“FUEL for ALL” รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง (รวช.) พบผู้ปฏิบัติงาน ถ่ายทอด
นโยบายสายงานและวั ฒ นธรรมองค์ ก าร SPEED (Synergy-ProactivityEmpathy-Entrepreneurship-Digitalization) ปี 2564
รวช. จัดงาน “FUEL for ALL” พี่ ๆ ผู้บริหาร พบผู้ปฏิบัติงานสายงาน รวช. ถ่ายทอดนโยบายการ
ดาเนินงานของสายงาน รวช. ในปี 2564 รองรับแผนยุทธศาสตร์ของ กฟผ. เน้นการปรับตัวให้ทันต่อโลก นา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพงาน พร้อมก้าวเข้าสู่ธุรกิจใหม่ สร้างรายได้ให้กับ กฟผ. และ
สนับสนุนโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ เพื่อให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 นางราณี โฆษิตวานิช รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง (รวช.) เป็นประธานใน
งาน “FUEL for ALL” พี่ ๆ ผู้บริหาร พบผู้ปฏิบัติงานสายงาน รวช. เพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ แผนงานที่
สาคัญในปัจจุบันและอนาคต โดยมี นายอาพล กิติโชตน์กุล ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารเชื้อเพลิง (ชชห.) นายมาโนช
ชูช าติว รรณกุล ผู้ ช่ว ยผู้ ว่าการเหมืองแม่เมาะ (ชชม.) และผู้ บริห ารระดับฝ่ าย ร่ว มถ่ายทอดนโยบายการ
ดาเนินงานของสายงาน รวช. ในปี 2564 ณ หอประชุมออดิทอเรียม อาคาร 50 ปี กฟผ. (ท.103) สานักงาน
ใหญ่ กฟผ. และเผยแพร่ ผ่ า นระบบ EGAT Live (http://live.egat.co.th) และระบบ Zoom Video
Conference ไปยังเหมืองแม่เมาะด้วย
นางราณี โฆษิตวานิช รวช. กล่าวว่า บทบาทของ กฟผ. ในยุคที่ต้องเผชิญกับเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่าง
รวดเร็ว (Disruptive Technology) ทาให้ต้องแสวงหาโอกาสในการทาธุรกิจใหม่ ๆ พัฒนานวัตกรรมมาใช้เพิ่ม
ประสิ ทธิภ าพในการทางาน นอกเหนื อ จากภารกิจหลั กในการผลิ ตและส่ งไฟฟ้าแบบเดิม กฟผ. ก็จะต้อง
ปรั บ เปลี่ ย นบทบาทมุ่งสู่ การเป็ น ผู้ให้ บ ริการด้านพลังงานอย่างครบวงจร เพื่อให้ ส ามารถตอบโจทย์ความ
ต้ อ งการของลู ก ค้ า ที่ แ ตกต่ า งกั น ดั ง นั้ น สายงาน รวช. เป็ น สายงานหนึ่ ง ที่ จ ะต้ อ งขั บ เคลื่ อ นองค์ ก ารให้
เจริญเติบโตยิ่งขึ้น โดยผลักดันการทาธุรกิจในการจัดหาก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) และจัดตั้งโครงการหน่วย

ธุรกิจ LNG เพื่อรองรับการลงสนามธุรกิจจัดหาและนาเข้า LNG อย่างเต็มรูปแบบในอนาคต รวมทั้งการจัดหา
เชื้ อ เพลิ ง ชี ว มวลส าหรั บ โรงไฟฟ้ า ชุ ม ชน และความร่ ว มมื อ ในการศึ ก ษาความเหมาะสมโครงการ LNG
Receiving Terminal สาหรับโรงไฟฟ้าภาคใต้ร่วมกับบริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) พัฒนาโครงการสถานีเก็บ
รั กษาและแปรสภาพก๊าซ LNG ในพื้น ที่ภ าคใต้ ให้ เป็นไปตามแผนพัฒ นากาลั งการผลิ ตไฟฟ้า ของประเทศ
(PDP2018) เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานให้กับประเทศไทย และเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับ
องค์การ
ด้านนายอาพล กิติโชตน์กุล ชชห. กล่าวว่า สาหรับภารกิจสาคัญที่จะต้องเร่งดาเนินการในปี 2564
ประกอบด้วย การเตรียมความพร้อมด้านเชื้อเพลิง ได้แก่ การสนับสนุนงานเหมืองแม่เมาะ คือ การศึกษาการ
ใช้ถ่านหินนาเข้าสาหรับผลิตไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เพื่อเตรียมความพร้อมรับกับเหตุการณ์ใน 4-5 ปีข้างหน้า
ที่ปริมาณถ่านหินจะมีไม่เพียงพอสาหรับผลิตกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ การศึกษาเปรียบเทียบต้นทุน
ค่าเชื้อเพลิงโรงไฟฟ้าแม่เมาะกับโรงไฟฟ้าอื่นในระบบ โดยมีการศึกษาและเปรียบเทียบเชื้อเพลิงถ่านหิน ใน
ปัจจุบัน ซึ่งมีการคิดต้นทุนเชื้อเพลิงจากการขุด-ขนถ่านหินในระดับลึกที่มีผลกระทบต่อต้นทุนเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น
รวมถึงการศึกษาความเป็นไปได้ในการนาก๊าซธรรมชาติมาใช้ที่ กฟผ.แม่เมาะ แทนการใช้เชื้อเพลิงถ่านหินในปี
2592 ซึ่งจะไม่มีเชื้อเพลิง ถ่านหินใช้ในการผลิตไฟฟ้าแล้ว และการพัฒนาพื้นที่ภายหลังการทาเหมือง (PostMining) โดยจ้างที่ปรึกษาออกแบบรูปแบบการพัฒนาพื้นที่ภายใต้ความเหมาะสมของโครงการแม่เมาะเมืองน่า
อยู่ ทั้งด้านพลังงาน เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว ตามศาสตร์พระราชา โคก หนอง นา โมเดล เป็น
ต้นแบบ เพื่อรองรับการปิดเหมืองในอีกเกือบ 30 ปีข้างหน้า ซึ่งจะทาให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่าง
ยั่งยืน ส่วนการศึกษาความเหมาะสมโครงการ LNG Receiving Terminal สาหรับโรงไฟฟ้าภาคใต้ ซึ่งเป็น
ธุรกิจนาเข้า LNG และสถานีเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติเหลว Onshore ในพื้นที่ภาคใต้ จะต้อง
ดาเนินการให้เป็นไปตามแผน PDP2018 โดยคาดว่าจะดาเนินการเสร็จในปี 2569 พร้อมกันนี้ ยังมีการบริหาร
จัดการรับ-ส่ง เชื้อเพลิงให้เป็นไปตามความต้องการของโรงไฟฟ้า กฟผ. การจัดหาเชื้อเพลิงชีวมวลสาหรับ
โรงไฟฟ้าชุมชนแม่แจ่ม และทับสะแก เพื่อมุ่ งเน้นการใช้พลังงานสะอาด และการพัฒนาศูนย์ข้อมูลเชื้อเพลิงให้
เป็นศูนย์กลางด้านข้อมูลที่สามารถนาเสนอข้อมูลเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหารได้อย่างรวดเร็ว
สาหรับภารกิจสาคัญของเหมืองแม่เมาะ นายมาโนช ชูชาติวรรณกุล ชชม. กล่าวว่า ในปี 2564 มีงาน
ที่ท้าทายมากขึ้น ได้แก่
การทาเหมืองระดับลึก ซึ่งบางพื้นที่หน้างานแคบ เสี่ยงต่อการพังทลายของบ่อเหมืองและแรงดันน้าใต้
ดิ น จึ ง ต้ อ งมี ก ารบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งด้ ว ยแผนปฏิ บั ติ ก ารรองรั บ โดยค านึ ง ถึ ง ความปลอดภั ย ของ
ผู้ปฏิบัติงานเป็นหลัก นอกจากนี้ มีงานวางแผนการทาเหมืองที่ต้องควบคุมคุณภาพถ่านที่ส่งให้กับโรงไฟฟ้าแม่
เมาะให้มีแคลเซียมออกไซด์ (CaO) ต่ากว่า 32 เปอร์เซ็นต์
งานวิศวกรรมธรณี มีการปรับปรุงคุณสมบัติดินเลน ซึ่งเป็นฐานของที่ทิ้งดินในอนาคตให้มีความมั่นคง
งานธรณีวิทยา มีการสารวจธรณีเทคนิคเสถียรภาพบ่อเหมือง งานสิ่งแวดล้อม มีการพัฒนาระบบตรวจวัด
สิ่งแวดล้อมให้ทันต่อสถานการณ์แบบ Real Time งานขออนุญาตพื้นที่ เพื่อดูแลส่งเสริมให้ประชาชนโดยรอบ
อาเภอแม่เมาะ ช่วยกันปลูกป่าและพืชพลังงาน ใช้สาหรับโรงไฟฟ้าชุมชนต่อไป
ทั้งนี้ ยังมีงานบารุงรักษาเครื่องยนต์ต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการทาเหมืองระดับลึก การพัฒนานวัตกรรม
เช่น ศึกษา การนาโดรนติดกล้องถ่ายภาพความร้อนมาใช้ตรวจสอบระบบสายพานเพื่อลดเวลาในการทางาน
การนาระบบ SCADA มาใช้กับระบบจ่ายไฟฟ้า ลดเวลาในการหาสาเหตุความผิดปกติของระบบไฟฟ้า รวมทั้ง

ศึกษาการติดตั้ง Solar Cell ที่อาคารควบคุมคุณภาพน้าและอาคาร 300 ซึ่งเป็ นอาคารที่มีการใช้งานเกือบ
ตลอดทั้งวัน
ทั้งนี้ ในช่วงท้ายของงาน รวช. ได้ถ่ายทอดวัฒนธรรมองค์การ SPEED (Synergy-ProactivityEmpathy-Entrepreneurship-Digitalization) ภายหลังจากการ Workshop สร้างวัฒนธรรมองค์การ
ร่วมกับพี่สิงห์และผู้บริหารระดับฝ่ายขึ้นไป เพื่อสร้ างความเข้าใจและตระหนักถึงความหมายของ SPEED
ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น อีกทั้งได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานที่มาร่วมงานในหอประชุม ออดิทอเรี ยม
และผู้ที่รับชมการถ่ายทอดสด ร่วมออกแบบให้ กฟผ. เป็นอย่างไรใน 2-3 ปีข้างหน้า และสอบถามข้อสงสัย
ต่าง ๆ ต่อ พี่ ๆ ผู้บริหาร เพื่อร่วมกันเสนอแนะแนวทางในการดาเนินงาน โดยผู้บริหารได้ตอบทุกข้อสงสัย
อย่างชัดเจนและเป็นกันเอง

