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สวสัดีค๊าบบบ........ชาวเพจพิพิธภณัฑศู์นยถ่์านหินลิกไนตศึ์กษาทุกท่านเลย....ผา่นไป 2 EP ส าหรับเร่ือง
เมืองอจัฉิริยะ หรือ smart city ท่ีน าเสนอไปแลว้นั้น เช่ือวา่หลายๆคนคงติดตามและรอคอยบทสรุปของเร่ือง
น้ีกนั.....และในวนัน้ีแอดมินจะพาทุกคนไปสรุป เมืองอจัฉิริยะ ของเมืองแม่เมาะกนั วา่ กฟผ. เรา จะน า
อ าเภอแม่เมาะกา้วเขา้สู่เมืองอจัฉริยภาพไดอ้ยา่งไรไปชมกนัเลย้ยยย

อ าเภอแม่เมาะ จงัหวดัล าปาง คือท่ีตั้งของแหล่งผลิตไฟฟ้าท่ีส าคญัของภาคเหนือ ทั้งเหมืองแม่เมาะ
และโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ซ่ึงไดด้  าเนินงานในพ้ืนท่ีอ  าเภอแม่
เมาะมากวา่ 40 ปี จนผสานกนัเป็นหน่ึงเดียวกบัชุมชนแม่เมาะ จ านวน 5 ต าบล 44 หมู่บา้น รวมประชากร
ทั้งหมดกวา่ 30,000 คนและในปัจจุบนัน้ี เหมืองแม่เมาะและโรงไฟฟ้า มีส่วนช่วยส่งเสริมอาชีพ และการจา้ง
งาน รวมถึงเศรษฐกิจในภาพรวมของจงัหวดักวา่ร้อยละ 20 ผา่นการด าเนินงานตามภารกิจของ กฟผ. และ
งบประมาณกองทุนพฒันาไฟฟ้า รวมถึงยงัมีส่วนช่วยพฒันาชุมชนแม่เมาะใหมี้ความเป็นอยูท่ี่ดี พฒันา
คุณภาพชีวติประชาชนให้ดียิ่งข้ึนอีกดว้ย....แต่ทวา่ในอนาคตปี 2594 เหมืองถ่านหินและโรงไฟฟ้าแม่เมาะ
จะตอ้งถูกปิดตวัลงตามอายกุารใชง้าน อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนทั้งดา้นเศรษฐกิจ ธุรกิจ และการท่องเท่ียว
รวมถึงงบประมาณจากกองทุนพฒันาไฟฟ้าท่ีจะหายไป และจะเกิดอะไรข้ึน เม่ืออ าเภอแม่เมาะ ไม่มีเหมือง
และโรงไฟฟ้าแม่เมาะ !!

“แม่เมาะเมืองน่าอยู”่ เป็นโครงการท่ีมีระยะเวลาด าเนินการ 20 ปี โดยเร่ิมด าเนินการตั้งแต่ปี 2562
ครอบคลุมพ้ืนท่ีอ  าเภอแม่เมาะ ทั้ง 5 ต าบล 44 หมู่บา้น ประกอบดว้ย ต าบลจางเหนือ ต าบลนาสัก ต าบลบา้น
ดง ต าบลสบป้าด และต าบลแม่เมาะ โดยการด าเนินงานนอกจากจะเนน้ส่งเสริมโครงการท่ี กฟผ. แม่เมาะ
ไดด้  าเนินการอยูแ่ลว้ อาทิ การดูแลส่ิงแวดลอ้มและคุณภาพอากาศ การพฒันาชุมชนผ่านโครงการ CSR
ต่างๆ อีกทั้งยงัเพ่ิมการใชเ้ทคโนโลยท่ีีทนัสมยัและมีความเหมาะสมต่อกิจกรรมในชุมชนเพ่ือเพ่ิมความ
สะดวกใหแ้ก่ชุมชน หน่วยงานราชการในพ้ืนท่ี ท าใหป้ระชาชนเมืองแม่เมาะมีความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนไดอ้ยา่ง
ยัง่ยนื เช่น แอปพลิเคชนั Lampang Hotspot ท่ีใชส้ าหรับตรวจวดัคุณภาพอากาศ ฝุ่ นละอองขนาดเลก็ PM2.5
และจุดความร้อนท่ีท าใหเ้กิดไฟป่า และแอปพลิเคชนั
แม่เมาะ ท่ีใชส้ าหรับอ านวยความสะดวกใหแ้ก่นกัท่องเท่ียวในเทศกาลท่องเท่ียวแม่เมาะ
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ชุมชนอ าเภอแม่เมาะ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึง กฟผ. จึงลุกข้ึนมาจบัมือร่วมกนัศึกษาแนวคิดท่ีจะพลิกโฉม
ให้ อ  าเภอแม่เมาะ กลายเป็นเมืองน่าอยูเ่ชิงนิเวศ (Eco Town) โดยสนบัสนุนวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพ่ือสงัคม
ดว้ยนวตักรรมและเทคโนโลยี ท  าใหชุ้มชนสามารถพ่ึงพาตนเองไดใ้นระยะยาว มีส่ิงแวดลอ้มท่ีดีเหมาะแก่การอยู่
อาศยัอยา่งย ัง่ยนืภายหลงัการปิดเหมืองและโรงไฟฟ้าไปแลว้ ภายใตโ้ครงการ แมเ่มาะเมืองน่าอยู่ (Mae Moh Smart
City) ท่ีดึงให้ ‘ทุกคนในชุมชน’ มาร่วม คิด และ ขบัเคล่ือน ดว้ยมือของชุมชนเอง ผา่น 3 แนวคิด คือ พลงังาน
อจัฉริยะ (Smart Energy) ส่ิงแวดลอ้มอจัฉริยะ (Smart Environment) และ เศรษฐกิจอจัฉริยะ (Smart Economy) และ
ดว้ยการร่วมกนัเดินหนา้ขบัเคล่ือนโครงการอยา่งต่อเน่ือง ท าให้แมเ่มาะเมืองน่าอยู่ ไดรั้บการคดัเลือกให้เป็น 1 ใน 5
เมืองอจัฉริยะของประเทศ และไดรั้บมอบตราสญัลกัษณ์รับรองจากคณะอนุกรรมการขบัเคล่ือนและบริหารโครงการ
เมืองอจัฉริยะ เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2564 ท่ีผา่นมาน้ีอีกดว้ย

ซ่ึงแนวคิดท่ี กฟผ.น ามาใช้ พฒันาเมืองแม่เมาะของเราน้ีประกอบไปดว้ย 3 แนวคิดคือ
พลงังานอจัฉริยะ (Smart Energy) แน่นอนวา่ เม่ือเป็นพ้ืนท่ีตั้งของแหล่งผลิตพลงังานส าคญัของภาคเหนือ การพฒันา
ดา้นพลงังานจึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีขาดไม่ได้ ดว้ยแนวคิด พลงังานอจัฉริยะ (Smart Energy) ท่ีไดน้ าเอาเทคโนโลยี
ทนัสมยัมาบริหารจดัการพลงังานในพ้ืนท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพ พร้อมส่งเสริมพลงังานทดแทนมาใชใ้นพ้ืนท่ีใหม้าก
ข้ึนเร่ิมแรก กฟผ. มีการติดตั้ง Solar Rooftop ขนาด 60 กิโลวตัต์ ในศูนยฝึ์กอบรม กฟผ. เเม่เมาะ ท าให้เกิดการผลิต
เเละใชพ้ลงังานทดเเทน มากกวา่ 30% ของพ้ืนท่ีอาคารใน กฟผ. เเม่เมาะ เเละถือเป็นการพฒันาอาคารตน้เเบบ Near
Zero Energy Building อีกดว้ย รวมทั้งไดติ้ดตั้งมิเตอร์อจัฉริยะ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชพ้ลงังานของอาคารแฟลต
พนกังานในพ้ืนท่ี กฟผ. แม่เมาะ มากกวา่ 100 ครัวเรือน และยงัไดมี้การศึกษาโครงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจาก
โซลาร์เซลลม์าใชท้ดแทนในอนาคตนอกเหนือจากการพฒันาพลงังานในพ้ืนท่ี กฟผ. แม่เมาะแลว้ ไดมี้การทดสอบ
โครงการ Biomass Co-Firing เพ่ือรับซ้ือพืชชีวมวลจากวิสาหกิจชุมชนเเละเครือข่าย น ามาผลิตเป็นเมด็ชีวมวล
(Biomass Pellet) ส าหรับส่งไปเป็นเช้ือเพลิงผลิตไฟฟ้าให้กบัโรงไฟฟ้า โดยมีเป้าหมายท่ีจะสร้างระบบบริหารจดัการ
ชีวมวลแบบครบวงจร ท าให้ชุมชนมีรายไดเ้พ่ิมข้ึนจากวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร และท่ีขาดไม่ได้ คือการส่งเสริม
การใชย้านยนตรั์กษาส่ิงแวดลอ้ม (Eco Vehicles) ในอ าเภอแม่เมาะ อยา่งเตม็รูปแบบ ทั้งสถานีอดัประจุไฟฟ้า (EV
Charging Station) และรถมินิบสั EV (Electric Vehicle) ไวบ้ริการนกัท่องเท่ียวในช่วงเทศกาลท่องเท่ียวแม่เมาะ เพื่อ
ช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ในพ้ืนท่ี
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ส่ิงแวดลอ้มอจัฉริยะ (Smart Environment) ส่ิงแวดลอ้ม เป็นเร่ืองท่ีทัว่โลกต่างใหค้วามส าคญัมากท่ีสุดใน
ขณะน้ี แม่เมาะเมืองน่าอยูก่็เช่นกนั แนวคิดดา้น ส่ิงแวดลอ้มอจัฉริยะ (Smart Environment) ไดพ้ยายามท่ีจะ
รักษาส่ิงแวดลอ้มท่ีดี ใหชุ้มชนไดใ้ชป้ระโยชน์อยา่งยัง่ยนืเป็นหลกัใหญ่ และดว้ยแนวคิดว่า เมืองท่ีมี
ส่ิงแวดลอ้มท่ีดีจะท าใหเ้มืองน่าอยูข้ึ่น จึงไดเ้ดินหนา้เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวใหเ้กิดข้ึนในชุมชน ทั้งการสนบัสนุน
การจดัตั้งป่าชุมชน ซ่ึงสามารถผลกัดนัหมู่บา้นเขา้ร่วมโครงการมากกว่า 30% ของหมู่บา้นในอ าเภอแม่เมาะ
คิดเป็นพ้ืนท่ีป่ามากกว่า 30,000 ไร่ และยงัมีการปลูกป่าในพ้ืนท่ีฟ้ืนฟูสภาพเหมือง รวมแลว้ช่วยดูดซบัก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) มากกวา่ 100,000 ตนัต่อปีนอกจากน้ีแลว้ ยงัไดเ้ปิดโอกาสใหชุ้มชนและ
ประชาชนทัว่ไปไดเ้ขา้มาดูงานไดท่ี้ ศูนยศึ์กษาและพฒันาตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กฟผ. แม่เมาะ
และศูนยก์ารเรียนรู้การปลูกป่าตามศาสตร์พระราชา ในพ้ืนท่ีฟ้ืนฟูสภาพเหมือง 200 ไร่ ส่วนปัญหาหมอก
ควนัท่ีมกัเกิดข้ึนในช่วงฤดูหนาวซ่ึงส่วนมากจะเกิดจากการเผาวชัพืชและเศษใบไมแ้ห้งเพ่ือเตรียมพ้ืนท่ี
การเกษตรเป็นประจ าทุกปี กฟผ. จึงไดพ้ฒันาระบบประเมินปริมาณฝุ่ นและคุณภาพอากาศจ าลองข้ึนมา
รองรับ รวมถึงมีระบบรายงานขอ้มูลผลการตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้มของ กฟผ. แม่เมาะ แบบออนไลน์
และพฒันาแอปพลิเคชนั “Lampang Hotspot” รายงานสถานการณ์หมอกควนัและไฟป่าในจงัหวดัล าปาง
เพ่ือใหเ้จา้หน้าท่ีทีมดบัไฟป่าใชใ้นการเฝ้าระวงัพ้ืนท่ีเกิดเหตุไดอ้ย่างทนัท่วงที และเพื่อใหป้ระชาชนได้
เตรียมรับมือและปฏิบติัตวัใหเ้หมาะกบัสภาพอากาศ เป็นหน่ึงในแนวทางป้องกนัไม่ใหเ้กิดปัญหาทางดา้น
สุขภาพของคนล าปางทุกคน

เศรษฐกิจอจัฉริยะ (Smart Economy) แนวคิดดา้น เศรษฐกิจอจัฉริยะ (Smart Economy) เป็นเร่ือง
ของปากทอ้ง ท่ีมีความส าคญัไม่แพด้า้นอ่ืนชุมชนแม่เมาะ มีสินคา้และบริการท่ีเป็นเอกลกัษณ์อยูแ่ลว้ กฟผ.
จึงเขา้ไปช่วยพฒันาสินคา้หรือบริการ และการตลาด ดว้ยงานวิจยัและนวตักรรมร่วมกบัคนในชุมชน ภายใต้
ช่ือ “แม่เมาะแบรนด”์ ขนานไปกบัการเพ่ิมช่องทางการขายสินคา้ผา่นช่องทางออนไลน์ใหม้ากข้ึนนอกจาก
สินคา้ของชุมชนแลว้ ยงัน าวตัถุพลอยไดข้อง กฟผ. แม่เมาะ มาสร้างมูลค่าเพ่ิมและลดผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม เช่น การวิจยัและพฒันายปิซมัสังเคราะห์ เพื่อเป็นวสัดุปรับปรุงดินในการเกษตร ซ่ึงมีปริมาณ
มากกวา่ 500,000 ตนัต่อปี และส่งเสริมวสิาหกิจชุมชน ในการน าลีโอนาไดท์ (Leonadite)

จากเหมืองแม่เมาะมาใชห้รือแปรรูปจ าหน่ายเป็นปุ๋ยฮิวมสั สร้างรายไดใ้หก้บัวสิาหกิจชุมชนทอ้งถ่ิน อีก
ประเดน็ที่ตอ้งใหค้วามส าคญั คือดา้นการท่องเท่ียว ซ่ึงอ  าเภอแม่เมาะ ถือเป็นจุดหมายปลายทางหลกั ท่ีเม่ือ
มาเยี่ยมเยอืนจงัหวดัล าปางแลว้ตอ้งหา้มพลาด โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาว จึงไดส่้งเสริมการท่องเท่ียวชุมชน
ดว้ยการพฒันาพ้ืนท่ีใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติและวฒันธรรม ใหเ้ป็นที่รู้จกัและดึงดูด
นกัท่องเท่ียวจากทัว่สารทิศ โดยตั้งเป้าใหมี้จ านวนนกัท่องเท่ียว มากกว่า 100,000 คนต่อปี ในปี 2565 และน่ี
คือจุดเร่ิมตน้ของการพฒันาใหแ้ม่เมาะเป็นเมืองท่ีน่าอยู่ ท่ีพร้อมจะตอบสนองความตอ้งการของชุมชน
อ าเภอแม่เมาะให้มีชีวิตความเป็นอยูท่ี่ดี มีความสุขอยา่งยัง่ยนื ดว้ยการขบัเคล่ือนของชุมชนเอง ในอนาคต
ชุมชนอ าเภอแม่เมาะ กฟผ. และจงัหวดัล าปาง มีแนวคิดท่ีจะร่วมกนัผลกัดนัใหจ้งัหวดัล าปาง กา้วเขา้สู่การ
เป็นล าปางสมาร์ทซิต้ี (Lampang Smart City) ซ่ึงสอดรับกบัแนวคิดการพฒันาประเทศไทยสู่สมาร์ทซิต้ี
หรือเมืองอจัฉริยะของรัฐบาล ท่ีมุ่งกระจายความเจริญสู่พ้ืนท่ีภูมิภาค ดว้ยการใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยี
และนวตักรรม มาพฒันาใหเ้มืองน่าอยู่ ทนัสมยั มีเศรษฐกิจท่ีเติบโต ประชาชนด าเนินชีวติอยูใ่นเมืองของ
ตนเองไดอ้ยา่งมีสุขภาวะและยัง่ยนื ซ่ึงผลลพัธ์ทั้งหมดน้ี จ าเป็นจะตอ้งอาศยัความร่วมมือร่วมใจของคนใน
จงัหวดัออกแบบและพฒันาเมืองดว้ยตวัเองเพ่ือเดินหนา้สู่สมาร์ทซิต้ีไปดว้ยกนั
และทา้ยท่ีสุดแลว้ แม่เมาะเมืองน่าอยู่ จะเป็นจุดเร่ิมตน้ใหก้บัอีกหลายๆ เมือง ในการเดินหน้าพฒันาใหเ้กิด
smart city จนสามารถขยายต่อไปยงัทัว่ทุกเมืองในประเทศ ซ่ึงเม่ือถึงเวลานั้น จะท าใหป้ระเทศไทยบรรลุ
เป้าหมายของการพฒันาประเทศสู่ “ไทยแลนดส์มาร์ทซิต้ี (Thailand Smart City)” ไดใ้นอนาคตและส าหรับ
ผูท่ี้สนใจขอ้มูลเพ่ิมเติม สมารถชมนิทรรศการเสมือนจริง virtual 360 องศา ผ่านทางเวบ็ไซต:์ เทศกาล
ท่องเท่ียวแม่เมาะ https://maemoh-festival.egat.co.th/ และแอดมินฝากกดไลคก์ดแชร์ เพ่ือเป็นก าลงัใจใหก้บั
พวกเรากนัดว้ยนะค๊าบบบบ.........


