให้หาย

ได้ทุกโรคนั้น มักจะไม่เป็นจริงตามที่กล่าวอ้าง เพราะ
สุดท้ายผู้บริโภคมักจะได้รับความทุกข์ทรมานแสนสาหัส 

ในฐานะประชาชนที่มี “พลัง” และ “เอางาน” ไม่อยาก
ถูกหลอกให้กินยาชุดสำเร็จรูปอยู่ร่ำไป เราลองมาดู “ความ
ไม่เป็นเหตุเป็นผล” ที่ซุกซ่อนอยู่ในการเลือกสร้างโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์กันดูครับ [1] 

เหตุผลที่ว่า พลังงานนิวเคลียร์จำเป็นต่อความมั่นคง
ด้านพลังงานของประเทศ ฟังดูน่าเชื่อถือนะครับ แต่ยังมี  
นักวิชาการด้านพลังงานบางท่านได้คิดคำนวณและชี้ให้เห็น
ว่าประเทศไทยมีระบบไฟฟ้ามั่นคงเพียงพอไปจนถึงปี 2564 
โดยที่ไม่จำเป็นต้องสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 

นั่นแสดงให้เห็นว่า การคิดคำนวณความมั่นคงด้าน
พลังงานมีวิธีการคิดได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง และโดยปกติ
เราก็น่าจะเลือกแนวทางที่มีประสิทธิภาพและประหยัดที่สุด 
เพราะการสร้างโรงไฟฟ้าโดยไม่จำเป็น สุดท้ายค่าใช้จ่ายใน
การลงทุนก็จะถูกบวกเข้าไปในค่าไฟฟ้าที่เราจ่ายทุกเดือน 

นิวเคลียร์
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พลังงาน ยาชุดแก้ปัญหา



การเลือกสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์จึงไม่สมเหตุสมผลเลย 
เหตุผลที่ว่า การใช้นิวเคลียร์เป็นการลดการพึ่งพิง

การนำเข้าพลังงาน แต่จากข้อมูลที่พบคือ ไทยไม่สามารถ
ผลิตแร่ยูเรเนียมที่ใช้ในการผลิตพลังงานนิวเคลียร์ได้เอง   
ทั้งเทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียร์ก็ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ 
เช่น ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา รัสเซีย และ จีน 
เหตุผลข้อนี้จึงฟังดูพิกล 

เหตุผลที่ว่า นิวเคลียร์เป็นพลังงานราคาถูกมีต้นทุน
เพยีง 2.08 บาท/หนว่ย แตจ่ากการคดิคำนวณของนกัวชิาการ
ดา้นพลงังานบางทา่นชีใ้หเ้หน็วา่ ตน้ทนุของพลงังานนวิเคลยีร ์
คือ 4.04 บาท/หน่วย ซึ่งสูงกว่าที่เสนอในแผนพีดีพี 2007 
ถึงเท่าตัว 

คำถามก็คือ ต้นทุนพลังงานนิวเคลียร์ที่เสนอในแผน  
พีดีพี 2007 คิดอย่างไรและคิดจากอะไรบ้าง หรือคิดให้ถูก
เขา้ไว ้เพื่อจะได้อ้างว่าพลังงานนิวเคลียร์ถูกแสนถูก 

เหตุผลที่ว่า นิวเคลียร์เป็นพลังงานที่ปลอดภัยไร้กังวล   
ก็ดูจะไม่สมเหตุสมผล ทั้งนี้เพราะในรอบ 10 ที่ผ่านมา   
มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ตั้งอยู่ทั่วโลกถึง 9 
ครัง้ เฉลีย่ปลีะครัง้ แมจ้ะไมร่นุแรงมากเหมอืนกรณเีชอรโ์นบลิ
ในรัสเชีย ที่มีผู้ได้รับผลกระทบกว่า 7 ล้านคน แต่ก็ชี้เห็นว่า
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ไม่ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ 

และที่สำคัญการเก็บรักษากากนิวเคลียร์ก็เป็นปัญหา
ใหญ่ เพราะกากนิวเคลียร์อันตรายเหล่านี้มีอายุนับหมื่นปี 
กลายเป็นภาระและความเสี่ยงไปหลายชั่วอายุคน 

นอกจากนี้หลายประเทศที่มีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ก็มักจะ
อวดศักดาด้วยการแอบสร้างอาวุธนิวเคลียร์แข่งกัน ยิ่งทำให้
โลกนี้ดูไม่ปลอดภัยหนักเข้าไปอีก 

เหตุผลที่ว่า นิวเคลียร์เป็นพลังงานสะอาดและช่วยแก้
ปัญหาโลกร้อน การอ้างเหตุผลนี้มักจะอิงกับความคิดที่ว่า
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ไม่ทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจกและฝนกรด
ดังเช่นโรงไฟฟ้าถ่านหิน ซึ่งเป็นเพียงการอ้างเหตุผลที่นำไป
สู่การจำกัดข้อถกเถียงเพียงว่าถ้าไม่เอาถ่านหินที่ทำให้โลก
ร้อนก็ต้องเอานิวเคลียร์ โดยไม่คิดว่ายังมีพลังงานทางเลือก
ที่สะอาดและไม่สร้างปัญหาโลกร้อนอีกหลายอย่าง และหาก
คิดทบทวนถึงปัญหาความปลอดภัยของนิวเคลียร์อย่างรอบ
ด้านแล้ว ก็จะทำให้มองไม่ออกเลยว่าพลังงานนิวเคลียร์จะ
สะอาดได้อย่างไร 

การจ่ายยาชุดครอบจักรวาลชื่อ “นิวเคลียร์” เพื่อรักษา
โรคอันเนื่องมาจากปัญหาพลังงาน จึงดูไม่สมเหตุผลตามที่

กลา่วอา้ง โดยเฉพาะอาการเจบ็ปว่ยดา้นพลงังานของประเทศ
ก็ไม่รุนแรงและไม่มีความจำเป็นใดๆ ถึงกับต้องใช้ยาชุด
อันตรายนี้ 

เรายังมีทางเลือกในการจัดการกับปัญหาพลังงานของ
ประเทศอีกหลายด้านที่ดีกว่า ถูกกว่า และปลอดภัยกว่า   
ทีส่ามารถเริม่ดำเนนิการไดต้ัง้แตว่นันี ้เชน่ การสรา้งโรงไฟฟา้
แบบกระจายศูนย์ที่ให้ภาคส่วนต่างๆ ในสังคมมีส่วนร่วมใน
การผลิตไฟฟ้าเข้าสู่ระบบ การใช้พลังงานจากหลายแหล่ง 
และการพัฒนาพลังงานทางเลือกต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

ในฐานะประชาชนและผู้บริโภคพลังงาน เราต้องได้รับ
ผลกระทบจากการตัดสินใจด้านพลังงานของรัฐบาลอย่าง
แน่นอน ทั้งผลกระทบต่อเงินในกระเป๋าและความปลอดภัย
ในชีวิตและครอบครัวของเรา 

ดังนั้น มาร่วมกันตรวจสอบ ติดตาม ทักท้วงและตั้ง
คำถามกับแผนพัฒนาและการดำเนินการด้านพลังงานของ  
ผู้เชี่ยวชาญและรัฐบาลกันเถอะครับ ในเรื่องพลังงานทุกคน  
มีส่วนร่วมได้ อย่ามัวรอแต่ยาชุดจากผู้เชี่ยวชาญเพราะมัน
มักจะมีผลข้างเคียงที่เราคาดไม่ถึงเสมอ 

ในฐานะประชาชน 
ที่มี “พลัง” และ 

“เอางาน” ไม่อยาก 
ถูกหลอกให้กิน 
ยาชุดสำเร็จรูป 

อยู่ร่ำไป เราลองมาดู 
“ความไม่เป็นเหตุเป็นผล” 
ที่ซุกซ่อนอยู่ในการเลือก 
สร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 

กันดูครับ 
 

[1] ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหนังสือ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์: อย่าเปิด
แผ่นฟ้าด้วยฝ่ามือ โดย กรีนพีชเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และมูลนิธิ
นโยบายสุขภาวะ 
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“ถึงแล้ว...บางสะพาน” หลายคน
อาจจะเคยได้ยิน...ได้เห็น...หรือมีไว้
ในครอบครอง เพราะคำๆ นี้ถือเป็น
สัญลักษณ์บนเสื้อยืดที่ระลึกของ 
อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ และ  
นักท่องเที่ยวที่มาสมัผสัความสวยงาม
และความสมบูรณ์ของธรรมชาติ   
ซื้อติดไม้ติดมือกลับไป  

และคำกล่าวที่ว่า...เหรียญต้องมี 
2 ด้านเสมอ....บางสะพานใน พ.ศ.นี้
ก็เป็นเช่นนั้น... 

ด้านหนึ่งเป็นมุมมองที่สมบูรณ์
และสวยงาม ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้
มาเยือน… 

สว่นอกีดา้นหนึง่คอืความแตกแยก
ของคนในพื้นที่ ที่รับรู้กันไปทั่วว่ามี
ชาวบา้นกลุม่หนึง่ในนาม “กลุม่อนรุกัษ ์
แม่รำพึง” ลุกขึ้นมารวมตัวกันเพื่อ
ปกป้องทรัพยากรอันมีค่าของพวกเขา
ให้รอดพ้นจากอุตสาหกรรมเหล็ก
ต้นน้ำหรือโรงถลุงเหล็ก ที่พยายาม
เดินหน้าโครงการอย่างไม่ลดละ 

ผลจากการคัดค้านโรงถลุงเหล็ก
นำไปสู่การเผชิญหน้ากันระหว่างกลุ่ม
ชาวบ้านที่สนับสนุนและคัดค้านอย่าง
รุนแรง ทำให้ชาวบ้านต้องสังเวยชีวิต

ให้กับการลงทุนครั้งนี้ ท่ามกลางการ
กลา่วอา้งของภาคเอกชนและรฐัวา่การ
เกดิโรงถลงุเหลก็จะชว่ยการลดการนำ
เข้าเหล็กและประเทศไทยจะก้าวขึ้น
เป็นผู้นำด้านการผลิตเหล็กระดับ
เอเชีย 

ผู้เขียนเองก็เป็นหนึ่งในกลุ่ม
อนุรักษ์แม่รำพึง แม้ว่าพื้นเพดั้งเดิม
ไม่ได้เป็นคนที่นี่ แต่ก็เลือกที่จะใช้
ชีวิตอยู่ที่บางสะพาน มีลูกที่เกิดและ
กำลังเติบโตอาศัยที่บางสะพานด้วย
เช่นกัน เราจึงคิดว่าหากไม่ลุกขึ้นมา
คัดค้านโครงการโรงถลุงเหล็กที่มี
มลพิษไม่แพ้โรงไฟฟ้าถ่านหิน ซึ่งจะ
มาก่อสร้างห่างจากรั้วบ้านของเราไม่
เกิน 3 กิโลเมตร...อะไรจะเกิดขึ้นกับ
สขุภาพของคนในครอบครวัเรา สขุภาพ
ของเด็กๆ ที่เราเลือกให้พวกเขามาอยู่
มาเติบโตในที่ที่สวยงาม ไม่แออัด 
ครอบครัวของเราอยากมีชีวิตที่สงบ 

อยู่อย่างพอเพียง ไม่เร่งรีบเหมือน
ตอนอยู่กรุงเทพฯ  

แต่ขณะเดียวกันกลุ่มทุนที่แม้จะมี
ธุรกิจด้านอุตสาหกรรมเหล็กกลางน้ำ
และปลายน้ำฝังรากที่นี่มาแล้วเกือบ 
20 ปี กลับมีความพยายามแสวงหา
ผลกำไรจากธุรกิจของตนเองมากยิ่ง
ขึ้นโดยก้าวไปสู่อุตสาหกรรมเหล็ก
ต้นน้ำ โดยที่ไม่เคยสอบถามความ  
คดิเหน็ของชาวบา้นในพืน้ทีว่า่ตอ้งการ 
“โรงถลุงเหล็ก” หรือไม่ คิดเพียงว่า  
มีเงินลงทุน ก็จะทำเพื่อผลกำไร  
ในกระเป๋าของตัวเอง หนำซ้ำยัง  
อ้างด้วยว่าทำเพื่อชาติและเพื่อ  
คนบางสะพาน 

กระทัง่ชาวบา้นเริม่รบัรูแ้ละชดัเจน
ขึน้เรือ่ยๆ วา่จะมกีารสรา้งโรงถลงุเหลก็
ในบางสะพาน จึงเกิดการรวมตัวกัน
ของชาวบ้านซึ่งไม่เห็นด้วยกับการ
สรา้งโรงถลุงเหล็ก เพราะที่ผ่านมา  

บางสะพาน
จ.ประจวบฯ

ของโรงถลุงเหล็ก
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จับเข่าเล่าเรื่อง เรื่อง : เสาวลี วีรกุล  email : nature_0308@hotmail.com 

เหรียญ

ด้าน2
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ผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มจากโรงงาน
ที่มีอยู่เดิม ซึ่งมีเจ้าของเดียวกัน ก็มี
ให้เห็นเด่นชัด 

ไมว่า่จะเปน็เรือ่งทีช่าวบางสะพาน
โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในรัศมีโรงงาน
ประมาณ 20 กิโลเมตร ต้องซื้อน้ำ
เพื่อการบริโภค, การที่ชาวประมง  
ต้องขาดทุนย่อยยับจากการเลี้ยงปลา
กระชังในคลองแม่รำพึงเพราะน้ำเสีย
ที่เชื่อกันว่าปล่อยมาจากโรงงาน, 
คราบหยดสเีหลอืงทีต่กมาจากทอ้งฟา้ 
ขณะทีโ่รงงานพยายามบอกวา่มนัเปน็
แค่ขี้ผึ้งจากเกสรของดอกปาล์มหรือ
ของต้นกก ไม่ใช่ฝนเหลืองอย่างที่ชาว
บ้านวิตกกังวล แต่พวกเราก็ยังไม่เชื่อ
คำกล่าวอ้างแก้ตัวของโรงงานอยู่ดี  

หลังจากชาวบ้านได้ตั้งเป็นกลุ่ม
อนุรักษ์ขึ้นมาก็เริ่มศึกษาหาข้อมูล
ด้านมลพิษของโรงถลุงเหล็กกันอย่าง
จริงจังจนพวกเราค่อยๆ สะสมความรู้
กันทีละเล็กทีละน้อย ทุกวันนี้องค์กร
ต่างๆ ไม่ว่าภาครัฐหรือเอกชน เชิญ
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แกนนำและพีน่อ้งเราไปเปน็ผูบ้รรยาย 
เป็นนักวิชาการชาวบ้านให้ข้อมูล
ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิด
จากโรงถลุงเหล็ก และระบบนิเวศของ
ธรรมชาติ หรือเรื่องที่เรารู้กันจริงๆ 

เช่น เรื่องปลาทูที่ชาวประมงรู้ถึง
ต้นตอของแหล่งอาหารของลูกปลาทู 
ซึ่งอยู่ในบริเวณป่าพรุแม่รำพึงที่
เป็นต้นคลองแม่รำพึงนั่นเอง และยัง
มองเชื่อมโยงว่าหากมีโรงถลุงเหล็ก 
ในกระบวนการผลิตจะต้องใช้สาร  
ไซยาไนต ์และหากไซยาไนตถ์กูปลอ่ย
ให้ปนเปื้อนมากับแหล่งน้ำที่เชื่อมโยง
ถึงกัน คลองแม่รำพึง เส้นเลือดใหญ่
ของชาวบางสะพานกจ็ะไดร้บัผลกระทบ
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะ
แพลงกต์อนพชืและสตัว ์ซึง่เปน็อาหาร
ของสัตว์ทะเลวัยอ่อน จนอาจทำให้
ทะเลแถบนี้ไม่สามารถทำอาชีพ
ประมงได้อีกต่อไป 

สดุทา้ยเรากอ็ยากใหภ้าครฐัซึง่เปน็
ส่วนสำคัญที่จะทำให้โรงถลุงเหล็ก

บางสะพาน “เกิด” หรือ “ไม่เกิด” 
หันกลับมามองและศึกษาอย่างจริงจัง
วา่ในพืน้ที ่อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ 
ที่ทางภาครัฐมองเพียงว่ามีร่องน้ำลึก
ตามธรรมชาติเหมาะสำหรับสร้าง
ท่าเรือน้ำลึก ทั้งที่จริงแล้ว ท่าเรือ  
น้ำลึกที่ว่าก็เกิดขึ้นแล้ว และสร้าง  
ผลกระทบกับชายฝั่ง กับชาวประมง  
ที่มีอาชีพวางอวนกุ้งแชบ๊วย กับการ
ท่องเที่ยวมากมายมหาศาลอยู่แล้ว 
แต่จะมาสร้างและขยายท่าเรือน้ำลึก
ให้ใหญ่โตเพิ่มขึ้นอีก เพื่อรองรับ  
โรงถลุงเหล็กเช่นนั้นหรือ ทั้งๆ ที่  
องคป์ระกอบอยา่งอืน่เราแทบไมม่เีลย 
ไม่ว่าจะเป็นสินแร่เหล็ก เทคโนโลยี 
แม้แต่บุคลากรที่มีคุณภาพหรือ
เชี่ยวชาญในเทคโนโลยีการถลุงเหล็ก  

พวกเราไม่ใช่คนที่ขัดขวางการ
พัฒนา แต่เราต้องการการพัฒนาที่
ยั่งยืนและเหมาะสมกับทรัพยากรที่มี
อยู่ของบ้านเราก็เท่านั้นเอง… 

 
  

ภาครฐัมองเพยีงวา่มรีอ่งนำ้ลกึตามธรรมชาตเิหมาะสำหรบัสรา้งทา่เรอืนำ้ลกึทัง้ทีจ่รงิแลว้ทา่เรอืนำ้ลกึทีว่า่กเ็กดิขึน้แลว้และสรา้งผลกระทบกบัชายฝัง่กบัชาวประมงทีม่อีาชพีวางอวนกุง้แชบว๊ยกบัการทอ่งเทีย่วมากมายมหาศาลอยูแ่ลว้

คอลัมน์นี้เปิดกว้างสำหรับทุกชุมชน
ที่ต้องการเล่าเรื่องราวจากบ้านของตนเอง
ในทุกแง่มุมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพลังงาน
เพื่อบอกกล่าวถึงความทุกข์-ความสุข

จากประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานโดยตรง
สนใจส่งเรื่องเล่าจากบ้านของท่านมาได้ที่

energymag@hotmail.comเรื่องที่ได้รับการตีพิมพ์
จะมีรางวัลเล็กๆน้อยๆจากสสส.

มอบให้เป็นกำลังใจด้วยค่ะ



สวัสดีครับคุณผู้อ่าน ขอขอบพระคุณทุกๆ กำลังใจที่ให้
กับผมและทีมงานนิตยสาร พลัง+งาน และขอน้อมรับคำ
แนะนำ และความคิดเห็นของทุกท่านนะครับ 

วันนี้จัดให้ตามคำขอของแฟนคอลัมน์ โดยจะขอนำเสนอ
เรื่อง “หอย” ครับ ไม่ใช่หอยธรรมดากระจ้อยร่อยซะด้วย 
แต่เป็นถึงหอยทากยักษ์อัฟริกัน ที่พบเป็นสัตว์ต่างถิ่น
รบกวนการเกษตรและระบบนิเวศของบ้านเรา 

แต่ขอชี้แจงไว้ก่อนว่า หากท่านจะใช้ชื่อสามัญเพื่อค้นหา
ข้อมูลเพิ่มเติม ต้องใช้ว่า East African Land Snail นะครับ 
เพราะถ้าค้นหาด้วยคำว่า Giant African Snail จะเจอ Agate 
Snail หรือ Ghana Tiger Snail ซึ่งเป็นหอยทากบกที่ใหญ่
ที่สุดในโลก แต่มิได้ระบาดมาถึงเอเซีย 

เจ้าหอยชนิดนี้ระบาด และรบกวนการเกษตรในภูมิภาค
เอเซยีแปซฟิกิ อเมรกิากลาง ชว่งอา่วเมก็ซโิก และสหรฐัอเมรกิา 
แต่ในอเมริกาได้ปราบปรามจนไม่เป็นปัญหาแล้ว 

หอยทากบกนั้นแบ่งเป็นชนิดใช้ปอดหายใจ กับแบบที่ใช้
เหงือกหายใจ หอยทากยักษ์อัฟริกันเป็นพวกใช้ปอดหายใจ 
นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่า หอยทากบกวิวัฒนาการมาจากหอย

ทากทะเลที่ใช้เหงือกหายใจ พอวิวัฒนาการขึ้นบกมา ก็
พัฒนาเปลี่ยนระบบหายใจเป็นกระพุ้ง มีเหงือกอยู่ข้างใน 
เรียกว่ากลุ่ม pulmonate 

กายวิภาคที่น่าสนใจได้แก่ ตีนหอย หอยเป็นสัตว์มีตีน
นะครับ แต่ไม่ได้ยื่นยาวออกมาเป็นแท่งๆ เหมือนคนเรา 
หรือสุนัข แมว ส่วนที่ติดพื้นที่ใช้เคลื่อนที่คือตีน หอยทากบก
บางชนิด มีฝาปิดอยู่ที่ตีน เวลาหดตัวเข้ามาในเปลือกฝาจะ
ปิดช่องพอดี ไม่มีส่วนเนื้อเยื่ออ่อนโผล่มา ชื่อกลุ่มของหอย
ทากบก เรียกว่า Gastropod แปลว่า ใช้ท้องเดิน ที่ไม่ใช่ท้อง
เสียนะครับ เดินจริงๆ 

หอยทากต่างจากหอยสองฝาที่สมดุลซ้ายขวา แต่ไม่ชัด
ว่าด้านไหนเป็นหัวเป็นหาง หอยทากเป็นสัตว์ที่มีหัวชัดเจน 
และลำตัวหักพับเอาด้านก้นหักพับมาทบ ชี้ไปด้านเดียวกับ
หัว ส่วนกลางกระจุกเข้าไปในก้นขด ดูจากภาพนะครับ ถ้า
เป็นคนเรา ชีวิตคงจะมีรสชาติไม่ใช่น้อย ถ้าทวารของเราเปิด
มาทางกระเปาะทีเ่ปน็ระบบหายใจ ดเูหมอืนนา่อึย๋...แต ่จรงิๆ 
ไม่มีปัญหาอะไรครับ เพราะในปอดไม่มีส่วนรับกลิ่น 

ส่วนที่ทำหน้าที่รับกลิ่นคือ ระยางค์หนวด ที่โผล่มาใต้ตา 
ตาที่ว่ามิได้มีลูกตากลอกไปกลอกมา แต่เป็นกลุ่มเซลล์ที่
สามารถรับแสงได้ หน้าตาของหอยทากจึงถูกคนนิยมมาทำ
เป็นหน้าตามนุษย์ต่างดาว คงมองว่าพิลึกพิลั่นดี ที่ตามีก้าน 
จะมองไปข้างหลังก็ไม่ต้องเอี้ยวไปดู แค่ใช้ก้านตาชี้ไปก็ได้ดู
แล้ว ไปเหล่สาวที่ไหนก็ไม่เมื่อยคอ แต่สาวอาจจะกรี๊ดได้นะ
ครบั ถา้ทา่นมตีาแบบนี ้คงไมใ่ชก่รีด๊สยวินะครบั แตก่รีด๊สยอง 

หอยทากบก เปน็สตัวท์ีม่วีวิฒันาการตำ่ แตก่ม็หีวัใจนะครบั 
มหีวัใจและระบบเลอืด เลอืดหอยทากบางชนดิมีสีออกเขียว 
แต่ก็มีบางชนิดที่เลือดสีแดง ตามชนิดของธาตุรงควัตถุ   
ในเลอืดประกอบดว้ยธาตเุหลก็ (สแีดง) หรอืธาตทุองแดง 
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ทวาร 
เหงือก ตา 

หนวด 

ช่องปาก 

ปมประสาท 
ส่วนหัว กระเพาะพัก เส้นประสาท ตีน 

หัวใจ ไต 
กระเพาะ 

ต่อมน้ำย่อย 

ต่อมเพศ 

กายวิภาค หอยทางบก 
จาก earthguide.ucsd.edu 
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เอกสารประกอบการเขยีน   
· http://en.wikipedia.org/wiki/Giant_East_African_Snail  
· http://ww .neatorama.com/2007/04/30/30-strangest-animal  
  -mating-habits/ 

ส่วนเรื่องหัวใจในด้านความรัก หอยทากมีชีวิตรักที่ไม่
ธรรมดา เพราะหอยทากบกมีสองเพศในตัวเดียวครับ เป็น
กระเทยแท้ คือมีอวัยวะของทั้งสองเพศในตัวเดียวครับ   
ถา้แคจ่ติใจเบีย่งเบน ทางภาษาใหเ้รยีก “ลกัเพศ” ครบั 

ดังนั้น มีหอยกระเทย แต่ไม่มีหอยลักเพศ พูดไปก็ชัก  
ลอ่แหลม งัน้เจาะจงใหแ้หลม่ (ภาษาสวงิไปไหมครบั) กวา่นีอ้กี 
ว่าด้วยการผสมพันธุ์เลยละกัน 

หอยทากบกมีสองเพศในตัวเดียว แต่ไม่อาจผสมพันธุ์  
ในตัวเองได้ (อาจพบได้เป็นกรณีพิเศษ ในกรณีที่มีประชากร
หนาแนน่นอ้ยมากๆ ) เมือ่หอยสองตวัเจอกนั ตวัไหนจะเปน็ 
ตวัผูต้วัเมยีนัน้ ตอ้งดขูนาดครบั ถา้ขนาดเทา่ๆ กนั จะมกีาร
ส่งผ่านน้ำเชื้อ (สเปิร์ม) แลกกัน  แต่ถ้าตัวหนึ่งใหญ่กว่าตัว
หนึ่งมากๆ ตัวใหญ่จะทำหน้าที่ตัวเมียเท่านั้น  เพราะในการ
สรา้งไขต่อ้งใชพ้ลงังานมาก ชดุไขห่นึง่ๆ จะมจีำนวนประมาณ 
80-200 ใบ 

ในสภาพที่อาหารสมบูรณ์ ภูมิอากาศเหมาะสม หอย  
จะออกไข่ 5-6 ครั้ง ในอัตราความสำเร็จการฟักเป็นตัว
ประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์ เท่ากับว่าหอยสองตัวสามารถ
ออกลูกได้ประมาณหนึ่งพันตัวต่อปี น้ำเชื้อสามารถเก็บไว้
ใช้ได้สองปี 

อายุขัยเฉลี่ยในที่เลี้ยง พบว่าอยู่ได้ประมาณ 5-6 ปี แต่
พบว่ามีบางตัวอยู่ได้ถึงสิบปี ในสภาพที่แล้งต่อเนื่อง พบว่า
หอยหดตัวเข้าไปในเปลือก และหลั่งสารมาเคลือบช่องเปดิ 
แบบปดิสนทิ หอยอยูใ่นสภาพทีแ่หง้แลง้ไดน้านถงึสามป ี

แล้วหอยทากบกก็ไม่ใช่ ปะฉะดะนะครับ ต้องมีบทนำกัน
พอสมควร  ด้วยการแตะสัมผัสส่วนหัวและส่วนหน้า ใช้
เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมง ตอนนี้อาจเห็นหอย
สองตัวเอาส่วนตีนยกล้อขึ้นประกบกัน แต่เวลาการผสมพันธุ์
ทั้งหมดอาจนานถึงสองชั่วโมง นอกจากนี้ยังมีพฤติกรรมยิง

เขม็เขา้ใสก่นั ไมไ่ดเ้ปน็ความเปรยีบนะครบั เขม็จรงิๆ ทำดว้ย 
เป็นหนามแหลมที่มีองค์ประกอบหลักคือแคลเซียมเคลือบ
ด้วยสารคัดหลั่งและน้ำเชื้อ 

ใครคดิจะบรโิภคจูเ๋สอืโครง่เปน็ยาโดป๊ คดิใหมไ่ดน้ะครบั 
เสือผสมพันธุ์ 20 วินาที สำเร็จเสร็จงาน แต่หอยผสมพันธุ์
สองชั่วโมง คิดเอาเองนะครับ เสือมีน้อยหายากอย่าไปกิน
มันเลย ไปหาจับหอยทากบกกินเพื่อวัตถุประสงค์นั้นกันได้
ครับ จะได้ช่วยลดประชากรหอยรบกวนการเกษตรด้วย แต่
ไมร่บัรองผลนะครบั อาจแยล่งเพราะอาจโดนพยาธติดิมาดว้ย 
เพราะการบริโภคหอยมีความเสี่ยงต่อการติดพยาธิได้มาก 
โดยเฉพาะหอยตามธรรมชาติ ถ้าจะกินต้องทำสุกจริงๆ นะ
ครับ อย่างในเพลงจี่หอยของวงร็อคสะเดิด ดูมิวสิควิดีโอของ
เขาแล้ว สวยดี เอ๊ย! เพราะดีครับ 

การควบคุมประชากรหอย ได้แก่ การจับออก การใช้ยา
ฆ่าหอย ในบางประเทศใช้การเผาพื้นที่ ซึ่งนอกจากการจับ
ออกด้วยมือแล้ว มีผลกระทบเชิงนิเวศทั้งนั้น การป้องกันไม่
ให้ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นเข้ามาจึงเป็นการป้องกันที่ดีที่สุด เพราะ
ยังมีหอยอีกหลายชนิดที่เป็นปัญหาในที่อื่นๆ แต่ยังไม่เป็น
ปัญหาในบ้านเรา และการจะใช้สารเคมีก็ต้องใช้อย่าง
ระมัดระวังนะครับ เพราะผลของสารเคมีตกค้างนั้นส่งถึง  
ผู้บริโภคทุกคน เป็นห่วงนะครับ 

เอาไว้เจอกันฉบับหน้า คิวต่อไปว่าด้วยเรื่อง “วัวป่า” 
ท่านไหนจะเสนอหัวเรื่องใหม่ๆ เสนอเข้ามาได้นะครับ 

อัฟริกัน       



แนวตั้ง
1 ชื่อเดียวเป็นได้ทั้งสายพันธุ์ของต้นไม้  

 ลิง และปู 

2 ของเหม็นที่ชาวหนองบาท้าวเอามา 

 ทำปุ๋ย 

3 พันธุ์ข้าวที่ขึ้นชื่อที่สุดของประเทศไทย 

4 แม่น้ำสายหลักของจังหวัดสมุทรสงคราม 

5 พืชสารพัดชนิดที่มีสรรพคุณทาง 

 รักษาโรค 

6 ป่าที่พบบริเวณรอยต่อของระบบนิเวศ 

 น้ำจืดและน้ำเค็ม 

แนวนอน
1 พืชที่นิยมปลูกเพื่อป้องกันการอนุรักษ์ 

 ดินและน้ำ 

2 ของเหลวสีน้ำตาลซึ่งได้จากการหมัก 

 เศษพืชผักแล้วปล่อยให้จุลินทรีย์ย่อย 

3 นอกจากช่วยคลายร้อน ยังผลิตใช้  

 ไฟฟ้าได้ด้วย 

4 เปลือกที่ห่อหุ้มเมล็ดข้าว 

5 พันธุ์ไม้โตเร็ว ปลูกแล้วดินเสื่อมโทรม 

6 สัตว์ตัวนิ่มหยุ่น ไม่มีขา เคลื่อนที่เนิบ 

 ช้า พาเปลือกแข็งไปด้วยทุกที ่

ขอเริ่มต้นการเจอกันเป็นครั้งที่สองด้วยคำขอบคุณ ขอบคุณผู้อ่านทุกท่านที่ส่งคำตอบมา  
ร่วมสนุกกันอย่างคึกคัก วายร้ายลำบากใจสุดๆ ไม่รู้จะแบ่งของรางวัลยังไงให้เพียงพอกับนักล่า

รางวัลทั้งหมด สุดท้ายเลยต้องวัดดวงด้วยการจับฉลาก ผู้โชคดี 5 ท่านที่ได้รับหนังสือ 
“พลังงาน : งานที่มีพลัง” ได้แก่ 1. วิไลวรรณ สันติรุ่งเรือง 2. สันสนีย์ ทาสอนพันธุ์  

3. ชาคริต สุขค้า 4. วราภรณ์ เจริญพันธ์ 5. ประเสริฐ เรียบร้อยเจริญ 
และอีก 5 ท่านที่ได้รับรางวัลพิเศษเป็นไดอารีและปฏิทินตั้งโต๊ะของ สสส. 5 รางวัล คือ 

1. รวมพร ไตรคุ้มกัน 2. บูรพา ศรีเจริญสุข 3. กิติมา จงรุ่งเรือง 4. ณัฎฐ์ธิดา พิเชษฐสุภกิจ 
5. พนิตนาฎ เชวงกฤตยานนท์ 

ชื่อ-นามสกุล 
 
 
 

ที่อยู่ 

กติกากันเองเหมือนเดิม คือจะเติม
คำตอบลงไปในหนา้นีแ้ลว้ถา่ยเอกสาร
หรือเขียนคำตอบลงในไปรษณียบัตร
ก็ได้ตามสะดวก ส่งถึงวายร้าย 
นิตยสารพลัง+งาน 211/2 
ซ.งามวงศว์าน 31 ต.บางเขน อ.เมอืง 
จ.นนทบุรี 11000 ภายในวันที่ 10 
เมษายน 2552 ...แล้วรอลุ้นว่าจะ
มีชื่อคุณปรากฏในพลัง+งานฉบับที่ 
3 หรือไม่... 

เฉลยคำตอบในฉบับที่แล้ว  
คือ จักรยาน ปาล์มน้ำมัน 

ออกซิเจน แสงแดด กรีนพีซ 
สวีเดน จุลินทรีย์ เขื่อน  

ก๊าซธรรมชาติ และแบตเตอรี่ 

3 

4 

1 4 

2 3 

6 

1 

2 

5 

6 

5 

ฉบับนี้วายร้ายมา
พรอ้มกบัปรศินาอกัษรไขว้ 
อ่านคำใบ้แล้วอย่าช้าคว้า
ปากกามารว่มสนกุโดยพลนั 
หนังสือ “เรียนรู้โลก   
ห่างไกลโรค” จากมูลนิธิ
นโยบายสุขภาวะ จำนวน 
5 เล่มมานอนรอแจกให้
คนกล้าท้าประลอง 
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สมัครสมาชิก
...รูหรือไมวาหลังบานของทุกคนมีขุมทรัพยพลังงาน...ผลิตไดเองในชุมชนได 
ตราบนานเทานาน...แถมราคาถูกและไมเปนอันตรายตอสุขภาพอีกตางหาก... 
หากสนใจและอยากหาคําตอบ เพียงแคสมัครสมาชิกนิตยสารฉบับกะทัดรัด “พลัง+งาน”  
เพื่อรวมปฏิบัติการพลังงานเพื่อชุมชนไปพรอมกัน...ทุกคําถามเรื่องพลังงาน เรามีคําตอบ 

ชื่อ..........................................................................นามสกุล.......................................................................................

พิเศษสุด...สมัครวันนี้รับนิตยสารพลัง+งาน ฟรี 1 ปเต็ม

หนวยงาน....................................................................................................................................................................

ที่อยู.............................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

เรื่องที่สนใจและอยากใหนิตยสารพลัง+งานนําเสนอ...................................................................................................

โทรศัพท......................................................................อีเมล........................................................................................

หมายเหต ุ : สามารถสงใบสมัครไดทางไปรษณีย ตามที่อยูดังนี้
ชุดโครงการฯ พลังงานทางเลือกเพื่อสุขภาพในชุมชน มูลนิธินโยบายสุขภาวะ เลขที่ 126/146 
สถาบันบําราศนราดูร (อาคารวิทยาลัยพยาบาล 10 ชั้น) ชั้น 4  ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
หรือถายเอกสารแลวสงแฟกซมาที่หมายเลข 02-9511482 หรือทาง email : energy_MD@hotmail.com

ทานรูจักนิตยสารพลัง+งาน จาก................................................................................................................................
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“ตลาดนัดพลังงานชุมชน” 

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงพลังงาน จัดตลาดนัด
พลังงานชุมชนที่สวนรถไฟ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2551 
โดยนำผลงานเจ๋งๆ จาก 20 ชุมชนมาโชว์อย่างคึกคัก อาทิ  
การผลิตถ่านอัดแท่ง...เตาเผาข้าวหลามประหยัดพลังงาน... 
การปั้นเตามหาเศรษฐี...ไก่ย่างพลังงานแสงอาทิตย์... 
เตาชีวมวลขนาดเล็ก ฯลฯ

ตีฆ้อง
ร้องป่าว

“ลงมือทำอย่างจริงจังเพื่อยุติภาวะโลกร้อน” 

เยาวชนยุคพลังงานสะอาด อาสาสมัครกรีนพีซและชุมชนแม่เมาะ ร่วมกันติดตั้งระบบ
ผลิตไฟฟ้าจากเซลล์สุริยะขนาด 0.1 กิโลวัตต์ สำหรับระบบแสงสว่าง ณ ศูนย์การเรียน
รู้เครือข่ายสิทธิผู้ป่วยแม่เมาะ จ.ลำปาง กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของวันรณรงค์
ทั่วโลกเพื่อต่อสู้กับภาวะโลกร้อน

ภาพโดย : กรีนพีซ (สุภาวดี เจริญพิพัฒน์พิมพา) 



เมล็ดพันธุที่ปลูกมาไกลจาก
สิงหบุรี โดยที่กอนหนาที่ถั่วพูกอนี้จะ
งอกงามใหดอกผล ตองเผชิญหอย
ทากอัฟริกัน เอเลี่ยนที่แพรระบาดมา
เมื่อคราวน้ำทวมปที่แลว มันกินพืช
ผักที่ฉันหวานเมล็ดไวทุกชนิด จะ
พอมีใหไดเก็บกินบางก็แตตําลึง 
มะระขี้นก กระทกรก ขลู 
ชะพลู  พริกขี้หนู และขาไก    

เชาวันนี้ ฉันเก็บถั่วพูฝก
ออน เก็บสดๆ สัก  7 – 8 
ฝก ลางสะอาดแลวซอยหนา
ประมาณครึ่งเซนติเมตร ซอย
พริกขี้หนูสวน กับหอมแดง
ปริมาณตามชอบ    

ฉันเด็ดขาไกมาดวย 1 ยอด มัน
เปนผักยืนตนที่ชาวภูไทนิยมกินกับ
อาหารประเภทลาบ มีกลิ่นหอม
แปลกเฉพาะตัว ฉันไดทดลองกินและ
นํากิ่งชํามาจากกาฬสินธุ ปลูก
รอดปากทากมาได ชอบเอามา
ใสในยํา
ผักสดๆ 
ชนิด
ตางๆ 

 

โดยเดด็เอาแตใบแลวซอยหยาบๆ 
ทาํใหอาหารจานนัน้มกีลิน่หอมแปลก 
ไปจากเดิม แตถาใครไมชอบความ
แปลกหรือถาไมมีก็ไมตองใส  

ปลาเค็มที่จะใชยํา เปนปลา
ชอนแดดเดียวตากแหง, ปลา

สลิด, ปลาฉิ้งฉาง หรือปลา
ริวกิวก็ได ตามแตจะมีใน
สต็อก ยําเที่ยวนี้ ฉันเอา
ปลาริวกิวที่ไดจากเมื่อ
ครั้งไปประชุมที่อัมพวา 

มาลางแชน้ำเพื่อลดเค็ม 
แลวแลเปนชิ้นบางๆ ทอด

ไฟแรงปานกลาง จนเหลือง
กรอบ 

ระหวางรอปลา หนัไปเตรยีม
น้ำยําโดยละลายน้ำตาล

โตนดจากสทิงพระใน
น้ำอุน 1ชอนโตะ แลว

บีบมะนาวที่แมเอามา
ฝากจากอยุธยาเมื่อ
หลายวันกอน ขาวตม 

เปนขาวกลองหอมมะลิ
ปนกับขาวแดงจากสุรินทร แลวเอา
ถั่วแดงจากยโสธรใสปนลงไปนิด
หนอย กินอรอยเขากันดีกับยํา 

ขําๆ ดี อาหารที่กินวันนี้ มีแต
น้ำมันทอดปลาเทานั้นที่มาจาก   
รานชําในหมูบาน 

ถั่วพูที่เพิ่งปลูกเมื่อตนฝนปกลาย ออกฝกสงทายฝนในชวงปลายตุลาคม 

ยําถั่วพู 
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นับจากนี้ไปใครที่สั่งแมครัว “ผัดกระเพราไขดาว” ไมใช
เมนูสิ้นคิดอีกตอไป แตจะเปนเมนูอาหารสุขภาพอยางดี 
แตขอใหสั่งตอทายอีกนิดวา “ใสกระเพราเยอะๆ ใสเนื้อ 
(สัตว) นอยๆ” และ “ผัดกระเพราอยาใหสุกเกินไป” 
เพราะของดีจะอันตรธานหายไปกับความรอน 

ความรูดั้งเดิมของชาวบานและตาม
ภูมิปญญาหมอยาไทย รูจักใชกระเพรา
ทั้งใบและทั้งตนเพื่อชวยขับลมในทอง
ยามที่มีอาการทองอืดเฟอ กระเพรามี
ความปลอดภัยสูง สรรพคุณนี้ยังใชกับ
เด็กทารกไปจนถึงผูเฒา ภูมิปญญา
ดั้งเดิมใชน้ำตมใบกระเพรา 2-3 หยด 
ผสมกับน้ำนมใหทารกดื่ม แกอาการ
ทองอืด ชวยขับลมทําใหเด็กๆ นอนหลับ
สบายไมอึดอัดเพราะลมในทอง 

ผูใหญใชน้ำตมใบกระเพราหรือใบ
กระเพราชงแบบชาจีน เพื่อชวยยอย
อาหาร แกทองอืดเฟอ ขับลม และยังใช
บํารุงธาตุตามแบบโบราณ 

สรรพคุณ กระเพรายังใชแกคลื่นไส 
(แตแกหมั่นไสใครไมไดนะ) แกอาเจียน 
และชวยขับเหงื่อ จึงไมแปลกที่เมื่อรูสึก
ครั่นเนื้อครั่นตัวมีอาการหนาวๆ จะเปน
ไข ถาไดกินขาวกับผัดกระเพราใสพริก
เผ็ดๆ ทั้งกระเพราและพริกจะชวยขับ
เหงื่อชวยลดไขไดอยางดี คนโบราณยัง
ปรุงอาหารดวยกระเพราใหแมลูกออน
กินเพื่อชวยขับน้ำนมตามธรรมชาติดวย 

ความรูของนักวิชาการสมัยใหมทํา
การวิเคราะหคุณคาทางโภชนาการพบ
วา ใบกระเพรามีเบตา-แคโรทีนอยู    
จํานวนมาก ประมาณ 7,857 
ไมโครกรัมตอ 100 กรัม สารนี้จะ
เปลี่ยนเปนวิตามินเอ ซึ่งมีประโยชนตอ
การบํารุงสายตา และพบวาสารออก
ฤทธิ์ในกระเพราคือ น้ำมันหอมระเหย 
ซึ่งมีอยูชนิดหนึ่งชื่อสารยูจีนอล มี
สรรพคุณขับลม กระตุนการหลั่งน้ำดี 
ทําใหการยอยอาหารดีขึ้น ชวยกระตุน
ระบบทางเดินหายใจ ขับเสมหะ หากมี
อาการไอเอาใบกระเพรามาโขลกคั้นใส
น้ำอุนเล็กนอยแลวดื่มจะชวยใหโลงจมูก 
ฆาเชื้อในทางเดินหายใจ หรือนําใบสด
มาเคี้ยวทุกวัน 2-3 ใบจะทําใหลม
หายใจสดชื่น 

นักวิทยาศาสตรพบวากลไกการออก
ฤทธิ์ของกระเพราอาจแบงไดเปน 2 
ลักษณะคือ 1) ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ
หรือแอนติออกซิแดนซ  พบวาชวยลด
ความผิดปกติ ลดพิษที่เกิดจากยา ลด 
ภาวะคอเลสเตอรอลสูง  2) มีผลตอ
หัวใจและหลอดเลือด พบวามีฤทธิ์ขยาย
หลอดเลือดสวนปลาย ลดความเปนพิษ
ที่หัวใจ ชวยลดอนุมูลอิสระในไขมันดวย 

¡ÃÐà¾ÃÒ àÁ¹ÙÊÔé¹¤Ô´? 
แตทําใหจิตสงบและคลายเครียด 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ocim
um

_tenuiflorum

พูดใหงายเขากินกระเพรา ชวยลด
การเกิดภาวะหลอดเลือดอุดตัน ลดการ
ทําลายผนังหลอดเลือด และชวยลด    
ไขมันในเลือดได ยังมีการศึกษาพบวา
กระเพราชวยลดน้ำตาลในเลือดของผูที่
เปนเบาหวานระยะแรก และลาสุดฝรั่ง
สนใจศึกษากระเพราเกี่ยวกับการ
กระตุนระบบภูมิคุมกันในรางกาย รวม
ถึงลดอาการอักเสบของกลามเนื้อผูที่
ปวดขอปวดเขา 

แตที่เหมาะกับการตอนรับปใหม ป
วัว(ดุ) ซึ่งกําลังเผชิญทั้งวิกฤตเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง ขอใหกินกระเพรา
บอยๆ เพราะน้ำมันหอมกลิ่นฉุนๆ จาก
ใบกระเพรา มีการศึกษาพบวาชวยลด
อาการฉุนเฉียว คลายเครียด หรือทําให
อารมณดีขึ้น ชวยใหนอนหลับสบายขึ้น 

มื้อตอไป ผัดกระเพรารอนๆ กิน
แลวสุขภาพดี จิตใจสบาย แลวชวยกันสง
เสริมใหปลูกกระเพราแบบเกษตร
อินทรียกันมากๆ  กระเพรา มี 2 ชนิด 
กระเพราแดง และกระเพราขาว โบราณ
ทานแนะใหใชกระเพราแดงทํายา แม
กลิ่นจะฉุนกวาแตยาก็จะดีกวา มาชวย
กันปลูกกระเพราแดงกันเยอะๆ นะ 
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สมุนไพรใกลรั้ว เรื่อง : กระรอกบาน 
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