


 



สวัสดีผูอานนิตยสารพลัง+งาน “ฉบับปฐมฤกษ” ทุกทานคะ... 
จริงๆ แลวนิตยสารฉบับกะทัดรัดเลมนี้ ถูกเตรียมการมานานพอสมควร เพียงแตกวาจะ

ปรับเปลี่ยนหาจุดลงตัวที่คิดวาจะ “ถูกใจ” ทุกทานมากที่สุด ก็กินเวลาไมนอย 
และเมื่อถึงเวลาโคงสุดทาย วงพบปะพูดคุยกันในหมูนักวิจัยที่ตองไปจับมือกับชุมชน 

เพื่อหาชองทางผลิตพลังงานดวยตัวเอง ใชเอง และดูแลไดเอง ก็ทําใหพวกเราไดชื่อนิตยสาร
ฉบับนี้มาอยางคาดไมถึง 

เพราะพี่วิจิตรา ชูสกุล จากมูลนิธิพัฒนาอีสาน แทๆ เชียวคะที่โดดเขารวมวงไพบูลยดวย
การเสนอ “ชื่อนิตยสาร” วา 

...พลัง+งาน... 
พวกเราจึง “ควาหมับ” ไมมีปลอยใหลอยนวลอีกตอไป 
หลังจากนั้นมา การเสาะแสวงหาเรื่องราวเพื่อมาเลาผานตัวอักษรใหทุกทานไดอานโดย

ทั่วถึงกัน สรางความสนุกและเพิ่มสีสันใหกับทีมงานจริงๆ 
เพราะการลงพื้นที่แตละครั้ง ไดพูดคุยและพบเห็นสิ่ง “มหัศจรรย” มากมาย ลวนเปน

ผลผลิตจากชุมชนที่นาทึ่ง 
เชนเดียวกับคอลัมนิสตแตละทาน ลวนตั้งใจสุดฝมือเพื่อเพิ่ม “รสชาติ” ใหนิตยสาร

ฉบับนี้ 
แตถึงพวกเราจะสนุกและอยากใหทุกทานได “รับรู” ในสิ่งที่คิดวานาสนใจ แตก็ยังอยาก

รับฟงจากทุกทานมากกวาคะ วามีความคิดเห็นอยางไร ชอบหรือไม และอยากรูเรื่องใดกัน
บาง... 

ใชแลวคะ ขอเสนอแนะจากทุกทาน มีสวนสําคัญยิ่งที่จะทําใหนิตยสารพลัง+งาน เปน
เสมือนปฏิบัติการพลังงานเพื่อชุมชนอยางแทจริง 

แลวพบกันทุกๆ 3 เดือนคะ 
อวยพร แตชูตระกูล 

email : energymag@hotmail.com 

ที่ปรึกษา : รศ. นพ. กําจร ตติยกวี, 
นพ. ชาตรี เจริญศิริ, งามจิตต      
จันทรสาธิต, วิฑูรย เพิ่มพงศาเจริญ,  
วีรพงษ เกรียงสินยศ, ดร. ทวารัฐ  
สูตะบุตร, ดร. สราวุธ แกวตาทิพย   
กองบรรณาธิการ : ดร. เดชรัต  
สุขกําเนิด, อวยพร แตชูตระกูล,  
ฐิตินันท ศรีสถิต, รุงทิพย สุขกําเนิด,  
ศุภกิจ นันทะวรการ, นาวิน โสภาภูมิ, 
กัลยา นาคลังกา 
ผูประสานงาน/โฆษณา/ 
สมาชิก : กัลยา นาคลังกา 
โทร 02-9510616 

บรรณาธิการศิลปกรรม :  
ดวงกมล กุลฉันทรุจิกร 
ศิลปกรรม : สุกัญญา วชรเนตร 
จัดพิมพโดย : มูลนิธินโยบายสุขภาวะ  
เลขที่ 126/146 สถาบันบําราศนราดูร 
(อาคารวิทยาลัยพยาบาล 10 ชั้น)  
ชั้น 4  ต. ตลาดขวัญ อ. เมือง  
จ. นนทบุรี 11000  
โทร 02-9510616 
แฟกซ 02-9511482  
email : energy_MD@hotmail.com  
สนับสนุนโดย : ชุดโครงการสนับสนุน 
จัดการความรู และประเมินผล โครงการ 

วิจัยและพัฒนา “พลังงานทางเลือกเพื่อ
สุขภาพในชุมชน” สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 
ผลิตโดย : ทีมงาน “เมล็ดพันธุสีเขียว” 
211/2 ถ. งามวงศวาน ซอย 31       
ต. บางเขน อ. เมอืง จ. นนทบรุ ี11000 
โทร 087-4978087  
email : energymag@hotmail.com 
พิมพที่ : บริษัท ออฟเซ็ท ครีเอชั่น  
จํากัด โทร 02-8825486-7  
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สารบัญ 
ถามมา-ตอบไป :  3 
อบต. จะจัดการขยะไดอยางไร 

พลังงานจากตางแดน : 4 
สวีเดนกับรถไฟไบโอแกสแหงแรกของโลก 

ชุมชนตนแบบ :  6                                                                                    
สันปายางวิทยาคม...มีดีมากกวาพลังปนโต 

เรื่องจากปก :   10 
จากขี้หมูสูเตาแกส พลังงานฟรีที่ 
บานสบสาหนองฟาน จ. เชียงใหม 

หองรับแขก :   18 
เปดใจ “เจาพอไบโอแกส” สมชาย นิติกาญจนา 

พลังงานนารู :  22 
ชุมชนไทยกับพลังงานแบบกระจายศูนย 

ฉลาดใช :  26 
ขาวอะไรเอย ปลูกแลวฉลาด กินแลวยิ่งฉลาด 

โลกออนไลน :  27 
ลางบางถานหินกาวสูการปฏิวัติพลังงาน 

ขอมูลชวนคิด :  28 
คนสวนใหญกับไฟสวนนอย 

การลงทุนสีเขียว :  30 
Eco Village...ฝนของคนเมืองหัวใจสีเขียว 

ชีพจรลงเทา :  33 
ทองกรุงรัตนโกสินทรบนเสนทางจักรยาน..วิบาก? 

ขุมพลังขางบาน :  36 
แปลงขยะเปนกาซชีวภาพ 

รูทันเลหพลังงาน :  38 
ถานหินสะอาด ไมเคยมีอยูจริง 

จับเขาเลาเรื่อง :  40 
เมื่อเขาหินซอนจะมีโรงไฟฟาถานหิน 

สัตวมหัศจรรย :  42 
เปดมาน...เตาญี่ปุน 

ประลองยุทธ :   44 

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

สมุนไพรใกลรั้ว :  48 
สองสาวกําจัดพิษ ยานางและรางจืด 

จากขี้หมูสูเตาแกส... 
เรื่องหมูๆ ที่ประหยัด 
เงินในกระเปาไดปละ
หลายลานบาท 

สารบัญ 

48 

สองสาวกําจัดพิษ... 
ยานางและรางจืด 

18 
เปดใจ “เจาพอไบโอแกส” 
สมชาย นิติกาญจนา 

 33 
ทองกรุงรัตนโกสินทรดวยจักรยาน...วิบาก? 

22 
ชุมชนไทยกับการ

กระจายศูนยพลังงาน 

: ปฏิบัติการพลังงานเพื่อชุมชน ฉบับที่ 1 พฤศจิกายน 2551-มกราคม 2552 





เพราะตั้งเปาหมายชัดเจนวาจะเปนประเทศแรกของโลกที่ “ปลดแอก” จาก
การใชน้ำมันใหไดภายในป 2558 สวีเดนจึงมุงหนาสูพลังงานทดแทน และ
พัฒนาจนทําใหรถยนต รถแท็กซี่ รถขนขยะ และรถบัสหันมาใชพลังงานจาก
ไบโอแกสมากขึ้นเรื่อยๆ 

 ...แตเทานั้นยังไมพอ สวีเดนยัง
กาวกระโดดถึงขั้นมีรถไฟวิ่งดวยไบโอ
แกสเปนขบวนแรกของโลกอีกตาง
หาก... 

รถไฟที่สรางความฮือฮาในระดับ
โลกขบวนนี้เชื่อมระหวางเมือง      
ลิงโกปง (Linkoeping) ซึ่งอยูหางจาก
กรุงสต็อกโฮลมไปทางใตประมาณ 
200 กิโลเมตร กับเมืองแวสเตอรวิก 
(Vaestervik) ซึ่งอยูริมชายฝงทาง
ตะวันออกของสวีเดน รวมระยะทาง
ประมาณ 80 กิโลเมตร 

แมจะบรรทุกผูโดยสารไดไมมาก 
เพียงแค 54 คน แถมยังวิ่งดวย
ความเร็ว 130 กิโลเมตรตอชั่วโมง
และยังตองคอยเติมเชื้อเพลิงทุกๆ 
600 กิโลเมตร แตรถไฟขบวนนี้กลับ
มี “ดี” ที่เชื้อเพลิงที่ใชจนไดชื่อวา

เปนรถไฟแหงอนาคตขบวนแรกของ
โลกที่วิ่งดวยเชื้อเพลิงจากไบโอแกส 
ที่ไดจากของเหลือใชในครัวเรือน 
และในภาคเกษตรกรรมคือฟารม
เลี้ยงสัตว 

รถไฟพลังไบโอแกสขบวนนี้ผลิต
โดยบริษัท สเวนสคไบโอแกส 
(Svensk Biogas) ใชเงินลงทุน
ประมาณ 54,500,000 บาท 

แนนอนวารถไฟขบวนนี้ยังไม
หยุด “พัฒนา” แตเพียงเทานี้ เพราะ
ทั้งความเร็ว ความสามารถในการ
รองรับผูโดยสาร เสนทางที่ยาวไกล
มากยิ่งขึ้น และตนทุนดานเชื้อเพลิง 
ลวนเปนสิ่ง “ทาทาย” โดยมีเปา
หมายวาตองทําให “จูงใจ” ผูใช
บริการ และถึงขั้นสามารถแขงขันได
กับสายการบินราคาถูกที่เยายวน

ลูกคา เพื่อเปนทางเลือกที่ “ฉลาด
กวา” ของคนทั่วไป 

หลังจากขาวคราวรถไฟไบโอแกส
แหงสวีเดนเผยแพรออกไปทั่วโลก 
ประเทศอินเดียประกาศทันทีวาสนใจ
จะเจริญรอยตามแนวทางนี้ดวยเชน
กัน 

วาไปแลวการใชไบโอแกสเปนเชื้อ
เพลิงในสวีเดนเปนเรื่องแสนจะ
ธรรมดา เพราะมีรถบัสมากกวา 
779 คัน และรถยนตอีกกวา 4,000 
คัน หันมาใชเชื้อเพลิงที่เปนสวนผสม
จากน้ำมันกับไบโอแกสหรือกาซ
ธรรมชาติ ซึ่งการพัฒนาก็กาวไกลถึง
ขั้นใชไบโอแกสกับรถไฟที่ทําใหเมือง
ลิงโกปงกลายเปนจุดสนใจทันที 

“จุดเปลี่ยน” ของเมืองลิงโกปง 
ซึ่งเปนที่ตั้งของมหาวิทยาลัย และ

สวีเดน กับ 

รถไฟไบโอแกส 
แหงแรกของโลก www.svenskbiogas.se/sb/press/pressbilder/amanda

4 พฤศจิกายน 2551 - มกราคม 2552 

พลังงานจากตางแดน เรื่อง : ดาวพลูโต 



อุตสาหกรรมผลิตเครื่องบิน หันมา
ปฏิวัติพลังงานดวยการเลิกพึ่งพาเชื้อ
เพลิงหลักอยางน้ำมันและกาซ
ธรรมชาติ มีที่มาจากแผนการขยาย
ทอสงกาซธรรมชาติมายังเมืองแหงนี้
ลาชาจนเกินทน ประกอบกับความ
ตองการกําจัดของเสียที่ไดจากภาค
เกษตรกรรม ที่มีทั้งฟารมเลี้ยงวัว 
ฟารมเลี้ยงหมู และมีอุตสาหกรรม
ผลิตอาหาร ซึ่งแตละวันผลิตของเสีย
ออกมาจํานวนไมนอย 

บริษัทเอกชนจึงเริ่มคิดที่จะผลิต
เชื้อเพลิงจากวัสดุในทองถิ่นเหลานี้ 
โดยมีองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
ลิงโกปงคอยสนับสนุนเต็มกําลัง ซึ่ง
เปาหมายแรกที่วางไวคือทําอยางไร
จึงจะผลิตเชื้อเพลิงไบโอแกสใชกับ  
รถประจําทางของเมืองได 

นับจากวันแรกที่เริ่มคิดนําไปสู
การลงมือทําอยางเอาจริงเอาจัง 
เพียงขามปคือเดือนธันวาคม 2539 
เมืองลิงโกปงก็ไดเฉลิมฉลองการ
พึ่งพาตัวเองดานพลังงานครั้งสําคัญ
เมื่อสถานีเชื้อเพลิงไบโอแกสแหงแรก
ก็เปดใหบริการ และมีความกาวหนา
อยางเห็นไดชัดเมื่อจํานวนรถประจํา

ทางของเมืองหันมาใชเชื้อเพลิงชนิดนี้
เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ 

นั่นคือป 2540 มีรถบัสใชไบโอ
แกสเพียงแค 27 คัน และเพิ่มขึ้น
เรื่อยๆ จนถึง 60 คันในป 2543 ที่
สําคัญก็คือนับจากป 2545 เปนตน
มารถบัสทุกคันที่ใชน้ำมันดีเซลก็ 
“สูญพันธุ” 

แตความสําเร็จยังไมหยุดอยูเพียง
แคนั้น เพราะทั้งรถยนตสวนตัวของ
ชาวลิงโกปง และรถแท็กซี่ ลวนหันมา
ใชไบโอแกส ยิ่งนานวันจํานวนสถานี
ใหบริการก็เพิ่มมากขึ้นตามไปดวย 

ปเตอร อันเดน (Peter Unden) 
นักการตลาดจากบริษัทไบโอแกส 
“ยักษใหญ” ที่ทั้งผลิตและจัดจํา
หนายไบโอแกสใหกับระบบขนสงใน
ภาคตะวันออกของสวีเดนบอกวาการ
เปลี่ยนมาใชเชื้อเพลิงไบโอแกสถือ
เปนการใชพลังงานในทางสรางสรรค 
ทั้งนี้เพราะกระบวนการผลิตไบโอ
แกสชวยกําจัดของเสียเหลือใชที่เกิด
ขึ้นในชีวิตประจําวันนั่นเอง 

“การใชไบโอแกสเปนเชื้อเพลิงถือ
วาไดกําไรอยางแทจริง เพราะเปน
พลังงานที่ไมมีวันหมด ลดกาซ
คารบอนไดออกไซด อีกทั้งยัง
สามารถผลิตไดในทองถิ่น สรางงาน 
และชวยลดตนทุนในภาคขนสงไดใน
เวลาเดียวกัน” 

ประเทศสวีเดนยังคงมุงหนา    
สงเสริมการใชพลังงานที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมอยางเขมขนและเอาจริง
เอาจัง การสรางแรงจูงใจใหชาว
สวีเดนหันมาใชพลังงานทางเลือก
กลายเปนเงื่อนไข “นาสนใจ” ยิ่งนัก 

ขอมูลจาก
www.treehugger.com/files/
2005/07biogaspowered_t.php
www.sweden.se/templates/cs/
Article___14363.aspx
100%BIOGAS FOR UR-
BAN TRANSPORT IN 
LINKOPING,SWEDEN BIOGAS IN 
BUSES,CAR AND TRAINS
www.kasetcity.com/agtoday/ag-
todaylist.asp?GID=373

เพราะผลประโยชนที่จะไดรับปรากฏ
ใหเห็นชัดเจน อาทิ ไมตองจายคา
ทางดวนในสต็อกโฮลม จอดรถฟรีใน
เมืองใหญๆ แถมภาษีรถยนตก็แสน
ถูก ซึ่งแรงจูงใจเหลานี้ถูกผลักดันโดย
บริษัทผูผลิตรถยนตจนทําใหรถยนต
ที่ใชพลังงานที่เปนมิตรกับสิ่ง
แวดลอมมียอดขายพุงกระฉูดกวา 
40,000 คันหรือคิดเปน 1 
เปอรเซ็นตของจํานวนรถยนตจํานวน 
4 ลานคันที่โลดแลนอยูในทองถนน
ของสวีเดนเลยทีเดียว 

www.breakitdownblog.com

www.theecologist.org
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ชุมชนต้นแบบ เรื่องและภาพ : ฐิตินันท์ ศรีสถิต และอวยพร แต้ชูตระกูล 

 สันป่ายางวิทยาคมเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก
ประจำตำบลสันป่ายาง ตั้งอยู่ในเขตอำเภอแม่แตง จังหวัด
เชียงใหม่ มีนักเรียนตั้งแต่ชั้น ม.1 ถึง ม.6 นับรวมกันแล้ว
ไม่เกิน 300 ชีวิตภายใต้การดูแลใส่ใจอย่างใกล้ชิดของครู 
22 ท่าน 

มองอย่างผิวเผิน โรงเรียนซึ่งถูกโอบล้อมด้วยทุ่งข้าวและ
ทิวเขาแห่งนี้ก็ดูจะเหมือนกับโรงเรียนชนบททั่วๆ ไป อาคาร
เรียนทั้งสองหลังไม่มีทั้งเครื่องปรับอากาศและพัดลม   
บานหน้าต่างของห้องเรียนเปิดโล่งต้อนรับสายลมธรรมชาติ 
โต๊ะและเก้าอี้ไม้ผ่านการใช้งานมาแล้วหลายปีการศึกษา 

เชน่เดยีวกบักระดานดำและชอลก์ทีย่งัไมค่ลายความขลงั
ในการถ่ายทอดความรู้จากครูสู่นักเรียน 

แต่หากสังเกตให้ดีจะเห็นว่า บนชั้นไม้หลังห้องเรียนทุก
ห้องมีปิ่นโตหลายสิบเถาวางเรียงกันอย่างเป็นระเบียบ...  
และนี่คือส่วนหนึ่งของความแตกต่าง... 

 
เปิดฉากโรงเรียนพลังปิ่นโต

นภาพร อิ่มใจ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชี้ให้ดูอาคาร
ชั้นเดียวเปิดโล่งที่เคยทำหน้าที่เป็นโรงอาหาร ก่อนจะเล่า
ย้อนถึงจุดเริ่มของธรรมเนียมการหิ้วปิ่นโต 

ประมาณป ี2547-2548 นกัเรยีนของโรงเรยีนสนัปา่ยาง
วิทยาคมมีโอกาสเข้าร่วมโครงการ “อ.ย. น้อย” ที่ริเริ่มโดย
สำนกังานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสขุ 
และทำให้พวกเขาได้เรียนรู้ขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพ
อาหารว่า มีสารอันตรายปนเปื้อนหรือไม่ สะอาดปลอดภัย
สำหรับการบริโภคหรือไม่ ทุกเมนูที่วางขายในโรงอาหารจึง

พลังปิ่นโต

สันป่ายางวิทยาคม...

ลำพังเรื่องราวของครูและเด็กที่พร้อมใจกันหิ้วปิ่นโตไปโรงเรียนก็ทำให้ทีมงาน
นิตยสารพลัง+งานรู้สึกทึ่งมากพอแล้วแต่เมื่อได้สัมผัสบรรยากาศของสถานที่จริง
และร่วมวงสนทนากับชาวสันป่ายางวิทยาคมยิ่งต้องอ้าปากค้างกับความพิเศษสุด
ของสถานศึกษาแห่งนี้...เพราะพวกเขามีดีมากกว่าพลังปิ่นโตที่ใครๆร่ำลือ...

มีดีมากกว่า
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หนีไม่พ้นการตรวจสอบของบรรดา อ.ย. น้อยมือใหม่ 
เมื่อปรากฏผลว่า อาหารหลายประเภทไม่ผ่านการตรวจ

สอบคุณภาพ ก็เป็นกลุ่มนักเรียนนั่นแหละที่เริ่มรู้สึกถึงความ
ไม่มั่นคงทางด้านอนามัย และร้องขอว่า อยากจะเตรียมข้าว
กลางวันมารับประทานกันเอง 

ในเบื้องต้นครูเพียงให้คำแนะนำในการเลือกภาชนะ
บรรจุอาหารกลางวันที่ปลอดภัยต่อสุขภาพเท่านั้น แต่หลัง
จากได้คำตอบเอกฉันท์เป็นปิ่นโต ครูก็สนับสนุนอย่างเต็มที่
ด้วยการแบ่งสรรปันงบประมาณบางส่วนไว้เป็นค่าปิ่นโตใบ
ใหม่ของลูกศิษย์ทุกคน และค่อยๆ ทยอยซื้อจนครบจำนวน 

ปิ่นโตแต่ละเถาถูกแจกจ่ายออกไป พร้อมกับเงื่อนไขการ
ยืมที่ว่า ทุกคนมีสิทธิครอบครองปิ่นโต 1 เถาตลอดช่วงเวลา
ของการเป็นนักเรียนโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม แต่เมื่อจบ
การศึกษาจะต้องส่งมอบมรดกคู่ชีพชิ้นนี้ต่อไปยังรุ่นน้อง 

ข้อตกลงง่ายๆ นี้ไม่เพียงช่วยให้ปิ่นโตถูกใช้งานอย่าง  
คุ้มค่า แต่ยังเอื้อต่อการสร้างความผูกพันระหว่างรุ่นพี่ผู้ให้
และน้องๆ ซึ่งเป็นผู้รับ 

เมื่อทุกคนเปลี่ยนมาหิ้วปิ่นโตโดยพร้อมเพรียง ร้านขาย
อาหารก็ไม่ใช่สิ่งจำเป็นอีกต่อไป นับเป็นเวลาเกือบ 4 ปีแล้ว
ที่โรงอาหารกลายสภาพเป็นห้องเรียนอเนกประสงค์ ขณะที่
การหิ้วปิ่นโตก็ค่อยๆ เติบโตเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง 
ไม่มีนักเรียนหญิงชายคนใดเขินอายกับการถือปิ่นโตมา
โรงเรียน 

ภาพที่ปรากฏในทุกมื้อกลางวันจึงไม่ใช่การเข้าแถวซื้อ
อาหาร แต่เป็นการนั่งล้อมวงรับประทานอาหารที่ตัวเองนำ
มาจากบ้านและแบ่งปันเมนูที่หลากหลายในหมู่เพื่อนร่วมวง
ปิ่นโต 

สันป่ายางวิทยาคมจึงเป็นโรงเรียนเดียวในประเทศไทย  
ที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ของทั้งครูและนักเรียนหิ้วปิ่นโต...พวกเขา
สามารถกล่าวถึงเรื่องนี้ได้อย่างภาคภูม ิ

เก่าแลกใหม่…ใช้คุ้มค่า
ก่อนที่จะเอาจริงเอาจังกับการหิ้วปิ่นโต ในปี 2545   

สันป่ายางวิทยาคมเป็น 1 ใน 28 โรงเรียนนำร่องที่ได้รับ
เลือกให้เข้าร่วมโครงการการใช้เทคโนโลยีสะอาดเพื่อลดการ
ใช้ทรัพยากรในโรงเรียน โดยมีสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยเป็น  
พี่เลี้ยงที่คอยให้คำแนะนำ 

เรื่องสำคัญที่ต้องหันมาใส่ใจประกอบด้วย การใช้ไฟฟ้า 
การใช้น้ำ การใช้กระดาษ และการจัดการขยะ ซึ่งครูนภาพร
เล่าให้ฟังว่า เราไม่มีภาระเรื่องค่าน้ำประปาเพราะใช้น้ำจาก
บึงหลังโรงเรียน ส่วนเรื่องอื่นๆ เราก็ปฏิบัติกันจนค่าใช้จ่าย
ลดลงอย่างชัดเจน โรงเรียนได้รับประโยชน์มากมาย ดังนั้น
เมื่อสิ้นสุดโครงการในช่วงเวลาประมาณ 1 ปี เราจึงดำเนิน
การต่อมาเรื่อยๆ จนถึงปัจจุบัน 

ตัวอย่างการลงมือลดค่าไฟฟ้า ได้แก่ การเปลี่ยนมาใช้
เชือกกระตุกสำหรับเปิด-ปิดไฟฟ้าแสงสว่างในแต่ละจุด
แทนที่จะต้องเปิด-ปิดพร้อมกันทีเดียวหลายดวง และการ
ยุบรวมกระติกน้ำร้อนในห้องพักครูให้เหลือเพียงใบเดียว 

เช่นเดียวกับการลดใช้กระดาษโดยกำหนดกติกา “สมุด
เก่าแลกเล่มใหม่” รวมทั้งโครงการ “พาฉันกลับบ้าน” ที่
สอนนกัเรยีนใหใ้ชก้ระดาษคุม้คา่ทัง้สองหนา้กอ่นจะแยกขาย 

ครูนภาพร อธิบายว่า “นักเรียน ม.1 ที่เข้ามาใหม่ ไม่
ต้องซื้อสมุด เราแจกไปเลย 14 เล่ม แล้วตกลงกัน ขอให้ใช้
ทกุหนา้ หา้มฉกี หา้มใชล้คิวดิเปเปอร ์เมือ่เขยีนครบทกุหน้า
แล้วค่อยเอามาแลกเล่มใหม่” และแค่เรื่องนี้อย่างเดียวก็ช่วย
ประหยัดค่าจัดซื้อสมุดไปได้เกือบครึ่ง 

แนวคิดเก่าแลกใหม่ไม่ได้หยุดอยู่ที่สมุดเท่านั้น แต่ยัง
ขยายไปถึงเครื่องแบบด้วย โดยทางโรงเรียนจะแจกชุด

สันป่ายางวิทยาคม... ไม่อายที่จะหิ้วปิ่นโต
ไปทำกิจกรรมที่โรงเรียน
อื่นก็เอาไปด้วยเวลานั่ง
ทานข้าวร่วมกันเราก็ได้
ดูแลน้องๆด้วยว่าทาน
อาหารตามสุขลักษณะ
หรือไม่

เสาวลักษณ์ คำแก้ว “น้องเอ”  

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
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นักเรียน ชุดกีฬา ชุดม่อฮ่อม อย่างละ 1 ชุดให้แก่นักเรียน
ใหม่ทุกคน เมื่อใส่จนเก่าและคับก็สามารถนำมาคืนเพื่อแลก
ชุดใหม่กลับไปได้ ซึ่งจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง
ไปได้พอสมควร 

ส่วนเรื่องขยะ โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคมยึดหลักการ
ควบคุมที่ต้นทาง จึงเน้นให้ทุกคนช่วยกันลดการสร้างขยะ 
มากกว่าที่จะต้องมาตามจัดการกันที่ปลายทางของปัญหา
เหม็นๆ ด้วยการแยกขยะหรือจัดตั้งธนาคารขยะ 

เพราะไม่มีร้านค้าขายอาหารหรือขนมขบเคี้ยวภายใน
โรงเรียน ขยะจากบรรจุภัณฑ์อาหาร เช่น ถุงร้อน ซองขนม 
เปลือกห่อลูกอม กล่องโฟม ฯลฯ จึงไม่ใช่ปัญหาของที่นี่เลย
แม้แต่น้อย ยิ่งทุกคนใช้ปิ่นโตเป็นภาชนะบรรจุอาหารกลาง
วันมาจากบ้านด้วยแล้ว ยิ่งแทบนึกไม่ออกเลยว่า ในแต่ละวัน
ชาวสันป่ายางวิทยาคมจะมีอะไรที่ต้องทิ้งบ้าง 

หากมาเยือนสันป่ายางวิทยาคม แล้วเกิดคำถามว่า 
ทำไมโรงเรียนจึงแลดูสะอาดตา ทั้งๆ ที่ไม่มีถังขยะสักใบ 
นักเรียนจะตอบได้ทันใด นี่คือผลงานการร่วมแรงร่วมใจ
รักษาความสะอาดของพวกเขานั่นเอง 

 
เรียนให้รู้การใช้ชีวิต

เพราะต้องการปลูกฝังทักษะความเป็นผู้นำและการใช้
ชีวิตอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนรัฐบาลแห่งนี้จึงไม่ได้สอนโดย
มุ่งเน้นแต่วิชาการในตำราเรียน แต่ครูจะเป็นกำลังหลักใน
การคัดเลือกโครงการที่สอดคล้องกับแนวคิดของโรงเรียน 
และมอบโอกาสแห่งการเรียนรู้นอกห้องเรียนนั้นให้นักเรียน
ได้เลือกทำกิจกรรมตามความถนัดหรือความสนใจ 

มยุรี ด้วงศร ีครูชำนาญการพิเศษ เปิดเผยว่า “เด็กที่นี่
เรียนไม่เก่งหรอก ไม่เคยได้เรียนพิเศษ เพราะเสาร์อาทิตย์
ต้องช่วยพ่อแม่ทำงาน แต่เข้ามหาวิทยาลัยได้เกือบ 100 
เปอร์เซ็นต์ เพราะเด็กแต่ละคนจะรวบรวมผลงานการทำ
กิจกรรมเก็บไว้และส่งแนบไปพร้อมกับการสมัครเรียนต่อใน
ระดับอุดมศึกษา” 

นักเรียนชั้นมัธยมปลายจะผ่านการเคี่ยวกรำให้มี
ประสบการณ์ในการคิด การวางแผน และการลงมือทำงาน
จริงมากสักหน่อย เพราะหากโอกาสทางการศึกษาไม่หยุด
อยู่แค่ ม.6 ก็เรียกได้ว่าพวกเขาพร้อมสำหรับการใช้ชีวิตใน
รั้วมหาวิทยาลัยอย่างไม่น้อยหน้านักเรียนจากโรงเรียน  
ไหนเลย 

คณะกรรมการนักเรียนของโรงเรียนอื่นๆ ล้วนมาจาก
การเลือกตั้ง แต่สำหรับที่นี่ใช้ความสมัครใจล้วนๆ โดยจะ
แบ่งหน้าที่กันตามลำดับชั้น โดยนักเรียนชั้น ม. 4 จะต้องรับ
ตำแหน่งอนุกรรมการเสียก่อน เพื่อสังเกตและเรียนรู้การ
ทำงานของรุน่พี ่นกัเรยีนชัน้ ม. 5 ซึง่ผา่นการเปน็อนกุรรมการ
มาแล้วเท่านั้นจึงจะมีโอกาสก้าวขึ้นไปเป็นคณะกรรมการ
นักเรียน ส่วนพี่ใหญ่ ม.6 ก็จะทำหน้าที่พี่เลี้ยง คอยให้คำ
แนะนำอันเป็นประโยชน์แก่น้องๆ 

นอกจากนี้พวกเขายังต้องเรียนภาคปฏิบัติของวิชา
การเกษตร เช่น การเลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ การปลูกผักและ  
สมุนไพร การทำปุ๋ยหมัก การทำนาแบบไม่พึ่งพาสารเคมี 
เป็นต้น 

เมื่อนักเรียนได้ลงแรงทำนากันจริงๆ พวกเขาก็จะรู้ซึ้งถึง
ความยากลำบากในการปลูกข้าว และรู้ว่าการช่วยพ่อแม่ทำ
นาเป็นหน้าที่ส่วนหนึ่งของพวกเขาด้วยเช่นกัน 

มยุรี ด้วงศรี 



ไปดงูานจากหลาย
ที่แตเ่ราทำแบบโรงเรยีน
อื่นไม่ได้เพราะเราไม่
พรอ้มมนัเกนิกำลงัของ
เราสุดท้ายก็คุยกันว่า
เราทำเตม็ทีต่ามศกัยภาพ
ของเราเองด้วยวิธีการ
ของเราดีกว่า
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ต้นตำรับพอเพียงและพึ่งพา(ตนเอง)
การใช้โทรศัพท์มือถือของนักเรียนอาจจะเป็นเรื่องปกติ

ของโรงเรียนอื่นๆ แต่ไม่ใช่สำหรับสันป่ายางวิทยาคมอย่าง
แน่นอน เพราะที่นี่ไม่อนุญาตให้นักเรียนพกโทรศัพท์มือถือ
มาโรงเรียน คณะกรรมการนักเรียนจะทำหน้าที่ตรวจสอบ
และคุมเข้มในเรื่องนี้ 

“เวลาจัดบอร์ด นักเรียนของเราไม่ได้ซื้อฟิวเจอร์บอร์ด
หรอก แต่เขาใช้ไม้ไผ่มาสานเป็นแผ่น ตกแต่งด้วยใบไม้แห้ง 
ดอกไม้แห้ง หรือวัสดุธรรมชาติที่หาได้ทั่วไป” ครูมยุรีเล่าให้
ฟังขณะที่พาเดินชมบริเวณรอบโรงเรียน 

เมื่อผ่านแปลงสมุนไพร ครูนภาพรก็ชี้ให้ดูต้นไม้เตี้ยๆ 
ใบเขียวเข้มปลายแหลม พร้อมกับบอกว่า “ถ้าเป็นหวัดหรือ
เจ็บคอ ไม่ต้องไปซื้อยาเลย ใช้ต้นฟ้าทะลายโจรเนี่ยแหละ   
มีอยู่เยอะแยะทั่วโรงเรียน” 

มีความสุขที่ได้
เรยีนทีน่ี่จบม.6แลว้
ไม่ต้องกลัวเลยว่าจะ
ไม่มีที่เรียนต่อเรามี
โอกาสมากกว่าคน
อื่นด้วยซ้ำไป

เดโชพล พุ่มสวาท “น้องฟลุค” 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

นภาพร อิม่ใจ รองผูอ้ำนวยการ

โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม 

นักเรียนจะมาช่วยกันเก็บใบฟ้าทะลายโจรไปล้างให้
สะอาด ผึ่งแห้งและตากแดด แล้วจึงบดเป็นผงละเอียด บรรจุ
ลงในแคปซูลข้าวเหนียว เท่านี้เป็นอันเสร็จเรียบร้อย เจ็บคอ
เมื่อไหร่ก็มาเบิกไปทานได้เลย...นี่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่สอน
ให้พวกเขารู้จักพึ่งพาต้นเอง… 

เดินถัดมาอีกไม่ไกลก็จะพบกับนาข้าวและแปลงผัก 
ยุ้งเก็บข้าวของชาวเหนือที่ประดับด้วยอุปกรณ์ทำนา
หลากหลายแบบ และพิพิธภัณฑ์บ้านโบราณซึ่งมีลักษณะ
เป็นเรือนกาแลแบบล้านนา ภายในจัดแสดงข้าวของเครื่อง
ใช้ที่สะท้อนความเป็นอยู่และภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่น 

นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการเก็บหอมรอม
ริบผ่านโครงการออมทรัพย์กับธนาคารออมสิน โดยมี
เงื่อนไขพิเศษคือ “ห้ามถอนจนกว่าจะเรียนจบชั้น ม.6” 
โครงการนี้ช่วยให้เด็กรู้จักวางแผนการใช้เงินอย่างรอบคอบ 
ต้องฝากเท่าไหร่ ต้องแบ่งไว้ใช้เท่าไหร่ จึงจะไม่เดือดร้อน 

เด็กหลายคนจบออกไปพร้อมกับเงินสำหรับการลง
ทะเบียนเรียนต่อโดยไม่ต้องรบกวนทางบ้าน ครูเล่าถึงศิษย์
เก่าด้วยน้ำเสียงแห่งความภูมิใจ 

แนวทางการเรียนการสอนทั้งหมดที่เล่ามา ทำให้สันป่า
ยางวิทยาคมได้รับเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้
เป็นโรงเรียนต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียงของอำเภอ
แม่แตง ประจำปี 2551 

การพูดคุยสิ้นสุดลงในช่วงโรงเรียนเลิกพอดี ภาพของ
นักเรียนหิ้วปิ่นโตกลับบ้านจึงปรากฏขึ้นพร้อมกับความรู้สึก
ชื่นชมคุณครูทุกท่านที่ช่วยกันปั้นแต่งให้โรงเรียนสันป่ายาง
วิทยาคมเป็นชุมชนต้นแบบ...ดังที่ทีมงานนิตยสารพลัง+งาน
ได้มาเห็นในวันนี้ 



หลังจากชาวบานหมู 9 แหงบานสบสาหนองฟาน ต. ดอนแกว อ. แมริม  
จ. เชียงใหม ตองทนทุกขทรมานดมกลิ่น “ขี้หมู” และอยูรวมกับฝูงแมลงวัน
มานานกวา 20 ป  มาบัดนี้ “ความทุกข” ถูกปรับเปลี่ยนมาเปน “ความสุข” 
ถวนหนา ดวยการ “เปลี่ยนขี้หมูเปนแกสหุงตม” ที่ทุกครอบครัวในชุมชน
แหงนี้ใช...ฟรี !!!  ความสุขจาก “ขี้หมู” ของคนในหมูบานสบสาหนองฟาน
แหงนี้ จึงกลายเปนแหลงเรียนรูที่มีผูมาเยือนจนหัวบันไดไมเคยแหง เพราะ
อยากรูวา “ชุมชนจะผลิตพลังงาน” ของตนเองแบบงายๆ ไดอยางไร 

จากขี้หมูสูเตาแกส 

พลังงานฟรี 
ที่บานสบสาหนองฟาน จ. เชียงใหม 
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เรื่องจากปก เรื่อง : อวยพร แตชูตระกูล  ภาพ : ฐิตินันท ศรีสถิต 



เมื่อตองอยูกับความเหม็น 
“ดอนแกวฟารม” คือเลาหมูของสุทัศน คํามาลัย 

เกษตรกรรายยอยประจําหมูบานสบสาหนองฟาน        
ต. ดอนแกว อ. แมริม จ. เชียงใหม ที่เริ่มตนขึ้นจากเหตุ
บังเอิญใหตองเปลี่ยนอาชีพจากโรงรับสีขาวมาสูการเลี้ยง
หมูอยางเต็มตัว นั่นเปนเพราะพื้นที่นาขาวคอยๆ ลดลง 
ขณะที่สารพัดความเจริญของความเปนเมืองเริ่มรุกคืบเขา
ใกล 

การเลี้ยงหมูที่เริ่มนับหนึ่งขึ้นเพื่อใหกินแกลบกินรําที่มี
อยูเหลือเฟอในโรงสีขาวจึงถึงเวลาเปลี่ยนแปลง... 

จากหมู 2 ตัวก็เพิ่มจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆ จนกลาย
เปนฟารมหมูครบวงจรที่ทั้งผสมพันธุหมู ทําคลอดหมู 
อนุบาลลูกหมู และขุนหมูเพื่อขาย และกลายเปนอาชีพ
หลักที่ทดแทนโรงสีนับตั้งแตป 2527 เปนตนมา... 

เมื่อหมูเยอะ...ขี้หมูก็เยอะตามไปดวย... 
ลานตากขี้หมู...จึงกลายเปนที่มาของความทุกขทั่ว

หนา โดยเฉพาะในยามหนาฝนที่ระยะเวลา 1 สัปดาหไม
อาจทําใหขี้หมูแหงไดอีกตอไป ทั้งกลิ่นและแมลงวันจึง
กลายเปน “ศัตรู” ที่จองทําลายความสุขของคนทั้ง
หมูบาน 

กระนั้นก็ตาม แมจะเหม็นเพียงใด และรําคาญใจกับ
ฝูงแมลงวันมากแคไหน แตเพราะเจาของฟารมก็ถือวามี
พื้นเพเปนคนบานสบสาหนองฟานโดยแท ทําใหความ
เดือดรอนรําคาญใจของเพื่อนบาน ไมถึงขั้นบานปลาย
กลายเปนความขัดแยงรุนแรง 

แตเรื่องเหม็นๆ ก็สรางความไมสบายใจใหเกิดขึ้นกับ
ทุกฝายในชุมชนแหงนี้ ...และกลายเปนเรื่องรองเรียนที่ 
องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) ดอนแกว ในฐานะผู
ดูแลความสงบเรียบรอยประจําชุมชน ตองเก็บไวเปนการ
บานขอสําคัญ 

ขี้หมู กลายเปนมลพิษประจําหมูบานไปเรียบรอย
แลว.. 

ทําอยางไรใหหายเหม็น 
เพราะเจาของฟารมหมายเลข 1 สุทัศน คํามาลัย ซึ่ง

ปจจุบันพวงตําแหนงพอหลวงแหงบานสบสาหนองฟาน
เขาไปอีก ติดภารกิจทางดานสุขภาพในวันที่ทีมงานจาก
นิตยสารพลัง+งาน ไปเยือนพอดี 

เกี๋ยงคํา คํามาลัย ศรีภรรยาในฐานะเจาของดอนแกว
ฟารมหมายเลข 2 จึงสงเสียงทักทายพรอมทําหนาที่แทน
อยางอารมณดีวา “หมูนี้เปนดาราหนากลองเลย เมื่อวาน
เพิ่งจะออกทีวี” กอนวางมือจากภารกิจประจําวันและเลา
ใหฟงถึงเสนทางจากฟารมหมูสูเตาแกสหุงตมของเพื่อน
บาน 

“เดิมทีเดียวฟารมของเราทําใหชาวบานใกลเคียง
เดือดรอน เครียดกันเพราะมีปญหาเรื่องกลิ่นเหม็นและ
แมลงวัน” แมหลวงเกี๋ยงคําเลายอนถึงความหลัง... 

แตความพยายามหาทางออกรวมกันทั้งเจาของฟารม 
ชาวบานในชุมชน และหนวยงานรัฐระดับทองถิ่นคือ อบต. 
ดอนแกว เพื่อไมใหความเดือดรอนของชุมชนบานปลาย
กลายเปนความขัดแยงที่ไมมีผูใดปรารถนา ก็นํามาซึ่ง
ทางออก โดยสํานักงานเกษตรตําบลดอนแกวผนึกกําลัง
รวมกับสํานักงานเกษตรอําเภอแมริม อีกทั้งยังมีพี่เลี้ยงชั้น
ยอดจากกรมสงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ที่พรอมสนับสนุนทั้งความรู การจัดการ และ
จัดสรรงบประมาณเขามาชวยเหลือ 

หวงเวลานั้น แมหลวงเกี๋ยงคําบอกวา “ไดรับคําแนะ

บริเวณโดยรอบของ
บอหมักกาซชีวภาพ

จากขี้หม ู
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นําวาตองเปลี่ยนวิกฤตใหเปนโอกาสนะ เพราะทุกคนตาง
ก็มีปญหารวมกัน” 

เพราะรวมเผชิญปญหาดวยกัน การหาทางออกรวม
กันระหวางสมาชิกในหมูบานจึงมีขึ้นอยางเต็มใจและเขา
อกเขาใจซึ่งกันและกัน โดยมีสายสัมพันธเชิงเครือญาติที่
เชื่อมโยงถึงกันในหมูบานเปนพื้นฐาน 

ในที่สุด ป 2543 โครงการสงเสริมการผลิตกาซ
ชีวภาพจากมูลสัตว เพื่อเปนแหลงพลังงานทดแทนและ
ปรับปรุงสิ่งแวดลอม หรือที่ชาวบานสบสาหนองฟานรูจัก
ดีในชื่อ “กาซขี้หมู” จึงเริ่มตนขึ้น โดยใชงบประมาณ
ทั้งหมด 160,000 บาท 

และพอหลวงสุทัศนในฐานะเจาของฟารมก็ไดรับสิทธิ
ประโยชนในการกูเงินดอกเบี้ยต่ำจากธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ (ธกส.) จํานวน 88,000 บาท 
สวนที่เหลืออีก 72,000 บาท ไดรับความชวยเหลือจาก
กรมสงเสริมการเกษตร 

แนนอนวา...ขี้หมูจะกลายเปนแกสหุงตมไดอยางไร 
เปนเรื่องยากที่จะนึกภาพได 

นั่นอาจเปนเพราะชาวบานสวนใหญ รวมทั้งแมหลวง
เกี๋ยงคํา ก็ยังคิดแตเพียงวา “ขอเพียงแคหายเหม็นกลิ่นขี้
หมู ก็พอใจแลว” 

 
ดับกลิ่นขี้หมูแบบงายๆ 
แมจะไดรับคําอธิบายวากระบวนการผลิตกาซจาก    

ขี้หมูเปนเรื่องงายๆ ไมซับซอนเกินกวาการจัดการของ
คนในชุมชน และมีคาใชจายคอนขางต่ำ 

โดยมีเสนทางที่เริ่มตนจากการกวาดเก็บขี้หมูออกจาก
คอกดวยการฉีดน้ำลางใหไหลมารวมกันในบอหมัก 

จากนั้นทั้งน้ำและขี้หมูที่ผสมปนเปกันจะถูกหมักรวม
กันในบออับอากาศไวนาน 3 เดือน 

ที่สําคัญคือจะตองมีบอน้ำลนและบอพักเพื่อรองรับน้ำ
ที่ลนออกมาจากบอหมัก 

และเมื่อหมักไดที่ ซึ่งขี้หมูจะทําปฏิกิริยากับจุลินทรีย
จนเกิดกาซที่มีคุณสมบัติสําคัญนั่นคือ ติดไฟได สําหรับใช
เปนเชื้อเพลิงหุงตมในครัวเรือนไดนั่นเอง 

ชวงแรกๆ หลังมีบอแกสชีวภาพ กลิ่นเหม็นของขี้หมูก็
ยังไมจางหายไป แมหลวงเกี๋ยงคําบอกวา “ชาวบานก็มา

ถามวา ทําไมทําแกสแลวแตยังมีกลิ่นเหม็นขี้หมูอยูเลย” 
คําถามดังกลาวไดรับคําตอบหลังจากมีสัตวแพทยผูรู

มาเยี่ยมชมฟารมพรอมกับใหคําแนะนําวา “ตองอาบน้ำ
ทําความสะอาดใหหมูมากกวาเกา” 

หลังจากนั้น หมูทุกตัวของดอนแกวฟารมก็ถูกขัดสี
ฉวีวรรณเพิ่มขึ้น จากวันละ1 ครั้ง เปน 2 ครั้ง 

ขณะกลิ่นเหม็นที่ชาวบานรองเรียนก็เริ่มจางลง แต
สําหรับพอหลวงสุทัศน ซึ่งนิยมชมชอบการคิดคนควายัง
ไมหยุดแตเพียงแคนั้น เพราะเฝาแวะเวียนไปเปดวาลวที่
ตอออกมาจากบอหมักวันแลววันเลา เสียงฟูของแกสที่อัด
แนนจากบอหมัก ทําใหพอหลวงคิดวาถึงเวลาตองทําอะไร
สักอยาง 

การประชุมแกนนําหมูบาน อบต. ดอนแกว และ
เจาของฟารมหมู จึงเริ่มขึ้นอีกครั้ง เพื่อปรึกษาหารือรวม
กันวา “ขณะนี้หมูบานของเราผลิตแกสออกมาไดเองแลว 
อยากเอาไปใชกันมั๊ย” 

เมื่อประกอบกับคําอธิบายจากหนวยงานที่เขามาชวย
เหลือทําแกสจากขี้หมูวา “ที่อื่นเขาก็เอาไปใชกัน บางที่ถึง
ขั้นเอามาผลิตเปนไฟฟาเพื่อใชในฟารมของตัวเองเลยนะ” 

โจทยทาทายขอใหมที่ชาวบานสบสาหนองฟานตอง
ชวยกันขบคิดจึงดังขึ้นอีกครั้งวา “เราจะเอาแกสไปใชหรือ
ไม” 

เพราะหากอยากเอาแกสไปใช การวางระบบทอสง
แกสจะตองเปนโจทยที่ตองหาคําตอบรวมกัน... 

ลานตากตะกอนที่เหลือจากการผลิตกาซชีวภาพ 
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จากขี้หมูสูเตาแกส 
วาไปแลวการหารือรวมกันของคนรวมหมูบานสบสา

หนองฟานมีขึ้นบอยครั้ง และเพิ่มความถี่มากยิ่งขึ้นหลัง
จากมีโครงการผลิตแกสจาก “ขี้หมู” 

และแลวบานสบสาหนองฟานก็กาวมาสูหัวเลี้ยวหัวตอ
สําคัญ เมื่อที่ประชุมของสมาชิกรวมหมูบานเห็นตรงกันวา 
“จะเอาแกสมาใช” เพราะเห็นวาทุกฝายจะไดรับประโยชน
รวมกัน 

อบต. ดอนแกว จึงสนับสนุนงบประมาณการเดินทอ
สายหลักดวยทอพีวีซีขนาด 1 นิ้ว เลียบไปตามถนนประ
จําหมูบาน โดยมีขอแมวาชาวบานจะตองเขามามีสวนรวม
ดวยการ “ลงแรง” ชวยกันวางทอ และจะตองออกคาใช
จายในการเดินทอพีวีซีเขาบานของตัวเองประมาณ 700 
บาทตอหลัง 

หากบานไหนยังไมพรอม ทอแกสขี้หมูก็มาจอรออยูถึง
หนาบาน เรียกวาพรอมเมื่อไหร ก็ตอไปใชไดทันที... 

บานเรือนจํานวน 42 หลังในโซนบานใต คือดานแรก
ที่จะไดรับการจัดสรรแกสขี้หมูมาใชถึงในครัว ดวยเหตุผล
วาอยูใกลกับฟารมหมูมากที่สุด และตองเดือดรอนมานาน 

ใครมีจอบก็เอาจอบมา ใครมีเสียมก็เอาเสียม
มา...ความรวมแรงรวมใจของคนในหมูบานเริ่มตนขึ้น
ทามกลางหยาดเหงื่อ 

“โอโห...ตื่นเตนมาก คิดไมถึงเลยนะวาขี้หมูจะมี
ประโยชนไดอยางนี้...จุดแลวมีไฟลุกขึ้นมาเลยนะ...ดีใจ  
ไปที่ไหนชาวบานก็ถาม” แมหลวงเกี๋ยงคํา เลายอนถึง  
วันแรกที่เริ่มเปดใชแกสขี้หมูในโซนบานใตดวยน้ำเสียง 
ตื่นเตน แมเวลาจะผานมาเนิ่นนานแลวก็ตาม 

เพราะความสําเร็จที่เกิดขึ้นนํามาซึ่งการแบงปนผล
ประโยชนรวมกันอยางแทจริง นั่นคือ เจาของฟารมได
ประโยชนเรื่องการกําจัดน้ำเสียจากขี้หมู ขณะที่คนใน
หมูบานไดใชแกสขี้หมูฟรี โดยมลพิษประจําหมูบานทั้ง

เกี๋ยงคํา คํามาลัย 
ศรีภรรยาใน
ฐานะเจาของ
ดอนแกวฟารม
หมายเลข 2 

“โอโห...ตื่นเตนมาก  

คิดไมถึงเลยนะวาขี้หมูจะ

มีประโยชนไดอยางนี้...” 

ทอพีวีซีที่แจกจายกาซชีวภาพไปยังบานแตละหลัง 

บอหมักกาซ
ชีวภาพของ
ดอนแกวฟารม 

13พฤศจิกายน 2551 - มกราคม 2552 



เรื่องกลิ่นและแมลงวันก็ลดนอยลง 
..เมื่อเปนเชนนี้บอหมัก 1 ลูกที่เพียงพอใชเฉพาะโซน

บานใต จึงถึงเวลาตองขยายเพิ่มเติม...เชนเดียวกับตอง
เพิ่มจํานวนหมูในเลา เพื่อใหไดขี้หมูมาผลิตแกสเพิ่มขึ้น
ตามไปดวย จนกลายเปนแมหมู 300 ตัวและลูกหมู 400 
ตัวเชนปจจุบัน 

บอหมักขี้หมูลูกที่ 2 จึงตามมา เพื่อขยายเสนทางสง
ทอแกสไปใหครอบคลุมถึงโซนบานเหนือ โดยใชวิธีการ
เชนเดิม นั่นคือ อบต. ดอนแกว สนับสนุนคาวางทอแกส
ไปตามถนนของหมูบาน ขณะที่ชาวบานตองลงแรงรวมกัน
เพื่อวางทอ และหากบานไหนตองการตอเขาไปใชในครัว
เรือนก็ตองเสียคาใชจายในการเดินทอแกสจากหนาบาน
เขาสูหองครัวเอง 

แมจะไมใชครั้งแรกที่ไดสัมผัสความมหัศจรรยจากขี้
หมูวาสามารถเอามาหุงขาวปลาอาหารแทนแกสหุงตมที่
คุนเคย แตแมหลวงเกี๋ยงคํายังไมวายตื่นเตน 

“โอโห...ยิ่งทําใหเรารูสึกมากขึ้นไปอีกวามันมี
ประโยชนมากขนาดนี้เชียวหรือ เพราะคนทั้งหมูบานใช

แกสขี้หมูทั่วกัน” 
ปจจุบัน ทั้งหมูบานสบสาหนองฟาน ซึ่งมีอยู 107 

ครอบครัว จึงใชแกสขี้หมูจนคุนเคย และกลายเปนสวน
หนึ่งของชีวิตประจําวัน 

 
สิ่งเสพติดชื่อ “ขี้หมู” 
“ลุงหมื่น”  ร.อ. หมื่น สุตา อดีตนายทหารเกษียณ

ราชการ ซึ่งมีบานอยูหลังสุดทาย ปลายทอแกส หางจาก
คอกหมูประมาณ 1.5 กิโลเมตร กุลีกุจอจุดเตาแกสขี้หมู
โชวใหดู พลางบอกวา “ไมแนใจนะวาจะมีแกสรึเปลา
เพราะรานกวยเตี๋ยวเปดใชตลอดทั้งวัน” แตทันทีที่เปลว
ไฟจากไฟแช็กจอเขากับปลายทอแกส พลังขี้หมูก็ออกอิทธิ
ฤทธิ์ทันที หมอดินบนเตาคอยๆ ทวีความรอนเพิ่มมากขึ้น 

“พี่บัวนํา” บัวนํา ชนะแสน เจาของรานขนมจีนและ
สารพัดของทอด ไมตองโชวการจุดเตาจากแกสขี้หมูใหดู
แตอยางใด เพราะกําลังทอดเปาะเปยะดวยพลังแกสจากขี้
หมูอยูพอดี 

“ใชเตาแกสจากขี้หมูตลอดทั้งวัน ตั้งแต 7โมงครึ่งถึง
บาย 2 อยากใหมีแกสแบบนี้ใชตลอดไป แมวาตองสํารอง
แกสถังเผื่อไวก็ตาม แตหลักๆ ก็ใชแกสขี้หมู เพราะ
ประหยัดไดเยอะ ถาใชแกสถัง 17-18 วันก็หมดแลว” 

และในฐานะที่เปนเจาของรานกวยเตี๋ยวและอาหาร
ตามสั่งประจําหมูบานที่ใครๆ มักเขาใจวา “ใชแกสขี้หมู
มากที่สุด” ประจําหมูบาน... 

“มีแกสขี้หมูใชก็ดี ผมใชมานานแลว 
แตตองรีบหุงขาวตั้งแต 4 โมงเย็น 

เพราะไมอยางนั้นตอน 5-6 โมงเย็น 
แกสจะไหลมานอย เพราะคนกลับ
จากทํางานมาถึงบานพรอมๆ กัน 
บานผมอยูปลายทอแกสกิโลครึ่ง 

แกสไหลมานอย” 

ร.อ. หมื่น สุตา เจาของบานหลังสุดทายปลายทอแกส 

“เปดรานตั้งแต 7 โมงเชาถึง 1 ทุม 
แตหมอตมกวยเตี๋ยวที่ตองติดไฟ

ตลอดจะใชฟนไม จะใชแกสขี้หมูก็เมื่อ
ทําอาหารตามสั่งเทานั้น เพราะจะได

แบงปนใหคนอื่นใชบาง ถาตองใชแกส
ถังอยางเดียวก็ 5 เดือน/ถัง แตพอใช    
   แกสขี้หมูมาชวยก็ประหยัดไดเยอะ    

      ใชแกสถังไดนานขึ้นถึง  
10 เดือน/ถัง” 

 

บัวเงิน ปญญา เจาของรานกวยเตี๋ยวและอาหาร
ตามสั่งประจําหมูบาน 
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“พี่บัวเงิน” บัวเงิน ปญญา กลับบอกวา “พี่เปดรานตั้ง
แต 7 โมงเชาถึง 1 ทุม แตหมอตมน้ำซุปกวยเตี๋ยว พี่ใช
ฟนไม จะใชแกสขี้หมูเมื่อมีลูกคาสั่งอาหารตามสั่งเทานั้น 
เพราะจะไดแบงปนใหคนอื่นใชบาง แคนี้ก็ประหยัดได
เยอะแลว จากเดิมใชแกส 5 เดือน/ถัง แตพอใชแกสขี้หมูก็
ประหยัดมากขึ้นเปน 10 เดือน/ถัง” 

แนนอนวา สมาชิกรวมหมูบานสบสาหนองฟานลวน
พูดตรงกันวา “ใชแกสขี้หมูแลวประหยัด อยากใหมีใช
อยางนี้ตลอดไป” แมทุกคนจะยอมรับตรงกันวา การใช
แกสขี้หมูในชวงเวลาที่ “เรงดวน” คือ ชวงเชา 7.30 น. 
และชวงเย็น 16.00-18.30 น. จะตองเผชิญปญหาแกส
ไหลออน เพราะทุกคนใชพรอมกัน หรือชวงเวลาที่มีฝนตก 
อาจมีปญหาน้ำทวมบอหมัก รวมทั้งอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น
กับทอแกสขี้หมูที่วางไปตามถนน เพราะบางครั้งอาจมีรถ
หลบหลีกกันไมพนแลวเบี่ยงมาชนทอแกสแตกจนกลิ่นขี้
หมูโชยออกมาก็ตามที 

“ชาวบานที่นี่ติดแกสขี้หมูเขาไปในกระแสเลือดแลว 
ติดแกสไปแลว ยิ่งแกสถังมีราคาแพงแบบนี้ดวย” แมหลวง
เกี๋ยงคําตอบพรอมกับสงเสียงหัวเราะอยางเปดเผย กอนที่
จะพูดตอวา “มีหมูบานที่อยูใกลเคียงอยากใชแกสฟรีแบบ
ที่นี่บาง อยากมากเลย แตชาวบานบอกวา...ไมไดนะ บาน
คุณไมไดเหม็นขี้หมูนี่...จะเอาไปใชไดยังไง” 

ความตองการใชแกสขี้หมูของชาวบานสบสาหนอง
ฟานยังคงไมเคยจางหาย เสียงถามไถดวยความวิตกกังวล
ในทํานองที่วา “ถาแกสหมดจะทําอยางไร” ซึ่งแมหลวง
เกี๋ยงคําก็ยืนยันกลับไปวา “ตราบใดที่หมูยังอยู และเราก็

ยังอยูดวย แกสก็จะตองมีตลอด ก็อยูดวยกัน” 
 
เคล็ดลับของความสําเร็จ 
นับจากป 2543 เปนตนมาจนถึงทุกวันนี้ ดอนแกว

ฟารมแหงบานสบสาหนองฟาน ต. ดอนแกว อ. แมริม   
จ. เชียงใหม ยังคงทําหนาที่ตอนรับผูมาเยือนอยางไมขาด
สาย แมเงื่อนไขการเขาชมถึงเลาหมูจะถูกรองรอใหเปน 
“พื้นที่หวงหาม” ก็ตาม แตนั่นเปนเพราะความโดงดังของ
การผลิตแกสจากขี้หมูของฟารมแหงนี้ ทําใหป 2545 มีผู
เดินทางมาเยี่ยมชมมากจนนําไปสูการติดเชื้อของหมูใน
ฟารม 

“ขาดทุนยับเยิน” คือผลกระทบที่เจาของฟารมไดรับ
หลังจากหมูปวยยกเลา จาก 300 ตัวเหลืออยูแค 150 ตัว 
จึงมีผูแนะนําวาตองวางระบบการเขาชมแบบใหม เพราะที่
นี่เปนฟารมเปด ใหเนนการพูดคุยและเดินชมระบบบอ
หมักแกสจากขี้หมู ซึ่งอยูบริเวณนอกเลาหมูแทน 

ทุกวันนี้ ทั้งพอหลวงสุทัศนและแมหลวงเกี๋ยงคํา คํา
มาลัย ยังคงมีภารกิจนอกเหนือจากงานในฟารมหมู นั่น
คือ ตอนรับผูมาเยือนที่ตองการเรียนรูการผลิตพลังงาน

บัวนํา ชนะแสน เจาของรานขนมจีนและ
ของทอดประจําหมูบาน 

“ใชแกสขี้หมูตลอดทั้งวันตั้งแต 7 โมงครึ่งถึง
บาย 2 นี่ก็กําลังทอดเปาะเปยะโดยใชแกสขี้หมู 

แตถาวันไหนฝนตกหรือน้ำทวมบอ แกสก็จะ
นอยลง หรือถามีคนอยูบานเยอะๆ แกสก็จะ

ออน ตองรีบทํากับขาวตั้งแต 4 โมงเย็น หรือไม
ก็ตองรอใหถึง 1-2 ทุม เพราะชวง 5-6 โมง
เย็นแกสไมแรง...อยากใหมีแกสขี้หมูแบบนี้ 

ใชตลอดไป เพราะประหยัดไดเยอะ” 
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และรานคาที่อยูดานหนาวัดสวนดอกยังไมรูจักอีกตางหาก 
แตรานพันพรรณ กลับมีเสนหที่แตกตาง... 
...อาหารรานนี้ไมใสผงชูรส ไมใสสารกันบูด และใช

วัตถุดิบที่ผลิตขึ้นจากเครือขายเกษตรอินทรียที่รวมทํางาน
กับมูลนิธิพันพรรณ... 

ราชบดินทร บุญไชโย “ตาย” หัวเรี่ยวหัวแรงของราน
นี้วางมือจากการคัดสรรเห็ดนางฟาเพื่อใชประกอบอาหาร
ในครัวชั่วคราว เพื่อเลาถึงความเปนมาของรานพันพรรณ 
ขวัญใจผูรักสุขภาพและมีหัวใจรักสิ่งแวดลอม 

“เริ่มทํารานนี้ เพราะมูลนิธิฯ สนับสนุนใหชาวบานทํา
เกษตรอินทรีย ทีนี้ถึงจุดหนึ่งก็ตองหาตลาดเพื่อระบาย
สินคาที่ชาวบานผลิตได” 

ทาํเลในเมอืงเชยีงใหม คอืเปาหมายสงูสดุ เพราะกาํลงั 
ซื้อถูกรวมเอาไวที่นี่ แตเพราะติดปญหา “สูคาเชาไมไหว” 
การพึ่งพาหันหนาเขาหาวัดตามประสาคนบานนอกใน
ยามเดือดรอนจึงกลายเปนที่มา 

ตายเลาวา “เดิมที่ตรงนี้สกปรกมาก เปนที่รกราง ไม

แนนอนวารานอาหารเล็กๆ ตั้งอยูใตตนโพธิ์ใหญ หลัง
หองสมุด กลางวัดสวนดอก อ. เมือง จ. เชียงใหม ไมใช
รานอาหารมังสวิรัติแหงเดียวในจังหวัดนี้ หนําซ้ำผูคน 

จากเลาหมูเพื่อใชในชุมชนแบบงายๆ 
หากจะถามถึงการแกปญหาที่เริ่มตนจาก “เหม็นขี้

หมู” จนมีจดหมายรองเรียนไปถึง อบต. ดอนแกว คําตอบ
ที่ดังขึ้นจาก อุบล ยะไวทย ในฐานะปลัด อบต. ที่เขามามี
บทบาทและเกี่ยวของโดยตรงบอกวา “ถือวาเปนการแก
ปญหามลพิษไดอยางมีประสทธิภาพ กลิ่นขี้หมูแทบจะ
หมดไป แมลงวันลดลงมาก และยังไดปุยหมักและไดกาซ
ใหชาวบานใช ปจจุบันชุมชนกับเจาของกิจการฟารมหมู 
สามารถอยูรวมกันไดอยางมีความสุข สอดรับไดดีกับการ
สงเสริมใหชุมชนพึ่งตนเอง” 

ความสําเร็จอยางนาชื่นชมที่เกิดขึ้นในหมูบานแหงนี้ 

ยังถูกบันทึกไวผานงานวิจัยทางวิชาการของทีมนักวิจัยจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ซึ่งมีอาจารยสุรศักดิ์ นุมมี
ศรี จากสาขาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี เปนหัวหนาทีม 

โดยในเอกสารประกอบการวิจัยระบุถึงการแกปญหา
มลพิษจากฟารมหมูวา ใชการมีสวนรวมของคนในชุมชน
เขามาชวยแกปญหาอยางเดนชัด ผานระบบอาสาสมัครซึ่ง
เปนคนในหมูบาน เพื่อสรางการยอมรับ ตั้งแตการรับรูถึง
ปญหารวมกัน คิดรวมกันวาจะหาทางออกไดอยางไร ที่
สําคัญก็คือระหวางการทํางานรวมกันของชาวบาน อบต. 
และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ ทําใหเกิดการเรียนรูวา
ปญหาดานมลพิษสิ่งแวดลอมในชุมชนไมใชเรื่องของ 
อบต. แตเพียงผูเดียว แตเปนปญหาที่ทุกคนในชุมชนตอง
เขามามีสวนรวมในการแกปญหาไปพรอมกัน 

และผลประโยชนที่ไดรับก็ถูกเฉลี่ยออกไปอยางทั่ว
ถึงกัน นั่นคือ ในระดับหมูบาน ก็ไดรับการยกยองวาเปน
หมูบานที่มีการพัฒนา เจาของฟารมก็ไดรับผลประโยชน
เชนกันวานําการแกปญหาโดยใชระบบกาซชีวภาพมาใช

มังสวิรัติ 
กลางวัดสวนดอก 

อาจารยสุรศักดิ์ นุมมีศรี 
จากสาขาวิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอม คณะ
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี  
เปนหัวหนาทีมนักวิจัย
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม 
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ไดใชประโยชน ผมก็เขามาเสนอโครงการเลยวาจะ
ปรับปรุงใหเปนพื้นที่สีเขียวยังไง...โมไปเลยตอนนั้น” 

แตสุดทายรานอาหารมังสวิรัติใตรมโพธิ์ตนใหญ 
รมเย็นในยามลมพัดก็เปดดําเนินการมากวา 1 ป โดยมี
ทานติช นัท ฮันท แหงหมูบานพลัม ประเทศฝรั่งเศส เดิน
ทางมาฉันพรอมกับเปดกิจการครั้งแรก 

“บังเอิญวาทานติชมาบรรยายธรรมะที่วัดสวนดอก
พอดี เราจึงรีบทํารานใหเสร็จ เพื่อใหทานมาเปดราน” 

แมรานพันพรรณ จะอาศัยเพียงการบอกตอของคนรัก
สุขภาพและมีหัวใจสีเขียว หากแตระหวางการเปดรานตั้ง
แต 9 โมงเชาถึง 6 โมงเย็น ก็มีผูแวะเวียนเขามาอุดหนุน
อยางไมขาดสาย ทั้งคนไทยและคนตางชาติ บางก็นั่งกิน
ในรานพรอมกับหอบหิ้วติดมือกลับไปอีกหลายอยาง 

เพราะทั้งยําแหนมเห็ด...เห็ดหอมอบวุนเสน...สลัด
ดอกไม...ขาวกลองผัดน้ำพริกลงเรือ...ตบทายดวยน้ำใบ 
สะระแหนผสมน้ำผึ้งมะนาว...ทําเอาชื่นใจที่ไดมาเยือน  

โดยลงทุนเองครึ่งหนึ่ง จนทําใหไดรับการยอมรับจากชาว
บานใหเปนผูใหญบานหรือ “พอหลวง” สวนชาวบาน
แตละครัวเรือนก็ไดใชแกสฟรี 

สมุดเยี่ยมชม บันทึกความเห็นและความประทับใจทั้ง
จากคนไทยและตางชาติ คนเล็กคนนอยและคนใหญโต ที่
ลวนมาเยี่ยมชมความมหัศจรรยในการจัดการแกปญหา
มลพิษจากฟารมหมูที่สรางผลกําไรกลับคืนสูชุมชนเปน
มูลคามหาศาลอยางทั่วถึงกันและมีสวนรวมอยางนา
ชื่นชม 

ฟารมหมูกลายเปนแหลงเรียนรูเรื่องพลังงานจาก
ชุมชนที่เริ่มกอรางสรางขึ้นจากความเขาใจซึ่งกันและกัน 
การยอมรับในปญหารวมกัน และหันหนาเขามาแสวงหา
ทางออกรวมกัน ภายใตศักยภาพของชุมชนที่จะลงมือทํา
ได เพื่อผลประโยชนรวมกันของทุกคนในชุมชนแหงนี้ 

และในอนาคตอันใกล การเปดเวทีสาธารณะกลาง
หมูบานครั้งแลวครั้งเลา เพื่อเก็บขอมูลในงานวิจัยของ
อาจารยสุรศักดิ์ นุมมีศรี จะชวยใหความกระจางยิ่งขึ้นวา 
มูลคาของแกสขี้หมูที่ทุกครอบครัวใชฟรีนั้น มหาศาลเพียง

ราชบดินทร บุญไชโย 
“ตาย” หัวเรี่ยว
หัวแรงของราน 

ใด เพื่อนําไปสูการหาคําตอบรวมกันอีกครั้งของชาวบาน
สบสาหนองฟานวา เมื่อแกสขี้หมูชวยประหยัดคาใชจาย
ในครัวเรือนไดมูลคาเทานี้ ทุกคนจะชวยดูแลและบํารุง
รักษาระบบการผลิตกาซชีวภาพจากขี้หมูเพื่อผลประโยชน
รวมกันอยางไรใหสมกับเปนพลังงานจากชุมชนอยาง
แทจริง 

โรงเรือนเลี้ยงหมูของดอนแกวฟารม 
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เปดใจ  
“เจาพอ 
ไบโอแกส” 

สมชาย 
นิติกาญจนา 
ฟารมหมู 
ทําไมตอง 
เหม็น? 
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ชื่อของสมชาย นิติกาญจนา ติดอันดับผูเชี่ยวชาญไบโอแกสหมายเลข 1 ของประเทศ
ไทยอยางไรคูแขง แตกวาจะมาถึงวันนี้ได การลองผิดลองถูกของเจาของฟารมหมูนับ
แสนตัวแหง ต. ดอนทราย อ. ปากทอ จ. ราชบุรี ก็สรางบทเรียนที่ “ล้ำคา” ทั้งตอตัว
เองและแวดวงพลังงาน...จนแทบไมนาเชื่อวาภาพ “กางมุงกินขาว” ของเพื่อนบาน
รอบฟารมหมูของเขา จะกลายเปนแรงผลักดันที่สรางผลสะเทือนอยางมีนัยสําคัญ
และไรขีดจํากัด 

“ผมเกิดที่ชุมพร โตที่ราชบุรี แตเรียนจบที่คณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร” นี่คือ
ประโยคแนะนําตัวแบบงายๆ แตกระฉับกระเฉงของชาย
วัย 56 ป ผูซึ่งเปนเจาของอาณาจักรแหงความภาคภูมิใจที่
ชื่อ เอส พี เอ็ม ฟารม 

ฟารมเลี้ยงหมูคือกิจการของครอบครัวที่กลายเปน
มรดกตกทอดใหดูแลหลังเรียนจบจากมหาวิทยาลัยที่อยู
ไกลบาน เพราะผลการเรียนไมเอื้ออํานวยใหกาวตอไปใน
ดานการศึกษา แตการรับชวงตอทางธุรกิจของครอบครัว
โดยอาศัยวิชาความรูที่ร่ำเรียนมา นั่นคือการนําเอา
เทคโนโลยีมาปรับใชกับงานในภาคการเกษตร กลับทําให
เขาผูนี้กลายเปนผูมีบทบาทสําคัญไมเพียงแตในแวดวง
การเกษตรเทานั้น แตคาบเกี่ยวไปยังแวดวงพลังงาน
ทดแทนอีกดวย 

“ครั้งหนึ่งผมไปที่ฟารมของผมแลวเห็นวาเอะ...ทําไม
ชาวบานกางมุงอยูหนาบานตอน 4-5 โมงเย็น ถามดูเขา
ก็ตอบวาตองกางมุงกินขาวกัน เพราะแมลงวันมันเยอะ” 
จากภาพที่เห็นอยูเบื้องหนาเมื่อหลายสิบปกอน กลายเปน
ปมคําถามที่ดังกองหูของสมชายวา...ฟารมหมูของเรา
สรางปญหาใหกับคนพื้นบานมากขนาดนี้เชียวหรือ? 

...ถาเกิดวาเราเปนชาวบานบาง ถูกนายทุนมาสราง
ปญหา สรางมลพิษแบบนี้ ทั้งน้ำเสีย กลิ่นเหม็น และ
แมลงวัน เกิดขึ้นพรอมๆ กันเราจะทนไดหรือ? 

เพราะตั้งคําถามในทางกลับกัน ขอเท็จจริงที่วาฟารม
เลี้ยงหมูอยูเคียงคูกับกลิ่นเหม็นรายกาจและถูกขับไลจาก
ชาวบาน จึงเปนสิ่งที่ไมถูกตองในความคิดของเจาของ
ฟารมหมูผูนี้ 

...ฝนตกขี้หมูไหล...ดั่งคําพังเพยจะตองไมเกิดขึ้น 
ปฏิบัติการคิดคนอยางไมหยุดยั้งจึงเริ่มขึ้น เพื่อหาคํา

ตอบวาทําอยางไรฟารมหมูจึงจะไมสรางปญหา           

สิ่งแวดลอม...ทําอยางไรจึงจะทําใหชาวบานที่อยูใกลพื้นที่
ที่จะไปสรางฟารมหมูรูสึกตอนรับ อยากใหเขาไปทําฟารม
หมูที่นั่น เขาจะไดทํางานรวมกับเราในฟารม 

แนนอนวาสมชายปฏิเสธการเลี้ยงหมูแบบนายทุน
ภายใตรูปแบบที่เรียกวาคอนแทร็กฟารมมิ่ง (contract 
farming) เพราะเชื่อวาการทําธุรกิจในรูปแบบเชนนั้นไม
ตางอะไรกับการเอาเปรียบชาวบาน และเปนเพียงการเอา
ของเสียไปทิ้งที่บานคนอื่นเพื่อหลีกเลี่ยงภาระในการกําจัด 
โดยอางความดีความชอบวานี่คือการสรางงาน ชวย    
ชาวบานใหมีงานทํา แตจริงๆ แลวไมใชเลย 

และเมื่อเห็นวาน้ำเสียจากคอกหมูคือตนเหตุแหงกลิ่น
เหม็นตลบอบอวนรบกวนเพื่อนบาน บอบําบัดน้ำเสียบอที่
หนึ่ง สอง สาม สี่ ...ตอเนื่องไปบอแลวบอเลากลับกลาย
เปนเรื่องสูญเปลา เพราะไมเพียงกลิ่นเหม็นจะไมหายไป 
แตยังเปลืองเนื้อที่โดยเปลาประโยชน 

สมชายจึงตองพยายามครั้งใหม...ในที่สุดก็ผลักดันตัว
เองใหรูจักกับสํานักงานนโยบายพลังงานแหงชาติ (สพช.) 
หรือสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ใน
ปจจุบัน ขณะที่หนวยงานแหงนี้มุงเนนสงเสริมใหฟารม
เลี้ยงหมูเอาของเสียจากในฟารมมาทําพลังงานจากไบโอ
แกส แตทวาสมชายคิดเพียงวาตองการกําจัดกลิ่นเหม็น
จากน้ำเสียเพื่อทําใหสิ่งแวดลอมดีขึ้น ไมรบกวนเพื่อน
บาน 

...การรวมมือกันโดยใชวัตถุดิบรวมกัน แตมี
เปาประสงคแตกตางกันก็เริ่มตนขึ้น... 

“ไบโอแกสนี่ผมไมตองการเลย” คือคําพูดที่ดังขึ้นจาก
ปากของสมชาย นิติกาญจนา ในหวงเวลานั้น แตพอมาถึง
วันนี้เขากลับหัวเราะกับความคิดที่เกิดขึ้นในอดีต เพราะ
กลับกลายเปนวา “พลังงานเปนสิ่งที่เราตองการมากๆ” 

นับจาก 12 กุมภาพันธ 2537 ซึ่งเปนวันเริ่มปฏิบัติ
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การ...เปลี่ยนขี้หมูเปนพลังงาน...ทําใหฟารมหมูจํานวน 8 
แหง และหมูนับแสนตัว รวมทั้งพนักงานกวา 600 คน 
รวมผจญภัยไปพรอมกับผูนําองคกรที่ชอบคิดคน สนใจ
คนควา และลงมือทําดวยตนเองอยางเอาจริงเอาจัง 

...ทั้งเหนื่อย ทั้งเสียหาย แตไดเรียนรู ดิ้นรน ลองผิด
ลองถูก และตอสูในทุกเวทีเพื่อใหขายไฟฟาที่ผลิตไดมาก
จนเหลือใชกลับคืนสูรัฐใหได... 

ในที่สุด ยิงปนนัดเดียวไดนกสองตัว ก็กลายเปนคํา
เปรียบเปรยที่สมชาย นิติกาญจนา ไมยอมรับอีกตอไป 
เพราะเขาบอกวา “สําหรับผมแลว ยิงปนนัดเดียวไดนก
เปนพวง” 

นั่นเปนเพราะจากความคิดที่เจาตัวเริ่มตนขึ้นเพื่อ
ตองการกําจัดน้ำเสียที่เปนบอเกิดของกลิ่นเหม็นและฝูง
แมลงวัน กลับทําใหน้ำเสียจากคอกหมูที่ไหลมารวมกันใน
บอหมัก กลายเปนแกสชีวภาพหรือไบโอแกส ขณะทีน่้ำ
เสียที่เหลือก็ไหลผานระบบเวทแลนด (Wetland) เพื่อชวย
ดูดซับของเสียตามธรรมชาติ กอนถูกนํากลับมาใชใหมอีก
ครั้งเพื่อลางทําความสะอาดคอกหมู เพราะกวา 80 
เปอรเซ็นตของน้ำที่ใชในฟารมหมูก็เพื่อลางคอกหมู ไม
เพียงเทานั้นระบบเวทแลนดที่ไหลคดเคี้ยวไปรอบฟารมยัง
ทําหนาที่เปนรั้วน้ำชั้นดีที่มีขนาดกวางถึง 10 เมตร เรียก
วากันขโมยไดผลชะงัด 

อีกทั้งความรอนของไอเสียจากเครื่องปนไฟก็ไมสูญ
เปลา เขานํามันมาตมน้ำ และผสมรวมกับน้ำหลอเย็น 
เมื่อผานการปรับอุณหภูมิจนเหมาะสม น้ำรอนเหลานี้ก็จะ
ไหลเขาไปอยูในแผนรองนอนที่เรียกวา Heat Plate และ
สรางความอบอุนใหลูกหมูที่เพิ่งเกิดใหม แทนที่จะตองใช
ไฟฟาชวยใหความอบอุนอยางที่เคยทํามา 

หนําซ้ำกากตะกอนที่เหลือยังนําไปตากใหแหงและ
กลายเปนปุยชั้นดีอีกตางหาก ที่สําคัญที่สุดก็คือแกสที่ได
จากบอหมักยังถูกนําไปปนไฟฟาเพื่อใชในฟารม ทดแทน
การใชไฟฟาของรัฐ โดยเฉพาะในเวลากลางวันที่ราคาคา
ไฟฟาสูงกวาตอนกลางคืน และยังมีไฟฟาสวนเกินที่เหลือ
ใชถูกสงกลับไปขายใหรัฐอีกตางหาก 

ในยุคที่ภาวะโลกรอนกําลังคุกคามโลกใบนี้ การผลิต
พลังงานไบโอแกสจากฟารมหมูแหงนี้ยังเปนหนึ่งในเจ็ด
โครงการแรกของประเทศไทยที่ผานการจดทะเบียนขาย
คารบอนเครดิต ตามหลักกลไกการพัฒนาที่สะอาดภาย

สมชายโชวความใสของน้ำเสียจากฟารมหมูที่ผานการบําบัดแลว 

 ถังหมักกาซชีวภาพซึ่งกระจายอยูตามจุดตางๆ ภายในฟารม 

กากตะกอนที่เหลือจากกระบวนการหมักกาซชีวภาพ จะถูก
ลําเลียงออกมาตากแหงและกลายเปนปุยชั้นดี 

น้ำเสียจากฟารมหมูจะไหลมารวมกันในบอ กอนจะผานการ
กรองและเขาสูขั้นตอนการหมักตอไป 

“สําหรับผมแลว ยิงปน
นัดเดียวไดนกเปนพวง” 
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ใตอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ดวยเหตุผลสําคัญคือ ทั้งการผลิตไบโอแกส
จากน้ำทิ้งของฟารมหมูและการผลิตไฟฟาจากไบโอแกส 
ตางก็ชวยลดการปลอยกาซเรือนกระจกสูชั้นบรรยากาศซึ่ง
มีสวนชะลอวิกฤตโลกรอน 

“ยิงโปงเดียวไดนกเปนพวง” จึงมีความหมายเชนนี้ 
สําหรับการทําธุรกิจ เขามีความคิดวา หากไมสามารถ

ควบคุมราคาที่ผันแปรไปตามกลไกตลาดได การลด
ตนทุนการผลิตลงคือปจจัยที่สําคัญและตองทําใหได และ
แมวาวันนี้การผลิตไฟฟาจากไบโอแกสจะชวยลดตนทุนคา
ไฟฟาใหฟารมหมูแหงนี้มากถึงปละ 10 ลานบาท สมชาย 
นิติกาญจนา ซึ่งประสบความสําเร็จจนนั่งแทน “เจาพอ 
ไบโอแกส” แหงประเทศไทย ก็ยังไมหยุดยั้งความคิดที่จะ
ตอยอดความสําเร็จที่มีอยูในปจจุบัน 

ปาลมน้ำมัน คือพืชสําหรับทําไบโอดีเซลที่เขาสนใจ
เปนลําดับตอไป โดยหวังวา เมื่อลูกปาลมถูกนําไปผลิต
น้ำมันไบโอดีเซล ทะลายและทางปาลมที่มักถูกทิ้งรางอยู
ในสวนจะถูกใสลงไปในบอหมักกาซเชนเดียวกับน้ำเสีย
จากฟารมหมู เพื่อเพิ่มปริมาณไบโอแกสขึ้นอีก 3 เทาของ
กําลังการผลิตในขณะนี้ ดูเหมือนวาอีกไมนานการปลูก
ปาลมน้ำมันบนพื้นที่สวนหนึ่งของเวทแลนดในอาณาจักร
ฟารมหมูแหงนี้จะกลายเปนสนามสานฝนครั้งลาสุด... 

จากหองประชุมที่ใชเปนสถานที่สนทนา ทีมงาน

นิตยสารพลัง+งาน ตอบรับอยางไมลังเลเมื่อไดรับเชื้อเชิญ
ใหตะลุยคอกหมูเพื่อสัมผัสความสําเร็จของโรงเรียนไบโอ
แกสที่กลายเปนสถานที่ดูงานของนักเรียนนักศึกษาจาก
หลายสถาบัน ทั้งคนไทยและตางชาติ ซึ่งเจาของความ
สําเร็จผูนี้ไมเคยเก็บงําความรูที่สะสมมานานกวาสิบปเปน
ความลับ 

“ผมพยายามจะอยูตอนรับ คอยพูดคุยดวย โดยเฉพาะ
กับเด็ก เพราะอยากใหเด็กเหลานี้ไดชวยกันใชความรู
ความคิด เพื่อพัฒนาสิ่งที่ผมพยายามดําเนินการและ
อยากเห็นความสําเร็จในเรื่องพลังงานทดแทนของ
ประเทศไทย” 

...และแลวก็ถึงเวลาพิสูจนวามีดวยหรือฟารมหมูที่ไม
เหม็น... 

เสียงรองอูดๆ อี๊ดๆ ของลูกหมูในคอกอนุบาล บางก็ไซ
ดูดนมแม บางก็นอนเลนเกลือกกลิ้งบนพื้นกับพี่นองรวม
คอก บางก็พิเรนลงไปนั่งกนจ้ำเบาในอางอาหาร และ 
Heat Plate สําหรับลูกหมูที่ยังเล็กมากๆ ถือเปน
ประดิษฐกรรมซึ่งสะทอนการใชประโยชนความรอนจาก
การปนไฟฟาอยางชาญฉลาดและคุมคา 

ออกจากคอกหมูแมพันธุและลูกหมูตัวสีชมพู เราเพิ่ง
นึกไดวา กลิ่นเหม็นจางๆ ถูกจํากัดอยูเพียงภายในโรง
เรือนเลี้ยงหมูที่ยกใตถุนสูง ของเสียและน้ำทิ้งจากโรงเรือน
เลี้ยงหมูจะไหลตามรางไปยังบอรวบรวมน้ำทิ้ง ผานบอ
กรอง กอนจะไหลเขาไปอยูในบอหมักกาซชีวภาพที่ถูกปด
คลุมอยางมิดชิดดวยผาใบสีดํา 

สมชาย อธิบายวา ความหยอนตึงของผาใบสีดํานี้จะ
ขึ้นอยูกับปริมาณแกสที่เกิดขึ้น ถาไบโอแกสในบอหมักมี
จํานวนมาก ผาใบสีดําก็จะเตงตึงมาก อยางในกรณีของ
บอกักเก็บแกสชีวภาพ เมื่อมีการนําไบโอแกสไปใช ผาใบ
สีดําก็จะหยอนและพะเยิบพะยาบตามแรงลม 

ตลอดระยะเวลาสั้นๆ ของการเยี่ยมชมเอส พี เอ็ม 
ฟารมในวันนั้น ทีมงานนิตยสารพลัง+งานรับรูไดวา ชาย
คนนี้เอาจริงเอาจังมากขนาดไหน เขาไมเพียงลงมือลงแรง
ดวยตัวเอง แตยังติดตามและเอาใจใสเพื่อใหบรรลุเปา
หมายที่วางไว...นี่กระมังที่เปนเคล็ดลับความสําเร็จของ
สมชาย นิติกาญจนา ผูบุกเบิกพลังงานทดแทนจากไบโอ
แกสของประเทศไทย 

 

บรรยากาศภายในโรงเรือนอนุบาลลูกหมู 

ลูกหมูนอนบน Heat Plate ที่มีน้ำรอนเปนตัวสรางความอบอุน 
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พลังงานน่ารู้  เรื่อง : เดชรัต สุขกำเนิด email : tonklagroup@yahoo.com 

ในอดีตที่ผ่านมา การจัดการพลังงานดูจะเป็นเรื่องไกล
ตัวสำหรับชุมชนในประเทศไทย ดูจะยกเว้นก็เพียงชุมชนที่
ได้รับผลกระทบจากโครงการพลังงาน ที่สนใจถามไถ่และ
เรียนรู้ รวมถึงพยายามเสนอทางออกที่ไม่ใช่พลังงาน ซึ่ง
สร้างผลกระทบให้กับชุมชนอย่างรุนแรง 

แต่วันนี้ เราคงจะเพิกเฉยกับการจัดการพลังงานไม่ได้
อีกแล้ว เพราะรายจ่ายด้านพลังงานกำลังกลายเป็นภาระ
ทางเศรษฐกิจสำหรับครัวเรือนและชุมชนชาวไทยมากขึ้น
ไปทุกที 

จากเดิมเมื่อประมาณ 10 ปีที่แล้ว ที่ครัวเรือนไทยมี
รายจ่ายด้านพลังงานเพียงประมาณร้อยละ 4 ของรายจ่าย
ทั้งหมด ปัจจุบันรายจ่ายด้านพลังงานกระโดดขึ้นมาถึง
ร้อยละ 10 ของรายจ่ายของครัวเรือนไทย 

เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ผมได้พานิสิตไปฝึกงาน
ภาคสนามที่ อ. วังน้ำเขียว จ. นครราชสีมา โดยไปเก็บ
รวบรวมคา่ใชจ้า่ยดา้นพลงังานของครวัเรอืนในพืน้ทีด่งักลา่ว 
ซึ่งผลการสำรวจก็ทำให้ผมและนิสิตต้องตะลึง เพราะเพียง
ตำบลเดียว (ประมาณ 3,000 หลังคาเรือน) พบว่ามีค่า
ใช้จ่ายด้านพลังงานรวมกันถึง 120 ล้านบาทต่อปี ยิ่งกว่า
นั้น เราพบว่ามีเพียงร้อยละ 1 เท่านั้นที่เป็นการพึ่งพา
แหล่งพลังงานในชุมชน นอกนั้นล้วนต้องนำเข้ามาจาก
ภายนอกทั้งสิ้น 

ดังนั้น เมื่อแต่ละชุมชนมีค่าใช้จ่ายด้านพลังงานมากถึง
เพียงนี้ ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานจึงยิ่งมากขึ้นเป็นทวีคูณ 

คาดหมายกันว่า ค่าใช้จ่ายที่ประเทศไทยต้องนำเข้าเชื้อ
เพลิงและพลังงานจากต่างประเทศอาจจะทะลุ 1 ล้านล้าน
บาทในปี พ.ศ. 2551 นี้ 

ตัวเลขนี้เท่ากับว่า เราต้องนำรายได้จากการส่งออก
ข้าวมาใช้เพื่อนำเข้าพลังงานให้พวกเราได้บริโภคกัน เราก็
จะพบว่า ผลผลิตข้าวทั้งปีของเรานั้นสามารถใช้ในการนำ
เข้าพลังงานได้เพียงประมาณหนึ่งเดือนกับหนึ่งสัปดาห์ 

เราจึงมิอาจเพิกเฉยกับการใช้พลังงานของเราและ
ปล่อยให้การจัดการพลังงานกลายเป็นหน้าที่ของรัฐบาล
หรือบริษัทพลังงานได้อีกต่อไป 

 
ระบบพลังงานแบบการกระจายศูนย์

หลายประเทศได้มีการพัฒนาระบบการจัดการ
พลังงานแบบใหม่ที่เรียกว่า ระบบพลังงานแบบกระจาย
ศูนย์ (Decentralized Energy System) มาเป็นเวลานาน
แล้ว 

ระบบพลังงานแบบกระจายศูนย์จะกระจายศูนย์การ
ผลิตพลังงานจากโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ (ที่มักจะใช้เชื้อเพลิง

กับพลังงาน


ชุมชนไทย
แบบกระจายศูนย์
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ซากดึกดำบรรพ์) ไปเป็นหน่วยผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก ซึ่งมัก
จะใช้พลังงานหมุนเวียน เช่น เชื้อเพลิงชีวมวล พลังงานลม 
หรือพลังงานแสงอาทิตย์ และอยู่ใกล้กับผู้ใช้พลังงาน เพื่อ
ให้ผู้ใช้พลังงานได้มีส่วนร่วมในการจัดการระบบพลังงาน
ให้มากที่สุด 

ในประเทศเดนมาร์ก หน่วยการผลิตพลังงานไฟฟ้า
เหล่านั้นเป็นของสหกรณ์ที่เกิดจากความร่วมมือกันของ
เกษตรกรในท้องถิ่น  บางสหกรณ์ก็เป็นของผู้ใช้ไฟฟ้า 
และโรงไฟฟ้าบางส่วนก็เป็นของเทศบาล ปัจจุบัน สัดส่วน
ของการผลิตไฟฟ้าจากระบบการผลิตแบบกระจายศูนย์ใน
ประเทศเดนมาร์กมีมากถึงร้อยละ 55 ของการผลิตไฟฟ้า
ทั้งหมดเลยทีเดียว 

ผลประโยชน์ที่สำคัญของระบบพลังงานแบบกระจาย
ศูนย์มีด้วยกัน 4 ประการ คือ 

ประการแรก การเปลี่ยนจากระบบพลังงานขนาดใหญ่ 
ที่ใช้เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์มาเป็นพลังงานหมุนเวียน
ขนาดเล็ก ย่อมเป็นการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม   
ทั้งการลดมลพิษทางอากาศ การลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก อันจะเป็นผลดีต่อสุขภาพตามมา 

ประการที่สอง การนำเอาทรัพยากรและของเหลือใช้
ต่างๆ ที่มีอยู่ในท้องถิ่น มาเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงาน 

ทำให้เกิดการจ้างงานและการสร้างรายได้ให้กับชุมชน  
ท้องถิ่น และยังเป็นการส่งเสริมการพึ่งตนเองของท้องถิ่น
อีกด้วย 

ประการที่สาม การมีแหล่งพลังงานที่กระจายอยู่ทั่วไป
ในพื้นที่ต่างๆ โดยใช้เชื้อเพลิงต่างชนิดกัน ตามที่หาได้ใน
แต่ละท้องถิ่น ถือเป็นการกระจายความเสี่ยง เพราะ
มิได้ผูกติดอยู่กับเชื้อเพลิงชนิดใดชนิดหนึ่งมากเกินไป 
และช่วยแก้ปัญหาไฟตกไฟดับในระบบสายส่ง เนื่องจากมี
แหล่งผลิตพลังงานกระจายอยู่ทั่วไปหมดในระบบส่ง 

ประการสุดท้าย การจัดการพลังงานในระบบกระจาย
ศูนย์ยังถือเป็นการกระจายความรับผิดชอบ และสร้าง
ความเป็นธรรมในสังคม เนื่องจากในระบบพลังงานแบบ
กระจายศูนย์ ผู้ใช้พลังงาน ผู้ผลิตพลังงาน และผู้ที่อาจได้
รับผลกระทบจากพลังงานจะเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่เดียวกัน 
การตัดสินใจที่จะเลือกใช้เทคโนโลยีใดๆ จึงเป็นไปเพื่อผล
ประโยชน์ร่วมกันของทุกคนในท้องถิ่น มากกว่าที่จะคำนึง
เฉพาะต้นทุนต่ำสุดเพียงอย่างเดียว 

 
คลื่นลูกใหม่ทางเทคโนโลยี

ปัจจุบัน การพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทางเลือก
สำหรับระบบการผลิตแบบกระจายศูนย์เป็นไปอย่าง
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  นิวเคลียร์     พลังงานลม   แสงอาทิตย์ 
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รวดเร็วมาก หากพิจารณาในภาพรวมของโลก (ในภาพที่ 
1) จะเหน็วา่ กำลงัการผลติตดิตัง้ของพลงังานลมทีเ่พิม่ขึน้
ใหม่ในแต่ละปีนั้น มีมากกว่ากำลังการผลิตติดตั้งของ  
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ใหม่ถึง 3-4 เท่าเลยทีเดียว แม้กระทั่ง
พลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งยังคงมีราคาแพง ก็ยังมีกำลังการ
ผลิตติดตั้งใหม่ มากกว่าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เสียอีก 

ด้วยความเป็นคลื่นลูกใหม่ทางเทคโนโลยี พัฒนาการ
ทางเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนจึงเป็นไปอย่างรวดเร็ว
มาก อัตราการลดลงของต้นทุนค่าใช้จ่ายของพลังงาน
หมุนเวียนหลายประเภท (หรือที่เรียกกันว่า อัตราการ
เรยีนรู ้เพราะมกีารเรยีนรูจ้งึทำใหต้น้ทนุลดลงอยา่งรวดเรว็) 
มีอัตราสูงถึงร้อยละ 20 ในขณะที่อัตราการเรียนรู้ของ
เทคโนโลยีพลังงานจากซากดึกดำบรรพ์ และนิวเคลียร์อยู่
ในอัตราเพียงร้อยละ 3-5 เท่านั้น 

เมื่อเป็นเช่นนี้ จึงมีการคาดหมายกันว่า ต้นทุนของ
พลังงานหมุนเวียนจะลดลงอย่างรวดเร็วในอนาคตอันใกล้ 
จนสามารถแขง่ขนักบัเชือ้เพลงิจากซากดกึดำบรรพ ์ดงัเชน่ 
พลังงานลมในประเทศเดนมาร์ก หรือเยอรมันนี ซึ่งใน
ปัจจุบันมีต้นทุนต่ำกว่าโรงไฟฟ้าถ่านหินเสียอีก 

ปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการเร่งอัตราการเรียนรู้ดังกล่าว 
คือ ปริมาณการผลิตสะสม และการจัดการความรู้ เพราะ
ยิ่งมีประสบการณ์ในการผลิตมากขึ้น การเรียนรู้ก็ยิ่งมาก
ขึ้น และต้นทุนก็จะยิ่งถูกลง ส่วนการจัดการความรู้ก็จะ
เป็นตัวช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยน ประสบการณ์และการ

เรียนรู้ร่วมกันในสังคม อันจะเป็นการเร่งให้ต้นทุนลดลง
ได้รวดเร็วขึ้น 

 
การผลิตแบบกระจายศูนย์ในประเทศไทย

เดิมทีสมัยหลังสงครามโลก การผลิตไฟฟ้าของไทยก็
เป็นแบบกระจายศูนย์ โดยมีโรงไฟฟ้าขนาดเล็กที่ใช้น้ำมัน
หรือเศษวัสดุเหลือใช้ กระจายกันอยู่ในแต่ละเมือง แต่ภาย
หลงัทีม่กีารจดัตัง้การไฟฟา้ฯ ทัง้สามการไฟฟา้ ระบบไฟฟา้
ของเราก็กลายเป็นระบบแบบรวมศูนย์เป็นหลัก 

ระบบการผลิตแบบกระจายศูนย์เริ่มกลับมามีบทบาท
สำคัญอีกครั้ง เมื่อรัฐบาลได้มีการเปิดให้มีการรับซื้อไฟฟ้า
จากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (หรือที่เรียกกันว่า SPPs) ตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2537 โดยในระยะแรก การผลิตส่วนใหญ่มาจาก
การผลติแบบระบบไฟฟา้รว่มกบัความรอ้น (co-generation 
หรือ combined heat and power) ในพื้นที่นิคมอุตสา-  
หกรรมตา่งๆ ซึง่แมจ้ะยงัเปน็การใชเ้ชือ้เพลงิซากดกึดำบรรพ ์
แต่ก็เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพทางด้านพลังงานสูง 
เพราะนำเอาความร้อนส่วนที่เหลือมาใช้ในกระบวนการ
ผลิตภาคอุตสาหกรรม 

การผลิตพลังงานหมุนเวียนเริ่มขยายตัวอย่างช้าๆ ตั้ง
แต่ปี พ.ศ. 2540 โดยรัฐบาลมีการให้เงินสนับสนุนเพิ่ม
เติมเป็นช่วงๆ ต่อมาในปี พ.ศ. 2545 รัฐบาลก็เปิดให้มี
การรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตรายเล็กมาก (หรือที่เรียกว่า 
VSPPs) ซึ่งในตอนแรกกำหนดให้มีกำลังการผลิตที่เสนอ
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ขายน้อยกว่าหนึ่งเมกะวัตต์ และในปี พ.ศ. 2550 จึงมี
การแก้ไขระเบียบให้ครอบคลุมขึ้นจนถึงสิบเมกะวัตต์ 
พร้อมทั้งมีเงินส่วนเพิ่ม (หรือ adder) ให้อีกด้วย 

การผลิตพลังงานหมุนเวียนจึงเริ่มขยายตัวอย่าง
รวดเรว็ขึน้เรือ่ยๆ และมกีำลงัการผลติทะล ุ1,000 เมกะวตัต์
ตั้งแต่ปี 2549 จนกระทั่งปัจจุบัน (เดือนมิถุนายน พ.ศ. 
2551) ประเทศไทยเรามีผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนที่ขายเข้าระบบแล้วจำนวน 131 ราย คิดเป็น
กำลังการผลิตติดตั้งรวมกันถึง 1,705 เมกะวัตต์ 

นอกจากนี้ ยังมีผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนอีก
ประมาณ 200 ราย ที่ได้รับการตอบรับซื้อไฟฟ้าจากการ
ไฟฟ้าฯ แล้ว และอยู่ในระหว่างการดำเนินการและเชื่อม
ต่อไฟฟ้าเข้าสู่ระบบ 

โดยหากรวมผู้ผลิตไฟฟ้ากลุ่มนี้กับผู้ผลิตไฟฟ้าที่ขาย
เข้าระบบแล้ว จะพบว่า ประเทศไทยจะมีกำลังการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนมากถึง 2,900 เมกะวัตต์
จากผู้ผลิตกว่า 330 ราย (ดูภาพที่ 2 ประกอบ) 

ทั้งนี้ ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนส่วนใหญ่เป็น 
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล (ประมาณ 150 ราย) 
และพลังงานแสงอาทิตย์ (ประมาณ 100 ราย) รองลงมา
คือ พลังงานจากก๊าซชีวภาพ (44 ราย) แต่เมื่อพิจารณา
ในแงก่ำลงัการผลติพบวา่ รอ้ยละ 80 ของการผลติพลงังาน 
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ก็ยังมาจากเชื้อเพลิงชีวมวล 
โดยมีชานอ้อยและแกลบเป็นตัวนำ 

แม้ว่า ระบบการผลิตแบบกระจายศูนย์จะเติบโตอย่าง
รวดเร็ว แต่ในการวางแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้า 
กระทรวงพลงังานกย็งัมองขา้มศกัยภาพเหลา่นี ้โดยกำหนด
ใหม้กีำลงัการผลติไฟฟา้ใหมท่ีเ่พิม่ขึน้จากพลงังานหมนุเวยีน
และระบบการผลิตพลังงานไฟฟ้าร่วมกับความร้อนเพียง 
1,700 เมกะวัตต์ ในช่วงเวลา 15 ปี (ปี พ.ศ. 2550-
2564) และตัดสินใจไปลงทุนในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์กว่า 
4,000 เมกะวัตต์แทน 

แต่เพียงระยะเวลาไม่ถึง 2 ปี ความเป็นจริงกลับพบว่า 
มีผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและระบบไฟฟ้าร่วม

กับความร้อนรายใหม่ที่ได้รับการตอบรับให้ขายไฟฟ้าเข้า
สูร่ะบบมากขึน้กวา่ 3,700 เมกะวตัต ์ซึง่มากกวา่ทีภ่าครฐั
วางแผนไว้สำหรับ 15 ปี และกำลังจะแซงหน้ากำลังการ
ผลิตของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เสียด้วยซ้ำ 

ยิ่งไปกว่านั้น ประเทศไทยของเราก็ยังมีศักยภาพ
พลังงานหมุนเวียนอีกมาก ไม่ว่าจะเป็นเชื้อเพลิงชีวมวล 
ก๊าซชีวภาพ พลังน้ำขนาดเล็ก พลังงานลม และพลังงาน
แสงอาทิตย์ โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและการ
อนุรักษ์พลังงานก็คาดการณ์กันว่า ศักยภาพการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนของประเทศไทยน่าจะมีมาก
กว่า 20,000 เมกะวัตต์ 

 
ปฏิบัติการพลังงานเพื่อชุมชน

ด้วยระบบการผลิตแบบกระจายศูนย์และเทคโนโลยี
พลังงานหมุนเวียนที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว ทั้งในต่าง
ประเทศและในประเทศไทย และกำลังกลายเป็นทางเลือก
ใหม่ทางนโยบาย ขณะเดียวกัน ก็เป็นทางเลือกที่สำคัญ
สำหรับการพึ่งตนเองของชุมชนส่วนใหญ่ของประเทศไทย 

ปฏิบัติการพลังงานเพื่อชุมชนจึงถือกำเนิดขึ้น เพื่อ
กระตุ้นให้ชุมชนของไทยได้นำศักยภาพทางด้านพลังงาน  
ที่ตนเองมีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์กับชุมชน ทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสุขภาพให้มากที่สุด 

ขณะเดียวกัน ปฏิบัติการดังกล่าวก็มุ่งหวังให้เกิดการ
แข่งขันทางนโยบายพลังงาน กับแนวคิดแบบเดิมที่เน้น
การสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่เช่น โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ เพื่อ
ให้สังคมไทยมีทางเลือกด้านพลังงานให้มากขึ้น 

 
ปฏิบัติการพลังงานเพื่อชุมชนจะเชื่อมโยประสบการณ์

การเรียนรู้เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน และถักทอพลัง
แห่งงานของแต่ละชุมชนให้เป็นพลังแห่งการเปลี่ยนแปลง
ทางนโยบายเพื่อสุขภาวะของสังคมไทยต่อไป 

ขอเชิญชวนให้ติดตาม และช่วยกันนำเสนอทางเลือก
ใหม่ๆ ในปฏิบัติการพลังงานเพื่อชุมชนด้วยนะครับ 

ต้นทุนของพลังงานหมุนเวียนจะลดลงอย่างรวดเร็วในอนาคต
อันใกล้จนสามารถแข่งขันกับเชื้อเพลิงจากซากดึกดำบรรพ์
ดังเช่นพลังงานลมในประเทศเดนมาร์กหรือเยอรมันนี
ซึ่งในปัจจุบันมีต้นทุนต่ำกว่าโรงไฟฟ้าถ่านหินเสียอีก



ข้าวอะไรเอ่ย
ปลูกแล้วฉลาด
กินแล้วยิ่งฉลาด

ในยคุสมยันีม้สีิง่อำนวยความสะดวก
มากมาย จะหนัไปทางไหนกเ็หน็สิง่ของ
ต่างๆที่ล้วนต้องใช้พลังงานในการผลิต
หรือการใช้งานทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นแอร์ 
รถยนต์ มือถือ แก้วน้ำ หรือแม้แต่
ดินสอ ฯลฯ 

การใช้พลังงานที่มากขึ้นสร้างผล
กระทบกับโลกของเรามากมาย 

คำถามยอดฮิตของยุคก็คือ “แล้ว
เราจะมีส่วนลดการใช้พลังงานลงได้
อย่างไร” 

และคำตอบคุ้นหูก็คือ “ปิดไฟ ใช้
คาร์พูล หรือประหยัดด้วยวิธีต่างๆ” 

แตเ่รือ่งแบบนีแ้กก้นัยากเพราะเปน็
นสิยัไปเสยีแลว้ เอ...จะมทีางอืน่ทีท่ำงา่ย
และไดผ้ลมากกวา่นีอ้กีไหมหนอ??? 

จนสัปดาห์ก่อนได้มาสะดุดกับงาน
วิจัยของคุณจิรากรณ์ คชเสนี เข้าพอดี 
งานชิน้นีเ้ปน็การวเิคราะหพ์ลงังานทีใ่ช้
ในการปลูกข้าวของชาวนาไทยด้วยวิธี
การแบบดั้งเดิม (ใช้ปุ๋ยจากธรรมชาติ
และแรงงานสตัว)์ เทยีบกบัการปลกูดว้ย
วิธีการสมัยใหม่ (ใช้เครื่องจักรกล ปุ๋ย 
สารเคมี) ฉันลองอ่านๆ ดูแล้วคำนวณ
ต่อนิดหน่อย 

โอ ้พระเจา้ชว่ย!!! การผลติขา้ว 1 กก. 
ด้วยวิธีการทันสมัยใช้พลังงานมากกว่า
วิธีดั้งเดิมถึง 8 เท่า และที่แย่กว่านั้น 
การผลิตสมัยใหม่ต้องใส่พลังงานมาก
ถึง 11,715 กิโลแคลอรีเพื่อให้ได้ข้าว
มา 4,000 กิโลแคลอรี (1 กก.) เรียก
ได้ว่า “ขาดทุนโดยไม่รู้ตัวจริงๆ” 

ลองมาเจาะดทูีว่ธิกีารผลติสมยัใหม ่
พบว่าพลังงานที่เพิ่มขึ้นมาจากการเพิ่ม
ขึน้ของปจัจยัการผลติภาคอตุสาหกรรม
เปน็หลกั เชน่ ปุย๋เคม ีสารกำจดัศตัรพูชื 

และเครื่องจักรกลการเกษตรกับน้ำมัน
ที่ใช้เติมเพื่อให้มันทำงาน และอีกส่วน
มาจากพลังงานที่ได้จากธรรมชาติในที่
นี้คือ การหมักฟาง ในขณะที่การผลิต
แบบดัง้เดมิไดปุ้ย๋ธรรมชาตจิากมลูสตัว์
และตะกอนจากน้ำหลาก ซึ่งส่วนนี้ได้
หายไปหลังมีการสร้างเขื่อนและเลิกใช้
ควายไถนา 

ถ้าลองตัดปัจจัยธรรมชาติของการ
ผลิตแบบสมัยใหม่ออกไป หรือเทียบ
ได้กับการเผาฟางและตอซังข้าวที่อยู่  
ในนา เท่ากับว่าเราได้ทิ้งพลังงานที่
ธรรมชาติมีให้ไปเปล่าๆ ดังนั้นการจะ
ผลติขา้วใหไ้ด ้1 กก. เทา่เดมิกต็อ้งเตมิ
ปัจจัยการผลิตจากภาคอุตสาหกรรม
หรือปุ๋ยเคมีเพิ่มขึ้นอีก คิดดูซิว่า “จะยิ่ง
ขาดทุนยับเยินไปอีกเท่าไร” 

ยังโชคดีที่ปัจจุบันนี้ ชาวนาไทย
บางส่วนหันมาทำนาอินทรีย์โดยใช้การ
หมักฟางแทนปุ๋ยเคมีและใช้น้ำหมัก
ชีวภาพแทนสารเคมีต่างๆ ซึ่งข้อมูล
งานวิจัยของฟิลิปปินส์และประเทศไทย
ได้พิสูจน์แล้วว่าสามารถลดการใช้
พลังงานในการปลูกข้าวลงได้กว่า 50-
60 เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียว 

สุดยอดไหมหล่ะ... แค่ชาวนาหัน
ไปทำเกษตรอินทรีย์ก็สามารถลดการ
ใช้พลังงานลงได้มากจริงๆ นอกจากนี้
ยังช่วยให้ชีวิตลดความเสี่ยงจากสาร
เคมี สุขภาพก็ดีขึ้น ลดปัญหาหนี้สิน 
ครอบครัวสงบสุข สิ่งแวดล้อมดีขึ้น 
ประเทศชาตปิระหยดัเงนิตรา ลดปญัหา
โลกรอ้น และอืน่ๆ อกีมากมาย เรยีกได้
วา่ ยงิปนืนดัเดยีวไดน้กเปน็สบิๆ ตวัเลย 

เหน็คำตอบหรอืยงัคะวา่ “ขา้วอะไร
เอย่ ปลกูแลว้ฉลาด” ขนาดปลกูยงัฉลาด
เลย แลว้ถา้กนิหละ่ จะยิง่ฉลาดเขา้ไปใหญ ่

แล้วคุณหล่ะ กินข้าวอินทรีย์แล้ว
หรือยัง ! 
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ฉลาดใช้ เรื่อง : รุ่งทิพย์ สุขกำเนิด email : tiffunnies@hotmail.com 

นาหว่าน 
แบบดั้งเดิม 

นาหว่าน 
แบบสมัยใหม่ 

รวมทั้งหมด 

เปรียบเทียบพลังงานที่ใช้
ในการผลติขา้ว1กโิลกรมั
ปัจจัยการผลิต (กิโลแคลอรีต่อกก.)   

แรงงานสัตว์  

แรงงานคน  

ปัจจัยการผลิตจาก
ภาคอุตสาหกรรม 

เมล็ดพันธุ์  

ปัจจัยทางธรรมชาติ  

71.7 

22.7 

96.8 

564.6 

709.5 

1,465.3 

0.0 

130.4 

8,035.7 

240.6 

3,308.4 

11,715.2 
ผลผลิตข้าว 1 กก.เท่ากับพลังงาน 4,000 กิโลแคลอรี   
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โลกออนไลน์  เรื่อง : เต่าทองคะนองเว็บ 

เพราะเกือบทั้งหมดของไฟฟ้าในประเทศไทยมีเชื้อเพลิง
ฟอสซิลเป็นวัตถุดิบต้นทาง มันจึงปล่อยคาร์บอนได-
ออกไซด์มหาศาล ซึ่งมีส่วนสำคัญในการซ้ำเติมสภาวะ
โลกร้อน แล้วเราจะชะลอวิกฤตนี้ได้อย่างไร โดยที่ไม่ต้อง
ตกอยู่ในภาวะขาดแคลนไฟฟ้า 

ล้างบาง 
ถ่านหิน 

ก้าวสู่การ 

ปฏิวัติ
พลังงาน 

องคก์รอนรุกัษส์ิง่แวดลอ้มในระดบั
สากลอย่างกรีนพีซ เสนอทางออกที่จะ
ช่วยลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์
จากการผลิตไฟฟ้า ในรูปแบบที่เรียก
ว่า “แผนปฏิวัติพลังงาน” ผ่านทาง 
http://www.greenpeace.org/seasia/
th/energyrevolution/energyrev 

หวัใจสำคญัของการปฏวิตัพิลงังาน 
คอื การหนัมาใชป้ระโยชนจ์ากศกัยภาพ
พลังงานหมุนเวียนซึ่งมีอยู่มหาศาลใน
ประเทศไทย ควบคู่ไปกับการใช้ระบบ
การผลิตไฟฟ้าแบบกระจายศูนย์และ
การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
เพราะกรีนพีซเชื่อว่า การจัดการ
พลังงานแบบบูรณาการในลักษณะนี้ 
จะช่วยสร้างความมั่นคงและความยั่ง
ยืนทางพลังงานให้กับประเทศไทยได้
ในระยะยาว 

สำหรบัผูท้ีต่อ้งการทราบรายละเอยีด
แบบเจาะลึก สามารถดาวน์โหลดไฟล์ 
PDF ความยาว 100 หน้าไปอ่านเพิ่ม

เติมได้โดยคลิกที่ รายงาน “กระจาย
ศนูยก์ารผลติไฟฟา้ไทย สูร่ะบบพลงังาน
ยั่งยืน” 

แต่การขับเคลื่อนขององค์กรเล็กๆ 
เพียงลำพังคงไม่สามารถสร้างความ
เปลี่ยนแปลงได้โดยง่าย ดังนั้นหากคุณ
เห็นดีเห็นงามกับแนวคิดของกรีนพีซ 
ก็น่าจะเข้ามาร่วมผลักดันให้ทั้งรัฐบาล
ไทยและกระทรวงพลังงานหันมาสนใจ 
พลังงานหมุนเวียน เลิกการผลิตไฟฟ้า
จากถ่านหิน และปฏิเสธพลังงาน
นวิเคลยีร ์ดว้ยการรว่มลงชือ่ในจดหมาย
เรียกร้องการปฏิวัติพลังงาน ไม่ต้อง  
เตรยีมหลกัฐานใหยุ้ง่ยาก แคก่รอกชือ่-
นามสกลุและอเีมลใหถ้กูตอ้งเทา่นัน้เอง 

นอกจากสาระทางวิชาการเกี่ยวกับ
พลังงานหมุนเวียนหลากหลายรูปแบบ 
เว็บไซต์ของกรีนพีซยังมีเกมให้ลองเล่น
แบบเพลนิๆ ที ่http://www.greenpeace 
.or.th/game/ 

ภารกิจของคุณก็คือใช้ค้อนยักษ์  

ทุบทำลายโรงไฟฟ้าถ่านหินซึ่งเป็น
ตัวการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ 
และสร้างกังหันลมที่ผลิตไฟฟ้าอย่าง
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมขึ้นมาภายใน
เวลาที่กำหนด เมื่อแทนที่โรงไฟฟ้า
ถ่านหินทั้งหมดด้วยกังหันลมจึงจะ
สามารถผ่านสู่ด่านต่อไปได้ 

หลังจากได้ทดลองเล่น บอกได้ว่า
ยิ่งผ่านเข้าสู่ด่านลึกๆ ก็จะยิ่งยากขึ้น
เรื่อยๆ เพราะนอกจากจะต้องทุบและ
สร้างมากขึ้นแล้ว จำนวนผู้ไม่หวังดีที่
จ้องจะวางระเบิดกังหันลมก็จะมากขึ้น
ตามไปดว้ย ตอ้งคลกิไวเทา่นัน้พลงังาน
สะอาดถึงจะอยู่รอด 

เมือ่ในความเปน็จรงิ รฐับาลไมเ่คย
หยุดวางแผนสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน
แห่งใหม่ๆ การล้างบางพลังงาน
สกปรกผ่านเกม คงพอช่วยระบาย
ความคับข้องใจของพลพรรคไม่รัก
ถ่านหินได้บ้าง...ไม่มากก็น้อย 

 
 



คอลัมน์นี้ จะนำเสนอท่านผู้อ่าน
ด้วยข้อมูลพลังงานที่น่าสนใจ แล้ว
เชิญชวนให้คิดต่อ ด้วยคำอธิบาย
ขยายความแบบสั้นๆ โดยในฉบับแรก
นี้ ขอเปิดด้วยข้อมูลการใช้ไฟฟ้าที่
แตกต่างกัน 

“ห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆ ใน
กรุงเทพฯ ใช้ไฟฟ้ามากกว่าผู้คนทั้ง
จังหวัดรวมกัน (ซะอีก!)” เป็นข้อมูล
ที่ได้รับการเผยแพร่ออกมามากขึ้น
เรื่อยๆ โดยตัวอย่างของห้างสยาม
พารากอน ใช้ไฟฟ้า 123 ล้านหน่วย
ในปี 2549 ในขณะที่จังหวัดอำนาจ- 
เจริญทั้งปี ใช้ไฟฟ้า 110 ล้านหน่วย 
หรอือยา่งมาบญุครองกบัเซน็ทรลัเวลิด ์
แต่ละห้างต่างก็ใช้ไฟฟ้ามากกว่าการ
ใช้ไฟฟ้าของจังหวัดแม่ฮ่องสอนทั้งปี
เสียอีก 

เราจึงมีข้อมูลมาชวนคิดเพิ่มเติม 
โดยลองดูตัวอย่างการใช้ไฟฟ้าของ 8 
จังหวัดภาคตะวันออกในปี 2549 

เห็นได้ชัดเจนว่า สองจังหวัดซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
จำนวนมากคือ ชลบุรีและระยอง มีปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมกันมากถึงร้อยละ 
70 ของภาคตะวนัออก และตอ่ใหเ้อาปรมิาณการใชไ้ฟฟา้ของ 6 จงัหวดัทีเ่หลอื
มารวมกันก็ยังเทียบไม่ได้กับการใช้ไฟฟ้าของชลบุรีหรือระยองจังหวัดเดียว 

หากลองพิจารณารายละเอียดการใช้ไฟฟ้าภายในจังหวัดระยอง ก็จะยิ่งเห็น
ความแตกต่างมากขึ้นไปอีก 
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ข้อมูลชวนคิด  เรื่อง : ศุภกิจ นันทะวรการิ email : suphakijn@yahoo.com   

กับ
ส่วนใหญ่

ส่วนน้อย

คน
ไฟ

ชลบุรี
7,753

ระยอง
7,359

ฉะเชิงเทรา
2,884

ปราจีนบุรี
1,180

จันทบุรี
693

สระแก้ว
387

ตราด
332

นครนายก
298

การใช้ไฟฟ้าในปี2549
(ล้านหน่วย)



ในขณะที่กิจการขนาดใหญ่เพียง 54 ราย ใช้ไฟฟ้าถึง
ร้อยละ 83 ของจังหวัด แต่บ้านอยู่อาศัยจำนวน 87,936 
ราย รวมกันแล้วใช้ไฟฟ้าเพียงร้อยละ 8 เท่านั้น หากลอง
พจิารณาตวัเลขดแูลว้ กจิการขนาดใหญแ่ตล่ะราย ใชไ้ฟฟา้
เท่ากับบ้านอยู่อาศัย 17,160 ราย ซึ่งคงพอจะเทียบเคียง
ได้กับ “หนึ่งโรงเท่ากับบ้านเรือนหนึ่งอำเภอ” เลยทีเดียว 

เห็นข้อมูลอย่างนี้แล้ว คิดอย่างไรกันบ้าง 
ทั้งนี้ คงไม่ได้จะชวนไปประท้วงให้ยกเลิกผู้ใช้ไฟฟ้า

ขนาดใหญ่ แต่อยากเสนอทางออกสำหรับการวางแผน
ด้านพลังงาน ดังนี้ 

การพัฒนาพลังงานหมุนเวียน ซึ่งส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก 
โดยมีกำลังผลิตไม่กี่เมกะวัตต์หรือไม่กี่กิโลวัตต์ หากเทียบ
กับระบบไฟฟ้าของประเทศ ก็แทบจะไร้ความหมาย แต่
หากเทียบกับการใช้ไฟฟ้าของประชาชนในหมู่บ้าน ตำบล 
หรือแม้กระทั่งอำเภอหรือจังหวัด ดังที่เราได้เห็นกันจาก
ข้อมูลแล้ว พลังงานหมุนเวียนก็กลับมีความหมายมากขึ้น 
เพราะสามารถสร้างให้เกิดการพึ่งตนเองด้วยแหล่ง
พลังงานในท้องถิ่นได้ 

ทั้งนี้ รวมถึงแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพและการ
ประหยัดพลังงานด้วย ถ้าหากเราสามารถประหยัดได้สัก
หนึ่งเมกะวัตต์หรือสิบเมกะวัตต์ ก็เท่ากับการใช้ไฟฟ้าที่

เพียงพอกับประชาชนทั้งตำบลหรือทั้งอำเภอแล้ว 
แต่สำหรับโรงงานและห้างร้านธุรกิจขนาดใหญ่ ซึ่ง

เป็นภาระหลักของการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มขึ้น รวมทั้ง
การสร้างสายส่งไฟฟ้าด้วย รวมกันแล้วหลายหมื่นหลาย
แสนล้านบาท ดังนั้นการวางแผนขยายระบบไฟฟ้าต่อไป 
ควรมีการพิจารณาให้ละเอียดและรอบด้านมากขึ้น เพื่อให้
เกิดความยุติธรรมมากขึ้นในระบบไฟฟ้า 

แล้วการพัฒนาต่อไป ไม่ว่าจะเป็นการสร้างโรงงาน 
สร้างนิคมอุตสาหกรรม หรือเปิดห้างร้าน ห้างสรรพสินค้า
ขนาดใหญ่ ก็ควรจะคำนึงถึงผลได้ผลเสียให้รอบด้านมาก
ขึ้น ไม่ควรคิดแต่ผลกำไรเป็นหลัก เพราะกิจการเหล่านี้
แต่ละราย ใช้ไฟฟ้าเท่ากับประชาชนทั้งอำเภอหรือทั้ง
จังหวัดรวมกันเลยทีเดียว 

แหล่งข้อมูล 
1) นิตยสารสารคดี ฉบับเดือนกันยายน 2551 
2) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2550, 

รายงานไฟฟ้าของประเทศไทยปี 2549, http://www.dede.go.th/
dede/index.php?id=71 เข้าเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2551 

3) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 
2548 อ้างใน หอการค้าจังหวัดระยอง, 2548, 21 ปี หอการค้า
จังหวัดระยอง ทิศทางเศรษฐกิจจังหวัดระยอง 2549, โอฬาร รุ่งเรือง
สุวรรณ (บรรณาธิการ)  

กิจการขนาดใหญ่ 54 ราย 
ใช้ไฟฟ้าร้อยละ 83 

บ้านอยู่อาศัย 87,936 ราย 
ใช้ไฟฟ้าร้อยละ 8 

 

จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า
(จำนวนราย)

สัดส่วนผู้ใช้ไฟฟ้าและปริมาณการใช้ไฟฟ้า
ของจังหวัดระยองจำแนกตามผู้ใช้ไปป้าประเภทต่างๆ

ปริมาณการใช้ไฟฟ้า
จำนวนหน่วย(ล้านหน่วย)

ร้อยละ

0 %
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100 %

บ้านอยู่อาศัย กิจการขนาดเล็ก 
และกลาง 

กิจการ 
ขนาดใหญ่ 

อื่นๆ 

87,936 
ราย 

5,990 
ราย 

1,629 
ราย 

54 ราย 16.93 15.09 

178.38 

5.11 
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บา้นทีอ่ยูส่บาย มพีืน้ทีส่เีขยีวเยอะๆ 
ผลิตไฟฟ้าใช้เองจากพลังงานสะอาด 
แถมขายไฟฟ้าคืนให้รัฐได้อีกต่างหาก 
และเปน็บา้นทีเ่อาใจใสเ่รือ่งสิง่แวดลอ้ม 
ห่วงใยสุขภาพ...ที่สำคัญคือได้อยู่ใกล้
เพื่อนบ้านที่มีแนวคิดแบบเดียวกัน... 

โครงการบ้านจัดสรรที่คิดไปไกล
ถึงการสร้างชุมชนที่ผู้อาศัยล้วนมี
หัวใจสีเขียว อาจไม่ใช่เรื่องใหม่ใน
ต่างประเทศ แต่สำหรับบ้านเมืองของ
เรา แนวคิดดังกล่าวกำลังเริ่มต้น… 

ณัฐพงษ์ จารุวรรณพงศ์ ผลผลิต
จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่ระงับ
การเรียนต่อตามที่ตั้งใจ และปัจจุบัน
ผันกายมาเป็นผู้จัดการทั่วไป บริษัท 
แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวลล็อปเมนต์ 
คอร์ปอเรชั่น จำกัด คือหนึ่งในผู้มี
ความฝันอยากสร้างชุมชนสีเขียวเป็น
พื้นฐาน โดยมีเจ้าของธุรกิจอสังหา 
ริมทรัพย์ยักษ์ใหญ่ในเครือซีพีอย่าง

ทิพาภรณ์ เจียรวนนท์ ที่สนใจเรื่อง
เดียวกันและลงมือสร้างทีมนักวิจัย
ล่วงหน้ากว่า 2 ปี เพื่อให้ชุมชนเมือง
ที่ห่วงใยสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นได้อย่าง
เป็นรูปธรรม 

...ภาคธุรกิจจะเข้ามาช่วยเปลี่ยน 
แปลงสังคมได้อย่างไร...คือโจทย์ที่ทั้ง 
2 ฝ่ายต้องขบคิดร่วมกัน 

เพราะเชื่อว่า การ “สร้าง” บ้าน
เพื่อให้ประหยัดพลังงานได้อย่าง
แท้จริง ไม่ใช่แค่การติดฝ้าเพดาน ติด
กระจกสองชั้น หรือทำกังหันลมโชว์
หน้าหมู่บ้าน “แต่ต้องออกแบบราย
ละเอียดตั้งแต่แรกเริ่ม” 

การลงมือหาคำตอบจากทีมวิจัยที่
มีนักวิจัยหลากหลายด้าน ทั้งอาคาร
ประหยัดพลังงาน และพฤติกรรมของ
มนุษย์ เพื่อตอบโจทย์ว่า ที่ดินแต่ละ
แปลง จะสร้างบ้านอย่างไรจึงจะ
ประหยดัพลงังานและเปน็ Eco Village 

พลังงาน สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ 

...คือ 3 มิติที่บ้านแต่ละหลังจะต้อง
ออกแบบเพื่อให้ครอบคลุมแนวคิด  
ดังกล่าว 

แน่นอนที่สุดว่า ผู้ที่จะมาอาศัย  
อยู่ในหมู่บ้านที่ลดใช้พลังงาน รักษา
สิ่งแวดล้อม และสนใจสุขภาพ จะต้อง
มีความคิดคล้ายๆ กัน เพราะเมื่อ  
ก้าวเข้ามาอาศัยอยู่ในชุมชนเช่นนี้ 
พฤติกรรมการใช้ชีวิตจะต้องเปลี่ยน
ไปจากเดิม อาทิ ต้องแยกขยะ ต้อง
จอดรถที่ลานจอดรถส่วนกลาง ต้อง
ใช้รถสาธารณะของหมู่บ้าน ต้องเดิน
มากขึ้น ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน

     ผู้ที่จะมาอาศัย  
อยู่ในหมู่บ้านที่ลดใช้ 
พลงังาน รกัษาสิง่แวด- 
ลอ้ม และสนใจสขุภาพ 
จะต้องมีความคิด
คล้ายๆ กัน 
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การลงทุนสีเขียว เรื่อง : คู่หูสี่ขา 

…ฝันของคนเมือง Eco 
Village 

หัวใจสีเขียว 



บ้าน ฯลฯ 
ซึง่ณฐัพงษเ์ลา่วา่ ทีผ่า่นมาแนวคดิ

การสร้างบ้านเพื่อให้กลายเป็นชุมชน
สีเขียวได้รับการตอบรับดีมาก แม้จะ
ใช้เพียงแค่การบอกต่อกันแบบปาก
ต่อปากเท่านั้น 

โดยกลุ่มคนที่สนใจแนวคิดเช่นนี้
คือ คนที่มีอาชีพอิสระ ไม่จำเป็นต้อง
ออกไปทำงานนอกบา้นทกุวนั อาจารย์
มหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ
แล้ว และคนชั้นกลางที่สนใจเรื่อง  
สิ่งแวดล้อมเมือง สนใจเรื่องการแยก
ขยะ สนใจเรื่องการประหยัดน้ำ 

เมื่อกลุ่มคนที่สนใจเรื่องเดียวกัน
มารวมตัวกัน การหารือร่วมกันเพื่อ
ลงในรายละเอียดจึงตามมา 

แน่นอนว่า...การสร้างบ้านเพื่อ
ประหยดัพลงังานและใสใ่จสิง่แวดลอ้ม 
จะต้องสอดคล้องกับการใช้ชีวิตแบบ
ปกตใิหม้ากทีส่ดุ ไมใ่ชก่ารฝนืธรรมชาต ิ 
ของการใช้ชีวิตแบบสุดโต่ง 

เพราะเชื่อว่าพลังงานจากฟอสซิล 
กอ่ปญัหาทัง้ตอ่สขุภาพและสิง่แวดลอ้ม 
ดังนั้นไฟฟ้าที่จะใช้จึงต้องมาจาก
พลังงานสะอาดหลากหลายรูปแบบ... 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากแสงอาทิตย์ 

หากบางพื้นที่มีวัตถุดิบเพื่อผลิต
ไบโอแก๊สอยู่ใกล้ๆ ก็จะถูกนำมาใช้ 
โดยเป้าหมายไม่ได้หยุดอยู่แค่การ
ผลิตไฟฟ้าให้เพียงพอกับความต้องใช้
ภายในบ้าน แต่มองไกลไปถึงการขาย
ไฟฟ้าคืนให้กับรัฐอีก 

เพื่อให้ประหยัดการใช้พลังงานได้
มากที่สุด พื้นที่ใช้สอยภายในบ้านจึง
ถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนที่แตกต่างกัน 

ส่วนแรกเป็นพื้นที่ที่เน้นการ
ระบายความร้อนโดยพึ่งพาสายลม
ธรรมชาติ เช่น ห้องทานข้าว ห้องนั่ง
เล่น ก็ต้องออกแบบโดยคำนึงถึง
ทิศทางลม ให้ลมสามารถผ่านได้มาก
ที่สุด 

ส่วนที่สองเป็นพื้นที่ที่เน้นการ
พึ่งพาความเย็นจากเครื่องปรับ
อากาศ เช่น ห้องนอน ก็จะออกแบบ
ให้รับแสงแดดน้อยที่สุด เพื่อให้เป็น
พื้นที่ที่ไม่สะสมความร้อน อาจจะใช้
สวนแนวตั้งเข้ามาช่วย หรือใช้ห้องน้ำ
เป็นตัวป้องกันแสงแดด เครื่องปรับ
อากาศจะได้ไม่ทำงานหนักและ
สามารถประหยัดการใช้ไฟฟ้าได้มาก
ที่สุด 

ขณะที่หลังคาบ้านก็จะถูกใช้เป็น
พื้นที่สีเขียว เพื่อลดความร้อนภายใน
บ้านและได้ใช้ประโยชน์สูงสุด 

น้ำที่ใช้ในบ้านจะถูกแยกออกเป็น 
2 ประเภท คือน้ำประปาจะถูกนำมา

    เมือ่กลุม่คนทีส่นใจ
เรื่องเดียวกันมารวม
ตัวกัน การหารือร่วม
กันเพื่อลงในราย
ละเอียดจึงตามมา 
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     การวิจัยแบบ
ละเอียด...เข้ามามี
บทบาทสูงยิ่งสำหรับ
การสร้างชุมชนเพื่อ
ตอบสนองด้าน 
สิ่งแวดล้อม 
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ใช้เฉพาะที่จำเป็นจริงๆ เท่านั้น ขณะ
ที่น้ำใช้ในชักโครกหรือน้ำสำหรับรด 
น้ำต้นไม้จะใช้น้ำฝนและน้ำที่ผ่านการ
บำบัด การออกแบบจะเข้ามาช่วยลด
ใช้พลังงานจากการปั๊มน้ำที่แตกต่าง
ไปจากบ้านทั่วไปที่ส่วนใหญ่ปั๊มน้ำจะ
ทำงานทุกครั้งที่เปิดใช้น้ำ 

การวิจัยแบบละเอียด...เข้ามามี
บทบาทสูงยิ่งสำหรับการสร้างชุมชน
เพื่อตอบสนองด้านสิ่งแวดล้อม 

ณัฐพงษ์เล่าว่า แม้จะได้แบบบ้าน 
แต่การวางบ้านแต่ละหลังเพื่อให้สอด
รับกับทิศทางของแสงแดดและกระแส
ลมคือสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึง อีกทั้ง
ยังต้องตอบสนองการขยับขยายของ
สมาชิกของครอบครัวในอนาคตได้อีก

ด้วย ที่สำคัญก็คือ ต้องก่อสร้างได้เร็ว 
และเสร็จภายใน 3 เดือน เพื่อให้คุ้ม
ทุนได้เร็วที่สุด 

ดังนั้น แบบบ้านจึงถูกกำหนดขึ้น
โดยมีขนาดเฉพาะที่พร้อมต่อเติม
ขยับขยายในวันข้างหน้า และเพื่อลด
เศษวัสดุเหลือใช้จากการก่อสร้างให้
มากที่สุด ซึ่งคำตอบก็คือไม่ว่าจะเป็น
ด้านไหนของบ้านจะต้องมีขนาด
มาตรฐาน นั่นคือ 3.60 เมตร 

และหากสามารถก่อสร้างบ้านได้
ตามแบบที่ออกแบบไว้อย่างสมบูรณ์ 
จะสามารถประหยดัพลงังานไดถ้งึ 40 
เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับบ้านทั่วไป 

ที่สำคัญคือบ้านที่ออกแบบไว้นั้น
จะต้องใช้ชีวิตอยู่ได้จริง...นั่นคือ
เหตุผลที่ทำให้รางวัลบ้านประหยัด
พลงังานแหง่ป ี2550 ตกเปน็ของ
บริษัท แมกโนเลียฯ แบบทิ้งคะแนน
ห่างจากบริษัทอื่นลิบลิ่ว 

หลงัจากเขา้ไปศกึษาเรือ่งการสรา้ง 
ชุมชนสีเขียวอย่างจริงจัง ณัฐพงษ์
แสดงความเห็นว่า อยากให้แบบบ้าน
ที่นักวิจัยช่วยกันระดมสมองออกมา
เหล่านี้ถูกเผยแพร่ไปกว้างขวางมาก

ยิ่งขึ้น โดยอาจจะเป็นในรูปแบบของ
เฟรนไชน์ เพราะเชื่อว่าหากเป็นแค่
โครงการเดยีวหรอืบรษิทัเดยีวทีล่งมอื
ทำ ผลลัพท์ที่ได้ต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมจะเล็กน้อยมากจนอาจมอง
ไม่เห็น และไม่คุ้มเหนื่อยของการ
คิดค้น 

แตห่ากแนวคดิเดยีวกนันีถ้กูขยาย 
ออกไปยิ่งมากเท่าใดผลลัพท์ที่ได้จะ
สร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างคาดไม่ถึง 
ซึ่งคำตอบส่วนหนึ่งที่ค่อนข้างสำคัญก็
คือ การเห็นความสำคัญจากภาครัฐที่
จะเข้ามาสนับสนุน เพราะการสร้าง
บ้านภายใต้แนวคิดเช่นนี้ไม่อาจแข่ง
ขันได้ในทางธุรกิจ โดยเฉพาะค่าที่ดิน 
และค่าเทคโนโลยีเพื่อผลิตพลังงาน 

การออกแบบบ้านเพื่อจูงใจให้  
ผู้อยู่อาศัยเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อนำ
ไปสู่การประหยัดพลังงาน ห่วงใยและ
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลดีต่อ
สุขภาพ...จึงขยับเข้าใกล้ให้ทุกคนใน
สังคมไทยได้พิสูจน์พร้อมกันว่า... 
ชุมชนเมืองสำหรับผู้มีหัวใจสีเขียว 
เป็นจริงได้สำหรับสังคมไทย 



“

แมจะคุนเคยกับการปนจักรยานมานานเกินยี่สิบป แตก็ยังใจระทึกตึกตัก เมื่อตอง
พาเจาสองลอฝาความวุนวายบนถนนเมืองกรุงเปนครั้งแรกในชีวิต 

ทองกรุง
รัตนโกสินทร 
บนเสนทางจักรยาน...วิบาก?  

ความคิดที่จะขี่จักรยานบนถนนใหญในกรุงเทพฯ ไมเคยยางกรายเขามาในหัวเลยแมแตนอย ยอมรับตามตรง 
กลัวจะโดนพี่ๆ สี่ลอคันโตสอยรวงไปกองอยูกับพื้น ประสบการณการปนของเราจึงถูกจํากัดอยูแคในตรอกซอย ใน
หมูบาน หรือถนนโลงๆ ตามตางจังหวัดเทานั้น 
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เมื่อจะเริ่มตอนแรกของชีพจรลงเทา ซึ่งวางคอน
เซ็ปตของคอลัมนไวใหเปนการทองเที่ยวแบบไมงอ
เชื้อเพลิงฟอสซิล เราจึงตองมองหาเสนทางจักรยานที่
นาสนใจ เพื่อใชเปนสนามทดลองปนและเก็บเรื่องมา
เลาสูกันฟง 

แลวคําตอบก็มาหยุดอยูที่โครงการ “จักรยานชม
กรุงรัตนโกสินทร” อันเปนผลงานชิ้นสุดทายในฐานะ
ผูวาราชการกรุงเทพมหานครสมัยแรกของอภิรักษ 
โกษะโยธิน ดวยเหตุผลที่คิดเอาเองงายๆ 

...ถามีชองทางสําหรับจักรยานชัดเจน มันก็คงไม
เสี่ยงมากมายอยางที่เรากังวลหรอกนา... 

1. 
เพราะเปนแหลงรวมของสถานที่ที่งดงามและมี

คุณคาทางประวัติศาสตร พื้นที่รอบเกาะรัตนโกสินทร
จึงมีเสนหดานการทองเที่ยวเปนอันดับตนๆ เมื่อ
เปรียบเทียบกับบริเวณอื่นของกรุงเทพฯ และเสนหที่
วาก็ดูจะลงตัวกับการเคลื่อนที่แบบไมเรงรีบบนอาน
จักรยาน จึงไมนาแปลกใจที่กรุงเทพมหานครจะ
พัฒนาเสนทางจักรยานทองเที่ยวขึ้นในละแวกนี้ 

โครงการ “จักรยานชมกรุงรัตนโกสินทร” หรือ 
Bangkok Green Bike เริ่มตนขึ้นเมื่อกลางเดือน
สิงหาคมที่ผานมา โดยออกแบบเสนทางการปนให
โฉบผานเปาหมายหลายแหงที่นักทองเที่ยวไมควร
พลาด อาทิ พระบรมมหาราชวัง สวนสันติชัยปราการ 
ถนนขาวสาร ถนนราชดําเนินกลาง อนุสาวรีย
ประชาธิปไตย เสาชิงชา ลานพลับพลามหาเจษฎา
บดินทร สวนสราญรมย รวมทั้งมิวเซียมสยาม 
(Museum Siam) หรือสถาบันพิพิธภัณฑการเรียนรู
แหงชาติ ซึ่งตั้งอยูบนพื้นที่เดิมของกระทรวงพาณิชย 

พาหนะสองลอประมาณ 200 คันถูกกระจายไป
ตามสถานีใหบริการทั้ง 8 สถานีที่เรียงรายกันอยูบน
เสนทางการปน ไดแก สนามหลวงฝงตรงขาม
พระบรมมหาราชวัง หนาโรงละครแหงชาติ กองการ

ทองเที่ยว กทม. สวนสันติชัยปราการ ถนนสิบสาม
หาง ลานคนเมืองหนาศาลาวาการ กทม. 
สวนสราญรมย และทาเตียน 

เวลาทําการระหวางจันทร-ศุกร คือ สิบโมงเชาถึง
หาโมงเย็น ถาเปนเสาร-อาทิตยเขายืดเวลาออกไป
ถึงหนึ่งทุม กติกามีอยูเพียงขอเดียว คือ ออกสตารท
จากสถานีใดก็ตองนําจักรยานกลับมาคืนที่สถานีนั้น 

ทั้งนี้ นักอยากปนทั้งมือใหมมือเกาสามารถขี่
จักรยานละเลียดชมกรุงรัตนโกสินทรไดนานถึง 3 
ชั่วโมง โดยไมตองเสียคาใชจาย แควางบัตรประชาชน
ไวเปนหลักฐานและกรอกเอกสารอีกเล็กนอย 

2. 
เราพาจักรยานสีขาวเขียวออกสูถนนดวยอาการ

ตื่นเตนนิดหนอย ใชเวลาเพียงไมนานเพื่อสรางความ
คุนเคยทั้งกับเจาสองลอและสภาพถนน หลังจากนั้น
ความรูสึกเพลิดเพลินก็เขามาแทน สองขาที่ออกแรง
ปนพาเราโลดแลนไปเรื่อยๆ อยางสบายใจ จนตอง
คอยเตือนตัวเองใหเหลือบมองซายขวาหนาหลังเพื่อ
ระมัดระวังอุบัติเหตุบาง...อยาลืมสิ เรากําลังใชพื้นที่
ถนนรวมกับพวกพี่ๆ สี่ลอ... 

อุปสรรคแรกที่เจอคือ เลนจักรยานซึ่งควรจะอยู
ในชองทางซายสุดของถนน ไมไดปรากฏตอเนื่อง
เหมือนที่เราวาดฝนเอาไว หลายชวงชัดแจม บางชวง
เลือนราง และบางชวงก็หายไปเลย นี่ยังไมใชปญหา
ใหญ เพราะเราสามารถปนชิดซายไปไดเรื่อยๆ 

ที่นาหงุดหงิดกวาเห็นจะเปนบริเวณที่ขีดเสนทาง
จักรยานเอาไวชัดเจน แตโดนรถเกง รถทัวร รถเมล 
มอเตอรไซค ฯลฯ จอดทับเสียเกลี้ยง เชน ถนน
พระอาทิตยตั้งแตหนากองการทองเที่ยว กทม. เรื่อย
มาจนถึงปอมพระสุเมรุ บริเวณแยกสี่กั๊กเสาชิงชา 
และถนนกัลยาณไมตรีซึ่งถูกขนาบดวยกรมแผนที่
ทหารและอาคารแบบโบราณของกระทรวงกลาโหม 
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เราทําไดเพียงขี่จักรยานใหชิดๆ กับรถที่จอด
เหลานั้นแทน มันเลยเปนเลนจักรยานที่คนขี่จักรยาน
ตัวจริงไมไดใชประโยชน แมจะตีเสนขาวและระบาย
พื้นเขียวเพื่อรองรับโครงการจักรยานชมกรุง
รัตนโกสินทร ก็ไมไดหมายความวาสําคัญอะไร
มากมายสําหรับผูรวมใชถนนคนอื่นๆ ...นี่มันเลน
จักรยานหรือเสนทางของ “ลูกเมียนอย” กันเนี่ย... 

ชองทางจักรยานทั้งสองฝงของถนนราชดําเนิน
กลางนั้นประหลาดกวาใครเพื่อน มันไมไดอยูบนถนน
อยางที่ควรจะเปน แตกลับถูกลากขึ้นไปอยูบน      
ฟุตบาธโนน 

ดูเหมือนจะปลอดภัยมากขึ้นเพราะแยกออกจาก
ยวดยานที่แลนอยูบนถนน ทวามันก็กลายเปนการ
แยงชิงพื้นที่ทางเทาไปเสียอีก ไหนจะคนเดินถนน คน
ยืนรอรถประจําทาง ไหนจะรถเข็นขายผลไม ไหนจะ
พวกหาบเรแผงลอย โดยเฉพาะอยางยิ่งละแวกสี่แยก
คอกวัวที่มีการตั้งแผงขายสลากกินแบงรัฐบาล 
โอย...โกลาหลไมนอยเลย ทั้งคนขายคนซื้อ 

สําหรับเรา อุปสรรคขอที่สองคือ ตัวจักรยานของ
โครงการที่ออกแบบมาใหไมมีกระดิ่ง!!! 

จริงอยูวา หากเรากําลังสัญจรบนถนนที่
พลุกพลาน กระดิ่งของจักรยานคงไมสามารถสงเสียง
ถึงหูของคนขับรถคนอื่นๆ ได 

แตอยางนอยการมเีครือ่งมอืสาํหรบัสงเสยีงขอทาง
หรือเตือนผูคนบนทางเทาวา “จักรยานกําลังมาทาง
นี้จา” ก็คงจะเพิ่มความปลอดภัยใหกับคนเดินถนน
คนอื่นๆ ไดมาก 

ทั้งยังชวยใหผูขี่จักรยานไมตองชะลอความเร็วจน
ตองผละเทาจากแปนถีบลงมาสัมผัสพื้นถนนบอยนัก 
...ปนมาเพลินๆ ลมโชยๆ แลวถูกคั่นจังหวะใหหยุด
หลายๆ ครั้งมันก็ไมสนุกเทาไหรนา... 

3. 
หลังจากผานการทดลองเสนทาง “จักรยานชม

กรุงรัตนโกสินทร” ไป 2 รอบ เราคิดวามันก็เปน

กิจกรรมการทองเที่ยวที่นาสนใจอยูไมนอย แตไม
สามารถพูดไดเต็มปากวา จะปลอดภัยรอยเปอรเซ็นต
สําหรับผูนิยมการปนจักรยาน 

เพราะเสนทางจักรยานที่ทับซอนกับผิวการจราจร
ของรถยนต ถือเปนจุดออนสําคัญของโครงการ ซึ่ง
อาจกลายเปนความเสี่ยงภัยสําหรับนักปนมือใหมที่
ไมคุนกับการขับขี่บนถนนใหญ 

ไหนจะตองดูเสนทาง ไหนจะตองระวังคนเดิน ยัง
จะตองคอยระวังรถเฉี่ยวอีก ประมาณวา ถาอยากชม
กรุงรัตนโกสินทรดวยเจาสองลอ ทั้งสมองและสองตา
ของผูขับขี่ก็ตองทํางานกันหนักหนอยละ 

สวนเงื่อนไขที่วา หากอยากแวะเดินชมจุดทอง
เที่ยวนาสนใจแหงใด ตองฝากจักรยานไวกับสถานี
บริการที่อยูใกลเคียงเทานั้น เพราะถาจอดทิ้งขวางจน
จักรยานหายจะตองจายคาปรับเปนเงินถึง 6,000 
บาท!! ก็ดูจะไมคอยสะดวกในทางปฏิบัติสักเทาใด 
เพราะจุดอยากแวะหลายแหงมันหางจากสถานี
บริการชนิดที่ตองเดินกันเหงื่อตกเลยเชียว 

แววๆ มาวา โครงการ Bangkok Green Bike จะ
สิ้นสุดลงในเดือนเมษายนปหนา โดยที่ยังไมมีความ
ชัดเจนวา กรุงเทพมหานครจะทําอยางไรกับโปรเจ็คต
การทองเที่ยวสีเขียวๆ นี้ 

จึงอยากฝากไปถึงทานผูวาฯ กทม. คนเดิมที่กลับ
เขามารับตําแหนงในรอบสองสักหนอย หากคิดจะ
สานตอโครงการจริงๆ ก็ควรจะทําใหเสนทางปน
จักรยานชมกรุงรัตนโกสินทรไดรับความสําคัญจาก
เพื่อนรวมถนนมากกวานี้ เผื่อจะชวยเพิ่มดีกรีความ
ปลอดภัยของผูขับขี่จักรยานขึ้นอีกนิด และถาติด
กระดิ่งใหจักรยานดวยจะเยี่ยมมากๆ 

...แตก็ไมรูวาการตะโกนผานตัวหนังสือแบบนี้จะ
ดังไปถึงหูของผูใหญใจดีหรือเปลานะสิ... 
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ขยะกำลังกลายเป็นปัญหาสำคัญสำหรับสังคมไทย 
โดยขยะที่มีสัดส่วนมากที่สุดคือ ขยะอินทรีย์ ยิ่งประเทศ
ไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ก็ยิ่งมีอินทรีย์วัตถุเหลือทิ้ง
เป็นจำนวนมาก ทำให้ภาระในการจัดการขยะยิ่งมากขึ้น
ทุกที และในหลายๆ ครั้ง การจัดการขยะก็นำไปสู่ความ
ขัดแย้งในสังคมไทย 

แตว่นันีข้ยะกำลงัจะกลายเปน็พลงังานทีม่คีา่ ดว้ยการ  
นำระบบบ่อหมักก๊าซชีวภาพมากำจัดเศษวัตถุอินทรีย์
เหล่านี้ ก๊าซชีวภาพ หรือ Biogas คือ ก๊าซที่เกิดขึ้นตาม
ธรรมชาติจากการย่อยสลายสารอินทรีย์ เช่น กากอาหาร 
มูลสัตว์ โดยจุลินทรีย์ ภายใต้สภาวะที่ปราศจากออกซิเจน 
(หรือที่เรียกว่าสภาพที่ไร้อากาศ) 

ก๊าซชีวภาพประกอบด้วยก๊าซหลายชนิดโดยส่วนใหญ่
มีก๊าซมีเทน (CH4) ซึ่งมีคุณสมบัติสามารถติดไฟได้เป็น
องค์ประกอบหลักถึง 50 - 70 % จึงสามารถนำไปใช้เป็น
เชื้อเพลิงได้เป็นอย่างดี และ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
(CO2) 30 - 50 % ส่วนที่เหลือเป็นก๊าซอื่นๆ เช่น ก๊าซ
ไฮโดรเจน (H2) กา๊ซออกซเิจน (O2) กา๊ซไฮโดรเจนซลัไฟด์ 
(H2S) ก๊าซไนโตรเจน (N2) และไอน้ำ 

เดิมที เวลากล่าวถึงก๊าซชีวภาพเรามักจะนึกถึง “ก๊าซ  
ชี้หมู” แต่จริงๆ แล้ว อินทรีย์วัตถุทุกชนิดสามารถนำผลิต
ก๊าซชีวภาพได้ แต่จะได้จำนวนก๊าซชีวภาพมากน้อยแค่
ไหน หรือจะเกิดก๊าซยากง่ายเพียงใด ขึ้นอยู่กับชนิดของ
อินทรีย์วัตถุ เช่น มูลสัตว์จะเกิดก๊าซชีวภาพง่ายกว่าพืชสด 

เพราะอินทรีย์วัตถุในมูลสัตว์ถูกย่อยมาแล้วรอบหนึ่งใน
กระเพาะของสัตว์ จุลินทรีย์จึงย่อยสลายต่อได้ง่ายกว่า   
ดังนั้น หากจะนำขยะอินทรีย์มาใช้ในการหมักก๊าซชีวภาพ
ก็ควรมีการบดย่อยให้เป็นชิ้นเล็กก่อน และในช่วงเริ่มต้น
การหมัก เราจะต้องใส่มูลสัตว์ลงไปก่อน เพื่อให้เกิดก๊าซ
ชีวภาพได้เร็วขึ้น 

การนำขยะอินทรีย์มาหมักในบ่อก๊าซชีวภาพ นอกจาก
จะเป็นการช่วยกำจัดขยะ ลดกลิ่นเหม็นและแมลงวันใน
บรเิวณนัน้ลงแลว้ การหมกัขยะในบอ่ทีป่ราศจากออกซเิจน
เป็นเวลานาน จะทำให้ไข่พยาธิและเชื้อโรคตาย ส่วนกาก
ที่ได้จากการหมักของบ่อหมักก๊าซชีวภาพก็ยังสามารถใช้
เป็นปุ๋ยอินทรีย์ได้อีกด้วย 

ในแง่พลังงาน เราสามารถนำก๊าซชีวภาพนี้ไปใช้แทน
พลังงานฟอสซิลด้วย โดยก๊าซที่ได้จากบ่อหมักที่มีขนาด
เล็ก (เช่น ขนาดเล็กกว่า 100 ลบ.ม.) ก็สามารถนำไปใช้
แทนเชือ้เพลงิหงุตม้ เชน่ กา๊ซหงุตม้ได ้(หรอืถา่นและฟนื) 
ส่วนก๊าซที่ได้จากบ่อหมักขนาดใหญ่สามารถนำไปใช้แทน
น้ำมันดีเซล น้ำมันเตา และก๊าซในการผลิตกระแสไฟฟ้า 
และหากกระแสไฟฟา้ทีผ่ลติไดม้มีากเกนิกวา่ความตอ้งการ
ใช้ก็สามารถขายเข้าสู่ระบบไฟฟ้าภายใต้ฐานะของผู้ผลิต
ไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) และเล็กมาก (VSPP) ได้ 

สำหรับชุมชนอาจใช้ถังหมักก๊าซแบบยอดโดม (Fixed 

เป็นก๊าซ
ชีวภาพ

ขยะ
แปลง
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ถังหมักก๊าซชีวภาพต้นแบบของกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 



dome digester) ซึ่งมีลักษณะเป็นทรงโดมฝังอยู่ใต้ดิน 
โดยก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้จะถูกเก็บไว้ในส่วนของยอดโดม 
ซึง่เหมาะสำหรบัโรงอาหารขนาดใหญข่องบรษิทั โรงพยาบาล 
โรงเรียน โรงแรม ตลาดสด หรือสถานปฏิบัติธรรม  

โดยโรงงานอาหารในบริษัทปูนซเีมนตไ์ทยแกง่คอย   
จ. สระบรุ ีซึง่มขีนาดบอ่หมกั 16 ลบ.ม. ซึ่งสามารถรับขยะ
อินทรีย์ได้มากกว่าวันละ 25-30 กก. และเกิดก๊าซ
ชีวภาพซึ่งสามารถนำมาใช้แทนก๊าซหุงต้มในการทำ
อาหารได้ถึงวันละ 2 ชั่วโมงครึ่ง ใช้เงินลงทุนประมาณ 
100,000 บาท (ผู้สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 
saichit.chawana@gmail.com) 

ส่วนความพยายามของนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าไผ่   
อ. แก่งคอย จ. สระบุรี ที่จะทำให้โรงเรียนบ้านป่าไผ่กลาย
เป็นโรงเรียนปลอดขยะ จึงช่วยกันกำจัดเศษอาหารและ
ขยะอินทรีย์ด้วยถังหมักก๊าซชีวภาพขนาด 500 ลิตร 2 
ใบ (รวมเป็น 1 ลบ.ม.) ซึ่งสามารถรับขยะได้ประมาณ
วันละ 10 กก. และทำให้เกิดก๊าซชีวภาพซึ่งสามารถนำ
มาใช้ในการหุงต้มได้วันละ 45 นาที ใช้เงินลงทุน
ประมาณ 38,500 บาท (ผู้สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 
saichit.chawana@gmail.com) 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้
พัฒนาถังหมักก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์ต้นแบบ ขนาด 
2 ลบ.ม. สามารถรับขยะได้ประมาณวันละ 15-20 กก. 
ค่าลงทุนประมาณ 40,000 บาทต่อชุด และค่าเดินระบบ
และบำรุงรักษาประมาณ 10,000 บาทต่อปี สามารถ
ประหยัดเงินจากการซื้อก๊าซหุงต้ม ปุ๋ยอินทรีย์ ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะ รวมทั้งสิ้น 27,600 บาทต่อ

ปี ดังนั้น จึงสามารถคืนทุนได้ในเวลาประมาณ 2 ปี 5 
เดือน (ผู้สนใจสามารถดูคู่มือและแบบแปลนของถังหมกั
แบบนีไ้ดท้ี ่http://www.dede.go.th/dede/fileadmin/
upload/nov50/july51/book01.pdf ) 

สำหรับเมืองขนาดใหญ่ เราก็สามารถเรียนรู้ได้จาก
โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์และพลังงานเทศบาลนครระยอง 
ซึ่งเป็นโครงการนำร่องผลิตไฟฟ้าจากจากขยะมูลฝอย 
รองรับปริมาณขยะอินทรีย์ได้ประมาณวันละ 60 ตัน โดย
ผลิตก๊าซชีวภาพสำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแส
ไฟฟ้า กำลังการผลิต 625 กิโลวัตต์ สามารถผลิตกระแส
ไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่าปีละ 5.1 ล้านหน่วย และขายไฟฟ้า
เข้าระบบได้ประมาณปีละ 3.8 ล้านหน่วย หรือคิดเป็นเงิน
ได้ประมาณ 5.8 ล้านบาทต่อปี รวมทั้งผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ประมาณ 5,562 ตันต่อปี คิดเป็นเงินได้ประมาณ 5.6 
ล้านบาทต่อปี 

จะเหน็ไดว้า่ ประเทศไทยซึง่มขียะชมุชนประมาณ 14.5 
ล้านตันต่อปี ซึ่งประมาณครึ่งหนึ่งนั้นเป็นขยะอินทรีย์ 
(มากกว่า 7 ล้านตัน/ปีหรือประมาณ 20,000 ตัน/วัน) 
จึงเป็นศักยภาพที่เราสามารถนำมาแปลงเป็นพลังงาน
ไฟฟ้าได้มากกว่า 1,000 ล้านหน่วย/ปี หรือเพียงพอ
สำหรับความต้องการใช้ไฟฟาของจังหวัดเล็กๆ ถึง 4-5 
จังหวัด หรือหากเทียบเป็นมูลค่าก็ประหยัดค่าไฟฟ้าได้  
ไม่ต่ำกว่า 3,000 ล้านบาท/ปี ดังนั้น ขยะอินทรีย์จึงเป็น
ขุมพลังข้างบ้านที่เราไม่อาจมองข้ามเลยทีเดียว 
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ระบบบ่อหมักก๊าซชีวภาพแบบยอดโดม 
ที่นำมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียนปลอดขยะ 

บ่อตากกาก

เครื่องย่อยเศษอาหาร

บ่อเติมเศษอาหาร

ก๊าซนำไปใช้งาน

ท่อดึงกาก

บ่อล้น

บ่อหมัก

ระบบบ่อก๊าซชีวภาพบริษัทปูนซีเมนต์

ระบบบ่อหมักก๊าซชีวภาพแบบยอดโดมในบริษัท 



ถ่านหินสะอาด ! มันมีอยู่ในโลกนี้ด้วยรึ ผมอุทานกับตัว
เอง ตามประสาคนที่มักจะตามโลกไม่ค่อยทัน โดยเฉพาะ
โลกของพ่อค้าที่มักจะมีคำโฆษณาใหม่ๆ ที่เราคาดไม่ถึงมา  
 บอกกับเราอยู่เสมอ 

ไม่ต้องประหลาดใจหรอก นักวิชาการด้านพลังงานท่าน
หนึ่งบอกกับผม ตอนนี้พ่อค้าพลังงานเขาปลุกกระแส
ถ่านหินสะอาดกันครึกโครม ที่เมืองไทยก็เพิ่งมีการจัด
ประชุมเกี่ยวกับเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด ทั้งพ่อค้าพลังงาน 
นักวิชาการและหน่วยงานราชการที่เข้าร่วมประชุมต่างอ้าง
เหตุผลและความเป็นไปได้ของการใช้ถ่านหินสะอาดกัน
ยกใหญ่ ราวกับว่าต่อไปนี้มนุษยชาติไม่ต้องกังวลกับปัญหา
มลพิษจากถ่านหินอีกแล้ว 

ทำไมถ่านหินที่เคยถูกนักสิ่งแวดล้อมโจมตีมาตลอดว่า
เป็นแหล่งพลังงานสกปรก เป็นวายร้ายทำลายสิ่งแวดล้อม
และบ่อนทำลายชีวิตมนุษย์ กลับกลายเป็นถ่านหินสะอาดที่
เป็นมิตรสิ่งแวดล้อมไปได้ 

กระทรวงพลังงานของไทยเสนอว่าถ่านหินสะอาดคือ
พลังงานทางเลือกที่จะมาช่วยสร้างความยั่งยืนทางพลังงาน
แก่ประเทศ ทั้งนี้ เพราะประเทศไทยมีสัดส่วนการใช้เชื้อ
เพลิงจากถ่านหินในการผลิตไฟฟ้าเพียงร้อยละ 15 ถือว่า
น้อยมากเมื่อเทียบกับการใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า
ซึ่งมีถึงร้อยละ 71 จากเชื้อเพลิงทั้งหมดที่ใช้ในการผลิต
พลังงานไฟฟ้าของประเทศ นั่นหมายความว่า ควรมีการเพิ่ม
การใช้ถ่านหินและโรงไฟฟ้าถ่านหินมากขึ้นในอนาคต 

สำหรับชาวแม่เมาะได้ฟังวิสัยทัศน์ของรัฐข้างต้นแล้วคง
สะดุ้ง เพราะจากประสบการณ์ในชีวิตของพวกเขา คงยังไม่มี
ใครพบเจอถ่านหินสะอาดที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม สิ่งที่พวก
เขาประสบก็คือ เสียงระเบิดเหมืองและมลพิษจากโรงไฟฟ้า
ถ่านหินที่บ่อนทำลายชีวิตพวกเขาวันแล้ววันเล่า 

หากพิจารณาข้อเสนอของกลุ่มสนับสนุนถ่านหินให้ดีจะ
พบว่า ถ่านหินสะอาดคือการนำถ่านหินแบบเดิมๆ ที่เคยใช้
และมีปัญหามลพิษนั่นแหละ มาผ่านกระบวนการการผลิต
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาช่วยซักฟอกให้
ถ่านหินมีมลพิษน้อยลง เทคโนโลยีนี้ถูกเรียกว่า เทคโนโลยี
ถ่านหินสะอาด 

สำหรับ “ถ่านหิน” ไม่ว่าจะคุณภาพดีเลวหรือสกปรกแค่
ไหนก็ตาม เมื่อถูกนำเข้ามาผ่านเทคโนโลยีนี้ก็จะกลายร่าง
เป็น ถ่านหินสะอาด ไปในทันที 

เป็นที่แน่นอนว่าเทคโนโลยีเหล่านี้อยู่ในความดูแลของผู้
เชี่ยวชาญ ประชาชนทั่วไปอย่างเราๆ ท่านๆ คงตอบไม่ได้ว่า
มันจะทำให้ถ่านหินสะอาดจริงหรือไม่ และเมื่อเราสอบถาม

ถ่านหิน
สะอาด
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รู้ทันเล่ห์พลังงาน  เรื่อง : นาวิน โสภาภูมิ email : navinpang@yahoo.com   

ไม่เคยมีอยู่จริง



ขอ้มลูไป ผูเ้ชีย่วชาญเหลา่นีก้จ็ะคงเอาตวัเลขการตรวจวดัและ
ค่ามาตรฐานอะไรต่างๆ มาบอกกับเรา และคงโน้มน้าวให้
เราเห็นว่าตัวเลขที่ตรวจวัดมาไม่เกินค่ามาตรฐาน ดังนั้น
ประชาชนอยา่งเราจงึควรสบายใจไดว้า่ ถา่นหนิมนัสะอาดจรงิ 

เทคโนโลยถีา่นหนิสะอาดจงึเปน็ทางออกทีช่ว่ยปลดปลอ่ย
ให้ถ่านหินพ้นจากการเป็นตัวการหลักในการสร้างปัญหา
โลกรอ้นและการกอ่มลพษิ และเปน็ขอ้อา้งของกลุม่สนบัสนนุ
ถ่านหินที่จะสร้างความชอบธรรมในการใช้ถ่านหินผลิต
ไฟฟ้าต่อไป โดยนำไปรวมกับข้ออ้างเดิมๆ ที่ว่าถ่านหินราคา
ถูกและมีปริมาณสำรองในโลกอีกมากสามารถใช้ได้นับร้อย
ปี โดยไม่สนใจปัญหาสภาวะโลกร้อนและเสียงร้องทุกข์ของ
ประชาชนที่ประสบปัญหามลพิษจากถ่านหิน 

หากเราจำแนกแยกแยะกระบวนการทำให้ถ่านหิน
สะอาดในเชิงการสร้างความหมายต่อสังคม จะพบว่า วิธีการ
สำคัญที่ทำให้ถ่านหินสะอาด ก็คือการสร้างความรู้และ
เทคโนโลยีถ่านหินสะอาดขึ้นมา โดยมีคณะผู้เชี่ยวชาญเป็น  
ผู้กำหนดขั้นตอน วิธีการและการปฏิบัติการที่จะทำให้
ถ่านหินสะอาดและมีการสร้างความหมายว่าถ่านหินสะอาด
คืออะไร เพื่อที่จะสื่อสารและทำให้สังคมเห็นว่าถ่านหิน
สะอาดมีความเป็นไปได้จริง 

เมื่อความรู้และความหมายเกี่ยวกับถ่านหินสะอาดถูก
เผยแพร่ออกสู่สังคมผ่านสถาบันวิชาการ หน่วยงานรัฐ การ
ประชุมวิชาการ หรือการโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆ  มันก็

จะไปกลบเกลื่อนและปิดทับภาพถ่านหินสกปรกให้เลือน
หายไป ทำให้ภาพถ่านหินสกปรกถูกแทนที่ด้วยภาพของ
ถ่านหินสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ทั้งที่ถ่านหินก็คือ
ถ่านหินเดิมๆ ที่เคยก่อมลพิษนั่นเอง  

ในสังคมที่เชื่อมั่นความรู้ของผู้เชี่ยวชาญ มักจะยอมรับ
ความหมายที่ถูกสร้างขึ้นมานี้ โดยละเลยที่จะตั้งคำถามว่า 
ถ่านหินสะอาดคืออะไรและมันสะอาดได้อย่างไร  เมื่อเราไม่
ตั้งคำถาม การผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินและเทคโนโลยีถ่านหิน
สะอาดก็จะกลายเป็นสิ่งปกติ ธรรมดาที่เราจะไม่กังวลใจถึง
พิษภัยของมันอีกต่อไป และมันจะถูกอ้างถึงเพื่อสร้างความ
ชอบธรรมในการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเพิ่มมากขึ้น 

หากเราตั้งคำถามและพิจารณาข้อมูลต่างๆ เพิ่มเติม จะ
พบว่า ยังมีข้อถกเถียงเกี่ยวกับเทคโนโลยีถ่านหินสะอาดอีก
มาก อาทิ กลุ่มกรีนพีชได้ตั้งคำถามและท้าทายข้อจำกัดของ
เทคโนโลยีถ่านหินสะอาดในหลายประเด็น เช่น เทคโนโลยี
ถ่านหินสะอาดยังอยู่ในขั้นตอนของการพัฒนา ต้องใช้เวลา
อีกหลายสิบปีและใช้เงินวิจัยอีกหลายพันล้านเหรียญสหรัฐ 
กว่าจะได้ผลตามที่กล่าวอ้าง เทคโนโลยีถ่านหินสะอาดมี
ต้นทุนในการลงทุนสูงมากเมื่อเทียบกับโรงไฟฟ้าถ่านหิน
ทั่วไปจึงเป็นไปได้ยากที่จะใช้เทคโนโลยีนี้กับทุกโรงไฟฟ้า 
ขณะที่การทำเหมืองถ่านหินก็ยังสร้างผลกระทบต่อ  
สิ่งแวดล้อมอยู่เช่นเดิม 

ถา่นหนิสะอาดจงึไมใ่ชส้ิง่ทีผ่ดุบงัเกดิขึน้เองโดยธรรมชาติ
และมนัไมเ่คยสะอาดโดยตวัมนัเอง แตม่นัถกูสรา้งความหมาย
ขึ้นมาโดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญและกลุ่มผลประโยชน์ ที่ทำให้
ถ่านหินสกปรกก้อนเดิมกลายเป็นถ่านหินสะอาด ด้วย  
ความรู้และเทคโนโลยีแบบใหม่ อย่างไรก็ดี ข้อถกเถียงเกี่ยว
กับเทคโนโลยีถ่านหินสะอาดคงจะยังมีอยู่ต่อไป และคงไม่มี
ข้อสรุปโดยง่าย 

หากเราพิจารณาชีวิตชาวบ้านที่ประสบชะตากรรมจาก
การทำเหมืองและโรงไฟฟ้าถ่านหินอย่างเห็นใจ และให้ความ
สำคัญกับหายนะที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากปัญหาโลกร้อนใน
ปัจจุบันและอนาคต เราคงตัดสินใจกันได้ว่า จะยังใช้
พลังงานจากถ่านหินกันต่อไป  หรือว่าจะลดลงแล้วหันไปหา
แหล่งพลังงานอื่นๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสังคม
มนุษย์  ถ้าเรามีเงินทุนและผู้เชี่ยวชาญมากพอที่จะสร้าง
เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด เราก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรในการ
สร้างเทคโนโลยีพลังงานสะอาดอื่นๆ ได้เช่นกัน  

ถ่านหินสะอาดคือการนำถ่านหิน
แบบเดิมๆที่เคยใช้และมีปัญหา
มลพษินัน่แหละมาผา่นกระบวน
การการผลิตพลังงานไฟฟ้าที่ใช้
เทคโนโลยตีา่งๆเขา้มาชว่ยซกัฟอก
ใหถ้า่นหนิมมีลพษินอ้ยลงเทคโนโลยี
นี้ถูกเรียกว่าเทคโนโลยีถ่านหิน
สะอาด
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อ. สนามชัยเขตและ อ. พนม- 
สารคาม ตั้งอยู่ใน จ. ฉะเชิงเทรา ซึ่ง
ในพื้นที่นี้ประชาชนส่วนมากประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำนาข้าว ไร่
มันสำปะหลัง สวนยางพารา  สวน-
มะม่วง  และพืชผักผลไม้ต่างๆ 

เพราะมีแหล่งน้ำที่ค่อนข้างจะ
เพียงพอต่อการเพาะปลูก และแหล่ง
อาหารสำคัญก็คือ คลองระบมและ
คลองสียัดที่มาบรรจบกันเป็นคลอง
ท่าลาดแล้วไหลลงสู่แม่น้ำบางปะกง  
ที่อำเภอบางคล้า  

หมูบ่า้นของผมอยูใ่น ต. คูย้ายหม ี 
อ. สนามชัยเขต มีกลุ่มออมทรัพย์
และกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ที่ชาวบ้าน
บริหารจัดการกันเองเป็นเครือข่าย 
12 กลุ่มบ้าน 

ใน อ. สนามชัยเขต ซึ่งเป็นผู้ผลิต
ข้าวอินทรีย์ที่ได้รับมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ไทย (มกท.) และมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ยุโรป (อียู) ผลิตข้าว
จำหน่ายในไทยและยุโรป  

ส่วนใน อ. พนมสารคาม ก็มี

สถานที่วิจัย ส่งเสริมและให้ความรู้
เรื่องเกษตรตั้งอยู่ใน ต. เขาหินซ้อน 
นั่นคือศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหิน
ซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

พวกเราก็มีความสุขกันดีตาม
ประสาคนชนบทนั่นแหละครับ แต่
เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา เราได้
ทราบข้อมูลว่ามีโรงไฟฟ้าที่ผ่านการ
คัดเลือกข้อเสนอการรับซื้อไฟฟ้าจาก
ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (ไอพีพี) 
ทั้งหมด 4 โรง 

ซึ่งบ้านเรา พนมฯ-สนามชัยฯ 
ก็ได้มา 1 โรง คือโรงไฟฟ้าถ่านหิน
ขนาด 600 เมกะวัตต์ใช้ถ่านหินวัน
ละ 5,000 ตันต่อวัน ของบริษัท 
เนชั่นแนล เพาวเวอร์ซัพพลาย จำกัด 
ในเครือเกษตรรุ่งเรืองพืชผล โดยจะ
สรา้งทีน่คิมอตุสาหกรรม 304 เฟส 2  
ที่ ต. เขาหินซ้อน อ. พนมสารคาม 
ซึ่งเป็นเขตติดต่อกับ อ. สนามชัยเขต 
และอยูร่ะหวา่งการทำรายงานวเิคราะห์
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) 

...งานเข้าแล้วละครับพี่น้อง 

หลงัจากนัน้พวกเรากเ็ริม่หาขอ้มลู
เกีย่วกบัผลกระทบทีเ่กดิจากโรงไฟฟา้
ถ่านหินมาเผยแพร่ให้ความรู้กับ
สมาชิกในเครือข่ายและหมู่บ้านใกล้
เคียงพร้อมทั้งตั้งชื่อหน่วยงานใหม่
ลา่สดุของพวกเราวา่ เครอืขา่ยตดิตาม
ผลกระทบโรงไฟฟ้าถ่านหินตำบลเขา
หินซ้อน (คตฟ.) 

พวกเราได้ออกหนังสือถึงหน่วย
งานราชการ องค์กรภาคส่วนต่างๆ 
ใหเ้ผยแพรป่ระชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชน
ได้รับรู้ข้อมูลของโครงการโรงไฟฟ้า 
ตลอดจนผลกระทบต่างๆ 

และแล้วเราก็ได้รู้อะไรอีกอย่างว่า 
หน่วยงานต่างๆ ที่เก็บภาษีจาก
ประชาชนเหล่านั้นพึ่งพาอาศัยอะไร
ไม่ได้เลย มิหนำซ้ำผู้บริหารบางคน
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จับเข่าเล่าเรื่อง เรื่อง : โยธิน มาลัย 

โรงไฟฟ้าถ่านหิน
เขาหินซ้อน

จะมี

เมื่อ

พวกเรากม็คีวามส
ขุ

กันดีตามประสาคน

ชนบทนัน่แหละครบั




บางองค์กรกลับสนับสนุนโรงไฟฟ้า
เพราะมีผลประโยชน์ร่วมและใช้
อิทธิพลข่มขู่ไม่ให้ประชาชนที่ไม่เห็น
ด้วยกับโครงการโรงไฟฟ้าออกมาร่วม
คัดค้าน 

แต่เราก็ยังรวมพลังตั้งใจรณรงค์
ให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 14 
และ 21 กนัยายนทีผ่า่นมา เครอืขา่ยฯ 
ได้จัดเวทีให้ความรู้และร่วมลงลายมือ
ชื่อคัดค้าน ในพื้นที่ ต.เกาะขนุน อ. 
พนมสารคาม มีประชาชนทั้งในและ
นอกพื้นที่มาร่วมเวทีจำนวนมาก 

ซึ่งเครือข่ายได้ให้ข้อมูลถึงผล
กระทบต่างๆ ยกตัวอย่างมาจาก
แม่เมาะและระยองว่ามีมลพิษทาง
อากาศทำให้เกิดโรคระบบทางเดิน
หายใจ  ภาวะฝนกรดทำให้พืชผล
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ทางการเกษตรเสียหาย เกิดการแย่ง
ชิงน้ำจากประชาชน 

เพราะโรงไฟฟ้าที่จะสร้างที่บ้าน
ของเรา ต้องใช้น้ำจากคลองระบมวัน
ละ 38 ล้านลิตรต่อวัน และจะปล่อย
นำ้เสยีทีเ่ปน็นำ้อณุหภมูสิงูลงคลองจะ
ทำลายสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กในน้ำทำให้
เ สี ย ร ะ บ บ นิ เ ว ศ แ ล ะ ยั ง เ ป็ น
ปั จ จั ย ที่ ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน 

อีกทั้งเกิดมลภาวะทางสังคม คือ
ทำให้ประชาชนแบ่งเป็น 2 ฝ่าย ขัด
แย้งกันเองคือฝ่ายที่มีผลประโยชน์
แอบแฝงและหลงเชื่อในคำโฆษณา
ของโรงไฟฟ้า และอีกฝ่ายคือกลุ่ม
เกษตรกรที่ห่วงใยในสุขภาพตัวเอง
และลูกหลานในอนาคต ซึ่งไม่มั่นใจ
ในมาตรการป้องกันผลกระทบของ

โรงไฟฟ้า รวมทั้งวิธีการประชานิยม
ในรูปแบบต่างๆ ของบริษัทในเครือ
เกษตรรุ่งเรืองฯ และผู้ผลิตกระดาษ
ดับเบิ้ลเอ เพื่อให้ได้มาซึ่งลายมือชื่อ
และเอกสารต่างๆ โดยที่ชาวบ้านบาง
คนอาจไม่รู้ตัวว่าถูกนำไปประกอบ
รายงาน (อีไอเอ) 

พวกเรารู้สึกเอือมระอาการ
ทำงานที่ผ่านมาของหน่วยงานที่รับ
ผิดชอบด้านมลพิษและสิ่งแวดล้อม  
ในจังหวัด 

นี่คือเหตุผลบางประการที่ทำให้
คน อ. พนมสารคาม อ. สนามชัยเขต 
และทั้ง จ. ฉะเชิงเทรา ไม่ต้องการโรง
ไฟฟ้าโดยเฉพาะถ่านหิน 

ขอหลวงพ่อโสธรจงคุ้มครองคน
แปดริ้ว 

พวกเรารูส้กึเออืมระอาการทำงานทีผ่า่นมาของหนว่ยงานทีร่บัผดิชอบดา้นมลพษิและสิง่แวดลอ้มในจงัหวดั

แตเ่รากย็งัรวมพ
ลงั

ตัง้ใจรณรงคใ์หค้วามรู้

อยา่งตอ่เนือ่ง

คอลัมน์นี้เปิดกว้างสำหรับทุกชุมชนที่ต้องการเล่าเรื่องราวจากบ้านของตนเอง ในทุกแง่มุมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพลังงาน เพื่อบอกกล่าวถึง 
ความทุกข์-ความสุข จากประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานโดยตรง 

สนใจส่งเรื่องเล่าจากบ้านของท่านมาได้ที่ energymag@hotmail.com  เรื่องที่ได้รับการตีพิมพ์ จะมีรางวัลเล็กๆ น้อยๆ จาก สสส.   
มอบให้เป็นกำลังใจด้วยค่ะ  



สวัสดีทักทายท่านผู้อ่านทุกท่านครับ
รายงานตัวกันสักนิดที่เห็นใช้คำนำหน้าชื่อว่าน.สพ.

มิใช่แปลว่านักหนังสือพิมพ์นะครับแต่ย่อมาจากนาย
สัตวแพทย์ทั้งนี้เพื่อจะเป็นการประชาสัมพันธ์วิชาชีพ
สนองคุณครูบาอาจารย์แทนการไหว้ครูว่า..

สัตวแพทย์นั้นมิได้ทำหน้าที่รักษาดูแลแต่สุนัขแมว
หรือหมูไก่วัวเท่านั้นแต่สัตวแพทย์มีหน้าที่ดูแลสุขภาพ
สรรพสัตว์ทุกชนิดตั้งแต่นกHummingbirdตัวละ5กรัม
จนถึงปลาวาฬBlueWhaleหนัก210ตัน(ถ้าไดโนเสาร์
ลุกขึ้นมาเดินๆเฉิบๆก็ต้องตามรักษากันจนได้)เดี๋ยวนี้
มีการรักษากันกระทั่งกุ้งหอยปะการังกัลปังหาหรือ
แมลงก็เป็นเรื่องที่ทำกันอยู่เป็นกิจวัตรในบางที่

ต้องขยายต่อว่าการรักษาที่ว่าเหมือนโม้แต่ไม่ได้โม้
นะครับ(ขอยืมmottoคุณสมรักษ์มา)เช่นการดามขา
แมงมุมขาหักการเจาะตรวจเลือดทากทะเลแมงดาทะเล
กระทั่งการผสมเทียมแมงมุมก็มีทำกันมาแล้ว

และจากการที่ต้องดูแลรักษาสรรพสัตว์นี่เองที่ทำให้
สัตวแพทย์ต้องมีความรู้ความเข้าใจในสัตว์ที่กำลังรักษา

ลำพงัความรกัเทา่นัน้ยงัไมพ่อจะตอ้งมคีวามรู้ความเขา้ใจ
ด้วย(ข้อนี้คุณผู้ชายที่แต่งงานแล้วคงทราบดี)มิใช่แต่
สตัวแพทยเ์ทา่นัน้นะครบัเราทา่นควรจะตอ้งมคีวามเขา้ใจ
ในสรรพสัตว์ที่เราจะรักหวงแหนต้องการจะปกปักรักษา
ด้วยไม่เช่นนั้นมีตัวอย่างเกิดขึ้นมาหลายครั้งแล้วว่า
ความปรารถนาดีอาจจะส่งผลร้ายก็ได้

ยกตวัอยา่งงา่ยๆคอืเรือ่งเตา่แกม้แดงหรอืเรยีกอกีอยา่ง
ว่าเต่าญี่ปุ่นที่หาซื้อได้ทั่วไปตามร้านขายปลาตู้ที่ใหญ่
หน่อยคนเราซื้อมาเลี้ยงพอโตหน่อยคับตู้สงสารก็เอา
ไปปล่อยโดยความปรารถนาดีว่าทำบุญกับเต่า(เต่าจะได้
ไม่เรียกแม่..ยังจำโฆษณาน้ำยาดับกลิ่นเต่าได้ไหมครับ)
เต่าจะได้ไปอยู่ตามแม่น้ำลำคลองอิสระเสรีกว้างใหญ่

แต่ขาดความรู้ความเข้าใจว่าเต่าแก้มแดงมิใช่สัตว์ที่มี
อยู่ในระบบนิเวศของประเทศไทยไม่รู้ว่าเมื่อปล่อยไปแล้ว
เต่าญี่ปุ่นเป็นเต่าที่หากินเก่งโตเร็วเอาตัวรอดได้ดีกว่า
เต่าไทยจะมีปัญหาแก่งแย่งที่อยู่อาศัยแย่งอาหารการกิน
แย่งที่ขยายพันธุ์ของเต่าไทยเป็นการรบกวนสมดุลระบบ
นิเวศจนอาจจะมีผลกระทบต่อประชากรเต่าของไทยได้
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สัตว์มหัศจรรย์ เรื่อง:น.สพ.รัฐพันธ์พัฒนรังสรรค์email:tomrattapan@yahoo.com

เต่าแก้มแดงจากwww.epofclinic.com

เปิดม่าน
เต่าญี่ปุ่น



ถ้าท่านไปตามวัดแล้วบอกว่าเต่ายังมีเยอะอย่างเต่า
บัวหรือเต่าบึงหัวเหลืองลองสังเกตดูไหมครับว่าส่วนใหญ่
เปน็เตา่มอีายมุาก(ไมรู่้เรยีกวา่เตา่แกไ่ดไ้หมเนีย่)หาเตา่
วัยรุ่นรุ่นเต่าเด็กเต่าเอ๊าะๆได้ยาก(ถ้าเรียกลูกเต่า
อาจจะไม่ได้ท่านที่อ่านนิยายบู๊ลิ้มจะทราบว่าลูกเต่าเป็น
คำด่าไม่สุภาพครับ)

บางท่านอาจจะนึกว่าอ๋องั้นเอาไปปล่อยที่ญี่ปุ่นก็ได้
มีตังค์ญี่ปุ่นแค่นี้เองไปบ่อย..ก็ยังผิดอีกนั่นแหละครับ
ไม่ใช่ผมหาเรื่องท่านแต่อย่างใดเพราะจริงๆแล้วเต่า
แก้มแดงที่ว่านี้เป็นสัตว์ท้องถิ่นของอเมริกาครับเรียกว่า
Red-earedSliderแต่คนแรกๆที่เอามาขายในประเทศ
ไทยน่าจะเอามาจากญี่ปุ่นจึงเรียกว่าเต่าญี่ปุ่นถ้าท่าน
จะเอาไปปล่อยที่ญี่ปุ่นก็อาจจะมีผลกระทบกับระบบนิเวศ
ที่ญี่ปุ่นได้ครับ

ในกรอบเล็กๆรายตัวก็เป็นเช่นนี้
ในกรอบใหญ่ๆแบบมหภาคก็มีเรื่องที่เข้าใจผิดพลาด

แล้วอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายใหญ่โตได้เช่นการนำ
เอาไข่เต่าทะเลมาเพาะฟักในตู้ฟักเพื่อช่วยประชากรเต่า
(จากการศึกษาพบว่าลูกเต่าที่ออกจากไข่มาเป็นร้อยๆ
ตัวต่อหลุมไข่หนึ่งหลุมจะมีชีวิตรอดจนถึงอายุหนึ่งปีได้
ไม่ถึง1เปอร์เซ็นต์เพราะโดนล่ากินจากสัตว์ที่ใหญ่กว่า)
ก็เลยเกิดแนวคิดว่าไปขุดไข่เต่ามาฟักในตู้เลี้ยงในที่เลี้ยง
ให้อายุเกินหนึ่งปีให้มีขนาดใหญ่หน่อยเพื่อเลี่ยงการถูก
กินจากสัตว์ผู้ล่า

ในหลักการนี้ดีครับแต่ก็ต้องใช้ความเข้าใจในเรื่องผล
ของอุณหภูมิที่มีต่อเพศของลูกเต่าที่ฟักออกมา(เลี่ยงไม่
ได้จริงๆคำว่าลูกเต่าเนี่ย)คือถ้าอุณหภูมิอยู่ในช่วงต่ำจะ
เป็นเพศผู้ถ้าอุณหภูมิสูงจะเป็นเพศเมียในหลุมไข่
ธรรมชาติก็จะมีการไล่ลำดับของอุณหภูมิทำให้เกิด
สัดส่วนที่เหมาะสมของทั้งสองเพศแต่ตู้ฟักที่อุณหภูมิ
สม่ำเสมอลูกเต่าจะออกมาเป็นเพศเดียวกันหมด

คงจะดูไม่จืดเลยนะครับถ้าสัดส่วนประชากรของสอง
เพศไม่ได้สมดุลกันมากๆเช่นถ้าคนเรามีผู้หญิง95
เปอร์เซ็นต์ผู้ชาย5เปอร์เซ็นต์(นี่ยังไม่นับที่เบี่ยงเบนอีก
นะครับ)โลกจะวุ่นวายกันแค่ไหนผู้ชายไปไหนคงต้อง
นุ่งเจียมห่มเจียมเดินกระมิดกระเมี้ยนไม่ควรมองสบตา
ผู้หญิงที่มองตาเป็นมันอยู่รายรอบ

กลับมาเรื่องของเราท่านผู้อ่านอย่าinกับเรื่องสมมต
มากถึงขั้นเอาไปฝันนะครับเดี๋ยวจะกลายเป็นฝันร้ายมาก
กว่าฝันดีจะหาว่าไม่เตือน

บทความต่อๆไปที่ผมจะเขียนจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ให้ท่านผู้อ่านได้รู้เรื่องราวของบรรดาสรรพสัตว์ต่างๆที่
เป็นเพื่อนร่วมโลกของเราหากท่านไหนอยากให้เล่าเรื่อง
ตวัอะไรเปน็พเิศษก็emailมาหาผมหรอืจดหมายมาบอก
กองบรรณาธิการได้นะครับ

ผมเคยเขยีนบทความคลา้ยๆกนันี้วา่ดว้ยเรือ่งพฤตกิรรม
สัตว์ในนิตยสารโลกสีเขียวที่ปิดตัวไปแล้วแต่อันนั้นจะ
ค่อนข้างไปทางพฤติกรรมศาสตร์สัตว์ครั้งนี้ผมจะเน้นที่
สัตว์แต่ละกลุ่มแต่ละตัว

จะมีทั้งข้อมูลที่น่าสนใจของสัตว์นั้นๆเช่นมีผึ้งหลาย
ชนิดที่ไม่ผลิตน้ำผึ้งหอยทากมีสองเพศในตัวเองม้าน้ำ
ตัวผู้เป็นฝ่ายอุ้มท้องสิงโตที่ขึ้นเป็นจ่าฝูงใหม่จะฆ่าลูกของ
จ่าฝูงตัวเก่าปลาหมึกยักษ์ตัวผู้มีอวัยวะเพศอยู่ที่หนวด
ฮิปโปอยู่ในน้ำเกือบทั้งวันแต่ว่ายน้ำได้ไม่เก่งอูฐไม่ได้เก็บ
น้ำไว้ที่หนอกปลาบางชนิดเคลื่อนย้ายช่องทวารมาอยู่ที่
คอตุ่นปากเป็ดเป็นสัตว์มีพิษจิงโจ้สามารถหยุดการเจริญ
เติบโตของตัวอ่อนในครรภ์ได้ฯลฯ

อยากให้เขียนเรื่องอะไรแนะนำมาได้นะครับ
เอาไว้เจอกันฉบับหน้าครับสวัสดีครับ
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เต่าทะเลออกไข่ในหลุมไข่(ภาพจาก
ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือ
www.navy.mi.th/turtles/biologies.htm)


เต่าญี่ปุ่น



ขอสวัสดีงามๆ สําหรับการเจอกันครั้งแรก ระหวางวายรายกับผูอานที่สนใจเรื่องราว
ของพลังงานทางเลือกที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โชคดีนะเนี่ยที่วายรายสามารถฉกชิง

พื้นที่ของนิตยสารมาได 1 หนา ก็เลยตั้งใจวาจะใชเปนสนามทดสอบความรูตางๆ 
เกี่ยวกับเรื่องพลังงาน ซึ่งรับรองวาไมยากโหดหินเกินไป เพราะสวนใหญจะเปนเรื่อง 

ความรูรอบตัว หรือไมก็หยิบมาจากเรื่องราวที่นําเสนอภายในเลม 

สําหรับฉบับนี้ขอซอมมือดวยเกมเติมอักษร กติกางายๆ คือ อานคําใบแลวเติมคําตอบลง
ในชองวาง แค 10 ขอเทานั้น หมูๆ อยูแลว ลุยเลยดีกวา 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

ชื่อ-นามสกุล 
 
 
 

ที่อยู 

จะเติมคําตอบลงไปในหนานี้แลว
ถายเอกสารหรือเขียนคําตอบลงใน
ไปรษณียบัตรก็ไดตามสะดวก สง
ถึงทีมงานนิตยสารพลัง+งาน 
211/2 ซ.งามวงศวาน 31        
ต. บางเขน  อ. เมือง  จ. นนทบุรี 
11000 ภายในวันที่ 10 มกราคม 
2552 แลวรอลุนวาคุณจะเปน 1 
ใน 5 ผูโชคดีที่ไดรับหนังสือ 
“พลังงาน : งานที่มีพลัง” ไปอาน
เพิ่มพูนความรูดานพลังงานหรือไม 

...สําหรับฉบับนี้วายรายตอง
ขออําลาไปกอน พบกันใหม
ในอีก 3 เดือนขางหนา.. 

_ั  _  _  _  า  _  

_  า  _  _  _้ำ  _ั  _  

_  _  _  _ิ  เ  _  _  

แ  _  _  แ  _  _  

_  _ี  _  _ี  _  

_  _ี  เ  _  _  

_ุ  _ิ  _  _  _ี  _  

เ  _ื่  _  _  

_  า  _  _  _  _  _  _  า  _ิ  

แ  _  _  เ  _  _  _ี่  

สองลอบวกสองขา ปนพาไปไดทุกที่ 

พืชพลังงานที่ใครๆ ก็สนใจปลูกเพื่อผลิตไบโอดีเซล 

บอหมักกาซชีวภาพจะตองปราศจาก 

ผลผลิตพลังงานจากดวงอาทิตย 

ชื่อขององคกรสิ่งแวดลอมระดับสากลที่เสนอแผนปฏิวัติพลังงาน 

ประเทศใดกันนะที่มีรถไฟขับเคลื่อนดวยพลังไบโอแกส 

สิ่งมีชีวิตเล็กๆ ที่ชวยยอยสลายซากอินทรีย 

สรางขึ้นมากักเก็บน้ำ เพื่อการชลประทานและผลิตไฟฟา 

เชื้อเพลิงหลักที่ใชผลิตไฟฟาในประเทศไทย 

อุปกรณสําคัญที่ใชเก็บพลังงานและปลอยออกมาใหใชงาน 
ในรูปของกระแสไฟฟา 
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โดย : วายราย 



สมัครสมาชิก
...รูหรือไมวาหลังบานของทุกคนมีขุมทรัพยพลังงาน...ผลิตไดเองในชุมชนได 
ตราบนานเทานาน...แถมราคาถูกและไมเปนอันตรายตอสุขภาพอีกตางหาก... 
หากสนใจและอยากหาคําตอบ เพียงแคสมัครสมาชิกนิตยสารฉบับกะทัดรัด “พลัง+งาน”  
เพื่อรวมปฏิบัติการพลังงานเพื่อชุมชนไปพรอมกัน...ทุกคําถามเรื่องพลังงาน เรามีคําตอบ 

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

พิเศษสุด...สมัครวันนี้รับนิตยสารพลัง+งาน ฟรี 1 ปเต็ม

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

ที่อยู.............................................................................................................................................................................
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ตีฆ้อง

ปฏิบัติการพลังงานทางเลือกเพื่อชุมชนสุขภาพ
มูลนิธินโยบายสุขภาวะและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
“พลังงานทางเลือกเพื่อชุมชนสุขภาพ” ชุดโครงการสนับสนุน 
จัดการความรู้ และประเมินผล โครงการวิจัยและพัฒนา “พลังงาน
ทางเลือกเพื่อสุขภาพในชุมชน” เมื่อ 8-9 กันยายน 2551  
ณ ห้องประชุมแกรนด์ฮอลล์ โรงแรม เดอะริช อ. เมือง จ. นนทบุรี 
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ร้องป่าว

สสส.เปิดให้ทุนปี2552
 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) ประกาศสนับสนุนทุนโครงการสร้างเสริมสุข
ภาพที่มีความคิดสร้างสรรค์ ที่ต้องการทดสอบ
ต้นแบบ หรือกลวิธีใหม่ๆ โดยใช้ฐานความรู้และหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีโอกาสยั่งยืน และหวัง
ผลระยะยาว ไม่เกินโครงการละ 500,000 บาท 
 
    ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaihealth.or.th  
หรือโทร 0-2298-0500 ต่อ 1111-1114 

รับสมัครชุมชนเข้าร่วมแผนพลังงาน
ชุมชน
กระทรวงพลังงาน เปิดรับสมัคร อบต. หรือ ทต.  
ที่สนใจเข้าร่วมโครงการจัดทำแผนพลังงานชุมชน 
300 ชุมชนในปี 2552 เพื่อเสริมสร้างทัศนคติของ
การใชพ้ลังงานอย่างยั่งยืน การสรรหาเทคโนโลยี
พลงังานทดแทน และการอนรุกัษพ์ลงังาน ผา่นกระบวน 
การวางแผนพลังงานชุมชนแบบมีส่วนร่วม เพื่อก่อให้
เกิดการพึ่งพาตนเองและการบริหารทรัพยากร
พลงังานในพืน้ทีใ่หเ้กดิประโยชนส์งูสดุ ภายใตแ้นวคดิ 
“เศรษฐกิจพอเพียง” 
      ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.energy.go.th  
  หรือโทร 0-2223-3344 ต่อ 2263 



กอนหนานั้นฉันตองอดยากปาก
หมอง เพราะปลาในคลองอยูในชวง
การแพรพันธุและวางไขตนเดือน 7 
หรือราวเดือนกรกฎาคม ซึ่งปลาใน
ชวงนี้จะมีแตไข เนื้อจะแหงๆ และกิน
ไมอรอย  

สวนปลานิล ปลาทับทิม และปลา
กะพงในชองแชน้ำแข็งของแมคา เห็น
แลวก็ตองตัดใจเลิกกินมันเสียเมื่อ
นึกถึงเรื่องที่พี่อุบล อยูหวา แหงเครือ
ขายเกษตรกรรมทางเลือกอีสาน เลา
ใหฟงถึงชะตากรรมของกลุมผูเลี้ยง
ปลาในกระชังที่ลุมน้ำชี 

ซึ่งพวกเขาตองแบกภาระความ
เสี่ยงเปนหนี้จากการเพาะเลี้ยงปลา
นิล ปลาทับทิมในกระชัง หลังเกิด
ปญหาเห็บระฆังแพรระบาดและปลา
เปนแผล พรอมกับถูกเหลาผูพิทักษ
สิ่งแวดลอมตราหนาวาเปนผูสราง
มลพิษในการเพาะเลี้ยง 

โดยที่คนขายหัวอาหารซึ่งเปนคน
เดียวกันกับคนรับซื้อปลาจากชาว
บานไปขาย โดยอาศัยระบบ “ครบ
วงจร” ในการสงเสริม ยังคงสามารถ
หากลุมลูกคาใหมๆ เพื่อเลี้ยงปลาใน
กระชังทดแทนคนเกาที่เลิกรางไป 

แมคาเจาประจําบอกฉันวา ปลา
สรอยที่ไดมาเปนปลายกยอในแมน้ำ
ที่คนแกเอามาขาย ปลาที่เห็นถูกผา
ทองและลางมาสะอาด  ฉันจับใสถุง

กะเกณฑในใจวาสวนหนึ่งจะแกงปา 
สวนหนึ่งจะตมเค็ม 

เครื่องแกงที่ใชมีพริกไทย 10 
เม็ด เกลือนิดหนอย กะป 1 ชอนแกง 
หอมแดง 7 หัว โขลกใหละเอียดเขา
กันดี  จากนั้นตักเครื่องแกงใสหมอ 
ขยํามะขามเปยกกับน้ำเทตามลงไป
เพื่อใหมีรสเปรี้ยวเล็กนอย 

ใสปลา น้ำตาลโตนดหรือน้ำตาล
ปบ ขิงซอย 5–6 แวน และพริกแหง 
2 เม็ด 

พอน้ำเดือดชิมรสและปรุงใหมี
ครบ 3 รส คือ เค็ม หวาน เปรี้ยว
ตามชอบ ปลอยใหเดือดอีกทีแลวใส
เห็ดฟาง  จากนั้นเคี่ยวไฟใหงวด หาม
คน จนกระดูกปลาเปอย แตเนื้อปลา
ไมยุยถึงขั้นละลายไปกับน้ำแกง  

เคล็ดลับที่ทําใหกระดูกปลาเปอย
แตเนื้อไมยุยเละ อยูที่เราใสน้ำตาล
ลงไปตอนเริ่มปรุงนั่นเอง ซึ่งในสมัย
กอนเวลาแมตมเค็ม จะใสออยปอก
เปลือกควั่นเปนทอนสั้นๆ ลงไป สวน
ขิงแมบอกวาถาไมมีก็ใสขาแทนกันได 
3–4 แวนแคพอใหหอม ไมอยางนั้น
จะขื่นเสียรสน้ำแกง 

ตํารับนี้ฉันเพิ่มเห็ดฟางลงไปดวย 
หากไมมีหรือไมชอบก็เลือกที่จะไมใส
ไดเชนกัน 

กลางเดือนกันยายน กอนวันเพ็ญเดือนสิบซึ่งเปนชวงวันบุญสารทไทย เปนชวงที่ปลา
เริ่มจะมีติดรถพุมพวงมาขายใหกับลูกคาสมาชิกหมูบานจัดสรร 

ปลาสรอย 
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ตม-ยำ-ทำ-แกง email : romsuan@hotmail.com  เรื่อง : แมนอย 
 
 



หากเราถือวาพืชพันธุคือเพศแม คอยเฝาทะนุถนอมปกปองโลก และยังคอย
เยียวยารักษาเมื่อยามเราเจ็บไข ตนยานางและรางจืดก็เปนสตรีที่คอยขจัดพิษ
ออกจากรางกายไดอยางดี 

ใบยานางเปนอาหารเลิศรส โดยเฉพาะอาหารรสแซบ
ของชาวอีสาน จําพวกตมและซุปหนอไม ชาวปกษใตก็
นิยมใชใบยานางทําแกงเลียง และแกงอื่นๆ ดวย กลิ่น
หอมและรสชาติของใบยานางจึงชวยใหอาหารอรอยยิ่งขึ้น 

ใบรางจืดแมไมไดเปนอาหารที่คนทั่วไปรูจัก แตถาสืบ
เสาะในภูมิปญญาบางทองถิ่น พบวามีการนําใบรางจืดมา
เปนผักกินกับอาหารเชนกัน 

ถาเปรียบเทียบรูปทรง สัดสวนของสองสาวยานางและ
รางจืด พบวามีความคลายกันมาก แมภาษาวิชาการที่
แบงแยกวาเปนพืชคนละวงศ แตทั้งสองก็เปนไมเถาหรือ
ไมเลื้อย และมีสรรพคุณทางยาสมุนไพรคลายๆ กัน คน
โบราณใชเถาหรือใบรางจืดแกไข และใชเถาและใบยานาง
ตมกินแกไขเชนกัน  รางจืดอาจโดดเดนในแงสมุนไพร
มากกวา เพราะในตํารับตํารากลาววา รางจืดมี “รสจืด” 
และเปนยาเย็น ซึ่งชวยแกไขรอนๆ แกพิษรอนตางๆ พิษ
ผิดสําแดงหรือกินอาหารพิษ รวมถึงพิษจากเห็ด และ
สรรพคุณที่นักดื่มเหลานิยมบอกตอกันมาแตอดีต คือ 
รางจืดชวยแกอาการเมาคางไดอยางดี 

ยานางอาจไมโดดเดนในแงสมุนไพรมากนัก แตก็มี
ประสบการณการใชที่นํามาทดแทนเมื่อหารางจืดไมได ใช
ทั้งแกไข ถอนพิษผิดสําแดง แกเมาคางเชนกัน 

แตอยากจะบอกขาววา นักวิชาการเพิ่งจะศึกษาฤทธิ์

ของยานางและรางจืดถึงการตานพิษจากยาฆาแมลง แต
เดิมเรามักไดยินคําบอกเลามากมายวา สุนัขตัวดุๆ ถูก
วางยาเบื่อ แตรอดชีวิตเพราะตมน้ำรางจืดกรอกปาก และ
เคยมีการศึกษาตามมาอีกหลายครั้งที่พบวา รางจืดชวย
ถอนพิษจากยาฆาแมลงได แตครั้งนี้นักวิชาการอยากรูวา 
ยานางและรางจืด ใชไดดีเหมือนกันหรือไม 

ผลการทดลองกับหนู (ผูนาสงสาร) ออกมาวา หนูที่
ไดรับยาฆาแมลง กลุมออรกาโนฟอสเฟต ซึ่งเปนกลุมสาร
เคมีที่ใชในการเกษตรทุกวันนี้ หนูตาย ๑๐๐ % กลุมที่
สอง และสาม เมื่อไดสารพิษเหมือนกลุมแรกแลว ก็ใหสาร
สกัดรางจืดและยานาง ผลออกมาวา หนูที่ไดสารสกัด
รางจืด รอดตาย ๓๐% หนูที่ไดสารสกัดยานางรอดตาย 
๕๐ % คุณยาของเราปกปองชีวิตไดดีกวารางจืดอีก 

แตอยาไดเลือกวาเปนตนไหนเลย ขอเราไดเก็บใบ
ยานางและรางจืดมาตากแหงเก็บไว และชงน้ำรอนๆ พอ
อุนๆ ดื่มกินเปนประจํา นอกจากชวยลดสารพิษแลว ยัง
ชวยแกอาการมึนๆ และลดไขไดอีกดวย และในตํารา
โบราณ ผูที่มีอาการหืดหอบเรื้อรัง ขอใหตมใบรางจืดกิน
เปนประจําจะชวยบรรเทาอาการได และอาการรวมสมัย
ของผูมีความดันโลหิตสูง ก็นาจะจิบชารางจืดอุนๆ สักวัน
ละแกว ชวยลดความดันจะ 

สองสาวกําจัดพิษ www.school.obec.go.th

ยานางและรางจืด 
สองสาวกําจัดพิษ 

www.bloggang.com
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สมุนไพรใกลรั้ว เรื่อง : กระรอกบาน 
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