




การใช้พลังงานไฟฟ้ายังคงเพิ่มขึ้นตามความเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งในการผลิต
ไฟฟ้าของประเทศไทยพึ่งพาก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงสูงถึงเกือบร้อยละ 70 ขณะท่ี 
ก๊าซธรรมชาติจากแหล่งที่ใช้อยู ่ ไม่ว่าจะเป็นอ่าวไทยหรือในประเทศเพื่อนบ้าน  
มปีรมิาณทีล่ดลงเรือ่ย ๆ   การหาทางออกโดยใช้เชือ้เพลิงอืน่ ๆ  เช่น ถ่านหนิ และนวิเคลยีร์  
ยังมีข้อกังวลในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย หากมองท่ีพลังงาน 
ทดแทน เช่น พลังงานลม และพลังงานแสงอาทิตย์ ยังติดอยู่ที่ความไม่แน่นอนของ 
พลังงานที่ได้ สถานการณ์วันน้ีท�าให้เรามองเห็นถึงโอกาสที่จะเกิดปัญหาการขาดแคลน
พลังงานไฟฟ้าในอนาคต แต่แน่นอนว่าการจัดหาเชื้อเพลิง หรือการสร้างโรงไฟฟ้า 
ขึ้นมาสักแห่ง เพื่อมาเสริมความมั่นคงด้านพลังงาน ไม่ใช่เรื่องที่สามารถคิดและท�าได ้
ในระยะเวลาอันส้ัน ทางเลือกอีกทางหนึ่ง ณ เวลานี้ จึงมาอยู่ที่การจัดหาเชื้อเพลิง 
น�าเข้า อย่างก๊าซธรรมชาติเหลว หรือ LNG ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  
(กฟผ.) ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้เป็นผู้จัดหา LNG นับเป็นบทบาทใหม่ของ กฟผ. 
นอกเหนือจากภารกิจการผลิตและจัดส่งพลังงานไฟฟ้า 
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Electric power consumption is increasing constantly in accordance with 
an economic growth. Thailand’s electricity generation highly depends on 
natural gas, which is used as fuel for almost 70% of total fuel consumption. 
The quantity of natural gas from existing sources including the gulf of 
Thailand and neighboring countries have been continually decreased.  
To replace natural gas with coal and nuclear involves safety and  
environmental issues while renewable energy like wind and solar is  
intermittent. These current situations make us realize that there would be 
possibility of inadequate electricity supply in the future. Nonetheless,  
fuel acquisition or power plant construction for strengthening power  
security cannot be completed within a short period. An option available 
at this moment is an import of liquefied natural gas or LNG. Therefore,  
the Government appointed Electricity Generating Authority of Thailand 
(EGAT) to procure LNG. In addition to electric power generation and  
transmission, procurement of imported liquefied natural gas or LNG  
becomes EGAT’s new role and responsibility.   

This 2017 year end edition of EGAT MAGAZINE introduces to you a 
Floating Storage Regasification Unit: FSRU, which is EGAT’s project 
implemented to create a long-term supply security of natural gas for 
electricity generation.

Editor’s 
Note
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การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) น้อมส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
อันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  
ขอร่วมเป็นหนึง่ในการท�าความด ีถวายเป็นพระราชกศุล อาท ิโครงการบรรพชาอปุสมบทหมู่ 
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
บรมนาถบพิตร โดยผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. เข้าร่วมโครงการบรรพชาหมู่ครั้งนี้ ณ วัดปัญญา-
นันทาราม จังหวัดปทุมธานี กิจกรรมจิตอาสาท�าความสะอาดทางเท้าและประดับตกแต่ง
ดอกไม้สีเหลือง กิจกรรม “ด้วยรัก ด้วยหัวใจ ด้วยสองมือ ท�าเพื่อพ่อ” โดยผู้ปฏิบัติงาน 
กฟผ. ร่วมกันปรงุอาหารและจดัเตรยีมน�า้ด่ืม เพือ่น�าไปแจกจ่ายประชาชนทีเ่ดนิทางมาร่วม 
พระราชพิธถีวายพระเพลงิพระบรมศพ พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช  
บรมนาถบพติร นอกจากนี ้หน่วยงาน กฟผ. ทัว่ประเทศยงัพร้อมใจกนัประดับและตกแต่ง
ส�านักงานด้วยดอกดาวเรืองและดอกไม้สีเหลือง ตลอดช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพ อันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสิ่งส�าคัญอย่างย่ิงคือ กฟผ.  
ยงัได้ร่วมมอืกบัทกุภาคส่วนในการถวายงาน ดแูลความมัน่คงของระบบไฟฟ้าเพือ่สนบัสนนุ
งานพระราชพธีิถวายพระเพลงิพระบรมศพ ให้เป็นไปด้วยความเรยีบร้อยและสมพระเกียรติ 
ที่สุด

กฟผ. รวมใจเป็นหนึ่งเดียวกับชาวไทยทั้งประเทศ 
ทำาความดีถวายพ่อ

4 Open House ใกล้ชิดริมรั้ว



With deepest gratitude of His Majesty 
the late King Bhumibol Adulyadej's boundless 
and gracious kindness and as an act of 
charity, Electricity Generating Authority of 
Thailand (EGAT) took part in doing good 
deeds. An ordination of Buddhist monks in 
group, in which EGAT’s officials participated  
at Wat Panyanantaram, Pathum Thani  
Province, was taken to offer to His Majesty 
the Late King as a royal merit. Volunteer 
projects including pavement cleaning,  
decorating places with yellow flowers and 
“Working with Love, Heart and Both Hands 
for the Father” activity were arranged. 
EGAT’s officials joined hands to cook food 
and prepare drinking water to hand out  
to people who came to participate in  
the Royal Cremation of His Majesty King  
Bhumibol Adulyadej. Moreover, EGAT’s  
offices throughout the country conjoined  
to decorate their service facilities with marigold  
and yellow flowers during the whole period 
of the royal cremation ceremony to express 
loyalty. Most importantly, EGAT provided 
cooperation to all sectors, which worked 
dedicatedly, by maintaining power security 
to ensure smooth procedure and glorify the 
beloved king during the royal cremation 
ceremony.

EGAT Unifies with All Thais 
in Oneness to Do Good Deeds 

for the Father 
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การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เข้าร่วมรับรางวัลในงาน  
“ร้อยด้วยใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจ�าปี 2560 ที่จัดขึ้นโดยองค์การบริหาร
จัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ในงานดังกล่าว กฟผ. ได้รับ 
หลากหลายรางวัล ดังนี้ โล่รางวัลการขึ้นทะเบียนโครงการลดก๊าซเรือนกระจก
ภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) 4 รางวัล จากโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังน�้าท้ายเขื่อนนเรศวร โครงการโรงไฟฟ้าพลังน�้าล�ารางชลประทาน 
(เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล และเข่ือนแก่งกระจาน) โครงการระบบผลิตไฟฟ้า
จากกังหันลม 2.5 เมกะวัตต์ ที่โรงไฟฟ้าล�าตะคอง และโครงการปรับเปล่ียน
อุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างภายในสถานีไฟฟ้าแรงสูง รวมท้ังรางวัลการรับรอง
ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกจากโครงการโรงเรียนสีเขียวในการให้การ
สนับสนุนกิจกรรมของชุมชน ตามกลไก Low Emission Support Scheme 
(LESS) อีกด้วย

นอกจากนี้ กฟผ. ยังได้รับประกาศนียบัตรรับรองการใช้เครื่องหมาย
คาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร ซึ่งมี 11 หน่วยงานภายในของ กฟผ. ที่ได้รับการ
รับรอง ซึ่งนับเป็นความภาคภูมิใจของ กฟผ. ในการเป็นผู้น�าภาคการผลิตไฟฟ้า 
เพื่อการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย และยังคงมุ่งมั่นที่จะด�าเนินงาน 
ต่อไปอย่างต ่อเนื่อง เพื่อเป ็นส ่วนหน่ึงของประเทศไทยในการร ่วมลด 
ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และตอบสนองเป้าหมายการลด 
ก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย 

กฟผ. ภาคภูมิใจในรางวัล
โครงการลดก๊าซเรือนกระจก

EGAT Is Proud of Awards 
Granted for Its Greenhouse 

Gas Reduction Projects   

Electricity Generating Authority of  
Thailand (EGAT) received awards from the 
2017 “Pooling Efforts to Reduce Global 
Warming” activity, which was arranged by  
Thailand Greenhouse Gas Management 
Organization (Public Organization). EGAT 
received 4 of Thailand Voluntary Emission 
Reduction Program Awards granted for  
its Naresuan Hydropower Project, Hydro-
power Generation on Existing Irrigation  
Projects (Mae Ngat Somboon Chon Dam  
and Kaeng Krachan Dam), Power Generated 
from 2.5 MW wind turbines at Lam Takhong 
Dam Project and Changes of Electrical  
Equipment and Lightings in High-Voltage 
Substation Project. Moreover, EGAT also 
received a Greenhouse Gas Reduction  
Award from implementing Green School 
Project as EGAT has been supporting  
community act iv i t ies in accordance  
with an Emission Support Scheme (LESS).

In addition, EGAT received a Carbon 
Footprint of Organization Certification 
whereby 11 of EGAT’s service facilities were 
certified accordingly. As a leader of an  
electricity sector that supports Thailand’s 
greenhouse gas management, EGAT is  
committed to continuing its operations and 
taking part to mitigate problems caused by 
the global climate change in order to fulfill 
Thailand’s greenhouse gas reduction target. 
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นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ ผู ้ว ่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) พร้อมคณะผู ้บริหาร เข้ารับรางวัล  
ASEAN Coal Awards 2017 ซ่ึงจัดขึ้นในการประชุม ASEAN 
Energy Business Forum 2017 ณ โรงเเรมคอนราด กรุงมะนิลา  
ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 โดยโรงไฟฟ้า 
และเหมืองแม่เมาะ กฟผ. ได้รับ 2 รางวัล ได้แก่ 1. รางวัลชนะเลิศ 
Best Practice for Surface Coal Mining Category จากผลงาน  
“Mae Moh Lignite Mine” และ 2. รางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับที่ 1 Corporate Social Responsibility (CSR) Category 
จากผลงาน “The Community Collaboration for Sustainable 
Development in Mae Moh District”

ทั้งนี้ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ได้ส่งผลงานของ กฟผ. เข้าร่วม
ประกวด ASEAN Coal Awards 2017 ส่งผลให้คณะกรรมการ
คัดเลือกองค์กรที่มีความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ ของกิจการถ่านหิน
ของอาเซียน Board of Judge (BOJ) for ASEAN Coal Awards 
ได้คัดเลือกให้ผลงานของ กฟผ. ได้รับ 2 รางวัลดังกล่าว ซึ่งเป็น 
เครื่องยืนยันถึงการด�าเนินงานตามมาตรฐานระดับนานาชาติ  
โดย กฟผ. ได ้ปฏิบัติตามมาตรฐานที่ ดีระดับอาเซียน ทั้งใน
ด้านการใช้เทคโนโลยีสะอาดส�าหรับถ่านหินในการผลิตไฟฟ้า 
โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งด�าเนินงานโดยค�านึงถึง
ความรับผิดชอบต่อสังคม

On September 27, 2017, Mr. Kornrasit Pakchotanon,  
the Governor of Electricity Generating Authority of 
Thailand (EGAT) and a group of executives received 
ASEAN Coal Awards 2017 which was held in ASEAN 
Energy Business Forum 2017 at Conrad Hotel,  
Manila, Philippines. The 2 awards were bestowed 
to EGAT’s Mae Moh Power Plant. They included the 
wining prize in the Best Practice for Surface Coal 
Mining Category under the topic “Mae Moh Lignite  
Mine” and the first runner-up in the Corporate  
Social Responsibility (CSR) Category under the  
topic “the Community Collaboration for Sustainable  
Development in Mae Moh District”

The Department of Mineral Fuels submitted EGAT’s 
both projects to contest on the ASEAN Coal Awards 
2017. As a result, Board of Judge (BOJ) for ASEAN  
Coal Awards selected EGAT’s projects to win the  
2 prizes. Both prizes guarantee that EGAT’s Mae Moh  
Power Plant has been operated in accordance with  
international standards whereby its clean coal  
technology and corporate social responsibility  
comply with ASEAN regional regulations.

โรงไฟฟ้าและเหมืองแม่เมาะ คว้า 2 รางวัล
ในเวที ASEAN Coal Awards 2017 

Mae Moh Power Plant Wins 2 Prizes 
from ASEAN Coal Awards 2017 
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สถานีไฮเคเบิลทีวี จัดเสวนา “ทิศทางการพัฒนาเทพา เม่ือมี
โรงไฟฟ้า” ณ โรงแรมเพ็ชรมี รีสอร์ท อ�าเภอเทพา จังหวัดสงขลา  
โดยมีนายสนอง จันทร์รักษ์ นายอ�าเภอเทพา นายเฉลิมพล  
ทิพย์มณี นายกเทศมนตรีต�าบลเทพา และนายวีระชัย ยอดเพชร 
หัวหน้าโครงการเตรียมงานพัฒนาโรงไฟฟ้าเทพา ตัวแทนการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมเสวนา โดยมีผู้เข้าร่วมงาน 
เสวนามากกว่า 120 คน ท้ังน้ี เวทีเสวนามองว่าการมีโรงไฟฟ้า 
ในพื้นที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว แต่ขอให้ กฟผ. 
ช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมในพื้นท่ีท้ังช่วงก่อนและหลังการก่อสร้าง 
โรงไฟฟ้าแล้วเสร็จ

นายสนอง จันทร์รักษ์ นายอ�าเภอเทพา จังหวัดสงขลา ในฐานะ
ตัวแทนจากหน่วยงานราชการกล่าวว่า เริ่มแรกยังมีความไม่แน่ใจ
เรื่องความปลอดภัยของโรงไฟฟ้า แต่หลังจากที่ได้ไปศึกษาข้อมูล 
และได้ไปดูที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดล�าปาง ได้เห็นว่ากระบวนการ
ผลิตไฟฟ้าไม่ได้น่ากลัวหรืออันตรายอย่างที่คิด และได้พูดคุยกับ
รองนายกเทศบาลแม่เมาะ ซ่ึงระบุว่าคนท่ีแม่เมาะอิจฉาคนเทพา
ที่จะมีโรงไฟฟ้าที่ได้ผ่านการลองผิดลองถูกมาหมดแล้ว อย่างไร 
ก็ตามยังคงมีความกังวลในเรื่องของสิ่งแวดล้อม ซึ่งขอให้ กฟผ.  
จัดท�ารายงานและชี้แจงการจัดเก็บข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมให้ชัดเจน 
เปรยีบเทยีบข้อมลูตัง้แต่ก่อน ระหว่าง และหลงัมโีรงไฟฟ้า เพือ่ให้เหน็ 
ข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยทางพื้นที่พร้อมที่จะให้ กฟผ. เข้าไปติดตั้ง 
เครื่องตรวจสอบสภาพอากาศ

Hi Cable TV Station arranged a discussion on  
a topic “Development Direction for Thepha When  
a Power Plant Is Constructed” at Petch Mee Resort,  
Thepha District, Songkhla Province. Mr. Sanong  
Chantaruk, Chief Distr ict Officer of Thepha;  
Mr. Chaleampol Tipmanee, Chief Executive of  
Thepha Sub - district Administrative Organization;  
and Mr. Veerachai Yodpetch, a Head of Preparation  
Project for Thepha Power Plant Development  
who was a representative of Electricity Generating 
Authority of Thailand (EGAT) presented at the  
forum. There were more than 120 participants at  
the discussion. The discussants opined that having  
the power plant in the area would cause fast  
development to locality; however, EGAT should 
look after the environment both before and after  
completing the power plant construction.  

Mr. Sanong Chantaruk, Chief District Officer  
of Thepha District, Songkhla Province, as the  
representative of government agencies, said that at 
the beginning people did not have confidence on the 
power plant’s safety. After studying some information  
and visiting Mae Moh Power Plant at Lampang  
Province, he saw that electricity generating process 
was not as frightful or dangerous as he ever thought. 
He also talked to Deputy Chief Executive of Mae Moh 
Administrative Organization who said that people in 
Mae Moh was kind of envy because Thepha people 
would have the power plant in the area after all trial 
and error. Nonetheless, there were some concerns 
regarding environment. Thus, EGAT should prepare 
a report and clarify clearly how EGAT would collect 
pieces of environmental information and have them 
compared before, during and after the power plant  
construction in order to create evidence-based  
information. Moreover, Thepha was ready for the 
installation of air monitoring equipment.

เทพาจัดเสวนา 
“ทิศทางการพัฒนาเทพา เมื่อมีโรงไฟฟ้า” 

“Development Direction for Thepha 
When a Power Plant Is Constructed” 
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ฝ ่ายพัสดุและจัดหาต ่างประเทศ การไฟฟ ้าฝ ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดการรับและเปิดซองประกวดราคา 
งานจัดหาและจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูง 115 เควี (kV)   
สิงห์บุรี (GIS) ส�าหรับโครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้า 
ที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานระยะท่ี 2 และแผนงานติดตั้ง 
ระบบดับเพลิงสถานีไฟฟ้าแรงสูง ระยะท่ี 3 โดยมีผู ้ยื่นซอง 
ประกวดราคา จ�านวน 7 ราย เม่ือวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2560  
ณ อาคาร ท.101 ส�านักงานใหญ่ กฟผ.

ทั้งนี้ กฟผ. ได้ทยอยปรับปรุงสถานีไฟฟ้าแรงสูงอย่างต่อเนื่อง  
ให้มีความทันสมัย และเพื่อสร้างความมั่นคงของระบบไฟฟ้า 
ให้มีมากขึ้น โดยได้ปรับปรุงสถานีไฟฟ้าแรงสูงจากระบบเดิมคือ 
Air Insolated Switchgear (AIS) มาเป็นระบบ Gas Insolated  
Switchgear (GIS) หรือสถานีไฟฟ้าท่ีใช้ก๊าซเป็นฉนวน โดย
ลักษณะลานไกไฟฟ้าจะเป็นท่อโลหะกลม ๆ ต่อถึงกัน ส่งผลให้
สถานีมีความกะทัดรัดมากข้ึน โดยมีพื้นที่ส�าหรับติดตั้งอุปกรณ์
กลางแจ้งลดลงค่อนข้างมาก ซ่ึงลดลงกว่าสถานีไฟฟ้าแรงสูง 
แบบเดิม (AIS) ถึงร้อยละ 10 - 40 และสิ่งที่ส�าคัญที่สุดของระบบ
แบบใหม่นี้ คืออุปกรณ์ส่วนใหญ่อยู่ภายในท่อ ฉะน้ันผลกระทบ 
จากสิ่งแวดล้อม ภายนอก อาทิ ฝนฟ้าคะนอง สัตว์ หรือพืช ที่จะมา 
สัมผัสกับอุปกรณ ์ที่ มี ไฟฟ ้าอยู ่และท�าให ้ เ กิดไฟดับได ้นั้น 
จะไม่เกิดขึ้นอีก โดยระบบน้ีได้เริ่มใช้งานแล้วในสถานีไฟฟ้าแรงสูง 
ในหลายสถานี โดยเฉพาะในกรุงเทพและปริมณฑล

On November 2, 2017 at the T. 101 Building, EGAT 
Headquarters, the Foreign Supply and Procurement  
Division, Electricity Generating Authority of Thailand 
(EGAT) received and opened bids for supply and  
construction of 115 kV Sing Buri Substation (GIS) in  
accordance with the Transmission System Expansion  
and Renovation Project; Phase 2 and the Fire  
Suppression System Installations at Substations Plan; 
Phase 3. There were totally 7 bidders.  

EGAT has continually improved its substations 
one after another to ensure their recentness and to 
stabilize power system. The systems at substations are 
upgraded from Air Insolated Switchgear (AIS) to be Gas 
Insolated Switchgear (GIS) or Gas-insulated Substation 
where compact metal encapsulated switchgears are 
installed and can be safely operated in confined spaces. 
As a result, EGAT’s substations become more compact 
with 10 - 40 % smaller outdoor spaces for equipment  
installations. Most importantly, as most pieces of  
electrical equipment are installed in pipes, affects from 
external environment such as thunderstorm, animals or 
plants, which could come into contact with components 
and cause power failure, will have zero-probability 
At present, the new system is employed at many  
substations, especially in Bangkok and perimeter.  

จ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูง 115 kV 
สิงห์บุรี แบบ GIS

Construction of 115 kV 
Sing Buri Substation (GIS)
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FSRU ทางเลือกใหม่
สำ�หรับเชื้อเพลิงนำ�เข้� 
เสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าไทย
FSRU; a New Option for Fuel Imported to 
Strengthen Thailand’s Power Security

ปัจจบุนัเชือ้เพลงิทีใ่ช้ส�าหรบัการผลติไฟฟ้าของ
ประเทศไทยมีหลายชนิด แต่เชื้อเพลิงที่ใช้มากที่สุด
คือก๊าซธรรมชาติ ถึงร้อยละ 62.87 ของเชื้อเพลิง
ทั้งหมดที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า นอกนั้นเป็นถ่านหิน 
พลังงานหมุนเวียน น�้ามันเตา น�้ามันดีเซล โดยก๊าซ
ธรรมชาติชนิดหนึ่งท่ีสามารถน�ามาใช้ผลิตไฟฟ้า 
ได้นั้น เรารู้จักกันในชื่อของ “LNG” 

ก๊าซธรรมชาติเหลว หรือ Liquefied Natural 
Gas : LNG คือ ก๊าซธรรมชาติที่มีองค์ประกอบของ
มีเทนเป็นหลัก ถูกแปลงสภาพให้เป็นของเหลวโดย
การลดอุณหภูมิเหลือ -160 องศาเซลเซียส จะท�าให้
มปีริมาตรลดลง 600 เท่า เพือ่ให้สะดวกต่อการขนส่ง 
ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันของไทยที่มี
ความต้องการใช้และการจดัหาก๊าซธรรมชาตเิพิม่ขึน้ 

ต า ม แ ผ น พั ฒ น า ก� า ลั ง ผ ลิ ต ไ ฟ ฟ ้ า ข อ ง
ประเทศไทย (PDP 2015) ปริมาณก๊าซธรรมชาติ
จากแหล่งในอ่าวไทยและเมยีนมา ท่ีส่งมาตามระบบ
ท่อมีปริมาณลดลงเป็นล�าดับ โดยมีสาเหตุส�าคัญ
มาจากปริมาณส�ารองที่พิสูจน์แล้วตามสัญญามี
ปริมาณลดลง เนื่องจากก๊าซดังกล่าวถูกน�ามาใช้ใน
ภาคอุตสาหกรรมกว่า 50 ปี ทั้งในการผลิตกระแส
ไฟฟ้าเป็นเชือ้เพลงิในยานพาหนะ และให้ความร้อน
ในโรงงานอุตสาหกรรม ท�าให้ประเทศไทยต้องเพิ่ม
สัดส่วนการพึ่งพาการน�าเข้าเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ
เหลวอย่างต่อเนื่อง

At present, many kinds of fuel are used for Thailand’s electricity 
generation. Among them, natural gas is the most commonly used 
whereby its proportion is 62.87% of total fuel consumption including 
coal, renewable energy, bunker oil and diesel. “LNG” is a kind of 
natural gas which is used for electricity generation.     

 Liquefied Natural Gas or LNG’s main composition is methane. 
It is converted to be a liquid state by a cooling process at -160 °C. 
In the liquid state, the volume of gas is reduced for 600 times for  
transportation convenience. Therefore, LNG is consistent with 
Thailand’s current situation that requires higher volume of natural gas. 

 According to Thailand Power Development Plan (PDP 2015), 
the volume of natural gas from the Gulf of Thailand and Myanmar 
becomes lower continually. The major cause is that their proven 
reserves in accordance with contracts are decreased. The natural gas 
from such sources has been used for over than 50 years as fuel for 
electricity generation, vehicles and heating systems in plants in the 
industrial sector. Subsequently, Thailand has to increase unceasingly 
the volume of imported natural gas.
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        การแสวงหาเชื้อเพลิงทางพลังงาน
ไม่สามารถสร้างได้ในวันเดียว 
แต่เกิดจากกระบวนการ
วางแผนพัฒนาล่วงหน้าหลาย ๆ ปี 
Pursuit of energy fuels cannot be 
done within a day; it requires 
planning and development process 
for several years ahead.

สถ�นก�รณ์ LNG ในประเทศไทย
นำ�ไปสู่โครงก�ร FSRU โดย กฟผ.

FSRU ย่อมาจาก Floating Storage and Regasification Unit 
แปลได้ว่า โครงการสถานีเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติ 
จากของเหลวเป็นก๊าซแบบลอยน�้า เป็นโครงการท่ีเกิดขึ้นเพื่อ 
การสร้างความม่ันคงในการจัดหาก๊าซธรรมชาติระยะยาว และ 
การรองรับเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ โดยการน�าเข้าก๊าซธรรมชาต ิ
ที่ผ ่านกระบวนการเปลี่ยนสถานะเป ็นก ๊าซธรรมชาติเหลว  
(Liquefied Natural Gas - LNG) และขนส่งโดยเรือขนส่ง LNG 
เดินทางมายังท่าเทียบเรือประเทศปลายทาง ก่อนจะขนถ่าย LNG 
เข้าสู่ FSRU เพื่อแปลงสภาพเป็นก๊าซส่งเข้าสู่ท่อล�าเลียงไปยัง 
จุดหมายปลายทางต่อไป

ปัจจุบันประเทศไทยใช้ก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยและน�าเข้า
จากประเทศเพื่อนบ้าน เนื่องจากปริมาณก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย 
เร่ิมลดลง แต่ความต้องการใช้ในภาคอุตสาหกรรมกลับสูงขึ้น  
โดยคาดการณ์ว่าจากปัจจุบัน 5 ล้านตันต่อปี จะเป็น 22 ล้านตัน 
ต่อปี ในปี 2579 โดยคิดเป็นสัดส่วนของ LNG ที่เพิ่มขึ้นจาก 
ร้อยละ 7 เป็นร้อยละ 70 ของปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติของ
ประเทศ ประกอบกับการต่ออายุสัมปทานรอบใหม่ยังไม่ชัดเจน  
ท�าให้ต ้องน�าเข ้าก ๊าซธรรมชาติเหลวเพ่ิมขึ้น อย่างไรก็ตาม  
การแสวงหาเชื้อเพลิงทางพลังงานไม่สามารถสร้างได้ในวันเดียว  
แต่เกิดจากกระบวนการวางแผนพัฒนาล่วงหน้าหลาย ๆ ปี หรือ 
การที่เรามีไฟฟ้าใช้ในวันนี้ก็เกิดจากการวางรากฐานการจัดหา 
เชื้อเพลิง การผลิต และระบบส่งเมื่อหลายปีก่อน

จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น มติการประชุมคณะกรรมการ 
นโยบายแห่งชาติ (กพช.) ได้เห็นชอบหลักการแข่งขันกิจการ 
ก๊าซธรรมชาต ิโดยมอบหมายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 
หรือ กฟผ. เป็นผู้จัดหา LNG รายใหม่ และด�าเนินโครงการ FSRU

LNG Situation in Thailand Led to 
EGAT’s FSRU Project

FSRU stands for a Floating Storage and  
Regasification Unit. It refers to a floating station  
storing and regasifying liquefied natural gas to its  
original gaseous state. The FSRU project is operated  
to create a long-term and stable supply of natural 
gas as well as accommodating fuel imported from 
aboard. Liquefied Natural Gas or LNG transported 
by a LNG carrier to the destination harbor will be  
transferred to FSRU where LNG is regasified and 
delivered via pipelines to terminal points. 

Currently, Thailand is utilizing natural gas  
derived from the Gulf of Thailand and imported from 
neighboring countries. The natural gas in the Gulf of 
Thailand is lessened; however, the industrial sector’s 
demand of gas is growing. It is expected that from 
5 million tons per year in the present, the demand 
of gas will become 22 million tons per year in 2036. 
The proportion of LNG will be increased from 7% to 
be 70% of natural gas used within the country. As 
gas concession renewal is still obscure, the country 
cannot avoid importing a higher volume of LNG. 
Nonetheless, acquisition of fuel cannot be done 
within a day; it requires planning and development 
process for several years ahead. In other words,  
we are having electricity for consumption today 
because fuel acquisition as well as electricity  
production and transmission processes were well- 
prepared many years ago.

Due to the recent s i tuat ion; there was  
a meeting resolution of the Energy Regulatory  
Commission (ERC) which adopted principles of 
natural gas business competition. The ERC, then, 
assigned Electricity Generating Authority of Thailand 
(EGAT) to procure LNG from new providers as well 
as undertaking the FSRU operations.
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องค์ประกอบของโครงการ FSRU 
ของ กฟผ. แบ่งเป็น 3 โครงการ

1. โครงการสถานีเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติ
จากของเหลวเป็นก๊าซแบบลอยน�้า (FSRU) : มีลักษณะเหมือนเรือ  
ท�าหน้าที่กักเก็บและเปลี่ยนเป็นสถานะก๊าซ เพ่ือส่งไปยังโรงไฟฟ้า 
ด้วยท่อส่งก๊าซธรรมชาติ โดยสถานี FSRU สามารถรับ LNG  
ได้สูงสุดถึง 260,000 ลูกบาศก์เมตร

2.  โครงการท่าเทียบเรือ FSRU : เป็นโครงสร้างพื้นฐาน 
ที่ยึดสถานี FSRU ให้ลอยในต�าแหน่งเดิมเพื่อรองรับเรือขนส่ง 
ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG Carrier - LNGC) 

3. โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติจาก FSRU ไปยังโรงไฟฟ้า
พระนครใต้ เป็นระยะทาง 60 กิโลเมตรโดยประมาณ 

กฟผ. กับก�รจัดส่ง LNG 
ในโครงก�ร FSRU ครั้งแรก

จากมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายแห ่ งชาติ 
(กพช.) เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับเชื้อเพลิงให้กับประเทศ  
และเสริมความมั่นคงในการจัดหาก๊าซธรรมชาติในระยะยาว กพช.  
มอบหมายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็น 
ผู้ด�าเนินโครงการ FSRU รายใหม่ในพื้นท่ีอ่าวไทยตอนบน เพื่อ
น�าเข้า LNG ในปริมาณ 5 ล้านตันต่อปี และจัดส่งให้กับโรงไฟฟ้า
พระนครใต้ โดยโรงไฟฟ้าพระนครใต้มีความต้องการใช้ LNG 
ประมาณ 3 ล้านตันต่อปี ดังน้ัน จึงส่งอีก 2 ล้านตันต่อปีไปยัง 
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ รวมทั้งจัดส่งก๊าซธรรมชาติเข้าสู่โครงข่าย
ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติในปัจจุบัน โดยก�าหนดส่งก๊าซธรรมชาติ
ได้ ในปี 2567

คว�มก้�วหน้�ของโครงก�ร FSRU ในปัจจุบัน
กฟผ. จะจัดท�ารายงาน EIA (Environmental Impact 

Assessment) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
และจัดงานด้านมวลชนสัมพันธ ์และประชาสัมพันธ ์ ช้ีแจง 
รายละเอียดแก ่หน ่วยงานและผู ้ ท่ี มีส ่วนเก่ียวข ้อง รวมถึง 
การก�าหนดจัดรับฟังความคิดเห็น 2 ครั้ง โดยครั้งแรกในระหว่าง 
วนัที ่22 - 25 พฤศจกิายน 2560 ท่ีศาลากลางจงัหวดัสมทุรปราการ  
ตามกระบวนการจัดท�ารายงาน และเสนอรายงาน E IA  
ฉบับสมบูรณ์ต่อส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม (สผ.) ซ่ึงกระบวนการในการจัดท�ารายงาน 
เรื่องสิ่งแวดล้อม และความเป็นไปได้ในการด�าเนินโครงการคาดว่า 
จะแล้วเสร็จ ภายในปี 2561

EGAT’s FSRU comprises 3 projects:
1. The Floating Storage and Regasification Unit 

(FSRU) which features similarly to a ship where LNG 
is stored and regasified before being transferred via 
pipeline to power plants. The highest volume of LNG 
that the FSRU is able to receive is 260,000 cubic meters.

2.  The FSRU Harbour Project which is an  
infrastructure anchoring the FSRU to float at the same 
position in order to accommodate the LNG Carrier 
(LNGC). 

3.  The Pipeline Project for transferring natural 
gas from the FSRU to South Bangkok Power Plant. Its 
length is 60 kilometers approximately.  

EGAT and Its First LNG Transfer under 
the FSRU Project

With regard to the country’s preparedness for fuel 
supply and long-term supply security of natural gas 
as mentioned in the Energy Regulatory Commission 
(ERC)’s meeting resolution, ERC appointed Electricity 
Generating Authority of Thailand (EGAT) to operate 
the FSRU project, where its site is at the upper part of 
the Gulf of Thailand, to accommodate imported LNG  
for 5 million tons per year approximately. 3 million 
tons of LNG will be transferred to South Bangkok  
Power Plant and another 2 million tons to North  
Bangkok Power Plant. Moreover, this project is  
scheduled to be able to transfer natural gas to its 
existing pipeline network in 2024. 

Progress of the FSRU Project at Present
EGAT shall prepare EIA Report (Environmental  

Impact Assessment Report), press and public  
relations event to clarify details of the project to  
relevant agencies and persons as well as 2  
public hearings. The first hearing will be held on 
November 22 - 25, 2017 at Samut Prakan City Hall.  
All activities will be done in accordance with  
a reporting process. A full content version of EIA Report 
will be presented to Office of Natural Resources and 
Environmental Policy and Planning. The EIA Report 
preparation process and feasibility of the project are 
expected to be completed within 2018.

1 2 Special Story เรื่องพิเศษ
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“Bali”, the No.1 Tourist Destination 
Also Uses Electricity Generated  
from Fossil Fuels

1 6 Energy Update รู้ทันพลังงาน เร่ือง สุภร เหลืองก�าจร / Story by : Suporn Leangkamchorn
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แ  ม้  เ  มื  อ  ง  ท่  อ  ง  เ  ที่  ย  ว  อั  น  ดั  บ  1

“บาหลี”
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เม่ือบาหลีกลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวระดับโลก การขยายตัว
ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยเฉพาะรีสอร์ทที่ผุดข้ึนราว 
ดอกเห็ด ย่อมท�าให้มีความต้องการใช้ไฟฟ้ามากขึ้น การเพิ่มก�าลัง 
ผลิตไฟฟ้าเพื่อสนองความต้องการของนักท่องเท่ียว และ 
คนท้องถิ่นอย่างเพียงพอจึงเป็นเรื่องท่ีมีความส�าคัญ และหนึ่งใน 
แหล่งพลังงานหลักที่สนองความต้องการของคนในเกาะและ 
การท่องเที่ยวของบาหลี คือ โรงไฟฟ้าถ่านหิน Celukan Bawang 
ที่เริ่มจ่ายไฟฟ้าในปี 2558

Since Bali is the world’s tourist attraction, a tourism 
industry expansion causes larger amount of electricity 
consumption, especially resorts that have mushroomed 
over the past years. An increase of electricity production 
capacity to meet requirements of tourists and local 
becomes very important. One of main power sources  
in Bali is Celukan Bawang Coal-Fired Power Plant  
which has supplied electricity since 2015.

Bali Island in Indonesia is a destination where the 
tourists from around the world desire to visit for once at 
least. Bali boasts its beautiful beaches, prosperous coral 
reefs and green forests. The island becomes favorite 
place for adventurists and people who wish to stay  
away from chaos to retreat. TripAdvisor; a famous  
tourism website, named Bali as the number one  
destination chosen by the tourists from around the world 
in year 2017. Bali, then, remains ahead of other tourist 
attractions such as London, Paris and Rome.

1 8 Energy Update รู้ทันพลังงาน



เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซียเป็นจุดหมายปลายทางท่ี 
นกัท่องเทีย่วทัว่โลกต่างต้องการไปเยอืนสักครัง้ในชวีติ ด้วยหาดทราย 
ที่สวยงาม แนวปะการังที่อุดมสมบูรณ์ ป่าไม้ที่เขียวชอุ่ม จึงได้รับ
ความนิยมจากผู้ที่ต้องการหนีความวุ่นวายไปพักผ่อนหย่อนใจและ
ผู้รักการผจญภัย จน TripAdvisor เว็บไซต์ท่องเที่ยวระดับโลก 
ยกให้บาหลเีป็นจดุหมายปลายทางล�าดบัแรกของนกัท่องเทีย่วทัว่โลก 
ในปี 2560 แซงหน้าเมืองท่องเที่ยวอย่างลอนดอน ปารีส และโรม

ก่อนที่บาหลีจะมีพลังงานไฟฟ้าเพียงพอ เพื่ออ�านวยความ
สะดวกให้ผู้มาเยือน จนกระทั่งกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก
ในปัจจุบัน เมื่อ 10 ปีที่ผ่านมาบาหลีเคยขาดแคลนพลังงานไฟฟ้า 
ต้องพึ่งพาไฟฟ้าที่ส่งมาจากเกาะชวาเป็นหลัก ไฟฟ้าที่ดับบ่อยเป็น
อุปสรรคต่อธุรกิจและการลงทุนบนเกาะบาหลีอย่างยิ่ง รัฐบาล
ท้องถิ่นจึงมุ่งพัฒนาระบบไฟฟ้าและสร้างโรงไฟฟ้าบนเกาะเพิ่มขึ้น

หนึง่ในโครงการโรงไฟฟ้าทีไ่ด้รบัการพฒันา เพือ่รบัมือกบัความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าบนเกาะท่องเทีย่วทีเ่พิม่ขึน้ตลอดเวลา คือ โรงไฟฟ้า 
ถ่านหิน Celukan Bawang ในอ�าเภอ Buleleng Regency  
ทางตอนเหนอืของเกาะ ก�าลังผลิต 380 เมกะวตัต์ ซึง่เริม่เดนิเครือ่ง 
ผลติไฟฟ้าในปี 2558 หลงัจากใช้เวลาก่อสร้าง 2 ปี โดยโรงไฟฟ้า 
มีเทคโนโลยีก�าจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์และลดการปล่อย
คาร์บอนไดออกไซด์ ซ่ึงสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลท้องถิ่น 
ที่สนับสนุนการลงทุนและการใช้เทคโนโลยีที่สะอาด เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อมของเกาะ

Before becoming a world-class tourist destination 
with sufficient power to facilitate visitors, Bali in 10 years 
ago did not have enough power and mainly leant on 
electricity supplied from Java Island. Frequent power 
outage was a huge obstacle for business operations and 
investments in Bali. The local government, thus, placed 
emphasis on having electricity system developed and 
constructing more power plants on the island.       

One of the power plant project developed to  
withstand electricity consumption that has increased 
continually is Celukan Bawang Coal-Fired Power Plant in 
Buleleng Regency at the northern part of the island. 
After 2-year period of construction, the power plant 
started to generate electricity in 2015 with the  
production capacity of 380 megawatt. This power plant 
is using flue gas desulfurization and carbon dioxide  
emission reduction technologies which conform to the 
local government policy that promotes investment  
and usage of clean and eco-friendly technologies.
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Energy Update รู้ทันพลังงาน

ปัจจุบันบาหลีมีก�าลังผลิตไฟฟ้าบนเกาะรวมทั้งหมด 960 เมกะวัตต์ ประกอบด้วยโรงไฟฟ้าก๊าซ 
Pemaron ก�าลังผลิต 80 เมกะวัตต์ โรงไฟฟ้าดีเซลและก๊าซ Pesanggaran ก�าลังผลิต 370 เมกะวัตต์ 
โรงไฟฟ้าก๊าซ Gilimanuk ก�าลงัผลติ 130 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าถ่านหนิ Celukan Bawang ก�าลงัผลติ 
380 เมกะวตัต์ ซึง่นบัเป็นแหล่งพลงังานหลกัทีส่นองความต้องการใช้ไฟฟ้าบนเกาะ นอกจากนัน้บาหลียงั
น�าเข้าพลังงานไฟฟ้าจากเกาะชวาผ่านเคเบิลใต้น�้าอีก 340 เมกะวัตต์ โดยสายเคเบิลนี้ ต่อเชื่อมมาจาก 
โรงไฟฟ้าถ่านหิน Paiton ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกของเกาะชวาที่มีก�าลังผลิตสุทธิถึง 4,000 เมกะวัตต์

อย่างไรกต็าม จากการขยายตวัของธรุกิจการท่องเทีย่ว รสีอร์ท และอสงัหารมิทรพัย์ เกาะบาหลทีีมี่ 
เนื้อที่กว่า 5,600 ตารางกิโลเมตร และมีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในช่วงหัวค�่า ซึ่งเป็นเวลาที ่
นักท่องเทีย่วกลบัเข้าโรงแรมเพือ่พกัผ่อนจะยงัมคีวามต้องการใช้ไฟฟ้ามากยิง่ขึน้ไปอกี โดยคาดการณ์ไว้ว่า 
ในอกี 10 ปีข้างหน้า บาหลจี�าเป็นต้องมกี�าลงัผลติไฟฟ้ารวม 3,000 เมกะวตัต์ เพือ่ให้เพยีงพอต่อความต้องการ

ทั้ งนี้  โรงไฟฟ ้าถ ่านหิน Celukan 
Bawang มีแผนขยายก�าลังผลิตเพิ่มขึ้นอีก 
330 เมกะวัตต์ และบาหลียังมีโครงการ 
เครือข่ายระบบส่งเชื่อมโยงระหว่างเกาะชวา
และเกาะบาหลี (Java Bali Crossing) โดย
จะสร้างสายส่งไฟฟ้าแรงดัน 500 กิโลโวลต์ 
ความยาวรวม 220 กโิลเมตร ซึง่จดุทีพ่าดผ่าน 
ช่องแคบบาหลี (Bali Strait) มีความยาว 2.7 
กิโลเมตร เพื่อรองรับการส่งพลังงานไฟฟ้า
ระหว่างเกาะจ�านวน 1,600 เมกะวัตต์

At present, Bali’s electricity  
production capacity in total is 960 
megawatts. All power plants include 
Pemaron, the gas power plant with the 
capacity of 80 megawatts; Pesanggaran, 
the diesel and gas power plant with 
the capacity of 370 megawatts;  
Gilimanuk, the gas power plant with 
the capacity of 130 megawatts and 
Celukan Bawang, the coal-f ired  
power plant with the capacity of 380  
megawatts. They are main power 
sources that ful f i l l  electr ic i ty  
requirement of the island. Moreover, 
Bali also imports power from Java  
Island via a submarine cable for 340 
megawatts. The submarine cable is 
linked from Paiton, the coal-fired  
power plant with the total capacity 
of 4,000 megawatts, which is located 
at east of Java Island.

 โรงไฟฟ้าถ่านหิน Celukan Bawang
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ข้อมูล/Sources of Information:

	Bali named as world’s best tourist destination for 2017 

 http://www.businesstoday.in/current/world/bali-named-as-worlds-best-  
 tourist-destination-for-2017/story/248541.html

	Celukan Bawang power plant to boost Bali’s electricity supply 

 http://www.thejakartapost.com/news/2015/08/14/celukan-bawang-power- 
 plant-boost-bali-s-electricity-supply.html

	Beautiful Tourism and Investment at North BALI, INDONESIA 

 https://www.linkedin.com/pulse/beautiful-tourism-investment-north- 
 bali-indonesia-achmad-zahrul

	Celukan Bawang power station 

 https://www.sourcewatch.org/index.php/Celukan_Bawang_power_station

	Gilimanuk Power Plant - Bali electricity supply & Java Bali Crossing 

 http://www.bigbogbali.com/2016/11/gilimanuk-power-plant-bali-electricity- 
 supply-and-java-bali-crossing.html

However, due to the expansions 
of tourism industry, resorts and real 
estate, the island of Bali with an area 
larger than 5,600 square meters and 
its peak electricity time when the 
tourists stay in hotels during early  
in the evening can cause higher  
consumption of electricity. Within  
the next 10 years, it is expected that 
Bali must have electricity production  
capacity in total at 3,000 megawatts 
in order to meet its requirement on 
power. 

Celukan Bawang Coal-Fired Power 
Plant sets a plan to increase its capacity 
for another 330 megawatts. In addition, 
Bali is operating a power transmission 
project called “Java Bali Crossing”.  
The 500-kilovolt transmission cable 
with a total length of 220 kilometers  
will be constructed. The length of 
cable that passes over the Bali Strait 
is 2.7 kilometers. This project will  
accommodate electricity transmission 
between both islands for 1,600  
megawatts.

 โรงไฟฟ้าถ่านหิน Celukan Bawang
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ด้วยทิศทางการพัฒนาพลังงานของไทยท่ีมีนโยบายส่งเสริมการใช้พลังงาน
หมุนเวียนเพิ่มขึ้น ประกอบกับต้นทุนการผลิตที่ถูกลง ท�าให้มีการเติบโตของการใช้
พลังงานหมุนเวียน ทั้งการผลิตใช้เองและการผลิตในระบบไฟฟ้า แต่เนื่องจากพลังงาน
หมุนเวียนมีข้อจ�ากัดที่ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ต่อเนื่องตามความต้องการใช้ไฟฟ้า 
ที่มีอยู่ตลอดเวลาได้ ท�าให้ “ระบบกักเก็บพลังงาน” กลายเป็น “กุญแจดอกส�าคัญ”  
ที่จะเข้ามาช่วยอุดช่องว่างดังกล่าว

พลังงานหมุนเวียนมีข้อจำากัดที่ไม่สามารถผลิตไฟฟ้า 
ได้ต่อเนื่องตามความต้องการใช้ไฟฟ้าที่มีอยู่ตลอดเวลา 
ทำาให้ “ระบบกักเก็บพลังงาน” กลายเป็น “กุญแจ 
ดอกสำาคัญ” ที่จะเข้ามาช่วยอุดช่องว่างดังกล่าว

In accordance with Thailand’s  
power development direction, a policy 
promoting an increase of the renewable 
energy usage was imposed. Since a 
production cost has been decreasing, the 
renewable energy usages as household 
electricity and power production for 
supplying to the electricity system are 
higher. However, as the renewable  
energy cannot generate electricity  
constantly to fulfill continued demand 
of power; “energy storage system” turns 
to be “important key” which could fill 
the gap. 

แบตเตอรี ่
กักเก็บพลังงาน 
มิติใหม่การบริหาร
ระบบไฟฟ้า กฟผ.

Battery Energy 
Storage : EGAT’s 
New Dimension 
on Electricity 
Management 
System

“แบตเตอรี่” ผู้ช่วยคนสำาคัญของพลังงานหมุนเวียน

“Battery”, Significant Auxiliary 
for Renewable Energy Usage

2 2 Innovation Insight เปิดโลกนวตักรรม เร่ือง / Story by : Mermaid



As the renewable energy 
cannot generate electricity 
constantly to fulfill 
continued demand of 
power; “energy storage 
system” turns to be 
“important key” which 
could fill the gap. 

การกักเก็บพลังงานไฟฟ้าของการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จากอดีต 
ถึงปัจจุบันจะใช้โรงไฟฟ้าพลังน�้าแบบสูบกลับ  
ท�าหน้าที่เป็นแหล่งเก็บส�ารองไฟฟ้าอีกประเภท
หนึง่ โดยตัง้อยูต่ามเขือ่นต่าง ๆ  ทัว่ประเทศ 1,031  
เมกะวัตต์ และก�าลังจะติดตั้งเพิ่มขึ้นอีก 2,100 
เมกะวัตต์ โรงไฟฟ้าประเภทนี้มีข้อจ�ากัดที่ต้องใช้
พืน้ทีท่ีเ่หมาะสมและการลงทนุสงู การเข้ามาของ 
“แบตเตอรีก่กัเกบ็พลังงาน” หรอื Battery Energy 
Storage จึงนับว่ามีความส�าคัญและสอดคล้อง

แบตเตอรี่ทำาอะไรได้บ้าง

What Can the Battery Do?

From past to present, Electricity 
Generating Authority of Thailand (EGAT) 
has been using pumped storage  
hydropower plants as sources for  
energy storages. These plants with a 
total capacity of 1,031 megawatts are 
located at dams throughout the  
country. Their capacity will be  
increased for another 2,100 megawatts. 
However, since the hydropower plant 
has to be constructed at an appropriate 
area with high investment, it becomes  
restriction. At present, a larger quantity 
of electricity is generated from the  
renewable energy; “Battery Energy 
Storage” becomes the significant  
auxiliary which is consistent with the 
current situation. Battery consumes High - Voltage Substation
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สถานการณ์ปัจจุบันที่มีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 
มากขึ้น เพราะแบตเตอรี่ใช้พื้นที่น้อยกว่าและสามารถติดตั้งได้ 
ทั้งในบริเวณจุดจ่ายไฟฟ้า จุดผลิต และส่งไฟฟ้า ตามวัตถุประสงค์ 
การใช้งานที่หลากหลาย ได้แก่

1. ช่วยลดความผันผวนของพลังงานทดแทน และจ่ายไฟฟ้า
จากพลังงานทดแทนให้เสถียร (Smoothing)

2.  เป็นแหล่งกกัเกบ็พลงังานในช่วงความต้องการไฟฟ้าต�า่และ
จ่ายไฟฟ้าในช่วงความต้องการไฟฟ้าสูง (Energy Shifting)

3. ช่วยควบคุมและรักษาความถี่ของไฟฟ้าให้อยู่ในเกณฑ์  
(Frequency Regulation)

4. ช่วยจัดการความหนาแน่นของระบบส่ง (Congestion  
Management) หรืออาจกล่าวง่าย ๆ ได้ว่าช่วยบริหารจัดการ
สายส่งให้สามารถน�าไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนไปใช้ได้อย่าง 
เต็มประสิทธิภาพ

less space and can be installed at  
areas of supply, production and  
transmission to meet a wide range of 
applications including:

1. Smoothing; reduce fluctuation 
of the renewable energy and stably 
distribute the power. 

2. Energy Shifting; be a power 
storage during off-peak and distribute 
power during peak.  

3. Frequency Regulation; control 
and maintain the utility frequency.

4. Congestion Management;  
facilitate the transmission system to 
be able to use the power generated 
from the renewable energy efficiently.
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กฟผ. ได้ศึกษาและเริ่มน�าระบบกักเก็บพลังงานโดย
แบตเตอรี่มาใช้ในระบบไฟฟ้า เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงาน
หมุนเวียนและเสริมสร้างความม่ันคงของระบบไฟฟ้า 
โดยเฉพาะในจุดผลิตและส่งจ่ายไฟฟ้า ประกอบด้วย 3 
โครงการ คือ โครงการติดตั้งแบตเตอรี่กักเก็บพลังงาน 
อ�าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขนาด 4 เมกะวัตต์ ที่ช่วย 
จ่ายไฟฟ้าเลี้ยงระบบไฟฟ้าของแม่ฮ่องสอนท้ังจังหวัด 
ได้นาน 15 นาที

โครงการนี้ติดต้ังอยู่ในบริเวณเดียวกับโครงการเซลล์
แสงอาทิตย์ ซึ่งจะติดตั้งในพื้นที่เพิ่มอีก 3 เมกะวัตต์ (รวม
ก�าลังการผลิตจากเซลล์แสงอาทิตย์ในพื้นท่ีท้ังหมดเป็น 
3.5 เมกะวัตต์) โดยการเลือกติดตั้งในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ไม่มีสายส่งแรงสูงรองรับ ท�าให้เกิด 
ไฟตกไฟดับบ่อยครั้ง นอกจากนี้แบตเตอรี่กักเก็บพลังงาน
ดังกล่าวจะท�างานร่วมกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ 
หรือ Smart Grid ที ่กฟผ. จะใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเข้ามา 
ช่วยจัดการไฟฟ้าในพ้ืนท่ีให้สามารถจ่ายไฟฟ้าได้ต่อเนื่อง
และมีเสถียรภาพ โดยประเมินว่าเมื่อแล้วเสร็จโครงการใน
เดือนมีนาคม 2562 จะช่วยลดเวลาในการเกิดไฟดับเหลือ
น้อยกว่า 500 นาทีต่อปี จากเดิมที่สูงถึง 2,614 นาทีต่อปี

อีก 2 โครงการ คือ สถานีไฟฟ้าแรงสูงบ�าเหน็จณรงค์ 
จังหวัดชัยภูมิ ขนาด 16 เมกะวัตต์ และสถานีไฟฟ้าแรงสูง
ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ขนาด 21 เมกะวัตต์ จะมีก�าหนด
แล้วเสร็จประมาณเดือนพฤษภาคม 2562 โดยใช้ระบบ 
กกัเกบ็พลงังานประเภทลเิธยีมไอออน ซึง่มีจุดเด่นอยูท่ีก่าร
ตอบสนองที่รวดเร็วในระดับมิลลิวินาที มีประสิทธิภาพดี 
อายุและรอบการใช้งานที่นาน อีกทั้งยังประหยัดพื้นที่ 
ในการติดตั้ง 

ส�าหรับการติดตั้งดังกล่าวจะอยู่ในบริเวณของสถานีไฟฟ้า
แรงสูงในภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศไทย ซ่ึงสาเหตุที่
เลือกพืน้ทีด่งักล่าวนัน้ เนือ่งจากว่าเป็นพืน้ทีท่ีม่กีารผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียนจ�านวนมาก และจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย
ประเมินว่าในปี 2563 จังหวัดชัยภูมิจะมีก�าลังผลิตจากพลังงาน
หมุนเวียน 218.2 เมกะวัตต์ ส่วนจังหวัดลพบุรีจะมีก�าลังผลิต
จากพลังงานหมุนเวียนจะอยู่ที่ 301.2 เมกะวัตต์ ดังนั้นระบบกัก
เกบ็พลังงานนีจ้ะท�าหน้าทีใ่น 2 ส่วนหลักคือ ลดความผันผวนของ
พลังงานหมุนเวียน (Renewable Firming) และกักเก็บพลังงาน
ไฟฟ้าในช่วงที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าน้อยและจ่ายพลังงาน 
ออกมาในช่วงที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้ามาก (Energy Shifting)

จากแนวโน้มของราคาแบตเตอรี่ที่ลดลงและความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีที่ท�าให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น การน�าแบตเตอรี่
ส�ารองเข้ามาในระบบไฟฟ้า จงึนบัเป็นโอกาสดใีนการส่งเสรมิการ
ใช้พลังงานหมุนเวียน และสร้างความมั่นคงในระบบไฟฟ้าของ
ประเทศ โดยมีระดับราคาค่าไฟฟ้าที่เหมาะสมต่อไป

โครงการแบตเตอรี่ของ กฟผ.

2 6 Innovation Insight เปิดโลกนวตักรรม



EGAT has studied and initiated the battery energy storage in 
order to promote the renewable energy usage as well as stabilizing 
the electricity system, especially at the areas of power generation 
and transmission. There are 3 battery energy storage installations 
including the project at Mueang District, Mae Hong Son Province.  
Its installed capacity will be 4 megawatts which can distribute  
power to the system for being used in the province for 15 minutes. 

This project is operated at the same area of the solar power 
project. Its capacity will be added for 3 megawatts (3.5 megawatts 
including production capacity from solar cells). Mae Hong Son  
Province was chosen to be a location of the project because there 
is none of transmission line in the area, which causes brownout and 
power failure quite often. In addition, the battery energy  
storage will work in conjunction with the smart grid. EGAT shall use  

information technology to manage and ensure 
continued and stabilized power distribution for 
the area. It is forecasted that when the project 
completes in March 2019, the power failure  
period will be less than 500 minutes per year 
from its maximum at 2,614 minutes per year.

Another 2 projects are Bamnet Narong 
16-megawatt substation at Chaiyaphum  
Province and Chai Badan 21-megawatt  
substation at Lopburi Province. The projects  
will be completed around May 2019. Both  
project’s energy storage systems comprise  
lithium-ion batteries. The features of this kind  
of battery include rapid responseexecuting  
within milliseconds, high efficiency, long cycle  
life and space-saving installation. 

The battery energy storage will be installed 
in the substations located in the southeastern  
Thailand only. This region is chosen because  
there is a large amount of electricity, which will 
be increased continually, generated from the  
renewable energy. It is forecasted that in 2020, 
Chaiyaphum Province’s production capacity  
derived from the renewable energy will  
become 218.2 megawatts, while Lopburi  
Province’s capacity will also increase to be  
301.2 megawatts. The installed battery energy 
storages will take 2 functions including renewable 
firming and energy shifting. 

Since the advance technology has caused 
battery’s higher efficiency and lower price, 
installing backup battery in the electricity system 
is a great opportunity to promote the renewable 
energy usage, strengthen the country’s power 
security and ensure appropriate price of electricity.

EGAT’s Battery Project

2 7EGAT MAGAZINE



กฟผ.นอมสืบสานปณิธานงานของพอ ชวนชาวไทยรวมสาน

ตอ 9 พระราชปณิธาน ในพระราชปณิธาน ดานการประหยัด 

จึงมาเปนแนวคิด เสื้อที่ใสสบายและไมจำเปนตองรีดหลังจาก

การซัก สามารถอยูในหองปรับอากาศที่มีอุณหภูมิสูงกวา 25 

องศาเซลเซียสไดโดยไมอึดอัด ชวยใหประเทศลดคาใชจายใน

การผลิตกระแสไฟฟาจากภาคพลังงาน และ สามารถลดการ

ปลอยกาซเรือนกระจกลงได

 จัดทำโดย

 สามารถซักแลวใสไดเลยโดยไมตองรีด

 สารเคมีและสียอมปลอดภัยจากสารกอมะเร็ง และโลหะหนัก

เนื้อผาแข็งแรง สีคงทนตอแสงแดดและเหงื่อ

 ดูดซึมและถายเทความรอนไดดี ทำใหเย็นสบายยามสวมใส

≥ 4.0 
≥ 4.0 

≥ 4.0 
≥ 4.0 

≥ 4.0 
≥ 4.0 

“เท่ได้โดยไม่ต้องรีด” ประโยคนี้คงถูกใจหลาย ๆ คน เพราะ
ปฏิเสธไม่ได้ว่าการรีดผ้าให้เรียบไม่ใช่งานง่าย ๆ ต้องใช้ท้ังเวลา 
ความอดทน และเงินค่าไฟฟ้า ที่ยิ่งรีดนานก็ยิ่งต้องจ่ายมาก ล่าสุด
กระทรวงพลังงานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 
ผุดไอเดียสนับสนุนการแต่งกายด้วยผ้าท่ีไม่ต้องรีดได้อย่างมีสไตล์ 
ให้สามารถสวมใส่ได้ในชีวิตประจ�าวัน ติดฉลากประหยัดไฟ 
เบอร์ 5 ให้กับเสื้อผ้าที่ซักแล้วยังมีความเรียบโดยท่ีไม่ต้องรีด  
โดยได้มีการลงนามข้อตกลงระหว่าง กฟผ. กับผู้ประกอบการ 
ในการจัดท�า “เสื้อเบอร์ 5” ซึ่งต้องผลิตจากผ้าที่ซักแล้วยังเรียบ
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานโดยท่ีไม่ต้องรีด โดยได้รับความร่วมมือจาก
ผู้ประกอบการเสื้อ ทั้งจากโรงงานผลิตเสื้อและบริษัทต่าง ๆ รวม
จ�านวน 22 ราย ในการปรับปรุงเน้ือผ้า เพื่อลดการใช้ไฟฟ้าใน 
การรีด และจะติดฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ในปี 2561

“Chic outfit without ironing” must be a favorite phase 
for many of us. Ironing is not an easy work as we need 
to put effort and time with cost of electricity to do it. 
The longer we do the ironing, the higher cost we need 
to pay. Recently, the Ministry of Energy and Electricity 
Generating Authority of Thailand (EGAT) raised an idea 
to promote non-iron dress shirt that could be wearing 
in daily life. After being washed, dress shirts that stay 
wrinkle-free without the ironing would be given a No.5 
power-saving label. EGAT and entrepreneurs had  
signed MOU for the “Label No.5 Dress Shirt” productions. 
The dress shirts must be produced from non-iron  
fabrics. With cooperation of 22 garment factories and 
companies, fabrics would be improved in order to  
reduce amount of electricity consumed for ironing  
and the dress shirts would be marked with the No.5 
Label in 2018.

ในปี 2561 จะมีการผลิต “เสื้อเบอร์ 5”  
จำานวน 1.7 ล้านตัว ช่วยประหยัดค่าไฟ 
27.94 ล้านบาท ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
กว่า 3,600 ตันต่อปี

สวมใส่อย่�งมีสไตล ์
สวยได้ไม่ต้องรีด
Stylish Dress Shirt, Chic Outfit without Ironing
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น�ยแบบ : น�ยกรศิษฎ์ ภัคโชต�นนท์ 
ผู้ว่�ก�รก�รไฟฟ้�ฝ่�ยผลิตแห่งประเทศไทย

Model: Mr. Kornrasit Pakchotanon  
Governor of Electricity Generating 
Authority of Thailand

เสื้อยืดผ้า Cotton ผสม Polyester 
ใส่โดยไม่ต้องรีด 
ประหยัดเวลารีดได้ 3 นาที

Poly-Cotton Blend T-Shirt 
Wearing without Ironing 
Saving Time for 3 Minutes

In 2018, 1.7 million 
“Label No.5 Shirts” will be 
produced. The amount of electricity 
can be saved for 27.94 million baht, 
while the amount of carbon dioxide is 
reduced for over 3,600 tons per year.

วันหนึ่ง มีเวลาเหลือ 25 นาท ี
ปีหนึ่ง มีเงินเหลือคนละ 350 บาท

Saving time for 25 minutes a day 
Saving money per person 
for 350 baht a year

เสื้อคลุมผ้าลินิน ใส่โดย 
ไม่ต้องรีดประหยัดเวลา 
รีดได้ 10 นาที

Linen Jacket 
Wearing without Ironing 
Saving Time for 10 Minutes

Cotton Trousers
Wearing without Ironing
Saving Time for 12 Minutes

กางเกงผ้า Cotton ใส่โดย 
ไม่ต้องรีดประหยัดเวลา 
รีดได้ 12 นาที

ยับอย่างมีสไตล์ทั้งชุดเฉลี่ยประหยัดไฟฟ้า

Stylish Wrinkle Outfit
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ผลการศึกษาพบว่า การรีดเสื้อ 1 ตัว จะใช้พลังงานไฟฟ้า 
0.083 kWh (หน่วย) หรือคิดง่าย ๆ คือ ใช้ไฟฟ้าเกือบ ๆ  
1 หน่วยไฟฟ้าต่อการรีดผ้า 10 ตัว ถ้าเราใส่เสื้อผ้าท่ีไม่ต้อง
รีดวันละ 1 ตัว เวลา 1 ปี (365 วัน) เราจะประหยัดไฟฟ้าได้
ประมาณ 30 หน่วยต่อปี (0.083 หน่วย x 365 วัน = 30.29 
หน่วย) ปัจจุบันค่าไฟฟ้าประมาณหน่วยละ 3.96 บาท เท่ากับ 
เราสามารถประหยัดเงินในกระเป๋าประมาณปีละ 120 บาทต่อคน 
จากการไม่ต้องรีดผ้าวันละ 1 ตัวเท่านั้น

The result of study shows that electricity consumed 
for ironing 1 shirt equals to 0.083 kWh (unit) which means 
that amount of power used for ironing 10 shirts is almost 
1 unit. If we wear non-iron shirts in each day for 1 year (365 
days), we will be able to save power for 30 units per year 
(0.083 unit x 365 days = 30.29 units). At present, electricity 
cost is 3.96 baht per unit. Each of us can save 120 baht 
per year just by stopping ironing 1 shirt a day.

ใส่เสื้อที่ไม่ต้องรีดวันละตัว ช่วยประหยัดเงิน 
ในกระเป๋า

Wearing Non-Iron Dress Shirt Daily to Save 
Money

ตั้งเป้าผลิตเสื้อเบอร์ 5 ประหยัดพลังงาน  
1.7 ล้านตัว ลดการใช้ไฟฟ้า 7 ล้านหน่วยต่อปี

นอกจากการประกวดออกแบบเสือ้ยบัแล้ว เมือ่วนัท่ี 20 กนัยายน 
2560 ได้มีการลงนามข้อตกลงระหว่าง กฟผ. กับผู้ประกอบการ 
ในการจดัท�า “เสือ้เบอร์ 5” ซึง่ต้องผลติจากผ้าทีซ่กัแล้วยงัเรยีบอยูใ่น
เกณฑ์มาตรฐานโดยทีไ่ม่ต้องรดี โดยได้รบัความร่วมมอืจากผูป้ระกอบ
การเสื้อ ทั้งจากโรงงานผลิตเสื้อและบริษัทต่าง ๆ  รวมจ�านวน 22 ราย 
ในการปรับปรุงเนื้อผ้า เพื่อลดการใช้ไฟฟ้าในการรีด และจะติดฉลาก
ประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ในปี 2561

คาดการณ์ว่าจะสามารถผลติเสือ้เบอร์ 5 ออกมาจ�าหน่ายได้ปีละ 
1.7 ล้านตวั เฉลีย่การใช้งานสวมใส่ตวัละ 50 ครัง้ต่อปี จะสามารถช่วย
ประหยัดการใช้ไฟฟ้าลงได้ 7.06 ล้านหน่วยต่อปี คิดเป็นเงิน 27.94 
ล้านบาท ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 3,679.18 ตันต่อปี
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นอกจากการติดฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ให้กับเสื้อผ้าที่เรียบ
โดยไม่ต้องรีด ช่วยประหยัดพลังงานแล้ว กฟผ. ยังได้เชิญชวนนิสิต 
นักศึกษา ส่งผลงานเข้าประกวดการออกแบบเสื้อยับ ด้วยแนวคิด 
“ยับที่เสื้อ ยืดที่ใจ” ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2560 ชิงเงินรางวัลมูลค่า
รวม 150,000 บาท พร้อมโล่รางวลัและเกยีรตบิตัร และได้ประกาศผล 
ผู ้ชนะไปเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 ผู ้ชนะคือนักศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยศรีปทุม จากผลงาน “Nature is Calling”

เสือ้ผ้าประหยดัไฟเบอร์ 5 นอกจากจะเรยีบได้โดยทีไ่ม่ต้องรีดแล้ว 
ยังเป็นผ้าที่ผ่านมาตรฐาน CoolMode ซ่ึงมอบให้กับผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณสมบัติพิเศษในการซับเหงื่อและระบายความร้อนได้ดี เหมาะกับ
สภาพอากาศของประเทศไทย ต้นปี 2561 เราจะได้เห็นเสื้อผ้าที่ติด
ฉลากประหยดัไฟเบอร์ 5 กนัอย่างแน่นอน ซึง่มัน่ใจได้ว่าสวมใส่สบาย 
แถมยังประหยัดเวลา ประหยัดพลังงาน รวมถึงประหยัดเงินค่าไฟ 
ในกระเป๋าอีกด้วย

On September 20, 2017, in addition to a creased shirt 
design contest, EGAT and entrepreneurs had signed MOU 
for the “Label No.5 Shirt” productions in which the shirts 
must be produced from non-iron fabrics. With cooperation 
of 22 garment factories and companies, fabrics will be  
improved in order to reduce amount of electricity  
used for ironing. The shirts produced from such fabrics  
will be marked with the No.5 Label in 2018.

It is expected that 1.7 million label No.5 shirts will be 
produced yearly. Each shirt could be wearing for 50 times 
a year in average. Therefore, the amount of electricity  
saved per year will be 7.06 units, which values 27.94  
million baht. In the meantime, carbon dioxide will be 
rduced for 3,679.18 tons per year as well.

รีดเสื้อ 1 ตัว ใช้พลังงานไฟฟ้า 0.083 kWh (หน่วย) 
รีดเสื้อ 10 ตัว ใช้พลังงานไฟฟ้าเกือบ ๆ 1 หน่วยไฟฟ้า ใส่เสื้อผ้าที่ไม่ต้องรีด 
วันละ 1 ตัว เวลา 1 ป ีเท่ากับ 365 ตัว ประหยัดไฟฟ้าได้ประมาณ 30 หน่วยต่อป ี
ประหยัดเงินในกระเป๋าประมาณปีละ 120 บาทต่อคน

Ironing 1 shirt consumes electricity for 0.083 kWh (unit). Ironing 10 shirts consumes electricity for almost 1 unit. 
Wearing non-iron shirt daily for 1 year equals to 365 shirts. It can save amount of electricity for 30 units per year 
approximately. It can save money for 120 baht per year per person. 

รู้หรือไม่

Did you 
know?

กฟผ.นอมสืบสานปณิธานงานของพอ ชวนชาวไทยรวมสาน

ตอ 9 พระราชปณิธาน ในพระราชปณิธาน ดานการประหยัด 

จึงมาเปนแนวคิด เสื้อที่ใสสบายและไมจำเปนตองรีดหลังจาก

การซัก สามารถอยูในหองปรับอากาศที่มีอุณหภูมิสูงกวา 25 

องศาเซลเซียสไดโดยไมอึดอัด ชวยใหประเทศลดคาใชจายใน

การผลิตกระแสไฟฟาจากภาคพลังงาน และ สามารถลดการ

ปลอยกาซเรือนกระจกลงได

 จัดทำโดย

 สามารถซักแลวใสไดเลยโดยไมตองรีด

 สารเคมีและสียอมปลอดภัยจากสารกอมะเร็ง และโลหะหนัก

เนื้อผาแข็งแรง สีคงทนตอแสงแดดและเหงื่อ

 ดูดซึมและถายเทความรอนไดดี ทำใหเย็นสบายยามสวมใส

≥ 4.0 
≥ 4.0 

≥ 4.0 
≥ 4.0 

≥ 4.0 
≥ 4.0 

การประกวดออกแบบเสื้อยับ Setting a Target to Produce 1.7 Million Dress 
Shirts with the No.5 Labels to Reduce  
Electricity Usage for 7 Million Units per Year

Creased Shirt Design Contest 
In addition to the label No.5 shirts, since May 2017, 

EGAT had also invited students to submit their works with 
a concept “Creased Shirt, Proud Heart” for the Creased 
Shirt Design Contest. The rewards totaled 150,000 baht 
together with award plates and certificates. Contest  
results were announced on September 20, 2017.  
A winner is a student form Sripatum University who  
designed a work called “Nature is Calling”.

The label No.5 shirt is the non-iron shirt that meets 
criteria and requirements of CoolMode standard certifying 
clothing that is breathable and allows sweat to evaporate 
quickly which is suitable for Thailand’ climate. In early 
2018, we will definitely have the label No.5 shirts which 
make wearers feel more comfortable and be able  
to save times, powers and money.  ฉลากเสื้อเบอร์ 5 / Label No. 5 shirt
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“ตาพัด”และ“ยายธร”
เรื่องราวความรักและความห่วงใยของ
เพราะรักคือการให้

“To Love Is To Give” 
Love Story of “Grandpa Pat” and 
“Grandma Thorn”

3 2 เร่ือง : แพรวพิสาข์ เถาลัดดา / Story by : Preawpisa Taoludda



ในการออกหน่วย “โครงการแว่นแก้ว” ณ ชมรม 
ผู้สูงอายุบ้านแลง ต�าบลบ้านแลง อ�าเภอเมือง จังหวัด
ระยอง เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่
ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ไป 
ร่วมออกหน่วยอย่างเช่นทุกคร้ัง แต่คร้ังน้ีได้พบเห็นเร่ืองราว 
น่ารักๆ ของตายายคู่หน่ึง ที่ท�าให้รู้สึกประทับใจและ
อยากจะบอกเล่าให้พวกเราได้ซาบซึ้งกับความรักของ 
ทัง้คู ่ใหเ้หน็วา่ “ความรกัดีๆ  ยงัมอียูร่อบๆ ตวัเรา” 
และ “การเป็นผู้ให้ โดยหวังเพียงผู้รับมีความสุข 
 เป็นการให้ที่มีความสุขอย่างแท้จริง”

 การออกหนว่ยใหบ้รกิารตรวจวดั
สายตาประกอบแว่นให้แก่พ่ีน้อง
ประชาชนโดยไมค่ดิมลูคา่ครัง้นี ้กฟผ. 
ร่วมกับ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ 
และบริษัท หอแว่น กรุ๊ป จ�ากัด ได้ไป
มอบความสุขให้แก่ผู้สูงอายุในต�าบล
บา้นแลง จงัหวดัระยอง มผีูเ้ขา้รบับรกิาร
ทั้งสิ้น 500 คน ตาพัดและยายธร บูชา สอง
ตายายอายุกว่า 70 ปีท้ังคู่ ได้เดินทางมารับแว่น
จาก “โครงการแว่นแก้ว” ด้วยรถสามล้อ ระยะทางกว่า 
15 กิโลเมตรจากบ้าน

ตาพัดและยายธรมีอาชีพเป็นชาวสวนท่ีดูแลสวน
กันเอง แบบปลูกไปเรื่อยๆ เหนื่อยก็พัก ตาและยายเป็น
คู่ท่ีน่ารักมาก เป็นห่วงซ่ึงกันและกันตลอด คอยมองหากัน 
ตาจะคอยประคองยาย แม้จะอยู่กันคนละจุดให้บริการ 
ตาก็ยังคงยืนรอยายเพื่อเดินไปพร้อมกัน เห็นอย่างนั้น 
เจ้าหน้าที่ กฟผ. จึงได้เข้าไปพูดคุยทักทาย ด้วยความ
ประทับใจ

During participating in a fieldwork of the “Wan Kaew  
Project”, or Eyeglasses for the Underprivileged, at Ban Laeng 
Elder Club, Mueang District, Rayong Province on June 17,  
2017, officials of Electricity Generating Authority of Thailand 
(EGAT) experienced a lovely and impressive story of  
an elderly couple. Their story shows that “pure love is all 
around” and “true happiness actually comes from giving 

without expecting anything in return.”

 EGAT, Mettapracharak Hospital and Better 
Vision Group Co., Ltd. have joined hands to offer  

free eye tests and pairs of reading glasses to 
people. At Ban Laeng Sub-district, Rayong 
Province, 500 of the elderly came for the 
services provided through this “Wan Kaew 
Project”. Mr. and Mrs. Bucha (Grandpa Pat 
and Grandma Thorn), the couple whose 

ages were over 70 years old, also came to 
receive pairs of eyeglasses. They took a  

tricycle taxi from their home which is about  
15 kilometers from the Ban Laeng Elder Club.

 Grandpa Pat and Grandma Thorn are farmers. They spend 
their lives simply and plant an orchard of fruits by themselves. 
Both of them are a wonderful couple who always look after 
each other. Grandpa Pat showed his love to his wife by  
gently holding Grandma Thorn all the time. When they were 
at different service counters, Grandpa Pat always kept  
an eye on her. He waited for Grandma Thorn in order that 
they both could walk to here and there together. One of 
EGAT officials saw them and felt impressed, she greeted 
them and they exchanged conversation:
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คุณต�คอยเป็นห่วงดูแลคุณย�ยตลอดเลยนะคะ

ต�พัด : “ยายเขาใส่ขาเทียม เดินไม่ค่อยสะดวก กลัวคนชน
ดว้ย เลยไมอ่ยากใหเ้ดนิคนเดยีว” ตาพดัพดูดว้ยสายตาทีเ่ปีย่มไป
ด้วยความเป็นห่วง

ดูแลกันอย่�งนี้ตลอด ม�เป็นเวล�กี่ปีแล้วคะ

ย�ยธร : “ก็อยู่กันสองคนตายายมา 50 กว่าปีแล้ว” 

แล้วคุณต�คุณย�ยทร�บได้อย่�งไรคะ ว่�มีก�รออกหน่วย 
แว่นแก้ว

ย�ยธร : “ชมรมผู้สูงอายุ เขาแจ้งมาว่าจะมีคนมาตรวจ 
สายตาให้”

ม�แล้วรู้สึกอย่�งไรบ้�งคะ

ต�พัด : “ดีมากเลยนะ ตอนแรกก็นึกว่ามาตรวจสายตา 
ให้อย่างเดียว ต้องจ่ายค่าแว่น ก็ว่าจะคุยกับยายว่าจ�าเป็นหรือไม่ 
แพงหรอืเปลา่ แตต่อนทีต่าไดล้องแว่นนะ รูส้กึวา่โลกกวา้งขึน้มาก 
เห็นอะไรชัดขึ้นเยอะ ก็เดินไปจุดต่างๆ ตามข้ันตอน จนสุดท้าย 
ไดข้องทีร่ะลกึ ถึงรู้ว่าไมต่อ้งเสยีเงนิ ตอนแรกกก็งัวล อยากใหย้าย
ได้แว่นตา ส่วนตาไม่ได้แว่นก็ไม่เป็นไรหรอก”

 ยายธรเล่าต่อ พร้อมกับอวดแว่นตาที่ได้รับมาสดๆ ร้อนๆ 
“ยายเอาแว่นมองไกล เวลาไปเล่นอังกะลุง นั่งหลังๆ มองไม่ค่อย
เห็น ตอนลองแว่นเมื่อสักครู่ เห็นชัดเลย (ยิ้ม)”

“สว่นตาเอาแว่นไวอ้า่นหนงัสอืบา้ง แลว้กเ็อาไวอ้า่นฉลากยา
ให้ยาย แล้วก็เขี่ยก้างปลาให้ยายได้ง่ายขึ้นด้วย” ตาพัดเล่าด้วย
รอยยิ้ม

“ขอบคณุโครงการแวน่แกว้มากทีท่�าใหต้าเหน็โลกกวา้งขึน้”  
ตาพัดกล่าวเสริม

“ดมีาก ยายวา่ดมีากๆ ทกุคนดแูลยายดมีาก นา่รกัทกุคนเลย 
ไม่เคยรู้ว่ามีแบบนี้ด้วย โครงการจะมาที่ระยองอีกไหม ยายจะได้
บอกเพ่ือนๆ อยากให้ทุกคนเห็นโลกชัดๆ กว้างๆ เหมือนตากับยาย” 
ยายธรยิ้มกว้าง ก่อนจบการสนทนา

 ขอบคณุตาพดัและยายธร บชูา ทีท่�าใหพ้วกเราเหน็ถงึคณุคา่
ของความรักดีๆ เพียงได้ดูแลและเห็นคนที่รักมีความสุขในทุกๆ 
วัน ก็นับเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ของทั้งคู่แล้ว และท�าให้ได้เห็นว่า 
การเปน็ผูใ้หแ้ลว้เหน็ผูร้บัมคีวามสขุ เพยีงเทา่นีก้น็บัวา่เปน็การให้
ที่คุ้มค่าที่สุดแล้ว...รอยยิ้มของตาพัดและยายธรก็เพียงพอแล้ว 
ส�าหรับขวัญและก�าลังใจในการท�างานของเจ้าหน้าท่ีทุกคนใน
โครงการแว่นแก้ว

Grandpa, you always take good care of Grandma.

Grandpa Pat : “She has put on a prosthetic leg, so she 
couldn’t move easily. I don’t want her to walk on her own  
because I’m afraid that she would be smashed by others.” 
Grandpa Pat showed his concerns when saying that. 

How long have you been taking care of each other 
like this?

Grandma Thorn : “Two of us have been living together 
for over 50 years.” 

And how do you know that we are here to offer eye tests?

Grandma Thorn : “ The Elder Club informed us so.”

So what do you think about this project?

Grandpa Pat : “It’s really good. I thought that there 
was only eye test service offered and that we had to pay for 
pairs of eyeglasses. I was about to talk to my wife if they were 
necessary for us or whether these pairs of eyeglasses were 
too expensive. However, when I put them on, I felt that this 
world was wider and I could see things more clearly.  
I walked to each service counter step by step and finally  
I just knew that I could have them for free. At first, I was 
feeling kind of anxious because I wanted her to have them. 
For me, it would be fine even though I didn’t get them.”
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กฟผ. ส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ สานต่อ 
พระราชด�าริของสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยาม
บรมราชกมุารีในการชว่ยเหลอืผูย้ากไรท้ีม่ปัีญหาทาง
สายตาทั่วประเทศ จึงได้จัดตั้ง “โครงการแว่นแก้ว” 
โดยความร่วมมือของธนาคารแว่นตา โรงพยาบาล 
เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) บริษัทหอแว่น กรุ๊ป จ�ากัด 
ด�าเนนิการออกหนว่ยตรวจวดัสายตาและมอบแวน่ตาโดย
ไม่คิดมูลค่าแก่ผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศ พร้อมกับการ
รณรงค์รับบริจาคแว่นตา เลนส์และทุนทรัพย์ตั้งแต่  
พ.ศ. 2546 ตลอด 14 ปีท่ีผ่านมาได้ช่วยเหลือและแก้ไข
ปัญหาสายตาแก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคมทั่วประเทศมาแล้ว
มากกว่า 260,000 คน

Grandma Thorn said further while showing us  
her new pair of eyeglasses: “I needed a pair of  
eyeglasses for farsighted vision. When we went to  
an angklung performance show, we couldn’t see it 
clearly while we sat at the back. However, when I tried 
on this pair of eyeglasses, I could see things really 
well (she smiled happily).”

“I need them for reading books and medical  
prescriptions for her. They would help me to remove 
fishbone more easily for her as well”, Grandpa Pat said  
and smiled.

“Thank you for the Wan Kaew Project that helps 
me to see the world more clearly”, Grandpa Pat added.

“It is very good. I agree that this project is very 
good. All officials here are so kind and take a very good 
care of me. I had never experienced anything 
like this before. Will the project be arranged at Rayong 
again? I would tell my friends about this because  
I want them to see the world clearly just like us”, 
Grandma Thorn smiled widely and finished her 
conversation.

We would like to thank Grandpa Pat and Grandma 
Thorn for making us realize true value of love. Their 
joyfulness comes from taking care of each other, which 
makes them become happy every day. They reveal to 
us that it is worthwhile to be a giver who just wants a 
receiver to feel happy. In addition, Grandpa Pat and 
Grandma Thorn’s smiles truly encourage all officials  

who provide their services at the Wan Kaew Project. 

EGAT is most grateful for Her Royal Highness  
Princess Maha Chakri Sirindhorn’s gracious  

kindness. EGAT humbly continues Her Royal 
Highness’ wish on giving support to the  
underprivileged with poor eyesight.  

EGAT has cooperated with the Eyeglasses  
Bank of the Mettapracharak Hospital  

(Wat Rai Khing) and the Better Vision Group Co., 
Ltd. to organize “the Wan Kaew Project”. We have 
offered eye test services and free eyeglasses to 
deprived people throughout the country. We also 
set up a campaign for donation of eyeglasses, lens 
and funds since 2003. During the past 14 years, we 

have supported and solved vision problems for under 
privileged people in Thai society for over 260,000  
persons.
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“ชุดพลิกล็อค”
ผลงานของเด็กไทย 
ดังไกลถึงงานนวัตกรรมไต้หวัน

“Safety Flip & Lock Wear”
Thai Youth’s Accomplishment 
Becomes Well-Known in Taiwan

จากความช่างสังเกตของเยาวชนในทีม Body Care จากโรงเรียน 
สวรรค์อนันต์วิทยา จังหวัดสุโขทัย ที่เห็นผู ้ป่วยติดเตียงในโรงพยาบาล 
ต้องมกีารจบัพลกิตวัเป็นระยะ ๆ  เพือ่ไม่ให้เกดิแผลกดทบั จุดประกายความคดิ 
ให้พัฒนาผลงาน “ชุดพลิกล็อค” นวัตกรรมเพื่อผู ้ป่วย และคว้ารางวัล
เหรียญทองแดงจากเวทีประกวดนวัตกรรมที่ประเทศไต้หวันมาครอง 
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา นับเป็นอีกครั้งท่ีเยาวชนจาก 
โครงการ Move World Together : เพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม  
ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทย และประกาศให้โลกรู ้ว่าเยาวชนไทย 
ก็เก่งไม่แพ้เยาวชนชาติใดในโลก

  โครงการ Move World Together : เพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม เป็น
โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนให้เป็นคนพันธุ์ใหม่ที่พร้อมรับมือกับปัญหา
และการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ถือก�าเนิดขึ้นเมื่อปี 2555 จากความ
ร่วมมือกันระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน และสมาคมพัฒนาศักยภาพและ
อจัฉริยภาพมนษุย์ เน้นการพฒันาเยาวชนไทยในเรือ่งของวธิคีดิ กระบวนการ
ท�างาน การอยู่ร่วมกันของสังคม ในรูปแบบค่ายอบรมผู้น�าเยาวชน เพื่อโลกที่
ยัง่ยนื ซึง่จัดต่อเนือ่งเป็นประจ�าทกุปี โดยมุง่เน้นการเปลีย่นวธีิคดิของเยาวชน
ด้วยกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพ ช่วยให้เยาวชน 
สามารถน�าความคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์ไปใช้ในการแก้ปัญหาที ่
เกิดขึ้นในท้องถิ่นของตน ลดปัญหาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
รวมท้ังสร้างสรรค์ผลงานส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับประเทศและ
นานาชาติ 
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ทั้งนี้ นวัตกรรมเยาวชนโครงการ Move 
World Together ได ้รับการคัดเลือกจาก
ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้
เข้าร่วมประกวดนวตักรรมโลกอย่างต่อเนือ่งต้ังแต่
ปี 2557 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบันรวม 10 ผลงาน 

ทุกผลงานได ้ รับรางวัลนวัตกรรมระดับ
นานาชาตริวมมากกว่า 30 รางวลั และอยูร่ะหว่าง
การพัฒนาต้นแบบผลิตเป็นสินค้าชุมชนซ่ึงมี 
จุดเด่นด้านประหยัดพลังงาน รักษาสิ่งแวดล้อม 
และสร้างเศรษฐกจิชมุชน รวมทัง้ยกระดบักจิการ 
เป็นวสิาหกจิเพือ่สงัคม (Social Enterprise) ต่อไป

สำ�หรับผลง�น “ชุดพลิกล็อค” ซึ่งคิดค้น 
โดยเย�วชนจ�กโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทย� 
จังหวัดสุโขทัย ได้รับก�รคัดเลือกให้เป็น 1 ใน
ตัวแทนประเทศไทย และได้รับร�งวัลเหรียญ
ทองแดงจ�กเวทีประกวดนวัตกรรมที่ประเทศ
ไต้หวัน

โดย “ชุดพลิกล็อค” นี้เป็นนวัตกรรมการ
ออกแบบชุดผูกยึดผู ้ป ่วยกรณีฉุกเฉินที่มีการ
เคลื่อนไหวรุนแรง และผู ้ป่วยติดเตียงท่ีมีสาย
อุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้ได้รับการดูแลรักษา
พยาบาลอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ  
โดยการใช้งานแบบ “พลิก” สามารถใช้กับผู้ป่วย
ตดิเตยีงทีก่ารรกัษาพยาบาลต้องมกีารจบัพลกิตวั 
เป็นระยะ ๆ เพื่อไม่ให้เกิดแผลกดทับ ซึ่งชุดนี ้
จะช่วยให้การจับพลิกตัวผู้ป่วยท�าได้สะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น ส่วนการใช้งานแบบ “ล็อค” 
สามารถใช้กบัผู้ป่วยทีม่กีารเคล่ือนไหวตวัทีร่นุแรง
อย่างเช่นผู้ป่วยจิตเวช โดยชุดนี้ได้มีการออกแบบ 
ให ้สวมใส ่ ง ่ ายและดูคล ้ายกับเสื้ อผ ้ าปกติ 
มากที่สุด เพื่อลดความรู้สึกถูกล่วงละเมิด กักขัง 
หน่วงเหนี่ยว รวมถึงใช้งานได้สะดวก ปลอดภัย 
และมีประสิทธิภาพ ถือเป็นนวัตกรรมที่สามารถ
น�าไปพัฒนาต่อและน�าไปใช้ได้จรงิในวงการแพทย์
ในอนาคต

A body of a bedridden inpatient must be flipped from side to 
side periodically to avoid pressure ulcers. The youth from the Body 
Care Team of Sawan Anan Wittaya School at Sukhothai Province 
observed this, and it sparked an idea. He developed the “Safety 
Flip & Lock Wear” which delivers innovation in patient care.  
His work won a bronze medal from the Taipei International  
Invention Show & Technomart on September 30, 2017. Once again, 
the youth, who is a member of Move World Together: for Power and 
Environment, established a good reputation for Thailand as well as 
proclaiming to the world that Thai youth are second to none.      

Move World Together: for Power and Environment is a youth 
development project which prepares the new breed youth to 
withstand problems and changes. By cooperation of the Electricity 
Generating Authority of Thailand (EGAT), Thammasat University,  
Department of Children and Youth, together with Human Potential 
and Genius Development Association, the project was set up in 
2012. The project puts emphasis on the development of youth’s 
thinking, work process and coexistence through an annual youth 
leadership camp for a sustainable world. By focusing on changing  
the youth’s thinking methods with a new and efficient learning  
process, the youth can apply their lateral thinking into sustainably 
reducing power and environmental issues that occur locally as well 
as creating national and international inventions and innovations. 

Since 2014, the National Research Council of Thailand (NRCT)  
has been selecting innovative works created by the youth from the 
Move World Together Project for world innovation contests. So far, 
there have been 10 pieces of work selected, and all of them have 
won over 30 international awards. The prototypes with power- 
saving features are under development in order to create community  
products for environmental conservation, establish community  
economics and promote social enterprises.  

The “Safety Flip & Lock Wear” invented by a student from Sawan 
Anan Wittaya School, Sukhothai Province, was selected to be one of 
the innovative works from Thailand. It won the bronze medal from the 
2017 Taipei International Invention Show & Technomart. The “Safety 
Flip & Lock Wear” is a set of bondage restraints used for moving a 
patient in case of an emergency and the bedridden patient attached 
with wires from medical devices to ensure patient safety and quality 
care. The “Safety Flip” can be used with a bedridden patient whose 
body needs to be turned periodically to avoid bedsores. This set 
of bondage restraints are used to grip and flip the patient’s body 
conveniently and safely. The “Lock Wear” can be used with patients 
with a severe movement disorder such as a psychiatric patient. The 
Lock Wear can be put on easily with a design that looks like a normal 
attire to reduce the patient’s feeling of being violated and detained. 
The “Lock Wear” is efficient, safe and can be used easily. It is an  
innovation that can be further developed for medical use in the future.
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นายสรวิชญ์ ถิระวัฒน์ทยาวัต 
นักเรียนชั้น ม.6 
จากโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา
หนึ่งในเยาวชนในโครงการ Move World Together 

Mr. Soravit Thirawatthayawat
Grade 12 Student 
from Sawan Anan Wittaya School
Member of the Move World Together Project
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น�ยสรวิชญ์ ถิระวัฒน์ทย�วัต นักเรียนชั้น ม.6 หน่ึงในเยาวชน 
ในโครงการฯ จากโรงเรยีนสวรรค์อนนัต์วทิยา บอกเล่าถงึประสบการณ ์
และความประทับใจที่ได้รับจากโครงการ

“ครั้งแรกที่ได้ยินว่าโครงการน้ีเป็นโครงการพัฒนาเยาวชน  
ผมก็สงสัยว่าเขาจะพัฒนาเราอย่างไร กระท่ังได้เข้าร่วมโครงการผ่าน
การเข้าค่ายและการท�าโครงงาน ได้ฝึกทักษะการคิด การใช้เหตุผล 
การพูด การแสดงออก รู้จักฟังความคิดเห็นและการท�างานร่วมกับ
ผู้อื่น มาถึงตอนนี้ผมรู้แล้วว่าโครงการนี้พัฒนาเยาวชนจริง ๆ เพราะ 
ได้สัมผัสกับตัวเอง รู ้สึกได้เลยว่าตัวเราพัฒนาไปในทางที่ดี ข้ึน  
ในค่ายสอนให้เรากล้าคิด กล้าแสดงออก ได้ลองท�า ผมได้ค้นพบว่า
เราก็ท�าได้นะ ในเมื่อเราท�าได้แล้วท�าไมจะไม่ท�ามัน ถ้าไม่มีโอกาส 
ได้เข้าร่วมโครงการนี ้ผมกค็งจะเป็นเดก็ขีอ้าย เงยีบ ๆ  หลบอยูห่ลังเพือ่น 
เวลาต้องน�าเสนองาน คิดอะไรได้ก็ไม่กล้าท�าเหมือนเดิม  

ส่วนประสบการณ์บนเวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ ถือเป็นการ
เปิดโลกให้กับผมอย่างมาก โดยเฉพาะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ 
เพราะผมรับหน้าที่หลักเป็นคนน�าเสนอกับกรรมการ กังวลว่าเขาจะ 
เข้าใจเราหรอืเปล่า จะฟังเรารูเ้รือ่งไหม แต่กค็ดิในใจว่าเราต้องท�าให้ได้  
แล้วสุดท้ายก็ผ่านไปด้วยดี และยังได้เพื่อนใหม่อีกหลายคน

 ที่ส�าคัญ ความคิดต่อสังคมของผมเปลี่ยนแปลงไป จากเดิม 
ที่คิดว ่าเรื่องของสังคมเป็นเรื่องของคนอื่น ไม ่ใช ่เรื่องของเรา  
แต่หลังจากเข้าโครงการ ท�าให้ผมเปลี่ยนความคิดใหม่ว่า เราเอง 
ก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคม เพราะฉะน้ันเรื่องของสังคมก็ถือเป็นเร่ือง
ของเราด้วย ถ้าเราปล่อยให้สังคมย�่าแย่ก็จะส่งผลเสียต่อเราเอง  
แต่ถ้าช่วยกันพัฒนาให้ดีก็จะส่งผลดีต่อเราเช่นกัน”

Mr. Soravit Thirawatthayawat, a grade 12 
student from Sawan Anan Wittaya School, who 
is one of the project members, described his 
experience and impression gained from the 
projects as:

“At first, when I heard that this project was 
the youth development project, I wandered 
how we could be developed. I had joined 
the project works and camps where my skills 
including thinking, reasoning, speaking and  
expression were improved. I had learnt to  
listen to others and work as a team. As I had 
experienced it myself, now I know that the  
project actually helps develop the youth.  
I realize that I was improved to become a better 
person. In the camps, we were taught to dare to 
think, to express ourselves and to try to do things.  
I found that we could do such things. Then, 
if we could do something, why would not 
we do it? If I had not participated in the  
project, I would have been just a shy and quiet 
student who hides behind my friends’ backs 
during a work presentation. Although I could 
think something out, I would not dare to do 
it anyway.  

Regarding my experience on the international  
stage of contest, it opened up the world to 
me, especially my English communication.  
I was a main presenter, and I felt worried if the 
contest committee would understand what  
I said. However, I thought to myself that I had 
to make it. Finally, everything had gone well, 
and I had also made many new friends. Most 
importantly, my thought about society was 
changed. I used to feel that social issues were 
other people’s businesses and had nothing 
to do with me. After joining the project, my 
attitude has changed. As we are a part of our 
society, social issues matter to us as well.  
If we just let our society get worse, it will affect 
us. On the contrary, if we make it better, it will 
give us benefits.”

     รู้สึกได้เลยว่าตัวเราพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น 
ในค่ายสอนให้เรากล้าคิด กล้าแสดงออก 
ให้ลองทำา ผมได้ค้นพบว่าเราก็ทำาได้นะ 
ในเมื่อเราทำาได้แล้วทำาไมจะไม่ทำามัน

I realize that I was improved to become  
a better person. In the camps, 
we were taught to dare to think, 
to express ourselves and to try to do things. 
I found that we could do such things. 
Then, if we could do something, 
why would not we do it?
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นางอัมพร ธีวรกุล
ครูที่ปรึกษา

Mrs. Umporn Teeravorakul
Advisor
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In the meantime, the “Safety Flip & Lock 
Wear” would not be accomplished without 
close attention from the adviser. Mrs. Umporn 
Teeravorakul thanked EGAT for providing the 
youth an opportunity to compete on the 
international stage. She is grateful for EGAT’s 
supports. She is also delightful and proud of 
this accomplishment as it is a result of 3-year 
period dedicated to co-operative development 
on this work.

“If we had just sent this work to compete 
without joining the project, we would not 
have known whether we could come this far 
to the international stage. In addition to this 
success, the project also teaches children 
to think through the learning process at the  
camp where good training and consultancy 
specialists in their fields are provided, which 
is different from other camps.

 I appreciate this project. It is beneficial to 
communities and our country. The project has 
built up high quality people who can help to 
solve social problems. There are numerous 
problems in this world; however, if we could 
think creatively, we would be able to solve 
them all.     

For the Move World Together Project, all 
innovative works are just byproducts derived 
from children and youth development process. 
Its ultimate goal is to create the new breed 
youth to become "good" and "smart" people 
who will take part in developing the nation and 
establishing a sustainable community.

ขณะเดียวกันผลงาน “ชุดพลิกล็อค” นี้จะส�าเร็จไม่ได้เลย 
หากขาดการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดจากครูที่ปรึกษา น�งอัมพร  
ธีรวรกุล ได้กล่าวขอบคุณ กฟผ. ที่ให้โอกาสเยาวชนไปแข่งขัน 
ถึงเวทีนานาชาติ ซ่ึงเป็นผลดีต่อตัวเยาวชนเอง และขอขอบคุณ 
ที่ ได ้สนับสนุนการด� า เนินงาน โดยรู ้ สึกดี ใจและภาคภูมิ ใจ  
เพราะเป็นผลส�าเร็จของการทุ่มเทระยะเวลาร่วมกันในการพัฒนา
ผลงานชิ้นนี้ถึง 3 ปี

“ถ้าเราส่งผลงานไปเองโดยไม่ได้เข้าร่วมในโครงการนี้ ก็ไม่
แน่ใจเหมือนกันว่าจะไปไกลถึงระดับนานาชาติได้หรือเปล่า นอกจาก 
ความส�าเร็จตรงนี้ โครงการยังสร้างให้เด็กคิดเป็น ด้วยกระบวนการ
เรียนรู ้ในค่ายท่ีแตกต่างจากค่ายอ่ืน ๆ การดูแลเอาใจใส่อย่างดี 
ของพี่เลี้ยงในโครงการ ท่ีปรึกษาแต่ละท่านก็ล้วนเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในแต่ละสาขา 

 ขอชื่นชมโครงการน้ีท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชน ประเทศชาติ 
สามารถผลิตคนที่มีคุณภาพ ช่วยแก้ปัญหาสังคม ปัญหาในโลกน้ี 
มีมากมาย ขอเพียงมีความคิดสร้างสรรค์ ต่อให้มีปัญหามากแค่ไหน 
ทุกปัญหาสามารถแก้ไขได้หมด”

สำ�หรับโครงก�ร Move World Together แล้ว ผลง�น
นวัตกรรมต่�ง ๆ  ถือเป็นผลพลอยได้ในกระบวนก�รพัฒน�เด็กและ
เย�วชน แต่เป้�หม�ยสูงสุดของโครงก�รฯ คือ ก�รสร้�งเย�วชน
พันธุ์ใหม่ให้เป็น "คนดี" และ"คนเก่ง" มีส่วนร่วมในก�รดูแลช�ติ
บ้�นเมืองและสร้�งสังคมให้มีคว�มสุขอย่�งย่ังยืน (Sustainable 
Community)

       ถ้าเราส่งผลงานไปเองโดยไม่ได้เข้าร่วม
ในโครงการนี้ ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะไปไกล
ถึงระดับนานาชาติได้หรือเปล่า

If we had just sent this work to compete 
without joining the project, 
we would not have known whether 
we could come this far to the 
international stage.
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If depression symptoms are very 
obvious and have 
occurred for a long period,  
depression could turn out to be 
a “major depressive disorder” 
which causes unhappiness to 
patients. For some cases, their 
conditions can become worse, 
and they may not want to live 
any longer.

“ภ�วะซึมเศร้�” ห�กมีอ�ก�รม�ก
และกินระยะเวล�น�น อ�จพัฒน�
กล�ยเป็น “โรคซึมเศร้�” ซ่ึงจะทำ�ให้
ไม่มีคว�มสุขในชีวิต บ�งร�ยอ�จ 
ส่งผลรุนแรงถึงข้ันไม่อย�กมีชีวิต 
อยู่ต่อไป

นอกจากภาวะความเครยีดแล้ว ภาวะซมึเศร้าถือเป็นอกีหนึง่
ปัญหาด้านสุขภาพจิตของคนไทยท่ีมีความน่าเป็นห่วงอย่างมาก 
เพราะในสงัคมแต่ละวนัเรามกัเหน็ข่าวปัญหาการฆ่าตวัตาย หรอื
การท�าร้ายร่างกายเกดิขึน้บ่อย ๆ  ซ่ึงนบัเป็นเรือ่งทีน่่าสลดใจ สงัคม
อาจตั้งข้อสงสัยว่าเป็นเพราะปัญหาครอบครัวหรือเศรษฐกิจ 
ที่รุมเร้า แต่แท้จริงแล้วหลายกรณีสาเหตุเกิดจากการเป็นภาวะ 
ซมึเศร้า ซึง่ถกูมองข้ามไป 

ภาวะซึมเศร้า คือ การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ชนิดหน่ึง  
อาการหลกั ๆ ของผูท่ี้เป็นจะรู้สกึเบือ่หน่ายหรอืเศร้า หรอืทัง้สอง
อย่าง โดยอาจมกีารเปลีย่นแปลงของพฤตกิรรมการกนิ การนอน 
เร่ียวแรง สมาธิ รวมถึงความรู้สึกที่มีต่อตัวเองร่วมด้วย การ
เปลีย่นแปลงเช่นน้ี ถ้าเป็นไม่มากนกัอาจเข้าข่าย “ภาวะซึมเศร้า” 
แต่หากมอีาการมากและกนิระยะเวลานาน กอ็าจพฒันากลายเป็น 
“โรคซึมเศร้า” ซ่ึงจะท�าให้ไม่มคีวามสขุในชีวติ ท�ากจิกรรมต่าง ๆ 
ในชวีติประจ�าวนัได้ไม่ดเีหมอืนเดมิ และบางรายทีรู่ส้กึท้อแท้หรอื
หมดหวงั อาจส่งผลรุนแรงถึงข้ันไม่อยากมชีีวิตอยูต่่อไป

In addition to stress, one of the 
most worrisome mental health problems 
occurring to Thai people is depression. 
In each day, we often hear tragic news 
that people commit suicides or self-harms. 
Thai society may raise a question whether  
such incidents’ root causes are from 
their families or economic situations. 
Actually, many cases are caused by 
their depressions which are ignored. 

Depression is a term applied to a 
wide variety of emotional states. People 
who experience depression may be feeling extremely bored, 
sad or even both. Their eating and sleeping behaviors including 
their energies, concentrations and feelings toward themselves 
may change. If such changes are not much, it means that they 
are encountering “depression”. If depression symptoms are very 
obvious and have occurred for a long period, it could turn out 
to be a “major depressive disorder” which causes unhappiness 
to patients. They may be unable to do daily activities  
as well as before. Some of them may feel discouraged and 
hopeless. For some cases, their conditions can become worse, 
and they may not want to live any longer.  

ภาวะซึมเศร้า... 
ภัยเงียบที่ ไม่ควรมองข้�ม
Depression 
A Silent Disaster That Shall Not Be Ignored
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• รูส้กึเบ่ือหน่�ย สนใจสิง่ต่าง ๆ น้อยลง หรอืหมด
ความสนใจ หมดอาลัยตายอยากในชีวิต ไม่เบิกบาน  
ห่อเห่ียว หดหู่ 

• รูส้กึเศร้� เศร้าโศกเสยีใจง่าย น้อยใจง่าย ร้องไห้ 
ง่าย รวมถึงมกัรูส้กึท้อใจ 

• พฤติกรรมก�รนอนเปล่ียนแปลง นอนไม่หลับ  
หลบั ๆ  ตืน่ ๆ  ต่ืนเช้ากว่าปกต ิหรอือาจนอนมากขึน้ หลับทัง้วนั 
ทัง้คนื นอนขีเ้ซา 

• พฤตกิรรมก�รกนิเปลีย่นแปลง เบือ่อาหาร ไม่ค่อย
หิว หรืออาจกินจุข้ึน ของที่เคยชอบกินกลับไม่อยากกิน  
หรอืบางรายอาจอยากกินของทีป่กตไิม่กนิ เช่น ของหวาน 
มาก ๆ 

• ก�รเคลื่อนไหวของร่�งก�ยเปลี่ยนแปลง อาจ
เคลือ่นไหวเช่ืองช้าลงหรอืเคลือ่นไหวมากขึน้ กระวนกระวาย 

• กำ�ลงัก�ยเปลีย่นแปลง อ่อนเพลยีง่าย ก�าลังวงัชา
ลดน้อยถอยลง รูส้กึไม่ค่อยแขง็แรงเหมอืนเดมิ ไม่ค่อยมแีรง 
บางรายอาจบ่นเกี่ยวกับอาการทางร่างกายหลายอย่าง 
ที่ตรวจไม่พบสาเหตุ หรือมีอาการมากกว่าอาการปกติ 
ของโรคนัน้ ๆ

• Feeling bored: paying less  
interest or losing interest to things; 
being pessimistic; mirthless; depressed 
and despairing.

• Feeling sad: regretting easily; 
being hurt easily; crying easily and 
always getting discouraged. อาการของภาวะซมึเศร้า 

Depression Symptoms 

• Changes of sleeping behavior: being 
sleepless and drowsy; waking up earlier than 
normal; sleeping more or sleeping all day  
and night.

• Changes of eating behavior: suffering 
from anorexia, having poor appetite, eating less 
or more, hating some kinds of food that he/she 
used to like or craving for some foods such as 
super-sweet desserts. 

• Changes of body movement: moving 
more slowly or moving more; being anxious. 

• Changes of body energy: being tired 
easily, having less strength, feeling unhealthy. 
Some patients may complain about their  
physical problems, which cannot be diagnosed, 
or their health conditions are worse than 
normal.

• Changes of attitudes toward self: feeling 
invaluable and guilty or feeling bad about  
his/her self; thinking that he/she is lacking  
capacity and becoming burden of others;  
feeling low self-esteem and hopeless. 
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• คว�มรู้สึกต่อตนเองเปลี่ยนแปลง รู้สึกไร้ค่า รู้สึกผิด หรือรู้สึกแย่กับตัวเอง  
คิดว่าตนเป็นภาระของผู้อื่น ไม่มีความสามารถเหมือนที่เคยเป็น ความภาคภูมิใจ 
ในตนเองลดลง หมดหวงัในชีวติ 

• สม�ธแิละคว�มจำ�บกพร่อง หลงลมืบ่อย โดยเฉพาะลมืเรือ่งใหม่ ๆ ใจลอย  
คดิไม่ค่อยออก มกัลงัเลหรอืตดัสินใจผดิพลาด 

• ทำ�ร้�ยตัวเอง ผู้ทีม่อีาการมาก ๆ อาจรูสึ้กไม่อยากมชีวีติอยูอ่กีต่อไป บางราย 
จะคดิหรอืพดูถงึความตายบ่อย ๆ นกึอยากตาย และอาจวางแผนท�าร้ายร่างกาย เช่น 
เตรยีมสะสมยาจ�านวนมาก ๆ เตรยีมวสัดอุปุกรณ์ จากน้ันอาจลงมอืท�าร้ายตวัเองด้วย 
วธิต่ีาง ๆ เช่น กนิยาเกนิขนาด กนิยาฆ่าแมลงหรือยาฆ่าหญ้า แขวนคอ หรอืใช้อาวธุ
ท�าร้ายตนเอง บางรายอาจไม่ยอมกินยาประจ�าตัว เพื่อปล่อยให้อาการทรุดลง 
จนเสียชวีติ

• ง�นฝีมอื ง�นศลิปะ เช่น งานปะตดิ งานพมิพ์ภาพ เพือ่ฝึกทักษะในการท�างาน เพิม่สมาธ ิผ่อนคลาย
ความเครยีด เสรมิสร้างความภาคภูมใิจในตนเอง

• ง�นบ้�น เพ่ือฝึกทกัษะในการท�างาน ฝึกการท�ากจิกรรมตามบทบาทหน้าท่ี

• เล้ียงสัตว์ เพื่อช่วยให้อารมณ์ดี มีเมตตา อ่อนโยน กระตุ้นให้รับรู้และใส่ใจสิ่งแวดล้อมรอบตัว 
มากขึน้ เสริมสร้างความสมัพนัธ์กบัผูอ้ืน่ได้เป็นอย่างด ีส่งเสรมิให้มคีวามสมัพันธ์ทางสงัคมมากขึน้ เสรมิสร้าง 
สภาพแวดล้อมทีเ่ป็นมติร และสร้างความรูส้กึผูกพนั

• เกมและกิจกรรมท�งสังคม เช่น ไปเท่ียวนอกบ้าน  
ทายปัญหา จบัคูภ่าพ เล่าเรือ่งจากภาพ เพือ่ผ่อนคลายความเครยีด 
ฝึกสมอง ฝึกการวางแผนและการแก้ไขปัญหา ฝึกการแสดงออก
อย่างเหมาะสม เช่น การแสดงอารมณ์ความรู้สึก การพูดคุย 
สานสมัพนัธ์ การอยูร่่วมกับผูอ้ืน่

• กิจกรรมดนตรี เพื่อผ่อนคลายบรรเทาอารมณ์ซึมเศร้า  
ลดความวติกกงัวล เสรมิสร้างสมาธแิละความจ�า  พัฒนาทกัษะทาง
สงัคม เพิม่ปฏสิมัพันธ์กบัคนอืน่ ๆ สนใจและพูดคยุกบัคนอืน่มากข้ึน 
กระตุน้ให้เคล่ือนไหว

• ออกกำ�ลงัก�ย เพ่ือกระตุน้ให้เคลือ่นไหวได้กระฉบักระเฉง
มากขึ้น เพื่อให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ผ่อนคลาย บรรเทา
อารมณ์ซมึเศร้า เพือ่บ�ารุงสมอง

หากท่านใดก�าลงัสงสยัว่าตนเองจะเป็นโรคซมึเศร้า ลองท�า
ตามกจิกรรมข้างต้นแล้วยงัไม่รูส้กึดข้ึีน ให้รบีไปพบแพทย์โดยด่วน 
เพราะหากได้รบัการรักษาอย่างถกูต้อง ผูท้ีป่่วยด้วยโรคซึมเศร้า
สามารถกลับมาเป็นผู้ที่จิตใจแจ่มใส พร้อมด�ารงชีวิตให้ปกติสุข 
ได้ดงัเดมิ

กิจกรรมที่ช่วยลดหรือป้องกันภาวะซึมเศร้า 
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• Poor concentration and memory loss: being forgetful, especially for new incidents; 
being absent-minded and unable to figure things out; becoming hesitant and making wrong 
decisions. 

• Self-harm: people who suffer a lot from depression may not want to live anymore. 
Some of them may often think or talk about death. They may want to die and plan to harm 
themselves. They may collect a large amount of medicines or prepare some materials and 
equipment. Then, they may harm themselves by various means such as taking overdose,  
swallowing pesticide or herbicide, hanging or using weapons to harm themselves. Some 
patient may refuse to take medications, and let their symptoms get worse until they lose 
their lives.

Activities That Help Reduce 
or Prevent Depression 

• Craft or artistic works such 
as collage and graphic art which 
help improve skills, increase  
concentration, reduce stress and 
enhance self-esteem.

• Household chores which 
are role-based training activities 

that help improve skills.

• Raising pets to enhance mood, compassion 
 and gentleness; promote environmental  
consciousness and attentiveness; strengthen 
soc ia l  re lat ionsh ips ;  c reate f r iendly 
environment and attachment.  

• Games and social activities such as 
going out for sightseeing, playing puzzle games; 
matching pictures; telling stories from pictures 
in order to reduce stress, improve brain 

power as well as practice planning and problem solving; building assertiveness, for example, feeling expression including 
creating relationships by talking and being with others.

• Taking musical activities to decrease depression, lower anxiety, create concentration and memory, improve 
social skills and increase reactions toward others, pay more attention to others, have more conversations and stimulate 
movements.

• Taking exercise in order to stimulate energetic movements and improve health condition as well as to relax, 
reduce depression and nurture brain. 

If you are wondering whether you have suffered from depression or you are still feeling worse after taking some 
activities as mentioned above, you should urgently go to see a doctor. Being treated properly, patient who suffers 
from major depressive disorder can be recovered, become happy and ready to live a normal life.
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เขื่อนกักเก็บน�้าในประเทศไทยที่ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยว 
ทางธรรมชาตทิีส่วยงามนัน้มอียูด้่วยกนัหลายแห่ง แต่หากพดูถงึ
ทศันยีภาพทีส่วยงามตดิอนัดบัต้น ๆ  ของเมืองไทยแล้ว หน่ึงในนัน้
คงหนีไม่พ้น “เขื่อนวชิราลงกรณ” ซึ่งตั้งอยู่บนแม่น�้าแควน้อย 
อ�าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี แม้จะมีเสียงร�่าลือบ้างว่า 
การเดนิทางค่อนข้างไกล แต่รบัรองได้ว่าเมือ่ไปถึงแล้วจะได้พบกับ
ความสวยงามของธรรมชาติทีง่ดงามเกนิค�าบรรยาย 

ขอแนะน�าว่าก่อนออกเดนิทางทกุครัง้ ควรศกึษาเร่ืองราวของ
สถานทีท่ีจ่ะไปเสยีก่อน เพือ่อรรถรสของการท่องเทีย่วทีเ่พิม่ขึน้ 
Follow Me แบกกล้องท่องเทีย่ว ฉบบันี ้จึงขอหยบิเอาเรือ่งราว 
10 ความ(ไม่)ลับที่คุณอาจไม่เคยรู้เก่ียวกับเขื่อนวชิราลงกรณ  
มาฝากกนั

Many dams in Thailand are considered wonderful 
natural tourist attractions. However, if you mention 
dams that are surrounded by wonderful sceneries,  
one of them is the “Vajiralongkorn Dam” that is  
located on the Khwae Noi River, Thong Pha Phum 
District, Kanchanaburi Province. Some say that this 
place is quite remote, however, visitors would 
definitely experience its indescribable natural  
beauty once they reach the Vajiralongkorn Dam.

It is recommended that travelers should look  
into some information of places to visit prior to any 
trip in order to increase the aesthetic quality of the 
trip. This Follow Me column, therefore, reveals to you 
10 (unsecret) things about the Vajiralongkorn Dam 
that you may not know before.     

แม้จะมีเสียงร่ำ�ลือบ้�งว่�ก�รเดินท�งค่อนข้�งไกล 
แต่รับรองได้ว่�เมื่อไปถึงเขื่อนวชิร�ลงกรณแล้ว
จะได้พบกับคว�มสวยง�มของธรรมช�ติ 
ที่งดง�มเกินคำ�บรรย�ย

สุดยอดความ(ไม่)ลับ!
ที่ควรรู้ก่อนมาเที่ยว

“เขื่อนวชิราลงกรณ”
10
Top 10 (Unsecret) Things to Know Before Visiting Vajiralongkorn Dam”

4 6 Follow Me แบกกล้องท่องเที่ยว เร่ือง : เมญ่า / Story by : Maya / ภ�พ : แผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ เข่ือนวชิราลงกรณ 
และ FB: Joe Rittidech Nipakakun / Photos: Public Relations Section Vajiralongkorn 
Hydro Power Plant and FB: Joe Rittidech Nipakakun



Some say that this place is quite 
remote; however, visitors would 

definitely experience its  
indescribable natural beauty once 

they reach the  
Vajiralongkorn Dam.

สุดยอดความ(ไม่)ลับ!
ที่ควรรู้ก่อนมาเที่ยว

Top 10 (Unsecret) Things to Know Before Visiting Vajiralongkorn Dam”

ชือ่เขือ่นวชริาลงกรณ เป็นชือ่ทีไ่ด้รบัพระราชทานจากพระบาท
สมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร ซึง่เป็น
พระนามของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร 
เทพยวรางกูร นัน่เอง รูอ้ย่างนีแ้ล้วมาสะกดชือ่เขือ่นให้ถกูต้องกนั 
ดกีว่านะคะ

ความ(ไม่)ลับ เรื่องที่ 1 
ชื่อเขื่อน วชิราลงกรณ สะกดโดย “ณ” ไม่มีตัวการันต์

The Thai spelling of the dam’s name ends with  
the letter “N” without a mark placed over it. 
The Vajiralongkorn Dam is the name royally given by 
His Majesty the late King Bhumibol Adulyadej. 
It derived from the name of His Majesty King Maha 
Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun. Now we 
know this fact, we should spell the name of the dam 
correctly.   

The 1st (Unsecret) Thing 
The Thai spelling of the Dam’s Name Ends with the 
Letter “N” without a Mark Placed over It
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และ FB: Joe Rittidech Nipakakun / Photos: Public Relations Section Vajiralongkorn 
Hydro Power Plant and FB: Joe Rittidech Nipakakun



ความ(ไม่)ลับ เรื่องที่ 2 
ลายไทยใน “สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชินีนาถ”

ลายไทยในสวนเฉลมิพระเกียรต ิ72 พรรษาบรมราชนินีาถนีจ้ะอยูท่าง
ซ้ายมอืก่อนถงึปากทางเข้าเขือ่น หากเราถ่ายรปูธรรมดากจ็ะเหน็ว่าเป็นซุ้ม
ไม้พุ่มทัว่ไป แต่ถ้าใครมโีดรนส�าหรับถ่ายภาพมมุสงู เมือ่บงัคบัข้ึนถ่ายภาพ
กจ็ะเหน็เป็นลายเสือ่กระจดูและลายผ้าตนีจกอันงดงาม

ส�าหรบัใครทีอ่ยากมาชมทะเลสาบน�า้จืดแห่งภาคตะวันตก ไม่ควรพลาดส�าหรบั
การขับรถมาชมความสวยงามที่บริเวณสันเขื่อนวชิราลงกรณ โดยทางเขื่อนจะเปิด
บรกิารให้นกัเทีย่วมาเท่ียวชมฟร ีแต่ถ้าจะมาชมสนัเขือ่นต้องมาระหว่างเวลา 06.00-
18.00 น. เท่าน้ัน

เขือ่นวชริาลงกรณน้ันมชีือ่เดมิว่า “เขือ่นเขาแหลม” ว่ากนัว่า สมยัส�ารวจโครงการ 
มแีผนทีจ่ะสร้างเขือ่นกัน้น�า้บรเิวณภเูขายอดแหลมลูกนัน้ แต่สดุท้ายกต้็องขยบัแผน 
มาก่อสร้างในบริเวณที่เป็นสันเขื่อนปัจจุบัน ท�าให้เรายังคงมองเห็นที่มาของชื่อ  
“เขาแหลม” อย่างชดัเจน

ความ(ไม่)ลับ เรื่องที่ 3 สันเขื่อนมีเวลาเปิด–ปิด

ความ(ไม่)ลับ เรื่องที่ 4 
เมื่อขึ้นไปบนสันเขื่อนลองกลับหลังหันมองหา “เขาแหลม” ดูสิ

ความ(ไม่)ลับ เรื่องที่ 5 เจ้าจ๋อจอมแหกกฎ

 วันดคีนืดก็ีจะมเีจ้าจ๋อมาวิง่เล่นแถวสนัเขือ่นแห่งนี ้ดไูปดมูากน่็ารกัด ีแต่ดอูกีทเีจ้าจ๋อพวกนีน้อกจากจะชอบแหกกฎ “ห้ามปีนนัง่ถ่ายรปู” แล้ว 
ยงัเป็นจอมขโมยตัวฉกาจด้วย ใครมขีนมในมอืหรอืเปิดประตรูถทิง้ไว้ ต้องยิง่ระวงั แล้วจะหาว่าจ๋อไม่เตอืน
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The 2nd (Unsecret) Thing 
Thai Decorative Patterns Shown in the  
“72nd Anniversary Queen Sirikit Park”

The 3rd (Unsecret) Thing The Dam Crest Opening Hours

The 4th (Unsecret) Thing 
Once Arriving at the Dam Crest, Turn Back and Look for 
“Khao Laem”

The 5th (Unsecret) Thing 
Rebellious Monkeys

The 6th (Unsecret) Thing 
Pink Cassias Can Be Seen in 
Every Month

Taking photographs at a normal angle, the Thai decorative 
patterns shown in the 72nd Anniversary Queen Sirikit Park on the 
left side before reaching the dam entrance would just look like 
an ordinary ornamental shrubbery. However, if anyone uses a 
drone to take high-angled shots, such shrub rows would appear 
as patterns of a beautiful sedge mat and Teen-Jok cloth.         

Visitors wishing to see the freshwater lake of the western 
region should not miss visiting the crest of the Vajiralongkorn Dam. 
It only opens from 06.00-18.00 hrs. without admission fees. 

The original name of the Vajiralongkorn Dam is “Khao Laem 
Dam” which means a spired mountain. During the project survey, 
the plan was to have the dam constructed at the area around the 

spired mountain. However, the plan was 
revised and in the end the dam site was 
moved to it’s current location. Therefore, 
we can still clearly see the mountain spire; 
“Khao Laem”, which is the source of the 
original name of the dam.   

The monkeys in the neighborhood 
often romp around on the dam crest. They 
look cute, but kind of rebellious as they 
often breach the rule which says “do not 
climb up to take photos”. Moreover, they 
are intelligent thieves. Visitors who carry 
snacks in their hands or leave car doors 
open must be careful.

Nowadays, we do not have to fly to 
Japan to take photos with Sakura cherry 
blossoms. We can take beautiful close-up 
photos of Thailand’s own Sakura cherry 
blossoms or the pink cassias. During March, 
the pink cassias at the Vajiralongkorn 
Dam would be blooming and waiting for 
tourists to come take photos as souvenirs.
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เดีย๋วนีไ้ม่ต้องบนิไปไกลถึงญีปุ่น่ กส็ามารถถ่ายรปูกบัดอกซ�กรุะ
เมอืงไทย หรอืดอกกลัปพฤกษ์แบบใกล้ชดิได้แล้ว ในช่วงเดอืนมนีาคม
จะเป็นช่วงทีด่อกกลัปพฤกษ์ในเข่ือนวชริาลงกรณบานสะพรัง่เป็นสชีมพู
สดใส รอให้นกัท่องเทีย่วได้มาถ่ายรปูเกบ็ไว้เป็นทีร่ะลกึ

สวนแห่งนีต้ัง้อยูท่างขวามือ ตรงข้ามทีท่�าการเขือ่น เม่ือขบัรถลงไป
ตามทางจะเจอสระน�า้ขนาดใหญ่ และมสีะพานเล็ก ๆ ย่ืนลงไปกลางน�า้ 
หากใครมโีอกาสมาช่วงหน้าหนาวจะพบหมอกยามเช้าลอยเหนอืผวิน�า้ 
ให้บรรยากาศคล้าย “ปางอุง๋” จงัหวดัแม่ฮ่องสอน บรรยากาศงดงาม 
ไม่แพ้กนั

ความ(ไม่)ลับ เรื่องที่ 6 มาเดือนไหนได้เจอดอกกัลปพฤกษ์

ความ(ไม่)ลับ เรื่องที่ 7 
ปางอุ๋งเมืองกาญจน์ซ่อนอยู่ในสวนรวมฤทัย

ความ(ไม่)ลบั เรือ่งท่ี 8 
จุดถ่ายรปูกับข้อความบนสนัเขือ่นทีด่ทีีสุ่ด

ความ(ไม่)ลับ เรื่องที่ 9 ยืดอกพกร่ม

หากขบัรถเข้ามาในเขือ่นจะพบกบัข้อความภาษาองักฤษขนาดใหญ่ 

ขึน้ชือ่ว่าเขือ่นย่อมเป็นสถานทีท่ีต้่องมฝีนตกชุกแน่นอน ซึง่อำ�เภอทองผ�ภมู ิ บ�งปีกม็ฝีนตก 
ถงึ 8 เดอืน! และบ�งวันฝนกต็กตลอดเวล�! ดังนัน้ควรพกร่มหรืออปุกรณ์กันฝนมาด้วย เพือ่อรรถรส
ในการท่องเทีย่วอนัชุม่ฉ�า่ โดยไม่เป็นหวดักลบับ้าน 

รู้ความ(ไม่)ลบัของเข่ือนวชริาลงกรณแล้ว กอ็ย่าลืมแวะมาสมัผัสความงดงามกนัได้ แล้วคุณ
จะพบกบัความประทบัใจไม่แพ้ทีไ่หน ๆ เลยทเีดยีว

ซึง่เป็นชือ่เข่ือนวชริาลงกรณ แต่ถ้าใครอยากจะถ่ายรปูให้เห็นทัง้ข้อความชดั ๆ กต้็องไปอยูท่ีบ่รเิวณ
สวนปาล์มทางด้านซ้ายมือก่อนถึงโรงไฟฟ้า ซ่ึงมีท่ีจอดรถไว้บริการ จะเดินลุยไปบนสนามหญ้า  
จะกระโดดหรือวิง่กป็ลอดภยั รบัรองว่าจะได้ภาพสวย ๆ กลบัไปแน่นอน

ความ(ไม่)ลับ เรื่องที่ 10 หิวเมื่อไหร่ก็แวะมา “สหกรณ์ร้านค้า” เขื่อนวชิราลงกรณ

หากแวะเทีย่วถ่ายรูปกันมาอย่างเหนด็เหนือ่ยแล้วอยากจะพกัเพิม่พลงัให้กบัตวัเอง กส็ามารถแวะ
ซือ้น�า้ ขนม หรือของใช้อืน่ ๆ  ได้ทีส่หกรณ์ร้านค้าเข่ือนวชริาลงกรณ ทีน่ีเ่ปิดให้บริการทุกวนัจนัทร์-เสาร์ 
เวลา 10.00-20.00 น. หรอืจะรบัประทานอาหารม้ือหลกัทีร้่านอาหารเรอืนเขาแหลม แวะเข้าห้องน�า้ 
ก่อนการเดนิทางไกลต่อไปกไ็ด้เช่นกนั
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The location of Pang Ung is on the 
right side and opposite of the dam’s 
office. Driving along the road, there is 
a large pond with a small bridge over 
the water. Being at this place in winter, 
visitors will experience morning mist 
floating above the water surface. 
It looks similar to “Pang Ung” in  
Mae Hong Son Province. Both places’ 
ambiences are magnificent.   

The 7th (Unsecret) Thing 
Hidden Pang Ung of Kanchanaburi 
in Ruamruthai Park

The 8th (Unsecret) Thing  
The Best Photo Spot for the Dam 
Crest Sign

The 9th (Unsecret) Thing  Take an Umbrella with You

The 10th (Unsecret) Thing Drop by the Vajiralongkorn Dam “Co-op Store”  
When You Are Hungry

Driving into the dam area, visitors 
will see a huge text sign in English.  
It is the name of the dam, Vajiralongkorn 
Dam. If anyone wishes to take photos 
with the whole sign, the palm orchard 
at the left before reaching the power 
plant is the best spot for taking photos. 
A car park is available as well. Visitors 
may tread, jump or run on the yard 
while being photographed.

Normally dam areas are places where it rains frequently. In some years, 
the rainy season at Thong Pha Phum District lasts for 8 months and sometimes 
it may rain all day! Therefore, tourists should prepare umbrellas or raincoats to 
avoid getting wet and catching a cold.

After taking a lot of photos and getting tired, visitors can refresh themselves  
by dropping by the Vajiralongkorn Dam Co-op Store to buy drinking water, snacks,  
or other things. It opens from Monday - Saturday between 10.00 - 20.00 hrs. Visitors 
may stop by at Ruen Khao Laem Restaurant as well for meals and to use its 
bathroom to freshen up before traveling further.

Now you know the (unsecret) things about the Vajiralongkorn Dam, 
then go visit the place to enjoy its beauty. You will definitely be impressed.   
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5 เมนูห้ามพลาด 
ณ  เ ข่ื อ น ว ชิ ร า ล ง ก ร ณ

Don’t Miss these 5 Menus 
at Vajiralongkorn Dam

หากกล่าวถึงเรื่องราวของการท่องเท่ียวนอกจากสถานที่ 
ท่องเทีย่วอนัสวยงามเหมาะแก่การไปเยีย่มชมแล้ว สิง่ทีน่กัท่องเทีย่ว 
สนใจไม่แพ้กันก็คือเรื่องของอาหาร ที่มักดึงดูดความสนใจของ 
ผู้มาเยือนให้หลงใหลและติดใจไปพร้อม ๆ กัน คอลัมน์ Chim 
Chill Shop ฉบับน้ี จึงขอพาทุกท่านต่อยอดเรื่องราวของ 
เขื่อนวชิราลงกรณกันอีกครั้ง กับ 5 เมนูเด็ดห้ามพลาด ณ  
ร้านอาหารเรือนเขาแหลมที่ใครได้ชิมสักครั้งก็มักจะติดใจและ 
อดไม่ได้ที่จะมาเยือนครั้งต่อ ๆ ไป

In addit ion to beauti ful tour ist  
attractions, food is second to none that  
the tourists are interested in. Delicious 
foods can grab visitors’ attentions and 
impressions. This Chim Chill Shop column 
is taking everyone to enjoy 5 menus that 
should not be missed at Ruen Khao Laem 
Restaurant, Vajiralongkorn Dam. These  
must-try menus taste good; whoever tries 
them once will be attracted and cannot 
help revisiting the place.

5 4 Chim Chill Shop ชิม ชิล ช้อป เร่ืองและภ�พ:  เมญ่า  Story and Photos by : Maya  



เริ่มกันที่เมนูแรก“น�้าพริกลงเรือ”เสน่ห์ของจานนี้อยู ่ที ่
รสชาตกิลมกล่อม ตดัหวานด้วยไข่เคม็ลงตัว เสร์ิฟความอร่อยคูก่บั
ผกัสดกรอบและหวาน ซึง่เป็นผกัปลอดสารพษิทีป่ลกูเองภายใน
เขือ่นวชริาลงกรณ

ร้านอาหารเรือนเขาแหลม ตั้งอยู ่ภายในเขื่อนวชิราลงกรณ 
อ�าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 
07.00 - 21.00 น. ส�าหรับใครที่ชื่นชอบดื่มด�่าบรรยากาศท่ามกลาง
ขุนเขา สัมผัสธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ และสูดอากาศอันบริสุทธิ์  
ยิ่งไม่ควรพลาด เพราะบรรยากาศของร้านโอบล้อมไปด้วยภูเขาสวย
สะกดสายตา และสนามหญ้าเขียวขจี โดยเฉพาะทิวทัศน์ยามเช้า  
จะได้พบกับทะเลหมอกอันกว้างใหญ่ปกคลุมเนินเขาและทุ่งหญ้า 
ทอดยาวสุดสายตา เปรียบดั่งสวรรค์บนดินแห่งหนึ่งของจังหวัด
กาญจนบุรีที่ใคร ๆ ต่างต้องประทับใจ 

Ruen Khao Laem Restaurant is located in Vajiralongkorn  
Dam’s area, Thong Pha Phum District, Kanchanaburi  
Province. The place opens daily from 07.00 - 21.00 hrs. 
Tourists who are infatuated with ambiences of mountains, 
prosperous nature and fresh air should not miss out this 
place. It is embraced by beautiful mountain range and 
green pasture where the vast sea of mist spreads over  
boundlessly in the morning. Scenery of this place in 
Kanchanaburi Province resembles a heaven on earth 
where everyone is surely impressed. 

“Shrimp Paste Saucewith Chopped Pork”;  
The charms of this dish include a mellow taste. Its 
sweetness is mixed perfectly with salted egg. The dish 
is served together with fresh organic vegetables grown 
within Vajiralongkorn Dam’s area.    

“ขาหม”ู ส�าหรบัใครทีช่ื่นชอบการรับประทานเนือ้สตัว์ต้อง 
ไม่พลาดเมนน้ีู เพราะเป็นขาหมรูาดด้วยน�า้ตุน๋รสชาตกิลมกล่อม 
ไม่หวานจนเกินไป เสร์ิฟคูก่บัยอดผกัคะน้าลวกซึง่เข้ากนัได้ด ีแต่ที่
พเิศษกว่าคอืเป็นขาหมขูนาดใหญ่ทีแ่ม้จะมากนัถงึ 5 คน กส็ามารถ
อิม่ได้สบายท้อง

“Braised Pork Leg” ; Meat lovers shall not miss this 
braised pork leg topped with stewing flavor soup,  
which is not too sweet. It is served together with scalded 
kale. A size of pork leg is even more special as it is  
big enough to feed 5 people.

นำ้�พริกลงเรือ

ข�หมู

Shrimp Paste Sauce 
with Chopped Pork

Braised Pork Leg
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แม้จะชือ่เมนวู่า “ไก่รวนเคม็” แต่กม็รีสชาตหิวานอร่อย เสิร์ฟมาเป็น 
ไก่ชิน้ใหญ่ เนือ้นุม่กรอบนอกนุม่ใน จะรบัประทานกบัข้าวต้มหรอืข้าวสวย 
กอ็ร่อยไม่แพ้กัน

ดับความเผ็ดด้วยเมนู “ปลาแรดทอดกระเทียม” ที่รับประทานง่าย  
ผ่านการแล่เน้ือเป็นช้ิน ๆ ก่อนน�าไปทอดจนเหลืองกรอบ เสิร์ฟพร้อมกับ 
น�า้จิม้ซฟีูด้ รสชาตอิร่อยและเข้ากันอย่างลงตัว

นอกจากเมนูเด็ดตามข้างต้น และอีกหลายเมนูอร่อยท่ีรอให้ได้ไปสัมผัสแล้ว ทางร้านยังรับจัดบุฟเฟ่ต์โต๊ะจีนในราคาย่อมเยาให้ได้เลือก 
รบัประทานกันตามสะดวก วนัหยดุสดุสปัดาห์นีห้ากใครนกึไม่ออกว่าจะพาครอบครวัหรอืคนรกัไปพักผ่อนทีไ่หน ขอให้นกึถงึเขือ่นวชริาลงกรณ  
ซึง่มีร้านอาหารขึน้ชือ่อย่าง “เรอืนเขาแหลม” ไว้เป็นอกีตัวเลอืกหน่ึง เพราะนอกจากอาหารอร่อยยังมทีศันยีภาพอนังดงาม ซึง่เป็นอีกหนึง่องค์ประกอบ
ทีช่่วยทวคีวามสุขให้กบัการพกัผ่อนของคณุ

In addition to favorite menus above and other delicious dishes, the restaurant also offers Chinese food buffet with 
affordable price. If you cannot figure out where to take family members for a vacation during this weekend, Vajiralongkorn 
Dam including famous “Ruen Khao Laem” restaurant is an option. You can enjoy delicious foods and wonderful scenery 
which are elements that help multiply happiness during your relaxation.  

เมนูปลาคังถือเป็นเมนูดังของจังหวัดกาญจนบุรี 
เพราะมีเขื่อนเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาชั้นยอด ส�าหรับ
รสชาติของจานน้ี จะเป็นรสสัมผัสนุ่มของเน้ือปลาและ
ความกรุบกรอบของหนังปลา เม่ือรับประทานพร้อม 
น�า้ต้มย�าจะได้รสชาตแิซ่บซ้ีดถึงใจ

Despite its name as “Roasted salty Chicken”, it has sweet  
flavor. A large piece of perfect crispy roast chicken on the  
outside and tender meat on the inside can be eaten together 
with soft-boiled rice or cooked rice. 

Cool down burning hot mouth after eating spicy food with 
“Deep Fried Gourami Fish with Garlic” fillets served with  
delicious seafood sauce.

At Kanchanaburi Province, kang catfish is a 
famous menu because the dam over there is 
an excellent spawning ground. The taste of this 
dish includes soft fish meat and crispy fish skin 
in hot and sour piquant soup.   

ม�เข่ือนไม่สั่งปล�คัง ก็เหมือน 
เจอคนดัง แต่ไม่ขอล�ยเซ็น

ไก่รวนเค็ม

ต้มยำ�ปล�คัง

ปล�แรดทอดกระเทียม

Roasted Salty Chicken

Kang Catfish Hot and Sour Soup

Deep Fried Gourami 
Fish with Garlic

Visiting the dam without  
ordering kang catfish menu is 
like meeting celebrity without 

asking for an autograph

* ข้อมูลเพิ่มเติม/For more information, please visit www.vrk.egat.com / www.facebook.com/vrkegat.official
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