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พระราชดำรัส
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

	 “...ทุกวันนี ้ประเทศไทยยังมีทรัพยากรพร้อมมูล	 ทั ้งทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรบุคคล	 ซึ ่งเรา 

สามารถนำมาใช้เสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์และเสถียรภาพอันถาวรของบ้านเมืองได้เป็นอย่างดี.	 ข้อสำคัญ 

เราจะต้องรู ้จักใช้ทรัพยากรทั้งนั ้นอย่างฉลาด	 คือไม่นำมาทุ่มเทใช้ ให้สิ ้นเปลืองไปโดยไร้ประโยชน์	 หรือได ้

ประโยชน์ไม่คุ ้มค่า	 หากแต่ระมัดระวังใช้ด้วยความประหยัดรอบคอบ	 ประกอบด้วยความคิดพิจารณาตาม 

หลักวิชา	 เหตุผล	 และความถูกต้องเหมาะสม	 โดยมุ่งถึงประโยชน์แท้จริงทีจ่ะเกิดแก่ประเทศชาติ	 ทั ้งใน 

ปัจจุบันและอนาคตอันยืนยาว....”

 

พระราชดำรัส ในการเสด็จออกมหาสมาคม ในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พุทธศักราช 2529

วันศุกร์ ที่ 5 ธันวาคม 2529

Royal Speech of
His Majesty King Bhumibol Adulyadej

 “...Today Thailand is still endowed with resources – natural as well as human – which can 

be used to strengthen our long-term prosperity and stability.	 The important thing is that we 

should know how to use these resources wisely; that is, we should not use them wastefully or 

such that the gain is not worthwhile.	 Instead, we should use them economically, carefully, with 

consideration given on principles, rationale and appropriateness, and with a strong emphasis on 

achieving real benefits for the country at present and far into the future...”

 

The Royal Speech given at the general public audience during the Royal Celebration of His 

Majesty the King’s Birthday Anniversary on Friday 5 December 1986.



 

(นายเกษม  จาติกวณิช)
อดีตผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

(Mr. Kasame  Chatikavanij)
Former Governor  of  the  Electricity Generating Authority  of  Thailand

คำนิยม

  หนังสือ “แสงแห่งสยาม” ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  (กฟผ.)  จัดทำขึ้นเป็นฉบับพิเศษ  
เพ่ือบันทึกเร่ืองราวประวัติศาสตร์ของพลังงานไฟฟ้าจากอดีตจนถึงปัจจุบัน  ภายในเล่มมีเน้ือหาสาระท่ีน่าสนใจ 
ชวนติดตาม  พร้อมคัดสรรภาพประกอบที่สวยงาม

  กว่าที่  กฟผ.  จะพัฒนาพลังงานไฟฟ้าให้มั่นคงและตอบสนองความต้องการของสังคมไทยได้ดีเช่น 
ทุกวันนี้  ก็ด้วยพลังของคน กฟผ. คนแล้วคนเล่าที่ได้อุทิศแรงกาย  แรงใจ  สร้างสรรค์  กฟผ.  ให้มีความ 
เจริญเป็นปึกแผ่น  ภายใต้อุดมการณ์  ร่วมทุกข์  ร่วมสุข  ร่วมฟันฝ่าอุปสรรค  เพ่ือบรรลุเป้าหมายเดียวกัน 
คือความสำเร็จของการทำงาน  ในอนาคตประเทศท่ีจะมีเศรษฐกิจเข้มแข็งและย่ังยืนได้  จะต้องเป็นประเทศ 
ที่มีระบบพลังงานที่มั่นคง  และที่สำคัญคือ  เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

  ผมขอแสดงความยินดีและชื่นชมด้วยความภาคภูมิใจต่อผลงานหนังสือ “แสงแห่งสยาม”  ที่ถ่ายทอด 
ถึงความมุ่งมั่นและตั้งใจในการปฏิบัติภารกิจของ กฟผ. ที่สืบทอดจากอดีตจวบจนปัจจุบัน  เปรียบดัง 
“แสงไฟ” แห่งสยามประเทศที่ถูกจุดขึ้นอย่างสว่างไสวเมื่อกว่าร้อยปี  ผ่านห้วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์ 
อันยาวนาน  โดยที่ “แสงไฟ” ดวงนี้  จะยังคงทำหน้าที่สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับประเทศชาติสืบไป  
หนังสือเล่มนี้จึงเป็นหนังสือที่ควรค่าแก่การอ่านอย่างยิ่ง 

 “The Light of Siam,” a special publication by the Electricity Generating Authority of Thailand 

(EGAT), chronicles the long history of Thai electricity from past to present.	 The book contains 

absorbing materials as well as a fine selection of attractive photographic illustrations.

 The achievement of EGAT in developing a strong national power infrastructure while serving  

the needs of Thai society is due to the dedicated works of EGAT staff, one generation after 

another, who have made EGAT a solid organization.	 With shared convictions, EGAT employees 

strive to achieve a common goal, the success of EGAT.	 In future, the strength and durability of 

a nation’s economy will rest upon the security of its energy system.	 Most importantly, such a 

system has to be environmental friendly.

	 I would like to congratulate and express my admiration for “The Light of Siam” which 

faithfully conveys EGAT’s strong determination in carrying out its missions.	 This is the book 

worth reading. The bright “Light” of Siam was lit more than a century ago.	 Since then, it has 

been, and always will be, bestowing prosperity for Thailand.

Foreword  



คำนำ

  หนังสือ “แสงแห่งสยาม” เล่มนี้  จัดทำขึ้นเพื่อบอกเล่าเรื่องราวของการก่อกำเนิดและพัฒนาพลังงาน 
ไฟฟ้าหรือ “แสงแห่งสยาม” ในประเทศไทย  ตั้งแต่แรกเริ่มจวบจนปัจจุบัน  ผ่านถ้อยคำบรรยายนับร้อย 
นับพันคำและภาพถ่ายสื่อความหมายสวยงามนับร้อยภาพ

  เริ่มตั้งแต่ประวัติศาสตร์ไฟฟ้าในประเทศไทย  การผลิตกระแสไฟฟ้าและการใช้พลังงานไฟฟ้าในทุก 
ภาคส่วนของประเทศ  ความมุ่งมั่นของบุคลากรของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ที่ร่วมกันบุกเบิก 
และฝ่าฟันอุปสรรคนานัปการในการผลิตกระแสไฟฟ้า  เพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์สุขให้แก่ประเทศชาติและ 
ประชาชนชาวไทยมาอย่างต่อเน่ือง  รวมถึงความรับผิดชอบในการแสวงหาและพัฒนาการผลิตกระแสไฟฟ้า 
เพื่อสร้างความยั่งยืนให้สังคมไทย

  หนังสือ “แสงแห่งสยาม” บอกเล่าเร่ืองราวเพ่ือให้ผู้อ่านเข้าใจถึงความเป็นมา  และม่ันใจได้ว่า  อุดมการณ์ 
ที่มั่นคงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ในการผลิตและพัฒนาพลังงานไฟฟ้า  เพื่อความสุขและ 
รอยยิ้มของคนไทย  จะยังคงก้าวเดินต่อไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและต่อเนื่อง  ด้วยนโยบายส่งเสริมการผลิต 
และการใช้พลังงานอย่างมั่นคงและยั่งยืนของรัฐบาลทุกยุคทุกสมัย  เพื่อสนับสนุนความเจริญก้าวหน้าของ 
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย

  วันนี้  เส้นทางของ “แสงแห่งสยาม” ได้ทอดยาวผ่านวันเวลานับร้อยปีและจะยังคงทอดยาวต่อไป 
เพื่อฉายแสงแห่งความรุ่งโรจน์โชติช่วง  สร้างสรรค์ความสุขแก่ประชาชนและสังคมไทยตราบนานเท่านาน

Preface

 The purpose of “The Light of Siam” is to convey the story of electricity in Thailand, “the Light 

of Siam,” since its inception and its subsequent development to the present day through compelling 

narratives and hundreds of beautiful photographs.

 The story begins with the history of electricity in Thailand, how power generation got its 

start, and how electricity is used in the country.	 The book tells of the strong determination of all 

pioneering Electricity Generating Authority of Thailand’s personnel who have contributed their 

skills to push through all obstacles, and the efforts of those who are responsible for sourcing and 

development to bring electricity to the population and to maintain continuity of the Thai society.

 

 The journey in “The Light of Siam” provides a better understanding of how the Electricity 

Generating Authority of Thailand came about.	 The reader will gain confidence in EGAT’s firm 

commitment in developing and generating electricity for the smiles and happiness of Thai 

people.	 EGAT will keep moving forward from strength to strength along with every government’s 

energy policy, growing alongside Thailand’s economic and social prosperity.

 

 “The Light of Siam” has come a long way from the beginning. It is a journey that has 

lasted a century and will go on to illuminate for the happiness and prosperity of the Thai society. 



นับจากการเร ิ ่มพ ัฒนาพลังงานไฟฟ้า 
ขึ้นในประเทศไทยจนถึงปัจจุบัน	 เส้นทางพลังงานไฟฟ้าของประเทศเติบโต 

อย่างม่ันคง	 ขยายความเจริญก้าวหน้าไปท่ัวทุกภาคส่วนทุกภูมิภาคของประเทศ 

ท้ังในภาคธุรกิจการค้า	 อุตสาหกรรม	 เกษตรกรรม	 และชีวิตความเป็นอยู่ของ 

ผู้คน	 ตั้งแต่ในเมืองไปจนถึงชนบทห่างไกล

พลังงานไฟฟ้า ที่มั่นคงมีประสิทธิภาพได้รับการพัฒนาเพื่อเป็น 

ปัจจัยเสริมสร้างความสุข	 รอยยิ้ม	 และคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย

ณ วันนี้	 เส้นทางแห่งการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าไทยยังคงเติบโตต่อไปอย่าง 

ไม่หยุดย้ัง	 ควบคู่ไปกับความรุ่งเรืองของเศรษฐกิจและสังคม	 บนเส้นทางแห่ง 

การพัฒนาอย่างย่ังยืน	 เรายังคงมุ่งม่ันต่อไปเพ่ือสังคมท่ีดี	 ส่ิงแวดล้อมท่ีดี	 และ

S ince   t he   o rgan i za t i on   began 
developing  electricity  in Thailand, to the 

present, the electricity network has expanded steadily 

to reach all regions of the country, serving commercial, 

industrial and agricultural sectors, touching the lives of 

Thai people in big cities and rural areas alike.

The reliable and efficient electricity has been developed 

for the happiness and good life of all.

Today, electricity development in Thailand advances hand 

in hand with the prosperity of the Thai economy and Thai 

society.	 Along  the road of sustainable development, 

we are determined to carry out  our  mission for  the 

betterment of Thai society and the environment, and 

for  the  happiness  of  all  Thais.



2427/1884 2440/1897 2503/1960 2507/1964 2512/1969 2524/1981 2535/1992 2547/2004

20  กันยายน  พ.ศ. 2427 
“แสงแรกแห่งสยาม” หรือการใช้
ไฟฟ้าในประเทศไทยเกิดขึ้นอย่าง
เป็นทางการครั้งแรก ณ พระที่นั่ง
จักรีมหาปราสาท  ในวันเฉลิม
พระชนมพรรษาของพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที ่5

พ.ศ. 2440 
โรงไฟฟ้าเอกชนแห่งแรกของไทย 
ที่วัดราชบุรณราชวรวิหาร  หรือ 
โรงไฟฟ้าวัดเลียบ  เริ่มเปิดดำเนินการ 

พ.ศ. 2457 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า 
เจ้าอยู่หัว  รัชกาลที ่6  ทรงโปรดเกล้าฯ 
ให้จัดตั้งการไฟฟ้าหลวงสามเสนขึ้น 
นับเป็นรัฐวิสาหกิจแห่งแรกของไทย   
ที่ดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า 
ในพระนคร

พ.ศ. 2472
กิจการไฟฟ้าในต่างจังหวัดเกิดขึ้นเป็น
ครั้งแรกที่เขตสุขาภิบาลเมืองราชบุรี
และเมืองนครปฐม

14  ธันวาคม  พ.ศ. 2503 
รัฐบาลตราพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
“การลิกไนท์” ขึ้น  โดยกำหนดให้
มีหน้าที่ผลิตและจำหน่ายถ่านหิน
ลิกไนต์  รวมทั้งพลังงานไฟฟ้าที่ได้
จากถ่านหินลิกไนต์  โดยมีอำนาจ
ดำเนินการในเขตท้องที่จังหวัดลำปาง 
ลำพูน  เชียงใหม่  และตาก

17  พฤษภาคม  พ.ศ. 2507 
เขื่อนภูมิพล  จังหวัดตาก 
เริ่มเปิดดำเนินการ  โดยรัฐบาล
ได้จัดตั้งรัฐวิสาหกิจในนาม 
“การไฟฟ้ายันฮี” เพื่อควบคุม
และดูแลกิจการ

14  มีนาคม  พ.ศ. 2509 
เขื่อนอุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น 
เปิดดำเนินการ

1  พฤษภาคม  พ.ศ. 2512  
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
ถือกำเนิดขึ้น  จากการรวมกิจการ
ระหว่างการไฟฟ้ายันฮี  การไฟฟ้า
ตะวันออกเฉียงเหนือ  และการ
ลิกไนท์ 

พ.ศ. 2524
ขุดพบก๊าซธรรมชาติบริเวณอ่าวไทย 
จุดเริ่มต้นยุคแห่งความโชติช่วงชัชวาล
ด้านพลังงานไทย

12  กันยายน  พ.ศ. 2524
ก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย  ถูกนำมา
ใช้เป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้า
เป็นครั้งแรก  ที่โรงไฟฟ้าบางปะกง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา

12  พฤษภาคม  พ.ศ. 2535 
กฟผ. ระดมทุนเพื่อการพัฒนาระบบ 
ไฟฟ้าของประเทศ  โดยจัดตั้งบริษัท 
ผลิตไฟฟ้า  จำกัด  (มหาชน)

7  มีนาคม  พ.ศ. 2543 
กฟผ. ตั้งบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรี
โฮลดิ้ง  จำกัด  (มหาชน) 

18  ธันวาคม  พ.ศ. 2550 
กฟผ. ตั้งบริษัท กฟผ.  อินเตอร์ 
เนชั่นแนล จำกัด  เพื่อขยายการลงทุน
ในกิจการไฟฟ้าและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
ในต่างประเทศ

พ.ศ. 2547 - 2553
กฟผ. พัฒนาพลังงานหมุนเวียนต่างๆ
หลายโครงการ  เพื่อลดการพึ่งพา
เชื้อเพลิงจากฟอสซิล  เช่น 

•  สร้างกังหันลมผลิตไฟฟ้าจำนวน 2  ชุด 
   ท่ีเข่ือนลำตะคอง  จังหวัดนครราชสีมา

•  สร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย ์
  จังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัด
  อุบลราชธานี

แสงแรกแห่งสยาม กำเนิดโรงไฟฟ้าเอกชน	 รัฐวิสาหกิจ
และกิจการไฟฟ้าไทย

เมื่อพลังงานถ่านหินแปรรูปเป็น
พลังงานไฟฟ้า

เปิดศักราชแห่งการพัฒนาพลังน้ำ
สู่พลังงานไฟฟ้า

ก้าวแรกของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย	(กฟผ.)

ก้าวย่างสำคัญของพลังงาน 
ในประเทศไทย	

เสริมสร้างรากฐานกิจการไฟฟ้าไทย 
ให้มั่นคง

ก้าวไกลอย่างมั่นคง 
ด้วยพลังงานทางเลือก

พัฒนาการพลังงานไฟฟ้าไทย พ.ศ. 2427 - 2553 
The Development of Electricity in Thailand 1884 - 2010

20  September  1884
“The first light of Siam,” electricity 
had an official debut in Thailand at 
Chakri Throne Hall on the birthday 
anniversary of King Chulalongkorn 
(King Rama V).

The first light of Siam 

1897
The first privately owned 
power plant in Thailand near 
Wat Ratchaburana, commonly 
known as the Wat Liap power 
plant, began operation.

1914
Royal Samsen Electricity 
Authority was established by 
the command of King Vajiravudh. 
It was the first state enterprise 
in Thailand that generated and 
distributed electricity for sales 
in the capital.

1929
The first provincial power businesses 
were established in sanitary districts 
of Ratchaburi and Nakhon Pathom.

The emergence of power  
suppliers: private companies, 
public corporations and Thai 
electricity affairs

When coal power was turned 
into electricity

A new era of hydropower  
development

The first step of Electricity 
Generating Authority of Thailand

A crucial step for Thai energy Building a firm basis for the 
Thai power industry

Sustainable progress with 
alternative energy

14  December  1960
The government legislated the  
establishment of the “Lignite  
Authority” which was to have  
jurisdiction over the production 
and sales of lignite coal including 
the electricity it generated in 
Lampang, Lamphun, Chiang Mai 
and Tak Provinces.

17  May  1964
Bhumibol dam, Tak province, 
started operation. The government 
established the state enterprise 
“Yanhee Electricity Authority” to 
oversee dam operation and all 
related businesses.

14  March  1966
Ubol Ratana Dam, Khon Kaen 
Province started operation.

1  May  1969
Electricity Generating Authority  
of Thailand (EGAT) was formed by 
the merger of Yanhee Electricity 
Authority with Northeast Electricity 
Authority and Lignite Authority

1981
The discovery of natural gas 
in the  Gulf of Thailand opened 
a new era  of prosperity for 
Thai energy. 

12  September  1981
Natural gas from the Gulf of  
Thailand was first used as  
fuel to generate electricity at 
Bang Pakong Power Plant,  
Chachoengsao Province.

12  May  1992
EGAT raised fund for power 
sector development by establishing 
the Electricity Generating Public 
Company Limited (EGCO).

7  March  2000
EGAT established Ratchaburi 
Electricity Generating Holding Plc.

18  December  2007
EGAT established EGAT International 
Company Limited to invest in power 
development and energy related 
projects in neighboring countries.

2004 - 2010
EGAT has initiated many renewable 
energy projects in order to help 
reduce fossil fuel dependency, 
such as

• Building 2 wind turbines at 
the site of Lam Takhong Dam, 
Nakhon Ratchasima Province.

• Building solar cell power plants 
in Mae Hong Son and 
Ubon Ratchathani Provinces.
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  ณ แผ่นดินเล็กๆ แห่งหนึ่ง  มีพระราชาผู้ทรงปกครอง 
พสกนิกรของพระองค์ด้วยความรัก  พระราชาผู้ทรงงานหนัก 
ไม่เคยหยุดนิ่ง  ด้วยปรารถนาให้ชีวิตของราษฎรทุกคนเปี่ยม 
ด้วยความสุข  มีวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า
  นี่ไม่ใช่เทพนิยาย  ทว่าพระราชาพระองค์นั้นมีอยู่จริง

  “…ข้าพเจ้ามีความยินดี  ท่ีได้เห็นการก่อสร้างเข่ือนภูมิพลสำเร็จเรียบร้อย 
พร้อมที่จะเปิดได้แล้ว  ตามที่นายกรัฐมนตรีได้แถลงถึงการก่อสร้างเขื่อนนี ้
และประโยชน์อันจะพึงได้รับท้ังในด้านพลังไฟฟ้า  การเกษตร  การคมนาคม 
และอื่นๆ นั้น  น่าปีติยิ่งนัก  แสดงให้เห็นว่า  เขื่อนนี้สามารถอำนวยความ 
ผาสุกสมบูรณ์ให้บังเกิดแก่ประชาชนอย่างใหญ่หลวง  นับเป็นงานสำคัญ 
อย่างยิ่งในโครงการทะนุบำรุงบ้านเมืองให้มีความเจริญก้าวหน้า...”

  กระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ในโอกาสเสด็จ 
พระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อนภูมิพล  จังหวัดตาก  เมื่อวันที่ 
17 พฤษภาคม พ.ศ.2507  ไม่เพียงดังก้องอยู่ในความทรงจำของทุกผู้คนที่ม ี
โอกาสร่วมในเหตุการณ์เท่านั้น  หากยังถูกถ่ายทอดไปสู่ผู้คนทั่วท้ังประเทศ 
ยิ่งเมื่อกาลเวลาเดินทางผ่านมาหลายทศวรรษ  หลายสิ่งหลายอย่างที่ถูก 
สรรค์สร้างตามมา  ล้วนพิสูจน์ให้ผู ้คนทั่วแผ่นดินประจักษ์ความจริงว่า 
พระองค์ท่านทรงมีพระอัจฉริยภาพในการพัฒนาท้ังในเร่ืองแหล่งน้ำ  พลังงาน 
และพลังไฟฟ้ามาโดยตลอด

	 “...I  am pleased to be witnessing the complet ion of  the 

construction of the Bhumibol Dam which is now ready for operation. 

As was reported by the Prime Minister, the construction of this  

dam and its contributions to energy, agriculture, transportation and 

other advantages are good news.	 They suggest that it will greatly 

enhance the well-being and happiness of the people.	 This is an  

extremely important task in the national infrastructure development plan 

to drive the country forward...”		

 The royal address made by His Majesty King Bhumibol Adulyadej  

at the inauguration ceremony of the Bhumibol Dam on 17 May 1964 

had resonated not only with those who attended the historic event, it  

also touched the entire nation.	 Many initiatives that followed were 

further proofs to the Thai people that their beloved King understands  

the development of water and energy resources in their true senses.	

	 In a small kingdom, there lives a king who rules with 

love, working hard ceaselessly for his people’s happy life 

and better tomorrow.		

 Far from a fairy tale, that king lives.	



พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดเข่ือนภูมิพล
จังหวัดตาก  เมื่อวันที ่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.  2507

His Majesty King Bhumibol Adulyadej at 
the inauguration ceremony of the Bhumibol 
Dam in Tak Province on 17 May 1964
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 Young Prince Bhumibol was fascinated 

by engineering.	 Being a keen observer, 

even toys became complicated objects 

of interest. He grasped the principles of  

water management early through playing 

and observation.	 Electricity was literally 

harnessed when the young Prince created 

an electrical system to operate his small 

train set.

 His Majesty’s childhood attention  

to small details around him is indicative  

of his ability to come to grips with the 

  เม่ือคร้ังยังทรงพระเยาว์  พระบาทสมเด็จ 
พระเจ ้าอยู่ห ั วสนพระราชหฤท ัยในด ้าน 
วิศวกรรมศาสตร์  แม้แต่ในเรื ่อง “ของเล่น” 
ดังที่ท่านผู้หญิงเกนหลง  สนิทวงศ ์ณ อยุธยา 
บรรยายไว้ในหนังสือ “ทำเป็นธรรม” ว่า
  “…เมื ่อพระชันษาประมาณ 3 พรรษา 
เริ ่มสนพระทัยและโปรดที่จะทำบ่อน้ำเล็กๆ 
ให้มีทางน้ำไหลไปตามต้องการ  ทรงช่วยกันทำ 
กับพระเชษฐา  (พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
อานันทมหิดล) ทำคลอง  ทำเข่ือนเก็บน้ำ  และ 
รอบๆ บ่อหากิ่งไม้มาปักเป็นการปลูกต้นไม้ 
และประมาณ 7 - 8 พรรษา  จึงได้ทรงสังเกตเห็น 
ในการที่ผู้ใหญ่นำน้ำใส่อ่างให้เด็กเล็ก  วิธีที่จะ 
นำน้ำจากที่แห่งหนึ่งมาสู่ที่อีกแห่ง  โดยทำให ้
ที่รับน้ำต่ำกว่าและทางให้น้ำไหลมาตามทาง 
ตลอดทาง  ทำทางให้เรียบกันน้ำซึม  โดยใช ้
ดินเหนียวปะหน้าและถูให้เรียบ  ใช้วัสดุที ่ 
กลมกลิ้งให้เรียบ  เพื่อน้ำจะได้ไหลได้สะดวก 
ไม่มีก้อนดินหรือหินขรุขระกีดขวาง  และทรงจำ 
วิธีที่เขาทำได้จนบัดนี้…”

  หันมาในเร่ืองของไฟฟ้า  รถไฟขบวนเล็กๆ 
ของพระองค์ก็หาได้เป็นเพียงของเล่นเช่นดังเด็ก 
ทั่วไป
  พลอากาศเอก  กำธน  ส ินธวานนท์ 
องคมนตรี  เล่าไว้ในหนังสือ “พระบิดาแห่ง 
การพัฒนาพลังงานไทย”  ถึงพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวเมื่อยังทรงพระเยาว์ว่า
  “…เม่ือทรงเป็นพระอนุชา  พระเจ้าอยู่หัว 
ทรงมีรถไฟเล็ก  เป็นรถไฟไฟฟ้า  พระองค์ท่าน 
ทรงประดิษฐ์ระบบการจ่ายไฟให้รถไฟเล็กวิ่ง 
ด้วยพระองค์เอง…”
  ความสนพระราชหฤทัยในเรื ่องใกล้ตัว 
หลายเรื่องตั ้งแต่ทรงพระเยาว์ล้วนสะท้อน 
ให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถในความเข้าใจ 
เกี่ยวกับศาสตร์ต่างๆ  ที่เป็นต้นทางของการ 
พัฒนาประเทศในห้วงเวลาต่อมา 
  หลังเสด็จขึ้นครองราชย์ในปี พ.ศ. 2489 
พระองค์ทรงมีโอกาสเสด็จฯ ขึ้นเหนือล่องใต ้
ไปถ่ินทุรกันดารท่ัวเมืองไทย  และทรงทราบว่า 
เรื ่องเกี่ยวก ับน ้ำค ือป ัญหาหล ักที่ราษฎร 

ด้วยกระแสแห่งน้ำพระราชหฤทัย

จากน้ำสู่ไฟ:	

(ซ้ายและกลาง)	 	
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เมื่อครั้งทรง 
พระเยาว์  โปรดการเล่นสร้างเขื่อนจำลองกับ 
พระเชษฐา  (พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
อานันทมหิดล)

(ขวา)		
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ขณะทรงงาน 
พัฒนาด้านการชลประทาน

From Water to Electric Energy:  
Royal Inspiration for the Kingdom    

theories that would subsequently provide 

him with the basis for Thailand’s eventual  

development.

 Following his accession to the throne 

in 1946, he has traveled far and wide to 

virtually every remote corner of Thailand, 

hence his recognition that water is the 

main issue facing the people.	 For this 

Development King, therefore, the focus 

is on water resource management to 

ensure that his people have adequate 

water supply for agricultural uses.		

(Left  and  Center)
Together with his elder brother (King Ananda 
Mahidol), young Prince Bhumibol made the
model canals and dams.

(Right)	
His Majesty the King at work on an irrigation 
project

 His Majesty said of water resource 

management  tha t  “Wate r  i s  l i f e . . . i s 

everyone’s mission”.	

 He gives useful advice to relevant 

agencies on the principles of integrated 

water resource management for optimum 

and sustainable benefits.	 Royal Initiatives 

gave rise to many projects, sourcing water 

for farmland using different approaches 

including dams, reservoirs, and weirs. 

Meanwhile, Royal Rainmaking Projects 

and the application of the New Theory 
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ต้องเผชิญ  ความสนพระราชหฤทัยของกษัตริย์ 
นักพัฒนาพระองค์น้ี  จึงมุ่งเน้นไปท่ีการจัดการน้ำ 
เพื่อให้ราษฎรมีน้ำในการทำการเกษตรอย่าง 
เพียงพอ
  พระองค์มีพระราชดำรัสถึงการจัดการ 
ทรัพยากรน้ำว่า 
  “น้ำคือชีวิต...เป็นภารกิจของทุกคน” 
  พระองค์มีพระราชดำริให้หน่วยงานที่ 
เก่ียวข้องใช้หลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
แบบผสมผสาน  เพื ่อนำไปสู ่การใช้อย่างม ี
ประสิทธิภาพ  เกิดประโยชน์สูงสุด  เป็นธรรม 
และยั่งยืนตลอดไป  ดังการจัดหาน้ำให้พื้นที ่
เกษตรกรรมในร ูปของเขื ่อน  อ่างเก็บน้ำ 
ฝายชะลอน้ำ  แม้กระทั่งการจัดทำฝนหลวง 
รวมถึงการจำลองนำเกษตรทฤษฎีใหม่ตาม 
แนวพระราชดำริ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
มาแสดงให้เป็นที่ประจักษ์ในศูนย์สาธิตต่างๆ 
มากมาย

  ด้วยเหตุน้ี  พระองค์ทรงได้รับการยกย่องว่า 
เป็น “พระบิดาแห่งการจัดการทรัพยากรน้ำ” 
พระองค์ยังมีพระราชดำริให้นำน้ำที ่กักเก็บ 
เอาไว้มาใช้ประโยชน์ในการผลิตพลังงานไฟฟ้า 
ด้วย  ซึ ่งแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถ 
ในการใช้ทรัพยากรโดยมองถึงองค์รวมได้เป็น 
อย่างดี
  ความสนพระราชหฤท ัยในเรื ่องของ 
เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าปรากฏในหนังสือ 
“25  ปี  แห่งความมุ่งม่ัน” ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย  (กฟผ.)  ว่า 
  “…ในการเสด ็จฯ  เยี ่ยมชมโครงการ 
ก่อสร้างของ กฟผ. ไม่ว ่าจะเป็นโรงไฟฟ้า 
พระนครเหนือ  โรงไฟฟ้าพระนครใต้  โรงไฟฟ้า 
บางปะกง  เหมืองลิกไนต์แม่เมาะ  ตลอดจน 
เขื่อนพลังน้ำต่างๆ  จะทรงเสด็จฯ ห้องควบคุม 
การเดินเคร่ือง  เพ่ือทอดพระเนตรให้ทรงเข้าใจ 
อย่างแจ่มแจ้ง…”

(ซ้าย)	 	
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เสด็จพระราชดำเนิน
ไปยังห้องควบคุมการเดินเครื่อง  เขื่อนอุบลรัตน์ 
จังหวัดขอนแก่น

(ขวา)		
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ  ขณะเสด็จพระราชดำเนินไปทรง 
เยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังน้ำบ้านยาง  จังหวัดเชียงใหม่

(Left)	 	
His Majesty the King visited the control 
room of Ubol Ratana Dam in Khon Kaen 
Province.

(Right)	 	
Their Majesties the King and the Queen 
visited Ban Yang Hydro Power Plant in 
Chiang	 Mai	 Province.

Agriculture based on Sufficiency Economy 

Philosophy have been implemented and 

demonstrated in many Royal Development 

Study Centers across the	country.

	 In  recogn i t ion  o f  h is  inva luab le 

con t r ibu t ion ,  H is  Ma jes ty  has  been 

honoured as the “Father of Water Resource 

Management”.

 He also suggests that stored water 

be put to good use in power generation, 

a suggestion that attests to his com-

prehensive unders tand ing  o f  na tu ra l 

resources management.

 “His Majesty knows the working of 

hydroelectric dams.	 If a dam were to be 

built here, His Majesty would know the 

proper dimension.	 Given the flow rate, he 

could specify what size the power generator 

and how high the dam should be,” says 

Air Chief Marshal Kamthon Sindhavananda 

in the book, The Father of Thailand’s Energy 

Development.

 The Bhumibol Dam was the f i rst 

multipurpose dam that combined irrigation 

and power generation technologies in one 

structure.	 It was the prototype for subsequent 

water resource development in Thailand. 

The largest concrete arch dam in Thailand 

also marked the inception of the Electricity 

Generating Authority of Thailand (EGAT). 

When His Majesty graciously granted a 

royal permission for the dam to be named 

after himself, the royal munificence became 

the soul  of  Thai land’s era of  energy 

development and its steady and continued 

expansions.	

Hydro Power Projects 
Inspired by Royal Initiatives	
	 In His Majesty’s decades-long reign 

over Thailand, his deep concern for the 

plight of the Thai people is apparent.	 Never 

have the hardships of the people in remote 

rural areas escaped his attention.

 After the large hydroelectric dams, His 

Majesty often deliberated on the development 

of small-scale hydro power projects in 

remote areas.	 Such projects would harness 

indigenous water  resources for  both 

irrigational uses and power generation to 

serve remote rural communities where 

electricity had been unavailable.	 The	

Royal Initiatives thus helped complement 

the government’s major hydroelectric power 

generation projects.
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	 In response to His Majesty’s opinion 

on the appropriateness of using water to 

run small generators for rural consumption, 

EGAT has pursued the Royal Initiative by 

implementing small-scale hydro power 

plants in isolated locations across the 

country.	 These power facilities are: Ban 

Yang Hydro Power Plant, Mae Ngat Sombun 

Chon Hydro Power Plant and Ban Khun 

Klang Hydro Power Plant in Chiang Mai 

Province; Huai Kum Hydro Power Plant 

and Phrom Thara Hydro Power Plant in 

Chaiyaphum Province; Khlong Chong Klam 

Hydro Power Plant in Sa Kaeo Province 

and Ban Santi Hydro Power Plant in Yala 

Province.

Royal Vision on Energy
 His Majesty’s vision and care for his 

people is endless.	 With foresight, he has 

long been concerned about the imminent 

energy shortage, looking for ways to produce 

alternative energy.	 He studied nature and 

gained deep understanding of solar energy 

and wind energy.

(ซ้าย)	 	
เขื่อนภูมิพล  เขื่อนอเนกประสงค์แห่งแรกในความ
รับผิดชอบของ กฟผ.

(ขวา)	
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เสด็จฯ พร้อมสมเด็จ 
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  เพื่อทอดพระเนตร 
โครงการก่อสร้างเขื่อนภูมิพล  จังหวัดตาก 

(ขวาล่างทั้ง  2  ภาพ)
เข่ือนภูมิพลขณะกำลังก่อสร้าง

(Left)	 	
Bhumibol Dam is the Thailand’s first 
multi-purpose dam under EGAT’s operations.

(Right)	 	
Their Majesties the King and the Queen 
observing the construction of Bhumibol 
Dam in Tak Province 

(ฺLower  Right)	 	
Bhumibol Dam during construction

  แน่ชัดว่าการที่จะทรงกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
นั้น  พระองค์ทรงเข้าใจอย่างถ่องแท้  เพื่อที่จะ 
นำพาเหล่าพสกนิกรท้ังประเทศพัฒนาไปข้างหน้า 
ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
  “พระองค์ท่านทรงมีความรู้เรื่องเขื่อนว่า 
ผลิตไฟฟ้าได้อย่างไร  ถ้าสร้างเข่ือนท่ีน่ี  ต้องเป็น 
เขื่อนกว้างยาวเท่าไหร่  ถ้าปล่อยน้ำขนาดนี ้
ควรใช้เคร่ืองกำเนิดไฟฟ้าขนาดเท่าใด  เข่ือนควร 
สูงเท่าไหร่จึงจะเหมาะสม”  เร่ืองน้ี พลอากาศเอก 
กำธน  สินธวานนท์  องคมนตรีและอดีตผู้ว่าการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  กล่าวไว ้
ในหนังสือ “พระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย”
  เขื ่อนภูมิพลเป็นเขื ่อนกั้นน้ำแห่งแรกที่ 
รวบรวมเทคโนโลยีของทั ้งเรื ่องชลประทาน 
และการผลิตกระแสไฟฟ้าไว้ให้เป็นต้นแบบ 
ของการพัฒนาแหล่งน้ำต่อมาในหลายแห่ง 
ของเมืองไทย  เข่ือนอเนกประสงค์ซ่ึงใหญ่ท่ีสุด 
ในประเทศแห่งนี้ส่งผลทั้งด้านการเกษตรและ 
การผลิตกระแสไฟฟ้านับเป็นเข่ือนพลังน้ำแห่งแรก 
อันถือว่าเป็นจุดก่อเกิดของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย  และเม่ือได้รับพระมหากรุณา- 
ธิคุณให้อัญเชิญพระนามาภิไธยเป็นชื่อเขื่อน 
นับแต่น้ันมา  ศักราชแห่งการพัฒนาพลังงานไทย 
ก็แตกยอดและหล่อหลอมอยู่ด้วยน้ำพระราช- 
หฤทัยอันแสนยิ่งใหญ่ของพระองค์

โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ 
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  ตลอดระยะเวลาที่พระบาทสมเด ็จ 
พระเจ้าอยู ่หัวทรงครองสิริราชสมบัติ  แนว 
พระราชดำริต่างๆ ของพระองค์ท่าน  ทรงคำนึง 
ถึงความเดือดร้อนของประชาชนเป็นสำคัญ 
ความเดือดร้อนของผู้คนในถ่ินทุรกันดารห่างไกล 
ล้วนไม่พ้นไปจากสายพระเนตร
  จากโรงไฟฟ้าในเข่ือนขนาดใหญ่  พระองค์ 
มีพระราชดำริอยู่บ่อยครั้งถึงการสร้างเขื ่อน 
และโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก  นอกจากเพื่อ 
กักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์แล้ว  ยังสามารถผลิต 
กระแสไฟฟ้าให้แก่ชุมชนในพ้ืนท่ีชนบทห่างไกล 
ที่ไฟฟ้าหลักยังเข้าไปไม่ถึง  เป็นการเสริมการ 
ทำงานของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดใหญ่ 
ของภาครัฐ
  หากคนเมืองสมบูรณ์ด้วยน้ำและไฟฟ้า 
ผู้คนท่ียากลำบากตามถ่ินทุรกันดารก็ควรมีโอกาส 
ได้สัมผัสความสมบูรณ์เหล่าน้ันเฉกเช่นเดียวกัน
  เม่ือพระองค์ทรงเห็นว่าควรจะใช้น้ำไปเดิน 
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็ก  เพื่อให้ชาวบ้าน 
ในชนบทได้มีไฟฟ้าใช้  ดังน้ัน  กฟผ. จึงน้อมนำ 
แนวพระราชดำริมาพัฒนาจัดทำเป็นโรงไฟฟ้า 
พลังน้ำขนาดเล็ก  ซึ่งแต่ละโครงการล้วนสร้าง 
ในถิ ่นทุรกันดารทั ่วทุกภูมิภาคของประเทศ 
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 His Royal Chitralada Projects include 

a variety of studies on alternative energy 

production, all focusing on the use of 

locally available resources for sustainable 

development.	 Leftover r ice husks, for 

example, are turned into husk briquettes.	

Solar energy is converted into electricity 

for household use.	 For over two decades, 

wind power has been used in His Majesty’s 

private projects, in the compound of the 

Chitralada Villa, since the successful pilot 

implementation of the drainage system for 

his Nile Tilapia breeding pond.	 The small 

experimental projects on his palace grounds 

subsequently benefit vast areas when  

the know-how was adapted.	 The new 

alternative knowledge, meanwhile, made 

the public recognize the importance of 

self-sustainability.

 His Majesty’s decades of hard work, 

guided by his long term vision, has a 

purpose.	 It is to achieve energy security 

and sustainability for the country, as far 

into the future as possible.	

	 In  a  smal l  k ingdom,  th ings have 

changed, thanks to the development driven 

by a loving king who works extremely hard 

for the happy smiles of his people.	 This 

is a true story.	 Its reality is clear to the 

people of the land.	 And they are prepared 

to pass on the precious story to future 

generations, forevermore.

ได้แก่  โรงไฟฟ้าพลังน้ำบ้านยาง  จังหวัด 
เช ียงใหม่  โรงไฟฟ ้าพล ังน ้ำเขื ่อนแม่ง ัด 
สมบูรณ์ชล  จังหวัดเชียงใหม่  โรงไฟฟ้าพลังน้ำ 
บ้านขุนกลาง  จังหวัดเชียงใหม่  โรงไฟฟ้าพลังน้ำ 
เขื่อนห้วยกุ่ม  จังหวัดชัยภูมิ  โรงไฟฟ้าพลังน้ำ 
เข่ือนพรมธารา  จังหวัดชัยภูมิ  โรงไฟฟ้าพลังน้ำ 
คลองช่องกล่ำ  จังหวัดสระแก้ว  และโรงไฟฟ้า 
พลังน้ำบ้านสันติ  จังหวัดยะลา 
  แหล่งน้ำใกล้บ้านที่ราษฎรเคยใช้สอยมา 
เน่ินนาน  ได้รับการพัฒนาด้วยเทคโนโลยีง่ายๆ 
ทว่าแสนลึกซึ้ง  และเพียงพอต่อการดำรงชีวิต 
บนแผ่นดินบ้านเกิดได้

พระวิสัยทัศน์ด้านพลังงาน
  สายพระเนตรและความห่วงใยของ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวนั ้น  ไม่มีวัน 
สิ้นสุด  พระองค์มีพระราชดำริว่า  ในอนาคต 
พลังงานจะขาดแคลน  จึงทรงติดตามปัญหา 
และค้นหาหนทางศึกษาการผลิตพลังงาน 

ทางเลือกอื่นๆ มาทดแทน  พระองค์ทรงศึกษา 
ถึงธรรมชาติอย่างรอบด้านและลึกซ้ึง  ท้ังพลังงาน 
แสงอาทิตย์และพลังงานลม
  การศึกษาเกี ่ยวกับพลังงานทดแทนใน 
โครงการส่วนพระองค์มีอยู่หลากหลายรูปแบบ 
และล้วนช้ีว่า  ส่ิงใกล้ตัวคือทิศทางท่ีจะเดินไปหา 
ความยั่งยืนได้  เช่น  การนำแกลบที่เหลือใช้ 
มาทำเป็นปุ๋ยและแปรสภาพเป็นเชื้อเพลิงแท่ง 
การแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงาน 
ไฟฟ้าใช้ในบ้านเรือน  การผลิตกระแสไฟฟ้า 
ด้วยพลังงานลม  โดยมีโครงการต้นแบบด้าน 
พลังงานที่สำคัญคือ  การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ 
ไบโอดีเซลและแก๊สโซฮอล์
  ภ าย ใน โคร งก า รส่ วนพระอ งค ์  ณ 
พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน  มีการใช้พลังงานลม 
มานานกว่า  20 ปี  โดยเริ่มต้นทดลองใช้เพื่อ 
การระบายน้ำถ่ายเทในบ่อเลี้ยงปลานิล
  จากโครงการเล็กๆ ในพื้นท่ีรายรอบบ้าน 
ของพระองค์  ได้แผ่ขยายถ่ายทอดสู่พื ้นที่ 

อันไพศาลของประเทศ  ซึ่งการทดแทนด้วย 
ความรู ้ใหม่ๆ มีส ่วนให้พี่น ้องประชาชนได ้
มองเห็นถึงคุณค่าของการยืนอยู่ได้ด้วยตัวเอง
  การทรงงานหนักด ้วยสายพระเนตร 
อันยาวไกลตลอดระยะเวลาหลายสิบปีท่ีผ่านมา 
ก็ด้วยทรงต้องการให้ประเทศไทยมีพลังงานใช้ 
ได้อย่างยั่งยืนและยาวนานที่สุดเท่าที่จะทำได้
  ด้วยเพราะน้ำพระราชหฤทัยที ่ยิ ่งใหญ่ 
เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาน้ีได้หล่อเล้ียงให้แผ่นดิน 
เล็ก  ๆผืนน้ีคงความร่มเย็นและพัฒนาไปข้างหน้า 
ได้อย่างมีทิศทาง
  ณ  ผืนแผ่นดินของบ้านเมืองเล็ก  ๆแห่งหน่ึง 
หลายสิ ่งปรับเปลี่ยนไปด้วยการพัฒนาจาก 
พระราชาผู้ทรงงานหนักมาโดยตลอด  เพียงเพ่ือ 
รอยยิ้มเปี่ยมสุขจะบังเกิดขึ้นในชีวิตประชาชน 
  เร่ืองเช่นน้ีมีอยู่จริง  ชัดเจนอยู่ในหัวใจของ 
พสกนิกรทั่วทุกหนแห่ง  และพวกเขาพร้อมจะ 
เล่าเรื่องราวอันมีค่ายิ่งนี้สู่ลูกหลานรุ่นต่อไป…
ตราบนานเท่านาน

(ซ้าย)		 	
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เสด็จพระราชดำเนิน
ไปทรงวางศิลาฤกษ์  ในโครงการก่อสร้างเขื่อนบางลาง 
ที่จังหวัดยะลา

(ขวา)		
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เสด็จพระราชดำเนิน
ไปยังถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศไทย  และทรงให้ความ
สำคัญกับการศึกษาพัฒนาการจัดการพลังน้ำและ
ไฟฟ้ามาโดยตลอด

(Left)		 	
His Majesty the King performed the foundation 
stone laying ceremony at Bang Lang Dam in 
Yala Province.

(Right)	 	
His Majesty the King visited remote rural areas 
in Thailand, bringing attention to the importance 
of hydro energy and electricity development.
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	 หากแสงสว่างคือสิ่งนําพาชีวิตให้ก้าวไป
ข้างหน้า	 เติมเต็มความเป็นอยู่ท่ีดีให้แก่ผู้คน 
บนผืนแผ่นดิน	 รวมถึงเป็นแรงผลักดันให้เกิด 
การพัฒนาและสร้างสรรค์
	 หนทางแห่งการกําเนิดแสงสว่างขึ ้น 
ในแผ่นดินสยาม	 มากมายด้วยเรื่องราวของ 
ผู้คนซ่ึงเป็นผู้สร้างหนทางอันทอดยาวเหล่าน้ัน 
และหากมองย้อนกลับไป	 ไม่เพียงจะเห็น 
ที่มาที่ไปของไฟฟ้าและแสงสว่างเท่านั ้น 
ทว่ายังเห็นถึงบางมิติของประเทศไทยตั้งแต ่
ครั้งยังเป็นสยามประเทศ	 ที่ผ่านการก้าวย่าง 
สั่งสมมายาวนาน	 และมีเรื่องราวที่ถูกบันทึก 
ไว้ทุกหน้าของวันเวลา
  ย้อนกลับไปในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ 
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัว  แผ่นดินสยาม 
อันร่มเย็นยังกอปรด้วยผู้คนส่วนใหญ่ที่อยู่ใน 
สังคมเกษตรกรรม  การเปิดรับวัฒนธรรมและ 
เทคโนโลยีสมัยใหม่จากโลกตะวันตก  ตาม 

พระราชดำริของรัชกาลท่ี 5  ได้ก่อให้เกิดความ 
ก้าวหน้าและสิ่งแปลกใหม่ขึ ้นในสายตาของ 
ปวงชนชาวสยาม
  ในสมัยน้ันเม่ือยามราตรีมาเยือน  แสงไฟ 
จากคบเพลิงเทียนไขหรือแสงตะเกียงเป็น 
ความสว่างที่ผู้คนเคยชิน  แม้แต่ในพระที่นั่ง 
จักรีมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง  โคม 
ระย้าท่ีประดับประดาตกแต่งก็ยังต้องใช้เทียนไข 
เพื่อส่องสว่างให้เห็นความงดงาม  ยิ่งยามมี 
พระราชพิธีในพระที่นั่ง  ว่ากันว่าเทียนไขนับ 
ร้อยต้องถูกสับเปลี่ยนเพื่อการส่งต่อแสงสว่าง 
อันยาวนาน  คืนหนึ่งๆ กว่าจะเสร็จสิ้นงานต้อง 
เปลี่ยนถึงสามสี่รอบ
  ครั้นเมื่อเจ้าหมื่นไวยวรนารถ  (นามเดิม  
เจิม แสง-ชูโต  ต่อมาได้รับพระราชทานยศเป็น 
จอมพลเจ้าพระยาสุรศักด์ิมนตรี)  เดินทางกลับ 
จากยุโรป  ซึ่งที่นั่นท่านได้ไปเห็นถึงเทคโนโลย ี
การใช้ไฟฟ้าในประเทศฝร่ังเศส  ความสว่างไสว 

จากดวงไฟสมัยใหม่นั ้น  น่าจะนำมาซึ่งการ 
พัฒนาด้านต่างๆ ในแผ่นดินสยามได้  เจ้าหมื่น 
ไวยวรนารถจึงใช้ทุนทรัพย์ส่วนตัวมอบหมาย 
ให้นายมาโยลา ครูฝึกทหารชาวอิตาเลียน 
เดินทางไปประเทศอังกฤษเพื่อศึกษาวิชาการ 
ไฟฟ้าและซื้ออุปกรณ์ผลิตกระแสไฟฟ้ามาเพื่อ 
ริเริ่มไฟฟ้าในประเทศสยาม
  หากแต่การก่อตั้งและทำให้คนในสยาม 
เชื่อในเรื่องของไฟฟ้ามิใช่เรื่องง่าย  เจ้าหมื่น 
ไวยวรนารถได้มอบหมายให้นายเลียวนาดี 
นายช่างเครื่องกลชาวอเมริกัน  ทำการติดตั้ง 
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า  เดินสายไฟฟ้าและติดดวง 
โคมข้ึนท่ีหน้ากรมทหารหน้า  (กระทรวงกลาโหม 
ในปัจจุบัน)  ขึ ้นก่อน  ซึ่งเป็นจุดแรกที่ความ 
ทันสมัยของไฟฟ้าได้จุดประกายให้ชาวสยาม 
ได้พบเห็นและเข้าใจว่า  แสงสว่างจากไฟฟ้าน้ัน 
เป็นเช่นไร

(Left)
Field Marshal Chao Phraya Surasakdi Montri 
(Choem Saeng-Xuto)

(Center)
Chao Phraya River, Bangkok, during the reign 
 of King Chulalongkorn

(Right)
The view of Bangkok during the reign of 
King Chulalongkorn when electricity was first 
introduced

  If  lighting  is  the  beacon  that  leads 

life  forward,  enhances  the  well-being  of 

the  people,  and  inspires  inventions  and  

advancements,  then  the  journey  of electricity 

in  Siam  has  a  thousand  tales  to  tell.

 Back  in  the  re ign  o f  H.M.  K ing 

Chulalongkorn (King Rama V), Siam was a 

peaceful, mostly agrarian society. Nights 

were lit only by torches, candles or oil 

lamps, even within the walls of the glorious 

ประวัติไฟฟ้าในประเทศไทย

แสงแรกแห่งสยาม

The First Light of Siam :
The Story of Electricity in Siam

Chakri Throne Hall in the Grand Palace. 

Electricity was introduced into the Kingdom 

by Field Marshal Chao Phraya Surasakdi 

Montri (Choem Saeng-Xuto) while holding 

the title of Chamuen Waiworanat, after his 

diplomatic mission to Europe.	 Having 

seen the bright lights of Europe, Chamuen 

Waiworanat realized that electricity would 

bring about great development in Siam.

	 It was an uphill task to convince the 

(ซ้าย)
จอมพลเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตร ี (เจิม  แสง-ชูโต)

(กลาง)
ภาพบ้านเมืองริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา  สมัยรัชกาลที ่5

(ขวา)
ภาพบ้านเมืองบริเวณหน้ากำแพงพระนคร  สมัย 
รัชกาลที ่ 5  เมื่อแรกมีไฟฟ้าใช้



(ซ้าย)
พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท  ในพระบรมมหาราชวัง 
จุดเริ่มต้นของการมีไฟฟ้าใช้ในประเทศไทย

(ขวา)
ภาพถ่ายในยุคแรกของบริษัทไฟฟ้าสยาม จำกัด

(Left)
The Chakri Throne Hall in the Grand Palace, 
the first building in Siam to be illuminated 
by electricity 

(Right)
An early photograph of Siam Electricity Co., Ltd.
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  แสงสว่างจากดวงไฟเป็นความแปลกใหม่ 
ที่โจษจันกันไปทั ่วพระนคร  เมื่อพระบาท 
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัว  ทรงแน่ 
พระทัยว่าการใช้ไฟฟ้าจะปลอดภัยไร้ปัญหา 
จึงโปรดเกล้าฯ  ให้ติดตั้งไฟฟ้าในพระที่นั่งจักรี 
มหาปราสาท 
  เมื่อวันที่  20 กันยายน พ.ศ. 2427  ซึ่ง 
เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ 
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ได้มีการจ่ายกระแส 
ไฟฟ้าไปท่ีพระท่ีน่ังจักรีมหาปราสาท  ในพระบรม 

โดยบริษัทบางกอกอิเล็กตริกไลท์  ซินดิเคท 
โดยหลวงพินิจจักรภัณฑ์  (นายแฉล้ม)  ร่วมกับ 
นายเลียวนาดี  นายช่างชาวอเมริกัน  ซึ่งเป็น 
กำลังสำคัญของเจ้าหมื่นไวยวรนารถ
  ต่อมานายอ๊อก  เวสเตนโฮลส์  ชาวเดนมาร์ก 
ได้ซื้อกิจการโรงไฟฟ้านี้มาทำเอง  ในชื่อบริษัท 
ไฟฟ้าสยาม จำกัด  แต่ชาวบ้านยังคงเรียกกันว่า 
โรงไฟฟ้าวัดเลียบตามเดิม
  เม่ือกระแสไฟเดินทางไปถึงบ้านเรือนผู้คน 
การเปล่ียนแปลงหลากหลายก็ได้ก่อเกิดตามมา 

มหาราชวัง  นับเป็นการเร่ิมต้นการมีไฟฟ้าของไทย 
อย่างเป็นทางการนับแต่บัดนั้น
  จากนั้นมา  ไฟฟ้าก็ได ้เป ็นที่น ิยมกัน 
แพร่หลาย  ท้ังในราชสำนัก  วังเจ้านาย  บ้านเรือน 
คหบดี  ท่ัวพระนครเร่ิมสว่างไสวไปด้วยดวงไฟ
และการพัฒนาไฟฟ้าไปสู่ระบบสาธารณูปโภค 
ก็ได้เริ่มเกิดก่อขึ้นบนแผ่นดินสยาม
  ในปี พ.ศ.  2440  โรงไฟฟ้าของเอกชน 
บริษัทแรกก็เกิดขึ ้นมา  โดยตั ้งอยู ่ที ่ว ัดราช 
บุรณราชวรวิหาร  หรือวัดเลียบ  ดำเนินการ 

 Siamese about the benefits of electricity.	 To 

address the immediate misgivings, with 

his private funding, Chamuen Waiworanat 

sent Mayola, an Italian cadet master, to 

England to study electricity and to buy 

electric generators and equipment.	 Chamuen 

Waiworanat then assigned Leonadi, an 

American mechanical engineer, the task of 

installing the electric generators and cables 

run to the front of the Royal Thai Army 

(Regiment) building (presently the Ministry 

of Defence) where the first electric lamps 

were put up.	 Thus the Siamese had their 

first glimpses of electric lighting.

 The novelty was the talk of the town, 

and when the King was cer ta in  that 

electricity was safe, he ordered the wiring  

of the Chakri Throne Hall.

 On 20 September 1884, which was 

King Chulalongkorn’s birthday anniversary, 

Siam formally marked the dawn of electricity 

in the country with the electrification of the 

Chakri Throne Hall in the Grand Palace.

 Electricity became popular at the royal 

court, in residences of royal family and in 

houses of rich noblemen and	merchants. 

With street lamps illuminating the city at 

night, electricity is well on its path to 

becoming a public utility.

	 In 1897 Bangkok Electric Light Syndicate, 

the first private electricity supplier in Siam, 

was founded.	 It was co-owned by Luang 
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อาทิ  รถราง  ท่ีแต่เดิมเคยใช้ม้าลาก  ดำเนินการ 
โดยบริษัทรถรางบางกอก จำกัด  ต่อมาได้ถูก 
รวมเข้ากับบริษัทไฟฟ้าสยามฯ  จนทำให้เกิด 
การเดินรถรางไฟฟ้าขึ้นในพระนครและนับเป็น 
รถรางไฟฟ้าสายแรกๆ ของโลก
  ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า 
เจ้าอยู่หัว  รัชกาลท่ี 6  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
ให้ก่อสร้างโรงไฟฟ้าข้ึนท่ีตำบลสามเสน  แล้วเสร็จ 

Phinit Chakkrabhand (Chalaem) and Leonadi, 

the American engineer, the former key staff 

of Chamuen Waiworanat. The company’s 

powe r  p l an t  was  l oca t ed  nea r  Wat 

Ratchaburana (Wat Liap).	 The firm later 

transferred its business and concession 

to Siam Electricity Company run by Aage 

Westenholz, a Danish civil engineer.

(ซ้าย)
โรงไฟฟ้าเอกชนแห่งแรกของไทย
ที่วัดราชบุรณราชวรวิหาร  หรือโรงไฟฟ้าวัดเลียบ

(ขวาบน)
พิธีเปิดการเดินรถรางไฟฟ้าครั้งแรกในพระนคร 
พ.ศ. 2437

(ขวาล่าง)
รถรางไฟฟ้า  ภาพทรงจำแรกๆ เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า 
ของชาวสยาม

(Left)	
The first privately owned power plant in Siam 
at Wat Ratchaburana, commonly called Wat Liap 
Power Plant

(Upper  Right)	
The launching ceremony of the first electric tram 
service in Bangkok in 1894

(Lower  Right)
The electric tram was many people’s first 
experience of electricity driven transportation.
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และเดินเคร่ืองจำหน่ายไฟฟ้าได้ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2457 
ในช่ือว่า “การไฟฟ้าหลวงสามเสน” เป็นรัฐพาณิชย์ 
หรือรัฐวิสาหกิจในปัจจุบัน
  ราวปี พ.ศ.  2471  รัฐบาลส่งเสริมให้ม ี
การจัดตั้งกิจการไฟฟ้าขึ้นทั่วประเทศ  และใน 
ปี พ.ศ.  2472  กิจการไฟฟ้าในต่างจังหวัด 
เกิดข้ึนเป็นคร้ังแรกท่ีเขตสุขาภิบาลเมืองราชบุรี 
และเมืองนครปฐม  ไฟฟ้ากลายเป็นปัจจัยหลักท่ี 
ผลักดันให้ประเทศสยามพัฒนาไปอย่างต่อเน่ือง 
ไม่ว่าจะเป็นระบบสาธารณูปโภคหรือวิถีชีวิต 
ของผู้คน 
  ความก้าวหน้าของโรงไฟฟ้าว ัดเล ียบ 
และโรงไฟฟ ้ าสามเสน  เปร ียบเหม ือน 
หนทางใหม่ของผู ้คนในพระนครสมัยนั ้น 
จนมีการบันทึกไว้ในหนังสือ Far  Eastern 
Review  ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2474 
ไว้ว่า 
  “พัฒนาการเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าที ่
สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชียอาคเนย์อยู่ที่ 
เมืองบางกอกนี่เอง” 

  ครั้นเมื่อสงครามโลกครั้งที่  2  ได้ลุกลาม 
มายังประเทศไทย  ในปี พ.ศ.  2488  โรงไฟฟ้า 
วัดเลียบและโรงไฟฟ้าสามเสนได้ถูกเครื่องบิน 
ฝ่ายสัมพันธมิตรทิ้งระเบิดโจมตีจนเสียหาย 
ใช้การไม่ได้  ทำให้พระนครและธนบุรีตกอยู ่
ในความมืดมิด  ประชาชนไม่ม ีไฟฟ้าและ 
น้ำประปาใช้  ต้องใช้เวลานานนับปี  กว่าจะ 
ซ่อมแซมเสร็จสิ้นทุกโรงไฟฟ้า 
  หลายอย ่างเร ิ ่มต ้น  พ ัฒนา  ล ้มล ุก 
คลุกคลาน  ทว่าไม่เคยมีวันที่จะหยุดนิ่ง
  แผ่นดินไทยผ่านพ้นช่วงสงครามเข้าสู ่ 
โลกยุคใหม่  เทคโนโลยีหลากหลายล้วนเดินทาง 
เข้ามาสู่ทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคครัวเรือน 
เครื ่องใช้ไฟฟ้าและสิ ่งทันสมัย  ล้วนทำให้ 
การผลิตไฟฟ้าต้องขยายให้ก้าวทันกับชีวิต 
ผู ้คน  รัฐบาลในช่วงปี  พ.ศ.  2500  จึงให้ 
ความสำคัญกับการจัดหาและผลิตพลังงาน 
ไฟฟ้าเป็นสำคัญ  ทั้งแหล่งน้ำและสินแร่ด้าน 
พลังงานต่างๆ ในผืนแผ่นดินไทย  ล้วนถูกสำรวจ 
และวางแผนเพื่อนำมาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้า

 The availability of electricity led to more 

developments.	 Bangkok Tramway Company 

who had operated horse-drawn tram 

services, was merged with Siam Electricity 

Company.	 As a result, Bangkok was among 

the first cities in the world to have an 

electric tramway system.

 A new power plant was constructed 

in  Samsen a t  the  command o f  K ing  

Vajiravudh.	 At its completion in 1914, the 

power plant run by the Samsen Royal 

Electricity Authority started supplying 

electricity to the public.	 The entity was 

a public corporation.

	 In 1928, the government encouraged 

the establishment of electricity operations 

in provincial areas countrywide.	 A year 

later, Ratchaburi  and Nakhon Pathom 

became the first two provinces which 

started distributing electricity to the local 

public. Since then, electricity has become 

a major driving force in Siam’s efforts to 

develop its public utility systems and the 

livelihood of its people.

 As World War II reached Siam, Allied 

air raids in 1945 destroyed Wat Liap and 

Samsen Power Plants so much that the  

cities of Bangkok and Thon Buri were 

plunged into total darkness.	 City residents 

faced electricity and water supply shortages. 

Power plants in several provinces were also 

damaged.	 Repair of all the plants took years 

before they were back in operation again.

 Many in i t ia t ives were launched, 

enhanced, and despite occasional misgivings, 

continued unabated.

 Having survived the war years, Thailand 

moved into a new era.	 Post-war industrial 

and consumer sectors enjoyed the advent 

of technologies and modern progress. 

Countless inventions and electrical appliances 

were introduced.	 This, in turn, required 

urgent development and expansion of the 

power supply system in order to satisfy 

the rapidly growing needs.	 Explorations of 

indigenous natural resources for electricity 

generation such as water resources and 

mineral reserves were conducted with the 

aim to exploit their potentials.

 Coal explorations were conducted, 

with the aid of US mine engineers, in 

southern Krabi Province and Mae Moh 

District in northern Lampang Province in 

1950 and 1954 respectively.	 Following the 

discovery of commercially viable reserves, 

the Lignite Electric Power Organization was 

established to extract and sell lignite from 

Krabi and Mae Moh mines as well as 

to produce and supply electricity from the 

mine mouth lignite-fired power plants to 

(ซ้าย)	
การไฟฟ้าหลวงสามเสน  รัฐวิสาหกิจแห่งแรก  ผู้ผลิต
กระแสไฟฟ้าเพื่อจัดจำหน่าย

(ขวา)
พัฒนาการของไฟฟ้าในสยาม  ก่อให้เกิดความก้าวหน้า 
ทางด้านอุตสาหกรรมต่างๆ  เช่น  โรงงานไม้แปรรูป

(Left)	
Samsen Royal Electricity Authority was the first 
state enterprise which generated and sold 
electricity.

(Right)	
The development of electricity in Siam enabled 
advancements in various industries including 
timber industry.

(บน)
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที ่6 
ผู้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้สร้างการไฟฟ้าหลวง 
สามเสนขึ้น 

(Top)	
H.M. King Vajiravudh who ordered the setting up 
of Samsen Royal Electricity Authority



(ซ้ายบนและซ้ายล่าง)
การสำรวจและทำเหมืองถ่านหินในยุคแรกเริ่มที่ 
อำเภอแม่เมาะ  จังหวัดลำปาง

(ขวา)
โครงสร้างเครื่องกำเนิดไฟฟ้าภายในของเขื่อนภูมิพล 
จังหวัดตาก

(Upper  Left  and  Lower  Left)
Early days of lignite exploration and mining 
at Mae Moh Mine in Lampang Province

(Right)
The construction of Bhumibol Hydro Power Plant 
in Tak Province
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  รัฐบาลได้ทำการสำรวจถ่านหินลิกไนต์ 
ท่ีจังหวัดกระบ่ีและอำเภอแม่เมาะ  จังหวัดลำปาง 
ต้ังแต่ พ.ศ. 2493  ถึง พ.ศ. 2497  โดยประเทศ 
สหรัฐอเมริกาส่งผู้เชี่ยวชาญด้านลิกไนต์เข้ามา 
เป็นที ่ปรึกษา  เมื ่อพบว่ามีปริมาณถ่านหิน 
มากพอในเชิงพาณิชย์  จึงจัดตั ้ง  “องค์การ 
พลังงานไฟฟ้าลิกไนท์์” ขึ้น  และได้พัฒนาจน 
กระท่ังมีโรงไฟฟ้าลิกไนต์ในท้ัง 2  แหล่งดังกล่าว
  “องค์การพลังงานไฟฟ้าลิกไนท์” รับผิดชอบ 
ด้านการผลิตและจัดจำหน่ายลิกไนต์และไฟฟ้า 
จากโรงไฟฟ้าลิกไนต์  ครอบคลุมพ้ืนท่ีทางภาคใต้ 
ท้ังหมดและทางภาคเหนือเกือบท้ังภูมิภาค  โดยมี 
เหมืองแม่เมาะและเหมืองกระบี่เป็นหัวใจของ 
การผลิตไฟฟ้า
  ต่อมาในปี พ.ศ.  2500  องค์กรที่มีหน้าที่ 
ผลิตไฟฟ้าซึ่งใหญ่ที่สุดก็ได้เกิดขึ้นมา  นั่นคือ 
“การไฟฟ้ายันฮี”  ท่ีเร่ิมภารกิจแรกบนสายน้ำปิง 
อ ันยิ ่งใหญ่ด ้วยโครงการเขื่อนยันฮี  หร ือ 
เขื่อนภูมิพลในปัจจุบันซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดตาก 
  ระหว่างการก่อสร้างเข่ือนภูมิพลอันยาวนาน 
ความต้องการใช้ไฟฟ้าในเมืองหลวงได้เพิ่มชึ้น 
อย่างต่อเนื่อง  โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนที่ 
ชานเมืองกรุงเทพฯ อย่าง “โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ” 
จึงต้องเร่งก่อสร้างมารองรับความต้องการ 
โดยการไฟฟ้ายันฮีได้เลือกพื้นที่ก่อสร้างใน 
ตำบลบางกรวย  ริมฝ่ังขวาของแม่น้ำเจ้าพระยา 
บริเวณเชิงสะพานพระราม 6  จังหวัดนนทบุรี 
นับเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาระบบไฟฟ้า 

สมัยใหม่ของประเทศไทย  และเมื่อโรงไฟฟ้า 
พระนครเหนือแล ้วเสร ็จในปี พ.ศ.  2504 
ภาวะการขาดแคลนไฟฟ้าในเขตพระนครและ 
ธนบุรีซึ่งมีมาก่อนหน้านั้นก็ยุติลงโดยสิ้นเชิง 
และก็ทำให ้งานว ันเฉล ิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ท่ัวท้ังกรุงเทพฯ 
ในปีน้ัน  พราวพร่างไปด้วยดวงไฟประดับประดา 
สว่างไสวเป็นพิเศษ  โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 
จึงมักถูกเรียกขานในเวลาต่อมาว่าเป็น “โรงครู”
  ในปีเดียวกัน  วันท่ี 24  มิถุนายน พ.ศ. 2504 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  พร้อมสมเด็จ 
พระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  เสด็จ 
พระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์การก่อสร้าง 
เข ื ่อนภูม ิพลและโรงไฟฟ้า  ที ่จ ังหว ัดตาก 
ปี พ.ศ. 2504  จึงนับเป็นปีแห่งการเปิดศักราช 
การพัฒนาพลังงานไทยอย่างแท้จริง  เมื ่อ 
เทคโนโลยีอันทันสมัยสำหรับการผลิตทั้งไฟฟ้า 
พลังน้ำและไฟฟ้าพลังงานความร้อนถูกริเริ ่ม 
ก่อสร้างขึ้นเพื่อใช้งานในประเทศไทย
  ส่วนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  รัฐบาล 
ได้จัดตั้ง “การไฟฟ้าตะวันออกเฉียงเหนือ” ขึ้น 
ในปี พ.ศ.  2505  เพื่อทำการผลิตไฟฟ้าป้อน 
พ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือท้ังหมด  โดยเร่ิม 
จากการสร้างเขื่อนอุบลรัตน์  กั้นลำน้ำพองใน 
บริเวณท่ีเรียกว่า “พองหนีบ” เขตจังหวัดขอนแก่น 
ขึ้นก่อน 
  โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ไม่เพียงแค่กำเนิดขึ้นมาเพื่อสร้างกระแสไฟฟ้า 

serve the entire southern region and most  

of the northern region of the country.

	 In 1957, the government established the 

Yanhee Electricity Authority to be responsible 

for the production and supply of electricity. 

It started with the large-scale construction 

of Yanhee Dam, subsequently known as 

Bhumibol Dam, across the Ping River in 

Tak Province.

 During the long construction period of 

Bhumibol Dam, the demand for electricity 

in the capital continued to rise.	 A thermal 

power plant which can be built quickly, 

had to be constructed in the suburb of 

Bangkok to cope with the demand.	 The 

Yanhee Electricity Authority chose a site 

in Bang Kruai Subdistrict on the west bank 

of the Chao Phraya River in Nonthaburi 

Province for the construction of its North 

Bangkok Power Plant. The operation of 

North Bangkok Power Plant began in 1961 

and eliminated the power shortage situation 

in Bangkok and Thon Buri once and for all. 

The celebration of H.M. the King’s birthday 

anniversary of that year was especially 

glittering as a result.	 As the country’s first 

large-scale thermal power scheme involving 

modern power technology, the North Bangkok 



เขื่อนภูมิพล ขณะกำลังก่อสร้าง
Bhumibol Dam  under  construction



(ซ้าย)
ตราสัญลักษณ์ของการไฟฟ้ายันฮี  การลิกไนท์  และ 
การไฟฟ้าตะวันออกเฉียงเหนือ  ซึ่งต่อมาผนวกรวม 
กันเป็นการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

(ขวา)
การก่อสร้างโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ  ท่ีตำบลบางกรวย 
จังหวัดนนทบุรี

(Left)
Emblems of Yanhee Electricity Authority, Lignite 
Authority and Northeast Electricity Authority which 
subsequently merged to become the Electricity 
Generating Authority of Thailand (EGAT)

(Right)
The construction of North Bangkok Power Plant in 
Bang Kruai Subdistrict, Nonthaburi Province
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ให้ความสว่างไสวในวิถีชีวิตของพ่ีน้องชาวอีสาน 
เท่านั้น  แต่ยังก่อประโยชน์ในด้านอื่นๆ อีก 
นานัปการ  ทั้งเป็นน้ำต้นทุนสำหรับหล่อเลี้ยง 
ไร่นา  เป็นแหล่งเสาะหาจับปลาเพ่ือการบริโภค 
และเกิดแหล่งท่องเท่ียวพักผ่อนหย่อนใจสำหรับ 
ผู้คน  ไม่ว่าในท้องถ่ินหรือผู้สัญจรมาเยือนจาก 
แดนไกลก็ตาม  สมด่ังคำเปรียบเปรยว่า  อ่างเก็บน้ำ 
ท้ังหลายบนแผ่นดินท่ีราบสูงน้ีคือผืนน้ำแห่งชีวิต 
สำหรับผู้คนบนถิ่นอีสานอย่างแท้จริง
  เมื ่อกาลเวลาล่วงสู ่ปี พ.ศ. 2511  ก้าว 
ย่างของการพัฒนาพลังงานในประเทศไทยก็ 
ขยับขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง  เมื่อรัฐบาลได้ตรา “พระ 
ราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.)” ขึ ้น  และได้ประกาศในราชกิจจา- 
นุเบกษาเม่ือวันท่ี 31  ตุลาคม พ.ศ.  2511  โดย 
ควบรวม 3 หน่วยงานรัฐวิสาหกิจท่ีเก่ียวข้องกับ 
การผลิตไฟฟ้าเข้าด้วยกันคือ  การไฟฟ้ายันฮี 
การลิกไนท์  และการไฟฟ้าตะวันออกเฉียงเหนือ 
ซึ่งหมายถึงการรวมกันของศักยภาพในการ 

ผลิตกระแสไฟฟ้าจาก 3  หน่วยงานหลักให้ยิ่ง 
มีประสิทธิภาพ  เกิดความม่ันคงและทรงคุณค่า 
มากยิ่งขึ้น  โดยหน่วยงานใหม่นี้มีฐานะเป็น 
รัฐวิสาหกิจตั ้งแต่ว ันที ่   1 พฤษภาคม พ.ศ. 
2512  และมีนายเกษม  จาติกวณิช  ก้าวจาก 
ผู้ว่าการการไฟฟ้ายันฮี  มาดำรงตำแหน่งเป็น 
ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
เป็นคนแรก
  การก่อเกิด กฟผ.  จึงเปรียบเช่นเดียวกับ 
สายไฟเส้นใหญ่ที่สร้างและนำพาพลังงานไป 
พัฒนาความเจริญให้แก่ผู้คนและผืนแผ่นดินไทย 
ได้ดียิ่งขึ้น
  โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานไฟฟ้าเพื่อ 
รองรับการพัฒนาทางเศรษฐกิจในทุกภาคส่วน 
ได้ขยายและเติบโตอย่างต่อเนื่อง  การศึกษา 
และพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานไฟฟ้าไม่เคย 
หยุดนิ่ง  ทั้งสิ่งใหม่ที่กำลังก่อเกิดและสิ่งเก่าที่ 
ทอดยาวมานับแต่อดีต  รวมท้ังองค์ความรู้และ 
ทิศทางของการพัฒนาพลังงาน

  จากปี  พ.ศ.  2512  ถนนสาย “ไฟฟ้า” 
เส้นหนึ ่งได้ทอดยาวมาตามกาลเวลา  และ 
หากมองย้อนกลับไปในเรื่องราวอันมากมาย 
ก่อนหน้านั้น  ก็อาจเห็นรอยทางที่สว่างไสว 
อยู่ด้วยเหตุเริ่มต้นจาก “แสงแรกแห่งสยาม” 
ที ่ล้วนผสมด้วยเรื ่องราวของประวัติศาสตร์ 
ภาพอดีต  และวิถีชีวิตซึ่งดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ของพี่น้องชาวไทย
  ยิ่งไปกว่านั้น  แสงสว่างได้ฉายกระจ่าง 
ให ้ เห ็นถ ึงปณิธานอ ันช ัดเจนและแน่วแน ่
ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที ่
ดำเนินงานมายาวนาน  และยืนยันได้ด้วยผลงาน 
ว่าเป็นองค์กรของชาติที่มุ่ง “ผลิตไฟฟ้าเพื่อ 
ความสุขของคนไทย” อย่างแท้จริง

Power Plant has been referred to as the 

“Master Plant”.

 Also in 1961, H.M. King Bhumibol, 

accompanied by H.M.  Queen Si r ik i t , 

graciously presided over the foundation 

stone laying ceremony of Bhumibol Dam 

and Power Plant on 24 June of that year. 

It could therefore be said that 1961 marked 

the year Thailand entered a new chapter 

of power development, when both modern 

thermal and hydroelectric power technologies 

at the time were introduced into the country.

	 In the northeast, the government set 

up the Northeast Electricity Authority in 1962 

to generate electricity for the entire region 

starting with the construction of Ubol Ratana 

Dam in Khon Kaen Province.

 The hydroelectric facilities in northeastern 

Thailand are not limited to generating 

electricity for the local population.	 Their 

reservoirs also serve purposes as diverse 

as irrigation, fishery and local tourism - truly 

providing the water of life for the people.

 Thailand’s electricity development 

reached another major milestone when the 

Electricity Generating Authority of Thailand  

(EGAT) was established on 1 May 1969 

following the enactment of the Electricity  

Generating Authority of Thailand Act in 

October 1968. By merging the three main 

regional state-owned generating authorities - 

Yanhee Electricity Authority, Lignite Authority 

and Northeast Electricity Authority - EGAT 

became the sole state enterprise responsible 

for electricity generation and transmission for 

the whole country.	 Kasame Chatikavanij, then 

General Manager of the Yanhee Electricity 

Authority, became EGAT’s first General Manager.

	 With  EGAT’s incept ion,  Thai land 

started to build up and weave a strong 

modern network of power generation and 

transmission facilities to better drive the 

advances of the people and the country. 

In its operation, EGAT has accumulated 

much knowledge and expertise with which 

new challenges in electricity are met.

 The path of electricity has come a 

long way since 1969, and even longer 

considering its origin in bygone era.	 It is  

a path of light, one that shines out with 

determination to the whole nation.	 In the 

same fashion, EGAT is determined, with 

proven past performance, to provide efficient, 

reliable and affordable electricity for the true 

happiness of the Thai people.



The Light of Happiness

แสงแห่ง
ความสุข

The Light of Happiness

แสงแห่ง
ความสุข

The Light of Happiness

แสงแห่ง
ความสุข
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จุดเริ ่มต้นของแสงสว่าง  :  จากคนสร้างไฟ	 ไปสู ่ผองชน

	 การเดินทางของกระแสไฟฟ้าจากแหล่ง 
กําเนิด	 กระจายไปตามโครงข่ายสายส่งสู่ชีวิต 
ของผู้คน	 ล้วนเต็มไปด้วยเร่ืองราวท่ีน่าสนใจ 
ค้นหา	 เรื่องของ “คนสร้างไฟ”	 อันเป็นการ 
งานและชีวิตของคนสามัญผู้หน่ึง	 ซ่ึงทําหน้าท่ี 
อยู่ในส่วนต่างๆ ทั่วทุกภูมิภาค	 เช่น	 การทํา 
ถ่านหินในเหมืองที่อยู่ลึกลงไปจากพื้นผิวดิน 
กว่าร้อยเมตร	 การตรวจบํารุงรักษาสภาพเข่ือน 
ใหญ่กลางแดดจัดจ้า	 การนําโครงเหล็กไปติดต้ัง 
เสาไฟฟ้าแรงสูงบนสันเขาสูง	 กลางป่าดง	 หรือ 
แม้แต่ในห้องควบคุมของโรงไฟฟ้าซ่ึงเต็มไปด้วย 
จอภาพและแผงหน้าปัดมากมาย
  กว่าไฟฟ้าจะแปรเปล่ียนกลายเป็นความสุข 
สำหรับผู้คน  ล้วนต้องผ่านการทำงานหนักของ 
คนจำนวนหน่ึง  คือ  คนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย (กฟผ.)  รุ่นแล้วรุ่นเล่า  ใน 
หลากหลายสายงานท่ีล้วนอยู่เบ้ืองหลังการสร้าง 
ให้เกิดไฟฟ้าและการส่งไฟฟ้านั้นไปยังผู้คนที่ 
ต้องการใช้
  แน่นอนว่า  มันไม่ได้รวดเร็วง ่ายดาย 
เหมือนการปิดเปิดสวิตช์เครื่องใช้ไฟฟ้า
  ทว่า  เมื ่อถึงวันที ่ใครสักคนในดินแดน 
ห่างไกลได้เห็นแสงไฟสว่างไสวพร้อมกับชีวิต 
ที่ดีขึ้น  รอยยิ้มเปี่ยมสุขจึงบังเกิดขึ้นทั้งกับคน 
ท่ีเป็นผู้ค้นหา  คนผู้สรรค์สร้างให้เกิดแสงสว่าง 
และคนท่ีกำลังใช้ไฟฟ้าเป็นหนทางก้าวไปสู่ชีวิต 
ที่ดีขึ้น

  สิ่งที่เรียกกันว่าความสะดวกสบายหรือ 
ความเจริญ  หรือแม้แต่คำว่า  การพัฒนา 
ก็ตาม  หาได้เกิดขึ้นจากความว่างเปล่า  หาก 
ต้องอาศัยแรงกาย  แรงใจ  และพลังสมอง 
ของคนสร้างไฟ  ซ่ึงน่ันอาจหมายถึงการเดินทาง 
อันยาวไกลของคนที่ทำงานเพื่อผลิตและส่งต่อ 
กระแสไฟฟ้ามาสู่ทุกภาคส่วนของแผ่นดิน
  ใต้ขุมเหมืองของแผ่นดินในอำเภอแม่เมาะ 
จังหวัดลำปาง  คือพื้นที่หลักแห่งหนึ่งที่ฉายชัด 
ถึงภาพงานของคน กฟผ.  ท่ีกรำงานหนักอยู่ใน 
เหมืองลิกไนต์  เพื่อให้ก้อนถ่านหินเหล่านั้น 
ได้กลายเป็นเชื้อเพลิงสำหรับผลิตกระแสไฟฟ้า 
ในพื้นที่ภาคเหนือ
  ย่ิงข้างบนสว่างไสวและต้องการไฟฟ้ามาก 
เท่าไร  คนข้างล่างในเหมืองลึกยิ่งต้องทำงาน 
หนักอย่างไม่หยุดหย่อนมากเท่านั้น  งานของ 
เหมืองไม่มีวันหยุด  มีงานทุกวัน  วันละ 3 กะ 
กะละ 8 ชั ่วโมง  เวียนไปในชีวิตคนเหมือง 
แม่เมาะและหมายรวมไปถึงเหมืองลิกไนต์ 
แห่งอื่นในเมืองไทย
  ถ่านหินที่ทับซ้อนอยู่ในชั้นดินของพื้นที ่
นับพันไร่ของเหมืองแม่เมาะ  เม่ือถูกนำมาเป็น 
เชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า  ก็ปฏิเสธ 
ไม่ได้ว่าล้วนคือผลงานหยาดเหงื่อของคนงาน 
เหมือง
  เหมืองแม่เมาะไม่มีวันหลับใหล  แต่มีชีวิต 
และต่ืนตัวอยู่ตลอดเวลา  ทุก  ๆวัน คนงานเหมือง 

  The  journey  of  electricity  from  its 

sources  to  the  people’s  lives  is  fascinating. 

It  is  a  journey  that  starts  with  the  “power 

people”:  workers  toiling  in  coal  mines  over 

a  hundred  meters  deep,  those  in  power 

stations’  high  tech  control  rooms,  and  more.

  Electricity is a product of long and 

strenuous works by generations working 

for the Electricity Generating Authority of 

Thailand (EGAT).

	 Works that are not as smooth as the 

proverbial flow of electricity.

 Nevertheless, once electricity illuminates, 

From Power People to the Public 

everyone smiles.	 The people working behind 

the scene are content.	 The customers whose 

lives got better because of electricity are 

happy.

  Beneath the l ignite mine, in Mae 

Moh District, Lampang Province, are EGAT  

personnel working hard to turn these coals 

into fuels to generate electricity for the 

North.	 The more the electricity is needed  

above, the harder the people below will  

have to work.	 The mine works non-stop  

everyday in three 8-hour shifts.	 This is 

true for all lignite mines in Thailand.

ซ่ึงมีหน้าท่ีขุดและลำเลียงถ่านหินภายในเหมือง 
จะต้องปีนป่ายพาตัวเองขึ้นไปตามบันไดของ 
รถบรรทุก  ที่มีขนาดใหญ่มหึมา  สูงมากกว่า 
3  เมตร  และหนักถึง 77 ตัน  เพื่อลงไปสู่งาน 
ที่รออยู่ข้างล่าง
  ทุกๆ  ตารางเมตรของพื้นที่ซึ ่งกว้างกว่า 
135 ตารางกิโลเมตรของเหมืองแม่เมาะ  ล้วน 
แทรกซ่อนอยู่ด้วยถ่านหินลิกไนต์สีดำเมื่อม 
ว่าไปก็อาจเหมือนกับการเล่นเกมหาสมบัติกัน 
เพียงแต่ว่าสมบัติน้ันเป็นแร่ธาตุจริงๆ  ท่ีมีคุณค่า 
ต่อผู้คนท้ังแผ่นดิน  ท้ังมีจำนวนมากมายขนาด 
ที่เรียกว่าต่อให้ขุดกันทั้งวันทั้งคืน  เป็นเดือน  
เป็นปีก็ไม่มีวันหมดได้ในเวลาอันสั้น  การขุด
ตักถ่านหินต้องดำเนินไปไม่มีวันหยุด  ผ่าน 
ฤดูกาลที่หมุนเวียนจากร้อนระอุ  ฝนกระหน่ำ 
กระทั่งหนาวเหน็บ  ว่ากันว่าในฤดูฝน  การ 
ทำงานของคนเหมืองยิ่งหนักขึ้นหลายเท่าตาม 
ความเละเทะของดิน  ยิ่งเมื่อลมหนาวมาเยือน 
ทั้งหุบล้วนห่มคลุมด้วยหมอกจัดอันเลือนราง 
และอากาศเยียบเย็นกรีดผิว
  ทว่า  เพ่ือความสว่างไสวท่ีมิอาจขาดห้วงได้ 
คนสร้างไฟจึงต้องทุ่มเทด้วยหัวใจที่เสียสละ 
และรับผิดชอบ
  งานในเหมืองลิกไนต์ยากเย็นเช่นไร  เมื่อ 
หันมามองถึงชีวิตของชาวเข่ือนก็ล้วนก้าวคู่กันไป 
ไม่แตกต่าง  เช่นเดียวกับเคร่ืองใช้ไม้สอยท่ัวไป 
เม่ือสร้างข้ึน  เกิดการใช้งานแล้ว  ย่อมต้องเส่ือม 

 Mae Moh never sleeps. It is alive and  

active round the clock.	 Coal miners and 

electricity workers are constantly on the 

move, braving harsh conditions to create  

the starting point of electricity.

 Life in hydroelectric dams is equally 

strenuous.	 Although most operations are 

now computerized, a large number of 

manpower is stil l required to maintain 

hydro power plants.	 Fastidious maintenance 

work is of utmost importance.	 A	 small 

mistake may cause incalculable	 damage.

	 In  addit ion to overseeing power  

แสงแห่งความสุข

The Origin of the Light: 
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  กระแสไฟฟ้าซึ่งคนสร้างไฟผลิตขึ้นมานั้น 
กว่าจะกระจายไปสู่ผู้คนทั่วแผ่นดิน  ล้วนต้อง 
ผ่านการทำงานวางสายส่งไฟฟ้าจากแหล่งผลิต 
ไปยังผู้ใช้ไฟฟ้า  ล้วนต้องบุกป่าฝ่าดงไม่แตกต่าง 
กับการเดินป่าของพรานไพรสมัยก่อน  บางแห่ง 
อาจง่ายดาย  บางแห่งก็มากมายไปด้วยนานา 
อุปสรรค 
  แดนดอยที่ขวางกั้นหนทางจากโรงไฟฟ้า 
กับโรงงานและบ้านเรือนนั้น  ใช่เพียงปราการ 
ธรรมชาติเท่าน้ัน  แต่คือส่ิงพิสูจน์ความต้ังใจและ 
ฝีมือของคนเหล่านี้ได้อย่างดี
  เช่นน้ันชีวิตของคนสร้างไฟ  ท้ังใต้เหมืองลึก 
ในเขื่อนใหญ่โต  ในโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่  หรือ 
บนสายส่งไฟฟ้าแรงสูงต่างล้วนแลกมาด้วย 
ความยากลำบาก
  น่ันอาจเป็นจุดหมายเดียวกัน  เพียงเพ่ือให้ 
ชีวิตผู้อื่นได้สัมผัสถึงสิ่งที่ดีขึ้น  การงานรวมถึง 
ชีวิตของพวกเขาก็ต่างพร้อมจะดำเนินเคียงคู่ไป 
อย่างเรียบง่าย  ตราบเท่าท่ีกระแสไฟฟ้ายังเป็น 
สิ่งจำเป็นต่อชีวิตและการพัฒนาบนผืนแผ่นดิน 
แห่งนี้
 
แสงสว่างแห่งความเจริญ	
  แม ้การเด ินทางของกระแสไฟฟ้าใน 
เมืองไทยจะผ่านกาลเวลามากกว่าหน่ึงศตวรรษ 

สภาพไปตามกาลเวลาและห้วงอายุของการ 
ทำงาน  เขื่อนทุกเขื่อนก็ต้องมีการตรวจสภาพ 
มีการซ่อมบำรุงรักษา  อีกท้ังการดูแลโรงไฟฟ้า 
ที่มีขนาดใหญ่ยังต้องใช้คนสร้างไฟจำนวนมาก 
ในการใส่ใจดูแล
  ปัจจุบันถึงแม้ปฏิบัติการต่างๆ จะควบคุม 
การทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์อย่างทันสมัย 
แต่เมื่อต้องการการซ่อมบำรุงแก้ไข  เหล่านี ้
ล้วนต้องใช้คนเข้าไปดูแลอย่างถ่ีถ้วน  งานหนัก 
ของพวกเขาอยู่ตรงนี้
  นอกจากการดูแลระบบให้โรงไฟฟ้าของ 
เขื ่อนสามารถทำงานผลิตไฟฟ้าได้อย่างม ี
ประสิทธิภาพแล้ว  ชาวเขื ่อนของ กฟผ. ยัง 
ต้องทำหน้าที่ประสานงานกับกรมชลประทาน 
ในการวางแผนและดำเนินการเก็บและปล่อย 
น้ำอย่างสอดคล้องกับความต้องการของพี่น้อง 
เกษตรกร  รวมถึงการป้องกันอุทกภัยอีกด้วย
  งานของคนสร้างไฟนั ้นประกอบด้วย 
หลายส่วนงาน  อาทิ  งานพัฒนาแหล่งผลิต
พลังงานไฟฟ้า  งานเชื้อเพลิง  งานผลิตไฟฟ้า 
ที ่เห็นได้ชัดจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำจากเขื ่อน 
โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ  และโรงไฟฟ้าพลังความร้อน 
ร่วม  รวมทั้งอีกหลายระบบผลิตที่ใช้เชื้อเพลิง 
แตกต่างกัน  สุดท้ายคืองานระบบส่งที่เต็มไป 
ด้วยความยากลำบากในงานไม่แตกต่างกัน

(ซ้าย)	 	
เขื่อนศรีนครินทร์  จังหวัดกาญจนบุรี

(ขวา)		
เหมืองถ่านหิน  ที่อำเภอแม่เมาะ  จังหวัดลำปาง 

(Left)	 	
Srinagarind Dam in Kanchanaburi Province 

(Right)	 	
Mae Moh lignite mine in Mae Moh District, 
Lampang Province

แล้วก็ตาม  หากแต่สยามยุคใหม่หรือประเทศไทย 
ในสมัยโลกไร้พรมแดนนี ้  พัฒนาการทาง 
เศรษฐกิจและสังคม  ล้วนกล่าวได้ว่าเก่ียวเน่ือง 
กับพัฒนาการด้านพลังงานไฟฟ้าอย่างแนบแน่น 
โลกสมัยใหม่ที่ขับเคลื่อนได้ด้วยการผสมผสาน 
ของภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมนั ้น 
ไฟฟ้านับเป็นสิ่งจำเป็นในลำดับต้นๆ
  พัฒนาการด้านพลังงานไฟฟ้ามีส่วนผลักดัน 
การเปลี่ยนแปลงในมิติอื่นๆ  เช่น  การแพทย์ 
และสาธารณสุข  การคมนาคมขนส่ง  การบริการ 
เทคโนโลยีการส่ือสาร  และอ่ืนๆ นานัปการ
  หากเราเรียกสิ ่งเหล่านี ้ว ่าความเจริญ 
ก้าวหน้าอันนำมาซึ ่งช ีว ิตที่ด ีกว ่าเดิมแล้ว 
ครั้นเมื่อมองย้อนกลับไป  เราไม่เพียงจะเห็น 
ถึงพัฒนาการของรัฐวิสาหกิจของชาติอย่าง 
กฟผ.  เท่านั้น  แต่ยังชัดเจนถึงเรื ่องราวของ 
การพัฒนาประเทศอันมีพลังงานไฟฟ้าเป็น 
จุดผลักดันที ่สำคัญ  แสงแห่งความเจริญนี ้ 
ได้แสดงให้ประจักษ์อย่างมั่นคงยาวนานกว่า 
ส่ีทศวรรษแล้ว
  รากฐานความม่ันคงของไฟฟ้าได้เร่ิมต้นข้ึน 
จากการก่อต้ังการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
หรือ กฟผ.  เมื ่อปี  พ.ศ.  2512  และก้าวหน้า 
เติบโตเร่ือยมา  ด้วยระบบบริหารจัดการท่ีได้รับ 
การยกย่องว่าล้ำหน้าที่สุดในยุคนั้น

 Getting electricity to the users is an 

arduous process, from surveying, laying 

power transmission lines, marking electricity 

poles, etc.	 Some construction jobs have 

to go through deep jungles, and the 

ruggedness can be as much as those 

faced by hunters in bygone era.	 The 

workers are pioneers who set up powerful 

pylons through mountainous wilderness.

 These difficult terrains are proofs that 

determination is the key to overcoming any 

obstacle at all.

generating operations, staff at EGAT dams 

also cooperate with the Royal Irrigation	 

Department in planning, conserving and  

distributing water, in response to farmers’ 

requirements, and in flood prevention efforts.

 EGAT people’s jobs may be divided 

into three categories: energy sourcing, such 

as Mae Moh and Krabi mines; electricity 

generation from various types of power 

plants including hydropower, thermal, gas 

turbine, combined cycle power stations, 

etc.; and transmission.

The Light of Progress
 Electricity has been in use in Thailand 

for over a century.	 It can be said that 

the development of Thailand’s economy 

and society is entwined with that of 

electricity.	 In a modern economy where 

agriculture and industry play a significant 

role, electricity is one of the top essentials.

 The development of electricity has 

been instrumental in the progress of 

many domains including medicine, public  

health, transport, services, communication 
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ภาพของการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมออกมา 
อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม
  การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย 
แม้จะเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วจากการมีแหล่ง 
พลังงานเป็นของตนเอง  แต่โลกยุคใหม่เป็นโลก 
ท่ีเศรษฐกิจ  สังคมในดินแดนต่างๆ เก่ียวพันกัน 
อย่างแยกไม่ออก  เมื่อวิกฤตเกิดขึ้นในที่หนึ่ง 
อาจลุกลามดุจโรคร้ายขยายไปสู่ระดับภูมิภาค 
ระดับทวีป  กระท่ังท่ีสุดถึงระดับโลก  หลายคน 
เรียกเหตุการณ์นี้ว่า วิกฤตการณ์ฟองสบู่ 
  ซึ ่งแน่นอนว่าประเทศไทยมิอาจเลี่ยง 
พ้นคลื่นแห่งวิกฤตครั้งนั ้นได้  หลายองค์กร 
ภาคเอกชนต่างล้มลุกคลุกคลานตามกันเป็น 
ลูกโซ่  ไม่เว้นแม้กระท่ังรัฐวิสาหกิจของรัฐอย่าง 
กฟผ. 
  แต่ถ ึ งที่ส ุด  กฟผ.ได ้พยายามฝ่าฟ ัน 
ปัญหาโดยใช้มาตรการแก้ไขปัญหาทั้งระยะ 
สั้นและระยะยาว  จนทำให้สามารถผ่านพ้น 
วิกฤติการณ์ดังกล่าวไปได้  หากบทเรียนของ 
วิกฤตในครั้งนั้น  กลับเป็นโอกาสให้เกิดการ 
ปรับตัวครั ้งใหญ่ของ กฟผ.อีกครั ้ง  เพื ่อให้ 
สามารถดำเนินการจัดหาและผลิตพลังงาน 
ไฟฟ้าได้อย่างเต็มที่อย่างมีประสิทธิภาพและ 

  จนเม่ือมาถึงปี พ.ศ. 2524  การเปล่ียนแปลง 
ครั ้งสำคัญด้านไฟฟ้าและพลังงานของไทย 
ก็เกิดขึ้น  เมื่อมีการขุดพบก๊าซธรรมชาติจาก 
อ่าวไทยและนำมาใช้เป็นเชื ้อเพลิงในการ 
ผลิตไฟฟ้าเป็นครั้งแรกที่โรงไฟฟ้าบางปะกง 
ประวัติศาสตร์ครั้งยิ่งใหญ่นี้ได้เปิดม่านขึ้นเมื่อ 
พลเอก  เปรม  ติณสูลานนท์  ประธานองคมนตรี 
และรัฐบุรุษ  นายกรัฐมนตรีในสมัยนั้น  เป็น 
ประธานในพิธ ีเป ิดวาล์วส่งก๊าซธรรมชาติ 
ผ่านระบบท่อไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง  จังหวัด 
ฉะเช ิงเทราอย่างเป ็นทางการ  พร้อมกับ 
ประกาศว่า  ไทยกำลังจะเข้าสู่ยุคแห่งความ 
โชติช่วงชัชวาล
  ก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยกลายเป็น 
เชื้อเพลิงหลักในการผลิตกระแสไฟฟ้าทดแทน 
น้ำมันเตาที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศปีละ 
เป็นมูลค่ามหาศาล  การเกิดขึ ้นของนิคม 
อุตสาหกรรมภาคตะวันออกและอุตสาหกรรม 
ขนาดใหญ่  เช่น  โรงงานปูนซีเมนต์หลายแห่ง 
ได้เปลี ่ยนมาใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื ้อเพลิง 
รวมถึงโรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่ตามแนวท่อ 
ส่งก๊าซ  ต่างได้ทยอยเปล่ียนมาใช้ก๊าซธรรมชาติ 
ทดแทนเชื้อเพลิงชนิดอื่น  สิ่งนี้ล้วนสะท้อน 

สามารถประกันความมั่นคงของระบบไฟฟ้า 
ของชาติได้  ทั้งยังสามารถก้าวข้ามไปสู่เวที 
การแข่งขันระดับนานาชาติได้อย่างแข็งแกร่ง 
นับเป็นย่างก้าวที ่สำคัญขององค์กรที ่พร้อม 
จะก้าวไปสู่ความเป็นสากลในอนาคตอันใกล้
  ยุทธศาสตร์ครั้งนั้นคือ  การระดมทุนเพื่อ 
ขยายและพัฒนาการผลิตไฟฟ้าของประเทศ 
ด้วยการจัดต้ัง  บริษัทผลิตไฟฟ้า จำกัด  (มหาชน) 
ตามมาด้วย  บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง 
จำกัด  (มหาชน)  และเข้าระดมทุนในตลาด 
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเวลาต่อมาตาม 
นโยบายของรัฐที่ต้องการให้เกิดการแข่งขัน 
อย่างเสรีในการผลิตไฟฟ้า  และพัฒนาระบบ 
การดำเนินงานเชิงธุรกิจเพ่ือสร้างประสิทธิภาพ 
ให้เพ่ิมพูนกว่าเดิม
  ล่าสุดของยุทธศาสตร์ดังกล่าวคือ  การ 
จัดตั้งบริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 
ในปี พ.ศ. 2550  และบริษัทอีแกท  ไดมอนด์ 
จำกัด  ในปี พ.ศ. 2552  อาจกล่าวได้ว่าการ 
ก่อตั ้งบริษัทลูกของ กฟผ.นั ้น  ถือเป็นการ 
ขยายผลทางการจัดการที่ชัดเจนยิ่ง 

(ซ้าย)	 	
ท่อก๊าซธรรมชาติ  ที่โรงไฟฟ้าบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

(ขวา)		
โรงไฟฟ้าบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา

(Left)	 	
Natural gas pipeline at Bang Pakong 
Power Plant, Chachoengsao Province 

(Right)	 	
Bang Pakong Power Plant in Chachoengsao 
Province

technology, etc.	 Standard of living has 

thereby improved.	 This  development  

parallels the growth of EGAT as a state 

enterprise in its more than 4 decades of 

stable and continuous service, bringing 

electricity to the country.

 The basis of Thailand’s power security 

was laid with the founding of Electricity 

Generating Authority of Thailand (EGAT) in 

1969.	 Since then EGAT, whose management 

practice was recognized as the most  

modern at the time, has steadily expanded.

 An important milestone for Thailand’s 

electricity and energy sectors was the 

discovery of natural gas in the Gulf of  

Thailand in 1981.	 Natural gas was used 

to generate electricity for the first time at 

Bang Pakong power station.

 Natural gas from the Gulf of Thailand 

has become the prime source for electricity 

generation, replacing expensive fuel oil 

which had to be imported.	 With  the 

inception of industrial estates on the 

eastern seaboard, several major industries 

have switched to natural gas for energy.

 Despite rapid economic development, 

thanks to local energy, Thailand’s economy 

could not escape the ramifications of a 

regional economic crisis that eventually 

went global.	 State enterprises like EGAT 

was no exception.

 Nevertheless, EGAT has survived the 

crisis by adopting short term and long 

term alleviative measures.	 Learning from  

past experiences, EGAT has made radical 

changes to ensure effective power sourcing 

and production, guaranteeing the nation’s 

electricity security.	 Global competitiveness 

has also been fortified, a significant step 

for EGAT toward becoming a global player 

in the near future.

 EGAT strategy then was to raise funds 

to expand and develop electricity by setting 

up Electricity Generating Public Company 

Limited (EGCO), followed by Ratchaburi 

Electricity Generating Holding Plc.	 Another 

measure was to raise capital via the Stock 

Exchange of  Thai land in response to 

the state’s policy for free competition in 

electricity production.	 The latest measure 

was the creation of EGAT International 
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แสงสว่างแห่งชีวิต	
  ทิศทางของแสงไฟไม่เพียงส่องสะท้อนอยู่ 
ในภาคส่วนของการพัฒนาเท่าน้ัน  แต่ยังฉายชัด 
เข้าไปสู่มิติอื่นๆ ของสังคม
  เป็นมิติที่หล่อหลอมอยู่ด้วยวิถีชีวิตของ 
ผู้คน  วัฒนธรรม  และความเป็นสุขของคน 
ธรรมดาสามัญอันอาจพบได้ทั่วไป
  พูดถึงในเมืองใหญ่  ปฏิเสธไม่ได้ว่า  ไฟฟ้า 
เข้าไปมีส่วนผลักดันให้หลายอย่างดำเนินไป 
อย่างยั่งยืน  การคมนาคมขนส่งก็ดี  ตึกราม 
อันสว่างไสวก็ใช่  หรือแม้แต่ถนนหนทางที ่ 
ระยิบระยับจากแสงไฟในยามค่ำคืน  เหล่านี ้
ล้วนสะท้อนความสำคัญ  และแสดงความจำเป็น 
ของกระแสไฟฟ้าให้เห็นเด่นชัด
  ยิ่งเมื่อหันไปมองในเรื่องของคน  ความ 
จำเป ็นในเรื ่องของการด ูแลค ุณภาพชีว ิต 
เป็นสิ่งสำคัญกว่าอื่นใด  การแพทย์และการ 
สาธารณสุขล้วนต้องพึ่งพาไฟฟ้าในการรองรับ 
เครื่องมือและอุปกรณ์ทันสมัย  ห้องผ่าตัดและ
ห้องฉุกเฉินต้องสว่างไสวและพร้อมเสมอที่จะ
ดูแลชีวิตของผู้คน 
  แต่ใช่ว่าโลกจะสำคัญอยู่เพียงแค่ชีวิตใน 

เมืองใหญ่  ผู้คนท่ีอยู่ห่างไกลตามแดนดอยหรือ 
ชนบท  ล้วนมีความหมายเท่าเทียมในการ 
ก้าวไปข้างหน้าเฉกเช่นเดียวกัน
  การไปถึงของกระแสไฟฟ้าไม่เพียงพา 
ชีวิตของชาวชนบทให้มีความเป็นอยู ่ที่ดีขึ ้น 
เท่านั้น  แต่ในอีกมุมหนึ่งของชีวิต  ยังเป็นสิ่ง 
เสริมสร้างและรักษาตัวตนของผู ้คนถิ ่นนั ้น 
ให้คงอยู่ยั่งยืน
  ดังเช่นการละเล่นหนังตะลุงมิอาจเป็น 
มหรสพรูปเงาแห่งแดนใต้ได้  หากปราศจาก 
แสงเงาจากตัวหนังที่ทาบฉายอยู่บนผืนผ้าขาว 
ฉากตระการตาของโรงลิเกจะยิ่งพึงใจต่อผู้ชม 
มากขึ้น  เมื่อความระยิบระยับของหน้าม่าน 
และประกายแวววับของเครื่องประดับบนตัว 
ผู้แสดง  สะท้อนแสงไฟสู่ดวงตาเบิกโตต่ืนเต้น 
ของผู้ดู  ปฏิเสธไม่ได้ว่าหากปราศจากแสงสว่าง 
จากไฟฟ้าแล้ว  นาฏกรรมพื ้นบ้านเหล่านี ้ 
อาจยากลำบากไม่น้อยในการยืนต้านกระแส 
ของความบันเทิงยุคใหม่แห่งโลกปัจจุบันได้
  ดูเหมือนเรื่องราวเหล่านี้จะเป็นสิ่งเล็กๆ 
ที่ล้วนสะท้อนให้เห็นถึงสายสัมพันธ์ของคน 
สร้างไฟและคนใช้ไฟ  รวมไปถึงการก้าวไป 

(ซ้าย)	 	
จากพลังงานไฟฟ้าแปรเปลี่ยนเป็นพลังแห่งความรู้
เพื่อเยาวชนไทย

(ขวา)		
ความสวยงามของแสงไฟยามค่ำคืน 
บริเวณวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

(Left)	 	
The power of electricity becomes the power of 
knowledge for Thai youths.

(Right)	 	
Beautiful view of the illuminated Temple of the 
Emerald Buddha at night

Co.,  Ltd.  in 2007 and EGAT Diamond  

Co., Ltd., in 2009.

The Light for Lives
 Electricity does not confine its role to 

the development of industries.	 Other aspects 

of our society, too, are illuminated.

	 In big cities, electricity is essential for 

transportation, communications, lighting up 

buildings and streets, all of which cannot 

fully function without electricity.

 For human lives, health matters are 

of utmost importance.	 Medicine and public 

health rely heavily on electricity to handle 

modern tools and equipment.	 Surgery 

wards and emergency rooms have to be 

well lit and ready to save people’s lives.

 A country is not a city, but much more. 

As the country advances, the people in  

remote areas are as important as city 

dwellers.

 Electricity not only improves the quality 

of life for rural people, it also plays a 

significant role in preserving their identity. 

Southern shadow puppets use electric 

light to cast their delightful characters. 

The Li-ke drama is more pleasurable with 

the g l i t ter ing cur ta ins and spark l ing 

costumes made possible by the shining 

spot l ights.	 Without  e lectr ic i ty,  these 

indigenous arts may not stand a chance 

against today’s modern entertainment.

 These simple sketches reflect the 

connection between power people and 

power consumers in the stream of develop- 

ment.	 They show a picture of a forward 

moving Thai society.

 As long as there are smiles and 

happiness all around, the work of power 

people is bound to continue uninterrupted.

 This long journey is a story.	 It tells 

of an organization that recognizes its 

duties to source, generate and transmit 

electricity, the very foundation of develop- 

ment.	 It also tells of the happy population 

who acknowledge the values of the light  

bestowed by that organization.

 ...And the light shines on, bringing 

illumination and warmth needed by all in 

the Thai society, for the journey ahead.

ข้างหน้าของสังคมไทย
  ซึ ่งมันจะเป็นเช่นนี ้ไปอีกนานเท่านาน 
ตราบเท่าที่ใบหน้าผู้คนยังคงเปื้อนด้วยรอยยิ้ม 
แววตายังสะท้อนถึงความเปี่ยมสุข  นั่นอาจ 
หมายถึงว่า  พันธกิจของคนสร้างไฟเองก็มิอาจ 
หยุดพักได้
  หนทางตามห้วงเวลาอันยาวไกล  ไม่เพียง 
บอกว่า  องค์กรหนึ่งซึ่งมีหน้าที่ในการค้นหา 
และสร้างพลังงานไฟฟ้าอันเป็นพื้นฐานล่างสุด 
ของการพัฒนานั้น  มุ่งมั่นสร้างสรรค์บทบาท 
และหน้าที่ของตนเองเพียงใด
  แต ่ย ังสะท ้อนและบอกเล ่าได ้อ ีกว ่า 
หลายชีวิตผู้คนที่ย่างเดินอยู่บนเส้นทางการ 
เปลี่ยนผ่านเหล่านั้น  ล้วนตระหนักถึงคุณค่า 
ในความสุขจากการพัฒนา  อันเกิดขึ้นมาได้ 
ด้วยแรงกาย  แรงใจของคนสร้างไฟ  ตั้งแต่ 
ในอดีตจวบกระทั่งปัจจุบัน 
  คล้ายกับแสงสว่างที่ทอดยาว  ซึ่งสร้าง 
ความอบอุ่นและจำเป็นกับการก้าวไปข้างหน้า 
ของหลากหลายชีวิตในสังคมไทย
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เขื่อนภูมิพล  จังหวัดตาก  รวม 
ความเป็น “ที่แรก” ไว้มากมาย 
ทั้งเป็นเขื่อนคอนกรีตรูปโค้ง 
แห่งแรกและหนึ่งเดียวใน 
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
เป็นเขื่อน “อเนกประสงค์” 
แห่งแรกของไทย  ทั้งยังเป็น 
เข่ือนแห่งแรกในความรับผิดชอบ 
ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง 
ประเทศไทย 

เดิมคณะสำรวจเลือกบริเวณ 
ช่องเขาแคบๆ ท่ีเรียกว่า “ย่านรี” 
เป็นจุดในการสร้างเขื่อนภูมิพล 
ผู้เชี่ยวชาญจาก U.S. Bureau 
of  Reclamation  ซึ่งจัดทำ 
รายงานขั้นสุดท้าย  เขียนชื่อ 
โครงการน้ีว่า “Yanhee  Project” 
คำว่า “ยันฮี” จึงติดมาตั้งแต่นั้น 
แม้เมื่อได้ย้ายจุดสร้างเขื่อน 
ถัดมาทางด้านใต้ประมาณ 
1  กิโลเมตร  แต่ก็ยังคงเรียก 
เขื่อนนี้ว่า “ยันฮี” ตามเดิม

The Bhumibol or Yanhee 
Dam, Tak Province, is an 
agglomeration of Thailand’s 
“firsts”, being the one and 
only concrete arch dam 
in Thailand and Southeast 
Asia.	 It is also Thailand’s 
first multipurpose dam and 
the first dam operated 
by EGAT.

“Yanhee” is a misnomer of 
“Yan Ree”, the name of the 
gorge proposed as the dam 
site in the project feasibility 
study undertaken by experts 
from the US Bureau of 
Reclamation.	 The project 
was still called Yanhee 
Hydroelectric Project though 
the dam site was eventually 
moved about one kilometer 
downstream of the earlier 
proposed site.



โรงไฟฟ้าแม่เมาะโรงที ่ 1 - 3  อำเภอแม่เมาะ  จังหวัด 
ลำปาง  เริ่มก่อสร้างขึ้นในป ีพ.ศ. 2518  มีกำลังการ 
ผลิตรวมกันเพียง 225  เมกะวัตต์เท่านั้น  หากเทียบ 
กับปัจจุบันซึ่งมีโรงไฟฟ้าทั้งหมด  10  โรง  มีกำลังผลิต
รวมกันถึง 2,400  เมกะวัตต์  ทำให้โรงไฟฟ้าทั้ง 3 
โรงนี้  เปรียบเหมือนผู้บุกเบิกที่น่าจดจำ  อาจเป็น 
เหมือนชีวิตของ “เชย  วงศ์เปี้ย”  หนึ่งในพนักงาน 
รุ่นแรกๆ ของเหมืองแม่เมาะเพียงไม่กี่คนที่ยังคงอยู ่
และปักหลักอาศัยในอำเภอแม่เมาะจนปัจจุบัน  วันนี ้
“เชย  วงศ์เปี้ย” จึงเป็นเสมือนบันทึกเก่าที่รอให้คน 
ปัจจุบันเปิดอ่านเรื่องราวอันควรจดจำถึงการทำงาน 
ของผู้คนยุคแรกเริ่มได้เป็นอย่างดี

EGAT started the construction of a new lignite-
fired power plant at Mae Moh in 1975, initially 
equipped with three generators having totally 
225 megawatts of power capacity.	 The power 
plant had been steadily expanded in several 
following years, adding totally ten more generating 
units with a total generating capacity of over 
2,400 megawatts.	 The first three generators, 
though long gone, are venerable pioneers, similar 
to Choei Wongpia, one of EGAT’s few remaining 
first generation workers.	 Choei is a living record 
of life in the early days of the mine.
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เหมืองถ่านหินท่ีแม่เมาะเปิดข้ึนเม่ือวันท่ี 25 มกราคม พ.ศ. 2497  โดย   
“องค์การพลังงานไฟฟ้าลิกไนท์”  ปัจจุบันสายงานเช้ือเพลิงของ กฟผ. เป็นผู้ดูแล 
การทำเหมืองที่นี่  รถบรรทุกเทท้ายหรือที่ชาวเหมืองเรียกกันว่า “ทีเร็กซ์” 
เป็นพาหนะสำคัญในการลำเลียงถ่านหินจากบ่อเหมืองขึ้นมาข้างบน 
ทุกวันนี้เหมืองแม่เมาะผลิตถ่านหินได้เฉลี่ยวันละประมาณ 44,000 ตัน 
ขณะที่ยังมีปริมาณถ่านหินสำรองอยู่ใต้ผืนดินแม่เมาะอีกราว  1,200 
ล้านตัน

Mae Moh lignite mine was opened on 25 January 1954 by 
the Lignite Electric Power Organization which later became the 
Lignite Authority. Currently operated by EGAT, Mae Moh mine 
produces a daily average of 44,000 tons of lignite, with a total 
reserve of approximately 1.2 billion tons underground.
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ถ่านหินปีละประมาณ  16 ล้านตัน  ถูกใช้เป็นเชื้อเพลิง
สำหรับโรงไฟฟ้าแม่เมาะ  ผลสืบเนื่องจากการใช้ถ่านหิน
ลิกไนต์เป็นเชื้อเพลิง  ทำให้เกิดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด ์
ซ่ึง กฟผ. ตระหนักถึงปัญหาท่ีอาจส่งผลกระทบต่อประชาชน 
โดยตรง  จึงได้ติดตั้งเครื่องกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด ์
ที่โรงไฟฟ้าตั้งแต่ป ีพ.ศ. 2538  และติดตั้งครบทั้ง  10  โรง 
ในป ีพ.ศ. 2543  เครื่องกำจัดก๊าซดังกล่าวสามารถฉีดน้ำ 
หินปูนดักจับฝุ่นจากการเผาไหม้  ก่อนจะระบายออก 
ได้ถึงร้อยละ 99.7  และสิ่งที่เหลือจากกระบวนการนี้คือ 
ยิปซัมเหลวสีเหลืองสด  ซึ่งจะถูกแยกน้ำออกก่อนลำเลียง 
ตามสายพานเพื่อนำไปทิ้งหรือใช้งานอื่นๆ ต่อไป

Each year, a total of 16 million tons of lignite go 
to fuel the ten generating units of Mae Moh power 
station.	 In order to cope with sulfur emissions from 
lignite burning, EGAT started installing Flue Gas 
Desulfurization (FGD) system at Mae Moh power 
station since 1995.	 All ten generating units were 
fitted with the FGD system by 2000.	 As much as 
99.7% of the sulfur emission is filtered from the 
discharge.	 The FGD system process using limestone 
also produces gypsum as a byproduct for further 
use in other industries.

060 แสงแห่งสยาม



เขื่อนศรีนครินทร์  จังหวัดกาญจนบุรี  เป็นเขื่อน 
ผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่และมีพื้นที่เก็บกักน้ำมาก 
ท่ีสุดของไทย  เข่ือนน้ีเป็นเข่ือนประเภทหินท้ิงแกน 
ดินเหนียวที่ได้รับการออกแบบให้มีความแข็งแรง 
มั่นคง  ปลอดภัยจากการเกิดแผ่นดินไหว  ซึ่ง 
นับแต่มีการสร้างเขื่อนในเมืองไทยมาไม่เคยเกิด 
แผ่นดินไหวรุนแรงเกินกว่าที ่กฟผ. ออกแบบ 
ก่อสร้างไว้เลย

Srinagarind Dam in Kanchanaburi Province 
is one of Thailand’s biggest dams with the 
largest reservoir storage capacity.	 This 
rockfill dam with impervious clay core is 
specifically designed to adequately absorb 
earthquake force up to a certain level and 
has withstood all earthquake incidents since 
the start of its operation.

062 แสงแห่งสยาม 063การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย



ความแข็งแรงมั่นคงของเขื่อนขึ้นกับปัจจัยต่างๆ  อาท ิ
การสำรวจและออกแบบที่ดี  การก่อสร้างที่ดี  และ 
ท่ีสำคัญไม่ย่ิงหย่อนก็คือ  การใช้งานและบำรุงรักษาท่ีดี 
การตรวจสอบสภาพเขื่อนถือเป็นงานประจำของ 
เจ้าหน้าท่ีฝ่ายบำรุงรักษาโยธา  ซ่ึงจะตรวจสอบ  ป้องกัน 
และบำรุงรักษาเขื่อนทุกแห่งของ กฟผ.อย่างต่อเนื่อง 
โดยผู้เช่ียวชาญของ กฟผ. และผู้เช่ียวชาญจากภายนอก 
ท้ังในประเทศและต่างประเทศ  ด้วยมาตรฐานในระดับ 
สากล

The strength of dams depends on a number  
of factors, e.g., quality survey, good design  
and construction.	 Equally important are good  
operation and maintenance.	 Dam inspection 
is handled professionally by EGAT maintenance 
crew and experts from local and international 
agencies.

064 แสงแห่งสยาม 065การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย



การซ่อมบํารุงเป็นงานสำคัญที่จะละเลยไม่ได ้
ในการควบคุมเครื่องจักรเครื่องมือขนาดมหึมาที่ไม ่
อาจผิดพลาดได้  ด้วยอาจส่งผลกระทบใหญ่หลวง 
ต่อประชาชนวงกว้าง  การซ่อมบํารุงมีทั้งการ 
ซ่อมเล็ก  และการซ่อมบํารุงใหญ่  ซึ่งเป็นไปตาม 
ตารางการใช้งานที่กำหนดไว้

In operating huge machineries, maintenance work 
is of utmost importance.	 Negligence can lead to 
considerable damage affecting the general public.		
Maintenance work, ranging from small repairs to 
major overhauls, are carried out according to 
established timetables.

066 แสงแห่งสยาม 067การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย



069การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ปี พ.ศ. 2502  ในระหว่างการก่อสร้างเข่ือนยันฮี  หรือ 
เขื่อนภูมิพล  จังหวัดตาก  การไฟฟ้ายันฮ ี(สมัยนั้น) 
ได้ดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ  จังหวัด 
นนทบุรี  ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ทันสมัย 
และสำคัญที่สุดของประเทศไทยในขณะนั้น

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือเปรียบเสมือน “โรงครู” 
เพราะถือเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาระบบ 
ไฟฟ้าที่ทันสมัยของประเทศไทย  ทั้งยังเป็น 
โรงไฟฟ้าโรงแรกของ กฟผ. อันเป็นสถานที ่
ฝึกฝนบ่มเพาะประสบการณ์ให้แก่บุคลากร 
ภายในองค์กรมาอย่างต่อเนื่อง

During the construction of Bhumibol or Yanhee 
Dam in 1959, the Yanhee Electricity Authority 
(at the time) began constructing North Bangkok 
Power Plant.	 It was Thailand’s biggest and most 
modern thermal power plant of the day.

North Bangkok Power Plant was the “Master 
Plant” from which generations of EGAT engineers 
and staff had learnt and sharpened their technical 
experience and expertise over the years.



070 แสงแห่งสยาม 071การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

หลังจากผลิตแสงสว่างรับใช้สังคมไทยมายาวนาน 
ถึง 42 ปี  วันที ่20 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 
กฟผ. ก็ได้ปลดโรงไฟฟ้าพลังความร้อนพระนครเหนือ 
ออกจากระบบ  เนื่องจากมีอายุการใช้งานมายาวนาน 
จึงไม่อาจผลิตไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง

หลังจากรื้อถอน “โรงครู”  โรงเดิมออกแล้ว  กฟผ. 
ได้ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ “โรงใหม่” ขึ้น 
ในบริเวณเดิม  เป็นโรงไฟฟ้าระบบความร้อนร่วม 
ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง  โดยมีกำลังผลิตถึง 
704  เมกะวัตต์  มีกำหนดแล้วเสร็จและสามารถ 
เดินเครื่องจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบได้ในป ีพ.ศ. 2553 
และอาจเรียกได้ว่าเป็นชีวิตที่สองของ “โรงครู” 
โรงไฟฟ้าแห่งตำนานการก่อเกิดไฟฟ้าและแสงสว่าง 
บนแผ่นดินไทย

After 42 years of service, North Bangkok 
thermal power plant was completely shut down 
on 20 July 2001.	 The old “Master Plant” was 
demolished to pave way for the construction 
of a new natural gas-fired power plant on the 
old site.	 The brand new North Bangkok Combined 
Cycle Power Plant of 704 megawatts will be 
completed and ready for operation in 2010.



072 แสงแห่งสยาม 073การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

อาคาร ท.102 ณ สำนักงานใหญ ่กฟผ. บางกรวย 
เป็น “อาคารต้นแบบของตึกประหยัดพลังงาน” 
มีการติดแผงโซลาร์เซลล์ตามชั้นต่างๆ ของอาคาร
อาคารนี้ออกแบบโดยฝ่ายออกแบบและบริหารงาน
ก่อสร้างของ กฟผ.เอง  นับเป็นนวัตกรรมของ 
ตึกประหยัดพลังงานที่โดดเด่นจนได้รับรางวัล 
“อาคารอนุรักษ์พลังงานดีเด่นของอาเซียนประจำป ี
2552” และรางวัล “สถาปัตยกรรมสีเขียวดีเด่น
ประจำป ี2552” 

EGAT’s new Tor 102 Building in its Headquarters 
compound is praised for a prototype for energy 
efficiency building which integrates solar cells into 
the building’s glass walls capable of producing 
electricity for use in the building.	 Designed by 
EGAT’s Design and Construction Management 
Division, the building won the “ASEAN Energy 
Awards 2009” in the category of ASEAN Best 
Practice for Energy Efficiency Building and the 
ASA Green Awards 2009.



074 แสงแห่งสยาม 075การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ศูนย์ควบคุมระบบกำลังไฟฟ้าแห่งชาต ิ เป็นหน่วยงาน 
สำคัญที่สุดหน่วยหนึ่งของ กฟผ. และของประเทศ   
เพราะรับผิดชอบการวางแผนการผลิต  และเป็น 
ผู้สั่งการให้โรงไฟฟ้าทุกแห่งในระบบ  เดินเครื่องผลิต 
ไฟฟ้าในเวลาต่างๆ  รวมทั้งควบคุมการซื้อขายไฟ 
กับประเทศเพื่อนบ้าน  เพื่อให้การผลิตไฟฟ้ามีความ 
สมดุลกับความต้องการใช้  และควบคุมการจ่ายไฟ 
และคุณภาพของไฟฟ้าให้เป็นไปตามมาตรฐานและ 
ข้อกำหนดของกระทรวงพลังงาน

The National Control Center is the nerve center 
of EGAT’s and Thailand’s power grid system. 
This is where economic merit order power 
production and dispatch from all major power 
plants of both EGAT and private power producers 
are commanded and controlled to reliably meet 
the country’s demand.	 It decides which power 
stations will generate electricity and when.	 The 
Center also handles power purchase and sales 
with neighboring countries.	 Quality of electricity 
service is managed according to the regulatory 
standards set the Ministry of Energy.



076 แสงแห่งสยาม

พลังงานไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าเมื่อผ่านการปรับแรงดัน 
ไฟฟ้าที่ลานไกไฟฟ้าแล้ว  ก็จะถูกส่งไปยังสถานีไฟฟ้า 
แรงสูง  แล้วกระจายไปตามระบบส่งไฟฟ้าซึ่งมีความ 
สำคัญต่อการนำกระแสไฟฟ้าไปสู่ผู้บริโภค  ปัจจุบัน 
สายส่งไฟฟ้าของ กฟผ. ทั้งประเทศมีความยาวรวมกัน 
ถึง 30,534 วงจร-กิโลเมตร  (ข้อมูล ณ  เดือนมกราคม 
พ.ศ. 2553)  หรือสามารถเอามาโยงตามแนวขอบแดน 
ประเทศไทยได้ถึง 3.7 รอบ

Electric energy generated by the power plants 
is sent through the power plant’s switchyards 
onto high voltage transmission lines to substations 
to be further delivered to customers countrywide. 
Today, EGAT’s transmission lines have a total 
length of over 30,534 circuit-kilometers or 3.7 
times of Thailand’s perimeter.



งานติดตั้งและดูแลรักษาเสาส่งไฟฟ้าแรงสูง  รวมทั้ง 
การร้อยสายส่งไฟฟ้าขนาดต่างๆ กันไปตามเสาเหล่านี ้
เป็นงานท่ียากลำบาก  เหน่ือยหนัก  และเส่ียงอันตราย 
เสาไฟและสายส่งเหล่าน้ี  ใช่ว่าจะวางขนานตามเส้นทาง 
สัญจรปกติได้  เนื่องจากต้องคำนวณหาเส้นทางที่สั้น 
ที่สุดในการนำไฟฟ้าไปให้ถึงสถานีส่งจ่ายไฟฟ้า  เพื่อ 
ลดอัตราการสูญเสียพลังงานไป  ดังน้ัน  ไม่ว่าเป็นขุนเขา 
หรือป่าดงห่างไกลเพียงใด  คน กฟผ.  ในสังกัดสายงาน 
ระบบส่ง  ก็จะต้องบุกบั่นไปให้ถึง

Installing and maintaining high voltage AC 
transmission lines and towers is a risky business. 
Transmission lines require the shortest routes so 
that energy loss is minimized, which means EGAT 
people have to travel through rough terrains for 
the purpose.

078 แสงแห่งสยาม 079การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย



เฮลิคอปเตอร์ของ กฟผ. มีภารกิจหลักในการบิน 
ตรวจสายส่งไฟฟ้าแรงสูง  การบินตรวจสายส่ง 
ต้องทำเป็นประจำ  เพื่อดูว่าเสาแต่ละต้นหรือ 
สายส่งเส้นใดเกิดปัญหาขึ้นมา  นักบินจะแจ้ง 
หน่วยงานภาคพื้นดินรับทราบ  เพื่อเดินทางไป 
ยังเป้าหมายได้ทันเวลา  หน้าที่ของนักบินจึง 
ไม่เพียงแค่บินให้ตรงไปตามแนวสายส่งไฟฟ้า 
เท่านั้น  หากยังต้องสังเกต  จดจำสิ่งต่างๆ ที ่
ปรากฏอยู่เบื้องหน้าด้วย

EGAT helicopters’ main mission is to inspect 
high voltage transmission towers and lines 
throughout the country.	 Regular aerial patrols 
are carried out to detect problem poles or 
supply lines.	 Helicopter pilots immediately  
report trouble spots to ground staff so that  
necessary repairs can be dispatched in time. 
Flying straight is not enough, a pilot must  
also be observant of the conditions below.

080 แสงแห่งสยาม 081การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย



082 แสงแห่งสยาม 083การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย  แหล่งทรัพยากรขนาดใหญ ่
ที่ถูกค้นพบเมื่อป ีพ.ศ. 2524  นับเป็นความหวังสำคัญ 
ของการพัฒนาพลังงานระดับประเทศ  และเป็นจุด 
เริ่มต้นของยุคแห่งความ “โชติช่วงชัชวาล”

นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  จังหวัดระยอง  ได้รับการ 
จัดต้ังข้ึนภายใต้โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณชายฝ่ังทะเล 
ตะวันออกของไทย  การลำเลียงก๊าซธรรมชาติที่ส่งมา 
ตามท่อจากมาบตาพุดเพื่อผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าใช้ใน 
ประเทศมีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจ  ดุจเดียวกับ 
เส้นโลหิตใหญ่ของประเทศ  ซึ่งเป็น “ตำนานแห่งความ 
รุ่งโรจน์” อีกบทหนึ่ง

Natural gas discovered in the Gulf of Thailand 
in 1981 sparked high hopes for Thailand’s energy 
development.

Map Ta Phut Industrial Estate was established 
under the Eastern Seaboard Development Plan. 
The transportation of natural gas for power 
generation from Map Ta Phut is the country’s 
main economic artery. This is another chapter 
in our “Legend of Prosperity”.



084 แสงแห่งสยาม 085การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ.  2524  โรงไฟฟ้าบางปะกง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา  ได้เริ่มผลิตกระแสไฟฟ้าจำนวน 
มหาศาลด้วยเช้ือเพลิงจากแหล่งก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย 
นับเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาการใช้พลังงานไฟฟ้า 
จากก๊าซธรรมชาติ  เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของ 
ประเทศ  และแจกจ่ายความเรืองรองไปยังทั่วทุกภาค 
ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา  โรงไฟฟ้าบางปะกงก็ได้คงความ 
สว่างไสวมาจวบจนทุกวันนี้

As the first industry and power plant to start 
using natural gas from the Gulf of Thailand as 
fuel in September 1981, Bang Pakong Power 
Plant not only paved the way for the country’s 
natural gas and industrial development on the 
eastern seaboard, but has also been powering 
all regions of the country with its efficient and 
reliable electricity supplies ever since.



086 แสงแห่งสยาม 087การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

บนสายพานของโรงงานประกอบรถยนต์เป็น 
จุดกำเนิดของนวัตกรรมแห่งยานพาหนะรุ่น 
ใหม่ๆ  ที่สนองตอบการดำเนินชีวิตที่ต้องพร้อม 
ด้วยความรวดเร็วแต่ประหยัด  และเป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม

ขอบคุณพลังไฟฟ้าผู้อยู่เบื้องหลังการขับเคลื่อนของ 
สายพานและหุ่นยนต์ผู้ผลิตที่มีความเที่ยงตรงสูง 
เหล่านั้น  ซึ่งทำให้เราได้มียานพาหนะเปี่ยม 
ประสิทธิภาพที่พร้อมพาเราโลดแล่นไปไหนต่อไหน 
ได้อย่างราบรื่น

New vehicles that satisfy a fast, safe and 
environmentally friendly lifestyle are made on 
the automobile assembly line in automobile 
manufacturing plants.	 Thanks to electricity, 
which drives the assembly line, we get 
efficient cars that take us conveniently 
everywhere.
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งผ้าไหมชั้นด ี
ของไทย  หลายหมู่บ้านในหลายจังหวัดมีการสืบทอดภูมิปัญญา 
พื้นบ้านชนิดนี้ในลักษณะเป็นอุตสาหกรรมพื้นบ้าน  และแหล่งที ่
โดดเด่นที่สุดแห่งหนึ่งคือ  ที่บ้านท่าสว่าง  อำเภอเมือง  จังหวัด 
สุรินทร์  “ผ้าทอมือยกทอง” ของที่นี่เป็นการทอโดยใช้ใยไหมเส้นเล็ก 
หรือไหมน้อย  มาย้อมด้วยสีธรรมชาติ  ใช้เทคนิคแบบโบราณ   
แล้วปั่นควบกับเส้นไหมสีเหลือบคล้ายทองคำที่ผลิตขึ้นจากเส้น 
เงินบริสุทธิ์  นำมาถักทอเป็นผ้าไหมยกทอง 

หากเป็นสมัยก่อน  คนทอผ้าบ้านท่าสว่างคงทำงานได้วันละไม่ก่ีช่ัวโมง 
ทว่าปัจจุบันแม้ไม่มีแสงจากธรรมชาติ  แสงสว่างจากฟลูออเรสเซนต ์
สามารถช่วยให้ชั่วโมงของการถักทอเพิ่มขึ้นได้อีกมากมาย

The Northeast is renowned for its high quality silk, and one 
of the best silk in the Northeast can be found at Ban Tha 
Sawang, Amphoe Muang, Surin Province.	 The village’s fabric 
is hand woven from yellow gold natural dyed fine silk strands 
intertwined with pure silver threads.	 The intricate weaving 
patterns easily rival the best fabrics from the past.	

In the old days, Ban Tha Sawang weavers would have worked 
for only a few hours during the day when there was light.	
Fluorescent lighting has increased their productivity enormously.

บ้านทรายมูล  บ้านคอนสาย  และบ้านหัวดอน  ในอำเภอพิบูลมังสาหาร 
จังหวัดอุบลราชธานี  ได้ช่ือว่าเป็นแหล่งทำฆ้องท่ีโด่งดังท่ีสุดในเมืองไทย 
ชาวตำบลทรายมูลสืบสานภูมิปัญญาน้ีจากรุ่นสู่รุ่น  จนปัจจุบันการทำ 
ฆ้องเป็นอาชีพสำคัญต่อเศรษฐกิจของชุมชนแห่งนี้  วัสดุที่ใช้ทำฆ้อง 
มี 2  ประเภท  คือ  ทองเหลืองกับเหล็ก  แต่ไม่ว่าเป็นฆ้องจากโลหะ 
ชนิดใด  สิ่งที่ขาดมิได้ในอุตสาหกรรมพื้นบ้านชนิดนี้คือเครื่องเจียน 
และเครื่องเชื่อมไฟฟ้า  ซึ่งจำเป็นสำหรับการเจียนและการเชื่อมขอบ 
รอบวงของฆ้องทุกใบ

The villages of Tambon Sai Mun, Amphoe Phibun Mangsahan, 
Ubon Ratchathani Province are the best producers of gongs 
in Thailand.	 The inherited gong making skills have become 
an important basis for their economies.	 The gongs are made 
of brass and iron, but whatever metals are used, an essential 
tool of the trade is always the metal cutting machine and 
the electric welder to cut and join the edges together.
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ประเทศไทยได้ช่ือว่าเป็นศูนย์กลางของการค้าพลอย  และคนไทยก็ได้รับการ 
ยอมรับว่าเป็นช่างฝีมือทำพลอยเก่งท่ีสุดในโลก  อุตสาหกรรมการค้าพลอย 
มีความสำคัญอย่างย่ิงต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ  สร้างรายได้ถึงปีละ 
กว่าหนึ่งแสนล้านบาท  มีบุคลากรหมุนเวียนในอุตสาหกรรมถึง  1.5  ล้านคน   
ช่างเจียระไนพลอยของไทยมีความเชี่ยวชาญจนสามารถสร้างรูปแบบซึ่งเป็นที ่
รู้จักกันในชื่อว่า Bangkok  Cut  ได้  เบื้องหลังความสำเร็จของอุตสาหกรรม 
อัญมณีไทย  นอกจากประสบการณ์และความชำนาญแล้ว  อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญ 
ไม่ยิ่งหย่อนคือ  ความอดทนในการนั่งภายใต้แสงไฟกระจ่างตา  เพื่อมองหา 
เหลี่ยมมุมของหินสีมีราคา  วันละไม่ต่ำกว่า  10 ชั่วโมง

Thailand is a major player in the world’s gem industry.	 With a 
turnover of more than 100 billion baht per year and 1.5 million 
personnel, the Thai gem and jewelry industry is also very important 
to the country’s economy.	 The skills of Thai lapidaries are world 
renowned.	 The creation of Bangkok Cut is but one testimony of the 
expertise.	 One is not a born master lapidarist, the skills must be 
learned through experience and intensive practice under the light, 
getting the facets of the valuable stones just right, for at least 
10 hours a day.

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม  อำเภอเจริญศิลป์ 
จังหวัดสกลนคร  เกิดขึ้นโดยพระราชดำริของสมเด็จ 
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  ตั้งแต่ป ีพ.ศ. 2525 
ศูนย์ศิลปาชีพแห่งนี้เป็นแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผา 
ฝีมือประณีต  ซึ่งนอกจากมีรูปลักษณ์ลวดลายทั่วๆ ไป 
แล้ว  ยังมีการเขียนลายเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ 
พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

อุตสาหกรรมเครื่องเคลือบบ้านกุดนาขามคงเกิดขึ้น 
และเติบโตไม่ได้เท่าทุกวันนี้  หากเตาเผาไฟฟ้าไม่ได ้
ถูกพัฒนาขึ้นมาให้มีขนาดกะทัดรัดแต่ให้พลังงาน 
ความร้อนสูงดังเช่นที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน

Kut Na Kham SUPPORT Handicrafts Center, 
established by the initiative of Her Majesty 
Queen Sirikit in 1982, specializes in the 
production of fine enamelware.	 In addition 
to the usual patterns, Kut Na Kham also 
features pictures of royal activities of both 
His Majesty the King and Her Majesty 
the Queen.	 The village’s growing industry 
would not have been possible without 
the development of a compact high 
temperature electric kiln in general use 
today.
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โดยพื้นฐานแล้วการทำเกษตรกรรมนั้นเป็นตัวชี้วัด 
เศรษฐกิจของประเทศไทย  ไม่ว่าประเทศจะพัฒนา 
อุตสาหกรรมไปไกลสักเพียงใด  แต่ผลผลิตด้าน 
การเกษตรและการเลี้ยงสัตว์ก็ยังคงมีความสำคัญ 
ไม่น้อยไปกว่ากัน  แน่นอนว่าในการสร้างผลผลิต 
สำคัญนี้มีไฟฟ้าเป็นต้นทุนหลักเสมอ

การปลูกผักในมุ้งตาข่าย  หรือที่เรียกว่า “ผักกางมุ้ง” 
คือการปลูกผักโดยใช้วิถีทางธรรมชาติร่วมกับวิธีการ 
อื่นๆ ที่ปลอดภัย  เพื่อทดแทนการใช้สารเคมีและ 
ยาปราบศัตรูพืช

การควบคุมศัตรูพืชในการปลูกผักกางมุ้งนั้น 
วิธีหนึ่งก็คือ  การเปิดไฟตลอดคืนในมุ้งตาข่าย 
โดยใช้หลอดไฟแบล็กไลท์หรือหลอดไฟนีออน 
สีม่วงเข้ม  ล่อดักจับแมลงที่มาเล่นไฟ  ภูมิทัศน ์
ที่สวยงามด้วยแสงไฟของแปลงผักที่ลดหลั่น 
ไปตามแนวเขานี้  จึงเป็นภาพประทับใจที่เกิด 
จากเทคโนโลยีการเกษตรในยุคปัจจุบัน

The net house cultivation is the organic farming 
combined with a different approach to pest 
prevention, thereby replacing the uses of  
chemicals and pesticides.

One pest control method for the net house is to 
use black light bulbs or deep purple neon lights 
to trap unsuspecting insects.	 The pleasant view 
of a hillside lined with rows of lit net houses is 
possible because of today’s modern agricultural 
technology.

Agriculture is Thailand’s main economic indicator. 
Industrial development notwithstanding, agriculture 
and livestock remains an important sector driven 
by reliable and affordable electricity supply.
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(Left)
Pak Khlong Talat is Bangkok’s biggest flower 
market.	 With huge turnovers, particularly on 
special occasions like Mother’s Day or Valentine’s 
Day, the market is well lit throughout the night.	

(Right)
Thailand’s busy wholesale markets are open 
from dawn till dusk.	 Customers come from all 
directions to these markets for their supplies 
of produce to be resold at other markets and 
shops, driving the cycles of trade and the 
economy with their activities.

(ซ้าย)
ปากคลองตลาด  ศูนย์กลางตลาดดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุด 
ในกรุงเทพฯ  เม็ดเงินที่ได้จากการซื้อขายดอกไม ้
จากตลาดที่สว่างไสวตลอดทั้งคืนนี้  มีมูลค่าไม่น้อย 
โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ  อาทิ  วันแม่ 
วันรับปริญญา  วันวาเลนไทน์  เป็นต้น 

การเดินทางของดอกไม้จึงเป็นสิ่งสำคัญ  ตั้งแต ่
ชาวสวนเริ่มเก็บเกี่ยวจนกระทั่งดอกไม้เหล่านี ้
มาเบ่งบานเต็มที่ในบ้านของเรา

(ขวา)
พืชผลทางการเกษตรของไทยมีการซื้อขายทุกวัน 
ตั้งแต่เช้าตรู่จนกระทั่งตะวันตกดิน  โดยมีตลาด 
กลางสินค้าเกษตรอยู่หลายแห่ง  เช่น  ตลาดไท 
ตลาดสี่มุมเมือง  ปากคลองตลาด  เป็นต้น  ทุกๆ วัน 
จะมีผู้คนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางมารับเอาสินค้า 
ไปขายต่อยังตลาดและร้านค้าต่างๆ  เพื่อให้วงจร 
การค้าและการพัฒนาเศรษฐกิจขับเคลื่อนหมุนไป
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ชีวิตที่ดำเนินไปในยามค่ำคืน  ไม่ว่าจะในชุมชน 
ของหมู่บ้าน  หรือซอกซอยในเมืองหลวง  ล้วน 
ต้องการแสงไฟฟ้าที่เข้าไปถึงทุกครัวเรือน  เพราะ 
กิจกรรมยามค่ำนั้นมีหลากหลาย  ไม่เพียงเพื่อ 
การพักผ่อนเท่านั้น  แต่บางครัวเรือนก็ยังต้องใช ้
แสงไฟเพื่อประกอบอาชีพด้วย

Electricity keeps community life going.	 In 
villages and big cities alike, electricity makes 
nighttime activities possible.	 Many households 
rely on electricity for their livelihood and their 
careers.
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มหานครทั่วโลกรวมทั้งกรุงเทพฯ  ต้องใช้ไฟฟ้าเป็น 
พลังงานสำคัญ  ชีวิตในเมืองไม่เคยหลับ  การสัญจร 
ของผู้คนก็ไม่มีวันสิ้นสุด  ภาคธุรกิจหลายชนิด 
ดำเนินไปตลอดทั้งคืน  ผู้คนหลายหมื่นหลายแสน 
ยังต้องการติดต่อสื่อสารกับคนอื่นๆ ที่อยู่ทั่วทุก 
มุมโลก  แสงสีที่สว่างไปทั่วตึกสูง  ตลอดความยาว 
ของแนวถนนและส่องประกายไปจนกระทั่งสุดขอบฟ้า 
เป็นสิ่งแสดงถึงเศรษฐกิจที่จะเติบโตก้าวหน้าไปอย่าง 
ไม่หยุดยั้ง

Every metropolis of the world including Bangkok 
relies on electricity.	 Life in a big city never 
sleeps and the people’s journeys never cease. 
Many businesses operate throughout the night. 
Tens of thousands of people want to communicate 
with others in other parts of the world.	 Brightly 
lit skyscrapers and streets spreading out as far 
as the eye can see all indicate the relentless 
growth of the economy.
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แสงสีของจุดเชื่อมบนทางด่วนก่อให้เกิดภาพ 
ที่สวยงามราวกับผลงานศิลปะชิ้นเอกของศิลปิน 
ชื่อดัง  แท้จริงแล้วแสงสีเหล่านี้เป็นตัวบ่งบอกถึง 
การเติบโตและการขยายตัวของเมืองเพื่อประโยชน ์
ในการสัญจรสู่จุดหมายที่ห่างไกลกันมากขึ้น

As splendid as a master painter’s creation, 
the lights and colors on these expressways, 
elevated highways and ring roads are a 
testament to the city’s growth in which further 
destinations are being linked and traveled.
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ท่าอากาศยานแห่งใหม่ของกรุงเทพฯ  ถือเป็น 
ประตูแห่งความภาคภูมิที่คอยต้อนรับอาคันตุกะ 
จากทั่วโลกสู่สยามประเทศดินแดนแห่งรอยยิ้ม 
ปัจจุบันท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีหอควบคุม 
การบินซึ่งสูงที่สุดในโลก  และมีอาคารผู้โดยสาร 
เดี่ยวขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของโลก  นับเป็น 
หนึ่งในท่าอากาศยานที่มีผู้โดยสารมากที่สุดใน 
เอเชีย  รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการขนส่งทาง 
อากาศ  รวมไปถึงเป็นศูนย์กลางสำหรับ 
สายการบินหลายสาย

ความภาคภูมิใจของประเทศเหล่านี้  จำต้องอาศัย 
การสนับสนุนจากพลังงานไฟฟ้ามหาศาล  เพื่อให ้
ทุกวงจรของท่าอากาศยานดำเนินไปด้วยความราบรื่น 

Bangkok’s newest airport is our proud gateway 
that welcomes visitors from every corner of the 
world.	 Suvarnabhumi Airport currently boasts the 
world’s tallest air traffic control tower and the 
world’s third largest single passenger terminal 
receiving one of the largest passenger throughputs 
in Asia.	 It is an air cargo hub as well as the 
center of many airlines.

The majestic airport requires a huge amount 
of electricity to ensure smooth operations for 
all of its activities.



104 แสงแห่งสยาม 105การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

พลังงานไฟฟ้าอยู่เบื้องหลังความมีเสถียรภาพและ 
ความเช่ือม่ันในระบบขนส่งมวลชน  เพ่ือตอบสนองชีวิต 
ผู้คนในสังคมเมืองที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบและการ 
แข่งขันทางธุรกิจ  เม่ือเวลาเป็นเร่ืองสำคัญท่ีไม่สามารถ 
พลาดได้แม้เพียงเสี้ยววินาที

ต้ังแต่วันท่ี 5  ธันวาคม พ.ศ. 2542  ถึงวันท่ี 29  ธันวาคม 
พ.ศ.  2552  รถไฟฟ้าวิ่งมาแล้วกว่า  1,000 ล้านเที่ยว 
เพ่ือรับส่งผู้โดยสารหลายล้านคนไปยังจุดหมาย  ทุกวันนี ้
การเดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS  นับเป็นทางเลือกท่ีสะดวก 
และรวดเร็วสำหรับคนเมือง  และสามารถทำให้ผู้โดยสาร 
ทุกคนไปถึงจุดหมายได้ตรงตามเวลา

Electricity is a major driving force behind the 
successful operation of the Thai mass transit 
system.	 Its reliability has earned the trust of 
the public, for whom city life is a rushing and 
competitive affair and punctuality is most 
essential.
 
Between 5 December 1999 and 29 December 
2009, BTS logged more than one billion trips 
transferring millions of passengers to their 
destinations.	 Nowadays, BTS has become the 
transport of choice for all urbanites for its quick 
and right-on-time services.
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เส้นทางรถไฟสายแรกของประเทศไทยเกิดขึ้นเมื่อป ี
พ.ศ. 2436  นับเป็นสาธารณูปโภคในยุคแรกของ 
แผ่นดินสยามท่ีเกิดข้ึนในสมัยรัชกาลท่ี 5  เส้นทางแรก 
เริ่มจากกรุงเทพฯ ถึงสมุทรปราการ  เป็นเส้นทาง 
ระยะสั้นๆ เพียง 21  กิโลเมตรเท่าน้ัน  จนถึงวันน้ี 
การรถไฟแห่งประเทศไทยมีเส้นทางท่ีเปิดดำเนินการแล้ว 
รวมระยะทางทั้งสิ้นกว่า 4,346 กิโลเมตร  ส่งผลให ้
ผู้ที่มีภูมิลำเนาห่างไกลได้เดินทางไปมาหาสู่กันมากขึ้น 
และมีชีวิตที่ใกล้ชิดกันมากข้ึน  โดยมีพลังงานไฟฟ้า 
เป็นปัจจัยซ่ึงอำนวยความสะดวกในการสัญจร

The first railway in Thailand was established 
in 1893.	 It was one of the first public utilities 
in Siam, being born in the reign of King 
Chulalongkorn (King Rama V).	 The first rail route 
went from Bangkok to Samut Prakan Province, 
a short 21 km distance.	 At present, the railroads 
have expanded to more than 4,346 km all over 
Thailand, connecting people in remote areas 
and fostering closer ties among the people. 
Electricity is one important factor that facilitates 
their journeys.
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คำว่า “เยาวราช”  แปลว่า  พระราชา 
ผู้ทรงพระเยาว์  ซ่ึงหมายถึง  พระบาท 
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ผู้ทรงขึ้นครองราชย์เมื่อพระชนมาย ุ
เพียง  15 พรรษา  และพระองค ์
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้าง 
ถนนสายน้ีข้ึน  ในป ีพ.ศ. 2435 

ตั้งแต่นั้นมา “เยาวราช” ก็ได้เติบโต 
จากชุมชนชาวจีนเล็กๆ กลายเป็น 
แหล่งธุรกิจการค้าและการลงทุน 
ที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย 
เป็นย่านค้าขายเก่าแก่ของชุมชน 
ชาวจีนที่ไม่เคยหลับใหล  เป็นแหล่ง 
ท่องเท่ียว  และเป็นพ้ืนท่ีท่ีเปิดโอกาส 
ให้ผู้คนมากมายได้จับจ่ายใช้สอยกัน 
ตลอดเวลาแทบทุกโมงยาม 

The word “Yaowarat” means a 
young King, i.e., His Majesty King 
Chulalongkorn who ascended the 
throne at 15.	 It was His Majesty 
who ordered the construction of 
this road in 1892.

From then on, “Yaowarat” has 
grown from a small Chinese 
community to be one of the 
major trading and investment hubs 
of Thailand.	 It is Thailand’s very 
own sleepless Chinatown, the 
tourist magnet and a wonderful 
place for shopping.
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เมื่อแสงแรกแห่งอรุณรุ่งส่องสว่างขึ้น  แสงสว่างจาก 
ไฟดวงน้อยๆ จะเป็นผู้ช่วยปลุกผู้คนให้ตื่นขึ้นจาก 
โมงยามแห่งการพักผ่อน  เพื่อกลับมาดำเนินชีวิตตาม 
ปกติ  พุทธศาสนิกชนไทยส่วนใหญ่เริ่มต้นวันใหม่ด้วย 
การทำบุญตักบาตร  หลายคนอธิษฐานขอความเป็น 
สิริมงคลให้เกิดข้ึนในชีวิต  ขอพรให้ธุรกิจเจริญก้าวหน้า 
และขอพรให้ประเทศชาติสงบร่มเย็น  ก่อนจะแยกย้าย 
กันไปดำเนินภารกิจตามหน้าที่ประจำวันของแต่ละคน 
ต่อไป

At first light of dawn, people rise to get ready 
for their daily tasks.	 Many Thai Buddhists begin 
the day, before starting their normal routines, by 
offering food to monks and pray for a blessed 
and successful life and for the well-being of the 
country.

ความสดใหม่ของวัตถุดิบคือหัวใจสำคัญของการ 
ปรุงอาหาร  ก่อนที่เราจะได้เลือกซื้อพืชผักผลไม้มาไว ้
สำหรับปรุงอาหาร  พ่อค้าแม่ขายมากหน้าหลายตา 
ต้องคอยคัดเลือกสินค้าคุณภาพดี  เพ่ือจัดเตรียมไว้ 
บริการ  ต้ังแต่ฟ้ายังไม่สาง  เขาและเธอเหล่าน้ันล้วน 
มีหลอดไฟดวงเล็กๆ ตามแผงสินค้าหรือภายในร้าน 
คอยอยู่เป็นเพ่ือนยามรุ่งสาง  เพ่ือให้ภารกิจในแต่ละวัน 
สามารถดำเนินต่อไปได้อย่างลุล่วง  และเราทุกคน 
จะได้มีพืชผักผลไม้ที่สดใหม่รับประทานกันทุกวัน

Fresh ingredients are the heart of cooking.	 The 
morning market has long been a vital source 
of fresh meat and vegetables for Thai people. 
Vendors have to get up very early to prepare 
their goods and set up their stalls before dawn. 
The little light bulbs are their companions, making 
the trades possible and we all get our daily 
fresh produce.
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ในยามเย็น  เม่ือแสงอาทิตย์ลาลับขอบฟ้าไปและแสงไฟ 
อันสว่างไสวเข้ามาแทนที่  ลานว่างบนพื้นที่กว้างใหญ ่
บริเวณสะพานพระราม 8  แห่งนี้  จะกลายเป็นลาน 
กิจกรรมของคนเมืองมากหน้าหลายตา  ท่ีมาเย่ียมเยือน 
ด้วยจุดประสงค์ต่างๆ กัน  บ้างก็มาเดินเล่น  บ้างพา 
ครอบครัวมาปูเสื่อรับประทานอาหารเย็น  บ้างก็มา 
ออกกำลังกาย  ทั้งวิ่ง  เตะฟุตบอล  และเต้นแอโรบิก 
ดูน่าสนุก

ไฟส่องสว่างจากสปอตไลท์และไฟโคมหลายดวงถูก 
เปิดขึ้น  เพื่อให้แสงสว่างได้เข้ามาทำหน้าที่แทนแสง 
จากธรรมชาติที่ลาลับไป  และเพื่อให้กิจกรรมต่างๆ 
ของคนเมือง ณ ลานกว้างแห่งนี้ไม่สะดุดหรือหยุดลง

In the evening, when the sun gradually bids 
adieu to the world and the bright lights start 
to illuminate, the large area under the Rama 
VIII Bridge is transformed into a plaza of public 
activities.	 Some people are here for the walk, 
some for exercises and many others for fun 
and creative activities.

Spotlights and street lamps are turned on, their 
illumination replacing natural daylight, allowing 
the flow of activities in the plaza to continue 
uninterrupted.
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กว่าร้อยปีมาแล้ว  ราวป ีพ.ศ. 2461 - 2463  ในเขต 
พระราชวังพญาไท  ร้านกาแฟนรสิงห์  หรือ Café  
de  Norasingha  ร้านกาแฟแห่งแรกของประเทศไทย 
ถูกก่อตั้งขึ้นโดยล้นเกล้าฯ  รัชกาลที ่6

แรกเร่ิมเดิมที  ร้านกาแฟมักเป็นสถานท่ีพักผ่อนสำหรับ 
เจ้านายช้ันสูงและคหบดีผู้ใหญ่  แต่ในปัจจุบัน  เม่ือกาล 
เวลาเปล่ียนแปลงและวิถีชีวิตของผู้คนเปล่ียนไป  พ้ืนท่ี 
และกิจกรรมในร้านกาแฟถูกปรับเปล่ียนให้เข้ากับยุคสมัย 
ของคนเมืองมากข้ึน  จนกลายเป็นแหล่งนัดพบแห่งใหม่ 
ของคนเมือง  เป็นพื้นที่ติดต่อเจรจาทางธุรกิจ  ท่ีน่ัง 
อ่านหนังสือ  ท่ีน่ังพักฆ่าเวลายามว่าง  รวมท้ังเป็น 
พื้นที่ส่วนตัวเมื่อต้องการสร้างแรงบันดาลใจหรือใช ้
ความคิดเพียงลำพัง

Around 1918 - 1920, Café  de Norasingha, Thailand’s 
first cafe, was established in Phayathai Palace by 
His Majesty King Vajiravudh.

Originally, cafes were places where the royalty 
and the high ranking government officials mingled 
and relaxed.	 Times have changed and so have 
the cafes.	 A cafe nowadays can be a meeting 
place of urbanites, a space for businesses 
discussions, a leisure spot for a relaxing read 
or even a private place to find inspiration.
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(ล่าง)
ทุกเย็นย่ำจนถึงช่วงดึก  หลังความวุ่นวายของการจราจร 
อันคับค่ังในช่ัวโมงเร่งด่วนสลายตัวไป  ใครบางคนน่ังรอ 
รถเมล์สายเดิมๆ อยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน  เพื่อรอคอยการ 
เดินทางกลับบ้าน  ในค่ำคืนที่ต้องอยู่เพียงลำพังเช่นนี ้
ยังมีแสงไฟจากป้ายรถประจำทางคอยส่องสว่างเป็น 
เพื่อนแท้ยามยากอยู่เสมอ  ทำให้ช่วงเวลาของการ 
รอคอยการกลับบ้าน  อบอุ่นและปลอดภัยยิ่งขึ้น

(ขวา)
มีคนเคยเรียกเสาไฟฟ้าริมถนนนี้ว่า “ไฟแสงจันทร์” 
เหตุเพราะเป็นเสาไฟฟ้าท่ีให้แสงสว่างนวลตาราวกับแสง 
ของดวงจันทร์จริงๆ  ยามค่ำคืนเมื่อไฟแสงจันทร์ส่อง 
ลงมายังทางเดินกลับบ้านที่มืดมิด  แสงสว่างจากไฟ 
แสงจันทร์จะช่วยทำให้ผู้คนที่เดินทางกลับบ้านบนทาง 
เปลี่ยวอบอุ่นใจได้มากขึ้น  และทำให้ทุกการเดินทาง 
ยามค่ำคืนนี้ปลอดภัย

(Right)	
The streetlights used to be called “moon-light” 
for their soft glow comparable to the real moonlight 
on dark streets.	 These streetlights have long been 
loyal friends to countless lonely night walkers, 
making the trip tonight feel safer.

(Down)	
The evening is old.	 It is late at night, after the 
rush hour traffic has faded.	 Someone is waiting 
for the same bus to ride home every day.	 In the 
dark hours, the lonely wait is less menacing 
because the light at the bus stop still illuminates.
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สายไฟฟ้าท่ีทอดยาวไปในแต่ละหมู่บ้านแสดงให้เห็น 
ถึงความเจริญและการพัฒนาที่เดินทางเข้าไปถึง 
ขณะเดียวกันก็สะท้อนให้เห็นภาพการเติบโตของสังคม 
ชนบทไทยด้วยเช่นกัน  และช่วงเวลาแห่งการพัฒนา 
วิถีชีวิตได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว  

เมื่อก่อนผู้คนในชนบทไม่สามารถทำกิจกรรมใดๆ 
ได้สะดวกเมื่อยามค่ำ  แต่วันนี้ชีวิตชนบทเปลี่ยนไป 
ผู้คนมีโอกาสได้ใช้เวลาทำกิจกรรมยามค่ำคืน  อาท ิ
มีโอกาสดูโทรทัศน์เพื่อเรียนรู้แนวคิดและหลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง  รวมท้ังน้อมนำหลักปรัชญาดังกล่าว 
มาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต  เพราะไฟฟ้า 
เข้ามาเป็นปัจจัยสำคัญในชีวิตประจำวัน

The sight of electric cables stretching into small 
villages in rural areas indicates the arrival of 
development and progress.	 It reflects the growth 
of Thai rural community.	 The time for a new way 
of life has begun.

Previously, rural people could do nothing much 
when the night descended, but today their 
lives have changed.	 They can do many 
activities at night.	 They have the chance to 
watch the television, learn about and adopt 
sufficiency economy philosophy.	 All of these 
has been possible because of the electricity.
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(ซ้าย)	
บ้านริมน้ำตลาดริมคลองนับเป็นสีสันอันมีเสน่ห์ของ 
วิถีชีวิตไทย  ความเจริญรุ่งเรืองของชุมชนริมน้ำเห็นได ้
เด่นชัดจากความมีชีวิตชีวาของห้องหับริมน้ำและ 
การค้าขายที่มีอยู่ตลอดเวลา  ตั้งแต่ยามเช้าเมื่อแสง 
ของดวงอาทิตย์สาดสว่าง  ยามกลางวัน  ยามเย็น 
จวบจนย่ำค่ำเมื่อแสงสว่างของหลอดไฟได้เข้ามาแทนที ่
ทุกคร้ังเม่ือได้ไปเยือน ณ  บ้านริมคลองแห่งน้ี  ความรู้สึก 
ผูกพันของวิถีชีวิตเมื่อครั้งเยาว์วัยก็จะหวนกลับมาให ้
ได้รำลึกและถวิลหาอีกครั้ง 

(ขวา)	
เมื่อโอกาสทางการศึกษาของเด็กๆ เปิดกว้างขึ้น 
เด็กหญิงตัวน้อยย่อมใฝ่ฝันว่า  วันหนึ่งเธอจะโตขึ้น 
เป็นคุณหมอคนเก่งที่คอยช่วยดูแลรักษาคุณพี่  คุณป้า 
คุณน้า  และคุณอาท้ังหมู่บ้านให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ 
ได้  แต่คืนน้ี  ก่อนท่ีเธอจะได้เป็นคุณหมอ  เธอคงต้อง 
ทำการบ้านส่งคุณครูให้เสร็จ  ทั้งวิชาคณิตศาสตร์และ 
วิชาวิทยาศาสตร์  โดยมีผู้ช่วยชั้นยอดเป็นโคมไฟ 
ดวงใหญ่  ที่สาดส่องตัวหนังสือบนการบ้านของเธอ 
ให้เห็นเด่นชัด 

(Left)	
The vivid picture of houses along the canal 
never ceases to charm and captivate people. 
The riparian prosperity is apparent in the bustle 
of the shophouses from the first light of dawn 
until dusk when electric light takes over from 
sunlight.	 The picture of a house by the canal 
always has a nostalgic quality that takes one 
back to the old days.

(Right)	
With a better educational opportunity, the little 
girl can dream about becoming a doctor so 
she can treat her family and everyone in her 
village.	 Before that, however, she has to finish 
her math and science homework by tonight, 
with help from the bright lamp that makes her 
pages clearly visible.
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เมื่อความรักและความอบอุ่นของทุกคนในครอบครัว 
ถูกแฝงไว้ด้วยความสะดวกสบายของเครื่องใช้ไฟฟ้า 
นานาชนิด  ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและ 
ความมั่นคงทางพลังงาน  ทำให้บ้านกลายเป็นสถานที ่
พักผ่อนชั้นยอดที่รวบรวมเอาความสะดวกสบาย 
ความสุข  ความสนุกสนานไว ้ณ ที่เดียวกัน  ไม่ว่า 
จะเป็นการดูหนัง  ฟังเพลง  ทำอาหาร  หรือจัดงาน 
ปาร์ตี้ง่ายๆ ก็เกิดขึ้นได้ 

Love and warmth in the family have been 
modernized by the conveniences of electrical 
appliances.	 Due to advances in technologies 
and energy security, the house has become a 
place of fun, happiness and comfort.	 It is the 
place where all members of the family come 
to dine, watch movies and organize wonderful 
parties together.
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(ซ้าย)	
แมกไม้นานาพันธุ์ถูกประดับวางไว้อย่างลงตัว  ภายใน 
สวนสวยริมรั้วหน้าบ้าน  รูปปั้นหญิงสาวถูกตั้งวาง 
ท่ามกลางเหล่าพรรณไม้  ช่วยทำให้ต้นไม้และสวนสวย 
ดูมีชีวิตชีวาและมีเรื่องราวมากยิ่งขึ้น 

(ขวา)
โคมไฟประดับบริเวณทางเดิน  นอกจากช่วยส่องสว่าง 
เพื่อความปลอดภัยแล้ว  มิติของแสงและเงาที่ตก 
กระทบกิ่ง  ก้าน  ใบ  และลำต้น  ยิ่งทำให้ค่ำคืนนี ้
สวนในบ้านเราแลดูสวยงามกว่าที่เคย

(Left)	
The plants in the front garden are well arranged, 
and with the sculpture of a lady discreetly set, 
the whole scenery comes alive.	

(Right)	
During the night, the small lights dotting the 
garden walkway not only illuminate but also create 
a curious dimension of light and shadow on the 
leaves and branches, making the garden more 
lovely than usual.
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เมื่อหน้าที่หลักของแพทย์และพยาบาลคือการดูแล 
รักษาชีวิต  ท้ังช่วยให้ชีวิตใหม่ได้ลืมตาดูโลก  และช่วย 
ฟ้ืนฟูชีวิตผู้ป่วยให้กลับมามีสุขภาพแข็งแรงและกลับไป 
ดำรงชีวิตได้ตามปกติสุข 

ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและอุปกรณ์ทาง 
การแพทย์ที่ทันสมัย  ซึ่งอาศัยพลังงานไฟฟ้าที่มั่นคง 
ช่วยให้การรักษาพยาบาลมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
นำพาคุณภาพชีวิตที่ดีมาสู่ผู้คนทั้งในชนบทและ 
ในเมือง

Doctor and nurses have the duty to save 
lives, which include the lives of newborns, 
and to restore health.	 The advanced medical 
technologies and equipment, many of which 
powered by electricity, has greatly contributed 
to improve health care services and better 
quality of life of Thai people – city dwellers 
and rural people alike.
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เด็กๆ คือเมล็ดพันธุ์แห่งความหวังของครอบครัว 
และประเทศชาติ  เด็กทุกคนสามารถเรียนรู้ฝึกฝน 
สติปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ให้กว้างไกลได้ทั้ง 
จากในห้องเรียน  ห้องวิทยาศาสตร์  และในโลกของ 
อินเทอร์เน็ต  ไม่แน่ว่าการเรียนรู้ผ่านอินเทอร์เน็ต 
อาจสร้างบิลล์  เกตส ์ จิ๋วของเมืองไทยให้เกิดขึ้น   
หรือการทดลองวิทยาศาสตร์อาจเปิดโอกาสให ้
ไอน์สไตน์ตัวน้อยของไทยได้ปรากฏตัว

ในวันนี้  เมื่อโลกแห่งจินตนาการและความรู้สำคัญ 
ไม่แพ้กัน  ต้องขอบคุณ “พลังงานไฟฟ้า” ที่กลายเป็น 
ปัจจัยหลักในการช่วยสร้างสรรค์อนาคตและโลกแห่ง 
การเรียนรู้  ให้เหล่าเมล็ดพันธุ์ไทยได้เติบโตอย่าง 
แท้จริง

Children are the seeds of hope for the family 
and the country.	 Classrooms, laboratories and 
the Internet can help improve the children’s 
intellect and creativity tremendously.	

When knowledge and imagination are equally 
important, it is thanks to electricity that has 
helped create the future and learning environment 
for the growth of Thai children.
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เน่ืองในโอกาสมหามงคลท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี  ในป ีพ.ศ. 2539 
โครงการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมได้ถือกำเนิดขึ้น 
โดยเสด็จพระราชกุศล  เพื่อพระราชทานการศึกษา 
ไปสู่ปวงชนชาวไทยในทุกหย่อมหญ้า  โดยเฉพาะใน 
ถิ่นทุรกันดาร  โครงการฯ ดังกล่าวนี้ไม่เพียงเกิดขึ้น 
เพื่อแก้ไขปัญหาบุคลากรครูขาดแคลนเพียงเท่านั้น 
แต่ยังเปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนที่อยู่ใน 
ถิ่นทุรกันดารได้เรียนหนังสือกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ 
จากทั่วประเทศ ทัดเทียมเด็กนักเรียนในเมืองหลวง 
ครูทางไกลผ่านดาวเทียม  หรือ “ครูตู้” จึงนับเป็น 
ขวัญใจของเด็กๆ ในโรงเรียนที่ห่างไกลแทบทุกคน

To commemorate the 50
th

 anniversary of King 
Bhumibol Adulyadej’s accession to the throne 
in 1996, the long distance learning via satellite 
project was established to extend His Majesty’s 
wish to educate Thai people especially in remote 
areas.	 It not only helps relief the problem of 
teacher shortage, but also lets rural students 
learn from the best teachers in the country. 
The project gives the rural students an equal 
learning opportunity to their city counterparts. 
Therefore, the “televised teachers” are very 
popular among students in remote locations 
everywhere.
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“เรียงความประเทศไทย” หนึ่งในนิทรรศการที่เล่าเรื่อง 
ประวัติความเป็นมาอันยาวนานของแดนดินถ่ินสุวรรณภูมิ 
ณ  พิพิธภัณฑ์สยามแห่งน้ี  ถูกออกแบบให้สอดผสานกัน 
อย่างลงตัวโดยใช้คุณสมบัติท่ีโดดเด่นของแสง  สี  เสียง 
และช่วยเปล่ียนโฉมของพิพิธภัณฑ์ไทยสมัยใหม่ให้กลาย 
เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้และค้นพบ  ทั้งนี้เพื่อ 
เปิดโอกาสให้ทุกคนที่มาเยี่ยมเยือนได้กระตุ้นความคิด 
และจุดประกายความอยากรู้สู่การค้นพบใหม่ๆ ด้วย 
ตนเอง...“เพราะการเรียนรู้ไม่ได้จบสิ้นเพียงแค่ใน 
ห้องเรียน”

“The Essay of Thailand” is one of the exhibitions 
that relate the long history of Suvarnabhumi, 
the Land of Gold.	 The perfect harmony of light, 
colors and sound has transformed this modern 
museum into a museum of learning and discovery. 
It aims to spark curiosity among museum visitors, 
enticing them to embark on a voyage of further 
discoveries, because “the learning process does 
not stop in the classrooms.”



เม่ือแสงสว่างของโคมระย้าภายในอุโบสถสะท้อนให้เห็น 
ความสุกสกาวแห่งพุทธิปัญญา  โคมไฟที่เรียงรายอยู ่
ภายในนอกจากจะช่วยสะท้อนภาพจิตรกรรรมฝาผนัง 
และการตกแต่งให้แลดูงดงามเด่นชัดในยามค่ำคืนแล้ว 
ยังช่วยน้อมนำจิตใจพระภิกษุสงฆ์ท่ีประกอบวัตรปฏิบัติ 
ให้เข้าถึงพระธรรมได้ง่ายยิ่งขึ้น  และช่วยน้อมนำจิตใจ 
พุทธศาสนิกชนผู้ปฏิบัติธรรมทุกคน  ให้รู้สึกสงบ 
มีสมาธิ  ก่อนเกิดพุทธิปัญญาด้วยเช่นกัน

Soft light from the chandeliers not only 
illuminates the beautiful murals and temple 
decorations at night, the monks, too, are led 
into a more contemplative state, the realm of 
wisdom and enlightenment.	 For lay Buddhists, 
the light also induces peace and mindfulness 
leading to the attainment of wisdom.
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ทุกศาสนาไม่ว่าจะเป็นพุทธ  คริสต์  อิสลาม  ฯลฯ 
ล้วนเป็นบ่อเกิดของธรรมจรรยา  ซ่ึงมุ่งสอนให้ศาสนิกชน 
ทุกคนเป็นคนดีและประพฤติดี  เมื่อเหล่าศาสนิกชน 
เกิดความทุกข์ใจก็มักจะหันหน้าเข้าหาศาสนาเพื่อเป็น 
ท่ีพ่ึงทางใจเสมอ  “แสงไฟ” จากอุโบสถ  โบสถ์  สุเหร่า 
หรือมัสยิด  จึงเปรียบเสมือนดวงไฟที่ส่องสว่างอยู ่
กลางใจเหล่าศาสนิกชนในทุกศาสนาเสมอ  และพร้อม 
นำทางสว่างแก่ศาสนิกชนทุกผู้คน

Every religion of the world – be it Buddhism, 
Christianity, Islam, etc. – is the source of ethics 
and morals that make its disciples good members 
of the society.	 When bad things happen, religion 
can help relieve the suffering.	 The lights from 
places of worship are like the lights shining in 
the heart of the disciples.
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วัดพระศรีรัตนศาสดาราม  หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า 
วัดพระแก้วนั้น  สร้างขึ้นเมื่อป ีพ.ศ. 2325  เป็นวัดที ่
มีสถาปัตยกรรมอันงดงามเป็นเอกลักษณ์และฝีมือ 
อันวิจิตรบรรจงในการประดับตกแต่งของช่างชาวสยาม 
ทุกครั้งที่วัดพระแก้วแห่งนี้ต้องแสงไฟที่เรืองรอง 
ยามค่ำคืนเคียงข้างพระบรมมหาราชวัง  เมื่อนั้น 

สถาปัตยกรรมแห่งสยามประเทศที่งดงามจะเรืองรอง 
และฉายชัดอยู่ในแววตา  และตรึงใจผู้มาเยือนทุกคน 
ให้หลงใหลไปกับมนต์เสน่ห์แห่งสถาปัตยกรรมไทย 
อันวิจิตรตระการตามิรู้ลืม

The temple of the Emerald Buddha was built in 
1782. The temple’s exquisite architectural beauty 
represents the most delicate craftsmanship of 
Siamese artisans.	 When the temple is illuminated 
by floodlights side by side with the Grand Palace, 
the sublime beauty of Siamese architecture shines 
and leaves a lasting impression in the heart of 
every visitor.



การประดับประดาไฟสวยงามเพื่อใช้ในงาน 
เฉลิมพระชนมพรรษานั้น  เริ่มต้นขึ้นเป็น 
ครั้งแรกเมื่อวันที ่ 20 กันยายน พ.ศ. 2427 
ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาท 
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลท่ี 5 
ตราบจนทุกวันนี้  ไฟประดับสวยงามในงาน 
เฉลิมพระชนมพรรษาเหล่านี้ยังคงเรืองรอง 
ในทุกวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และสมเด็จพระนางเจ้า 
สิริกิติ ์ พระบรมราชินีนาถ  กลายเป็น 
สัญลักษณ์ของการเทิดพระเกียรติและแสดง 
ความจงรักภักดีของปวงชนชาวไทย

The tradition of putting on light decorations 
to inaugurate Royal Birthday Anniversaries 
started on 20 September 1884 on the 
birthday anniversary of King Chulalongkorn 
(Rama V).	 To this day, the light decorations 
on the birthday anniversaries of His Majesty 
the King and Her Majesty the Queen are 
the symbols of loyalty and affection of 
Thai people towards Their Majesties.
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เมื่อถึงช่วงสิ้นปี  บรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองเพื่อ 
ต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ก็ครอบคลุมไปทั่ว 
ทุกพื้นที่  ความงดงามของไฟประดับรูปซานตาคลอส 
กวางเรนเดียร์  ต้นคริสต์มาส  และกล่องของขวัญ 
ขนาดใหญ่น้อย  ปรากฏให้เห็นละลานตาทั่วทั้งภายใน 
และภายนอกห้างสรรพสินค้า  โดยเฉพาะในย่าน 
ใจกลางเมืองอย่างสยามสแควร์  จนถึงถนนราชดำริ  

เม่ือ 26  ปีท่ีผ่านมา  ธรรมเนียมการเปิดไฟต้นคริสต์มาส 
เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในเมืองไทยที่โรงแรมเพนนินซูลา 
ถนนราชดำริ  จนกระทั่งมาเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นโรงแรม 
โฟร์ซีซ่ันส์เช่นในปัจจุบัน  ธรรมเนียมน้ีก็ยังคงอยู่ 
ตราบถึงวันนี้  ความสุขแห่งเทศกาลและสีสันสวยงาม 
ของไฟประดับยามค่ำคืนเหล่านี้  ยังคงถูกถ่ายทอด 
เพื่อสร้างความทรงจำอันน่าประทับใจแก่ผู้มาเยือน 
อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกๆ ปี 

At the end of the year, Bangkok is lit up for 
Christmas and New Year festivities.	 The beautiful 
lights in the shapes of Santa Claus, reindeers and 
colorful boxes are everywhere especially inside 
and in front of department stores in the city 
center.

The ceremonial lighting up of the Christmas tree 
started 26 years ago at the Peninsula Hotel, 
present-day Four Seasons Hotel, Ratchadamri 
Road.	 This lovely tradition has continued to this 
day, to create good impressions on the visitors 
every year.



ความสนุกสนานและความต่ืนเต้นเร้าใจของการแข่งขัน 
และการเชียร์กีฬา  มักกระจายตัวอยู่ทั่วไปในทุก 
ตารางน้ิวของสนามแข่ง  รายล้อมด้วยเสียงไชโยโห่ร้อง 
เสียงหัวเราะ  เสียงร้องไห้  คราบน้ำตาและหยาดเหง่ือ 
ซึ่งแปรเปลี่ยนไปในทุกๆ จังหวะของเกมการแข่งขัน

ขณะที่นักกีฬากำลังมุ่งมั่น  ผู้ชมกำลังตื่นเต้น  แสงไฟ 
จากหลอดไฟนับสิบนับร้อยดวงรอบสนาม  กลายเป็น 
สิ่งสำคัญที่ช่วยสะท้อนภาพของบรรยากาศและการ 
แข่งขันอันเร้าใจให้เด่นชัดมากยิ่งขึ้น  ก่อนที่แสงไฟ 
จะสะท้อนให้เห็นภาพใบหน้าเปื้อนยิ้มของผู้ชนะ 
และรอยยิ้มแห่งมิตรภาพจากหัวใจของผู้แพ้

The upbeat mood of competition permeates every 
inch of the stadium.	 The sound of the cheers, 
laughs and cries, the sweat and the tears 
accompany every moment of the ever changing 
games.	 The glare from hundreds of spotlights 
around the stadium accentuate the atmosphere 
of the competition before shining on the proud 
faces of the winners and the friendly smiles of 
the losers.
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(Left)	
“Nang Yai”, or shadow theater, is a performing 
art renowned for its remarkable splendor.	 It 
combines the exquisite art of Thai traditional 
drawings with a delicate art of leather perforation 
and the use of Thai classical music and dance 
to tell the story.	 An amazing aspect of this theater 
is the play on the viewer’s imagination when 
shadows cast by the bright light backstage 
appear on the white screen and the puppeteers 
dance to the music performed backstage at the 
same time.

(Right)	
Theatrical lights have always played an important 
role in enhancing the exquisite beauty of Thai 
theatrical costumes worn by the characters. 
Moreover, the Thai classical dance in various 
forms, such as singing drama (Li-ke), masked 
dance (Khon), etc., are enjoyable.	 This cultural 
heritage of pure entertainment worth preserving 
has been with Thai people for a long time.

(ซ้าย)
“หนังใหญ่” มหรสพเงา  คือหนึ่งในศิลปะการแสดง 
ประจำท้องถิ่นของไทยที่ได้รับการกล่าวขานว่าม ี
ความสวยงามยิ่ง  หนังใหญ่เป็นศิลปะการแสดงที ่
รวมเอาศิลปะอันทรงคุณค่าหลายแขนงเข้าไว้ด้วยกัน 
ทั้งการออกแบบลวดลายไทยอันวิจิตร  การแกะสลัก 
บนผืนหนัง  การใช้ดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทยในการ
เล่าเรื่อง  นอกจากนี้  สิ่งที่น่าทึ่งของมหรสพชนิดนี ้
ก็คือ  จินตนาการของผู้ชมที่เกิดขึ้นจากแสงไฟที ่
ส่องผ่านผืนหนัง  เงาบนฉากผ้าสีขาว  และการร่าย 
บทร้องรำของศิลปินผู้อยู่เบื้องหลัง

(ขวา)
นอกจากความวิจิตรงดงามของเคร่ืองแต่งกายพระ - นาง 
ยามต้องแสงไฟ  ความสนุกสนานเพลิดเพลินของ 
นาฏศิลป์ไทยท่ีมีให้เห็นมากมาย  ทั้งจากรำไทย  ลิเก 
หรือโขน  ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของศิลปวัฒนธรรมไทย 
ที่ทรงคุณค่าแก่การอนุรักษ์ไว้  และเป็นมรดกทาง 
วัฒนธรรมที่สร้างความสุขให้กับชาวไทยมาเป็นเวลา 
ช้านาน
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ในงานวัดประจำปี  ผู้คนมากหน้าหลายตา  ทั้งเด็ก 
และผู้ใหญ่  แม่ค้า  นักเรียน  ชาวไร่  ชาวสวน  ลิเก 
ลำตัด  สาวน้อยตกน้ำ  คนฉายหนังกลางแปลง  จะมา 
ร่วมกันทำบุญสร้างกุศลเพื่อบริจาคเงินอุปถัมภ์วัด 
งานวัดแบบไทยๆ มักมีของแปลกๆ ให้ดูหลายอย่าง 
มีชิงช้าสวรรค์ซึ่งเป็นของเล่นขนาดใหญ่ที่ขับเคลื่อน 
การทำงานด้วยไฟฟ้ามาให้ได้เล่นสนุกสนานกัน 
โดยเนื้อแท้ของงานวัดนั้น  แท้จริงเป็นงานบุญที่เปิด 
โอกาสให้ผู้คนเข้าใกล้ศาสนามากขึ้นและได้มีโอกาส 
สัมผัสสีสันความสุขแบบไทยๆ ร่วมกัน 

In the annual temple fair, everybody–fair goers, 
vendors and performers–come together to make 
merit by raising money for the benefit of the 
temple.	 A Thai-style temple fair comes with weird 
and wonderful things like the giant Ferris wheel 
propelled by electricity.	 A temple fair allows 
people to be a part of temple life and to have 
fun together.
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เมื่อศิลปะคือความสวยงามที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น 
เพ่ือจรรโลงโลกและจิตใจคน  ศิลปินจึงเป็นผู้ท่ีสร้างสรรค์ 
งานศิลปะด้วยเรื่องราวและเทคนิคที่แตกต่างกันไป 
ตามแรงบันดาลใจของแต่ละคน  เช่นเดียวกับหอศิลป์ 
แต่ละแห่งท่ีถูกออกแบบให้มีเอกลักษณ์แตกต่างกันไป 
ตามแต่ยุคสมัย  แต่มีสิ่งหนึ่งที่คงไว้เหมือนๆ กันใน 
ทุกๆ หอศิลป์ก็คือ  การใช้แสงและเงาในการนำเสนอ 
งานศิลปะ  เพื่อสร้างพลังและความโดดเด่นให้แก ่
ชิ้นงานมากยิ่งขึ้น  และเพื่อช่วยให้ผู้ชมเกิดความ 
ประทับใจและชื่นชมแรงบันดาลใจจากผลงานของ 
ศิลปินได้อย่างเต็มที่ 

Art is a beauty created by man to fulfill the 
spirit.	 Different artists create works with different 
techniques telling different stories according 
to individual inspiration and style.	 Similarly, 
art galleries, themselves the fruits of creative 
endeavors reflecting the taste of their eras, 
come in many styles.	 However, the one common 
element in all art galleries is the use of light 
and shadow to present the arts, enhancing 
beauty to create the best impression on the 
viewers.
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	 หากความสุขของชีวิตคล้ายด่ังแสงสว่าง 
หลายทศวรรษที่ผ่านมาของแผ่นดินไทยก็ 
คล้ายจะเปี่ยมด้วยความอบอุ่นเป็นสุขเมื่อมี 
กระแสไฟฟ้าใช้ในประเทศ
	 ไฟฟ้ามิเพียงให้ความอบอุ่นปลอดภัย 
ในชีวิตและความสะดวกสบายนานัปการ 
หากแต่ยังสร้างสรรค์วิถีที่นําพาสังคมไทยให้
เจริญรุ่งเรืองก้าวสู่ความเป็นสากลในทุกด้าน 
จวบจนปัจจุบัน  จึงนับเป็นความท้าทายอย่างย่ิง 
สําหรับก้าวต่อไปว่า “แสงแห่งอนาคต” จะ 
พัฒนาไปสู่ทิศทางใด	 จึงจะนําความผาสุกมาสู่ 
คนไทยอย่างยั่งยืน			 
  ในยุคปัจจุบัน  เชื้อเพลิงหลักที่มนุษย์นำ 
มาผลิตพลังงานเพื่อผลักดันให้โลกวัฒนาการ 
ไปข้างหน้าคือ  เช้ือเพลิงจากฟอสซิล  อันได้แก่ 
น้ำมันดิบ  ก๊าซธรรมชาติ  และถ่านหิน  ซ่ึงมีแต่ 
จะหมดไป  สำหรับประเทศไทย  ความต้องการ 
ใช้พลังงานท่ีเติบโตข้ึนอย่างรวดเร็ว  ท่ามกลาง
ข้อจำกัดของแหล่งทรัพยากรในประเทศ  ทำให้ 
จำเป็นต้องพึ ่งพาการนำเข้าเชื ้อเพลิงจาก 
ต่างประเทศ  ซ่ึงมีต้นทุนท่ีเพ่ิมสูงข้ึนอย่างยาก 
ที่จะควบคุม
  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.)  ซ่ึงเป็นหน่วยงานหลักในการสรรค์สร้าง 
และจัดหาพลังงานให้เพียงพอกับความต้องการ 
ของสังคม  จึงต้องจัดทำแผนพัฒนากำลัง 
ผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย  ให้สอดคล้องกับ 
ความต้องการใช้ไฟฟ้า  เพ่ือมิให้เกิดปัญหาการ 
ขาดแคลนพลังงาน

  นอกจากนี้  กฟผ. ยังมีภารกิจสำคัญที่จะ 
ต้องจัดหาพลังงานไฟฟ้าสำรอง  ให้เพียงพอต่อ 
ความต้องการใช้ไฟฟ้าในอนาคต
  การจัดหาพลังงานไฟฟ้าสำรอง  จึงเป็น 
ความจำเป็นเพื่อเสริมสร้างความมั ่นคงใน 
ระบบไฟฟ้าของชาติ  อีกท้ังยังเป็นหลักประกัน 
ให้กับสังคมไทยได้ว่า  แสงสว่างแห่งสยาม 
ประเทศจะไม่มีวันดับมืดลงอย่างเด็ดขาด
  สิ่งเหล่านี้เป็นสัญญาณเตือนว่า  ประเทศ 
ไทยต้องการแนวทางความคิดแบบใหม่  เพ่ือก้าว 
ให้พ้นจากวิกฤตด้านพลังงาน  กฟผ.จึงสร้าง 
วิสัยทัศน์ในการกำหนดทางเลือกใหม่เพ่ืออนาคต 
นั่นคือการผลิตกระแสไฟฟ้าที่นอกจากจะเป็น 
พลังงานสะอาดแล้ว  ยังต้องมีความยั่งยืนด้วย 
  นับเป็นจุดเริ่มต้นในการศึกษาถึงไฟฟ้า 
จากพลังงานแสงอาทิตย์  ซึ ่งเป็นพลังงาน 
สะอาดที่ได้วัตถุดิบมาอย่างง่ายดายและมีให้ 
ใช้อย่างไม่สิ้นสุด  กฟผ.  ได้ศึกษาทดลองเรื่อง 
นี้มาตั้งแต่ปี พ.ศ.  2521  ก่อนจะมีการผลิต 
ไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์เข้าระบบเป็นคร้ังแรก 
ที่สถานีพลังงานแสงอาทิตย์คลองช่องกลํ่า 
จังหวัดสระแก้ว 
  แต่ท่ีถือว่าเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
แห่งแรกนั้นอยู่ที่โรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ 
ผาบ่อง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ซ่ึงมีกำลังการผลิต 
504  กิโลวัตต์  และสามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ 
ได้ตั้งแต่ป ีพ.ศ. 2547
  และล่าสุดของนวัตกรรมใหม่นี้  เกิดขึ้น 
ที่เขื่อนสิรินธร  จังหวัดอุบลราชธานี  ซึ่ง  กฟผ. 

ทางเลือกสู ่ความมั่นคงของไฟฟ้าไทย

แสงแห่งอนาคต

ได้สร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขึ ้นที่นี่ 
เพ่ือผลิตไฟฟ้านำเข้าระบบจำหน่ายของการไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาค  โดยมีกำลังผลิต  1  เมกะวัตต ์
แม้จะเป็นปริมาณเพียงน้อยนิด  หากเทียบ 
กับการผลิตไฟฟ้าจากเขื่อน  ถ่านหิน  หรือ 
ก๊าซธรรมชาติก็ตาม  แต่นี่คือก้าวแรกของการ 
ริเริ่มสร้างโรงไฟฟ้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
อย่างแท้จริง
  และที่สำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือ  ที่นี่นับเป็น 
โรงไฟฟ้าพล ังงานแสงอาทิตย ์  ที่ม ี เซลล ์ 
แสงอาทิตย์ชนิดหมุนแผ่นเซลล์รับแสงได้  ซ่ึงใช้ 
ระบบติดตามดวงอาทิตย์แบบถ่วงน้ำหนักท่ีใช้น้ำ 
เป็นตัวถ่วงน้ำหนัก  อันเป็นผลงานการวิจัยและ 
พัฒนาของ กฟผ.เอง
  ในขณะที่พลังงานแสงอาทิตย์จ ัดเป็น 
พลังงานสะอาด  ปราศจากมลภาวะ  และหาได้ 
ง่ายในประเทศไทย  พลังงานลมก็นับได้ว่าเป็น 
พลังงานบริสุทธิ์ที่บรรพชนไทยคุ้นเคยในการ 
ใช้งานมานาน  ดังเช่นการสร้างกังหันลมเพื่อ 
วิดน้ำเข้าท้องไร่ท้องนา
  กฟผ. ได้ศึกษาพลังงานชนิดน้ีมากว่า 20  ปี 
แล้ว  นับเป็นส่วนหน่ึงในแผนการพัฒนาพลังงาน 
ทดแทนของ กฟผ.  เพื่อนำพลังงานลมมาใช ้
ผลิตกระแสไฟฟ้าเท่าที่สามารถจะทำได้  โดย 
เริ่มทำจากเล็กไปหาใหญ่  มีจุดเริ่มต้นที่แหลม 
พรหมเทพ  จังหวัดภูเก็ต  ซึ่งแม้จะได้พลังงาน 
ไม่มาก  แต่ก็ยังเพียงพอที่จะส่งไฟฟ้าเชื่อมโยง 
เข้ากับระบบจำหน่ายได้เป็นครั ้งแรก  ในป ี
พ.ศ. 2533  นับเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการ 

กังหันลมที่โรงไฟฟ้าลำตะคอง 
ชลภาวัฒนา  จังหวัดนครราชสีมา

Wind Turbines at Lamtakong 
Jolabha Vadhana Hydro Power 
Plant in Nakhon Ratchasima 
Province
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พัฒนาพลังงานลมข้ึนในประเทศไทยจนสืบทอด 
มาเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานลมแห่งท่ีสอง  ท่ีจังหวัด 
นครราชสีมา 
  เม่ือเดือนพฤษภาคม พ.ศ.  2552  บริเวณ 
อ่างพักน้ำตอนบนของเขื่อนลำตะคอง  จังหวัด 
นครราชสีมา  กังหันลมมหึมาจำนวน 2 ชุดได ้
ถูกติดตั ้งขึ ้นตามโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้า 
กังหันลมที่ลำตะคอง  ซึ่งมีกำลังผลิตรวม 
2.5  เมกะวัตต์  เป็นโรงไฟฟ้ากังหันลมขนาด 
ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
  นับเป็นการก้าวสู่ศักราชใหม่ของพลังงาน 
ทางเลือกในเมืองไทย  และเป็นการริเริ ่ม 

แบบอย่างให้ทุกคนในสังคมหันมาใส่ใจกับ 
เรื ่องของพลังงานทดแทนโดยไม่ลืมที่จะใช้ 
พลังงานอย่างประหยัดควบคู่ไปด้วย
  ส่วนแหล่งพลังงานอีกรูปแบบหนึ่ง  ซึ่ง 
อาจเป็นทางเลือกในอนาคตของประเทศไทย 
ก็คือ  ไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์
  ในอดีตเคยมีโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า 
พลังงานนิวเคลียร์ในไทยมาแล้ว  คือในป ี
พ.ศ. 2519  ที่อ่าวไผ่  จังหวัดชลบุรี  กำลัง 
การผลิต 600  เมกะวัตต์  แต่จากการค้นพบ 
แหล่งก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย  นโยบายด้าน 
พลังงานของชาติจึงมุ่งไปท่ีการนำก๊าซธรรมชาติ 

  If  happiness  is  a  bright  light,  Thailand 

has  been  bathing  in  that  light  for  many 

decades.

  Electricity  brings  not  only  warmth, 

safety  and  conveniences,  but  it  also  puts 

Thai  society  on  a  path  toward  prosperity 

and  respectable  international  stature.  The 

next  step  is  a  major  challenge.  The  Light 

of  the  Future  will  need  to  be  developed 

so  that  Thai  society  can  achieve  sustainable 

well-being  and  happiness.

 The rapid increase in Thailand’s energy 

The Light of the Future:
Toward a Stable Future for Thai Electricity

consumption occurs against the backdrop 

of limited indigenous natural resources, 

making imports of costly foreign fuels 

inevitable.	 EGAT,  as a key player in 

acquiring and generating energy to serve 

the Thai society, has to prepare a long- 

term power development plan to prevent 

energy shortage while ensuring sufficient 

reserves to meet future demands.

 The situation has led to a realization 

in order to overcome the imminent energy 

crisis, EGAT needs to pay attention to the 

มาเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตพลังงานไฟฟ้า 
โครงการดังกล่าวจึงถูกเลื่อนออกไปอย่างไม่มี 
กำหนด 
  ป ัจจ ุบ ันว ิกฤตการณ์พล ังงานกลับม ี 
แนวโน้มที่สูงขึ ้น  ประกอบกับกระแสความ 
ห่วงใยในภาวะโลกร้อน  อันมีต้นเหตุมาจาก 
ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการใช้เชื ้อเพลิง 
ฟอสซิล  ในอนาคตเมื ่อ “พิธ ีสารเกียวโต” 
หมดอายุลง  ข้อตกลงระหว่างประเทศแนวใหม่ 
ที่เข้มงวดกว่าเดิมอาจออกมาบังคับใช้  หาก 
ประเทศไทยยังใช้ถ่านหินและก๊าซธรรมชาต ิ
เป็นเชื ้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้า  ก็อาจ 

(บน)
กังหันลมที่โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา 
จังหวัดนครราชสีมา

(Top)
Wind Turbines at Lamtakong Jolabha Vadhana 
Hydro Power Plant in Nakhon Ratchasima 
Province
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al ternat ive  o f  c lean and susta inable 

energy.

 For nearly three decades, EGAT has 

continuously pursued the research and 

development of clean renewable energy 

resources to reduce its dependence on 

fossil fuel and increase its generation share 

from clean energy.	 Its first demonstrative 

solar cell power project was launched in 

Sa Kaeo Province in 1978.	 Pha Bong Power 

Plant in Mae Hong Son Province became 

its first largest photovoltaic (PV) power 

plant supplying electricity to the local grid 

system with a 504 kilowatt power capacity 

since 2004.	

 The latest in solar energy development 

is a PV power plant at Sirindhorn Dam in 

Ubon Ratchathani Province.	 Even though  

its 1 megawatt power production capacity 

is far less than that of a hydro, coal- or 

natural gas-fired power plant, this station 

is currently the largest, environmentally 

friendly solar cell power plant in Thailand. 

More importantly, it is the solar cell power 

plant that uses a unique water weight- 

based solar tracking system designed 

by EGAT’s research team.

ถูกกำหนดให้มีกระบวนการลดหรือชดเชย 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก  ทำให้ต้นทุนการ 
ผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้น
  ไม่เพียงเท่านั้น  ในปัจจุบันไทยยังใช้ก๊าซ 
ธรรมชาติผลิตไฟฟ้าถึงประมาณร้อยละ  70  
ซึ ่งถือว่ามีความเสี่ยงสูง  เพราะต้องพึ ่งพิง 
เชื ้อเพลิงชนิดนี ้มากเกินไป  อีกทั ้งปริมาณ 
สำรองก็มีไม่มาก  ทำให้เรื่องโรงไฟฟ้าพลังงาน 
นิวเคลียร์กลับเข้ามาอยู่ในนโยบายอีกครั้ง
  ปี พ.ศ. 2550  รัฐบาลจึงได้มอบนโยบาย 
ให้  กฟผ.  รับผิดชอบศึกษารายละเอียดการ 
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์  ภายในปี 
พ.ศ. 2554  พร้อมกับจัดตั้ง “สำนักงานพัฒนา 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์” (สพน.) 

ในสังกัดกระทรวงพลังงานขึ้น
  พลังงานนิวเคลียร์นับเป็นหนึ่งในพลังงาน 
ไม่กี่ชนิดที่ไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจก  ปัจจุบัน 
ไฟฟ้าเกือบร้อยละ  17  ท่ีท่ัวโลกใช้อยู่มาจาก 
พลังงานนิวเคลียร์  และมีการสร้างโรงไฟฟ้า 
พลังงานนิวเคลียร์ในทุกภูมิภาคของโลกเพ่ิมข้ึน 
ทุกปี  ภายใต้การกำกับดูแลของทบวงการ 
พลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ  หรือ  IAEA 
(International Atomic  Energy  Agency) 
ซึ่งจะตรวจสอบและควบคุมโรงไฟฟ้าพลังงาน 
นิวเคลียร์ทุกแห่งในโลกอย่างเข้มงวด
  จาก “แสงแรกแห่งสยาม” ที่จุดความสว่าง 
ให้แผ่นดินมากว่าศตวรรษ  สืบต่อเนื่องมาถึง 
ปัจจุบัน  เพื ่อมุ ่งไปสู ่  “แสงแห่งอนาคต” ใน 

	 With an energy crisis looming, Thailand 

is seriously at risk due to the heavy reliance 

on natural gas.	 Therefore, a nuclear power 

project has been included in the present 

power development plan to strengthen 

electric energy security.

 The Government set up a committee to 

study the feasibility and develop infrastructure 

of a nuclear power program.	 The Nuclear 

Power Program Development Office (NPPDO) 

has been established under the Ministry of  

Energy for this purpose.	 Responsible for the 

nuclear power project, EGAT has presently 

been engaged with preparatory works for 

feasibility studies and nuclear power utility 

planning.

 From the “First Light of Siam” that has 

brought illumination to the country for more 

than a century, EGAT is now heading toward 

the “Light of the Future,” all the while raising 

people’s awareness that every member of 

the society must coexist and help create, 

preserve and pass on the light.	 It is the 

shining heritage that will be continued by 

the next generations, ensuring that the bright 

light will never fade from the land of Thais.

วันหน้า  ได้กระตุ้นเตือนจิตสำนึกของผู้คน 
ให้ตระหนักว่า  ทุกชีวิตที่อยู่ร่วมกันในสังคม 
ล้วนมีส่วนร่วมสร้าง  ร่วมรักษา  และร่วมกัน 
ส่งมอบมรดกอันส่องสว่างให้คนรุ่นต่อไปอย่าง 
ไม่มีที่สิ ้นสุด  เพื่อให้แสงสว่างนี้ยั ่งยืนต่อไป 
โดยไม่มีวันดับมืดไปจากแผ่นดินไทยอย่าง 
แน่นอน

(ซ้ายและขวา)
แผงโซลาร์เซลล์เพื่อผลิตพลังงานแสงอาทิตย ์
ที่เขื่อนสิรินธร  จังหวัดอุบลราชธานี 

(Left  and  Right)
The solar cell panels at Sirindhorn Dam, 
Ubon Ratchathani Province

	 Wind is another source of pure energy 

that Thai people have used for generations, 

as can be seen from windmills for agricultural 

irrigation put up by Thai farmers.

 EGAT has studied and developed 

wind power as part of its alternative energy 

development program for over 20 years. 

Its small demonstrative wind turbines at 

Promthep Alternative Energy Station in 

Phuket Province have supplied electricity 

to the local grid system since 1990.	 Then 

in May 2009, EGAT installed two giant 

windmills at the upper reservoir of Lam 

Takhong Dam in Nakhon Ratchasima 

Province with a combined production 

capacity of 2.5 megawatts, making it the 

largest wind power station in the country.

 Another possible future source of 

alternative energy for Thailand is nuclear 

power.	 A plan for a nuclear power plant 

was first initiated in 1976, with the plant 

to be constructed in Chonburi Province. 

However,  the project was postponed 

indefinitely due to the shift of attention to 

the then newly discovered natural gas as 

the primary source of energy for power 

generation.
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โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่เขื่อนสิรินธร  จังหวัด 
อุบลราชธานี  นำระบบติดตามดวงอาทิตย์แบบถ่วง 
น้ำหนักมาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า  ท่อทรงกระบอก 
ท่ีอยู่หน้าแผงเซลล์แสงอาทิตย์  คือชุดถ่วงน้ำหนักท่ีเป็น 
เคล็ดลับความสำเร็จของผลงานชิ้นเยี่ยมของคนไทย 
โดยเจ้าหน้าที ่ กฟผ.จะเป็นผู้ตรวจตราการทำงานของ 
เครื่องมือต่างๆ อย่างเข้มงวดเป็นประจำ

ระบบติดตามดวงอาทิตย์แบบถ่วงน้ำหนัก  เป็นผลงาน 
วิจัยของกองพัฒนาพลังงานทดแทน  ฝ่ายพัฒนาและ 
แผนงานโครงการ  กฟผ. ที่ได้ทำการจดอนุสิทธิบัตร 
เลขที ่3461  ในนามของ กฟผ.  เมื่อป ีพ.ศ. 2546 
และยังได้รับรางวัล ASEAN  Energy  Award  เมื่อป ี
พ.ศ. 2548

The solar cell power plant at Sirindhorn Dam, 
Ubon Ratchathani Province boasts a unique 
Solar Weighted Tracking System using water 
as the counterweight.	 Developed by EGAT’s 
research team, this horizontal tracking system 
received Thailand Sub-Patent No. 3461 in 2003 
and won the ASEAN Energy Award in 2005. 
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บริเวณพื้นที่อ่างพักน้ำตอนบนของโรงไฟฟ้าลำตะคอง 
ชลภาวัฒนา  จังหวัดนครราชสีมา  มีสิ่งก่อสร้างที่เด่น 
ตระหง่านด้วยความสูง 68  เมตร  มีใบพัดยาว 31  เมตร 
เป็นกังหันลมของโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่ใหญ่ที่สุดใน 
ประเทศไทย  ซ่ึงทีมวิจัยของกองพัฒนาพลังงานทดแทน 
ฝ่ายพัฒนาและแผนงานโครงการ กฟผ. ได้พัฒนาข้ึนมา 
เป็นส่วนหน่ึงของแผนพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 
มีกำลังการผลิตรวม 2.5  เมกะวัตต์

Towering 68 meters on a plot above Lamtakong 
Jolabha Vadhana Hydro Power Plant, Nakhon 
Ratchasima Province, each blade spanning 31 
meters, is the largest wind turbine in the country 
with a 2.5-megawatt total power capacity.
The project was developed by EGAT’s research 
team as part of its renewable energy development 
projects to meet the national renewable portfolio 
standard (RPS) policy.
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การรับซื้อก๊าซธรรมชาติจากประเทศพม่า  เป็น
ทางเลือกหนึ่งในการจัดหาเชื้อเพลิงมาผลิตไฟฟ้า
เพื่อสร้างความมั่นคงในระบบ  กฟผ. ได้สร้างโรงไฟฟ้า 
ราชบุรีข้ึน  และเร่ิมดำเนินการผลิตไฟฟ้าในปี พ.ศ. 2541 
ท่ามกลางภาวะผันผวนทางเศรษฐกิจ  จนนำไปสู ่
การจัดตั้งเป็นบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง  จำกัด 
(มหาชน)  ในป ีพ.ศ.  2543  โดยม ีกฟผ. เป็นผู ้
ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 45  และนับเป็นผู้ผลิต 
ไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย  ในป ี
พ.ศ.  2552  โรงไฟฟ้าราชบุรีมีกำลังการผลิตรวม 
3,481  เมกะวัตต์  หรือเท่ากับร้อยละ  12  ของ 
กำลังการผลิตรวมทั้งประเทศ  ปัจจุบันงานควบคุม 
ทางด้านเทคนิคและการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าของ 
บริษัทฯ ยังคงต้องให ้กฟผ. เป็นผู้ดูแล

Purchasing natural gas from Myanmar is one 
option in our search for sources of alternative 
fuels to generate electricity.	 EGAT built the power 
plant in Ratchaburi Province to accommodate 
the natural gas imported from Myanmar.	 The 
plant started generating electricity in 1998 and, 
after restructuring, became Ratchaburi Electricity 
Generating Holding Public Company Limited in 2000. 
At present, Ratchaburi Electricity Generating Holding 
Plc. is the largest independent power producer 
in Thailand contributing 3,481 megawatts or 12% 
of the country’s total power capacity.
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“พลังงานนิวเคลียร์” เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับ 
พลังงานสะอาด  ซึ่ง  กฟผ. ได้ทำการศึกษา  ค้นคว้า 
อย่างจริงจัง  ด้วยความรอบคอบและรอบด้าน  เช่น
เดียวกับอีกหลายประเทศชั้นนำที่ได้พัฒนาพลังงาน
นิวเคลียร์มาใช้อย่างสร้างสรรค์

ปัจจุบันทั่วโลกมีโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ประมาณ 
437  โรง  ใน 30 ประเทศ  ส่วนใหญ่อยู่ในสหรัฐฯ 
ยุโรป  และญี่ปุ่น  ไม่เว้นกระทั่งประเทศเพื่อนบ้าน 
อย่างเวียดนามที่อยู่ในระหว่างการเตรียมงานก่อสร้าง 
ส่วนอินโดนีเซียได้บรรจุโครงการฯ  ไว้ในแผนการผลิต 
ไฟฟ้าในอนาคตเช่นกัน  ปัจจุบันประเทศไทยมีเครื่อง 
ปฏิกรณ์ปรมาณูอยู่เพียงแห่งเดียวที่สถาบันเทคโนโลย ี
นิวเคลียร์แห่งชาต ิ (องค์การมหาชน)  ซึ่งส่วนใหญ ่
ใช้ในทางวิชาการด้านการแพทย์และการเกษตร

Nuclear is an alternative source of clean energy. 
In step with other leading countries, EGAT has 
carefully and thoroughly studied nuclear energy 
for constructive uses.

At present, the world has 437 nuclear power 
plants in 30 countries, mostly in the United 
States, Europe, and Japan.	 The only nuclear 
reactor in Thailand belongs to Thailand Institute 
of Nuclear Technology where nuclear energy 
is used for academic, medical and agricultural 
purposes.

(บน)
โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร ์Thorntonloch 
ประเทศสกอตแลนด์

(ซ้าย)
หอหล่อเย็น  ที่โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร ์Belleville 
ประเทศฝรั่งเศส

(Top)
Thorntonloch Nuclear Power Plant in Scotland

(Left)
Cooling towers at Belleville Nuclear Power Plant 
in France

(บน)
เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูเพื่อการวิจัย  อยู่ที่ิสถาบัน 
เทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาต ิ (องค์การมหาชน)

(Top)
Nuclear research reactor at Thailand Institute 
of Nuclear Technology
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	 นับจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.)  ได้ก่อต้ังข้ึนในปี พ.ศ. 2512	 การวาง 
รากฐานความมั่นคงทางพลังงานไฟฟ้าของ 
ประเทศก็ได้เริ่มต้นขึ้น	 และพัฒนาเติบโต 
ผ่านห้วงเวลามาจวบจนปัจจุบัน	 จากช่วง 
ก่อต้ังสร้างรากฐานองค์กรและวางพ้ืนฐานการ 
สรรค์สร้างแหล่งพลังงานไฟฟ้าให้ชาต	ิ ผ่าน 
ห้วงเวลาที่เรียกว่า	 ยุคโชติช่วงชัชวาล	 จาก 
การใช้ก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยมาผลิตไฟฟ้า	
จนเมื่อเกิดสภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลก	
รัฐวิสาหกิจอย่าง กฟผ.	 จึงต้องมุ่งมั่นฟันฝ่า 
วิกฤตเศรษฐกิจ	 สู่การปรับตัวจัดต้ังบริษัทลูก 
ขึ้นมาหลายบริษัท	 ซึ่งนับเป็นการย่างก้าวสู่ 
ความเป็นสากลเพื่อพัฒนาการผลิตไฟฟ้า 
ให้มั่นคงยิ่งขึ้น
  จวบจนปัจจุบัน  เป็นยุคสมัยที ่ส ังคม 
ตระหนักและห่วงใยในปัญหาสิ่งแวดล้อม  ไม่ 
เพียงเฉพาะในประเทศไทยเท่าน้ัน  หากนับเป็น 
ประเด็นสำคัญในระดับนานาชาติ  เช่นนั้นแล้ว 
การก้าวสู่ความเป็นสากลเพียงอย่างเดียว 
ย่อมไม่เพียงพอ  กฟผ. ยังต้องคำนึงถึงความม ี
สำนึกรับผิดชอบต่อสังคม
  อีกทั้งวิกฤตการณ์พลังงานที่กลายเป็น 
ความห่วงใยของสังคมอย่างต่อเนื ่อง  ทำให้ 
กฟผ.  ในฐานะผู้อยู่ต้นทางของการผลิตไฟฟ้า 
ได้ก้าวสู่บทบาทใหม่  จากเดิมที่มุ่งจัดหาแหล่ง
ผลิตพลังงานเพื ่อสนองความต้องการของผู ้
บริโภค  (Supply  Side Management)  มาสู่ 
การจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า  (Demand  Side 
Management  : DSM)  ซึ่งส่งเสริมให้มีการใช้ 
ไฟฟ้าอย่างยั ้งค ิด  รู ้จ ักประหยัดและเกิด 
ประสิทธิภาพมากขึ้น  เพื่อลดการใช้พลังงาน
ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอันมีอยู่จำกัด 
รวมทั ้งลดการพึ ่งพาเชื ้อเพลิงที่นำเข้าจาก 
ต่างประเทศ
  ส่ิงท่ีติดตามมาคือ  การเกิดข้ึนของโครงการ 
รณรงค์ต่างๆ จาก กฟผ.  อาทิ  โครงการฉลาก 
ประหยัดไฟเบอร์  5  ที ่ทำให้คนไทยใส่ใจ 

สู่อนาคตอันยั่งยืน

ด้วยสำนึกถึงสังคมไทย

อ่านฉลากหรือดูสติกเกอร์ที ่เครื ่องใช้ไฟฟ้า 
ก่อนซื้อ  โครงการการจัดการธุรกิจพลังงาน 
โครงการห้องเรียนสีเขียว  โครงการล้างแอร ์
ช่วยชาติ  โครงการใบไม้สีเขียว  ฯลฯ
  สิ ่งที่สังคมและชุมชนได้รับจาก กฟผ. 
จึงมิใช่เพียงกระแสไฟฟ้าเท่านั้น  หากแต่ยัง 
เป็นกระแสธารแห่งความคิดและสติปัญญาเพ่ือ 
การพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต  ยุคปัจจุบันของ 
กฟผ. จึงมิใช่เพียงการจัดหาไฟฟ้าสู่สังคมไทย 
เท่านั้น  แต่เป็นการเติบโตขององค์กรควบคู ่
ไปกับชุมชนและสังคมอย่างมีสำนึกรับผิดชอบ 
ต่อส่วนรวม  
  ดังนั้น  จึงเกิดเป็นแนวทางและโครงการ 
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ ่งแวดล้อม 
อีกมากมายหลายโครงการ  ไม่ว่าจะเป็นด้าน 
สังคมและชุมชน  ดังเช่นโครงการหนึ่งอำเภอ 
หนึ่งโรงเรียนในฝัน  หรือด้านการส่งเสริมกีฬา 
และเยาวชน  ท่ี กฟผ. ให้การสนับสนุนสมาคม 
ยกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยมาโดย 
ตลอด
  แต่ท่ีโดดเด่นคือ  โครงการด้านส่ิงแวดล้อม 
อาทิ  โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ 
ซึ ่ง กฟผ. ดำเนินการมาตั ้งแต่ปีที ่พระบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัต ิ
ครบ 50 พรรษา  ในปี พ.ศ. 2537  โครงการ 
คลองสวยน้ำใส  โครงการ กฟผ. คืนช้างสู่ป่า 
ร่วมกับมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ  อันเป็นการ 
สนองพระราชดําริของสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ 
  ในปี พ.ศ. 2535  เม่ือคร้ังท่ีสมเด็จพระเทพ 
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงริเริ่ม 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก 
พระราชดำริ	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  โดยมีหน่วยงาน 
ต่างๆ ร ่วมสนองพระราชดำร ิมากกว่า  70 
หน่วยงาน  กฟผ. ก็ได้เข้าร่วมเป็นหน่วยงาน 
หนึ่งที่สนองพระราชดำริ  ด้วยเล็งเห็นความ 
สำคัญในการอนุรักษ์ผืนป่ารอบอ่างเก็บน้ำของ 
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For the Good of the Thai Society, 
to the Sustainable Future

  Since  its  establishment  in  1969,  EGAT 

has  gone  through  phases  of  development, 

from  the  inception  when  the  organizational 

foundation  was  laid,  to  the  heyday  when 

natural  gas  from  the  Gulf  of  Thailand  was 

used  to  generate  electricity,  to  the  economic 

recession  which  brought  about  a  major 

reorganization  to  ensure  survival  and  energy 

security.

 At present, the energy crisis has become 

a national concern.	 In response, EGAT has 

added a new role to its portfolio.	 Previously 

involved solely in supply side management, 

EGAT is now also active in demand side 

management, promoting a more considerate 

and efficient use of electricity with the aim 

to achieve reductions in consumption of 

electric energy, limited natural resources and 

the nation’s dependence on imported fuels.

เข่ือนต่างๆ  ซ่ึงนอกจากเป็นการรักษาต้นทุนน้ำ 
สำหรับการผลิตไฟฟ้าแล้ว  ยังป้องกันการ 
พังทลายของดินรอบอ่างเก็บน้ำที่อาจส่งผลถึง 
ประสิทธิภาพในการทำงานผลิตไฟฟ้า  และที ่

 The results are a series of EGAT-initiated 

campaigns such as Energy-Efficiency No. 5 

Label Project, Energy Management Business 

Project, Green Learning Room Project, and 

Green Leaf Project, etc.

	 What society and communities receive 

from EGAT, therefore, is more than electricity. 

There is also the flow of ideas and wisdom 

for a sustainable development.	 EGAT, the 

provider of electricity, has grown up to be a 

facilitator of growth in local communities and 

society.	 Other projects that reflect EGAT’s 

social responsibility include Lab School 

Project, Reforestation Project to Honor His 

Majest the King, Clean and Clear Canal 

Project, Elephant Reintroduction Project, and 

Plant Genetics Conservation Project under 

the Royal Initiative of Her Royal Highness 

Princess Maha Chakri Sirindhorn, etc.

 EGAT has been working with local com- 

munities to ensure sustainable development 

based on the philosophy of sufficiency 

economy, with the emphasis on collaboration 

from all participants including youths, 

academics, and local scholars.	 Employing 

a three-step strategy –protect, preserve, 

and promote, the principle advocated by 

EGAT is “mutual learning in a big forest”.

 All of these projects and activities for 

society, with cooperation from all sectors 

involved, will take everyone on the path to a 

sustainable future.	 This is a new dimension 

for an organization that has been growing 

with the Thai society for a long time.

 Such is the light of tomorrow that will sup- 

port every element of the Thai society on the 

road to the one destination.	 That common des- 

tination is a lasting and true happiness for all. 

พืชพรรณธรรมชาติได้เป็นอย่างดี
  กฟผ. ได้ดำเนินการร่วมกับชุมชนในพื้นที่ 
เพื่อให้เกิดความยั่งยืน  และพัฒนาให้ชุมชน 
เป้าหมายประสบความสำเร็จตามแนวทาง 
เศรษฐกิจพอเพียง  โดยเน้นหลักการมีส่วนร่วม 
ของผู้ท่ีเก่ียวข้อง  ท้ังเยาวชน  นักวิชาการ  และ 
ผู้รู้ในท้องถิ่นหรือปราชญ์พื้นบ้าน  โดยใช้หลัก 
ความคิดว่า “เรียนรู้ร่วมกัน ในป่าผืนใหญ่”  โดย 
มียุทธวิธีที่จะนำไปสู่เป้าหมาย 3  ขั้นตอน  คือ 
ปกปัก  รักษา  และส่งเสริม
  เหล่านี้ล้วนคือโครงการและกิจกรรมเพื่อ 
สังคมบนหนทางที่ย่างก้าวไปสู่อนาคตอย่าง 
ย่ังยืน  และจับมือไปด้วยกันในทุกภาคส่วน  ท้ัง 
กฟผ.  ประชาชน  และสังคมโดยรวม  เป็นมิติ 
ใหม่ขององค์กรหน่ึงซ่ึงกำเนิดและเติบโตเคียงคู่ 
กับทุกชีวิตในสังคมไทยมายาวนาน
  และสิ่งเหล่านี้คล้ายดั่งมิติแห่งแสงสว่าง 
ของวันพรุ่ง  ท่ีเก้ือหนุนให้ทุกอณูทุกภาคส่วนของ 
สังคมไทย  เดินเคียงคู่กันไปบนเส้นทางอันม ี
จุดหมายเดียวกัน
  ซึ ่งก็คือความผาสุกอันจีรังยั ่งยืนอย่าง 
แท้จริงนั่นเอง 

เพ่ือสนองแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง  กฟผ. จึงคิดโครงการ 
ดีๆ เพ่ือสังคม  ได้แก่  โครงการ “ชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 
ท่ีมุ่งเผยแพร่ความรู้และความเข้าใจในการทำการเกษตรบนพ้ืนฐาน 
การพึ่งพาตนเอง  โดยใช้วิธีการเกษตรที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม  

วันนี้  โครงการชีววิถีฯ  ได้เดินหน้านำเอาแนวความคิด “เศรษฐกิจ 
พอเพียง”  เผยแพร่สู่เยาวชนตามโรงเรียนซึ่งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง 
กับหน่วยงานของ กฟผ.  เด็กๆ เหล่านี้จึงได้เรียนรู้  ฝึกฝนการ 
เพาะปลูก  การเลี้ยงสัตว์น้ำ  ปศุสัตว์  รวมไปถึงการอนุรักษ ์
และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม 

In response to His Majesty the King’s philosophy of 
sufficiency economy, EGAT has initiated many social 
contribution projects, an example of which is the 
“Biological Way of Life for Sustainable Development 
Project”.	 The project aims to disseminate knowledge 
and understanding of self-reliant, natural and 
environmentally friendly agriculture.

At present, this project has been implemented in 
schools in the vicinity of EGAT sites.	 Children in 
these schools have learned about farming, aquaculture 
and how to conserve and restore the environment.

สำคัญคือ  เป็นการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ 
ที่ควรถูกนำมาใช้อย่างยั ่งยืน  อีกทั ้งผืนป่า 
โดยรอบอ่างเก็บน้ำของ กฟผ.  ล้วนมีศักยภาพ 
สูงยิ่งในการเป็นแหล่งเก็บรักษาพันธุกรรมของ 
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เช่นเดียวกับเกษตรกรไทยส่วนใหญ่  ที่มุ่งทำการ
เกษตรให้ได้ผลผลิตโดยใช้ปุ๋ยเคมี  ยาฆ่าแมลง 
เป็นหลัก  จนประสบปัญหาหนี้สิน  แต่เม่ือได้เรียนรู้ 
เรื่องชีววิถีและการเกษตรแบบพึ่งตนเองตามแนวทาง 
“เศรษฐกิจพอเพียง”

วันน้ี  สมควร  ฟักหอม  เกษตรกรแห่งบ้านทุ่งนา 
ตำบลหนองเป็ด อำเภอศรีสวัสดิ์  จังหวัดกาญจนบุร ี
ซึ่งอยู่ในพื้นที่ส่งเสริมของเขื่อนศรีนครินทร์  ได้พลิก 
ชีวิตตัวเอง  จากเกษตรกรธรรมดาคนหนึ่งในวงจร 
เดิมๆ  กลายมาเป็นชาวสวนชาวไร่ที่ได้รางวัล “ผู้นำ 
วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง” ระดับจังหวัดในปี พ.ศ. 2551 
หลังจากหันหลังให้กับวิถีเกษตรแบบเก่า  แล้วมุ่งหน้า 
ตามหนทางเกษตรแนวใหม่มาได้เพียงปีเดียว

Thai farmers’ reliance on market-oriented crops 
has resulted in their falling into the fertilizer- 
insecticide-debt vicious cycle.	 However, once 
they have learned about the biological way of 
life and self-reliant agriculture based on the 
sufficiency economy philosophy, their lives have 
changed.

These days, Somkhuan Fakhom, a farmer in an 
area assisted by Srinagarind Dam, Kanchanaburi 
Province, has transformed his life and was 
recognized with a provincial award of “Leader 
in Sufficiency Economy Lifestyle” in 2008, only 
one year after he adopted the new concept.
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โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก 
พระราชดำริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี (อพ.สธ.)  ดำเนินงานโดยยึด 
แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
กฟผ. เป็นหนึ่งในกว่า  70 หน่วยงานที่ร่วมสนอง 
พระราชดำริเรื่องนี้  โดยดำเนินโครงการในบริเวณ 
ผืนป่ารอบอ่างเก็บน้ำของ กฟผ. เพื่อสืบสานกิจกรรม 
รักษาพันธุกรรมพืช  ทั้งการสำรวจ  เก็บรวบรวม 
พันธุ์พืช  การปลูกขยายพันธุ์  และเรียนรู้การอนุรักษ ์
และใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืชอย่างยั่งยืน

The Plant Genetics Conservation Project under 
the Royal Initiative of Her Royal Highness Princess 
Maha Chakri Sirindhorn has been implemented 
in response to His Majesty the King’s initiative. 
EGAT, in support of the royally-initiated project, 
has carried out activities in the areas around 
its reservoirs to preserve plant genetics.	 The 
activities include surveys, specimen collection, 
propagation, and searching for ways to preserve 
and exploit plant genetics in a sustainable fashion.
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  การจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า หรือการส่งเสริมให้ 
เกิดการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ  เป็นแนวทางที่ 
เกิดข้ึนต้ังแต่คร้ังเกิดวิกฤตการณ์พลังงานในประเทศไทย 
การจัดการด้านการใช้ไฟฟ้านับเป็นหน่ึงในภารกิจสำคัญ 
ของ กฟผ. ซึ่งรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักการใช ้
ไฟฟ้าอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ  ภายใต้ชื่อ 
“โครงการประชาร่วมใจประหยัดไฟฟ้า”  ซึ่งเปิดตัว 
อย่างเป็นทางการตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2536 
โครงการต่างๆ ดำเนินการภายใต้กลยุทธ์ 3  อ.  ได้แก่ 
อุปกรณ์  อาคาร  และอุปนิสัย  และมีโครงการซ่ึงเป็นท่ี 
รู้จักกันดีในช่ือโครงการ “ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5” 
ซ่ึงมุ่งรณรงค์ให้ประชาชนใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างรู้คุณค่า 
และมีประสิทธิภาพ  สนับสนุนให้ผู้ผลิตและผู้นำเข้า 
ผลิตและนำเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีมีประสิทธิภาพสูง  ในราคา 
ท่ีเหมาะสม  รวมท้ังสร้างแรงจูงใจในการประหยัดไฟฟ้า 
แก่ประชาชน

ใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ	 คือการสงวนพลังงานเพื่ออนาคต

 Demand Side Management (DSM) is an 
important EGAT mission aimed at promoting efficient 
uses of electricity.  It was officially launched in 1993, 
the best known project of the mission being the 
“Energy Label No. 5” campaign.	 EGAT’S DSM projects 
are carried out under the “triple A” strategies, 
which expounds efficient uses of energy in 3 areas: 
Appliances, Architecture and Attitude.
 On the Appliances front, many new energy 
efficient appliances–refrigerators, air conditioners, 
compact fluorescent lamps, etc.–accredited with 
“Energy Efficient Label No. 5” have been developed.
 The second strategy, Architecture, promotes 
building improvement for energy efficiency in 
residential, business and industrial sectors.
 The third strategy seeks to instill energy 
conservation Attitude among Thai people especially 
the youths through projects such as the Green 
Learning Room Project in schools nationwide.

  ด้านการดำเนินการตามกลยุทธ์ที่กำหนดขึ้นนั้น 
มีดังนี้  กลยุทธ์แรกคือ  อุปกรณ์  ปัจจุบันมีสินค้าและ 
อุปกรณ์ประหยัดพลังงานที่ได้รับฉลากประหยัดไฟฟ้า 
เบอร์ 5  แล้ว 8 ประเภท  ได้แก่  ตู้เย็น  เคร่ืองปรับอากาศ 
หลอดตะเกียบ  บัลลาสต์นิรภัย  พัดลม  หม้อหุงข้าว 
โคมไฟ  และข้าวกล้องเบอร ์5
  กลยุทธ์ที ่สองคือ  อาคาร  มีการสนับสนุนการ 
ปรับปรุงอาคารท่ีอยู่อาศัย  อาคารธุรกิจและอุตสาหกรรม 
เพื่อจูงใจเจ้าของอาคารให้ใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและ 
มีประสิทธิภาพสูงสุด  โดย กฟผ. ได้ดำเนินการสร้าง 
อาคารประหยัดไฟฟ้าขึ้นเป็นต้นแบบ
  กลยุทธ์ท่ีสามคือ  การเสริมสร้างอุปนิสัยให้ประชาชน 
โดยเฉพาะเยาวชนเกิดจิตสำนึกและความร่วมมือ 
ในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ  อาทิ  จัดทำ 
โครงการห้องเรียนสีเขียวในโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ 
การจัดอบรมเยาวชนในโครงการค่ายรักษ์พลังงาน 
และโครงการล้างแอร์ช่วยชาติ  

Efficient use of electricity is conserving energy for the future

(ซ้าย)	
นายอภิสิทธ์ิ  เวชชาชีวะ  นายกรัฐมนตรี  เป็นประธาน
เปลี่ยนหลอดผอมเบอร ์5  ในโครงการ “ประหยัด 
พลังงาน  ลดโลกร้อน”  ณ  ทำเนียบรัฐบาล 
เมื่อวันที ่ 15  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

(ขวา)
นายอภิรักษ์  โกษะโยธิน  อดีตผู้ว่าราชการ 
กรุงเทพมหานคร  ร่วมกิจกรรมเปลี่ยนหลอดไฟจาก
หลอดไส้เป็นหลอดตะเกียบ  ในโครงการ “หยุดเพิ่ม 
ความร้อนใส่กรุงเทพฯ”  ที่ปากคลองตลาด  เมื่อวันที่ 
9  มิถุนายน พ.ศ. 2550

(Left)	
Prime Minister Abhisit Vejjajiva presided over 
the use of thinner fluorescent tube No. 5  
under the project of “Save Energy Save the 
World” at the Government House on  
15 February 2010.

(Right)
Mr. Apirak Kosayodhin, the former Bangkok 
Governor, participated in an activity to promote 
the use of compact fluorescent lamp (CFL)  
instead of incandescent lamp. This campaign 
was organized under the concept of “Stop 
Global Warming in Bangkok” at Pak Khlong 
Talat on	9	June	2007.
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