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โลกปจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว หน่ึงสาเหตุสําคัญ
เกิดจากการเปนโลกดิจิทัลและเทคโนโลยีที่พัฒนาอยางรวดเร็ว 
ขอมูลขาวสารเดินทางไปทั่วโลกไดแคปลายนิ้วคลิก และพลังของ
โซเชียลเนตเวิรคเปนพลังเปลี่ยนโลกได มีคนที่ไดดีจากสื่อโซเชียล
มากมาย และก็มีคนที่ลมเหลวเพราะสื่อโซเชียลจํานวนไมนอย
เชนกัน เพราะฉะนั้น การเดินยํ่าอยูกับที่ในยุคนี้ จึงถือเปนการ
เดินถอยหลัง ทุก ๆ องคกร ทุก ๆ ธุรกิจ ตองปรับตัวใหพรอมรับ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วใหได 

สําหรับ กฟผ. นอกเหนือจากการผลิตและจัดสงไฟฟาซ่ึง
เปนภารกจิหลกัแลว การวจิยัและพฒันา ถอืเปนงานอกีดานที ่กฟผ. 
ใหความสาํคญั เพราะการคดิคนนวตักรรมใหม ๆ  ถงึแมจะไมไดผลสําเรจ็
ตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวตั้งแตแรก แตก็ถือวาไมเสียเปลา นับเปนองค
ความรู ที่เราไดสะสมขึ้น ซึ่งในอนาคตอาจมีชวงเวลาหรือวัตถุประสงค
ที่เหมาะสมในการนําออกมาใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานดานตาง ๆ 
ดังนั้น กฟผ. จึงไดสนับสนุนงานวิจัยท่ีสงเสริมการพัฒนา กฟผ. และ
งานวจิยัระดบัประเทศทีเ่ปนหวัจกัรในการขับเคลือ่นเศรษฐกจิของประเทศ 
เชน การสนับสนุนธุรกิจเกิดใหม (Startup) รวมทั้งงานวิจัยระดับชุมชน 
โรงเรียน และมหาวิทยาลัย นอกจากน้ียังใหความสําคัญงานวิจัยดาน 
Green and Sustainability และสรางระบบนํานวัตกรรมที่สําเร็จแลว
มาสรางประโยชนใหเกิดการคิดคนและพัฒนาเพื่ออนาคตของประเทศ 

กฟผ. จะไมหยุดคิด เรายังมุงมั่นสรางสรรคงานวิจัยและนวัตกรรม
ที่มีมูลคา และยังประโยชนแกสังคมอยางยั่งยืน

นายกรศิษฏ ภัคโชตานนท 
ผูวาการการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

Mr.Kornrasit Pakchotanon 
Governor of Electricity Generation Authority of Thailand

EGAT CEO Vision

ไมหยุดคิด 
พรอมรับการเปลี่ยนแปลง 
สรางมูลคาใหกับสังคม

Nowadays, due to a fast improved digital 
world and technology, our world is moving 
rapidly. Social network turns into the 
world-changing power whereas only finger 
snapping, news and information can be 

released globally at once. By using social media, people 
can become successful. In the same time, large number 
of them is overturned as well. At present, dragging feet 
along the ground is deemed as walking backward. Every 
organization in all sectors must prepare for changes 
that may occur in overnight.

Apart from its main responsibility in electricity 
generation and supply, EGAT also places emphasis on 
research and development. Although Some researches 
and innovations may not achieve the objectives, it  
becomes accumulated knowledge, which can be 
utilized in the future to serve proper objectives and 
enhance working efficiency. EGAT, therefore; has 
supported researches that promote its development 
as well as national researches which can drive our 
country’s economy. For example, EGAT supports startups
including researches in communities, schools and 
universities. Moreover, EGAT places significance on 
green and sustainability researches whereby EGAT shall 
set system to utilize their innovations for invention and 
development to ensure better future of our country. 

EGAT shall never stop thinking. We commit 
to formulate valuable researches and innovations 
to return sustainable benefits to society. 

Never Stop Thinking 
Being Prompt for Changes 
Creating Value for Society
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สมดุลพลังงาน เป็นสิ่งที่ทุกประเทศต้องการสร้างให้เกิดขึ้นกับประเทศของตน 
เพราะเมื่อพลังงานมีความสมดุลแล้ว การขับเคล่ือนประเทศไม่ว่าจะด้านใดก็สามารถ
ท�าได้ง่าย เนื่องจากไม่ต้องค่อยพะวงเรื่องพลังงานว่าจะเพียงพอต่อการพัฒนาหรือไม่ 

กระทรวงพลังงานและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องมคีวามพยายามในการสร้างความสมดลุ
พลังงานให้เกิดขึ้นกับประเทศไทย โดยได้จัดท�าแผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของ
ประเทศไทย พ.ศ. 2558 - 2579 (PDP 2015) ขึ้น และให้ความส�าคัญกับการกระจาย
สัดส่วนพลังงานในการผลิตไฟฟ้า เพื่อสร้างความสมดุลพลังงาน เนื่องจากปัจจุบัน
ประเทศไทยมีการใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้าสูงถึงเกือบร้อยละ 70 
ซ่ึงถือเป็นความเสี่ยงต่อความมั่นคงระบบไฟฟ้าของประเทศไทยเป็นอย่างมาก หากเรา
ไม่สามารถบริหารจัดการให้ได้ก๊าซฯ มาผลิตไฟฟ้าอย่างพอเพียงและต่อเนื่อง 

เชื้อเพลิงถ่านหิน จึงถูกเลือกให้เป็นแหล่งเชื้อเพลิงชนิดหนึ่งในหลาย ๆ ประเภท
ที่อยู ่ในแผน PDP 2015 ที่จะเข้ามาสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้น ท�าไมถ่านหินจึง
มีความส�าคัญเช่นนั้น EGAT Magazine ฉบับต้อนรับศักราชใหม่ ที่มีการปรับปรุงโดยจัด
ท�าเน้ือหาเป็น 2 ภาษา คือ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ มีค�าตอบรอไขข้อสงสัยจาก
ผู้อ่านทุกท่านแล้ว 

เรื่องการสร้างความสมดุลให้เกิดกับพลังงานไทย เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคน 
ที่นอกจากจะช่วยกันประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้าแล้ว ต้องร่วมกันสนับสนุนหนทาง
ที่จะสร้างความยั่งยืนให้กับพลังงานไทยเกิดขึ้นให้ได้ 

EGAT MAGAZINE Editor’s 
Note

Energy balance is crucial, so every country must make it happen 
domestically. Energy balance helps support country in every aspect
because there is no need to be anxious whether energy will be 
sufficient for country development or not.     

The Ministry of Energy and relevant agencies put most effort to 
form energy balance in our country. Therefore, Thailand Power 
Development Plan 2016 - 2036 (PDP 2015) was stipulated to focus on 
diversification of energy proportions to ensure energy balance 
accordingly. Currently, proportion of natural gas used for electricity 
generation is almost 70% in Thailand, which is deemed as high risk 
toward power security of the country.     

Being listed in the PDP 2015, coal is one of several kinds of fuel that 
will be utilized to create energy balance. Why is coal significant? 
There are answers for every reader’s question accordingly in this improved 
issue of EGAT Magazine, which is published in bilingual to welcome 
New Year, 

Forming balance for Thai energy is responsibility of all Thai people. 
Apart from reducing energy consumption, everyone shall jointly contribute 
toward Thailand energy sustainability.  
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การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) น้อมร�าลึก 
ถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ กฟผ. ได้น้อมน�าพระราชปณิธาน 
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
มาด�าเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ในการจัดท�าโครงการ
ต่าง ๆ  จนเป็นทีแ่พร่หลายในปัจจบุนั รวมถงึพระอจัฉรยิภาพ 
ด้านวิศวกรรม ในการพัฒนาแหล่งน�้า เข่ือน และพลังงาน 
ควบคู่กับการอนุรักษ์ด้านสิ่งแวดล้อม ท่ีสร้างประโยชน์สุข 
ให้ประชาชนและสร้างความเจรญิให้กบัประเทศชาต ิเพือ่เป็น 
การเทิดพระเกียรติ พระเจ้าแผ่นดิน ธ ทรงเป็นที่รักยิ่ง 
ทั้ง 2 รัชกาล จึงได้จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและ 
เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช และ สมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดนิทรเทพยวรางกูร ภายใต้ช่ืองาน “กฟผ. น้อมสืบสาน 
พระราชปณธิานงานของพ่อ” ณ โถงอาคาร ท.102 ส�านกังานใหญ่ 
กฟผ. โดยเป็นการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการใหญ่ “กฟผ. 
น้อมสืบสานปณิธานงานของพ่อ ชวนชาวไทยร่วมสานต่อ 
9 พระราชปณิธานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 

ส�าหรับงานนทิรรศการนีไ้ด้จดัแสดงพระราชประวตัขิอง 
ทั้งสองพระองค์และพระราชกรณียกิจอย่างสมพระเกียรติ
ด้วยสื่อสมัยใหม่ Interactive Wall ท่ีทันสมัย สร้างการมี 
ส่วนร่วมกบัผูช้ม เพือ่ให้เข้าใจและซมึซบัถงึพระราชกรณยีกจิ
ตลอด 70 ปี แห่งรัชสมัย 

กฟผ. จัดนิทรรศการ เทิดพระเกียรติพระเจ้าแผ่นดิน 
ธ ทรงเป็นที่รักยิ่ง 2 รัชกำล

EGAT Organized Exhibition  
to Exalt the 2 Well-Beloved Monarchs

In remembrance of his royal grace, the Electricity  
Generating Authority of Thailand (EGAT) humbly follows  
Phra Bat Somdet Phra Poramintharamaha Bhumibol  
Adulyadej’s royal footprints regarding his extensive projects  
and his remarkable aptitude in engineering for water  
sources, dams and energy development together with  
simultaneous environmental conservation that have brought  
advantages and prosperity to Thailand and its people. Thus, 
the exhibition is organized to exalt and honor the 2 well- 
beloved monarchs: Phra Bat Somdet Phra Poramintharamaha 
Bhumibol Adulyadej and His Majesty King Maha Vajiralongkorn  
Bodindradebayavarangkun. The said exhibition is part of  
a project called “EGAT Invites Thai People to Humbly  
Continue the Father King’s Wish and Work in 9 of His Sustainable  
Development Projects”, which takes place at 1st floor, 102 
Building, EGAT Headquarters.

Royal biographies and multifarious duties of both monarchs 
are magnificently presented via modern news media:  
an interactive wall; which facilitates audience’s engagement, 
resulting in being instilled and well understood in all multifarious 
duties that the late king had done throughout 70-year period 
during his reign. 

4 Open House  ใกล้ชิดริมรั้ว



เนือ่งในวนัครบรอบ 100 วนั ทีพ่ระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิล 
อดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เสด็จสวรรคต การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.) ขอร่วมถวายอาลัยและส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค ์
ที่มีต่อประชาชนชาวไทย จึงจัดงาน “กฟผ. น้อมสืบสานปณิธานงานของพ่อ 
ปลกูต้นไม้ 890 ต้น” เมือ่วนัที ่20 มกราคม 2560 ทีผ่่านมา ณ สวนน�า้พระทยั 
ส�านักงานใหญ่ กฟผ. ซึ่งในอนาคตพื้นที่ดังกล่าวจะถูกพัฒนาเป็นศูนย์ 
การเรยีนรูศ้าสตร์พระราชาด้านป่าและน�า้ และโครงการชวีวถิเีพือ่การพฒันา
อย่างยัง่ยนื อนัเป็นการสบืสานต่อพระราชปณธิานด้านการรกัษาสิง่แวดล้อม 
ความพอเพยีงและการศกึษา โดยม ีนายกรศษิฏ์ ภคัโชตานนท์ ผูว่้าการ กฟผ. 
เป็นประธานในงาน พร้อมด้วยผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน ชุมชนรอบ กฟผ.  
สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย มหาวทิยาลยัมหดิล ร่วมงานอย่างคบัคัง่ 
นอกจากนี้ กฟผ. ได้น�าภาพกิจกรรมในครั้งนี้ เข้าร่วมโครงการ 100 วัน 100 
ต้น 100 คน 100 องค์กร ซึ่งจัดโดยคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลอย่างเป ็นรูปธรรม 
อีกงานหนึ่งด้วย

ในวันเดียวกันนี้ กฟผ. ได้จัดพิธีบ�าเพ็ญกุศล 100 วัน ถวายเป็นพระราช
กุศลแด่พ่อหลวง รัชกาลท่ี 9 ณ อาคารศูนย์กีฬา ก�าธน สินธวานนท์ 
ส�านักงานใหญ่ กฟผ. โดยนิมนต์พระสงฆ์ 89 รูป เท่าพระชนมพรรษา  
สวดมนต์ ถวายภตัตาหารแด่พระสงฆ์ และให้ผูป้ฏบิตังิาน พร้อมใจตัง้จติภาวนา
เป็นเวลา 15 นาที 

ชาว กฟผ. รวมใจ 
น้อมสืบสานปณิธานงานของพ่อ

ปลกูต้นไม้ 890 ต้น และ 
บ�ำเพญ็กุศล 100 วนั

EGAT O�cials Humbly  
Continue the Father King’s 
Wish and Work: 890 Trees Planting 
and 100th Day Merit Making

With a deep appreciation in his royal grace,  
on the 100th day after the passing of Phra Bat Somdet 
Phra Poramintharamaha Bhumibol Adulyadej,  
the Electricity Generating Authority of Thailand 
(EGAT), offers its condolences by organizing an event: 
“Planting 890 Trees”. The event took place on  
January 20th, 2017 at the EGAT Eco Park EGAT  
Headquarters, where it will be developed to  
become the King’s Philosophy Learning Center  
that focuses on forests and water as well as  
biodiversity for sustainable development to  
continue the King’s wish regarding environmental 
maintenance, sufficiency and education. On this 
occasion, Mr.Kornrasit Pakchotanon, the EGAT  
Governor presided over the event whereby its  
executives, officials and abundant of people from 
communities nearby EGAT, the Thailand Association 
of the Blind and the Mahidol University participated 
accordingly. Moreover, the photographs of this  
event were exhibited in the 100 Trees, 100 People 
and 100 Organizations project that was organized  
by the Faculty of Environment and Resource  
Studies, Mahidol University.

On the same day, EGAT arranged 100th day  
merit-making ritual at the Kamthon Sindhvananda 
Sports Center, EGAT Headquarters. Foods were  
offered to 89 monks altogether. Their total number 
refered to the late King’s age. Meanwhile, all  
participants devotedly prayed for 15 minutes  
as offerings. 
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การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดพิธี 
ลงนามบนัทกึความเข้าใจความร่วมมอืทางวชิาการด้านเทคนคิ 
กับบริษัท NR Electric จ�ากัด ประเทศจีน โดยมี นายสุธน  
บุญประสงค์ รองผู้ว่าการระบบส่ง กฟผ. และ Mr.Chen 
Shaojun ในฐานะรองประธานบริษัท ร่วมลงนามในสัญญา  
เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ เทคนิคและประสบการณ์ 
พร้อมพฒันาระบบงานเพือ่รองรบัเทคโนโลยใีหม่ ๆ  สนบัสนนุ
งานด้านเทคนิคระหว่างองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี 
คณะผูบ้ริหาร ผูป้ฏบิตังิาน และผูเ้กีย่วข้องของทัง้ 2 หน่วยงาน 
ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม 203 อาคาร ท.100 
ส�านักงานใหญ่ กฟผ. เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560

นายสุธน บุญประสงค์ กล่าวว่า มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง
ที ่กฟผ. และ บริษัท NR Electric จ�ากดั ได้ลงนามความร่วมอื 
ทางวิชาการในครั้งนี้ ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นของการแลกเปลี่ยน 
ความรู้และร่วมพัฒนาด้านเทคนิคระหว่างกัน โดย บริษัท NR 
Electric จ�ากัด เป็นบริษัทชั้นน�าด้านพลังงานไฟฟ้าของ
ประเทศจีน เชื่อว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาองค์กร 
ทั้งสองหน่วยงาน ให้มีความเข้มแข็งและก้าวขึ้นเป็นผู้น�าด้าน
พลังงานไฟฟ้าของโลกได้ในอนาคต โดยร่วมกันน�าความรู้ 
และเทคโนโลยีมาแลกเปลี่ยน เพื่อพัฒนาบุคลากรและ 
ระบบงานให้มศีกัยภาพรองรบัเทคโนโลยใีหม่ ๆ ให้การท�างาน 
ของทัง้สององค์กรเกดิประสทิธภิาพ และประโยชน์สงูสดุ ส่งผล 
ต่อการพัฒนาประเทศชาติต่อไป 

กฟผ. และบรษิทัผลติไฟฟ้าจากจนี
แลกเปลีย่นความรู้  

รองรบัเทคโนโลยีในอนาคต

EGAT and NR Electric Co.,Ltd. 
from China Exchange Knowledge  
to Support Technologies of the Future 

The Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT)  
arranged signing ceremony for memorandum of understanding 
on technical collaborations with the NR Electric Co., Ltd.  
from China. With this regard, Mr. Suthon Boonprasong, EGAT 
Deputy Governor - Transmission System and Mr. Chen Shaojun,  
NR Electric Vice President, mutually signed the MOU on  
knowledge, technic and experience exchanges including  
improvement on working systems to support new  
technologies and enhance organizational technical  
work efficiency. Executives, officials and related persons from  
both parties presented as witnesses whereby the signing  
ceremony was held on January 23, 2017 at the 203 Meeting 
Room, EGAT Headquarters. 

Mr. Suthon Boonprasong said it was pleasure that EGAT  
and the NR Electric Co., Ltd. singed this MOU, which  
would be a beginning of interactive knowledge exchange  
and technical development. As the NR Electric Co., Ltd.  
is leading company in electric power in China, this collaboration 
should strengthen organizational development of both  
parties, and lead to being global leaders in electric power in 
the future. Both parties’ knowledge and technologies would 
be exchanged in order to develop workforces and working 
systems to support new technologies. Therefore, both  
organizations’ efficiencies would be beneficially improved  
contributing to further developments of both countries  
as well. 
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จากเหตุอุทกภัยในภาคใต้อันเนื่องมาจากฝนตกหนักและ 
น�้าป่าไหลหลาก ซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ในหลายพื้นที่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในฐานะ
หน่วยงานที่อยู ่ในพื้นท่ีใกล้เคียง จึงได้ระดมก�าลังผู ้ปฏิบัติงาน 
เข้าไปให้การช่วยเหลอื โดยเชิญชวนผูป้ฏบิตังิาน กฟผ. และประชาชน
ทัว่ไปร่วมบริจาคเงนิและสิง่ของเพือ่ช่วยเหลอืผูป้ระสบอทุกภัยภาคใต้ 
พร้อมร่วมบรรจุถุงยังชีพและบรรทุกลงพื้นท่ีเพื่อไปแจกจ่ายให้กับ 
ผูป้ระสบอทุกภยัตัง้แต่วนัที ่2 ธนัวาคม 2560 รวมแล้วกว่า 9,956 ชดุ 
(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มกราคม 2560) อาหารกล่อง 7,950 กล่อง  
น�า้ดืม่ 20,800 ขวด เรอืท้องแบน 3 ล�า รถน�า้ท�าความสะอาด ข้าวสาร 
250 กโิลกรัม หน่วยแพทย์ ปฐมพยาบาลในพืน้ที ่นอกจากนี ้ผู้ปฏบิตังิาน 
กฟผ. ยังได้ลงพื้นที่ตรวจสอบระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าในพื้นที่เกิดเหตุ
อุทกภัย โดยพบว่าระบบจ่ายไฟฟ้าไม่มีปัญหา สามารถจ่ายไฟได้ 
ตามปกติ แต่พบปัญหาน�้ากัดเซาะบริเวณขาเสาส่งไฟฟ้า จึงได้เตรียม
ความพร้อมเพื่อเข้าซ่อมแซมหลังน�้าลดในทันที

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2560 นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์  
ผู้ว่าการ กฟผ. น�าคณะผู้บริหาร กฟผ. และบริษัทในเครือ มอบเงิน
จ�านวน 20 ล้านบาท แก่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
เพื่อน�าไปช่วยเหลือผู ้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ณ ตึกสันติไมตรี  
ท�าเนียบรัฐบาล

ทุกหน่วยงานของ กฟผ. ระดมก�าลัง
ช่วยเหลือประชำชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย

All EGAT’s Agencies  
Mobilized �eir Forces  
to Help People in Flooded Areas

Heavy rain and cataract occurring in the South of 
Thailand caused severe floods, which affected life  
and properties of people in many areas. The  
Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT), 
therefore, mobilized its force to support victims by  
inviting its officials and people to donate money and 
consumer goods as well as preparing disaster relief 
packages to distribute to flood victims in the southern 
provinces. Since December 2, 2016, more than 9,956 sets 
of disaster relief package, 7,950 food boxes, 20,800  
bottles of water, 3 flatboats, water trucks for cleaning, 
250 kilograms of rice and mobile health units  
(information as of January 21, 2017) were delivered to 
flooding areas. Moreover, EGAT’s officials conducted 
fieldwork to monitor electrical supply systems in  
flooding areas and found that they could work  
efficiently. However, there was water erosion at  
the base of electric transmission towers in which EGAT 
would have them repaired immediately after the flood.

In addition, at the Santi Maitree Building on  
January 15, 2017, Mr. Kornrasit Pakchotanon, the EGAT  
Governor, together with its executives and subsidiaries 
endowed a sum of Baht 20 million to General Prayuth 
Chan-ocha, the Prime Minister, in order to aid flood  
victims in the south accordingly.
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เตรียมพบศูนย์การเรียนรู้
ด้านพลังงานไฟฟ้าแห่งใหม่

ริมแม่น�้ำเจ้ำพระยำ
อาคารศูนย์การเรียนรู้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

ส�านกังานใหญ่ หรือ EGAT Learning Center ใกล้แล้วเสร็จ คาดว่าจะ
เปิดให้เข้าศกึษาและเรยีนรูไ้ด้ภายในปี 2560 นี ้โดยอาคารศนูย์การเรยีนรู้  
กฟผ. ส�านักงานใหญ่ ตั้งอยู่ในพื้นที่ของ กฟผ. บริเวณริมแม่น�้าเจ้าพระยา 
มีพื้นที่ใช้สอยทั้งหมดประมาณ 6,183 ตารางเมตร ส่วนตัวอาคารนั้นมี
ทั้งหมด 4 ชั้น ออกแบบโดยเน้นการประหยัดพลังงาน เพื่อเป็นตัวอย่าง
ของอาคารอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐาน LEED  
(Leadership in Energy and Environmental Design) ซึ่งเป็น 
มาตรฐานการสร้างอาคารประหยัดพลังงานในระดับสากลจากประเทศ 
สหรัฐอเมริกา 

ทั้งนี้ ส่วนจัดแสดงของอาคารศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ส�านักงานใหญ่
แบ่งเป็นทั้งหมด 7 โซน ได้แก่ 1. Spark สร้างพลังแห่งแรงบันดาลใจ  
ถือเป็นโซนที่ใช้เตรียมความพร้อมก่อนเข้าชมนิทรรศการ 2. From First 
to Long Lasting Light จากแสงแรกสูแ่สงนรินัดร์ จะจดัแสดงภาพยนตร์
ทะลุมิติเวลา 3. Rebalance คืนสู่สมดุล เป็นการน�าเสนอ EGAT Smart 
Complex หรือวถิชีวิีตในอนาคต 4. Pride by Chao Phraya ความภาคภมูใิจ 
เหนือฝั่งแม่น�้าเจ้าพระยา 5. Life Innovation นวัตกรรมเพื่อชีวิต 
เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้า 6. One world โลกที่ยั่งยืน เป็นโซนที่น�าเสนอ
การสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และ 7. Enlightenment  
แสงแห่งปัญญา เป็นส่วนที่ประมวลผลการเรียนรู้ และรวมพลังสร้าง  
“แสงแห่งปัญญา” 

New Electrical Power 
Learning Center at the 
Chao Phraya River Bank

The EGAT Learning Center at the headquarters  
is nearly finished with expectation to be officially 
opened within 2017. It is four-storey building, which 
locates in EGAT’s area nearby the Chao Phraya 
River Bank, with a space of 6,183 square meters  
approximately. It is designed to be example of  
energy efficient and environmental friendly  
building in accordance with the LEED standard 
(Leadership in Energy and Environmental Design), 
which is an international green building construction 
standard from the USA.

The EGAT Learning Center’s exhibition area is 
divided into 7 zones including 1. Spark Zone, to 
inspire and prepare audience before entering  
into its inside, 2. From First to Long Lasting Light 
Zone, where t ime-travel films would be  
presented, 3. Rebalance Zone, to present EGAT 
Smart Complex or way of life in the future,  
4. Pride by Chao Phraya Zone, 5. Life Innovation; 
electricity generation, 6. One World Zone,  
to present establishment of efficient management, 
and 7. Enlightenment Zone, where knowledge  
outcomes are possessed and welded to become 
“Light of the Intellect”. 
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การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จดักิจกรรมเนือ่งในวนัเดก็แห่งชาติ
ประจ�าปี 2560 ภายใต้แนวคิด “ตามรอยพ่อ...หนูขอท�าดี” โดยมี นายบุญญนิตย์ 
วงศ์รักมิตร รองผู้ว่าการกิจการสังคม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม เมื่อวันที ่
14 มกราคม 2560 ณ ส�านักงานใหญ่ กฟผ.

กฟผ. จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจ�าปี 2560 โดยการน้อมน�าแนวคิด 9  
พระราชปณธิานของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช มาด�าเนนิ
รอยตามภายใต้แนวคิด “ตามรอยพ่อ...หนูขอท�าดี” โดยจัดแสดงนิทรรศการ  
“ต้นกล้าอาชีพ” ซึ่งเป็นการสอนให้รู้จักความพอเพียงและเอาชนะความยากจน 
รวมทั้งสร้างทักษะและประสบการณ์ ส�าหรับน�าไปใช้ในการด�ารงชีวิตอย่าง 
มีความสุข และส่งเสริมให้เยาวชนเป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

ส�าหรบักจิกรรมภายในงานวนัเดก็แห่งชาต ิประจ�าปี 2560 นัน้ ประกอบด้วย 
กิจกรรมวาดภาพระบายสี กิจกรรมโซนสนุก กิจกรรมประกวดร้องเพลง กิจกรรม
เครือ่งเล่นบงัคบัวทิยุ กจิกรรมปาเป้า กจิกรรมแต่งหน้าเค้ก กจิกรรมบ้านบอลลนูฯ 
นอกจากนี้ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ยังเปิดโอกาสให้เยาวชนที่สนใจนั่งรถราง 
เข้าเยี่ยมชมแหล่งผลิตไฟฟ้าที่ส�าคัญของประเทศ ซึ่งมีเยาวชนให้ความสนใจ 
เป็นจ�านวนมาก นับได้ว่าเยาวชนที่เข้ามาร่วมงานนั้นได้รับทั้งความรู้ ความเข้าใจ 
ด้านพลังงานไฟฟ้า พระราชกรณียกิจในหลวงรชักาลที ่9 และของรางวลัมากมาย 
กลบัไป 

วันเด็ก กฟผ. คึกคัก 
เยำวชนจูงมือผู้ปกครองร่วมงำนแน่น

The Electricity Generating Authority of 
Thailand (EGAT) arranged 2017 Children’s Day 
under concept “I Would Do Good by Following 
Father’s Footsteps” where Mr. Boonyanit  
Wongrukmit, Deputy Governor - Corporate 
Social Affairs presided to open the Children’s 
Day activity on January 14, 2017 at EGAT 
Headquarters. 

EGAT adopted and applied 9 royal wishes 
of Phra Bat Somdet Phra Poraminthara maha 
Bhumibol Adulyadej  to ar range the  
Children’s Day activities under concept  
“I Would Do Good by Following Father’s 
Footsteps”. On such day, “Tonkla Archeep” 
exhibition was arranged to give knowledge 
regarding sufficiency and overcoming  
poverty including improvement of skills  
and experiences to increase ability in living  
a happy life and promoting youth as  
significant force development of the country.

Activities on the Children’s Day 2017  
include drawing, painting, and entertaining 
zone, singing contest, remote control toys, 
dartboard, cake decoration and balloon house. 
Moreover, the North Bangkok Power Plant  
also provided trams for large number  
of youths, who were interested in visiting 
important electricity generating agency  
of the country. All youths who participated  
in the activities gained knowledge and  
understanding in electrical power and the King 
Rama 9’s royal works. Moreover, they were 
given plenty of gifts as well.

Youth and Parents  
Crowded at Vivacious 
EGAT Children’s Day
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ท�ำไมต้องใช้เชื้อเพลิงถ่ำนหิน

ค�าถามโรงไฟฟ้าถ่านหิน 
ที่สังคมต้องการค�าตอบ

ปัจจบุนัถ่านหนิยงัเป็นพลงังานหลกัของโลกในการผลติไฟฟ้า ถงึร้อยละ 40 เนือ่งจาก
ถ่านหินมีปริมาณส�ารองจ�านวนมากสามารถใช้ได้ถึง 200 ปี ราคาถ่านหินมีเสถียรภาพ
และไม่แพง ท�าให้ราคาค่าไฟฟ้าเฉลี่ยของประเทศไทยไม่สูงเกินไป ปัจจุบันเทคโนโลยี
โรงไฟฟ้าถ่านหนิมคีวามทนัสมยั ในการควบคมุมลภาวะได้ดกีว่าทีก่ฎหมายก�าหนด และ
สามารถลดมลสารทางอากาศ อาทิ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO

2
) ไนโตรเจนออกไซด์ (NO

X
) 

และคาร์บอนไดออกไซด์ (CO
2
) ได้ดีกว่าเทคโนโลยีเดิม โดยในทางวิศวกรรมได้แสดง

ให้เห็นว่า ปัจจุบันโรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาดแบบ Ultra-supercritical 
Technology จะสามารถลด CO

2
  ลงกว่าร้อยละ 33 เม่ือเทียบกับโรงไฟฟ้าถ่านหิน

เทคโนโลยีเดิม (แบบ Subcritical Technology)

การเพิ่มสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงถ่านหินผลิตไฟฟ้า เพื่อสร้างสมดุลพลังงานของ
ประเทศ โดยกระจายการใช้เชื้อเพลิง เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยใช้ก๊าซธรรมชาติ
ร้อยละ 65 ขณะที่ส�ารองก๊าซในประเทศมีใช้ประมาณ 6 - 7 ปี ต้องน�าเข้าก๊าซธรรมชาติ
เหลว (LNG) ซึง่มรีาคาแพงกว่าก๊าซในประเทศเกอืบ 2 เท่า จะส่งผลต่อค่าไฟฟ้าในอนาคต
แพงขึน้มาก หากยงัใช้ก๊าซ LNG ผลติไฟฟ้า จากข้อมลูของสถาบนัพลงังาน IHS ENERGY 
ศึกษาแนวโน้มราคาเชื้อเพลิง LNG และถ่านหิน พบว่า ราคา LNG ที่ลดลงในช่วง 2 
ปีเศษที่ผ่านมาจากการพบ SHALE GAS ในสหรัฐอเมริกาท�าให้ราคาแอลเอ็นจี ปี 2559 
เป็นปีที่ต�่าสุด และในปีต่อไปราคาจะค่อย ๆ ทยอยปรับขึ้น ดังนั้น หากเปรียบเทียบ
กับเชื้อเพลิงถ่านหินแล้วเฉพาะปี 2564 - 2565 ค่าไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าถ่านหินประเมิน
ว่าจะถูกกว่าโรงไฟฟ้าก๊าซ LNG ประมาณ 40 สตางค์ต่อหน่วย โดยหากค�านวณเฉพาะ

โรงไฟฟ้ำถ่ำนหิน เป็นโรงไฟฟ้ำท่ีถูกบรรจุอยู่ในแผนพัฒนำก�ำลังผลิตไฟฟ้ำของ
ประเทศ พ.ศ. 2558 - 2579 หรือ PDP 2015 ซึ่งเป็นแผนแม่บทในกำรผลิตไฟฟ้ำของ
ประเทศ ว่ำด้วยกำรจัดหำพลังงำนไฟฟ้ำในระยะยำว ท่ีมุ่งตอบโจทย์ส�ำคัญในกำร
พัฒนำพลังงำนของประเทศใน 20 ปีข้ำงหน้ำ ตำมแผนแล้วสัดส่วนของโรงไฟฟ้ำ
ถ่ำนหินจะเพิ่มสูงขึ้นจำกร้อยละ 20 ในปัจจุบัน เป็นร้อยละ 25 ในปี 2579 กำรเพิ่ม
สัดส่วนเชื้อเพลิงถ่ำนหินขึ้นอีก 5 เปอร์เซ็นต์ น้ันมีนัยส�ำคัญอย่ำงไร และเหตุใด
กำรพฒันำโรงไฟฟ้ำถ่ำนหนิจงึมคีวำมส�ำคญัอย่ำงมำกในปัจจบุนั สำมำรถหำค�ำตอบ 
ได้ดังต่อไปนี้

โรงไฟฟ้า 1,000 เมกะวัตต์ ค่าไฟฟ้าจากถ่านหิน
จะถูกกว่า 3,000 ล้านบาทต่อปี

โรงไฟฟ้าถ่านหิน เป็นโรงไฟฟ้าฐานหรือ
โรงไฟฟ้าหลกัทีส่ามารถจ่ายไฟฟ้าได้อย่างต่อเนือ่ง 
ตลอด 24 ชั่วโมง ท�าให้ระบบไฟฟ้ามีความมั่นคง 
และไฟฟ้ามีคุณภาพ ซึ่งต้องท�าความเข้าใจว่า
โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนและพลังงานหมุนเวียน 
มข้ีอจ�ากดัทีไ่ม่สามารถจ่ายไฟฟ้าได้อย่างต่อเนือ่ง 
อาทิ พลังงานจากชีวมวล (เปล่ียนแปลงตาม
ฤดูกาล) พลังงานแสงอาทิตย์ (มีเฉพาะช่วง
กลางวนัตามธรรมชาต)ิ พลังงานลม (มเีฉพาะช่วง
เช้ามืด/ช่วงมรสุมตามธรรมชาติ) หากต้องการ
ใช้โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนมากขึ้น จ�าเป็นต้อง
มีโรงไฟฟ้าหลักเพื่อสร้างความต่อเนื่องในการ
จ่ายไฟฟ้า หากโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนจ่าย
ไฟฟ้าไม่ได้ อีกทั้งประเทศไทยยังคงต้องรักษา
ระดบัราคาค่าไฟฟ้าทีเ่หมาะสม เพือ่ให้ประเทศไทย 
มีความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจใน
กลุ่มประเทศอาเซียน

1
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เทคโนโลยีกำรก�ำจัดมลสำร
ของโครงกำรโรงไฟฟ้ำถ่ำนหิน กฟผ.

4 Questions 
Concerning Coal-Fired 

Power Plant � at Society 
Needs Answers 

Coal-fired power plant is listed in the 
National Power Development Plan 
2015 - 2036 or PDP 2015, which is 
a master plan for national power 
generation that focuses on electrical 
power supply to meet significant 
requirements of national power 
development in the next 20 years. 
According to the plan, proportion of 
coal-f i red power plant  wi l l  be 
increased from 20% in the present to 
be 25% in year 2036. How significant 
is 5% increase of coal? And why is 
coal-fired power plant development 
very important in these days? 
Answers are as follows: 

 
1. Why does it have 
 to be coal?

Currently, coal is used for 40% 
worldwide as major fuel for electricity 
generation. As volume of coal reserves 
can be used for 200 years while its 
price is stable and affordable, 
average price of electricity in Thailand 
will be reasonable. At present,
coal-fired power plant’s latest 
technology is advanced, which is 
able to control pollutions better than 
volumes legally limited. Moreover, it 
can reduce air pollutions such as 
sulfur dioxide (SO

2
), nitrogen dioxide 

(NO
X
) and carbon dioxide (CO

2
) better 

than former technology. In terms of 
engineering, coal-fired power plant 
with up-to-date clean technology 
such as ultra-supercritical is able to 
reduce CO

2
 for over than 33% 

comparing to coal-fired power plant 
with subcritical technology.

Increasing proportion of coal 
for power generation can balance 
national energy because doing so 
means diversification of fuels. Thailand 

กระแสไฟฟ้า
(Electricity)

หม้อแปลงไฟฟ้า
(Transformer)

เครื่องก�าเนิดไฟฟ้า
(Generator)

กังหันไอน�้า
(Steam turbine)

สายพานล�าเลียงถ่านหิน 
ระบบปิด

หม้อไอน�้า
(Boiler)

(F
lu

e 
Ga

s)

ก๊า
ซท

ี่เก
ิดจ

าก
กา

รเ
ผา

ไห
ม้

ไอน�้า
(Steam)

ปล่อง
น�้าหล่อเย็น

เครื่องควบแน่น

หมายเหตุ : Selective Catalytic Reduction (SCR) เครื่องควบคุมก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน
  Electrostatic Precipitator (ESP) อุปกรณ์ดักจับฝุ่นละอองแบบไฟฟ้าสถิต
  Flue Gas Desulifurization (FGD) เครื่องควบคุมก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์
  Activated Carbon Injection (ACI) อุปกรณ์ดักจับสารปรอท

ไซโลเก็บถ่านหิน หัวเผา อาคาร
เก็บถ่านหิน

1 1EGAT Magazine



เหตุผลที่ กฟผ. เลือกจังหวัดกระบ่ี เป็นหน่ึงในพื้นท่ีโครงการ 
โรงไฟฟ้าของภาคใต้ เนื่องจากโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ สร้างใน
พืน้ทีปั่จจบุนัทีม่โีรงไฟฟ้ากระบี ่ซึง่ใช้น�า้มนัเตา ก�าลงัผลติ 315 เมกะวตัต์ 
และใช้เส้นทางเดินเรือขนส่งถ่านหิน เส้นทางเดียวกันและกินน�้าลึก
เท่ากับเรือที่บรรทุกน�้ามันเตามายังโรงไฟฟ้าในปัจจุบัน โดยไม่ต้อง 
ขุดลอกร่องน�้า จึงท�าให้เช่ือม่ันว่า จะไม่สร้างผลกระทบต่อการใช้พื้นที่
ของโรงไฟฟ้าและการขนส่งถ่านหิน

กฟผ. ยังพิจารณาสร้างโรงไฟฟ้าในพื้นท่ีภาคใต้แห่งอื่น ๆ เช่น  
โรงไฟฟ้าเทพา รวมทั้งสนับสนุนโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนเต็มตาม
ศักยภาพ เพื่อจ่ายไฟฟ้าให้เพียงพอในพื้นท่ีและสนับสนุนการเติบโต 
ทางเศรษฐกิจในระยะยาว

จากข้อเท็จจริงในปัจจุบัน โรงไฟฟ้าถ่านหินไม่ได้ส่งผลกระทบ 
ต่อการท่องเที่ยว เช่นเดียวกับเมืองและประเทศท่องเที่ยวของโลก  
ทีไ่ม่ได้รับผลกระทบจากโรงไฟฟ้าถ่านหินเช่นกัน ทั้งที่มีสถานที่ตั้งอยู่ใน
เมอืงส�าคญั ๆ  อทุยานแห่งชาตทิางทะเล และชุมชน ทัง้ที ่ญีปุ่น่ เยอรมนี 
มาเลเซีย เกาหลีใต้ ฯลฯ ซึ่งได้ประจักษ์ว่า โรงไฟฟ้าสามารถอยู่ร่วมกับ
ชุมชนและไม่สร้างผลกระทบต่อการท่องเท่ียว โดยท่ียังมีจ�านวน 
นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นตลอดเวลา อาทิ โรงไฟฟ้าถ่านหินจิมาร์ ในประเทศ
มาเลเซีย ใกล้กับช่องแคบมะละกา บริเวณปากแม่น�้า Sungai Sepong 
Beson River รัฐเนกรี เซมบิลัน ซ่ึงอยู่ไม่ไกลจากกรุงกัวลาลัมเปอร์  
โดยบริเวณใกล้เคียงยังเป็นพื้นท่ีป่าชายเลนท่ีมีความอุดมสมบูรณ์  
เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์นานาชนิด รวมทั้งยังเป็นแหล่งจับปลา 
ของชาวประมงพื้นบ้านอีกด้วย

ท�ำไม กฟผ. จึงเสนอโครงกำร 
โรงไฟฟ้ำถ่ำนหินกระบี่  
ซึ่งเป็นจังหวัดท่องเที่ยวส�ำคัญของประเทศ2

2. Krabi is important tourist   
 attraction of Thailand.  
 Why does EGAT propose  
 to have coal-fired power plant  
 constructed over there?

EGAT has chosen Krabi as one of locations in  
southern region for power plant construction because 
coal-fired power plant can be constructed in area of  
an existing power plant that uses fuel oil to generate 
electricity for 315 megawatts. Moreover, without  
ditch dredging, coal can be shipped via carrier that  
requires the same deep water way and same shipping 
route of fuel oil transported to the existing power plant.  
Therefore, there will be no impact regarding power plant 
area usage and coal transportation. 

has currently used 65% of natural gas; thus, domestic gas 
reserves are available for only 6 - 7 years approximately. 
Imported liquefied natural gas (LNG) costs almost  
twice as much as domestic gas price. If LNG is still used 
for power generation, electricity price will become  
higher in the future. Based on the IHS Energy’s information 
regarding LNG and coal prices, it reports that as  
shale gas was founded in the USA, LNG price had  
decreased during the past 2 years. In 2016, LNG price 
became lowest; however, it will gradually increase in 
following years. Therefore, price of electricity generated 
from coal-fired power plant in 2021 - 2022 will be lower 
for 0.40 baht Satang per unit when compared to price of 
electricity from LNG power plant. Hence, electricity  
price for 1,000 megawatts generated from coal-fired 
power plant will be lower for Baht 3 billion per year.

The coal-fired power plant is a base load power plant  
or a main plant that can provide 24 - hour supply of  
electricity. As a result, it causes stabilization of power 
system and power quality. Renewable power plant that 
uses renewable energy such as biomass (seasonal 
energy), solar power (available in day time only) and wind 
power (available during dawn/monsoonal season) 
is unable to continually supply electricity. In case that 
more of renewable power plants are needed, the base 
load power main plant is still necessary to ensure  
continued supply of power. In addition, Thailand must 
maintain appropriate electricity price to reinforce its 
competitiveness among ASEAN countries. 
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2015

 ฮังการี 
4.57 23% 13% 51% 5% 1% 7% 8,244 6,450 28%

  Hungary

 
2014

 เกาหลีใต้ 
3.65 22% 28% 29% 4% 7% 9% 93,219 80,154 16%

  South Korea

 2014
 มาเลเซีย 

2.88 0% 26% 51% 4% 16% 3% 29,974 19,845  51%
  Malaysia

 2015
 สหรัฐอเมริกา 

4.59 9% 28% 40% 4% 9% 10% 1,082,094 775,001 40%
  USA

 2014
 ญี่ปุ่น 

7.99 1% 21% 34% 24% 20% 0% 180,959 153,670  18%
  Japan

 
2015

 สหราช
  อาณาจักร 8.72 12% 24% 41% 2% 5% 16% 80,820 52,753 53%
  United Kingdom

 
2014

 เม็กซิโก 
3.87 2% 8% 44% 21% 19% 6% 65,451 39,000  68%

  Mexico

 
2015

 ฝรั่งเศส 
6.71 49% 2% 8% 7% 20% 14% 129,310 91,610  41%

  France

 
2015

 ฟินแลนด์ 
6.11 17% 27% 10% 10% 20% 16% 16,492 13,494  22%

  Finland

 
2014

 เวียดนาม 
2.27 0% 29% 22% 3% 46% 0% 34,080 22,200  54%

  Vietnam 

 
2016

 เยอรมนี 
11.78 6% 25% 15% 2% 3% 49% 194,910 84,790 130%

  Germany

 
2015

 สเปน 
9.47 7% 10% 29% 1% 23% 29% 103,806 40,726  155%

  Spain

 
2014

 เดนมาร์ค 
12.14 0% 19% 18% 6% 0% 57% 11,934 6,770 76%

  Denmark

 
2016

 โปรตุเกส 
8.31 0% 9% 25% 0% 33% 32% 18,533 8,614 115%

  Portugal

 
2015

 สวีเดน 
7.47 24% 0% 4% 2% 41% 30% 39,549 24,760  60%

  Sweden

 
2014

 นอร์เวย์ 
5.71 0% 0% 5% 0% 93% 3% 33,697 24,180  39%

  Norway

ก�ำลังผลิตไฟฟ้ำ และควำมต้องกำรไฟฟ้ำสูงสุดประเทศต่ำงๆ
Power Capacity and Peak Demand of Varions Countries

ประเทศ
Country

ปี
year

สัดส่วนของเชื้อเพลิง
Energy Mix

Nuclear Coal Gas Oil Hydro Renew

ก�าลังการผลิต 
ติดตั้ง

Installed
capacity

ความต้องการใช้
ไฟฟ้าสูงสุด

Peak Demand

ก�าลังผลิต 
ไฟฟ้าส�ารอง 

Reserve Margin 
%

ราคาค่าไฟฟ้า
ภาคครัวเรือน

Electricity Prices 
for Households

MW MW MW MW MW MWMW MWบาท/หน่วย
Baht/Unit
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มีปัญหำก�ำลังผลิตส�ำรองสูง
ท�ำไมจึงเร่งรีบสร้ำงโรงไฟฟ้ำอีก

กฟผ. มักโดนต่อว่าเรื่องคาดการณ์ก�าลังผลิตไฟฟ้าส�ารองของ
ประเทศสูงเกินความเป็นจริง และมีก�าลังผลิตส�ารองสูงกว่ามาตรฐาน
ร้อยละ 15 ความจริงคือ 1) ไม่ใช่ทุกโรงไฟฟ้าท่ีสามารถผลิตไฟฟ้า 
ได้ตามก�าลังผลิตติดตั้ง อาทิ โรงไฟฟ้าเก่า โรงไฟฟ้าพลังน�้าที่ผลิต 
ได้บางช่วงเวลาเท่านั้น หรือโรงไฟฟ้ากระบี่ที่ใช้น�้ามันเตา ที่ไม่สามารถ 
เดินเครื่องได้ตลอดเวลา เพราะน�้ามันเป็นเชื้อเพลิงราคาสูงจะกระทบ 
ต่อต้นทนุราคาค่าไฟฟ้าให้สงูตาม และ 2) ก�าลงัผลติไฟฟ้าส�ารองเกนินัน้
ย่อมดีกว่าขาดเนื่องจากสามารถรองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้เสมอ 
อาทิ ปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในปี 2559 ท่ีสูงข้ึนกว่าปี 2558 ถึง 
ร้อยละ 8 หรือหากแหล่งก๊าซฯ จากประเทศเมียนมาหยุดจ่ายกะทันหัน
จะท�าให้ก�าลงัผลติไฟฟ้าหายไปจากระบบถงึ 6,500 เมกะวตัต์ และหาก
ดูก�าลังผลิตไฟฟ้าส�ารองของต่างประเทศ อาทิ เยอรมนีท่ีสูงถึงร้อยละ 
150 มาเลเซียสูงถึงร้อยละ 50 (จากตารางหน้า 13) แสดงว่าการส�ารอง
ก�าลังผลิตไฟฟ้าเป็นเรื่องของความเหมาะสมและความจ�าเป็นของ
ประเทศนั้น ๆ

ในการวางแผนขยายก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศนั้น จะพิจารณา
ความมั่นคงระบบไฟฟ้าเป็นหลัก เพื่อที่จะให้สามารถมีไฟฟ้าใช้ได้ 
เพียงพอและต่อเนื่อง อีกทั้งระบบไฟฟ้าต้องมีเสถียรภาพ ดังนั้น จึงต้อง
ค�านึงถึงระดับก�าลังผลิตไฟฟ้าส�ารอง (Reserve Margin) ท่ีเหมาะสม 
ซึ่งก�าลังผลิตไฟฟ้าส�ารองน้ีจะต้องมีไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของความ
ต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดในปีนั้น ๆ

ตามมาตรฐานความมั่นคง ระบบไฟฟ้าจะต้องมีก�าลังผลิตเพียงพอ 
เพือ่รองรับกรณเีกดิเหตสุดุวสิยั (N-1) โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่หยดุเดนิเครือ่ง 
1 โรง โดยโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ในภาคใต้ในช่วง Peak ของระบบคือ  
โรงไฟฟ้าจะนะ ชดุที ่1 มกี�าลงัผลติตามสญัญา 710 เมกะวตัต์ และก�าลัง
ผลิตไฟฟ้ารวมของภาคใต้คือ 3,075 เมกกะวัตต์ ดังน้ัน ก�าลังผลิต 
ที่พึ่งได้เพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินในปัจจุบัน จึงเท่ากับ 2,365 เมกะวัตต์ 
(3,075 - 710 = 2,365) ขณะที่ปี 2559 ในช่วง Peak ภาคใต้มีความ
ต้องการไฟฟ้าสูงสุดเท่ากับ 2,713 เมกะวัตต์ ซ่ึงจะเห็นว่าก�าลังผลิต 
ที่พึ่งได้ที่มีอยู่ ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ไฟฟ้ายังต้องพึ่งพาการส่ง  
ไฟฟ้าผ่านระบบส่งไฟฟ้าจากภาคกลาง

ดังนั้น เพื่อเสริมความม่ันคงของระบบไฟฟ้า โดยเฉพาะในภาคใต้ 
จึงต้องมีการด�าเนินโครงการโรงไฟฟ้าใหม่ให้มีก�าลังผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 
และให้มีการกระจายสัดส่วนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าให้เหมาะสม  
เพื่อลดความเสี่ยงด้านเชื้อเพลิงในระยะยาว สอดคล้องกับนโยบาย
พลงังานของประเทศ ซึง่จะช่วยลดต้นทนุการผลติไฟฟ้าในภาครวมของ
ประเทศ

3
EGAT also considers having another power plant 

constructed in the southern region, which is the  
Thepa Power Plant. Furthermore, EGAT promotes  
renewable power plant construction in full scale to 
supply sufficient power and support economic  
growth in a long term. 

Based on present fact, although many coal - fired 
power plants are situated in important cities as well 
as in midst of national marine parks and communities, 
there is no impact occurred to their surroundings.  
Many countries of tourism such as Japan, Germany, 
Malaysia and South Korea are not affected by their 
coal-fired power plants as well. It is proved that  
this kind of power plant can be operated in midst of 
communities without causing impact on tourism.  
Moreover, number of tourists in some places even  
increase, for example, the Jimah Power Plant in  
Malaysia, which is located closely to the Strait of  
Malacca at estuary of Sungai Sepong Beson River,  
Negeri Sembilan, which is not very far from Kuala  
Lumpur. Its nearby area is fertile mangrove forest;  
a habitat of animals and source of fishes for fishery. 

3. As reserve capacity is high, why 
does power plant have to be 
constructed urgently?

EGAT has been complained quite often about 
reserve capacity forecast that is too high than its  
reality and higher than standard of 15%. The fact is 1) 
not every power plant is able to generate electricity 
with volume in line with its installed capacity; for  
example, old power plant, water power plant that can 
operate in some periods of time or power plant at 
Krabi that uses expensive fuel oil cannot be  
operated all the time because its fuel cost can affect 
and cause higher electricity price, and 2) exceeding 
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ที่มา: ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ Southern Region Operation Division

 โรงไฟฟ้าเขื่อนรัชชประภา 240 พลังงานหมุนเวียน (น�้า)
 Rajjaprabha Dam  Renewable Energy (Water)

 โรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง 84 พลังงานหมุนเวียน (น�้า)
 Bang Lang    Renewable Energy (Water)

 โรงไฟฟ้าบ้านสันติ 1.3 พลังงานหมุนเวียน (น�้า)
 Ban Santi  Renewable Energy (Water)

 โรงไฟฟ้ากัลฟ์ ยะลากรีน 20.2 พลังงานหมุนเวียน (เศษไม้ยางพารา)
 Gulf Yala Green  Renewable Energy (Parawood Scrap) 

 โรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี กรีน เอ็นเนอยี่ 8.8 พลังงานหมุนเวียน (ทะลายปาล์ม)
 Surat Thani Green Energy  Renewable Energy (Palm Fruit Bunch)

 โรงไฟฟ้ากระบี่ 315 น�้ามันเตา
 Krabi  Bunker oil

 โรงไฟฟ้าจะนะ ชุดที่ 1 710 ก๊าซธรรมชาติ
 Chana block 1  Nature gas

 โรงไฟฟ้าจะนะ ชุดที่ 2 766 ก๊าซธรรมชาติ
 Chana block 2  Nature gas

 โรงไฟฟ้าขนอม 4 930 ก๊าซธรรมชาติ
 Khanom block 4  Nature gas

โรงไฟฟ้า
Power Plant

ก�าลังผลิต
Capacity

เชื้อเพลิง
Fuel

78.25%

11.5%

10.2%

พลังงาน
หมุนเวียน
Renewable 

energy

น�้ามันเตา
Bunker oil

ก๊าซ
ธรรมชาติ

Natural gas

reserve capacity is better than falling behind because it can 
withstand potential risks. For example, maximum volume of 
electricity consumption in 2016 became higher for 8% when 
compared to the previous year, or in an event that Myanmar 
suddenly stops its natural gas supply, power generating  
capacity will be decreased for  6,500 megawatts. Meanwhile, 
considering reserve capacity of foreign countries such as  
Germany and Malaysia, they are high at 150% and 50%  
respectively. Therefore, reserve capacity is depended on  
suitability and necessity of each country. 

In planning for national power generating capacity  
expansion, power system security shall be mainly considered 
to ensure sufficiency and continuation of power supply  
as well as to stabilize power system. Thus, suitable reserve 
margin must be concerned in which it has to be not less than 
15% of peak demand in such year. 

Based on security compliance, power system must have 
sufficient capacity to accommodate cases of force majeure 
(N-1) when largest power plant stops operating. Chana power 
plant block 1, which is a large power plant in the southern 

region, is having generating capacity for 710  
megawatts. Meanwhile, total generating capacity  
of all power plants in the South is 3,075 megawatts. 
Therefore, dependable generating capacity to  
accommodate emergency cases in present is  
equal to 2,365 megawatts (3,075 - 710 = 2,365).  
Nonetheless,during peak period in year 2016, power 
demand in the southern region was 2,713 megawatts. 
As its dependable generating capacity is not  
sufficient for power demand, power from the central 
region is stillrequired to deliver via transmission  
system tothe southern part of Thailand. 

Hence, to reinforce power system security,  
especially in the southern part, new power plant is  
in need. It helps increase generating capacity as  
well as diversifying proportions of fuel suitably and 
avoids fuel risk exposure in long term, corresponding 
to national power policy. As a result, it will help 
reduce overall power production costs. 

ระบบผลิตไฟฟ้าภาคใต้ แยกตามชนิดเชื้อเพลิง  Power Capacity in the Southern Region by Types of Fuel 
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มำตรกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม 
ของโครงกำรโรงไฟฟ้ำถ่ำนหินเป็นอย่ำงไร

 เทคโนโลยขีองโรงไฟฟ้าถ่านหนิกระบีแ่ละโรงไฟฟ้าถ่านหนิเทพา ใช้เชือ้เพลงิถ่านหนิ
คุณภาพดีประเภทถ่านหินซับบิทูมินัสหรือบิทูมินัสน�าเข้าจากต่างประเทศ ส่งผลให้ม ี
โลหะหนักในปริมาณน้อย อาทิ ตะกั่ว สูงสุดเพียง 8 ส่วนในล้านส่วน (หากมีถ่านหินล้าน
ก้อนจะมีถ่านหินที่ปนเปื้อนตะกั่วเพียง 8 ก้อน) ปรอท สูงสุดเพียง 0.1 ส่วนในล้านส่วน
แคดเมียม สูงสุดเพียง 1 ส่วนในล้านส่วน และสารหนู สูงสุดเพียง 4 ส่วนในล้านส่วน  
ระบบเผาไหม้และหม้อไอน�้าของโรงไฟฟ้า ใช้เทคโนโลยี Ultra-supercritical ซึ่งเป็น
เทคโนโลยีหม้อไอน�้าที่พัฒนาแล้วในเชิงพาณิชย์ดีที่สุดในปัจจุบัน

เทคโนโลยีในการควบคุมมลสารของโรงไฟฟ้า ได้แก่ ระบบก�าจัดก๊าซออกไซด์ของ
ไนโตรเจน (SCR) ก�าจดัฝุน่ละออง (ESP) และก�าจดัก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ (FGD) สามารถ
ควบคุมอัตราการปล่อยก๊าซมลสารได้ดีกว่ามาตรฐานกฎหมายของไทยกว่า 3 เท่าตัว

เทคโนโลยีเพื่อลดมลสารกลุ่มนี้ นอกจากจะช่วยดักจับก๊าซมลภาวะต่าง ๆ แล้ว  
ยังดักจับโลหะหนักประเภทต่าง ๆ และเพื่อสร้างความมั่นใจยิ่งขึ้น ยังได้น�าเทคโนโลยี 

ระบบจับปรอท Activated Carbon Injection 
(ACI) มาเพิม่ประสิทธภิาพในการดกัจบัสารปรอท 
หลังการเผาไหม ้อีกช้ันหน่ึง ซ่ึงแน ่นอนว ่า  
การตรวจวัดสารตกค้างต่าง ๆ ทั้งในธรรมชาติ  
พืชและสัตว์ เป็นมาตรการที่จะต้องด�าเนินการ
ตามกฎหมายและข ้อตกลงในรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอดระยะเวลา
ของการด�าเนินงานโรงไฟฟ้า

ถ่านหินที่ใช้ จะน�าเข้าจากอินโดนีเซีย หรือ
ออสเตรเลีย โดยเรอืขนส่งถ่านหนิระบบปิดขนาด 
10,000 ตัน มายังท่าเทียบเรือ เพื่อป้องกันการ 
ร่วงหล่นและฟุง้กระจาย โดยขนส่งเพยีงวนัละ 1 - 2 
เทีย่ว ด้วยความเรว็การเดนิเรอืไม่เกนิ 10 กโิลเมตร/
ชั่วโมง เพื่อลดคลื่นและการกวนตะกอนท้องน�้า  
อกีทัง้การเดนิเรอืขนส่งถ่านหนิจะไม่สร้างผลกระทบ 
ต่อจดุด�าน�า้ดปูะการงัและแหล่งท่องเทีย่วทางทะเล 
เนื่องจากจากเส้นทางเดินเรือห่างจากจุดด�าน�้า 
เกอืบทัง้หมด เกนิกว่า 10 กโิลเมตรขึน้ไป จดุทีใ่กล้ 
ทีสุ่ดมเีพยีง 2 จดุ อยูห่่าง 4 - 6 กโิลเมตร

4

เรือบรรทุกถ่ำนหิน
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 	 ค่าความร้อนของถ่านหิน  4,000 - 6,000 กิโลแคลอรี่/กิโลกรัม
   (Higher Heating Value) 4,000 – 6,000 Kilocalories/kilogram
 		ปริมาณเถ้าถ่านหิน ไม่เกิน 17%
   (Ash Content) Not Exceeding 17% 
 		ซัลเฟอร์ทั้งหมด ไม่เกิน 1%
   (Total Sulfur) Not Exceeding 1%

คุณสมบัติของถ่ำนหินบิทูมินัส/ซับบิทูมินัส
Characteristics of Bituminous/Sub-bituminous

  ตะกั่ว  8.0 (8 ส่วนในล้านส่วน)
   (Lead, Pb)   8.0 (8 Parts per Million)
  ปรอท  0.1 (0.1 ส่วนในล้านส่วน)
   (Mercury, Hg) 0.1 (0.1 Parts per Million) 

	  แคดเมียม  1.0 (1 ส่วนในล้านส่วน)
   (Cadmium, Cd) 1.0 (1 Parts per Million)
	  สารหนู  4.0 (4 ส่วนในล้านส่วน)
   (Arsenic, As)  4.0 (4 Parts per Million)

องค์ประกอบ
Elements

ค่าที่ก�าหนด
Given Values

ปริมาณโลหะหนัก
Volumes of Heavy Metals

ค่าปริมาณโลหะหนักสูงสุด (มิลลิกรัม/กิโลกรัม)
Highest Concentrations of Heavy Metals 

(Milligram/Kilogram)

Krabi and Thepa coal-fired power plants 
use imported high quality sub-bituminous 
coal or bituminous coal from oversea in 
which less of heavy metals such as lead 
with its highest ratio at 8 parts per million 
(in case of million pieces of coal, only 8 of 
them are contaminated by lead), mercury 
at 0.1 part per million, cadmium at 1 part 
per million and arsenic at 4 parts per million. 
Ultra-supercritical technology, which is 
currently developed to become best  
commercial technology, is applied with their 
combustion systems and steam boilers. 

The power plants’ pollutant control 
technologies include silicon controlled 
rectifier (SCR), extrasensory perception  
(ESP) and flue-gas desulfurization (FGD). 
These technologies can control pollutant 
emission for 3 times better than Thailand 
legal limits. 

In addition to trapping pollutants, this 
group of technologies can trap heavy  
metals as well. To enhance confidence,  
an activated carbon injection (ACI) is also 
applied to trap mercury after combustion. 
Of course, measurement of residue in  
nature, plants and animals will be taken 
over periods of their operations in  
accordance with relevant laws and  
agreements in report of environmental 
impact analysis.

Coal will be imported from Indonesia 
or Australia by 10,000 - ton carriers to  
harbour for 1-2 times daily. To avoid fall 
and diffusion of coal as well as to reduce 
wave and sludge stirring, speed of carriers 
must not exceed 10 kilometers/hour.  
Moreover, coal transported by carrier will 
not affect diving spots and marine  
attractions because its shipping route is  
far from most diving spots for over 10  
kilometers. Only 2 diving spots are  
close to the shipping route, which is  
around 4 - 6 kilometers.

4.  What is an environmental measure  
 of coal-fired power plant project? 
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Answers about Electricity Price 

ไขข้อข้องใจ ค่าไฟใกล้ตัว

1 8

หำกพดูถงึกระบวนกำรผลติไฟฟ้ำ ข้อมลูทำงเทคนคิต่ำง ๆ 
ในกำรผลิตและส่งไฟฟ้ำ จนกระทั่งน�ำไฟฟ้ำมำสู่อำคำร 
ห้ำงร้ำน และบ้ำนเรือน ให้ทุกคนได้ใช้กันในชีวิตประจ�ำวัน 
อำจจะดูเป็นเรื่องไกลตัว แต่ถ้ำพูดถึงค่ำไฟฟ้ำที่เรำต้อง
จ่ำยกันทุก ๆ เดือน กลับเป็นเรื่องใกล้ตัวทุกคน เพรำะใคร
ใช้ไฟฟ้ำก็ต้องจ่ำยค่ำไฟทั้งนั้น ใช้มำกก็จ่ำยมำก ใช้น้อย
ก็จ่ำยน้อย และเรำคงเคยได้ยินเสียงจำกประชำชนผู้ใช้ไฟ
บำงส่วนว่ำ “ค่าไฟฟ้าประเทศไทยแพง” “ใครเป็น
ผูก้�าหนดค่าไฟฟ้า” “กฟผ. ผกูขาดผลติและขายไฟฟ้า 
ค่าไฟฟ้าเลยแพงใช่หรือไม่” ข้อเท็จจริงเป็นอย่ำงไร 
มำติดตำมหำค�ำตอบกับ EGAT Magazine ได้เลยค่ะ

Energy Update  รู้ทันพลังงำน



ค่าไฟฟ้าของประเทศไทย แพงหรือไม่ 
เทียบกับ 10 ประเทศอาเซียน?

ราคาค่าไฟฟ้าของประเทศไทยงวดล่าสดุ 
เดอืนมกราคม - เมษายน 2560 อยูท่ี ่3.3827 
บาทต่อหน่วย (ไม ่รวมภาษีมูลค ่าเพิ่ม) 
เมือ่เทยีบกบัประเทศต่าง ๆ  ในภมูภิาคอาเซยีน 
10 ประเทศแล้ว (อินโดนีเซีย มาเลเซีย 
ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย บรูไนดารุส-ซาลาม 
เวียดนาม ลาว เมียนมาร์ และกัมพูชา) ถือว่า
อยู่ในระดับกลาง ๆ โดยมีประเทศฟิลิปปินส์ 
สิงคโปร์ กัมพูชา ท่ีมีค่าไฟฟ้าท่ีแพงกว่า 
โดยกัมพูชาประมาณ 8 - 9 บาทต่อหน่วย 
ฟิลิปปินส์มีค่าไฟฟ้าประมาณ 6 - 7 บาท
ต่อหน่วย และสิงคโปร์ประมาณ 4 - 5 บาท
ต่อหน่วย เมื่อก่อนมาเลเซียมีค่าไฟฟ้าท่ี
แพงกว่าไทย แต่ปจจุบันประเทศมาเลเซีย
มีค่าไฟฟ้าที่ถูกกว่า เพราะเขาเปลี่ยนจาก
ใช้ก๊าซธรรมชาต ิและน�้ามัน มาเป็นถ่านหิน
มากขึ้น เนื่องจากก�าลังเผชิญกับภาวะ
ปรมิาณส�ารองก๊าซฯ และน�า้มนัทีม่อียูค่่อย ๆ  
ร่อยหรอลงเช่นเดยีวกันกับประเทศไทย จึงมี
แผนลดสดัส่วนการผลติไฟฟ้าด้วยก๊าซฯ และ
น�้ามันลง และหันมาเพิ่มสัดส่วนเป็นถ่านหิน 

จากร้อยละ 42 ในปี 2557 เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เป็น ร้อยละ 65 ในปี 2566 ในประเทศกัมพูชา
ก็เช่นกัน ได้หันมาเดินหน้าโรงไฟฟ้าถ่านหินเพื่อเสริมความมั่นคงระบบพลังงาน เราจะได้
เห็นต้นทุนไฟฟ้าของประเทศกัมพูชาที่ต�่าลง และการเข้าถึงไฟฟ้าของพื้นที่ห่างไกลนั้นดีขึ้น 
รวมถึงค่าไฟฟ้าจะปรับตัวลดลงจาก 1,000 เรียล (ประมาณ 8.50 บาท) มาอยู่ที่ 800 เรียล 
(ประมาณ 6.90 บาท) ต่อหน่วย

Power production process with technical information seems to be 
distant issues. However, when talking about electrical monthly bill, 
it seems to be close to home because whoever uses electricity 
must pay for its bill. The more it is used, the higher expense 
must be paid or vice versa. We probably ever heard some 
comments from electricity users as: “electricity price in Thailand 
is expensive”; “who is in charge for electricity price stipulation?” 
and “as EGAT monopolizes power production and supply so that 
electricity price becomes expensive, isn’t it?” Let’s check for 
these facts in the EGAT Magazine.

Compared to 10 member countries in ASEAN, is Thailand’s 
electricity price expensive?

Thailand’s latest electricity price during January - April, 2017 is 
Baht 3.3827 per unit (excluded VAT). Comparing to other 10 member 
countries in ASEAN (Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, 
Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos and Cambodia), Thailand’s 
electricity price is ranked in medium level. Electricity prices in 
Philippines, Singapore and Cambodia are higher at approximate 

Baht 6 - 7 per unit, Baht 4 - 5 per unit and 
Baht 8 - 9 per unit respectively. In the past, 
Malaysia’s electricity price was more 
expensive than Thailand’s. However, as 
it is encountering depletion of gas and 
oil reserves, Malaysia, then, has switched 
to use more coal instead of natural gas 
and oil, which resulted in cheaper 
electricity price. Malaysia has planned to 
reduce proportion of gas and oil and 
increase proportion of coal from 42% in 
2014 to be 65% in 2023. Moreover, 
Cambodia enhances its power security by 
focusing on coal-fired power plant 
operation. We will see lower electricity cost 
and easier access to electricity of remote 
areas. Thus, electricity price will decrease 
from KHR 1,000 (approximate THB 8.50) 
to be KHR 800 (approximate THB 6.90) 
per unit in Cambodia. 
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สัดส่วนเชื้อเพลิงในกำรผลิตไฟฟ้ำของประเทศมำเลเซีย
Malaysia’s Generation Mix



กฟผ. ผูกขาดกิจการทั้งการซื้อ 
และขายไฟฟ้าจริงหรือ?

กฟผ. ไม่ได้เป็นผู้ผลิตไฟฟ้ารายเดียว 
ในประเทศไทย การแข่งขันเสรีในโครงสร้าง
กิจการไฟฟ้าของประเทศมีมากว่า 20 ปีแล้ว 
โดยการน�าแนวคิดต่าง ๆ ปรับแนวทาง 
ให้เหมาะสมในแต่ละยุคสมัย เช่น มีการ
แข่งขันของโรงไฟฟ้าเอกชนในระบบผลิต
ไฟฟ้า ได้แก่ โรงไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) 
โรงไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (SPP) โรงไฟฟ้า
เอกชนรายเล็กมาก (VSPP) โดยมีการ 
แบ่งแยกบทบาทหน้าทีโ่ดยกระทรวงพลงังาน
เป็นผูก้�าหนดนโยบาย มคีณะกรรมการก�ากบั
กิจการพลังงาน (กกพ.) เป็นผู้ก�ากับดูแลและ
ก�าหนดอัตราค่าบริการ ส่วน กฟผ. มีบทบาท
เป็นผู้ปฏิบัติภายใต้นโยบายและกฎระเบียบ
ต่าง ๆ ซึ่งโครงสร้างกิจการไฟฟ้าในปัจจุบัน  
ยังอยู ่บนพื้นฐานความคิดว่า “ไฟฟ้ามิใช่
สินค้า” แต่เป็นสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน 
ที่รัฐต้องให้บริการประชาชนอย่างท่ัวถึง 
เพียงพอ ในราคาเท่ากันทั่วประเทศ

โดยสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าในปัจจุบัน 
กฟผ. ผลิตอยู่ประมาณ 15,518 เมกะวัตต์ 
IPP ผลิตประมาณ 13,966 เมกะวัตต์ SPP  
ผลิตประมาณ 5,012 เมกะวัตต์ VSPP  
ผลิตประมาณ 2,050 เมกะวตัต์ และซือ้ไฟฟ้า
จากต่างประเทศอกีประมาณ 2,895 เมกะวตัต์ 
จะเห็นได้ว่า สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าท่ีเป็น 
ของ กฟผ. จะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 40  
ของทัง้หมดเท่านัน้ จงึไม่เรยีกว่าการผกูขาด

คณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน 
(กกพ.) เป็นผู้ก�าหนดค่าไฟฟ้า

กฟผ. ไม่สามารถก�าหนดราคารบัซือ้และ
ราคาขายไฟฟ้าเองได้ กฟผ. มีหน้าที่ลงนาม
สัญญาตามนโยบายของรัฐ ซึ่งเป็นผู้ก�าหนด
ระเบยีบรบัซือ้ และคดัเลอืกผูช้นะการประมลู 
ที่มาจากการแข่งขันที่เปิดกว้างของ IPP และ
การรับซ้ือจาก SPP ส่วนค่าไฟฟ้าที่ขายให้
ประชาชน กกพ. เป็นผูก้�าหนดทัง้ค่าไฟฟ้าฐาน
และค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (Ft)

โครงสร้างกิจการไฟฟ้าของไทยในปัจจุบัน

แบบ Enhanced Single Buyer (ESB)

กฟผ.
15,518
MW

ผู้ใช้ไฟฟ้า ผู้ใช้ไฟฟ้าตรง
ในเขตนิคมอุตสาหกรรม

หน่วยงานภาครัฐ และ กกพ
.

กฟน.
(29%)

กฟภ.
(69%)

ลูกค้าตรง
กฟผ.(2%)

IPP
13,966MW
(12 ราย)

ต่างประเทศ
2,895 MW

(5 ราย)

ระบบขนส่งของ กฟผ.
สถานีไฟฟ้าแรงสูง 215 แห่ง

ความยาวสายส่งรวม 33,159 วงจร - กิโลเมตร

- Firm 62 ราย
- Non Firm 
  32 ราย

หมายเหตุ :
+ ข้อมูลก�าลังผลิตและระบบส่งระบบ กฟผ. ณ เดือนตุลาคม 2558
+ ข้อมูล VSPP ณ พฤศจิกายน 2558

SPP
5,012 MW VSPP

อื่น ๆ
2,050 MW
(593 ราย)

System
Operator

นโยบาย

ก�ากับดูแล

ระบบผลิตไฟฟ้า

ระบบส่งไฟฟ้า

ผู้ไฟฟ้า

ระบบจ�าหน่าย
ไฟฟ้า
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เมกะวัตต์

เป้ำหมำยแผนพัฒนำพลังงำนทดแทนและพลังงำนทำงเลือก (AEDP) ด้ำนไฟฟ้ำ
Alternative Energy Development Plan (AEDP) for Electricity

ประเภท
Types

แสงอาทิตย์
Solar Energy

พลังลม
Wind Energy

พลังน�้า
Water Energy

ขยะ
Waste

ก�าซชีวภาพ
Biogas

ชีวมวล
Biomass

พืชพลังงาน
Energy Crops

รวม
Total

Generation
Capacities in 2014 

ก�าลังผลิต
ป� 2557 

  6,000 3,002 3,282 500 600 5,570 680 19,634.4

  1,298.5 224.5 3,048.4 65.7 311.5 2,541.8 - 7,490.4   1,298.5 224.5 3,048.4 65.7 311.5 2,541.8 - 7,490.4 

  6,000 3,002 3,282 500 600 5,570 680 19,634.4  6,000 3,002 3,282 500 600 5,570 680 19,634.4

  1,298.5 224.5 3,048.4 65.7 311.5 2,541.8 - 7,490.4 

  6,000 3,002 3,282 500 600 5,570 680 19,634.4

  1,298.5 224.5 3,048.4 65.7 311.5 2,541.8 - 7,490.4 

  6,000 3,002 3,282 500 600 5,570 680 19,634.4

  1,298.5 224.5 3,048.4 65.7 311.5 2,541.8 - 7,490.4 

  6,000 3,002 3,282 500 600 5,570 680 19,634.4

  1,298.5 224.5 3,048.4 65.7 311.5 2,541.8 - 7,490.4 

  6,000 3,002 3,282 500 600 5,570 680 19,634.4

  1,298.5 224.5 3,048.4 65.7 311.5 2,541.8 - 7,490.4 

  6,000 3,002 3,282 500 600 5,570 680 19,634.4

  1,298.5 224.5 3,048.4 65.7 311.5 2,541.8 - 7,490.4 

  6,000 3,002 3,282 500 600 5,570 680 19,634.4

  1,298.5 224.5 3,048.4 65.7 311.5 2,541.8 - 7,490.4 

	ค่าไฟฟ้าฐาน ค�านวณจากค่าใช้จ่ายในการ
ลงทนุก่อสร้างโรงไฟฟ้า ระบบสายส่ง ระบบสายจ�าหน่าย 
ค่าด�าเนนิการและบ�ารงุรกัษา และผลตอบแทนการลงทนุ
ที่ถูกก�ากับจากภาครัฐ

	ค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (Ft) คือ ค่าไฟฟ้า
ทีส่ะท้อนค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าเชือ้เพลงิ ค่าซือ้ไฟฟ้า 
และค่าใช้จ่ายตามนโยบายของรัฐ ที่เปลี่ยนแปลงเพิ่ม
หรือลดจากค่าใช้จ่ายฐาน ซึ่งจ�านวน 2 ใน 3 ส่วนของ
ค่าไฟฟ้านั้น เป็นค่าใช้จ่ายผันแปร ดังนั้นจะเห็นได้ว่า 
ถ้าเชื้อเพลิงที่ใช้ผลิตไฟฟ้ามีราคาสูง จะส่งผลให้
ค่าไฟฟ้าสูงขึ้นตามไปด้วย

Does EGAT monopolize power purchase and supply?
EGAT is not sole electricity generator in Thailand. Actually, 

free competition in power business structure has existed for 
longer than 20 years whereby many concepts would be introduced 
and adjusted to suit with each period of time. There is competition 
among private power plants such as independent power producer 
(IPP), small power producer (SPP) and very small power producer 
(VSPP). The Ministry of Energy has taken role in policies stipulation 
while the Energy Regulatory Commission (ERC) has undertaken 
overseeing and stipulating service rates. EGAT itself has taken 
operational duties under policies and regulations. The power 
business structure in present is still based on notion that “electricity 
is not a product”; it is basic public utility that the Government 
shall thoroughly provide to people in all over the country with 
the same price. 

Regarding to current proportion of power generation, EGAT 
generates electricity for approximate 15,518 megawatts while 
13,966 megawatts is generated by IPPs, 5,012 megawatts by SPPs 
and 2,050 megawatts by VSPPs. Moreover, 2,895 megawatts of 
electricity is purchased from foreign countries. EGAT does not 
monopolize this business as its proportion of power generation is 
around 40% only. 

Generation
Capacities in 2036 

ก�าลังผลิต
ป� 2579 
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องค์ประกอบของค่ำไฟฟ้ำและต้นทุนกำรผลิตตำมประเภทเชื้อเพลิง ปี 2558 (เบื้องต้น)
Composition of Electricity Price and Production Cost by Fuel Type, 2015 (Basic)

ข้อมูลเบื้องต้น ณ 12 มกราคม 2559

บาท: หน่วย
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G (ผลิต ) 
3.06

T (ส่ง) 
0.17

D (จ�าหน่าย) 
0.52 3.75 3.79

ค่าไฟฟ้า
เรียกเก็บ

2.67 0.39 Ft ค้างรับยกไป
ค�านวณในปี 2559 
-0.04 บาท/หน่วย

ต้นทุน
การผลิตฐาน F

t 
ค�านวณ

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย ถึงผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศ เท่ากับ 3.06

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ยหน้าโรงไฟฟ้า เท่ากับ 2.82

2.0%

8.1% 5.8%

1.3%

10.0%
12.1%

6.0%

2.5%

1.0% 1.9% 0.6%

54.8%

พลังน�้า ลิกไนต์ 
กฟผ.

1.63
2.02

3.24

3.32

6.46

10.30

6.53

6.37

พลังน�้า
ลาว

ลิกไนต์หงสา

ถ่านหิน
น�าเข้า

ก๊าซธรรมชาติ (กฟผ. และ IPPs) ก๊าซธรรมชาติ 
(SPPs) สัดส่วน 

การผลิต (%)Renew

12.00

9.00

6.00

3.00

0.00

บาท/หน่วย

ชีวมวล ลม แสงอาทิตย์

เฉลี่ย

ขยะ

เชื้อเพลิงที่ราคาสูงกว่า ก็ท�าให้ค่าไฟสูงกว่า 
เป็นธรรมดา

ปัจจุบันโรงไฟฟ้าในประเทศไทย มีโรงไฟฟ้าที่
ใช้เชื้อเพลิงประเภทก๊าซธรรมชาติเป็นสัดส่วนสูงที่สุด
ถึงกว่าร้อยละ 70 ของเชื้อเพลิงทั้งหมด ที่ผ่านมาราคา
ค่าเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติมีระดับราคาปรับขึ้น-ลง 
อิงตามราคาน�้ามันในตลาดโลก ซึ่งหลายคนอาจมี
ประเดน็สงสยัว่า ท�าไมบางครัง้ราคาน�า้มนัลดลง ราคา
ค่าไฟไม่เห็นจะลดลงเลย ค�าตอบก็คือ ราคาก๊าซ
ธรรมชาตทิีอ่งิตามราคาน�า้มนั มรีะยะเวลา (Time Lag) 
ที่จะส่งผลต่อราคาก๊าซฯ กล่าวคือ ราคาก๊าซฯ จะปรับ
ขึ้นหรือลดลงหลังราคาน�้ามันประมาณ 6 เดือน เช่น 
ราคาน�้ามันลดลงในเดือนมกราคม กว่าราคาก๊าซฯ 
จะลดก็เดือนกรกฎาคม ในกรณีราคาขึ้นก็เช่นเดียวกัน 
ไม่ได้จะขึ้นหรือลงทันที

ปัจจุบัน ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย 
ถ้าแบ่งตามประเภทเชื้อเพลิงแล้วนั้น ถ่านหินลิกไนต์ 
ของ กฟผ. จะเป็นเชือ้เพลงิทีม่รีาคาถกูทีส่ดุ คอื 1.25 

The Energy Regulatory Commission (ERC) 
takes role in electricity price stipulation

EGAT is unable to stipulate electricity purchasing and 
selling prices, but performs duties in agreements signings in 
accordance with the Government policies, imposing purchase 
regulations and selecting winning bidders from biddings among 
the IPPs and purchasing electricity from the SPPs. Electricity 
price including Automatic Tariff Adjustment (Ft) are stipulated by 
the Energy Regulatory Commission (ERC).

	Base Tariff is calculated from expenses in power plant 
construction, transmission system, operational and maintenance 
costs and return on investment that regulated by the 
government sector. 

	Automatic Tariff Adjustment (Ft) is electricity price that 
reflects fuel cost, electricity purchase cost and expense that 
increased or decreased from base tariff in accordance with 
the government policy. Two-thirds of electricity price is from Ft. 
Thus, if fuel cost for electricity generation is high, electricity price 
will be high as well. 

2.83
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Higher fuel price normally causes higher electricity price 
At present, proportion of power plant that uses natural gas 

as fuel is highest at 70%. Natural gas price has been up and 
down based on the world’s oil price. Hence, many people may 
be curious why electricity price is not decreased when oil 
price is lower. Its answer is that natural gas price is affected 
by time lag, which means its price will be up or down after oil 
price adjustment for 6 months. For example, if oil price increases/
decreases in January; natural gas price will increase/decrease 
in July accordingly.

Currently, based on types of fuels for electricity generation 
in Thailand, EGAT’s lignite is the cheapest fuel, which costs Baht 
1.25 per unit. followed by other types of fuel including domestic 
water power and neighbor countries’ water power at Baht 1.60 
per unit, imported lignite at Baht 2.02 per unit, and lignite from 
Hongsa at Baht 1.63 per unit. However, we are using coal for 20% 
only in electricity generating process. Meanwhile, natural gas 
price is approximately Baht 2.8 - 3.2 per unit, but we are using it 
for 70% to generate electricity. In addition, renewable energy 
cost is very high at Baht 6.37 per unit; it is used for 6% in 
electricity generating process. Therefore, average fuel cost for 
electricity generation calculated from all type of fuels’ prices 
is Baht 2.82 per unit. 

Cost of renewable energy is high, but it must be continually 
developed.

Proportion of renewable energy in Thailand at present is 8%, 
which is equal to production capacity at 7,500 megawatts. 
According to the PDP 2015, proportion of renewable energy 
will be increased to be approximately 20% or 19,600 
megawatts in the next 20 years. Volume of solar power will 
be highest followed by biomass, water power, wind power,
energy crops and energy from waste respectively. Thailand 
places emphasis on biomass energy because it is agricultural 
country. Biomass energy can be obtained from agricultural 
waste or residue, waste from industrial processes such as rice 
husk, rice straw, bagasse, sugarcane leaves and shoots, scraps of 
wood, palm fiber and shell, cassava waste, corn husk, spathe and 
coconut shell, brew’s yeast, garbage, or even animal droppings, 
etc. Biomass power plant can use single kind of biomass or many 
kinds of them for electricity generation. Currently, electricity 
generating cost by biomass energy is Baht 3.32 per unit while 
solar power costs much higher at Baht 10.30 per unit. 
Therefore, if we use biomass energy more, it will rarely 
affect Ft while agricultural sector will gain benefits as well. 

บาทต่อหน่วย รองลงมาคือ พลังน�้าท้ังในประเทศ
และจากประเทศเพื่อนบ้านประมาณ 1.60 บาท
ต่อหน่วย ถ่านหินลิกไนต์น�าเข้า 2.02 บาทต่อหน่วย 
ถ่านหินลิกไนต์จากหงสา 1.63 บาทต่อหน่วย 
ในขณะที่ก๊าซธรรมชาติ ราคาอยู่ที่ประมาณ 2.8 - 
3.2 บาทต่อหน่วย แต่เราใช้เชื้อเพลิงถ่านหินผลิต
ไฟฟ้าเพยีงร้อยละ 20 ในขณะทีใ่ช้ก๊าซธรรมชาตมิาก
ถงึร้อยละ 70 นอกจากนัน้ยงัมค่ีาพลงังานทดแทน
ท่ีสงูถงึ 6.37 บาทต่อหน่วย ซึง่ใช้ผลติไฟฟ้าทัง้หมด
ร้อยละ 6 เมือ่น�าราคาค่าเชือ้เพลิงทกุประเภททีใ่ช้
ผลติไฟฟ้ามาค�านวณหาต้นทนุเชือ้เพลงิโดยเฉลีย่ 
จะอยู่ที่ประมาณ 2.82 บาทต่อหน่วย

พลังงานทดแทน ต้นทุนแพง 
แต่ต้องไม่หยุดพัฒนา

ปัจจุบันประเทศไทยมีสัดส่วนพลังงานทดแทน
อยู่ที่ประมาณร้อยละ 8 คิดเป็นก�าลังผลิตประมาณ 
7,500 เมกะวัตต์ และตามแผน PDP 2015 จะเพิ่ม
สัดส่วนพลังงานทดแทนเป็นประมาณร้อยละ 20 
หรือประมาณ 19,600 เมกะวัตต์ ในอีก 20 ปี
ข้างหน้า โดยจะเป็นพลังงานแสงอาทิตย์มากที่สุด 
ถัดมาเป็นพลังงานชีวมวล (Biomass) พลังงานน�้า 
พลังงานลม พลังงานชีวมวล พืชพลังงาน และ 
พลังงานขยะ ตามล�าดับ จะเห็นได้ว่าประเทศไทย
ค่อนข้างให้ความส�าคญักบัพลงังานชวีมวล เพราะ
ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ซึ่งเราจะได้
เชื้อเพลิงชีวมวลมาจากกากหรือเศษวัสดุเหลือใช้
จากการเกษตร กากจากกระบวนการผลิตทาง
อุตสาหกรรม เช่น แกลบ ฟางข้าว ชานอ้อย 
ใบและยอดอ้อย เศษไม้ เส้นใยและกะลาปาล์ม 
กากมนัส�าปะหลงั ซังข้าวโพด กาบและกะลามะพร้าว 
ส่าเหล้า ขยะมูลฝอย หรือแม้กระทั่งมูลสัตว์ต่าง ๆ 
ฯลฯ และ โรงไฟฟ้าชีวมวลก็จะน�าไปเป็นเชื้อเพลิง
ในกระบวนการผลติไฟฟ้า อาจเป็นวสัดชุนดิเดยีวกนั
หรอืหลายชนดิรวมกนักไ็ด้ ซึง่ต้นทนุการผลติไฟฟ้า
ด้วยพลงังานชวีมวลเฉลีย่ปจจบุนัอยูท่ี ่3.32 บาท
ต่อหน่วย ในขณะท่ีพลังงานแสงอาทิตย์มีต้นทุน
สูงถึง 10.30 บาทต่อหน่วย ซึ่งหมายความว่า 
ถ้าเราใช้พลังงานชีวมวลมากขึ้น ก็จะไม่กระทบ
กับค่า Ft มาก และผลประโยชน์ก็จะอยู ่กับ
ภาคเกษตรกรรมอีกทางหนึ่งด้วย
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ระบบสั่งการโรงไฟฟ้าอัจฉริยะ
ตรวจ - ป้องกันปัญหาไฟดับ

he In te l l i gent  Generat ion  
Controller System is a real  
b reakthrough in i t i a ted by  

Electricity Generating Authority of  
Thai land’s team. The innovat ive  
system is a significant equipment to  
maintain the stability of the country’s 
entire power generation system.

In addition to its efficiency, the  
Intelligent Generation Controller system 
is a great pride for all as it won the  
Outstanding State - Owned Enterprise 
(SOE) Awards 2016 - Innovation Awards. 
This prestigious award is given to an  
organization with outstanding learning 
process and innovation that enhances 
operat ion effic iency .  The award  
was presented by Prime Minister Gen. 
Prayuth Chan-ocha at the recent State  
Enterprise Day.

Background
National power transmission system 

plays a significant role in transmitting 
electricity from power plants nationwide 
and in neighboring countries to all users. 
The system was designed to properly 
support contracted capacity of different 
power plants. Each transmission line, 

Intelligent  
Generation  
Controller
Real time monitoring and  
preventing power blackout

ระบบสั่งการโรงไฟฟ้าอัจฉริยะ (Intelligent Generation Controller)  
ถือเป็นนวัตกรรมชิ้นส�าคัญท่ีบุคลากรของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.) ร่วมกันระดมความคิดสร้างสรรค์ จนได้นวัตกรรมชิ้นนี้ขึ้นมา ถือได้ว่าเป็น
อปุกรณ์ส�าคญั และมคีวามจ�าเป็นอย่างยิง่ในการใช้ด�าเนนิงานผลิตไฟฟ้า เนือ่งจาก
มีส่วนส�าคัญในการช่วยรักษาเสถียรภาพของระบบการผลิตไฟฟ้าทั้งประเทศ

นอกจากจะสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังน�าความภาคภูมิใจ 
มาสู่ผู้ปฏิบัติงานทุกคน เนื่องจากนวัตกรรมช้ินน้ีได้รับรางวัลจากงานรัฐวิสาหกิจ 
ดีเด่น ประจ�าปี 2559 (SOE Award 2559) ในประเภท “นวัตกรรมดีเด่น” ที่จะ
มอบให้องค์กรที่มีกระบวนการเรียนรู้ สร้างนวัตกรรม เป็นประโยชน์ต่อองค์กร  
เพิม่ประสทิธภิาพในการด�าเนนิงาน จาก พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตรี 
ในวันรัฐวิสาหกิจดีเด่นที่ผ่านมา

แบบเรียลไทม์

เรื่อง : ชุติมา สิริทิพากุล By Chutima SiritapakulInnovation Insight เปิดโลกนวัตกรรม
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ความเป็นมา 
เครอืข่ายระบบส่งไฟฟ้าของประเทศ ท�าหน้าทีส่�าคญัในการรบัไฟฟ้า

จากโรงไฟฟ้าต่าง ๆ ในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านเพื่อส่งไปให้ 
ผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศ เครือข่ายระบบส่งไฟฟ้าได้ถูกออกแบบให้รองรับ
ก�าลังผลิตตามสัญญา (Contracted Capacity) ของโรงไฟฟ้าต่าง ๆ 
อย่างเพียงพอ อีกทั้งสายส่งเส้นหน่ึงมีขีดจ�ากัดในการรับไฟ ถ้ารับไฟ 
เกินขีดความสามารถของสายส่ง ก็จะท�าให้สายส่งเกิดความเสียหายได้  
อาจน�าไปสู่เหตุไฟดับเป็นบริเวณกว้าง และส่งผลกระทบต่อประชาชน 
ผู้ใช้ไฟฟ้าอย่างแน่นอน ฉะนั้น กฟผ. ต้องค�านวณปริมาณการรับไฟฟ้า
จากโรงไฟฟ้าต่าง ๆ ทั่วประเทศให้เป็นไปตาม Contracted Capacity 
และไม่ให้เกินขีดจ�ากัดของสายส่ง ด้วยข้อจ�ากัดข้างต้น ส่งผลให ้
การเดินเครื่องโรงไฟฟ้าใหม่ ๆ อาทิ โรงไฟฟ้าหงสา โรงไฟฟ้าน�้างึม  
โรงไฟฟ้าน�้าเทิน ของ สปป.ลาว หรือโรงไฟฟ้าจะนะ ในภาคใต้ ซึ่งเป็น
โรงไฟฟ้าทีม่ปีระสิทธภิาพสงูและต้นทนุต�า่ ต้องจ�ากดัการผลติไฟฟ้าและ
การส่งไฟฟ้า เพื่อควบคุมไม่ให้มีการรับไฟเกิน Contracted Capacity 
ดังน้ัน เพื่อให้ กฟผ. มีการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงเป็นที่มาของงานวิจัยและประดิษฐ์นวัตกรรม “ระบบ
สั่งการโรงไฟฟ้าอัจฉริยะ”

however, has power reception limit. If the transmission 
exceeds the limit, the transmission line can be  
damaged, leading to a widespread power outage  
and severe impact on users. EGAT, therefore, has to 
carefully calculate and ensure that power reception 
from all power plants corresponds with contracted  
capacity and will not exceed the limit. Considering  
this fact, new power plants, such as Hongsa,  
Nam Ngum and Nam Theun power plants in Lao PDR  
or Chana Power Plant in southern Thailand, which  
have high capacity but low cost, will have to keep  
electricity generation and transmission limit in order  
that thetransmission does not exceed contracted  
capacity. To enable EGAT to efficiently manage  
electricity system, a research was conducted and  
the “Intelligent Generation Controller” innovative  
system was created.

How it works
The Intelligent Generation Controller was created 

under the cooperation between the Department  
of Electricity System Analysis, the Department of  
Control Center Technology and the Department of  

the Prevention System under the Control and Prevention 
Division. The system comprises hardware and software  
which control electricity generator, all in one unit. Each unit 
can handle up to 16 units of electricity generator. Information 
fed into the unit comes from two sources; 1) information 
system installed at all power stations that detect  
problem in the transmission system and report back in  



หลักการท�างาน
ระบบสั่งการโรงไฟฟ้าอัจฉริยะ เกิดขึ้นจาก

ความร่วมมือของ 3 หน่วยงาน ได้แก่ กองวิเคราะห์
ระบบไฟฟ้า กองเทคโนโลยีศูนย์ควบคุม และ  
กองระบบป้องกัน จากฝ่ายควบคุมและป้องกัน 
ระบบดงักล่าวประกอบด้วยระบบ Hardware และ  
Software ที่บรรจุไปด้วยชุดค�าสั่งส�าหรับสั่งการ
เครื่องผลิตไฟฟ้า รวมเป็น 1 กล่อง ซึ่งสามารถ
รองรับการสั่งการเครื่องผลิตไฟฟ้าได้สูงสุด 16  
ยูนิต (เครื่อง) โดยทุกกล่องรับข้อมูลจาก 2 ทางคือ  
1) ระบบข้อมูลที่ติดตั้งอยู่ตามสถานีไฟฟ้าต่าง ๆ  
ซึ่งคอยตรวจจับความผิดปกติในระบบส่งและ 
แจ้งสถานะค่าต่าง ๆ ของสายส่งแบบ Real Time 
2) โปรแกรมประมวลผลของศูนย์ควบคุมระบบ
ก�าลังไฟฟ้าแห่งชาติที่ส ่วนกลาง กฟผ. ซ่ึงจะ
วเิคราะห์สถานการณ์การผลติไฟฟ้าและการใช้ไฟฟ้า 
ทัว่ประเทศ โดยหากกล่องพบปัญหา ก็จะส่งสญัญาณ 
ตามชุดค�าสั่งที่ถูกป้อนไว้แล้ว เพื่อด�าเนินการ 
แก้ปัญหาให้รวดเร็วที่สุด ภายใน 0.03 วินาที

ตัวอย่างการท�างานของระบบสั่งการโรงไฟฟ้า
อัจฉริยะคือ สมมติว่าสายส่ง 1 เส้น มีศักยภาพใน
การรับและส่งไฟฟ้าได้สูงสุด 95 เปอร์เซ็นต์ ถ้าเกิน
กว่าขดีจ�ากดันีส้ายส่งจะเสยีหาย 
ฉะนั้น กฟผ. จึงปล่อยให้มีไฟฟ้า
ในระบบสายส่งได้ประมาณ 80 
เปอร์เซ็นต์เท่านั้น เพื่อเฝ้าระวัง
ไม่ให้มีไฟในสายส่งใกล้ขีดจ�ากัด
มากเกินไป ซึ่งจะเสี่ยงต่อการ
เกิดความเสียหาย แต ่เ ม่ือมี
ระบบ “ระบบสั่งการโรงไฟฟ้า
อัจฉริยะ” กฟผ. สามารถปล่อย
ไฟเข้าระบบส่งได้อย่างเต็มท่ี 
โดยไม่ต้องเฝ้าระวงัมใิห้ การรบัไฟฟ้าเกนิระดบัเฝ้า
ระวัง เพราะระบบนี้สามารถประมวลผล สภาวะ
ด้านต่าง ๆ ของระบบไฟฟ้า รวมถึงตรวจจับข้อ
บกพร่องได้อย่างทันท่วงทีแบบ Real Time ส่งผล
ให้โรงไฟฟ้าในระบบผลิตสามารถผลิตไฟฟ้าได ้
อย่างเต็มที่ และสายส่งสามารถรับไฟได้ใกล้เคียง
กับขีดจ�ากัดมากที่สุด โดยที่ระบบสั่งการโรงไฟฟ้า
อัจฉริยะจะท�าหน้าที่รักษาระบบไฟฟ้าให้มีความ
มั่นคงและมีเสถียรภาพ
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real time manner; and 2) Processing program of the  
National Control Center (NCC) at EGAT Headquarters 
that analyzes electricity consumption nationwide.  
When the control unit detects a problem, it will send 
the signal, which was earlier prepared, to fix the  
problem within 0.03 second.

To make this clear and easy to understand, let’s 
look at this example. If one transmission line has 95% 
maximum power reception and transmission, EGAT  
will allow only up to 80% capacity to ensure  

that the power in the transmission line does not get too close to  
the maximum capacity. This is because if the maximum capacity  
is challenged, the transmission line will be damaged. With the  
Intelligent Generation Controller, EGAT can transmit maximum  
power into the transmission line automatically for the maximum  
capacity. The Intelligent Generation Controller can analyze all  
factors related to the power system and detect problems real time.  
As a result, the power plants can fully generate electricity and  
the transmission line can receive power at nearly full capacity,  

Innovation Insight เปิดโลกนวัตกรรม



นอกจากนี้ ในกรณีท่ีสายส่งไฟฟ้าเส้นใดเส้นหน่ึง  
เกิดปัญหา ไม่สามารถส่งไฟได้ ปริมาณไฟจะไหลไปรวม 
ในสายส่งเส้นที่เหลือ ซ่ึงหากปริมาณไฟในสายส่งเส้นที่
เหลือมีมากเกินขีดจ�ากัด อาจส่งผลให้สายส่งเสียหาย 
ทุกเส้นและเกิดไฟดับเป็นบริเวณกว้าง แต่เมื่อมีระบบ 
สัง่การโรงไฟฟ้าอจัฉรยิะ ระบบดงักล่าวจะตรวจพบปัญหา
ได้ในทนัททีนัใด และสัง่การให้ควบคมุปรมิาณการไหลของ
กระแสไฟฟ้าไม่ให้เกินขีดจ�ากัด ลดผลกระทบและจ�ากัด
ขอบเขตความเสียหาย ในกรณีไฟดับจากการที่สายส่ง 
มีปัญหา

กฟผ. ได้เริ่มประดิษฐ์นวัตกรรมช้ินน้ีตั้งแต่ปี 2555 
เริ่มต้นจากการรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ปัญหาท้ังหมดที่
อาจจะเกดิขึน้ในระบบไฟฟ้าทัง้ประเทศ จากการรบัไฟฟ้า
เข้าสูร่ะบบเกนิกว่า Contracted Capacity ของโรงไฟฟ้า
ที่ออกแบบไว ้ พร ้อมกับเลือกพื้นที่ติดตั้งที่ เสี่ยงต ่อ 
การเกิดเหตุการณ์ ซึ่งได้ติดตั้งที่จังหวัดขอนแก่นเป็น 
แห่งแรก ในปี 2555 จ�านวน 1 เครื่อง เพื่อใช้สั่งการ 
โรงไฟฟ้าน�้างึม 2 และโรงไฟฟ้าน�้าเทิน 2 สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) จากนั้นได้ทยอย
ติดตั้งที่จังหวัดอื่น ๆ ได้แก่ จังหวัดล�าปาง 1 เครื่อง เพื่อ 
สั่งการโรงไฟฟ้าหงสา สปป.ลาว และโรงไฟฟ้าแม่เมาะ  
ตดิตัง้ ทีจ่งัหวดัสงขลา 3 เครือ่ง เพือ่สัง่การโรงไฟฟ้าจะนะ 
และติดตั้งที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 3 เครื่อง เพื่อสั่งการ
และตรวจสอบสภาวะผดิปกตขิองสายส่งในภาคใต้ 17 สาย  
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leaving electricity system security and stability to the  
Intelligent Generation Controller’s responsibility.

When a problem occurs in a transmission line and  
cannot perform its task, electricity will all flow to other  
remaining transmission lines. If this exceeds capacity of  
other lines, all will be damaged, and widespread outage  
can be expected. This will not happen with Intelligent  
Generation Controller in place. The Intelligent Generation 
Controller can immediately detect the problem and  
control and keep electricity flow within handling capacity, 
reducing impact and l imit ing damage in case the  
transmission line has a problem.

EGAT first created this innovation in 2012. It started  
from analyzing and collecting all the problems that may  
occur in the national transmission system caused by over  
contracted capacity reception. Khon Kaen Province,  
a high-risk area, was selected for the system test. One unit  
of the system was installed to control power reception  
from Nam Ngum 2 Power Plant and Nam Theun 2 Power Plant 
in Lao PDR. The system was later installed in Lampang  
Province to control electricity received from Hongsa  
Power Plant in Laos and Mae Moh Power Plant. Another  
three units were installed at Chana Power Plant and three  
at Nakhon Si Thammarat to monitor 17 transmission lines  
in the south of Thailand.



ระบบสั่งการโรงไฟฟ้าอัจฉริยะ นอกจากได้รับ
รางวัลใหญ่ระดับประเทศจากงานรัฐวิสาหกิจดีเด่น 
ประจ�าปี 2559 แล้ว เมื่อปี 2557 ที่ผ่านมา กฟผ. 
ได้น�านวัตกรรมชิ้นนี้ไปแสดงผลงานและได้รับรางวัล 
Bronze Medal ในงาน 42nd International 
Exhibition of Inventions of Geneva ประเทศ
สวติเซอร์แลนด์และล่าสดุผลงานระบบสัง่การโรงไฟฟ้า 
อัจฉริยะ ได้จดลิขสิทธิ์ Software แล้ว ส่วนการ
จดสิทธิบัตร Hardware อยู่ในระหว่างด�าเนินการ 
และมีแนวคิดที่จะพัฒนาให้ระบบดังกล่าวดียิ่งขึ้น 
เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการท�างาน ให้มคีวามครอบคลมุ 
มากยิง่ขึน้ เพือ่ประโยชน์ในการรกัษาเสถยีรภาพของ
ระบบผลิตไฟฟ้า และที่ส�าคัญ เพื่อป้องกันและลด
ความสูญเสียจากกรณีกระแสไฟฟ้าดับ เพื่อให้
ประชาชนเกิดความมั่นใจในการใช้ไฟฟ้าอย่างยั่งยืน

กฟผ. ยังคงพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง บุคลากร
ทกุ ๆ  คนยงัคงสร้างสรรค์นวตักรรมใหม่ ๆ  เพือ่ความ
มั่นคง ความยั่งยืน และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ผลิตไฟฟ้า เพื่อความสุขคนไทยตลอดไป

INPUT
สภาพระบบไฟฟา
กอนเกิดเหตุการณ
Electricity system 

before the incident กลองสั่งการ
โรงไฟฟาอัจฉริยะ 

(Hardware)
Intelligent Generation 
Controller (hardware)

โปรแกรมประมวลผล
อัจฉริยะ (Software)
Intelligent processing 
program (software)

แผนภูมิกำรท�ำงำนระบบ Hardware 
และ Software อัจฉริยะ
Intelligent Generation Controller 
Hardware and Software Operation 

ขอมูลระบบไฟฟา
แบบ Real Time 

จากระบบ SCADA
Real time information 

from SCADA

สภาพการ
เดินเครื่องโรงไฟฟา

Power plant operation

สัญญาณตรวจจับ
ขอผิดพรองในระบบ

Problem detected

สัญญาณสั่งการ
โรงไฟฟา

Signal sent to 
power plant
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Finally, the Intelligent Generation Controller won many big awards 
not only the SOE Award 2015 - Innovation Award. In 2014,  
EGAT showcased this system and won Bronze Medal at the 42nd  
International Exhibition of Inventions of Geneva Switzerland. The software 
has been copyrighted while the hardware patent is underway.  
EGAT is working to improve the system and increase efficiency in power  
stability and security controller. More importantly, the improvement will 
reduce and prevent loss caused by power outage while enhancing  
public confidence in sustainable supply.

EGAT will continue to work relentlessly. Our people move on to 
create innovations. All we have done is for the sustainability and  
electricity generation efficiency improvement for the happiness  
of all Thais.

ทีมคิดค้นนวัตกรรม / Innovator Team

นายลือชัย สุรพงษ์พันธ์  
หัวหน้ากองมาตรวัดพลังงานซื้อขาย 

Mr. Luechai Surapongpun
Head of Energy Meter Department

นายวิชญ พิมพ์ใจพงศ์ 
หัวหน้าแผนกระบบบันทึกข้อมูลและวิเคราะห์เหตุการณ์

Mr. Witchaya Pimjaipong
Head of Disturbance Recording and Analysis Section

นายนพรัตน์ หมื่นไพ 
หัวหน้าแผนกซอฟต์แวร์จัดการพลังงาน

Mr. Nopparat Mueanpai
Head of EMS Software Section

นายอนุชิต สมจันทร์  
หัวหน้าแผนกซ่อมอุปกรณ์
Mr. Anuchit Somjuntr

Head of the Equipment Repair Section

นายเอกพล พุกประยูร  
หัวหน้าแผนกวิเคราะห์ระบบไฟฟ้า 2

Mr. Agapol Pukprayura
Head of Power System Analysis Section II

นายอาชวีส์ ธีรภากร 
วิศวกรระดับ 7 กองเทคโนโลยีศูนย์ควบคุม

Mr. Autchawee Teerapakorn
Engineer7, Control Center Technology Department

นายรัฐวิชญ์ พุฒิพัฒนาศักดิ์ 
วิศวกรระดับ 7 กองเทคโนโลยีศูนย์ควบคุม

Mr. Rattawit Puttipattanasak 
Engineer7, Control Center Technology Department

นายสมคะเน พรหมศร 
วิศวกรระดับ 7 กองเทคโนโลยีศูนย์ควบคุม

Mr. Somkanay Promsorn
Engineer7, Control Center Technology Department

นายนพดล ศิริธรรม 
ช่างระดับ 7 กองเทคโนโลยีศูนย์ควบคุม

Mr. Nopadol Siritham
Technician7, Control Center Technology Department

นายไพรวัลย์ จรวงษ์ 
ช่างระดับ 7 กองเทคโนโลยีศูนย์ควบคุม

Mr. Priwan Jorawong
Technician7, Control Center Technology Department

นายวีรยุทธ ทัศนพงศ์ 
ช่างระดับ 7 กองเทคโนโลยีศูนย์ควบคุม

Mr. Veerayuth Thasanapong
Technician7, Control Center Technology Department

นายวิทยา แสงมรกต  
ช่างระดับ 7 กองระบบป้องกัน 
Mr. Vitaya Saengmorakot

technician6 , System Protection Department 

นายสิทธิปรีดา พันธุ์เพ็ง 
ช่างระดับ 6 กองระบบป้องกัน
Mr. Sitthipreeda Punpheng

Technician6, System Protection Department

นายต่อศักดิ์ สุกาญจนะ 
วิศวกรระดับ 5 กองเทคโนโลยีศูนย์ควบคุม

Mr. Torsak Sukanchana
Engineer5, Control Center Technology Department

นายวาณิช พุฒเกิด 
ช่างระดับ 4 กองเทคโนโลยีศูนย์ควบคุม

Mr. Wanid Putkerd
Technician4, Control Center Technology Department
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กฟผ. ผลิตช่างฝ�มือด้านไฟฟ้า
เสริมทัพตลาดแรงงานของประเทศ
EGAT Produces Electrical Technicians 
to Strengthen the Country’s Workforce

เรื่อง : กองประสานสื่อสารระบบผลิตและส่งไฟฟ้า  Story By : Generation and Transmission System Business Communications

ปจจุบันตลาดแรงงานไทยขาดแคลนชาง
ฝมือในสาขาตาง ๆ จ�านวนมาก การไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ในฐานะที่
เป็นองคการที่มีบุคลากรผู เชี่ยวชาญใน
สาขาตาง ๆ  เป็นจ�านวนมาก โดยเฉพาะชาง
ทางดานไฟฟา เทคนิคไฟฟา และมีนโยบาย
แบงปนองคความรู สู สังคม (Learning 
for Society) เล็งเห็นถึงความส�าคัญ
ของสถานการณดังกลาว จึงไดรวมกับ
ส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
(สอศ.) จัดท�าหลักสูตร การเรียนการสอน
ส�าหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วชิาชพีชัน้สงู (ปวส.) เพือ่สรางแรงงานฝมอื
เขาสูตลาดแรงงานภายใต “โครงการพฒันา
ก�าลงัคนระดบัชางเทคนคิและนกัเทคโนโลย”ี
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ตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมำ กฟผ. เริม่พฒันำช่ำงเทคนคิและ
นกัเทคโนโลย ีในพื้นที่ กฟผ. แม่เมำะ ด้วยกำรสร้ำงวิทยำลัย
เทคโนโลยีและกำรจัดกำร กฟผ. แม่เมำะ จนสำมำรถ
ผลิตช่ำงฝีมือด้ำนอุตสำหกรรมผลิตไฟฟ้ำ 
ป้อนสู่ตลำดแรงงำนมำกว่ำ 4 - 5 รุ่นแล้ว

Since 2003, EGAT has developed technicians and 
technologists in Mae Moh area by establishing 
Mae Moh EGAT College of Technology and Management. 
Skilled technicians in electricity generating industry 
for 4 - 5 classes were trained and already placed in labour 
market accordingly

At present, Thai labour market requires large 
number of technicians to fulfill in many industrial 
fields. The Electricity Generating Authority of 
Thailand (EGAT) recognizes significance of 
such situation. As an organization that imposes 
learning for society policy and is full of experts, 
especially electrical technicians, EGAT cooperates 
with Office of the Vocational Education Commission 
(VEC) to prepare curriculum for high vocational 
students with the purpose to produce workforces 
for labour market. The project is called “Technician 
and Technologist Workforces Development” 

Mr. Seubphong Buranasirin, Deputy Governor - Administration, 
who is head of the project, revealed that in accordance with 
its strategy and its learning for society policy, EGAT committed 
to return knowledge to society. EGAT recognized that labour 
market was lacking of skilled workforce. Meanwhile, the 
Government also imposed policy that focused on human 
development to improve quality of life and to enhance labour 
skills so that workforces could be paid higher. EGAT together 
with VEC had initiated the project since 2003 by having the 
“Mae Moh EGAT College of Technology and Management” 
constructed at EGAT’s Mae Moh area in Lampang province. 
Technicians in electricity generating field for 4 - 5 classes were 
already placed into labour market. By the end of 2015, EGAT 
and VEC mutually signed memorandum of understanding 
(MOU) to prepare 5 high vocational curricula including: 1. Electrics 

เรื่อง : กองประสานสื่อสารระบบผลิตและส่งไฟฟ้า  Story By : Generation and Transmission System Business Communications

นายสืบพงษ์ บูรณศิรินทร์ รองผู้ว่ำกำรบริหำร กฟผ.
Mr. Seubphong Buranasirin,  Deputy Governor - Administration

นายสืบพงษ์ บูรณศิรินทร์ รองผู้ว่าการบริหาร กฟผ. 
ในฐานะประธานโครงการฯ เปิดเผยถึงที่มาของโครงการ 
ว่า กฟผ. มีความมุ่งมั่นในการคืนความรู้กลับสู่สังคมตาม
ยุทธศาสตร์และนโยบายการแบ่งปันองค์ความรู้สู่สังคม 
และเลง็เหน็ว่าตลาดแรงงานในปัจจบุนัขาดแคลนแรงงาน
ฝีมือ อีกทั้งนโยบายของรัฐบาล เน้นพัฒนาบุคลากร 
ให้มีทักษะฝีมือที่ดีเพ่ือให้ได้รับค่าจ้างท่ีสูงขึ้น มีคุณภาพ
ชวีติทีด่ขีึน้ กฟผ. จงึได้รเิริม่แนวคดินีแ้ละได้ร่วมกบั สอศ. 
มาตั้งแต่ปี 2546 โดยเริ่มในพื้นท่ี กฟผ. แม่เมาะ ใน
การสร้าง “วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. 
แม่เมาะ” จนสามารถผลิตช่างฝีมือด้านอุตสาหกรรม
ผลติไฟฟ้า ป้อนสูต่ลาดแรงงานมากว่า 4 - 5 รุน่แล้ว ต่อมา 
ในปลายปี 2558 กฟผ. จึงได้ลงนามในบันทึกข้อตกลง 
ความร่วมมอื (MOU) กับ สอศ. จัดท�าหลักสูตรในระดับ 
ปวส. ขึ้น 5 หลักสูตร ได้แก่ 1. สาขาวิชาไฟฟ้า (สาขา
งานเทคโนโลยีระบบส่งไฟฟ้า) 2. สาขาวิชาไฟฟ้า (สาขา
งานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า) 3. สาขาวิชา
เทคนิค เครื่องกล (สาขางานเดินเครื่องผลิตไฟฟ้า) 
4. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล (สาขางานบ�ารุงรักษา
เครือ่งกลอตุสาหกรรม การผลติไฟฟ้า) 5. สาขาวชิาเทคนคิ
โลหะ (สาขางานเทคโนโลยี งานเชื่อมอุตสาหกรรม
ผลิตไฟฟ้า) และในปีการศึกษา 2559 คัดเลือกนักศึกษา
จากสถานศึกษาในเครือข่าย 4 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัย
เทคนิคสระบุรี วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี วิทยาลัย
เทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ และวิทยาลัย
เทคนิคนนทบุรี จ�านวน 164 คน เข้าศกึษาในหลกัสตูร
ดงักล่าว โดยการเรยีนการสอนทัง้หลกัสตูร จะแบ่งเป็น
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(Electric Power Transmission Technology); 2. Electrics (Electric 
Power Generating Technology); 3. Mechanical Technology 
(Electricity Generator Operation); 4. Mechanical Technology 
(Electricity Generator Maintenance); and 5. Metal Technology 
(Welding Technology in Electricity Generating Industry). In 2016, number 
of 164 students from 4 educational institutes including Saraburi 
Technical Collage, Kanchanaburi Vocation College, Mae Moh 
EGAT College of Technology and Management, and Nonthaburi 
Technical College were selected to further their studies in such 
programs. Their learning processes are divided into theory studies and 
on job training in dual vocational training system. Therefore; students 
will be able to work immediately after graduation. EGAT sets target to 
magnify the project’s outcomes by having 10 colleges established 
within 5 years. 

การเรยีนทฤษฎแีละการฝึกงานในสถานประกอบการ
จริงในระบบทวิภาคี เพื่อให้นักศึกษาสามารถ
ปฏิบัติงานได้ทันทีเมื่อจบการศึกษา ซ่ึง กฟผ. 
ได้ก�าหนดเป้าหมายในการขยายผลไปสู่วิทยาลยั
น�าร่อง จ�านวน 10 แห่ง ภายในระยะเวลา 5 ปี

กิจกรรมหลักของโครงการทวิภาคีน้ี คือ 
1. กฟผ. พัฒนาครูผู้สอน สอศ. ด้านองค์ความรู้
เทคโนโลยี รวม 120 คนต่อปี 2. สอศ. พัฒนา
ครูฝ ึกของ กฟผ. ด้านเทคนิคการถ่ายทอด
องค์ความรู้ รวม 90 คนต่อปี และ 3. ฝึกอาชีพ
นักศึกษา รวมทั้งสิ้น 1,625 คน โดย 10 สถาบัน
ที่เข้าร่วมโครงการน�าร่อง ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิค
สระบุรี วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี วิทยาลัย
เทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) วิทยาลัยเทคนิค
นนทบรุ ีวทิยาลยัเทคโนโลยีและการจดัการ กฟผ. 
แม่เมาะ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วิทยาลัย
เทคนิคกระบี่ วิทยาลัยการอาชีพนาทวี วิทยาลัย
เทคนิคหาดใหญ่ และวิทยาลัยเทคนิคน�้าพอง

“เมื่อครบก�าหนด 5 ปีที่ กฟผ. ตั้งเป้าหมาย
ไว้ จะมีการติดตามประเมินผล และด�าเนินการ
ต่อไป เพื่อให ้วิทยาลัยในเครือข่ายสามารถ
ด�าเนินการได้อย่างต่อเนือ่งและเหมาะสม นบัเป็น
การคืนความรู้สู่สังคม ที่ กฟผ. ใช้สิ่งที่มีอยู่แล้ว
ให้เกิดประโยชน์อย่างคุม้ค่า ในขณะที ่ สอศ. กม็ี
ส่วนส�าคญัทีร่่วมในโครงการนีเ้ช่นกัน ทั้งนี้ตลาด
แรงงานช่างฝีมือในระดับประเทศยังเปิดกว้าง
รอรับผู้ส�าเร็จการศึกษา (ช่างเทคนิค) ท่ีเข้าร่วม
โครงการฯ อีกเป็นจ�านวนมาก” นายสืบพงษ์ 
บูรณศิรินทร์ กล่าวทิ้งท้าย

Major activities of this dual vocational training project are as follows: 
1. EGAT provides knowledge regarding technologies to train 120 of 
VEC teachers per year; 2. VEC provides knowledge regarding learning 
process to train 90 of EGAT teachers per year; and 3. Train 1,625 
vocational students from 10 educational institutes, which participate 
in this pilot project, including Saraburi Technical Collage, Kanchanaburi 
Vocation College, Chulabhorns Technical College (Lat Khwang), 
Nonthaburi Technical College, Mae Moh EGAT College of Technology 
and Management, Phitsanulok Technical College, Krabi Technical 
College, Na Thawi Vocational College, Hatyai Technical College, and 
Namphong Technical College.  

“After 5 years, EGAT will follow up and assess the project in order 
to move forward and make sure that all colleges in the network are able 
to continue appropriately. It is a way to return knowledge to society 
whereby EGAT has converted its existing matters to become utmost 
benefits. In the same time, VEC has taken significant part in the 
project as well. Labour market of the country is still opening 
widely for graduates (technicians), who participated in this project”, 
Mr. Seubphong Buranasirin said finally.
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แทนค�าจากใจ
เดก็ชายมฟูเวร์ิล

Move World Together เป็นโครงการพัฒนา
ศักยภาพเยาวชน ให้เป็นคนพันธุ์ใหม่ที่พร้อมรับมือกับ
ปัญหาและการเปลีย่นแปลงต่าง ๆ  ทีเ่กดิขึน้ และข้อความ
ข้างล่างนีเ้ป็นจดหมายทีส่่งมาให้ การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่ง
ประเทศไทย (กฟผ.) ทีใ่ช้หวัจดหมายว่า แทนค�าจากใจ
เด็กชายมูฟเวิร์ล

“ผมนายอภชิติ กอมสนิ นกัศกึษาปรญิญาตร ีส�านกั
วิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
จบจากโรงเรยีนปลาปากวทิยา ผมได้มาเข้าร่วมโครงการ 
Move World Together ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 ตัวผม
ได้เข้าค่าย ตั้งแต่ปี 1 ถึงปีที่ 3 โครงการ Move World 
Together นั้นถือว่าเป็นโครงการที่ดีมาก ๆ มีความ
เอาใจใส่กับเด็กที่เข้าร่วมโครงการ ไม่เพียงแต่จัดค่าย
เท่านั้น แต่ยังลงพื้นท่ีไปดูการท�างานถึงโรงเรียน 
ถึงหมู ่บ้าน เพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการ
ที่เด็กได้น�าเสนอ และยังไปสอบถามความคืบหน้าและ
ให้ความช่วยเหลือเด็กที่ยากจนให้ได้รับโอกาสต่าง ๆ

From the Bottom 
of Mister Move 
World’s Heart

“Move World Together” is a project that focuses on youth 
development. It helps prepare new generation to be prompt 
for challenges and changes. Below is message in a letter sent 
to EGAT; its heading is “From the Bottom of Mister Move 
World’s Heart”.

Move World Together เป็นโครงการพัฒนาMove World Together เป็นโครงการพัฒนา
ศักยภาพเยาวชน ให้เป็นคนพันธุ์ใหม่ที่พร้อมรับมือกับศักยภาพเยาวชน ให้เป็นคนพันธุ์ใหม่ที่พร้อมรับมือกับ
ปัญหาและการเปลีย่นแปลงต่าง ๆ  ทีเ่กดิขึน้ และข้อความปัญหาและการเปลีย่นแปลงต่าง ๆ  ทีเ่กดิขึน้ และข้อความ
ข้างล่างนีเ้ป็นจดหมายทีส่่งมาให้ การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งข้างล่างนีเ้ป็นจดหมายทีส่่งมาให้ การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่ง

เรือ่ง : กรสกล กติตอิ�าพน  Story By : Kornsakol Kittiamphon
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ครอบครัวของผม เหลือผมเพียงคนเดียว ที่เป็น
ความหวังของครอบครัว ผมและเพื่อน ๆ ในทีม ได้รับ
โอกาสไปแข่งโครงงานสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมที่ประเทศ
ไต้หวัน จนได้รับรางวัลถึง 3 รางวัล ได้แก่ รางวัล
เกยีรตคิณุ (Honorable Mention) จากคณะกรรมการ
จัดงาน INST 2015 รางวัล TIIIA Award for the  
Excellent Invention จาก TIIIA Outstanding  
Diploma และรางวัล Leading Innovation Award 
จาก International Intellectual Property  
Network Form: IIPNF ผมยังได้รับคัดเลือกให้เป็น
นกัเรยีนพระราชทานในปีการศกึษา 2558 (ประกาศผล
ปี 2559) ซึ่งผมภูมิใจมาก

จากประสบการณ์ที่ได้รับมาจากโครงการ Move 
World Together ท�าให้ผมออกไปท่องโลกกว้าง 
ที่ไม่เคยได้พบเห็น ท�าให้ผมได้มีแนวคิดใหม่ ๆ และ 
ได้รับความรู้สึกใหม่ ๆ ได้ผ่านความกดดันจากการ
ท�างาน จนท�าให้ทุกวันนี้ตัวผมมีความแข็งแกร่งขึ้น 
ความส�าเร็จทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้แน่นอนหากไม่มี 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ สมาคมพัฒนาศักยภาพและอัจฉริยภาพ
มนุษย์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน และโรงเรียน
ปลาปากวิทยาลัย

“My name is Apichit Komsin, a student of Institute of Engineering, 
Suranaree Unitversity of Technology. I graduated high school from 
Plapakwittaya School. I have participated in the Move World  
Together project since 2013 by attending its 1st - 3rd camps. The Move 
World Together is a good project that not only arranging learning 
camps for participants, but also organizing field work to observe 
progresses of students’ proposed projects at their schools and  
villages. Moreover, it provides helps and opportunities to needy 
children. 

My team and I were given opportunity to go to Taiwan  
for international innovation & invention competition. We received  
3 awards including Honorable Mention from the INST 2015, TIIIA  
Award for the Excellent Invention from the TIIIA Outstanding  
Diploma and Leading Innovation Award from the International  
Intellectual Property Network Form (IIPNF). Moreover, I am very  
proud for being selected to receive Student Royal Awards in 2015 
(which is announced in 2016).
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ช่วงชวีติของคนเรานัน้มหีลายแบบ แล้วแต่ว่าเวลา
ของใครจะมากหรือน้อย และใช้ให้คุ้มค่ามากกว่ากัน 
แต่ผมพดูได้เลยว่า มนัคุม้ค่าแล้วส�าหรบัช่วงเรยีนมธัยม
ที่โรงเรียนปลาปากวิทยาลัย ได้เข้าร่วมโครงการ 
Move World Together ได้พบกันท่าน ผศ.ดร.จิตติ 
มงคลชยัอรัญญา คณบดพีฒันาศาสตร์ ปวย อึง๊ภากรณ์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผศ.ชานนท์ โกมลมาลย์ 
อาจารย์ประจ�าคณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวทิยาลยั 
ธรรมศาสตร์ เจ้าหน้าทีโ่ครงการ Move World Together 
ทกุ ๆ  ท่าน รศ.ดร.อษุณย์ี อนรุทุธ์วงศ์ เลขาธิการสมาคม
พัฒนาศักยภาพและอัจฉริยภาพมนุษย์ นายศิริพงษ์ 
รุ่งเรือง (พี่พงษ์) ผู้เชี่ยวชาญอิสระ อดีตวิศวกร กฟผ. 
รศ.วรภัทร ลัคนทินวงศ์ รองศาสตราจารย์ประจ�า
ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นางวราทิพย์ 
อานันทนสกุล นายกรสกล กิตติอ�าพน (พี่อ ๊อด) 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่ขาดไม่ได้เลยคือ 
คณุครสูทิธชิยั ยางธสิาร คณุครทูีป่รกึษาทีม่คีวามจรงิใจ
ทีจ่ะให้ความรู ้ให้ประสบการณ์ต่าง ๆ  มากมาย บรรยาย
ทัง้วนักย็งัไม่หมด ต้องขอขอบพระคณุทกุ ๆ  ท่าน ทีท่�าให้
ผมมีวันนี้ครับ” 

โครงการ Move World Together เพือ่พลงังาน
และสิ่งแวดล้อม ด�าเนินงานสู่ปท่ี 5 กฟผ. และ
หน่วยงานภาคีความร่วมมือรู้สึกดีใจ ที่เป็นส่วนหนึ่ง
ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ผู้น�าเยาวชน และ
เชือ่ว่าพวกเขาจะเป็นก�าลงัส�าคญัให้กบัชมุชน สงัคม 
ให้พัฒนาก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป

The Move World Together project gave me chances to explore 
the world and gain experiences that had brought me new ideas 
and senses. I had been through pressure from working and it 
made me stronger. Without the Electricity Generating Authority of 
Thailand, Thammasat University, Association for Developing Human 
Potentials and Giftedness, Department of Children and Youth 
and Plapakwittaya School, all these accomplishments wouldn’t 
be possible. 

We all have different moments in life; it depends on how we 
worthily spend each of them. I could say that studying at 
Plapakwittaya School and joining the Move World Together 
project are worthwhile for me. I have chances to meet Asst. Prof. 
Jitti Mongkolnchaiarunya, Dean of Puey Ungphakorn School of 
Development Studies, Thammasat University, Asst. Prof. Chanon 
Komonmarn, a professor of Faculty of Social Administration, 
Thammasat University, all of the Move World Together’s officers, 
Asst. Prof. Usanee Anurutwong, the secretary of Association for 
Developing Human Potentials and Giftedness, Mr. Siripong 
Roongreung, an independent expert who is former engineer of EGAT, 
Assoc. Prof. Voraphat Luckanatinwong, Department of Agricultural 
Technology, Faculty of Science and Technology, Thammasat 
University, Mrs. Varathip Anunthanasakul, Mr. Kornsakol Kittiamphon 
officers of Electricity Generating Authority of Thailand, and the most 
important person; Teacher Sitthichai Yangthisarn, my advisor who 
faithfully shares me his knowledge and experiences. I would like 
to thank everybody who has brought me to current successes.” 

The Move World Together for energy and environment is 
moving forward to the 5th year. EGAT and consortium agencies 
are proud to be part of youth leaders’ advancement and 
believe that they will become significant force for community 
and society’s sustainable development. 
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เรื่อง: วิเชียร ฟองค�า Story by: Vichien Fongkum

จำกจุดเริ่มต ้นตำมนโยบำยของนำยกรัฐมนตรี 
ก�ำหนดให ้ทุกกระทรวงหมุนเวียนน�ำสินค ้ำของ
หน่วยงำนในสังกัดมำจ�ำหน่ำยที่คลองผดุงกรุงเกษม 
ข้ำงท�ำเนยีบรฐับำล กระทรวงพลงังำนได้ควิให้จดัแสดง
ผลงำนและจ�ำหน่ำยสินค้ำ ภำยใต้ชื่องำน “เพลิน
พลงังำน งำนวิจยัขำยได้”  โดยน�ำองค์ควำมรู ้นวตักรรม 
เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ด ้ำนพลังงำนและงำนวิจัย 
ให้ประชำชนมำเลอืกช้อปสนิค้ำชมุชนและเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ
ในรำคำถูก พร้อมเปิดเวทีจับคู ่ธุรกิจพลังงำนและ
ให้ค�ำปรึกษำช่องทำงกำรประกอบกิจกำรพลังงำน 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ
พร้อมน�าสินค้าประหยัดไฟราคาพิเศษและสินค้าหลากหลายชนิดของชุมชน
รอบเขื่อน โรงไฟฟ้าและแนวสายส่งสลับผลัดเปลี่ยนกันมาจ�าหน่าย เป็นอีกหนึ่ง
ช่องทางเพื่อเปิดตลาดแนะน�าสินค้าให้ประชาชนในกรุงเทพฯ และหน่วยราชการ
ในย่านนั้นได้รู้จัก ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีลูกค้าสั่งสินค้าเพิ่มเติม

จากการจ�าหน่ายสินค้าในครั้งนั้น ได้มีด�าริจากท่านนายกรัฐมนตรี ต้องการ
ให้น�าสินค้าที่เคยจ�าหน่ายงานคลองผดุงกรุงเกษม มาพัฒนาต่อยอดให้มีความ
ทันสมัย มีเรื่องราว (Modern SMEs: Design & Story) และสนองความต้องการ
ของกลุ่มลูกค้ากลุ่มใหม่ เพิ่มมูลค่าทางการตลาด ซ่ึงจะส่งผลให้ผู้ประกอบการ 
OTOP และ SMEs มีรายได้มากขึ้น โดยการน�าของคุณเรณู ตังคจิวางกูร 
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ประธานกรรมการด�าเนินโครงการ
ตลาดคลองผดุงกรุงเกษมร่วมมือกับกรมพัฒนาชุมชน 

A Journey of a Housewife 
from Community nearby 
the North Bangkok 
Power Plant to a Day 
of Remember at the 
Government House

จากแม่บ้าน
ชุมชนรอบโรงไฟฟ้า

พระนครเหนือ
สู่วันแห่งความทรงจ�าที ่
ท�าเนียบรัฐบาล

From the beginning in accordance with the 
Prime Minister’s policy, all Ministries were 
assigned to take turns in bringing their 
subordinate agencies’ products to distribute 
at the Khlong Phadung Krung Kasem beside 
the Government House. The Ministry of Energy 
was appointed to exhibit and distribute 
products under an event title: “Delight Energy; 
Saleable Explorations” by presenting its 
knowledge, innovation, technology, energy 
products and researches. People visited the 
exhibition including buying products from 
communities and electric appliances with 
affordable prices. Moreover, energy business 
matching forum was organ ized,  and 
suggestions regarding energy business 
operations were provided at the exhibition. 
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The Electricity Generating Authority of 
Thailand (EGAT) had participated in such 
exhibition by bringing energy saving devices 
with special prices together with many kinds of 
products from communities around dams, power 
plants and transmission line areas to distribute. 
It was one channel to introduce communities’ 
products to people in Bangkok and government 
agencies around such area. As a result, the products 
were well accepted and more orders had been 
placed by customers.

From such event, the Prime Minister wished 
to have products, which were distributed at the 
Khlong Phadung Krung Kasem, to be further 
developed. With this regard, modern SMEs: design 
& story concept was added onto products to meet 
requirements of new groups of customer as well 
as to upheave their marketing values and 
generate more incomes for OTOP and SMEs 
entrepreneurs. Together with the Community 
Development Department, the project was led 
by Miss Renu Tunkachivangoon, Deputy 
Secretary-General to the Prime Minister for 
Political Affairs, who is Committee Chairman of 
Khlong Phadung Krung Kasem market project. 
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หนึง่ในสินค้าทีไ่ด้รบัความสนใจและได้รบัเชญิให้เข้าร่วม
ในโครงการพัฒนาสินค้าประเภทกระเปา ได้แก่ ผลิตภัณฑ์
จักสานตะกร้าพลาสติกของชุมชนพิบูลสงคราม ซึ่งเป็น
ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ที่ กฟผ. สนับสนุน
ให้เป็น 1 ใน 7 ผลิตภัณฑ์น�าร่องในการพัฒนาสินค้าประเภท
กระเปา นับเป็นความโชคดีของคุณเฉลิมพร เหล่าสาย และ
คุณนเรนทร คลองโพธ์ิ สองพี่น้องผู้มีความมุ่งม่ันตั้งใจจะ
พัฒนางานสร้างรายได้ให้กับครอบครัว เริ่มด้วยการเข้าไป
อบรมที่ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ดิ เอ็มโพเรียม 
เพือ่พฒันารปูแบบกระเปาจกัสาน ให้มรีปูแบบแตกต่างไปจาก
เดิม มีความน่าสนใจ สนองกับความต้องการของลูกค้า โดยมี
นักออกแบบมืออาชีพประกบตัวต่อตัวและคอยติดตามผล 

จากรปูแบบเดมิทีส่านด้วยเส้นพลาสตกิขนาดใหญ่เตมิ
สีสันลวดลายด้วยเดคูพาจ ได้ถูกออกแบบพัฒนาขึ้นใหม่ 
โดยการสานด้วยเส้นพลาสติกขนาดเล็ก เน้นวิธีการถักทอ
ให้เป็นลวดลายที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ต่างจาก
ตะกร้าพลาสติกที่จ�าหน่ายตามท้องตลาด รูปแบบการสาน
ออกแบบให้นนูมคีวามเป็นมติคิล้ายคลืน่ จงึเกดิเป็น Cloud 
Collection ท�าให้นึกถึงก้อนเมฆ เพราะรูปทรงและ
ความเป็นกลุ่มก้อน ออกแบบโดยลดทอนความซับซ้อน
ของลายเพื่อให้เหมาะกับรสนิยมของคนยุคใหม่ หัวใจคือ
การเพิ่มมูลค่าของวัสดุให้ผลิตภัณฑ์ดูดี มีราคาและคุณค่า 
ทีส่ามารถส่งถงึผูเ้ป็นเจ้าของกระเปาได้ด้วยการสร้างสรรค์
จากนักออกแบบที่มีประสบการณ์ 
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One of interesting bag products that involved 
in this product development project was plastic 
weaving basket from Phibun Songkham, the 
community nearby the North Bangkok Power 
Plant, which EGAT has been supporting. Such 
plastic weaving basket was 1 out of 7 pilot bag 
products that were developed. It was good 
fortune of Mrs. Chalermporn Laosai and 
Mr. Narenthron Klongpoe; a sister and a brother, 
who commit to improve their works to make 
more income for family. They participated in 
training program at the Thailand Creative & Design 
Center (TCDC), the Emporium. Then, they have 
improved their plastic weaving basket pattern to 
be different and become more interesting, which 
meets customers’ requirements. Moreover, there 
are professional designers to follow their works 
closely to provide them one-on-one suggestions 
as well. 

From plastic baskets woven by big plastic 
lines and decorated with decoupage, they were 
improved by being woven with small plastic 
lines in new design and unique pattern which 
are different from general plastic baskets’ in the 
market. Their weaving pattern is dimensional 
embossing that look wavy. Thus, a Cloud 
Collection of plastic baskets that is reminiscent 
of the clouds has been produced. The pattern 
is designed to be simple in order to suit new 

generation’s style. The significance of this matter is
value added to material, thus, the product becomes more 
attractive, costly and valuable. By experienced designers, 
beautiful bags are created to deliver to their owners. 

“Being led by EGAT to Khlong Phadung Krung Kasem 
market for selling our products can be deemed as our 
business’ turning point. More people had seen our product 
over there so that we have had regular customers since then. 
Besides, it was such a good opportunity for us to join the 
training program at the TCDC. As a result from such training, 
we have created a new design product, which is called a 
Cloud Collection. It was named and tagged by EGAT. Moreover, 
EGAT has sponsored public relation label when our product 
is presented in marketing events”. Mrs. Chalermporn, the 
product owner said about supports that she has received 
from EGAT.  

“การที่ กฟผ. สนับสนุนให้เราเข้าไปจ�าหน่ายสินค้า
ในตลาดคลองผดงุกรงุเกษม ถอืเป็นจดุพลกิของกจิการเรา
เลยก็ว่าได้ เพราะท�าให้คนเห็นผลิตภัณฑ์ของเรามากขึ้น 
นอกจากจะท�าให้มลีกูค้าประจ�าจากงานนัน้แล้ว ยงัน�าไปสู่
โอกาสทีด่ตีามมา นัน่คอื การได้เข้าอบรมที ่TCDC เกดิการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ ๆ  ในชื่อ Cloud Collection 
ซึ่งทาง กฟผ. ตั้งชื่อ พร้อมกับท�าป้ายแท็กติดให้ และยัง
สนบัสนนุป้ายข้อความประชาสมัพนัธ์เวลาไปออกงานต่าง ๆ  
ด้วย” คุณเฉลิมพร เจ้าของผลิตภัณฑ์ เล่าถึงการสนับสนุน
ที่ได้รับจาก กฟผ.
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“จ�าได้ว่าวันนั้นมีเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับเลือกให้เข้าพบท่านนายก
รัฐมนตรีเพียง 5 คน เราเป็นหนึ่งในนั้น โดยท่านนายกฯ ได้เดินชมแต่ละ
ผลิตภัณฑ์ ท่านถามเราว่า ขายดีมั้ย พร้อมให้ก�าลังใจ ไม่นึกฝันเลยว่าเราจะมา
ถึงจุดนี้ได้พบท่านนายกฯ และเข้าไปในท�าเนียบฯ ครั้งแรกในชีวิต” 

ยิ่งกว่านั้น ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ห้างดิ เอ็มโพเรียม 
ยังสนับสนุนให้น�าสินค้าไปวางจ�าหน่ายที่ศูนย์ฯ ซึ่งมีลูกค้าจากในและนอก
ประเทศ เข้ามาชม-ช้อปงานอย่างต่อเนื่อง

“ต้องขอขอบคณุ กฟผ. เป็นอย่างมาก เพราะถ้าไม่ม ีกฟผ. สนบัสนนุผลกัดนั
เราก็คงไม่โตมาได้ขนาดนี้ นอกจากโอกาสดี ๆ  ต่าง ๆ  ที่ กฟผ. มอบให้ ทุกเดือน
เขายังเปิดโอกาสให้เราน�าผลิตภัณฑ์ไปจ�าหน่ายที่ กฟผ.บางกรวย และสั่ง
ออเดอร์ตามวาระต่าง ๆ แล้วยังมีหน่วยราชการในย่านนั้นที่เห็นเราไปจ�าหน่าย
สินค้า ก็มาติดต่อส่ังซื้อตะกร้าของเราเช่นกัน ถ้า กฟผ. ไม่มาสนับสนุน 
ป่านน้ีเราก็คงตระเวนตามตลาดนัดขายของไปวัน ๆ แต่วันน้ีการสานตะกร้า
พลาสติกกลายเป็นอาชีพใหม่ที่ท�ารายได้ให้กับครอบครัวอย่างสม�่าเสมอ
ไม่รู้ว่าจะตอบแทน กฟผ. อย่างไรดี”  

การยอมรับของชุมชนและสังคมเป็นสิ่งส�าคัญต่อการด�าเนินงานของ 
กฟผ. การที่จะได้มาซึ่งการยอมรับนั้น เราต้องสร้างประโยชน์สู่ชุมชน และ
สือ่สารให้ชมุชนเหน็ประโยชน์ว่าได้อะไรจากการทีม่โีรงไฟฟ้าอยูใ่กล้ ๆ  กฟผ.
ขอมส่ีวนช่วยผลกัดนัให้ผลติภณัฑ์ชมุชน พฒันาอาชพีเพือ่สร้างรายได้ทีย่ัง่ยนื
ให้กับชุมชนรอบเขื่อน โรงไฟฟ้าและแนวสายส่ง สร้างคุณค่าให้กับชุมชน 
สังคมและประเทศไทย สนับสนุนการแก้ไขปญหาความยากจนตามนโยบาย
ของรัฐบาล กฟผ. กับชุมชนจะต้องเติบโตไปด้วยกัน

เขายังเปิดโอกาสให้เราน�าผลิตภัณฑ์ไปจ�าหน่ายที่ กฟผ.บางกรวย และสั่งเขายังเปิดโอกาสให้เราน�าผลิตภัณฑ์ไปจ�าหน่ายที่ กฟผ.บางกรวย และสั่ง
ออเดอร์ตามวาระต่าง ๆ แล้วยังมีหน่วยราชการในย่านนั้นที่เห็นเราไปจ�าหน่ายออเดอร์ตามวาระต่าง ๆ แล้วยังมีหน่วยราชการในย่านนั้นที่เห็นเราไปจ�าหน่าย
สินค้า ก็มาติดต่อส่ังซื้อตะกร้าของเราเช่นกัน ถ้า กฟผ. ไม่มาสนับสนุน สินค้า ก็มาติดต่อส่ังซื้อตะกร้าของเราเช่นกัน ถ้า กฟผ. ไม่มาสนับสนุน 
ป่านน้ีเราก็คงตระเวนตามตลาดนัดขายของไปวัน ๆ แต่วันน้ีการสานตะกร้าป่านน้ีเราก็คงตระเวนตามตลาดนัดขายของไปวัน ๆ แต่วันน้ีการสานตะกร้า
พลาสติกกลายเป็นอาชีพใหม่ที่ท�ารายได้ให้กับครอบครัวอย่างสม�่าเสมอพลาสติกกลายเป็นอาชีพใหม่ที่ท�ารายได้ให้กับครอบครัวอย่างสม�่าเสมอ
ไม่รู้ว่าจะตอบแทน กฟผ. อย่างไรดี”  ไม่รู้ว่าจะตอบแทน กฟผ. อย่างไรดี”  

กฟผ. การที่จะได้มาซึ่งการยอมรับนั้น เราต้องสร้างประโยชน์สู่ชุมชน และกฟผ. การที่จะได้มาซึ่งการยอมรับนั้น เราต้องสร้างประโยชน์สู่ชุมชน และ
สือ่สารให้ชมุชนเหน็ประโยชน์ว่าได้อะไรจากการทีม่โีรงไฟฟ้าอยูใ่กล้ ๆ  กฟผ.สือ่สารให้ชมุชนเหน็ประโยชน์ว่าได้อะไรจากการทีม่โีรงไฟฟ้าอยูใ่กล้ ๆ  กฟผ.
ขอมส่ีวนช่วยผลกัดนัให้ผลติภณัฑ์ชมุชน พฒันาอาชพีเพือ่สร้างรายได้ทีย่ัง่ยนืขอมส่ีวนช่วยผลกัดนัให้ผลติภณัฑ์ชมุชน พฒันาอาชพีเพือ่สร้างรายได้ทีย่ัง่ยนื
ให้กับชุมชนรอบเขื่อน โรงไฟฟ้าและแนวสายส่ง สร้างคุณค่าให้กับชุมชน ให้กับชุมชนรอบเขื่อน โรงไฟฟ้าและแนวสายส่ง สร้างคุณค่าให้กับชุมชน 
สังคมและประเทศไทย สนับสนุนการแก้ไขปญหาความยากจนตามนโยบายสังคมและประเทศไทย สนับสนุนการแก้ไขปญหาความยากจนตามนโยบาย
ของรัฐบาล กฟผ. กับชุมชนจะต้องเติบโตไปด้วยกันของรัฐบาล กฟผ. กับชุมชนจะต้องเติบโตไปด้วยกัน

หลังจากนั้น คุณเรณู ประธานกรรมการด�าเนิน
โครงการตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ได้เชิญชุมชนรอบ
โรงไฟฟ้าพระนครเหนอืเข้าร่วมประชมุทีท่�าเนยีบรฐับาล
เพือ่ขอชมผลงาน ผลเป็นทีน่่าพอใจทัง้ผูป้ระกอบการ และ
ผู้ให้การสนับสนุน พร้อมทั้งให้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏบิตัิ
การในหัวข้อ “โครงการพัฒนากระเปา และผลติภณัฑ์อื่น ๆ 
ของ OTOP และ SMEs” ที่ SME Bank เพื่อให้เข้าใจ
การจัดการกับต้นทุน รายได้ รายจ่าย และการออมเงิน

คุณเฉลิมพรยังได้รับเกียรติให้เป็นหนึ่งในเจ้าของ
ผลิตภัณฑ์ที่ได้เข้าพบท่านนายกรัฐมนตรี เพื่อน�าเสนอ
ตะกร้าพลาสตกิทีผ่่านโครงการพฒันาผลติภณัฑ์กระเปา 
ณ ห้องสีม่วง ท�าเนียบรัฐบาล ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรี
ได้ชืน่ชมและต้องการให้ขยายผล พร้อมเปิดช่องทางการ
ตลาด โดยจัด Road Show ที่หน้าตึกบัญชาการ 1 
ท�าเนียบรัฐบาล เพื่อน�าเสนอผลความส�าเร็จโครงการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์กระเปาให้กับท่านนายกรัฐมนตรีและ
คณะรัฐมนตรีก่อนเข้าประชุม ครม. ได้ชื่นชมผลิตภัณฑ์
ที่ผ่านการพัฒนา

เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ มีการจัดงานเปิดตัวกับ
สือ่มวลชนด้วยการแถลงข่าวในงาน BAG DESIGN WEEK 
มีนายแบบ นางแบบร่วมเดินแบบโชว ์ผลิตภัณฑ์
ที่ผ่านการพัฒนา พร้อมทั้งจ�าหน่ายสินค้า ท่ีคลองผดุง
กรุงเกษม ผลตอบรับดีมาก ลูกค้าให้ความสนใจ 
ผู้ประกอบการพึงพอใจมากกับยอดจ�าหน่าย
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Later, Miss Renu Tunkachivangoon, 
Committee Chairman of Khlong Phadung Krung 
Kasem market project, invited members from 
communities around the North Bangkok 
Power Plant to showcase their products at the 
Government House of Thailand. Its outcomes 
were pleasing for all entrepreneurs and 
supporters. Entrepreneurs also participated in 
workshop under a topic: “OTOP and SMEs 
Bags and Other Products Development” at the 
SME Bank. They had learnt how to manage 
cost, income, outcome and saving money. 

At the Purple Room, the Government 
House, Mrs. Chalermporn was one of the 
product owners, who met with the Prime 
Minister, to present her plastic weaving baskets 
that were promoted through the product 
development project. The Prime Minister 
appreciated such products and wished to have 
them further supported. Thus, one more 
marketing channel by road show in front of 
the Command Building 1, the Government 
House was arranged to present outcomes of 
the project to the Prime Minister and Ministers 
before a cabinet meeting.     

After completion of the project, the Bag 
Design Week was organized together with new 
releases whereby products were showcased 
by models. The products had been distributed 
at the Khlong Phadung Krung Kasem market 
as well. Results and feedbacks of this event 
were really good as a large number of 
customers was interested in products while 
entrepreneurs were very much satisfied with 
their sales volumes.   

“I remember that only 5 product owners 
were selected to meet with the Prime Minister 
and I was one among them. The Prime Minister 
walked around to see each product and 
he asked me whether the selling was good and 
also encouraged me with nice words. It was 
unbelievable that I could come to this point 
and have a chance to meet the Prime Minister. 
It was my first time as well to visit the 
Government House”

Moreover, the Thailand Creative & Design Center (TCDC) at the 
Emporium also provides support by having such products placed 
at the Center for selling. Domestic and oversea customers have 
come to see and buy them continually.     

“Thanks a lot to EGAT. Without supports from EGAT, we wouldn’t 
be able to come this far. Besides of many good opportunities 
given to us, EGAT also allows us to bring products to sell at the 
Electricity Generating Authority of Thailand at Bang Kruai. We receive 
orders from customers in various events. Moreover, government 
agencies in such area have seen our products and then they also 
place orders to us. Without EGAT, we would just roam around 
to sell our products day by day at flea markets. But now, plastic 
weaving basket becomes our new career that can generate regular 
income for our family. We just don’t know how to repay to EGAT”  

Acceptance form communities and society is crucial for EGAT’s 
operations. However, to gain acceptance, we must provide 
benefits to communities firstly. Then, we shall communicate to let 
people know what benefits they can receive from having power 
plant located nearby. EGAT wishes to be part in promoting 
communities’ products and developing careers in order to generate 
sustainable incomes for communities around dams, power plants 
and transmission line areas. Furthermore, in accordance with 
the Government policy, EGAT commits to create values to 
communities, society and country as well as providing supports in 
solving poverty. Ultimately, EGAT and communities shall be 
growing together.  
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หลงลืมแบบไหน  
สมองเสื่อมถำมหำ

ใครเคยเป็นอย่างนี้บ้าง ยกมือขึ้น!

จอดรถไว้แล้วไปเดนิซือ้ของ กลับมาอีกที
จ�าไม่ได้แล้วว่ารถจอดอยู่ที่ไหน แถมคุ้ยหา
กุญแจรถเท่าไรก็ไม่เจอ หรืออุ่นกับข้าวไว้ 
แล้วก็ไปท�าอย่างอื่น นึกได้อีกทีเกือบไหม้ 
ไปเสียแล้ว ตกลงน่ีเป็นแค่อาการขี้ลืม หรือ 
เลยเถิด ถึงขั้นสมองเสื่อมกันแน่

อย่าเพิ่งตกอกตกใจไป เพราะความจริง
แล้วอาการขีลื้มกบัสมองเส่ือมนัน้แตกต่างกนั
อย่างเห็นได้ชัด

Characteristics 
of Alzheimer’s Disease

Raise your hand if you 

ever experienced the followings:

You parked your car, went to buy 
stuffs, then, when you came back  
to the parking lot, you forgot where 
you parked the car and you could not 
even find the car key. Or you warmed  
up food and then left it on stove to 
do something else. Then, you could 
recall that when food was almost 
burnt. Are these just forgetful habits 
or symtoms of Alzheimer’s Disease  
actually? 

เรื่อง: นพ.ก้องภพ สีละพัฒน์ Story by: Dr. Kongpop Silapat  Health Tips สขุภำพดี4 2



เมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว จะเห็นว่าถ้าอาการ
สมองเสื่อมจะมีลักษณะที่แปลก ๆ ส่วนกรณีขี้ลืมนั้น 
ต้องพจิารณาว่าตอนนัน้เราได้ตัง้ใจทีจ่ะจ�าหรอืไม่ หรอื
เป็นพฤตกิรรมเคยชินไม่ได้ตัง้ใจจ�า แต่ถ้าตัง้ใจแล้วและ
ยังลืมก็อาจเป็นอาการเริ่มต้นของสมองเสื่อมได้

• ผู้สูงอายุ เริ่มพบมากตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป 
•  มีโรคประจ�าตัว เช่น ความดันโลหิตสูง ไขมัน
 ในเลอืดสูง เบาหวาน โรคหลอดเลือดสมอง ไทรอยด์
•  น�้าหนักเกิน ติดเหล้าหรือสูบบุหรี่
•  คนในครอบครัวเป็นโรคสมองเสื่อม
•  ศีรษะถูกกระแทกบ่อย เช่น นักมวย
•  ขาดสารอาหารบางชนิด เช่น วิตามินบี
•  ติดเชื้อบางชนิด เช่น HIV

ใครมีโอกำสเป็นโรคสมองเสื่อมบ้ำง ?

From compar ison of  both k inds of 
symptom, we can see that Alzheimer’s 
causes weird actions. For general forgetfulness, 
we must check firstly whether we intend to 
remember something in particular at that 
moment or it is just something we normally do 
so we do not intend to remember. Anyhow, if 
we forget  someth ing even though we 
try to remember, it can be an early sign of 
Alzheimer’s.
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• หลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์ บุหรี่ ยาเสพติด เพราะมีผลเสีย
ต่อหลายระบบในร่างกาย

• ลดความเครียด เพราะความเครียดจะเพิ่มฮอร์โมน
ท�าลายสมอง อาจจะใช้วิธีท�าสมาธิ สวดมนต์ หลีกเลี่ยง 
สิ่งกระตุ้น หากิจกรรมอื่นท�า หรือถ้าเครียดมาก ๆ อาจต้อง
ปรึกษาแพทย์

• ควบคุมน�้าหนัก ระดับความดันโลหิต ระดับน�้าตาล 
ในเลอืด ไขมนัในเลอืดให้อยูใ่นเกณฑ์ปกต ิเพือ่ป้องกนัไม่ให้เกดิ
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง และเกิดโรค
ทางสมองตามมา

• เพิ่มคุณภาพการนอน เข้านอนช่วง 4 - 5 ทุ่ม ซึ่งเป็น
ช่วงเวลาทีส่มองจะซ่อมแซมตวัเองและเกบ็ความจ�าใหม่ให้เป็น
ระเบยีบดขีึน้ นอนให้ได้อย่างน้อยวนัละ 8 ชัว่โมง และนอนตาม

• ออกก�าลงักายอย่างสม�า่เสมอ สามารถลดความเสีย่งโรคสมองเสือ่ม 
ได้ถงึ 50 เปอร์เซน็ต์ โดยช่วยให้สมองเสือ่มช้าลงและเสรมิสร้างให้ดขีึน้ด้วย 
ควรออกก�าลงักายอย่างสม�า่เสมออย่างน้อย 150 นาทต่ีอสปัดาห์ โดยเสรมิ
การออกก�าลังชนิดมีแรงต้าน เช่น การยกเวท (ไม่หนักเกินไป) และการ
ออกก�าลังกายแบบสร้างสมดุล เช่น โยคะ ไทเก๊ก

• เพิ่มปฏิสัมพันธ์ทางสังคม หาเวลาพบปะเพื่อนฝูงญาติพี่น้อง  
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านสังคมของสมอง

• บริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพ อาหารพวกผัก ผลไม้ (ไม่หวานมาก) 
เพิ่มอาหารประเภทปลา เพราะช่วยลดสารอนุมูลอิสระที่เป็นอันตราย 
ต่อสมองและพัฒนาการท�างานของสมองได้ หลีกเลี่ยงอาหารแป้ง และ 
หวานจัด ไขมันทรานส์ (Trans fat) เพราะเป็นอันตรายต่อสมอง

หลายคนคิดว่าสมองเสื่อมนั้นเกิดแค่ในผู้สูงอายุ แต่จริง ๆ แล้ว
สามารถปรากฏอาการได้ตั้งแต่อายุ 30 - 40 ปี โดยอาการขั้นต้น 
อาจไม่ชัดเจนถึงขั้นสมองเสื่อม แต่เป็นแค่ความผิดปกติเล็กน้อยของ 
ความสามารถของสมอง (mild cognitive impairment) ซึ่งสามารถ 
ตรวจพบและพัฒนาศักยภาพสมองได้ตั้งแต่เน่ิน ๆ จากสถิติปี 2557  
พบว่ากว่า 36 ล้านคนทั่วโลกเป็นโรคสมองเสื่อม และยังไม่ได้รับการ
วินิจฉัยหรือรักษาอีกเป็นจ�านวนมาก

Who can get Alzheimer’s 
disease?
•  The elderly, mostly found in 65 years old or older. 
•  Those who have congenital diseases such as  
 hypertension, hyperl ip idemia,  d iabetes,  
 cerebrovascular disease and thyroid.
•  Those who are overweight and addicted  
 to cigarette or alcoholic drinks.  
•  Those whose family members have experi- 
 enced Alzheimer’s disease.
•  Those whose heads are hit often, for example,  
 boxers.
•  Those who lack of nutrient such as vitamin B.
•  Those who have some kinds of disease such as  
 HIV.

Many people may understand that only elderly 
can get Alzheimer’s disease. Actually its symptom 
can be seen in 30 - 40 - year - old patients . Its first 
stage may be only mild cognitive impairment,  
which should be diagnosed as early as possible in 
order to have capacity of brain improved. From  
statistical record of year 2014, there were more than 
36 million people throughout the world suffering 
from Alzheimer’s disease. In the meantime, there is 
large number of patients who do not have chance 
to be diagnosed or treated properly.

ท�ำอย่ำงไร ถ้ำไม่อยำกเป็นโรคสมองเสื่อม 
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How to prevent Alzheimer’s disease 
• Regular exercise can reduce risk of Alzheimer’s disease 

for 50%. It can also help to slow down symptom and improve 
patient’s condition as well. Regular resistance exercise  
such as weight training (not too hard exercise) or balance 
exercise such as yoga and tai chi should be performed for at 
least 150 minutes a week. 

• Increase social reactions by meeting friends and relatives 
in order to enhance ability of Social Brain. 

• Eat healthy foods such as vegetables and fruits (which 
are not too sweet), eat more of fish dishes in order reduce 
free radical that can harm brain and its development.  
Avoid eating starchy and too sweet foods including trans-fat, 
which can be noxious to brain. 

• Avoid having alcoholic drinks, smoking and some  
certain drugs because they cause effects to body systems.

• Reduce stress because it causes the release 
of a hormone that can damage brain. Stress can be 
reduced by meditation, prayer, avoiding stimuli and 
doing some activities. In case of too much stress, 
you may need to consult a doctor. 

• Control bodyweight, blood pressure level, 
blood sugar level, and cholesterol in order to  
prevent diabetes, high blood pressure, high blood 
fats and brain disease.

• Improve sleep quality by going to bed around 
10 - 11 p.m. because this period is the best time for 
brain to repair itself as well as to organize new 
memories. Sleeping at least 8 hours a day and going 
to bed at the same time every night to set natural 
circadian rhythm. If you have enough sleep, but still 
feel not very fresh when wake up, it may be caused 
by stress, sleep apnea, frequent urination or  
drug side effects.

• Avoid head injury no matter how old you are 
because it can cause Alzheimer’s risk. Therefore, 
avoid some certain activities such as boxing,  
riding motorcycle, and skating or at least putting  
on head protection as a precaution against head 
injury during doing such activities. 

• Brain training by doing something new such as 
learning second or third language, practicing new 
activities, reading new kinds of book, visiting new 
places, going home by new routes, trying to notice 
and remember things like detective, playing some 
games such as crossword, riddles, scrabble or  
Sudoku, etc. 

To avoid Alzheimer’s disease, we shall look 
after our brains since today onward to maintain 
brain health in the long term.

เวลาเดิมสม�่าเสมอ เพื่อฝึกนาฬิกาชีวิต (natural circadian rhythm) 
หากนอนไม่พอหรอืตืน่มาแล้วไม่สดชืน่อาจต้องหาสาเหต ุเช่น ความเครยีด 
ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ ปัสสาวะบ่อย ยาบางชนิด

• หลีกเลี่ยงการกระทบกระแทกศีรษะ ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงอายุเท่าใด
ก็ตาม เพราะจะเพ่ิมความเสี่ยงของโรคสมองเสื่อมได้ ดังนั้น จึงควร 
หลีกเลี่ยงกิจกรรมบางอย่าง เช่น ชกมวย หรือ ขี่มอเตอร์ไซค์ เล่นสเก็ต 
หรืออย่างน้อยควรใส่เครื่องป้องกันศีรษะ

• ฝึกสมอง เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ เช่น ฝึกภาษาที่สองหรือสาม  
ท�ากจิกรรมใหม่ อ่านหนงัสอืประเภทใหม่ ๆ ไปเทีย่วทีแ่ปลกใหม่ กลบับ้าน
ด้วยเส้นทางใหม่ ฝึกสังเกตและจดจ�าเหมือนนักสืบ เล่นเกมฝึกสมอง  
อย่างเกมวางแผน อักษรไขว้ ปัญหาเชาว์ เกมต่อศัพท์ เกมซูโดกุ

ถ้าไม่อยากให้โรคสมองเสือ่มถามหา เริม่ดแูลรกัษาสมองกนัตัง้แต่วนันี้
เพื่อสุขภาพสมองที่ดีในระยะยาวกันดีกว่า

4 5EGAT MAGAZINE



เมืองเบียร์ หรือสหพันธรัฐเยอรมนีได้ชื่อว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวและเป็นผู้น�าด้านเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าระดับต้น ๆ 
ของโลก มีโรงไฟฟ้าแทบทุกประเภท ทั้งโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนอย่างลมและแสงอาทิตย์ โรงไฟฟ้าถ่านหิน รวมถึง
โรงไฟฟ้านวิเคลยีร์ทีปิ่ดตวัลงไป เยอรมนีจงึเป็นประเทศหนึง่ทีม่กัถกูหยบิยกมาเป็นตวัอย่างและเป็นทีน่ยิมในการศกึษา
ดูงานด้านพลังงาน 

พาไปเที่ยวแบบฟินฟิน
โรงไฟฟ้ำถ่ำนหินที่เยอรมนี
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เยอรมนีเป็นประเทศชั้นน�าที่มีเศรษฐกิจดีเป็นอันดับต้น ๆ ของยุโรป มีความต้องการใช้
ไฟฟ้าสงูสดุ 84,490 เมกะวตัต์ (ข้อมลูเดอืนกรกฎาคม 2557) ขณะทีม่กี�าลงัผลติตดิตัง้ทัง้หมด 
177,750 เมกะวัตต์ โดยมีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหลัก 89,570 เมกะวัตต์ คือ ถ่านหิน 
(Brown Coal และ Hard Coal) 49,060 เมกะวัตต์ ก๊าซ 28,440 เมกะวัตต์ ซื้อไฟฟ้า 
พลงังานนวิเคลยีร์จากฝรัง่เศส 12,070 เมกะวตัต์ นอกนัน้เป็นพลงังานทดแทน จากลม 3,350 
เมกะวัตต์ แสงอาทิตย์ 6,320 เมกะวัตต์ ชีวมวล 8,790 เมกะวัตต์ และน�้า 5,590 เมกะวัตต์  
จะเห็นว่าเยอรมนีมีปริมาณไฟฟ้าส�ารองสูงมากเกือบ 50 เปอร์เซ็นต์ แต่ยังคงมีการใช้ไฟฟ้า
จากพลังงานหลักประเภทฟอสซิลจ�านวนมาก เน่ืองจากพลังงานทดแทนมีข้อจ�ากัด 
ทางธรรมชาต ิถงึแม้จะมกี�าลังผลิตตดิตัง้มากกจ็รงิ แต่กไ็ม่สามารถใช้ได้ทัง้หมด จงึมคีวามจ�าเป็น 
ต้องใช้ถ่านหินและซื้อพลังงานนิวเคลียร์มาจากฝรั่งเศส

คณะดูงานออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ ใช้เวลาเดินทาง 11 ชั่วโมงถึงเมือง 
แฟรงเฟิร์ต ประเทศเยอรมน ีเมอืงทีข่ึน้ชือ่ว่าเป็นเมอืงท่าทางเศรษฐกจิและเป็นเมอืงท่องเทีย่ว 
ที่มีผู้คนไปเยือนปีละเกือบ 2 ล้านคน 

Wonderful  
Sightseeing
Coal-Fired  
Power Plants 
in Germany

Beer country or the Federal  
Republic of Germany is known as 
tourism country and the world’s 
leader in electricity generating  
technology. There are almost  
every type of power plants in  
Germany; for instance, renewable 
power plants including wind power 
and solar power, coal-fired power 
plants and nuclear power plants  
that are already closed. Therefore, 
Germany is popular for energy study. 

Germany is the leading country with largest national economy in  
Europe. The country consumes power for 84,490 megawatts (information as 
of July 2014) while its power generation capacity in total reaches 177,750 
megawatts. Power generated from primary energy sources is 89,570  
megawatts, which comprises 49,060 megawatts from coal (hard coal  
and brown coal), 28,440 megawatts from gas, and 12,070 megawatts  
purchased from France. Besides, there is renewable energy, derived from  
wind power for 3,350 megawatts, solar power for 6,320 megawatts,  
biomass power for 8,790 megawatts and water power for 5,590 megawatts. 
Although a reserve margin is very high at almost 50 percent including  
its high power generation capacity, Germany is still using power  
generated from fossil fuels because there is natural restriction in usage  
of renewable energy. Germany, thus, purchases coal-fired and nuclear  
power from France as well. 

Our group departed from the Suvarnabhumi Airport with 11-hour flight 
time to Frankfurt, Germany. It is a harbor city for economy and tourism  
where nearly 2 million people pay a visit each year. 
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ทีพ่กัของคณะเราตัง้อยูย่่านใจกลางเมอืง ใครตืน่เช้ากม็าเดนิเล่นรมิแม่น�า้
ไมน์ได้ คนเยอรมันนิยมวิ่งออกก�าลังกาย จูงสุนัขมาเดินเล่น ใช้ชีวิตเรียบง่าย
สบาย ๆ  มองไปฝั่งตรงข้ามเป็นโรงไฟฟ้า Mainova ที่อยู่ติดกับคอนโดมิเนียม 
ส�านักงาน แหล่งท่องเที่ยว และแหล่งช้อปปิ้งแบรนด์เนมชื่อดัง ตอนแรกเรา
ไม่รู้ว่าโรงไฟฟ้า Mainova น้ีเป็นโรงไฟฟ้าประเภทใดกระท่ังรถขับวนให้ดู 
โดยรอบมาเจอลานกองถ่านหินมหึมาอยู่ข้างทาง จึงถึงบางอ้อว่าที่นี่เป็น 
โรงไฟฟ้าถ่านหิน ไม่น่าเชื่อว่าโรงไฟฟ้าถ่านหินใจกลางเมืองเศรษฐกิจและ 
ใกล้กับชุมชนนั้นมีอยู่จริง 

 โรงไฟฟ้า Mainova เป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้ทั้งถ่านหินและก๊าซเป็นเชื้อเพลิง 
โดยโรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงมีก�าลังผลิต 62 เมกะวัตต์ จ�านวน  
2 เครื่อง ส่วนโรงที่ใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิงมีก�าลังผลิต 99 เมกะวัตต์ จ�านวน  
1 เครื่อง โรงไฟฟ้าแห่งนี้ด้านหนึ่งอยู่ติดถนน อีกด้านอยู่ริมแม่น�้าไมน์ ที่ตั้ง
คล้าย ๆ กับโรงไฟฟ้าพระนครเหนือของบ้านเรา ส่วนหน่ึงใช้ถ่านหินน�าเข้า
จากเมอืงอมัสเตอร์ดมั ประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึง่ขนส่งมาทางเรอื จากแม่น�า้ไรน์ 
สู่แม่น�้าไมน์หน้าโรงไฟฟ้า อีกส่วนหนึ่งใช้การขนส่งด้วยรถไฟและมาพักไว้ 
ที่ลานกองถ่านหินส�ารองแบบเปิด และไซโลส�าหรับเก็บถ่านหินไว้ใช้งาน 

 น่าสนใจที่โรงไฟฟ้าถ่านหินแห่งน้ีสร้างมาตั้งแต่ ค.ศ. 1990 สามารถ 
อยูร่่วมกบัชมุชนเมอืงอย่างไม่มปัีญหา ไม่เคยมกีารร้องเรยีนใด ๆ  โดยมกีารก�าหนด 
อัตราการปล่อยมลสารสู่บรรยากาศท่ีเข้มงวด คือ ค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด ์
น้อยกว่า 70 ส่วนในล้านส่วน ค่าไนโตรเจนออกไซด์น้อยกว่า 97 ส่วน 
ในล้านส่วน ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก 10 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และการ
ควบคมุอณุหภมูกิารปล่อยน�้าไม่เกนิ 30 องศาเซลเซยีสลงสูแ่ม่น�า้ ซึง่โรงไฟฟ้า
ปฏิบัติได้ตามมาตรฐาน

Mainova โรงไฟฟ้าใจกลางเมือง

Mainova; Power Plant  
in the Middle of Town

Our group’s accommodation locates in the 
middle of town where those who wake up  
in early morning can spend time to walk along 
the Main River. German people like jogging, 
walking their dogs and living their lives simply. 
At the opposite side, the Mainova Power Plant 
is located in the midst of condominiums, office 
buildings, tourist attractions, and high end  
shopping malls. At first, we did not know what 
kind of power plant the Mainova was until we 
saw huge pile of coal beside the road when  
a driver drove us around it. We were quite 
surprised to get to know that there was a  
coal-fired power plant situated in the center 
of city and so close to communities. 

At the Mainova Power Plant, both coal and 
gas are used as fuels. For plant that uses coal 
as fuel, there are 2 power generators  
with capacity of 62 megawatts each while 
another 1 power generator with capacity of 99  
megawatts is used at the gas power plant.  
Similar to location of the North Bangkok  
Power Plant in Thailand, one side of the  
Mainova Power Plant is situated along a street 
and its other side lies along the Main River  
bank. Coal is imported from Amsterdam,  
Netherland and delivered to its riverfront  
pier by freight carriers through the Rhine River 
and the Main River. Some coal is transported  
by trains and it would be unloaded and piled 
up at an outdoor yard and silo. 
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ต่อจากนั้นเราเดินทางมุ่งสู่เมืองแมนไฮม์ เพื่อไปเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า 
GHK Mannheim ทีอ่ยูต่ดิแม่น�า้ไรน์ ฝ่ังตรงข้ามโรงไฟฟ้าเป็นหมูบ้่าน 
เล็ก ๆ น่ารักคล้ายเมอืงตุก๊ตา ช่วงทีค่ณะเราไปดงูานอากาศหนาว ใบไม้ร่วง
หมดแล้ว ถ้าเป็นฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ที่นี่คงสวยน่าดู อีกด้านของโรงไฟฟ้า
มีชุมชนอยู ่รายรอบ ทั้ง ๆ ที่โรงไฟฟ้านี้ใช้ถ่านหินเป็นเช้ือเพลิง 
ในการผลติไฟฟ้า ซึง่เป็นถ่านหนิประเภทซบับทิมูนิสัน�าเข้าจากประเทศ
แอฟริกาใต้ ขนส่งผ่านมาจากท่าเรือรอตเทอร์ดามมาข้ึนที่ท่าเรือของ 
โรงไฟฟ้า ถ่านหินถูกพักไว้ท่ีลานถ่านหินแบบเปิด ซึ่งใช้น�้าพรม 
เพื่อป้องกันการกระจายของฝุ่นละออง

โรงไฟฟ้าแห่งนีม้เีครือ่งก�าเนดิไฟฟ้าจ�านวน 6 เครือ่ง ก�าลงัการผลติ
ทั้งสิ้นรวม 3,026 เมกะวัตต์ โดยทีน่ีเ่ป็นไฮไลท์ของการมาดงูานครัง้นี้  
เพราะเครือ่งก�าเนดิไฟฟ้าเครือ่งที ่9 ซ่ึงเปิดใช้ในปี ค.ศ. 2015 ขนาดก�าลงั
การผลติ 911 ใช้เทคโนโลยกีารเผาไหม้แบบ Ultra-supercritical ซึง่เป็น
ตัวอย่างการสร้างโรงไฟฟ้ากระบี่ในประเทศไทย 

วันที่เราไปดูงานน้ันอากาศหนาวเย็นเกือบติดลบแถมฝนยังตกอีก 
คงแทบไม่ต้องบรรยายว่าจะหนาวเหน็บสักแค่ไหน แต่คงน้อยกว่า 
คนเยอรมันทีต้่องเจอกบัสภาพอากาศแบบนีปี้ละ 5 - 6 เดอืน โรงไฟฟ้า
ถ่านหินแห่งนี้สร้างมาตั้งแต่ ค.ศ. 1966 อยู่ร่วมกับชุมชนเมืองอย่าง 
ไร้ปัญหา เพราะทางบรษิทัเข้าไปสือ่สารสร้างความเข้าใจในชมุชนตัง้แต่
ก่อนสร้างโรงไฟฟ้าและเปิดโอกาสให้ชมุชนมาเยีย่มชมโรงไฟฟ้า ประการ
ส�าคัญคือมีการน�าไอร้อนจากหอหล่อเยน็ไปท�าน�า้อุน่และส่งไปยงัชมุชน 
รอบโรงไฟฟ้าในช่วงอากาศหนาว โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ชุมชนที่นี่จึงยิ้มรับ
เมื่อมีโรงไฟฟ้าถ่านหินในพื้นที่ 

GHK Mannheim 
โรงไฟฟ้าท่ามกลางชุมชน

It is interesting that without any 
problem or complaint, this coal-fired 
power plant has been operating in  
the midst of communities since it was 
built in 1990. Pollutant emission 
scheme is strictly stipulated in which 
sulfur dioxide emission must be less 
than 70 from 1 million parts; nitrogen 
oxide emission must be less than 97 
from 1 million parts; particulate matter 
at 10 milligrams per square meter and 
temperature of waste water released 
to river must not be higher than 30 
degrees Celsius. 

GHK Mannheim; Power Plant 
Surrounded by Communities

After that, we traveled to Mannheim to visit  
the GHK Mannheim Power Plant, which locates  
along the Rhine River. Its opposite side is a lovely 
village, which looks like a doll town. We were there 
during winter; therefore, all leaves were already 
gone. This town must be very beautiful during  
autumn. Even though the GHK Mannheim is coal - fired  
power plant, another side of it is an area where  
many communities situate. Subbituminous coal  
used at this power plant is imported from South 
Africa by freight carrier from Rotterdam harbor to 
the GHK Mannheim Power Plant’s pier. Then, it will 
be piled up at the outdoor yard and sprayed by 
water in order to prevent spread of dust. 

There are 6 power generators with total  
capacity of 3,026 megawatts installed at the 
GHK Mannheim Power Plant. This plant was the 
highlight of this trip because GHK Mannheim Power 
Plant Block 9, which has been operated since  
2015 with capacity of 911 megawatts, has applied 
Ultra - supercritical technology for fuel combustion. 
The GHK Mannheim Power Plant becomes model 
for Krabi Power Plant construction in Thailand.   

It rained and almost frozen on the day we  
were there. Local people must face a very cold  
weather like this for 5 - 6 months a year.  
The GHK Mannheim Power Plant was built in 1966 
and situated in the mist of communities without  

4 9EGAT MAGAZINE



เช้าวันรุ่งขึ้น คณะได้เดินทางไปยังเมืองคาร์ลสรูเออ 
เพื่อชมโรงไฟฟ้า RDK Karlsruhe ในระหว่างทางผ่าน 
โซลาร์ฟาร์มขนาดใหญ่ แต่วนันัน้หมิะตกปกคลมุแผงโซลาร์
ขาวโพลน ท�าให้เข้าใจได้เลยว่าท�าไมเยอรมนีจึงยังต้องใช้
โรงไฟฟ้าถ่านหนิเป็นหลกั เพราะถ้าไม่มแีสงอาทติย์โซลาร์
ฟาร์มก็ผลิตไฟฟ้าไม่ได้ แต่โรงไฟฟ้าถ่านหินผลิตไฟได ้
ทุกฤดูกาล 

โรงไฟฟ้า RDK Karlsruhe มีขนาด 1,815 เมกะวัตต์ 
จ�านวน 2 เครื่อง ใช้ถ่านหินประเภทซับบิทูมินัสเป็น 
เชื้อเพลิงก�าลังผลิตรวม 1,462 เมกะวัตต์ และอีกชุดหนึ่ง
ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงขนาด 353 เมกะวัตต์  
เป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินที่อยู ่ใกล้ชุมชนและใกล้ป่าสนด�า  
(ไม้ที่มีชื่อเสียงในการน�ามาท�านาฬิกากุ๊กกูเล่ืองชื่อของ
เยอรมนี) แต่ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยใช้เทคโนโลยี 
การเผาไหม้เชื้อเพลิงแบบ Ultra-supercritical ท�าให ้
ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

RDK Karlsruhe 
โรงไฟฟ้าใกล้ป่าสนด�า

นอกจากนี้โรงไฟฟ้ายังมีการก�าหนดอัตราการปล่อยมลสารสู่บรรยากาศ 
ทีเ่ข้มงวด คอื ค่าซลัเฟอร์ไดออกไซด์น้อยกว่า 70 ส่วนในล้านส่วน ค่าไนโตรเจน
ออกไซด์น้อยกว่า 98 ส่วนในล้านส่วน ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก 20 มิลลิกรัม 
ต่อลูกบาศก์เมตร และการควบคุมอุณหภูมิการปล่อยน�้าไม่เกิน 30 องศา
เซลเซยีสลงสูแ่ม่น�า้ ซึง่โรงไฟฟ้าปฏบิตัไิด้ตามมาตรฐาน ท�าให้ไม่มปัีญหากบัชุมชน

ในบริเวณใกล้ ๆ โรงไฟฟ้า นอกจากมีชุมชนที่สวยงามแล้ว ห่างออกไป 
อีกนิดเป็นเมืองโรเธนเบิร์ก อ็อบ เดียร์ เทาเบอร์ ซึ่งเป็นเมืองเล็ก ๆ ที่มี
ประวัติศาสตร์มายาวนาน เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส�าคัญ และคณะของเราได ้
พักแรมกันที่เมืองนี้

any conflict. The plant owner communicated and created  
understanding to local people prior to its construction including 
allowing sightsees to visit its site. More importantly, during 
winter, hot steam from cooling tower in the power  
plant will be cooled down and delivered to people in  
communities without charge. Therefore, people welcome  
and agree to have coal-fired power plant as their neighbor. 

In addition, the GHK Mannheim Power Plant strictly  
stipulates its pollutant emission scheme whereby sulfur  
dioxide emission must be less than 70 from 1 million parts, 
nitrogen oxide emission must be less than 98 from 1 million 
parts, particulate matter at 20 milligrams per square meter  
and temperature of waste water released to river must not  
be higher than 30 degrees Celsius. The GHK Mannheim  
Power Plant has conducted in compliance with such standards, 
thus, no problem ever occurs to communities.  

 

Apart from lovely communities, there is  
the city called “Rothenburg ob der Tauber”; a 
small historic town with important tourist  
attractions. This town is not very far from the 
GHK Mannheim Power Plant and our group  
had stayed overnight there. 
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เมื่อได้ขึ้นไปชมโรงไฟฟ้าตรงจุด 
ชมววิ ท�าให้เหน็ภาพโดยรอบว่าโรงไฟฟ้า
แห่งนีต้ัง้อยูท่่ามกลางชมุชน รายล้อมด้วย
บ้านเรือน ป่า แม่น�า้ มองไปเหน็เรอืขนส่ง
ถ่านหินแบบเปิดแล่นผ่านไปมา และมาพกั
ไว้ทีล่านกอง ถ่านหินแบบเปิดตรงจุดน้ี
ท�าให้คณะดูงานมีความเข้าใจเรื่องของ
โรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาดว่า
สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างไม่มี
ปัญหา

โรงไฟฟ้าถ่านหินที่เยอรมนีทั้ง 3 
แห่งนี้ล้วนอยู่ท่ามกลางชุมชน ติดแม่น�้า 
ขนส่งด้วยเรอืขนถ่านแบบเปิด และมาพกั
ไว้ที่ลานกองถ่านหินแบบเปิด ไม่ได้มีที่
ปกปิดมิดชิด แต่ชาวเยอรมนีก็ไม่รู ้สึก
กังวลแต่อย่างใด ยังใช้ชีวิตที่เรียบง่าย 
แบบฟินฟินใกล้โรงไฟฟ้าอย่างมคีวามสขุ 

เมื่อได้มาเห็นกับตาก็ต้องยอมรับว่า  
โรงไฟฟ้าถ่านหินกับชุมชนนั้นอยู่ร่วมกัน
ได้จรงิ ๆ  อย่างไม่มปัีญหา จรงิดงัค�ากล่าว
ที่ว่า “A picture is worth a thousand 
words” “ภาพหน่ึงภาพแทนค�าพูด 
ได้นับพัน” 

RDK Karlsruhe; Power Plant nearby the Black Forest
On the following morning, our group traveled to Karlsruhe to visit the RDK 

Karlsruhe Power Plant. We saw a huge solar farm along the way. Unfortunately,  
heavy snow had covered all solar cells on that day. We, then, understood  
exactly why German people mainly use power generated from coal-fired  
power plants. Without sunshine, solar farm can do nothing, but coal-fired  
power plant can generate power in every season. 

There are 2 power generators with total capacity of 1,815 megawatts  
installed at the RDK Karlsruhe Power Plant. Subbituminous coal is used as fuel  
to generate power for 1,462 megawatts in total. In addition, natural gas is also  
used as fuel to generate power for 353 megawatts. The RDK Karlsruhe  
Power Plant locates closely to communities and the black forest (black  
pine wood is used to make German’s famous cuckoo clocks). Anyhow,  
as ultra-supercritical technology is applied for fuel combustion, this coal-fired  
power plant causes no harm to environment.

Looking from a scenic point, we could see that the RDK Karlsruhe  
Power Plant is situated in the middle of communities and surrounded  
by dwelling places, forest, and river. There are many bulk carriers sailing by with 
unpackaged coal. All coal would be unloaded and piled up at outdoor yards.  
At this point, our group members became understood how coal-fired  
power plant with clean technology can be operated in the midst of  
communities without causing any problem. 

Even though these 3 coal-fired power plants are located in community’s  
areas along the rivers whereby unpackaged coals are transported to outdoor  
yards without any covering, local people there can live simply and happily with  
no anxiety at all. 

The saying “a picture is worth a thousand words” is absolutely true.  
After seeing all these sceneries by our own eyes, we have to accept that  
coal-fired power plant and community can stay together indeed without  
any dilemma. 
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ส�านวนที่ว่า “กองทัพต้องเดินด้วยท้อง” นั้น เป็นจริงอย่างท่ี
โบราณว่าไว้ เพราะภายในสถานที่ท�างานอันกว้างใหญ่ และ 
มีผู ้ปฏิบัติงาน หลายพันคน อย ่างการไฟฟ้าฝ ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) ส�านักงานใหญ่ ซึ่งนอกจากจะเป็น 
แหล่งผลิตพลังงานส�าคัญของประเทศแล้ว ยังมีแหล่งพลังงาน
ความอร่อยซ่อนอยู ่ด้วย นั่นก็คือ “ตลาดหลังสวน” ที่มี 
อาหารหลากหลายและรสชาติอร่อยเกินราคา เราจะพาคุณ 
ไปตามหาของอร่อยเด็ดทั้งคาวหวานที่ห้ามพลาดเม่ือมาเดิน
ตลาดหลังสวนแห่งนี้
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ตลาดหลังสวน 
แหล่งพลังงำนควำมอร่อย
ของคน กฟผ.

ช่วงพักเที่ยงถือเป็นช่วงเวลาที่ตลาดหลังสวน 
กฟผ. คึกคักที่สุด เหมาะส�าหรับคนชอบเดินตลาด
หาของกินอร่อย ๆ ที่ น่ีมีทั้งของคาวหวานครบ 
จบในทีเ่ดยีว เริม่ตะลุยกนัที ่ ร้านแรก “ร้านป้าไก่  
ข้าวมนัไก่” เป็นข้าวมนัไก่ รสชาติไม่ธรรมดา เพราะ
ข้าวมันมีกลิ่นหอมบวกกับไก่ที่มีเนื้อแน่น เมื่อกิน 
รวมกับน�้าจิ้มรสแซ่บ สูตรเฉพาะของทางร้านแล้ว 
ต้องยกนิ้วให้เลยว่า...อร่อย เริ่ด แถมยังให้ไก่แบบ
แน่นเต็มจาน ในราคาเบา ๆ แค่ 30 บาท แต่ถ้า 
ส่ังแบบพิเศษจะได้เน้ือไก่มาแบบปิดข้าวจนมิด 
กับราคาเพียง 40 บาทเท่าน้ัน คอนเฟิร ์มว ่า 
ความอร่อยคุ้มกับแคลอรี่ที่เพิ่มขึ้นแน่นอน 
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เมื่ออิ่มท้องกับของคาวไปแล้ว ก็ต้องตบท้ายของหวานด้วย 
ถงึจะครบรสชาต ิทีต่ลาดหลงัสวนแห่งนีม้ขีองหวานเดด็ซึง่ไม่แพ้
ของคาว เดินถัดมาอีกนิดก็มีกลิ่นหอมลอยมาเตะจมูกชวน 
ให้เดินตามหา และต้นตอของกลิ่นหอมนั้นมาจาก “ร้านมะล ิ
กล้วยปิ้งโบราณ” ทีเด็ดอยู่ที่การปิ้งกล้วยให้สุกพอดีกับน�้ากะทิ
ที่หอมหวานเข้ากัน อร่อยจนวางไม้ไม่ลง แต่ของหวานร้านเด็ด
ยังไม่หมด มาต่อกันที่ “ร้านขนมเบื้องโบราณ” ขนมเบื้องที่ให้
ไส้แน่นเกือบทะลักแบบไม่มีครีมผสม ท�ากันสด ๆ  หน้าร้านจึงได้
แป้งทีก่รอบและไส้แบบเตม็ค�า บอกได้ค�าเดยีวว่า เอาอะไรมาแลก 
ก็ไม่ยอม! มีทั้งไส้เค็ม ไส้หวานให้เลือกตามใจ กับกล่องใหญ่ใน
ราคาสดุคุม้เพยีง 45 บาท หรอืหากรูส้กึว่าในตลาดอากาศร้อน 
อยากจะหาน�้าเย็นๆ มาดับร้อน ต้องร้านน�้าสตรอเบอร์รี่ปั่น  
“ร้านนะก๊าก” ชื่อร้านไม่ธรรมดา น�้าสตรอเบอร์รี่ปั ่นที่นี่ก ็
ไม่ธรรมดาเช่นกัน ด้วยรสชาติเปรี้ยวอมหวานเข้มข้นก�าลังดี  
เสริมทัพด้วยโยเกิร์ตและนมข้นหวานท่ีเข้ากันอย่างลงตัว  
แถมยังมีท็อปปิ้งให้เลือกแบบจัดเต็ม ราคาแก้วละ 25 - 30 บาท

Langsuan Market, Yummy Food 
Source for EGAT Community
The ancient saying “an army marches on its stomach”  
is actually true. In a vast working place with thousands  
of staffs at the headquarters of the Electricity Generating 
Authority of Thailand (EGAT); an essential source of  
power of the country, there is yummy food source  
behind the wal l .  I t  is  cal led “Langsuan Market”,  
where we can find many kinds of food with marvelous  
tastes and affordable prices. Let me take you to  
experience both can’t miss savoury dishes and desserts.

Lunch time at the EGAT Langsuan market is the most 
vivacious moment. Its prominent point is that people can 
get both of meat dish and sweet over there. “Auntie Kai” 
is a first restaurant we are going to stop by. A chicken with 
rice cooked in chicken broth is superb and deserves  
a thumps up. Its aromatic rice is served with luscious  
chicken meat and original formula sauce. This menu costs 
30 baht per dish and 40 baht for special dish with full  
of chicken meat on top of rice. The taste is worth every 
single calorie. 
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ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่า กฟผ. ส�านักงานใหญ่เป็น 
แหล่งรวมที่สุดในหลายเรื่อง นอกจากจะมีโรงไฟฟ้า
พระนครเหนือที่ทันสมัยท่ีสุดแล้ว ยังมีตลาดหลังสวน 
ที่รวมของอร่อยไว้หลากหลาย ครั้งหน้าลองหาเวลา 
แวะมาสัมผัสความอร่อยด้วยตัวคุณเอง ท่ีน่ีเปิดทุกวัน
จันทร์ถึงศุกร์ ตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าถึงบ่ายโมง อย่าเผลอ 
มาผิดวันเวลา เดี๋ยวจะพลาดความอร่อยเด็ดไปอย่าง 
น่าเสียดาย

After meat dish, It’s time for sweets. Just walking a bit 
further, there comes sweet smell in the air. Its sources 
are from “Mali, Traditional Roasted Banana” shop, 
where we can find superb roasted banana that soaked 
with sweet coconut milk. Then, at “Thai Traditional 
Crispy Pancake” shop, we can have crispy pancakes 
with choices of salty and sweet fillings. Their tastes are 
so good you would not trade them with anything else! 
They are pan-fired and packed into a big box for 45 baht 
only. Moreover, to cool down a hot summer day or if 
you are thirsty, let’s go to “Nakark”, a beverage place 
with quite a cool name. Its sweet and sour strawberry 
smoothie is fabulous. Then, let’s equip the troops more 
with yogurt and sweeten condensed milk with choices 
of topping. The price is only 25 - 30 baht per one serving.

It is unbelievable that besides of the North  
Bangkok Power Plant, which is the most modern  
power generating station, Langsuan market is also  
located in the same area at the EGAT headquarters  
as well. You can stop by to taste yummy foods over 
there by yourselves. It opens from 7 a.m. - 1 p.m. on 
Monday to Friday. Do not drop by on wrong date and 
time to avoid accidental missing of such delicious foods.

Chim Chill ShopChim Chill Shop ชิม ชิล ช้อป5 6
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