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คำ�นำ�
	 นอกจากภารกิจหลักในการผลิตไฟฟ้าเพื่อคนไทย	 ท่ีการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย	 (กฟผ.)	มุ่งมั่นด�าเนินการมากว่า	 50	ปี	สิ่งส�าคัญอีกประการที่	
กฟผ.	ตระหนักถงึความส�าคญั	คือการแบ่งปันความรูสู่้สังคมผ่าน	“ศนูย์การเรยีนรู	้	
กฟผ.”	ท่ัวประเทศไทย	เพ่ือสร้างความเข้าใจด้านพลงังานและการผลติไฟฟ้า	ร่วมกบั
การรณรงค์อนรุกัษ์พลงังาน	ให้เกดิการใช้พลงังานอย่างคุม้ค่า	และการจัดการด้าน	
สิง่แวดล้อมและสงัคมอย่างยัง่ยนื	ผ่านส่ือการเรยีนรู้และนวัตกรรมทีม่คีวามทนัสมยั																																																							
สามารถน�าความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวันได้อย่างเหมาะสม	พร้อมมอบ																																												
ความสุขสนุกสนานแก่ผู้มาเยือน	 และหวังให้เป็นอีกช่องทางของ	 “แหล่งเรียนรู้”		
ที่จะช่วยสร้างให้เกิดจินตนาการ	ความคิดสร้างสรรค์แก่เยาวชน	ประชาชนผู้สนใจ
ทั่วไปและเกิดประโยชน์ต่อสังคมได้เป็นอย่างดี

	 ปัจจบุนั	ศนูย์การเรยีนรู	้กฟผ.	เปิดให้บรกิารแล้ว	5	แห่ง	ได้แก่	ศูนย์การเรยีนรู	้																																																																																																																				
กฟผ.	 ส�านักงานกลาง	 จังหวัดนนทบุรี	 พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษา	
(เหมืองแม่เมาะ)	เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว	จังหวัด
ล�าปาง	ศูนย์การเรียนรู้	กฟผ.	เขือ่นศรีนครนิทร์	(ราชานรุกัษ์)	จงัหวดักาญจนบรุ	ี
ศูนย์การเรียนรู้	กฟผ.	จะนะ	(พลังคิด)	จังหวัดสงขลา	และ	ศูนย์การเรียนรู้	กฟผ.	
ทับสะแก	(พลังคิด	ดี)	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	ในขณะที่อีก	3	แห่ง	ได้แก	่ศูนย์การ
เรยีนรู	้กฟผ.	ล�าตะคอง	จงัหวดันครราชสมีา	ศนูย์การเรยีนรู	้กฟผ.	แม่ออน	จงัหวดั
เชียงใหม่	 และศูนย์การเรียนรู้โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ	กฟผ.	 แม่ฮ่องสอน	จังหวัด
แม่ฮ่องสอน	อยู่ในระหว่างด�าเนินการ
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กฟผ.
ศูนย์กำรเรียนรู้
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EGAT Learning Center, Headquarters
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ABOUT
	 ศูนย์กำรเรียนรู้	กฟผ.	ส�ำนักงำนกลำง	จุดประกำยแสงแห่งควำมคิด

สร้ำงสรรค์	 เรียนรู้อย่ำงสนุกสนำนกับกำรผจญภัยในโลกพลังงำนไฟฟ้ำ			
โดย	กฟผ.	มีควำมมุ่งมั่นตั้งใจที่จะก่อสร้ำงศูนย์แห่งนี้ให้เป็น

แหล่งเรียนรู ้ด้ำนพลังงำนไฟฟ้ำที่ใหญ่ที่สุดและ
ทันสมัยที่สุด	โดยมีกลุ่มเป้ำหมำย	คือ

		นักเรียน	นักศึกษำ	เยำวชน			
										และประชำชนทัว่ไป	

	 กำรออกแบบอำคำรศูนย์กำรเรียนรู้	กฟผ.	ส�ำนักงำนกลำง	เป็นอำคำร	
4	ชั้น	โซนนิทรรศกำรจะอยู่บริเวณชั้น	2-4	ยึดหลักกำรออกแบบให้เป็นอำคำรสีเขียว 
(Green	Building)	อำคำรที่ประหยัดพลังงำนและอนุรักษ์ธรรมชำติ	ตั้งแต่
กระบวนกำรก่อสร้ำง	โดยได้รับกำรรับรองมำตรฐำนอำคำรเขียวระดับนำนำชำติ																																																																																																																																									
LEED	(Leadership	in	Energy	&	Environmental	Design)	จำกประเทศสหรัฐอเมรกิำ 
ในระดบั	Platinum	ซึง่เป็นระดับสงูสุด	และออกแบบตำมหลัก	“Universal	Design” 
คือ	เอื้อให้ผู้สูงอำยุ	คนพิกำร	ใช้งำนได้สะดวกเช่นเดียวกับบุคคลทัว่ไป
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FLOOR

FLOOR

1

2

•	ห้องกิจกรรม
•	ห้องอำหำร

•	ห้องบรรยำย
•	ห้องนิทรรศกำรหมุนเวียน
•	โซน	1	จุดประกำย
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FLOOR

FLOOR

3

4

•	โซน	5	นวัตกรรมเพือ่ชีวิต
• โซน	6	โลกทีย่ัง่ยืน
•	โซน	7	แสงนิรันดร์

•	โซน	2	
 	จำกแสงแรก
		สู่แสงนิรันดร์
• โซน	3	คืนสู่สมดุล
•	สวนดำดฟ้ำ
•	โซน	4	
		สำยน�้ำแห่งควำมภูมิใจ
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ZONE	:	1

ZONE	:	2

Spark	จดุประกำย

From First to Long Lasting Light 
จำกแสงแรกสูแ่สงนรินัดร์

	 	 	 	 ลงทะเบียนรับ	 RFID																																														
แปลงร่ำงเข้ำสู่โลกพลังงำน																																												
ไฟฟ้ำ	พบกับมำสคอต	POWER 
ตัวแทนแห่งควำมมุ่งมั่นทุ่มเท
ผลิตไฟฟ้ำเพื่อคนไทยและ	
HAPPY	ตัวแทนควำมเป็นมติร
และควำมสุข

								ร่วมผจญภยัไปกบั	Power	และ	Happy	ในภำพยนตร์	4	มติิ						
พำย้อนเวลำไปสูแ่สงแรก	และออกตำมหำแสงนรินัดร์
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ZONE	:	3

ZONE : 4

Rebalance	คืนสู่สมดุล

Pride	by	Chao	Phraya	
สำยน�้ำแห่งควำมภูมิใจ

						ทดลองใช ้ชีวิตในอนำคต
ที่มนุษย์	 ธรรมชำติ	 และเทคโนโลยี																																																	
อยู่รว่มกันอย่ำงสมดุล	สนุกสนำน																																																				
ไปกบักำรทดลองสร้ำงพลังงำนไฟฟ้ำ
ด้วยตวัเองและแข่งขนัสร้ำง	Smart	City 
และ	Smart	House	ทีม่กีำรผลติและ
ใช้พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ

						ติดตำมภำรกิจกำรดูแลสิง่แวดล้อมและชุมชน	ควบคู่ไปกับภำรกิจกำรผลิต
ไฟฟำ้เพือ่ควำมสุขของคนไทย
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							ตำมเรือ่งรำวกำรผลิต
ไฟฟ้ำของประเทศไทย	สัมผัส
นวตักรรมและเทคโนโลยกีำรผลติ
และส่งไฟฟ้ำที่มีประสิทธิภำพ
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

							ส�ำรวจโลกพลงังำนไฟฟ้ำ
ของประเทศต่ำง	ๆ	ทั่วโลก	
ทดลองเป็นผู้ควบคุมก�ำลังกำร
ผลติไฟฟ้ำและเล่นเกมทดลอง
ส่งไฟฟ้ำในประเทศอำเซียน

ZONE	:	5

ZONE	:	6

Life Innovation	นวตักรรมเพือ่ชีวติ

One	World	โลกทีย่ัง่ยืน
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ZONE	:	7
Enlightenment	แสงนิรันดร์

					สรุปประสบกำรณ์เดนิทำงตำมหำแสง	และรวมพลงั	“สร้ำงแสงแห่งสขุนรินัดร์”
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หมำยเลขโทรศัพท์	:	0	2436	8952-3

กฟผ.	ส�ำนักงำนใหญ่	บริเวณเชิงสะพำนพระรำม	7	
53	หมู่	2	ถนนจรัญสนิทวงศ์	ต�ำบลบำงกรวย	
อ�ำเภอบำงกรวย	จังหวัดนนทบุรี	11130

ติดต่อสอบถำม

ทีอ่ยู่

Facebook	Page	:	ศูนย์กำรเรียนรู	้กฟผ.	ส�ำนักงำนกลำง

www.egat.co.th/learningcenter/

เปิดให้เข้ำชมฟร	ีวันอังคำร	–	วันอำทิตย์	เวลำ	09.00	-	16.00	น.
ปิดท�ำกำร	วันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

-	ทีจ่อดรถ			
-	ห้องรับประทำนอำหำร		
-	ร้ำนขำยของทีร่ะลึก
-	ห้องละหมำด
-	อำรยสถำปัตย์เพือ่รองรับผู้พิกำรหรือผู้สูงอำยุ

เวลำท�ำกำร

สิง่อ�ำนวยควำมสะดวก

Email	:	learningcenter_hq@egat.co.th

13



พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษา 
(เหมืองแม่เมาะ) เฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
จังหวัดล�าปาง
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Mae Moh Mine Museum
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ABOUT
 พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษา (เหมืองแม่เมาะ) เฉลมิพระเกยีรติ
พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั จังหวัดล�าปาง ส่งมอบความรู้เพื่อให้เกิดการ                                            
ตระหนักในความส�าคัญของพลังงานจากถ่านหิน ที่มีต ่อความมั่นคง                                                                
ด้านพลังงานของประเทศ สร้างความเข้าใจถึงกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า                                                                      
ของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ และมาตรการในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม                                                                      
และชุมชนอย่างใส่ใจ พิพิธภัณฑ์ฯ ตั้งอยู่บริเวณเหมืองถ่านหินลิกไนต์ 
อ.แม ่ เมาะ ซึ่งเป ็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติถ ่านหินขนาดใหญ่                                                                                                    
ทีม่คีวามส�าคญัในการขบัเคลือ่นพลังงาน โดยน�ามาผลติเป็นกระแสไฟฟ้าแจกจ่าย
ให้ประชาชน ทั้งยังให้ความส�าคัญต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมถึงการดูแล
และพัฒนาชุมชน เพือ่ให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างยัง่ยืน
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ZONE : 1
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
The Exhibition in honor of the King

พระราชประวตัแิละพระราชกรณยีกจิทีส่�าคญัในพระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั 
ผู้ทรงบุกเบิกกิจการพลังงานของไทย ซึ่งมีความส�าคัญต่อการพัฒนาประเทศ
และส่งผลต่อความมั่นคง โดยการส�ารวจและทรงให้สงวนถ่านหินไวส้�าหรับใช้ใน
ราชการไทย เป็นการวางรากฐานด้านพลังงานให้กับประเทศ 
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ZONE : 2
จักรวาล โลก และถ่านหิน 

 Universe, Earth and Coal
 
 ก�า เนิดจักรวาลจากเหตุการณ์ระ เ บิด
ครั้งใหญ่ สู ่การรวมตัวกันของมวลสารและ
พลังงานมหาศาล กลายเป็นดวงดาว กาแล็กซี และ 
“โลก” ของเรา ความเปลีย่นแปลงกว่าหลายพนัล้านปี                                       
จนเกิดความเหมาะสมต่อการด�ารงชีวิตของสิ่งมี
ชีวิตหลากหลายชนิด วิวัฒนาการเหล่าน้ีเองที่ท�าให้
เกิดทรัพยากรธรรมชาติ กลายเป็นแหล่งพลังงาน
ทีส่�าคัญของโลกในเวลาต่อมาคือ “ถ่านหิน” 
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ZONE : 3
จากผืนน�้าและแผ่นดิน 
A Gift from Sea and Land
 แอ่งแม่เมาะ จ.ล�าปาง เป็นแหล่งถ่านหินลกิไนต์
ทีส่�าคญัของประเทศไทย ซึง่เกดิจากการตกตะกอน
สะสมของซากพืชในยุคดกึด�าบรรพ์ นอกจากนีย้งัมี
ซากฟอสซลิสิง่มชีวีติดึกด�าบรรพ์หลากหลายชนิด
เป็นหลกัฐานส�าคญัในการศกึษาความเปลีย่นแปลง
ทางธรณีวทิยาของพืน้ทีแ่ห่งนี ้บ่งชีถ้งึความเก่าแก่
ของพืน้ทีจ่ากแอ่งทะเลสาบน�า้จดืขนาดใหญ่สูย่อดเขา                                                             
สงูในปัจจุบนั
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ZONE : 4
พลังงานขับเคลือ่นไทย 

 The Power that moves Thailand

 โรงไฟฟ้าแม่เมาะก่อต้ังบนพืน้ทีซ่ึง่มี
แหล่งทรพัยากรถ่านหนิทีอ่ดุมสมบรูณ์ทีส่ดุ
ในประเทศไทย ต้นทนุทางธรรมชาตทิีส่�าคญั
ต่อการผลติกระแสไฟฟ้าเพือ่ประชาชนคนไทย 
ด้วยความมุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีมาอย่าง
ต่อเนื่อง ต้ังแต่กระบวนการผลิตถ่านหิน 
ไปจนถึงกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าและ
การควบคุมและฟื้นฟูสิง่แวดล้อม โรงไฟฟ้า
แม่เมาะจึงเป็นฐานการผลิตพลังงานไฟฟ้า
ที่ส�าคัญ เสริมสร้างความมั่นคงทางด้าน
พลังงานของประเทศ
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ZONE : 5
มุง่สู่อนาคต
Drive to the Future

 พลังงานไฟฟ้าผลิตโดยเชื้อเพลิงหลากหลายชนิด ทั้งจากเช้ือเพลิงฟอสซิล 
พลังงานนิวเคลียร์ และพลังงานหมุนเวียน โดยใช้เทคโนโลยีในการผลิตกระแสไฟฟ้า
ทีแ่ตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับต้นทุนทางทรัพยากรในแต่ละพื้นที ่ ซึง่ส่งผลต่อต้นทุนในการ
ผลิตกระแสไฟฟ้า จึงมีความจ�าเป็นต้องบริหารจัดการพลังงานเชื้อเพลิง เพื่อสร้าง
ความยัง่ยืนและเสถียรภาพ
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ZONE : 6
จดุเปลีย่นโลกและวทิยาศาสตร์พ้ืนฐาน 

A Turning Point of the World and Basic Sciences

 ววิฒันาการและการค้นพบ
ไฟฟ้าทีม่มีานานนบัพันปี จากการ
ค้นพบไฟฟ้าสถิต สู่การพัฒนา
กระแสไฟฟ้าที่สามารถน�ามาใช้
ประโยชน์ในชวีติประจ�าวนั เพิม่ความ                                                        
สะดวกสบายในชวีติ และวทิยาศาสตร์
พืน้ฐานเพือ่เรยีนรูเ้รื่องราวเกีย่วกบั
ไฟฟ้า
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 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แม่เมาะ กับกิจกรรมต่าง ๆ  ร่วมกัน                                                                                   
กับชุมชน เพื่อการพัฒนาชุมชนโดยรอบ อ.แม่เมาะ โดยค�านึงถึงศักยภาพ
ทางพื้นที่ อัตลักษณ์ทางประเพณีและวัฒนธรรม ควบคู่กับวิถีชีวิตของคนใน
ชุมชนผ่านมุมมองทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ZONE : 7
แม่เมาะ และชมุชนทีอ่ยูร่่วมกนัอย่างยัง่ยนื  
Mae Moh, a Sustainable Community 
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SPECIAL ZONE
 การน�าเสนอเรือ่งราวการท�าเหมือง การผลิตไฟฟ้า รวมไปถึงการดูแล
สภาพแวดล้อม  ในรูปแบบการ์ตูนแอนนิเมชัน่  น�าเสนอเรือ่งราวโดย “ต้น”  
เด็กชายผู้ซึง่ไม่สนใจในเรือ่งการประหยัดพลังงาน  แต่เมือ่เขาได้มาท่องเทีย่ว
ทีเ่หมืองแม่เมาะ ท�าให้ความคิดด้านการประหยัดพลังงานของเขาเปลีย่นไป 

ภาพยนตร์ 4 มติ ิ(4D Theater) 
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- รอบที ่1 เวลา 09.00 น.
- รอบที ่2 เวลา 10.30 น.
- รอบที ่3 เวลา 13.00 น.
- รอบที ่4 เวลา 14.30 น.

รอบการเข้าชม

B ลานแสดงเครือ่งจักรหลักทีใ่ช้ใน
การท�าเหมอืง (Mining Machinery)

C ลานแสดงเครื่องจักรที่ใช้ในการ
ล�าเลียง (Mining Conveyor)

นทิรรศการกลางแจ้ง (Outdoor Exhibition) 
มี 4 จดุ ได้แก่

D ลานแสดงเครื่องจักรสนับสนุน
การท�าเหมือง (Mining Operating 
Machinery)

E ลานแสดงล้อยางของเครือ่งจักร
ขนาดต่างๆ (Machinery’s wheels)
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การเดินทาง

  
1

11

กรุงเทพฯ

พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหิน   
ลกิไนต์ศกึษา (เหมอืงแม่เมาะ) 
เฉลิมพระเกียรติฯ

 
 จากตัวเมืองล�าปาง ตามทางหลวง
หมายเลข 1 สายล�าปาง-เชียงราย พอถึงหลัก
กิโลเมตรที่ 601 เลี้ยวขวาไปตามทางหลวง
หมายเลข 11 สายล�าปาง-อ�าเภอเด่นชยั ถงึหลกั
กโิลเมตรที ่10 เลีย้วซ้ายเข้าถนนผาลาด-แม่เมาะ 
และเลยไปอีก 6 กิโลเมตร จะถึง กฟผ.แม่เมาะ

 สามารถนัง่รถไฟสายเหนอืจากสถานี
กรงุเทพมาลงทีส่ถานรีถไฟแม่เมาะ และเหมารถ                             
รับจ้างมาทีพ่ิพิธภัณฑ์ฯ

 คิวรถตู้เข้าแม่เมาะ อยู่บริเวณใกล้
ธนาคารกรงุเทพ สาขาล�าปาง และร้านไท-ไทย
โอสถ ถนนทพิย์วรรณ อ�าเภอเมอืง (ตัง้แต่เวลา 
06.00-18.00 น.)

โดยรถยนต์ส่วนตัว

โดยรถไฟ กรุงเทพ – แม่เมาะ

โดยรถโดยสารประจ�าทาง
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เปิดให้เข้าชมฟรี วันอังคาร – วันอาทิตย์ เวลา 09.00 -16.00 น. 
ปิดท�าการ วันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

- ทีจ่อดรถ
- ร้านอาหาร
- ร้านขายของทีร่ะลึก
- อารยสถาปัตย์เพือ่รองรับผู้พิการหรือผู้สูงอายุ

พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษา (เหมืองแม่เมาะ) เฉลิมพระเกียรติฯ
กฟผ. เแม่เมาะ เลขที ่801 หมู่ 6 ต�าบลแม่เมาะ อ�าเภอแม่เมาะ จังหวัดล�าปาง 52220

หมายเลขโทรศัพท์ : 0 5425 4930-35 แฟกซ์ : 0 5425 4932

เวลาท�าการ

สิง่อ�านวยความสะดวก

ติดต่อสอบถาม

ทีอ่ยู่

Facebook Page : พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษา-เหมืองแม่เมาะ

http://maemohmine.egat.co.th/museum/

Email : learningcenter_mmm@egat.co.th หรือ mm_museum@egat.co.th
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เขือ่นศรีนครินทร์ 

(ราชานุรักษ)์

กฟผ.
ศูนย์การเรียนรู้

จังหวัดกาญจนบุรี
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EGAT Learning Center, Rachanurak
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ABOUT
  ด้วยแรงบันดาลใจจากพระราชปณิธานงานอนุรักษ์ทรัพยากรของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จ
พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีทีแ่ห่งนีคื้อแหล่งเรยีนรูส้�าหรบัทกุคน 
ตั้งอยู่ ณ กฟผ. เขือ่นศรีนครินทร์ ซึง่เป็นส่วนหนึง่ของผืนป่าตะวันตกอันเป็น
ป่าธรรมชาติผืนใหญ่แห่งสุดท้ายของประเทศ
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ZONE : 1
ส�ารวจผืนป่าตะวันตก 

 ผู้เข้าชมจะสามารถส�ารวจความ
พิเศษของผืนป่าแห่งน้ีผ่านภาพถ่าย
ดาวเทียมขนาดยักษ์แผ่นใหญ่ที่สุดในโลก                         
และระบบ Interactive QR Code ที่เปิด
โอกาสให้ผู้เข้าชมแต่ละคนส�ารวจสิ่งที ่                                               
น่าสนใจได้ด้วยตนเอง เพือ่สมัผสักบัระบบ
นิเวศและทรัพยากรทางธรรมชาติ รวมทั้ง                                                               
ลักษณะภูมิประเทศของผืนป่าตะวันตก                                                       
พ้ืนทีซ่ึง่มกีลุม่รอยเลือ่นพาดผ่าน เป็นปัจจยั
เสีย่งของการเกิดแผ่นดินไหว
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ZONE : 2
ขุมพลังทีไ่ม่มีวันหมด

 หนึง่ในทางเลอืกของคนยคุนี ้เพือ่การด�ารงชวีติอย่างเป็นมิตรต่อทรพัยากรโลก                                                                                                           
คือการแสวงหาและใช้ประโยชน์จากแหล่งพลังงานธรรมชาติทดแทนเชื้อเพลิง
พลังงานของโลก ทีน่ับวันมีแต่จะหมดไป มีอะไรบ้างให้เราใช้ ใช้เมือ่ไหร่ ใช้อย่างไร 
ค�าถามเหล่าน้ี มคี�าตอบ ผ่านระบบ Manual Interactive ของนิทรรศการพลงังาน
สะอาดแห่งนี้
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ZONE : 3
แสงน�าทางแห่งการอนุรักษ์

 เป็นเวลาเนิ่นนานมาแล้วก่อน
กระแสตืน่ตวัของนานาประเทศ ทีแ่สงแห่ง                             
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติได้
สาดส่องน�าทางแก่มหาชนชาวไทย                                                                                                                
จากพระราชด�าริ และพระราชกรณยีกจิใน
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิล                                                           
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ก่อนสู่การ                                                    
ทรงสืบสานพระราชปณิธาน                                                         
โดย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                                                                          
สยามบรมราชกมุาร ีเกดิเป็น “โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ” หรือ อพ.สธ. 
หน่วยงานอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพ   
กายภาพ และภูมิปัญญาของชาวไทย
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ZONE : 4
พระปณิธาน

     ในพื้นทีส่่วนนี้ ผู้มาเยือนจะ
ได้พบกับ ฯพณฯ พลอากาศเอก 
ก�าธน สินธวานนท์ องคมนตรี 
และอดีตผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย มาบอกเล่า                                          
ประสบการณ์ตรงของท่าน ถงึความ
ทรงจ�าเมือ่คร้ังตามเสด็จฯ ระหว่าง
ทรงปฏบิตัพิระราชกรณียกจิการ
พฒันาในภูมภิาคต่าง ๆ  ความทรงจ�า                                             
เหล่านั้นน�ามาซึ่งแง่คิดและแรง
บันดาลใจอย่างไรบ้าง ที ่ฯพณฯ 
องคมนตร ีปรารถนาจะถ่ายทอด
สู่คนรุ่นหลังให้ได้รับรู้
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ZONE : 5
อกีหนึง่การอนรุกัษ์ทีต่วัคณุ

 ก่อนที่จะสิ้นสุดการมาเยือนศูนย์การเรียนรู้ “ราชานุรักษ์” แห่งนี้ 
กฟผ. เขื่อนศรีนครินทร์ มีบางสิ่งที่จะมอบสู่ผู้เข้าชมให้น�าติดตัวกลับไป   
จะเป็นอะไรนั้น มาค้นหาค�าตอบได้ทีศู่นย์การเรียนรู้แห่งนี้
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การเดินทาง

338

3199

4

กรุงเทพฯ

นครปฐม

กาญจนบุรี

ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. 
เขือ่นศรีนครินทร์
(ราชานุรักษ์)

สามารถเดนิทางได้โดยรถส่วนบุคคล 
(รถเมล์สามารถลงได้จดุใกล้สุดคอื 
ตลาดเอราวัณ)

การเดินทาง
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เปิดให้เข้าชมฟรี วันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08.00 น. – 16.00 น. 
ปิดท�าการในวันหยุดนักขัตฤกษ์

- ทีจ่อดรถ
- ร้านอาหาร
- ร้านขายของทีร่ะลึก
- อารยสถาปัตย์เพือ่รองรับผู้พิการหรือผู้สูงอายุ

หมายเลขโทรศัพท์ : 0 3457 4248

http://snr.egat.com/

เวลาท�าการ

สิง่อ�านวยความสะดวก

ติดต่อสอบถาม

Facebook Page : ศูนย์การเรียนรู้ราชานุรักษ์

ทีอ่ยู่

กฟผ. เขือ่นศรีนครินทร์ 300 หมู่ 4 ต�าบลท่ากระดาน
อ�าเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 71250

Email : learningcenter_snr@egat.co.th
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(พลังคิด)
กฟผ. จะนะ 
ศูนย์การเรียนรู้

จังหวัดสงขลา
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EGAT Learning Center, Jana
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ABOUT
 ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. จะนะ (พลังคิด) ศูนย์รวมการเรียนรู้ด้านพลังงาน
และการผลิตไฟฟ้า ตั้งแต่ อดีต ปัจจุบัน และในอนาคต แห่งแรกในภาคใต้ รวมถึง                                                                                                                 
เรือ่งราวของชุมชนและวัฒนธรรมท้องถิน่ของชาวอ�าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 
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 ต้อนรับผู้มาเยือนด้วย 
“พลังรอบตัวคุณ” ที่พบเจอได้
ในแต่ละวนั เพือ่เริม่ต้นต้ังค�าถาม
กบัสิง่ทีอ่ยูร่อบตวั โดยใช้เทคนคิ  
Augmented Reality (AR)           
ที่ผสานโลกแห่งความเป็นจริง
เข้ากับโลกแห่งจินตนาการ

ZONE 
 ประชาสัมพันธ์ 
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ZONE : 1
 พลัง  

 เริม่ต้นท�าความรู้จัก ศูนย์การเรียนรู้ “พลังคิด” ผ่านภาพยนตร์ 4 มิติ 
เพื่อส�ารวจเรื่องราวเกี่ยวกับศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ ก่อนออกเดินทางไปสัมผัส
ประสบการณ์ด้านพลังงานด้วยตนเอง
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ZONE : 2
เส้นทางกาลเวลา

 ท�าความเข้าใจวิทยาการ
ด้านไฟฟ้า ต้ังแต่อดีตสู่ปัจจุบัน 
จากโลกตะวันตกสู่สยามประเทศ 
จนมกีารก่อตัง้ การไฟฟ้าฝ่ายผลติ                                   
แห่งประเทศไทย หรอื กฟผ. ผูผ้ลติ
ไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย                                      
มาจนถึงทุกวันนี้
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ZONE : 3
ไฟฟ้ามาจากไหน

 เรียนรู้ความแตกต่างของ  
โรงไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ  ท�าความรูจั้ก    
กับโรงไฟฟ้าจะนะและกระบวนการ
ผลิตกระแสไฟฟ้าที่เป็นมิตรกับ    
สิง่แวดล้อมของ กฟผ. 
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ZONE : 4
แหล่งพลงังานทดแทน

ทรัพยากร
พลงังานหลกัทีใ่ช้ผลติ

ไฟฟ้าใกล้จะหมดลง เรามี 
“ทางเลอืกใหม่” อะไรบ้าง เพือ่ให้

มไีฟฟ้าใช้อย่างเพยีงพอและยัง่ยนื
กว่าเดิม ค้นพบค�าตอบของอนาคต

เหล่านั้นด้วยตัวคุณเอง

เมื่อ
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ZONE : 5
5.1  สะพานแห่งความเข้าใจ 

 ตื่นตาตื่นใจกับภาพยนตร์ขนาดใหญ่พิเศษ 
ทีจ่ะโอบล้อมรอบตัวคุณ ฉายภาพสะท้อนหลากหลาย                                                                              
เรือ่งราวทีเ่ชือ่มโยง เกีย่วพนั สูก่ารประสานความร่วมมอื                                                                     
ของทุกฝ่าย เพือ่รังสรรค์สิง่ทีด่งีามของสงัคม ชมุชน 
และสิง่แวดล้อม
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 เรือ่งราวหลากหลายแง่มมุของ
จะนะ นับจากอดีตหลายร้อยปีก่อน                                    
จนถึงปัจจุบัน ผลลัพธ์จากพลัง
แห่งภูมิปัญญาของชาวจะนะ ที่สร้าง
เอกลักษณ์ของท้องถิ่น จะท�าให้คุณ
ได้รู้จัก “จะนะ” มากยิง่ขึ้น 

ZONE : 5
โซน 5.2 ประสาน สมัพนัธ์
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ZONE : 6
พลงัในตวัคณุ 

ปิดท้ายด้วยมุมมอง
สู่ทัศนียภาพจริงของ 
กฟผ. จะนะ และค้นพบ                                   
ค�าตอบสุดท้ายของ 
“พลงั” ทีแ่ท้จรงิ ทีจ่ะสร้าง                                                   
อนาคตทางพลังงานที่
ยัง่ยืน 
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ZONE : EXHIBITION
นิทรรศการหมุนเวยีน

 หลากหลายเรือ่งราวน่าสนใจ ที ่กฟผ. จะนะ คัดสรรและน�ามาหมุนเวียน
จัดแสดง เพื่อให้ผู้มาเยือนได้ศึกษาและท�าความเข้าใจ ผ่านนิทรรศการในพื้นที่
ส่วนนี้
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การเดินทาง

4

408

41

กรุงเทพฯ

ศูนย์การเรียนรู้
กฟผ. จะนะ
(พลังคิด)

 
    เดินทางออกจากอ�าเภอหาดใหญ่ ผ่านทางแยกคลองหวะ           

ไปตามทางหลวงสายเอเชีย เส้นทางเดียวกับทางไปจังหวัดปัตตานี 
ผ่านอ�าเภอนาหม่อม เข้าสู่อ�าเภอจะนะ สังเกตสถานีบริการน�า้มัน ปตท.

ป่าชิง และป้ายโรงไฟฟ้าจะนะอยู่ถัดไป ศูนย์การเรียนรู้ฯ จะอยูบ่ริเวณ
ด้านหน้าโรงไฟฟ้าจะนะ เป็นอาคารรูปทรงเรือกอและสีน�้าตาล

จากอ�าเภอหาดใหญ่ สามารถเดนิทางโดยรถตูโ้ดยสาร                                                                
จะนะ-หาดใหญ่ และรถสองแถวจะนะ-หาดใหญ่

โดยรถยนต์ส่วนตัว

โดยรถโดยสารประจ�าทาง

124/5 หมู่ที ่1 ต�าบลป่าชิง อ�าเภอจะนะ 
จังหวัดสงขลา 90130

ทีอ่ยู่
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เปิดให้เข้าชมฟรี วันจันทร์ – วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. 
ปิดท�าการ วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

- ลานจอดรถสามารถรองรับได้ทั้งรถยนต์ และรสบัส
- ร้านจ�าหน่ายของทีร่ะลึก และอาคารโอท็อปส�าหรับชุมชนในพื้นทีร่อบโรงไฟฟ้าจะนะ
  น�าสินค้ามาจ�าหน่าย 

Email : learningcenter_chana@egat.co.th

เวลาท�าการ

สิง่อ�านวยความสะดวก

Facebook Page : ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.จะนะ

หมายเลขโทรศัพท์ : 0 7453 6600

ติดต่อสอบถาม

1. ผู้เข้าชมเป็นหมู่คณะสามารถจองรอบการเข้าชมได้ที ่ศูนย์การเรียนรู้พลังคิด กฟผ. จะนะ 
และแผนกประชาสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าจะนะ
1.1 จ�านวนการเข้าชมเป็นหมู่คณะ ไม่เกิน 90 คน ต่อรอบ (รอบละ 60 นาที)
1.2 ตารางเวลาเข้าชมแบบหมู่คณะใน 1 วันประกอบด้วย 6 รอบ ดังนี้
     - รอบที ่1 เวลา 09.00 – 10.00 น. 
     - รอบที ่2 เวลา 10.00 – 11.00 น. 
     - รอบที ่3 เวลา 11.00 – 12.00 น. 
     - รอบที ่4 เวลา 13.00 – 14.00 น
     - รอบที ่5 เวลา 14.00 – 15.00 น.
     - รอบที ่6 เวลา 15.00 – 16.00 น.
2. ผู้เข้าชมปกติ Walk-in (ไม่ได้มาเป็นหมู่คณะ) สามารถเข้าชมได้ตลอดระยะเวลา
เปิดให้บริการ โดยสามารถเข้ามาติดต่อลงทะเบียนและรับเอกสารประกอบการเข้าชม 
ณ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ศูนย์การเรียนรู้พลังคิด กฟผ.จะนะ

รอบการเข้าชม
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(พลังคิด ดี)
กฟผ. ทับสะแก

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ศูนย์การเรียนรู้
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EGAT Learning Center, Thapsakae
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ABOUT
 ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ทับสะแก เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานไฟฟ้า 
โดยเฉพาะพลังงานหมุนเวียน รวมทั้งวิถีชีวิตชุมชนทับสะแก เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ                                                                
เชิงบวก ผ่านการทดลองฝึกปฏิบัติและการมีส่วนร่วมของผู้เช้าชม จากแนวคิด 

“คิดดี” โดยเริ่มต้นจากจุดเล็ก ๆ ที่ทุกคนสามารถเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีข้ึนได้                                                                          
ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ทับสะแก ตั้งอยู่บริเวณโครงการ              

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 5 เมกะวัตต์ 
อำาเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

54



ZONE : 1

ต้อนรับผู้ เ ข้ าชม                                                       
ด้วยตัวแทนพลังงานสะอาด

ที่จุดพลังคิดดีผ่าน สิ่งต่าง ๆ 
รอบตัว เพื่อโลกของเรา โดยเริ่มต้น                                                                    

จากจุดเลก็ ๆ  ใกลต้ัว ที่ทุกคนสามารถ                                                   
ทำาได้ เพื่อเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้น่าอยู่      

โซนโถงคิดดี 
Welcome to Thap Sakae 
EGAT Learning Center
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ZONE : 2
พลังงานคือชีวิต 

Energy is for life

 เปดิประสบการณก์ารเรยีนรู้
เรือ่งพลงังานในรปูแบบโรงภาพยนตร์ 
4 มติ ิพร้อมเทคนิคพเิศษผา่นจอภาพ   
โอบล้อมรอบทิศทางที่สร้างความ      
ตืน่ตาตืน่ใจไปกับการเดินทางคน้พบ
ต้นกำาเนิดของแหล่งพลังงานต่าง ๆ   
ในโลก สูพั่ฒนาการของการผลติไฟฟ้า
ในประเทศไทย รวมถงึการสรา้งสรรค์
พลงังานทดแทน เพือ่สรา้งชมุชนและ
โลกให้น่าอยู่ 

56



ZONE : 3
โลกแห่งพลังงาน 
World of Energy 

นิทรรศการเล่าเร่ืองเก่ียวกับ การกำาเนิด
ของไฟฟ้า จากคำาถามที่ว่า ไฟฟ้ามาจากไหน 
ตามมาด้วยประวัติทั้งในต่างประเทศและข้อมูลใน
ประเทศไทย ประเภทของโรงไฟฟ้าแต่ละชนิด และระบบ
ส่งไฟฟ้าในไทยที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้มุ่งมั่น
พัฒนาและสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างเพียงพอ
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ZONE : 4

สวนสนุกพลังงาน      
เป็นโซนนิทรรศการที่สอดแทรกความรู้

เกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน  
4  ประเภท ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม                     

พลังน้ำา และพลังงานชีวมวล รวมไปถึงโรงไฟฟ้าพลังงาน
ทดแทนทับสะแก  โรงไฟฟ้าต้นแบบพลังงานแสงอาทิตย์ 

และโรงไฟฟ้าระบบก๊าซชีวภาพจากหญ้าเนเปียร์

สวนสนุกพลังงาน 
Energy Playground
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ZONE : 5
หมู่บ้านทับสะแก 
ThapSakae Village 

 เรียนรู้วิถีชีวิตชาวชุมชนทับสะแก            
จากนทิรรศการทีเ่ลา่เรือ่งราวความเปน็มา และ
วถิชีวีติชาวทบัสะแกทีผ่กูพนักับ 3 อาชพีหลัก
ได้แก่ การทำาเหมืองแร่ การทำาสวนมะพร้าว 
และการทำาประมงพืน้บา้น เรือ่งราวอตัลกัษณ์
และภูมิปัญญาท้องถิ่น ศาสนาและความเชื่อ    
ศลิปวฒันธรรม รวมไปถงึแหลง่ทอ่งเทีย่ว และ
ภาพสะท้อนมุมมองของชาวทับสะแก จากคำา
ถามที่ว่า “อยากให้อนาคตของชาวทับสะแก
เป็นอย่างไร”
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ZONE : 6
เปล่ียนเราเปล่ียนโลก 

Change Yourself, Change The World

 ร่วมสร้างชุมชนในฝันกับหมู่บ้าน
พลังงานสะอาดในโซนเปลี่ยนเราเปลี่ยนโลก                                                                  
ผ่านกิจกรรมระบายสีน้องคิดดีและผองเพ่ือน
และต่ืนตากับเทคนิคพิเศษสร้างสีสันให้หมู่บ้าน
พลังงานสะอาดทับสะแก
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ZONE : 7
หมู่บ้านพลังงานแสงอาทิตย์ 
Solar Energy Village 

ชมบรรยากาศ
ของหมู่บ้านพลังงาน

แสงอาทิตย์ทับสะแกในมุมสูง                                  
ผ่านกล้องส่องทางไกล                 

ณ จุดชมวิวชั ้น 5
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การเดินทาง
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กรุงเทพฯ

หัวหิน

ปราณบุรี

ศูนย์การเรียนรู้
กฟผ. ทับสะแก
(พลังคิด ดี)

 
๐ ระยะทางจาก กรุงเทพฯ - ทับสะแก 
 ใช้เส้นทางสายธนบุรี-ปากท่อ ทางหลวง       
หมายเลข 35 ผ่านจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม 
แล้วเลี ้ยวซ้ายเข้าถนนเพชรเกษม เส้นทางหลวง
หมายเลข 4 ผ่านจังหวัดเพชรบุรี เข้าสู่ตัวจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ และอำาเภอทับสะแก รวมระยะทาง 
ประมาณ 365 กม.  ใช้เวลาเดินทาง 5 ชั่วโมง
   
๐ ระยะทางจาก หัวหิน – ทับสะแก
 ห่างจากหัวหิน มาประมาณ 120 กม. หรือ
ประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที

๐ ระยะทางจาก ปราณบุรี – ทับสะแก
 ห่างจากปราณบุรี มาประมาณ 100 กม. หรือ
ประมาณ 1 ชั่วโมง

 การเดินทางด้วยรถไฟ มีรถไฟออกจากสถานี
หัวลำาโพงและสถานีรถไฟธนบุรี ลงที่สถานีรถไฟทับสะแก 

* สอบถามการเดินทางด้วยรถไฟ โทร.1690 (24 ชม.)

โดยรถยนต์ส่วนตัว

โดยรถไฟ กรุงเทพ – ทับสะแก
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 บริษัท ขนส่ง จำากัด จากสถานีขนส่งสายใต้ ถนนบรมราชชนนี มีบริการรถโดยสาร
ประจำาทางสายกรุงเทพฯ - ประจวบคีรีขันธ์ กรุงเทพฯ - หัวหิน กรุงเทพฯ - ปราณบุรี และ 
กรุงเทพฯ - บางสะพาน เป็นประจำาทุกวัน โดยขึ้นที่สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ (ช่องหมายเลข 
22,93) ลงท่ารถตลาดอุดมสุข / สี่แยกทับสะแก  ต่อมอเตอร์ไซค์รับจ้างราคาประมาณ 
50  บาท
 รอบรถทัวร์มีดังนี้ 7.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.00, 
20.00, 22.30, 24.00 ราคาประมาณ 250 – 270 บาท/เที่ยว/คน

เปิดให้เข้าชมฟรี วันจันทร์ – วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 16.00 น. 
ปิดทำาการ วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

- ที่จอดรถ
- ร้านขายเครื่องดื่ม
- ร้านขายของที่ระลึก
- ห้องละหมาด
- อารยสถาปัตย์เพื่อรองรับผู้พิการหรือผู้สูงอายุ

หมายเลขโทรศัพท์ 0 3290 6004  ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. 
หากต้องการจองเพื่อขอเข้าชมศูนย์การเรียนรู้เป็นหมู่คณะ 
กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำาการ (ระบุวัน - เวลา และจำานวนผู้เข้าชม)

เวลาทำาการ

สิ่งอำานวยความสะดวก

ติดต่อสอบถาม

Facebook Page : ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ทับสะแก

โดยรถโดยสารปรบัอากาศขนสง่มวลชน

Email : learningcenter_tsk@egat.co.th

63



จังหวัดนครราชสีมา
กฟผ. ลำาตะคอง

ศูนย์การเรียนรู้

EGAT Learning Center, Lamtakong

 ศนูยก์ารเรียนรู ้กฟผ. ลำาตะคอง เปน็ศนูยก์ารเรยีนรูด้า้นพลงังานไฟฟ้า
แห่งแรกและใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยู่ใกล้บริเวณอ่างพักน้ำา
ตอนบนเขายายเทีย่ง จงัหวดันครราชสมีา มอบความรูด้า้นพลงังานและการผลติ
ไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานประเภทต่าง ๆ (โดยเฉพาะพลังงานลม) พร้อมกระตุ้น
การมสีว่นรว่มในการอนรุกัษพ์ลงังานและรกัษาทรพัยากรธรรมชาต ิโดยนำาเสนอ
ผ่านสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัยและตื่นตาตื่นใจ พร้อมเปิดให้บริการในปี พ.ศ. 2562 น้ี
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จังหวัดเชียงใหม่
กฟผ. แม่ออน

ศูนย์การเรียนรู้

EGAT Learning Center, Mae-On

 ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. แม่ออน ตั้งอยู่ภายในบริเวณศูนย์วิจัยและพัฒนา
สถานพีลังงานแสงอาทติยแ์มอ่อน อำาเภอแมอ่อน หา่งจากตัวเมอืงจังหวัดเชยีงใหม ่
ประมาณ 26 กโิลเมตร สร้างขึน้เพือ่เปน็แหลง่เรียนรูส้ำาหรบัเยาวชนและประชาชน
ทัว่ไป ไดเ้ขา้มาศกึษาหาความรูเ้กีย่วกบันวตักรรมพลงังาน พลงังานแสงอาทิตย ์
พลังงานทางเลือกในอนาคต และช่วยให้ตระหนักถึงความสำาคัญของพลังงาน
ไฟฟ้า ทั้งนี้ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. แม่ออน อยู่ระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าจะเปิด
ให้บริการได้ภายในปลายปี พ.ศ. 2562 
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 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในฐานะผู้รับผิดชอบระบบ
ผลิตและระบบส่งไฟฟ้าของประเทศ ได้มีการจัดทำาโครงการนำาร่องการพัฒนา
สมารท์กริดที่จังหวัดแมฮ่่องสอน เพื่อใหเ้ป็นโครงการนำารอ่งของกระทรวงพลังงาน
และใช้เป็นสถานที่สาธิต วิจัย และพัฒนา ด้านสมาร์ทกริดในระดับประเทศและ
ระดับภูมิภาคอาเซียน โดยมียุทธศาสตร์การพัฒนาโครงการนำาร่องฯ แบ่งออกเป็น 
4 ด้าน ได้แก่ Smart Energy, Smart System, Smart City และ Smart Learning 
เพื่อให้จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีความมั่นคงทางระบบไฟฟ้า อีกทั้งเป็นต้นแบบเมือง
ที่มีประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน
  

จังหวัดแม่ฮ่องสอน
กฟผ. แม่ฮ่องสอน

ศูนย์การเรียนรู้
โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ
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 ขณะน้ีศูนย์การเรียนรู้โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ กฟผ. แม่ฮ่องสอน    
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง กำาหนดเวลาแล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2562

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน Smart Learning ของ กฟผ. ให้ความ
สำาคัญในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจนเกิดขึ้นเป็น                                                                                                      
“ศูนย์การเรียนรู้โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ กฟผ. แม่ฮ่องสอน” เพื่อให้เป็นศูนย์กลาง
ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสมาร์ทกริด (Smart Grid) การจัดการ
พลังงาน การผลิต และการใชพ้ลังงานอยา่งชาญฉลาด และการบรูณาการสมดลุ
ระหว่างเทคโนโลยี ธรรมชาติ กับวิถีชีวิต ไปสู่การเป็น “เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน” 
ผา่นสือ่จดัแสดงทีท่นัสมยั การพัฒนาศนูยก์ารเรยีนรูคู้ช่มุชน จะทำาใหป้ระชาชน
ในเขตพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตลอดจนนักท่องเที่ยวและผู้สนใจทั่วไปสามารถ
เรียนรู้เทคโนโลยีสมาร์ทกริดได้ง่าย นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างเสริมศักยภาพ
ของชุมชนในการพัฒนาโครงการสมาร์ทกริดของจังหวัดแม่ฮ่องสอนในอนาคต
อีกด้วย
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บทสรุป
 กฟผ. มีความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการแบ่งปันและเสริมสร้าง
ประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียน จุดประกายแสงแห่งความคิดสร้างสรรค์ 
พร้อมร่วมสนับสนุนการพัฒนาสังคมให้เติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
ในวันข้างหน้า



www.egat.co.th/learningcenter/

ติดตามข้อมูลข่าวสารของศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ทั่วประเทศ ได้ที่
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