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EGAT MAGAZINE Editor’s 
Note

ลองสังเกตกันไหมวา “นับวันโลกของเรา จะยิ่งมีสภาพอากาศที่รอนอบอาวเพิ่ม
มากข้ึน” พสิจูนไดจากตวัสถติอิณุหภูมขิองประเทศตาง ๆ  ทีม่แีนวโนมเพิม่สงูขึน้จากอดีต 
รวมท้ังอบุตัภิยัธรรมชาติตาง ๆ  ทีม่คีวามรุนแรงและสรางความสูญเสียเพ่ิมมากข้ึน สงผล
ใหนานาประเทศกลับมาใหความสนใจกับการควบคุมปจจยัทีก่อใหเกดิ “ภาวะโลกรอน”

EGAT Magazine ฉบับน้ี จะนําทุกทานไปภาคภูมิใจกับบทบาทของประเทศไทย 
ทีแ่มจะเปนเพยีงประเทศเล็ก ๆ ในเวทปีระเทศสมาชิกอนุสญัญาสหประชาชาติวาดวยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แตกลับใหความรวมมืออยางจรงิจัง โดยการนํามาตรการ
ที่ชวยดูแลรักษาสิ่งแวดลอมมาใชควบคูกับการเดินหนาพัฒนาประเทศ ซึ่งทุกทานจะได
รบัทราบวา ในภาคพลังงานและภาคขนสงของประเทศไทย มกีารบรหิารจดัการและควบคมุ
ปรมิาณกาซเรือนกระจกซ่ึงเปนตนเหตุสาํคญัทีท่าํใหเกดิภาวะโลกรอนเชนไร นอกจากน้ี
ทุกทานก็ยังสามารถเพลิดเพลินกับสาระบันเทิงตาง ๆ ที่มีอยูภายในเลม

การแกไขปญหาภาวะโลกรอน ไมใชเรื่องของใครคนใดคนหนึ่ง แตทุกคนสามารถ
มสีวนรวมชวยกนัไดงาย ๆ  แคใชทรพัยากรตาง ๆ  อยางรูคณุคา และไมทาํลายสิง่แวดลอม 
เพียงเทาน้ี โลกที่สวยงาม ก็จะคงอยูสืบตอไป   

Have you ever noticed that “our world is getting more sweltering”? 
Proven by statistics of countries where temperatures are likely to be 
higher including increase of natural disasters, which cause severity and loss. 
Various countries, thus, place emphasis on controlling factors that lead to 
“global warming”.

This EGAT Magazine exhibits a role of Thailand as a member country of 
the United Nations Framework Convention on Climate Change. You would 
be proud of our nation that provides cooperation by actively applying
environmental conservation measures together with its country development. 
You would see how Thailand’s energy and transport sectors manage and 
control greenhouse gas emission which is a major reason of global warming. 
Moreover, there are various contents that you could enjoy in this magazine.

Global warming resolutions are matter to us all. Everyone can simply 
take part by using resources efficiently and reserving environment to 
continually remain our beautiful world. 
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี เสด็จพระราชดําเนินทรงเปนประธานเปดการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ องคการเกษตรในอนาคต
แหงประเทศไทย (อกท.) ในพระราชูปถัมภ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 38 
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี ตําบล
หนองแก อําเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี เมื่อวันท่ี 3 
กุมภาพันธ 2560

ในการน้ี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี เสด็จฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการ 
การไฟฟาฝายผลติแหงประเทศไทย (กฟผ.) นอมสบืสาน 
ปณิธานงานของพอ ซึ่งเรื่องความพอเพียงถือเปน
หนึ่งใน 9 พระราชปณิธานที่ กฟผ. มีแผนดําเนินการ 
โดยกอตั้งชุมชนตนแบบเศรษฐกิจพอเพียง กฟผ. 
89 แหง ภายในป 2565 ภายในนิทรรศการเปนการ
นาํเสนอตวัอยางชมุชนทีท่าํโครงการชวีวถิใีตแนวสายสง
ไฟฟาแรงสงู ณ บานโคกสยา อาํเภอสไุหงปาด ีจงัหวดั
นราธิวาส เปนการสงเสริมการปลูกไรสับปะรดท่ีใช
จุลินทรียชีวภาพ แทนสารเคมี ทําใหพี่นองประชาชน
สามารถพึง่พาตวัเอง เหลอืขายมรีายได และยงัถือเปน
การชวยดูแลสายสงใหกับคนไทยท้ังประเทศดวย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
เสด็จฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการ กฟผ.

HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn 

Visited EGAT’s Exhibition 

HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn presided over the 38th 
National Academic Conference of the Future Farmers of Thailand 
under the HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Royal Patronage, 
which was held at Uthaithani Agricultural and Technology College, 
Nong Kae Sub-district, Amphoe Mueang, Uthai Thani Province on 
February 3, 2017.  

HRH visited the exhibition organized under a title “Humbly
Continue the Father King’s Wish and Work” by the Electricity
Generating Authority of Thailand (EGAT). His Majesty the late King, 
Rama IX’s sufficiency economy is a matter among 9 of his royal
wishes that EGAT has planned to conduct accordingly. EGAT shall 
establish 89 communities by the year 2022 to be prototypes of
sufficiency economy. At the exhibition, EGAT presented Ban Khok 
Saya community at Amphoe Su-ngai Padi, Narathiwat Province. This 
community has conducted the bio-life along the high voltage
transmission line project that promotes pineapple cultivation by 
using microorganisms instead of chemical substances. As a result, 
people in the community become self-sufficient as they can make 
a living by selling pineapples. In the meantime, they can look 
after transmission lines to ensure their good condition for the 
whole fellow citizens as well.
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เขื่อนสิริกิติ์ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 
รวมกับการประปานครหลวง มณฑลทหารบกท่ี 38 หัวหนาสวน
ราชการ กลุ มเกษตรกรผูใชนํ้าลุ มนํ้านาน จังหวัดอุตรดิตถ 
พษิณโุลก พจิติร และนครสวรรค ตลอดจนนักเรียนและนักศึกษา 
พรอมดวยราษฎรบานนํา้ลใีต จาํนวนรวมกวา 350 คน ไดรวมแรง
รวมใจสรางฝายชะลอน้ําแบบก่ึงถาวร ตามโครงการอนุรกัษฟนฟู
และพัฒนาปาตนนํ้านาน ในพื้นที่ปาชุมชนบานนํ้าลีใต หมูที่ 8 
ตาํบลปงหลวง อาํเภอนาหม่ืน จงัหวดันาน เมือ่วันที ่11 มนีาคม 2560 

ลําหวยลี เปนลํานํ้าสาขาหนึ่งของแมนํ้านาน การสรางฝาย
ชะลอน้ํากั้นลําหวยลีแหงนี้ จะเปนแหลงกักเก็บนํ้า ซึ่งจะชวย
บรรเทาปญหาการขาดแคลนนํ้าสําหรับอุปโภคบริโภค ตลอดจน
อนรุกัษและฟนฟูระบบนิเวศทางน้ําใหมคีวามสมดุล อกีทัง้ยงัเปน
แหลงนํ้าชวยเสริมการทําเกษตรกรรมของราษฎรบานนํ้าลีใต 
รวมถงึราษฎรในพ้ืนทีใ่กลเคยีง ทัง้นีก้จิกรรมการสรางฝายชะลอนํา้
แบบกึ่งถาวรนี้ เปนกิจกรรมสืบเนื่องจากการเสวนาผูใชนํ้าตนนํ้า 
กลางนํ้า ปลายนํ้า ลุมน้ํานาน ที่เขื่อนสิริกิติ์จัดขึ้น กอใหเกิดการ
รวมกลุมของคนลุมนํา้นาน กลายเปนพลงัเกษตรกรในพืน้ทีป่ลายนํา้ 
ในการอนุรักษฟนฟูและพัฒนาปาตนน้ํานาน ยังประโยชนตอคน
ตลอดลุมนํ้านาน และลุมน้ําเจาพระยาตอไป

กฟผ. รวมพลังมวลชนสร�างฝาย
บรรเทาขาดแคลนน้ํา

Check Dam Building for Drought 

Mitigation

Sirikit Dam, the Electricity Generating Authority 
of Thailand (EGAT) together with the Metropolitan 
Waterworks Authority, the 38th Military Circle, heads 
of government agencies, agriculturists in Uttaradit, 
Phitsanulok, Phichit and Nakhon Sawan Provinces, who use 
water from Nan River, including students and inhabitants of 
Ban Nam Li Tai for over than 350 persons were united in 
action and spirit to build a semi-permanent check dam 
in the midst of the forest at Ban Nam Li Tai, Moo 8, Ping Luang 
Sub-district, Na Muen District, Nan Province in accordance 
with the Nan River restoration project on March 11, 2017. 

Li Creek is a tributary of the Nan River. The check dam 
built across the Li Brook helps reserve water to alleviate 
drought impacts as well as to conserve and restore aquatic 
ecosystems while it can be a water source for agricultural 
activities of the Ban Nam Li Tai inhabitants and people who 
live nearby as well. This check dam building project is an 
outcome of a panel discussion arranged by the Sirikit Dam 
which involved groups of people who were the Nan River’s 
upstream, midstream and downstream users. As a result, an 
integration of people turns to be power of downstream 
agriculturists to restore and develop the Nan River’s upstream 
forest, which contributes benefits to inhabitants along the 
Nan and Chao Phraya Rivers.
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การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) เขารวมโครงการพลังงานและ
เทคโนโลยทีีย่ัง่ยนืแหงเอเชีย 2560 หรอื Sustainable Energy & Technology 
Asia 2017 (SETA 2017) ระหวางวนัท่ี 8 - 10 มนีาคม 2560 ณ ศนูยนทิรรศการ
และการประชุมไบเทค บางนา กรงุเทพมหานคร โดย กฟผ. ไดเขามสีวนรวมในการ
เปนผูบรรยายวชิาการและการจัดแสดงนทิรรศการภายใตแนวคิด “Pathways to 
Sustainability, Balance Energy and Go Together” สนองตอบตอยทุธศาสตร
ประเทศไทย 4.0 และ พลงังาน 4.0 ทัง้น้ีนทิรรศการของ กฟผ. ยงัไดรบัรางวัล SETA 
ENERGY AWARDS 2017 สาขา The Best Creative Design จากงานน้ีอกีดวย

 การประชุม SETA 2017 ไดจดัตอเน่ืองมาเปนครัง้ที ่ 2 เพือ่เปดโอกาสให
ผูบรหิารภาครัฐและเอกชน ผูผลติ นกัวชิาการ ผูเชีย่วชาญ บรษิทัผลติพลังงาน
ทดแทน ธนาคาร นักลงทุนจากทุกภาคสวน รวมถึงผูที่สนใจทั่วไป ทั้งในและ
ตางประเทศ โดยมผีูเขารวมกวา 10,000 คน จาก 42 ประเทศทัว่โลก ไดรูจกั
เทคโนโลยีดานพลังงานท่ีลํา้หนา พรอมรับคําปรึกษาจากผูเชีย่วชาญในหนวยงาน
ทีเ่กีย่วของทัง้ดานวิชาการและดานธรุกจิ 

กฟผ. เข�าร�วมโครงการพลังงาน
และเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแหงเอเชีย 2560

EGAT had joined the

Sustainable Energy &

Technology Asia 2017

The Electricity Generating Authority of 
Thailand (EGAT) had joined the Sustainable 
Energy & Technology Asia 2017, which was held 
at the Bangkok International Trade and
Exhibition Centre (BITEC) Bangna during March 
8 - 10, 2017. In responding to the Thailand 
4.0 and Power 4.0 Strategies, EGAT provided 
academic lecture including an exhibition 
organized under a concept: “Pathways to 
Sustainability, Balance Energy and Go Together”, 
which received the SETA Energy Awards 2017 
for the Best Creative Design as well. 

The SETA was organized for 2 years 
consecutively for executives from public and 
private sectors, manufacturers, technocrats, 
experts, renewable energy manufacturing 
companies, banks, investors from all sectors 
and both of local and foreign people who were 
interested. The participants more than 10,000 
persons from 42 counties worldwide 
experienced advance technologies including 
consultations from academic and business 
experts in relevant fields.  
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สานสัมพันธ�ด�านกิจการไฟฟ�า
ไทย - ลาว

นายกรศิษฏ ภัคโชตานนท ผูวาการการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย (กฟผ.) และ ทานบนุอุม สวีนัเพ็ง ผูอาํนวยการใหญ
รฐัวิสาหกิจไฟฟาลาว ไดรวมลงนามในบันทึกความเขาใจ โครงการ
ความรวมมือดานเทคนิค - วิชาการโรงไฟฟาพลังนํ้าและระบบสง 
ระหวาง รฐัวิสาหกจิไฟฟาลาว (ฟฟล.) กบั กฟผ. ระยะที ่4 เมือ่วนัที่ 
18 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมสิบสองปนนา เมืองหลวงพระบาง 
แขวงหลวงพระบาง สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว 

การลงนามบนัทกึความเขาใจโครงการความรวมมือดานเทคนคิ 
- วชิาการฯ ระหวาง ฟฟล. กบั กฟผ. มรีะยะเวลาการดําเนนิงานเริม่
ตัง้แตป 2545 ตอเนือ่งมาระยะท่ี 2 และ 3 ในป 2550 และ 2555 
ตามลําดบั จนนาํมาสูความรวมมอืระยะที ่ 4 ในป 2560 นี ้ โดยมี
ขอบเขตความรวมมือดานโรงไฟฟาพลังนํ้าและระบบสง ซึ่งผล
การดําเนินงานที่ผานมาไดกอใหเกิดประโยชนในการเสริมสราง
ประสทิธภิาพ ความม่ันคงในการผลติและสงจายกระแสไฟฟาของ 
สปป.ลาว และประเทศไทย เกิดการแลกเปลีย่นความรู ประสบการณ 
ทั้งดานเทคนิคและการบริหารจัดการกิจการไฟฟา พัฒนาความ
สมัพนัธและความเขาใจอันดรีะหวางสองประเทศ ในการรวมมือดาน
กจิการไฟฟาอยางยัง่ยนื โดยอนาคตอาจขยายความรวมมอืไปสูดาน
พลงังานทดแทนและดานอ่ืนท่ีสมควรพัฒนา เพือ่ใหเกิดความรวมมือ
ในภมูภิาค สรางความแข็งแกรงแกสองประเทศ

Cooperation on Electricity 

between Th ailand - Laos

Mr. Kornrasit Pakchotanon, the Governor of Electricity 
Generat ing Authority of Thailand (EGAT) and 
Mr. Boon-Oum Siwanpeng, the Director of Electricite 
du Laos (EDL) signed the Memorandum of Understanding 
on Technical-Academic Cooperation of hydropower 
plants and transmission system between EDL and EGAT 
for the fourth phase on March 18, 2017 at Xishuangbanna 
Hotel, Luangprabang, Laos.  

The MOU on technical-academic cooperation
between EGAT and EDL started in 2002, then it has 
been continued to second and third phases in 2007 and 
2012 respectively. The fourth phase has begun in 2017. 
Its focal point is the cooperation on hydropower plant 
and transmission system. The earlier mutual effort has 
brought greater efficiency and stability of electricity 
generation and supply system for both countries and 
gained benefits from knowledge exchange in both of 
technical and management aspects. Moreover, the 
cooperation on the sustainable power business has 
strengthened relationship between the two countries. 
In the future, it shall be extended to be regional 
cooperation on renewable energy and others as 
appropriate. 
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กฟผ. เดินหน�า
โครงการผลิตไฟฟ�า

จากแสงอาทิตย�บนทุ�นลอยน้ํา
ใหญ�สุดในไทย 

EGAT Starts the Biggest Project 

of Solar Energy on a Buoy 

in Th ailand

Wang Noi Power Plant, Electricity Generating 
Authority of Thailand (EGAT) makes a progress on a 
solar power plant established on the buoy. Its capacity 
is 2.6 megawatt and expected to supply electricity to 
the system in December 2018. The use of solar power 
shall replace the use of fuel oil for electricity generation 
for over million litres per year and reduce CO

2 
emission 

for over 2,143 tons per year. EGAT has been committed 
to generating and using clean energy, thus, this project 
is to be a prototype of electricity generation from solar 
power on a large buoy in Thailand.

Wang Noi Solar Power Plant on the buoy is situated 
at its reservoir 1 in Phra Nakhon Si Ayutthaya Province. 
Its space is 26 rais where a crystalline silicon (c-Si) 
solar cell with production capacity of 2.6 megawatt is 
installed. Throughout its life span, it is able to generate
electricity at average of 3.75 million units per year. 
The project construction period is around 10 months.

โรงไฟฟาเซลลแสงอาทิตยบนทุนลอยน้ํา ณ เขื่อนศรีนครินทร

Solar power plant established on the buoy at 
Srinagarind Dam.

โรงไฟฟาวังนอย การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 
เตรียมเดินหนาโครงการโรงไฟฟาเซลลแสงอาทิตยบนทุนลอยน้ําขนาด
ใหญทีส่ดุของประเทศไทย ขนาดกาํลงัการผลติ 2.6 เมกะวตัต คาด
จายไฟฟาเขาระบบไดในเดือนธนัวาคม 2561 ใชทดแทนการผลิตไฟฟา
จากนํ้ามันเตากวาลานลิตรตอปและลดการปลอยกาซคารบอน
ไดออกไซดในภาคการผลิตไฟฟาปละกวา 2,143 ตัน ซึ่งโครงการ
ดังกลาวจะเปนตนแบบของการผลิตไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตยบน
ทุนลอยนํา้ขนาดใหญของประเทศไทยตอไป โดย กฟผ. มคีวามมุงม่ัน
ในการผลติและใชงานพลงังานสะอาดอยางยัง่ยนื

สําหรับโครงการโรงไฟฟาเซลลแสงอาทิตยบนทุนลอยน้ํา
ทีโ่รงไฟฟาวังนอย ตัง้อยูบรเิวณอางเก็บน้ํา 1 ของโรงไฟฟาวงันอย 
จงัหวัดพระนครศรีอยธุยา มขีนาด 26 ไร โดยใชเซลลแสงอาทติยชนดิ
ผลึกซิลิกอน (c-Si) ขนาดกําลังการผลิต 2.6 เมกะวัตต สามารถ
ผลิตพลังงานไฟฟาเฉลี่ยตลอดอายุการใชงานไดประมาณ 3.75 
ลานหนวยตอป ใชงบประมาณลงทุนจาํนวน 138.23 ลานบาท โดยใช
ระยะเวลาในการดําเนนิการกอสรางประมาณ 10 เดอืน
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กฟผ. แม�เมาะคว�า 2 รางวัล 
CSR - DPIM

สะท�อนมาตรฐานการทําเหมืองยอดเย่ียม

การไฟฟาฝายผลติแหงประเทศไทย (กฟผ.) แมเมาะ ควา 2 รางวัล
จากโครงการสงเสริมผูประกอบการเหมืองแรอตุสาหกรรมพ้ืนฐาน นาํ
เกณฑมาตรฐานความรับผดิชอบตอสงัคม (CSR - DPIM) ไปประยกุต
ใชในสถานประกอบการ ประจําป 2559 จดัโดยกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน
และการเหมอืงแร ไดแก รางวลัสถานประกอบการเครอืขายทีม่กีาร
ดาํเนนิการดานความรับผดิชอบตอสงัคมอยางตอเนือ่ง ประจําป 2559 
(CSR - DPIM Continuous Award 2016) ประเภทเหมืองแร และ
รางวัลบุคลากรดีเดนดานความรับผิดชอบตอสังคม CSR - DPIM 
ประจําป 2559 (One Mine One Person CSR-DPIM AWARDs 2016) 
ประเภท Popular Vote คอื นายพิทยา ใจทัศน วทิยากรระดับ 6 สงักัด
ผูชวยผูวาการเหมืองแมเมาะ กฟผ. เม่ือวันที ่ 24 กมุภาพันธ 2560 
ณ หองประชุมทองคํา กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร 
กรงุเทพฯ 

รางวลั CSR - DPIM คอื รางวลัทีม่อบใหกบัสถานประกอบการ
อตุสาหกรรมเหมืองแรทีม่แีนวทางการดาํเนนิธรุกจิตามมาตรฐานสากล 
สอดคลองกับมาตรฐานความรับผิดชอบตอสังคม ISO 26000 
การใชทรัพยากรอยางยัง่ยนืและมีประสิทธภิาพสูงสดุ ทัง้นี ้กฟผ. ไดรบั
รางวัลดงักลาวอยางตอเน่ืองตัง้แตป 2553 และเปนหนวยงานแรก ๆ 
ทีเ่ขารวมโครงการฯ ตัง้แตกรมอตุสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมอืงแร
เริม่ผลกัดนัโครงการฯ นีข้ึน้มา

EGAT’s Maemoh Mine

Received 2 Awards for Its 

Mining Excellent Standards

The Electricity Generating Authority of Thailand 
(EGAT)’s Maemoh Mine received 2 Awards from the 
Mining Enterprises Promotion Project 2016 that 
encouraged the mining enterprises to apply the 
CSR - DPIM standards in their organizations. The project 
was held on February 24, 2017 at the Thongkam 
Meeting Hall by the Department of Primary Industries 
and Mines. Mae Moh Mine received the CSR - DPIM 
Continuous Award 2016 for Mine and the One Mine One 
Person CSR - DPIM AWARDs 2016 for Popular Vote in 
which the award was granted to Mr. Pittaya Jaitus, 
Administrative officer Level 6, who works under 
supervision of the Assistant Governor-Mae Moh Mine, 
EGAT.    

The CSR - DPIM is the award given to mining 
enterprise that conducts its mining operation in 
accordance with the ISO 26000 social responsibility 
measures regarding sustainable and efficient use of
resources. 

EGAT was the first group of the participants when 
the Department of Primary Industries and Mines 
launched the project. EGAT has been given such awards 
continually since 2010.
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COP 22 
Global Warming Conference; 
Roles of Th ailand and EGAT
on the Global Stage

การประชุมโลกร�อน
เพ่ือการลงมือปฏิบัติ
กับบทบาทของประเทศไทย
และ กฟผ. ในเวทีระดับโลก

ปฏเิสธไม�ได�ว�า ป�จจบัุนกระแสท่ัวโลกได�ให�ความสาํคญักับการดูแลรกัษาธรรมชาติ
และส่ิงแวดล�อมเป�นอันดับต�น ๆ ไม�ว�าจะในภาคธุรกิจ ภาคสังคม ต�างต�องนําเร่ือง
การดูแลรักษาธรรมชาติและส่ิงแวดล�อมเข�าไปผนวกรวมอยู�ในแผนยุทธศาสตร�
ในการดําเนินงานแทบท้ังสิ้น น่ันก็เพราะธรรมชาติและส่ิงแวดล�อมเป�นต�นทุน
ในทุก ๆ เรื่อง ยกตัวอย�างง�าย ๆ ต้ังแต�วินาทีแรกท่ีเราเกิดมา ก็ต�องใช�ทรัพยากร
จากธรรมชาติในการมีชีวิตอยู� เช�น อากาศ นํ้า รวมถึงอาหารต�าง ๆ ก็มาจาก
ธรรมชาติ 

ระยะหลังมาน้ี เราคงได�ยินข�าวเก่ียวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติถี่ขึ้นกว�าสมัยท่ี
เรายังเป�นเด็ก ๆ  สภาพลมฟ�าอากาศท่ีผิดแปลกไปจากเดิม ภยัธรรมชาติท่ีรนุแรง
มากข้ึน นํ้าท�วม แผ�นดินไหว พายุท่ีโหมกระหนํ่า อากาศท่ีร�อนผิดปกติจนมี
ผู�เสียชีวิต รวมไปถึงโรคระบาดชนิดใหม� ๆ หรือโรคระบาดที่เคยหายไปจาก
โลกน้ีแล�วกลับมาระบาดซํ้า หน่ึงในสาเหตุหลักเกิดจากการเปล่ียนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศ หรือ Climate Change อันเป�นผลทางตรงหรือทางอ�อม
จากกิจกรรมของมนุษย�ท่ีทําให�องค�ประกอบของบรรยากาศเปล่ียนแปลงไป 
นอกเหนือจากความผันแปรตามธรรมชาติ

ก�าซเรือนกระจก ตัวการโลกร�อน

ปจจยัสําคัญทีท่าํใหเกดิการเปลีย่นแปลงของ
สภาพภูมิอากาศ คือ กาซเรือนกระจก (Green-
house Gas: GHG) ที่เพิ่มมากข้ึนจากการทํา
กจิกรรมของมนุษย โดยปกติโลกจะไดรบัพลังงาน
จากดวงอาทิตยในรูปของพลังงานแสง พลังงาน
บางสวนก็จะสะทอนกลับออกไปนอกโลกใน
สภาพของพลังงานความรอน และพลังงาน
ความรอนนีจ้ะถกู GHG ซึง่มอียูในบรรยากาศตาม
ธรรมชาตดิดูกลืนเอาไวบางสวน ทาํใหโลกมคีวาม
อบอุนและทําใหสิ่งมีชีวิตอาศัยอยูในโลกนี้ได 
ในยุคกอนอุตสาหกรรม ปริมาณของ GHG ใน
ชัน้บรรยากาศคอนขางอยูตวัในปรมิาณทีไ่มมากนกั 
แตหลังจากยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม มีหลักฐาน
ยืนยันวามีการสะสมของกาซบางชนิดเพิ่มขึ้น
อยางมีนัยสําคัญ บงชัดวาการเพิ่มของ GHG 
เกิดจากกิจกรรมของมนุษยมากกวาการเกิดตาม
ธรรมชาติ สงผลใหรังสีของดวงอาทิตยถูกกาซ
เรือนกระจกท่ีมีมากเกินไปกักเก็บเอาไว ทําให
อุณหภูมิของโลกคอย ๆ สูงขึ้นจากเดิม (Global 
Warming)
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Greenhouse Gas; a Major Cause of Global Warming
The greenhouse gas (GHG), which occurs from human activities, 

is a key factor that incites the climate change. Normally, the earth 
receives light energy from sunlight whereby part of it shall bounce off 
the earth as thermal energy. The earth’s atmosphere contains the GHG, 
which absorbs part of the thermal energy that helps retain warmth and 

 It is undeniable that throughout the world at present, natural and 
environmental conservation has become critical issue which is involved 
in operational and strategic plans of organizations in both of business 
and social sectors. As human beings need to use natural resources 
such as air, water and food since they are born, natural environment is 
indeed a cost of all activities of daily living.

 Recently, we have heard more frequently about natural disasters 
such as weather variations, floods, earthquakes, heavy storms and 
unusual heat that kills people including new types of plague and 
long-eradicated epidemics that reappear. Apart from natural changes, 
one of the main causes of these events is climate change that is caused 
directly and indirectly by human activities. 

suitable conditions for living creatures 
on this planet. Prior to the industrial 
revolution, volume of the GHG in the 
atmosphere was low and stable. 
Nonetheless, during post-industrial 
age, some kinds of gas have been 
a c cumu l a t ed  and  i n c r e a s ed 
significantly. There are evidences 
which show that volume of GHG has 
been increased by human activities 
rather than by natural causes. As a 
result, radiation from the sun captured 
by high-volume GHG has caused the 
global warming gradually.

A Paris Agreement Background 
In 2015, COP 21 or the 21st 

Conference under the United Nations 
Framework Convention on Climate 
Change took place in Paris, France. The 
representatives of the parties of the 
UNFCCC from 196 countries jointly 
determined a target to hold the 
increase in the global average
temperature to well below 2 °C 
above pre - indus t r i a l  leve l s 
and to pursue efforts to limit the 
temperature increase to 1.5 °C 
above pre-industrial levels. The 
Paris Agreement became the world’s 
first comprehensive climate agreement 
that was ratified worldwide. It is a 
historic climate condition agreement 
that is expected to contribute 
benefits to mankind. 

Later, the 2016 Conference under 
the United Nations Framework 
Convention on Climate Change or 
COP 22 was held in Marrakech, Morocco 
during November 7 - 18, 2016. 
It was the first meeting held to 
implement the Paris Agreement into 
action since it has entered into force 
on November 4, 2016. 

11EGAT MAGAZINE



กว�าจะเป�นข�อตกลงปารีส

ในป 2558 การประชุม COP 21 หรือ
การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติ
วาดวยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
สมัยที่ 21 ณ กรุงปารีส ประเทศฝร่ังเศส 
ประเทศสมาชิกอนุสัญญาสหประชาชาติ
วาดวยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(United Nations Framework Convention
on Climate Change) หรืออนุสัญญา
UNFCCC 196 ประเทศ ไดกําหนดเปาหมาย
รวมกันวาจะรักษาระดับอุณหภูมิเฉล่ียโลก
ใหสงูขึน้ไมเกนิ 2 องศาเซลเซียส เมือ่เทยีบ
กบัยคุกอนอตุสาหกรรม หรือหากเปนไปได
จะพยายามท่ีจะไมใหอุณหภูมิสูงเกิน 1.5 
องศาเซลเซียส เกิดเปน Paris Agreement 
หรือขอตกลงปารีส โดยนับเปนคร้ังแรกท่ี
ประเทศท่ัวโลกบรรลุขอตกลงทางสภาวะ
อากาศท่ีไดรับการยอมรับวาเปนขอตกลง
ประวัติศาสตร ซึ่งหวังวาจะเปนผลดีตอคน
ทั้งโลก 

ตอมาในป 2559 ไดมีการจัดการประชุมภาคีอนุสัญญาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคร้ังที่ 22 หรือ COP 22 ที่เมือง
มารราเกซ ประเทศโมรอ็กโก ระหวางวันที ่7 - 18 พฤศจิกายน 2559 
เปนการประชุมคร้ังแรกภายหลังจากที่ขอตกลงปารีสมีผลบังคับใช
ตั้งแตเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 และนับเปนการประชุมครั้งแรก
เพ่ือทําใหขอตกลงปารีสสามารถนําไปสูการปฏิบัติไดอยางเปนจริง 
เปนยุคใหมของการประชุมเรื่องโลกรอน 

ผลของการประชุม COP 22 มีไมนอยกวา 25 เรื่อง ครอบคลุม
ในประเด็นตาง ๆ เชน เร่ืองการปรับตัวและกลไกระหวางประเทศ
วอรซอสําหรับการสูญเสียและความเสียหายเกี่ยวของกับผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เรื่องการเสริมสรางศักยภาพ
การดําเนินงานของประเทศกําลงัพฒันา เร่ืองการถายทอดเทคโนโลยี 
เรื่องการเงินและกลไกทางการเงิน เปนตน ทั้งนี้ ไดกําหนดเปาหมาย
วาจะมกีารประชมุเจรจาเพือ่จดัทํากฎเกณฑกตกิาหรือ Paris Rulebook 
ใหแลวเสร็จภายในป 2561 เพือ่รองรับการปฏิบตัติามขอตกลงปารีส

Subsequently, the COP 22’s outcomes included more
than 25 issues which encompassed adaptation, the 
Warsaw international mechanism for loss and damage 
caused by climate change impacts, empowering 
developing countries, technology transfer including 
finance and financial mechanism, etc. The conference 
concluded a deadline of 2018 to finalize the Paris 
Rulebook to operationalize the Paris Agreement.

Thailand Has Joined as Party of the UNFCCC
Thailand ratified to be party of the UNFCCC on 

December 28, 1994. As a Chair of the G-77 and China, 
Thailand played a crucial role at the COP 22 as alliance 
of developing countries to articulate and promote their 
collective economic interests as well as enhancing their 
joint negotiating capacity on major international issues 
within the UN system. Thailand proposed several attitudes 
of the group at the Conference such as financial support, 
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ไทยร�วมเป�นสมาชิก UNFCCC

ในสวนของประเทศไทยซึ่งเปนประเทศสมาชิกอนุสัญญา 
UNFCCC ทีไ่ดใหสตัยาบนัเขารวมเปนรฐัภาคอีนสุญัญาตัง้แตวนัที่ 
28 ธนัวาคม 2537 กไ็ดรวมในการประชมุ COP 22 คร้ังนีด้วย โดย
ประเทศไทยไดเปนประธานกลุม 77 และจีน ซึ่งเปนกลุ มที่
สหประชาชาติกําหนดเปนกลุมพันธมิตรของประเทศกําลังพัฒนา
เพื่อสงเสริมสมาชิกรวมผลประโยชนทางเศรษฐกิจและสรางขีด
ความสามารถในการเจรจาตอรองรวมที่เพิ่มขึ้นในสหประชาชาติ 
ไดนําเสนอทาทีรวมของกลุมในหลายเร่ือง เชน การเรียกรองการ
สนับสนุนทางการเงิน การพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี และ
การเสริมสรางศักยภาพแกประเทศกําลังพัฒนาในการดําเนินงาน
ดานการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมี พลเอกสุรศักดิ์ 
กาญจนรตัน รฐัมนตรวีาการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอม กลาวถอยแถลงตอที่ประชุมในฐานะประธานกลุม 77 
และจีน

technology development and transfer as well as 
empowering developing countries on their implementation 
of the climate change. With this regard, General Surasak 
Kanjanarat, the Minister of Natural Resources and 
Environment gave speech to the Conference on behalf of 
G-77 and China.

EGAT; a Co-Supporter on Global Warming 
Mitigation

The Electricity Generating Authority of Thailand
(EGAT), which is an agency under supervision of the 
Ministry of Energy, has performed in accordance with the 
Paris Agreement regarding the greenhouse gas mitigation 
that was concluded during the COP21 in 2015. Thailand 
imposed the Power Development Plan or PDP 2015 (2015
- 2036) which specified that fossil fuel proportion used 
for electricity generation would be decreased and 
replaced by renewable energy. Moreover, energy 
conservation promotion is included in the plan as well. 

As a result, target of the greenhouse gas emission 
mitigation could be accomplished accordingly.  

EGAT’s representative; Mr. Wiwat Chancherngpanich, 
Deputy Governor-Power Plant Development, who 
participated in the Conference at Morocco, reveals that 
in accordance with the Paris Agreement, EGAT has 
supported the country on the greenhouse gas emission 
mitigation. At the early stage, EGAT adopts and complies 
with NAMA (Nationally Appropriate Mitigation Actions) 
whereby the greenhouse gas emission mitigation is 
voluntarily conducted by each party country. Thailand 
submitted its plan with the target to reduce GHG for 7 - 20% 
by 2020 when comparing to business as usual (BAU) of 
energy and transportation segments. Regarding 
capability assessment, EGAT shall be responsible for GHG 
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นายวิวัฒน ชาญเชิงพานิช รองผูวาการพัฒนาโรงไฟฟา ในฐานะผูแทน กฟผ. 
ทีเ่ดินทางไปประชุมทีป่ระเทศโมร็อกโก เปดเผยวา การดําเนินการของ กฟผ. เพ่ือรวมเปน
สวนหนึ่งในการผลักดันใหประเทศไทยดําเนินการลดกาซเรือนกระจกใหเปนไปตาม
ขอตกลงปารีสน้ัน ในชวงแรก กฟผ. ไดดําเนินการตาม NAMA (Nationally 
Appropriate Mitigation Actions) หรือแผนการลดกาซเรือนกระจกท่ีเหมาะสมของ
ประเทศ ซึ่งเปนการมีสวนรวมในการลดกาซเรือนกระจกบนพื้นฐานการดําเนินการ
โดยสมัครใจ ประเทศไทยไดสงแผนไปวาจะลดกาซเรอืนกระจกใหไดรอยละ 7 - 20 เมือ่เทยีบ
กับการดําเนินงานกรณีปกติ (Business as usual: BAU) ในป 2563 ในภาคพลังงานและ
ภาคขนสง ซึ่งจากการประเมินศักยภาพการลดกาซเรือนกระจกของ กฟผ. รับผิดชอบ
ในการลดกาซเรือนกระจกอยูที่ 4 ลานตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา ในป 2563 
เพื่อใหบรรลุเปาหมาย NAMA โดยปจจุบัน กฟผ. สามารถลดกาซเรือนกระจกไดแลวกวา 
3 ลานตันฯ จากมาตรการผลิตไฟฟาจากพลังงานทดแทน และการปรับปรุงประสิทธิภาพ
โรงไฟฟา หลังจากนั้นประเทศไทยจะลดกาซเรือนกระจกใหไดตาม INDC (Intended 
Nationally Determined Contribution) หรือเปาหมายการดําเนินงานของประเทศ
ในระดับมุงมั่น โดยมีเปาหมายลดกาซเรือนกระจกลงรอยละ 20 - 25 ในป 2573 
ซึ่งในสวนของ กฟผ. มีเปาหมายลดท่ี 12 ลานตันฯ

นายวิวัฒน� ชาญเชิงพานิช
Mr. Wiwat Chancherngpanich
รองผู�ว�าการพัฒนาโรงไฟฟ�า
Deputy Governor-Power Plant Development

กฟผ. ร�วมลดโลกร�อน
ได�ดีกว�าเป�าหมาย

ในการประชมุ COP 22 นี ้การไฟฟาฝาย
ผลติแหงประเทศไทย (กฟผ.) ซึง่เปนสวนหน่ึง
ของกระทรวงพลังงานในภาคการผลิตไฟฟา 
ไดมกีารดาํเนนิการเพือ่ใหเปนไปตามขอตกลง
ปารีส  ในการลดก าซเรือนกระจกของ
ประเทศไทย ที่ไดจากการประชุม COP 21 
เมื่อป 2558 โดยประเทศไทยไดมีการปรับ
แผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟาของประเทศ 
หรือ PDP ฉบับ 2015 (พ.ศ. 2558 - 2579) 
ซึ่งมีการปรับสัดสวนการใชเชื้อเพลิงฟอสซิล
ในการผลิตไฟฟาลงในชวงปลายแผน มีการ
เพ่ิมสดัสวนของพลังงานทดแทนมากข้ึน และ
สนบัสนนุในเร่ืองการอนุรกัษพลงังาน ซึง่จะมี
ผลใหสามารถลดการปลอยกาซเรือนกระจก
ไดตามเปาหมาย

ในสวนของประเทศไทย รวมถึง กฟผ. ไดดาํเนินการตามศักยภาพและบริบทของสังคม
อยางเตม็ที ่โดย กฟผ. ไดตดิตามความกาวหนาของเทคโนโลยกีารผลิตพลงังานไฟฟาทีจ่ะ
สามารถลดการปลอยกาซเรือนกระจกไดมากขึ้น โดยเฉพาะพลังงานทดแทน ซึ่งปจจุบัน
เทคโนโลยีพลังงานทดแทนยังอยูในชวงของการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมคาความพ่ึงพาไดใหสูงขึ้น 
จึงยังตองมีการผลิตไฟฟาดวยเช้ือเพลิงฟอสซิลเพ่ือรักษาความม่ันคงของระบบไฟฟา 
ใหประชาชนมีไฟฟาใชอยางเพียงพอ ทั้งนี้ในอนาคตเม่ือเทคโนโลยีพลังงานทดแทน
กาวหนาจนสามารถพึ่งพาไดมากขึ้น มีราคาที่เหมาะสม ประเทศไทยก็จะสามารถเพิ่ม
สัดสวนของพลังงานทดแทนและลดสัดสวนการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลได อยางไรก็ตาม 
การผลิตไฟฟาโดยเชื้อเพลิงฟอสซิลของ กฟผ. ไดใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อเพ่ิม
ประสทิธภิาพของการผลิตไฟฟาใหสามารถลดการปลอยกาซเรือนกระจกจากกระบวนการ
ผลิตไฟฟาลง

นอกจากการรวมประชุม COP 22 แลว กฟผ. ยังไดรวมจัดแสดงนิทรรศการภายใต
หัวขอพลังงานยั่งยืน ภายใน Thai Pavillion บนพืน้ทีก่วา 100 ตารางเมตร ซึง่ กฟผ. ไดแสดง
เจตจํานงรวมกับประชาคมโลก และพรอมดําเนินการลดกาซเรือนกระจกจนบรรลุ
เปาหมาย รวมถึงนําเสนอผลสําเร็จของการดําเนินงานดานการลดกาซเรือนกระจกและ
การปรบัตวัตอการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ของ กฟผ. ใหประจักษในเวทีโลกอีกดวย 
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ดร.พิรุณ สัยยะสิทธ์ิพานิช
Mr. Phirun Saiyasitpanich
ผู�อํานวยการสํานักงานประสานการจัดการ
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
Ph.D., Director of Climate Change 
Management and Coordination Division

ดร.พริณุ สยัยะสิทธิพ์านิช ผูอาํนวยการสํานักงานประสาน
การจดัการการเปล่ียนแปลงสภาพภูมอิากาศ ภายใตสาํนกังาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (สผ.) 
กลาววา จากการประชุม COP 21 ซึ่งเปนการประชุมที่เนนการ
เจรจาหารือกนัระหวางประเทศสมาชิกทีม่ทีัง้ประเทศพัฒนาแลว
และประเทศที่กําลังพัฒนา ประเทศร่ํารวยและประเทศยากจน 
ถึงแนวทางการลดกาซเรือนกระจกและบทบาทหนาท่ีรวมกัน 
จนเกิดเปน Paris Agreement ซึ่งเปนความพยายามมาหลายป 
โดยเนื้อความใน Paris Agreement ไดถูกนําไปใชโดยประเทศ
สมาชิกตั้งแตที่ไดมีการลงนามสัตยาบัน ประเทศไทยในฐานะ
ประเทศสมาชิก มีหนาที่ศึกษาขอกําหนดตาง ๆ ในความตกลง 
และดําเนนิการอยางถกูตองและเหมาะสม ใหบรรลุเปาหมายตาม
ที่ไดใหสัตยาบันไว จนมาถึง COP 22 ในครั้งนี้ ที่เปนการประชุม 
COP แหงการลดการเจรจา เพื่อนําไปสูการปฏิบัติอยางเปน
รปูธรรมมากข้ึน หรอืทีเ่รยีกวา Negotiation to Implementation 
เปนการทําความเขาใจกันระหวางประเทศสมาชิก ใหดําเนินการ
ไปในกรอบเดยีวกนั โดยไมจาํเปนตองมกีารเปลีย่นแปลงเปาหมาย
ของประเทศท่ีเคยใหไว เชน การทําความเขาใจในขอกําหนด
ตาง ๆ การทํารายงานตาง ๆ รายละเอียดทางเทคนิค ซึ่งจะตอง
เขาใจใหตรงกันและทําใหถูกตองเพื่อเปนมาตรฐานเดียวกัน
ทัว่โลก ดงันัน้ ประเทศไทยจะยงัคงดาํเนนิการลดกาซเรอืนกระจก
ตามเปาหมายที่จะลดใหไดรอยละ 7 - 20 ในป 2563 และ 
รอยละ 20 - 25 ในป 2573

reduction of 4 million tons by 2020 to accomplish 
NAMA’s target. Currently, EGAT is able to reduce GHG for more
than 3 million tons by using renewable energy to generate 
electricity and improving its power plants’ efficiencies. In 
accordance with Thailand’s Intended Nationally Determined 
Contribution (INDC), its target is to reduce GHG volume for 
20 - 25% by 2030 while EGAT shall take charge on this 
matter with the target to reduce GHG for 12 million tons. 

In a given social context, Thailand and EGAT have fully 
performed on this matter as well. EGAT has followed the 
progresses of electricity generating technologies that 
could reduce more GHG, especially renewable energy 
technology. However, such technology is being developed 
to increase its dependable performance. Thus, electricity 
generation from fossil fuel is still required in order to 
maintain power system stability and ensure power sufficiency.
In the future when renewable energy technology is advanced 
enough and can be dependable with affordable price, 
Thailand shall increase proportion of renewable energy usage 
and decrease fossil fuel usage accordingly. Nonetheless, to 
reduce volume of GHG derived from production process, 
EGAT employs advanced technology to reinforce efficiency 
of electrical power generation from fossil fuel. 

The Deputy Governor also informs that besides of COP 22 
participation, EGAT jointly organized exhibition under  the 
topic “Sufficient Economy and Sustainable Energy for Climate 
Change Resolution” at the Thai Pavilion on the space over 
100 square meters to declare intent on cooperation with a 
global community. Moreover, EGAT is ready to conduct the 
greenhouse gas emission mitigation and shall showcase its 
results of operation and adaptation on climate change
on the global stage as well.

Under the supervision of the Office of Natural 
Resourcesand Environmental Policy and Planning (ONEP), 
Mr. Phirun Saiyasitpanich, Ph.D., Director of Climate 
Change Management and Coordination Division says that 
COP 21’s focal points were negotiations on greenhouse gas 
emission reduction and joint operations among party countries 
including developed, developing, rich and poor countries. Its 
outcomes became the Paris Agreement which was adopted 
by party countries after being ratified. Thailand shall study 
its terms and conditions and act appropriately and 
accurately to achieve the target as ratified. For COP 22, it 
focused on negotiation to implementation whereby party 
countries should perform their duties within the same 
framework without changing targets given by each country. 
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นางประเสริฐสุข จามรมาน
Mrs. Prasertsuk Chamornmarn
ผู�อํานวยการองค�การ
บริหารจัดการก�าซเรือนกระจก (อบก.)
Director of Thailand Greenhouse Gas
Management Organization (TGO)

น า ง ป ร ะ เ ส ริ ฐ สุ ข  จ า ม ร ม า น 
ผูอํานวยการองคการบริหารจัดการกาซ
เรือนกระจก (อบก.) หนวยงานท่ีมีหนาที่
สงเสริมใหประเทศไทยมุงสู การเปนสังคม
คารบอนตํ่า กลาววา อบก. และ กฟผ. ได
ประสานงานและรวมมือกันดําเนินการลด
กาซเรือนกระจกมาอยางตอเนื่อง โดย กฟผ. 
ซึ่งเปนองคกรในภาคผลิตไฟฟา สามารถลด
กาซเรือนกระจกไดประมาณ 3 ลานตันฯ 
ในป 2557 ดวยความรวมมอือนัดขีองทกุภาค
สวนทีเ่กีย่วของ สงผลใหประเทศไทยดาํเนนิการ
ลดกาซเรอืนกระจกไดดเีกนิกวาเปาหมายมาก 
โดยไทยสามารถลดไดประมาณ 37 ลานตัน
คารบอนไดออกไซด ในป 2557 จากเปาหมาย
ที่จะลดใหได 24 ลานตันฯ ใน ป 2563 ซึ่งจะ
เหน็ไดวาประเทศไทยทําไดเกนิกวาเปาหมาย
ถึง 4 - 5 ปลวงหนา อยางไรก็ตามยังตอง
มีการพัฒนาตอไป เนื่องจากในอนาคต
ประเทศไทยจะมีความตองการใชพลังงาน
เพิ่มขึ้นทุกปเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ ซึ่งการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ 
ในประเทศทําใหเกิดกาซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น 

ดงันัน้ ในแผนพลังงานทุกฉบับจงึมกีารพูดถงึการลดกาซเรือนกระจก หมายถึง เราจะมีการ
ใชพลงังานอยางมปีระสิทธภิาพและคุมคามากข้ึน และส่ิงสําคญัคือ ประเทศจะตองใหความ
สาํคญักับทัง้สองดานไปพรอม ๆ กนั ทัง้ดานเศรษฐกิจและสงัคม กลาวคอื ไมใชวาจะมุงเนน
แตการลดกาซเรือนกระจกเพียงอยางเดียว แตจะตองคํานึงถึงความสามารถในการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศควบคูไปดวย 

การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศคือปญหาชี้ขาดตอการคงอยูของสิ่งมีชีวิต
บนโลก ความมุงมั่นและความพยายามของทุกประเทศในการรับมือกับปญหานี้ถือเปน
สิ่งสําคัญ ซึ่งแตละประเทศมีเง่ือนไขทางภูมิศาสตร เศรษฐกิจ การเมืองและสังคม
ที่แตกตางกันจึงมีวิธีการรับมือที่ไมเหมือนกัน ขอตกลงปารีสคือ เครื่องมือเพื่อให
ทุกประเทศรวมกันปฏิบัติ ประเทศไทย และ กฟผ. ขอรวมเปนสวนหนึ่งในการรับมือกับ
ปญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมอิากาศ มใิชเพยีงเพ่ือใหโลกใบน้ียงัคงอยู แตเพือ่ใหโลก
ยงัมทีรพัยากรทีอ่ดุมสมบูรณเพือ่ความเปนอยูทีด่ขีองชนรุนหลังตอไป

For example, to ensure their understanding, the party countries shall 
study rules and regulations and report methods and technical details in 
order to have them applied as global standards. With this regard, Thailand 
shall carry out GHG reduction for 7 - 20 % by 2020 and 20 - 25 % by 2030 
as predetermined. 

Mrs. Prasertsuk Chamornmarn, Director of Thailand Greenhouse 
Gas Management Organization (TGO), which is the organization that 
undertakes role to promote Thailand to become low carbon society, says 
that TGO and EGAT have continually cooperated to conduct GHG reduction. 
EGAT could reduce volume of GHG for approximately 3 million tons of 
carbon dioxide in 2014. Moreover, with cooperation of all relevant sectors, 
Thailand’s performance on GHG reduction is better than its target. Volume 
of GHG for 37 million tons of carbon dioxide was reduced in 2014, while 
the target is to reduce GHG for 24 tons of carbon dioxide in 2020. Such 
performance result shows that Thailand is ahead of its set target for 4 - 5 
years. However, due to its continual development, Thailand shall require 
more energy in each year, and its domestic activities can cause higher 
volume of GHG accordingly. Therefore, the greenhouse gas emission 
mitigation is included in every energy plan, which means that energy must 
be consumed more effectively and worthily. Furthermore, Thailand shall 
place emphasis on both economic and social aspects by not only focusing 
on reduction of GHG, but also taking into account its capability on 
economic development as well. 

The climate change is a decisive problem that points out whether 
living creatures can survive on the earth or not. Commitments and efforts 
of every country in order to cope with this problem are crucial. As 
geographic, economic, politic and social conditions of each county are 
different, the Paris Agreement becomes mechanism that every country 
shall jointly apply. Thailand and EGAT will take part to withstand the 
climate change in order to sustain the earth and retain its resources
for well-being of the next generation.
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ไทยเขารวมเปนประเทศสมาชิกอนุสัญญา UNFCCC
Thailand ratified as party country of the UNFCCC

2537

1994

ประชุม COP 21 เกิดขอตกลงปารีส
(Paris Agreement) เพ่ือรวมกันรักษาระดับอุณหภูมิเฉลี่ยโลก
ใหสูงขึ้นไมเกิน 2 องศาเซลเซียส
COP 21 was held, and the Paris Agreement was adopted 
for global joint operations to maintain the global average 
temperature to well below 2 °C.

2558

2015

 ไทยมีแผนลดกาซเรือนกระจกใหไดรอยละ 7 - 20 
 กฟผ. รับผิดชอบลดกาซเรือนกระจกอยูที่ 4 ลานตันฯ ตอป   
 (ปจจุบัน กฟผ. ลดกาซฯ ไปไดแลวกวา 3 ลานตันฯ ตอป)
 Thailand plans to reduce GHG for 7 - 20% 
 EGAT is responsible for GHG reduction of 4 million
 tons per year (Currently, it can be done for over than 
 3 million tons per year)

2563

2020

GHG

7 - 20%

GHG

20 - 25%

 ไทยลดกาซเรือนกระจกไดประมาณ 37 ลานตันฯ 
 กฟผ. มีสวนลดกาซเรือนกระจกไดประมาณ 3 ลานตันฯ

 Thailand reduced greenhouse gas for 37 million tons. 
 EGAT took part to reduce greenhouse gas for 3 million tons.

2557

2014

ประชมุ COP 22 เพือ่นาํขอตกลงปารีสไปสูการปฏบิตัไิดจรงิ
COP 22 was held to turn the Paris Agreement into action.

2559

2016

 ไทยมีเปาหมายลดกาซเรือนกระจกลงรอยละ 20 - 25 
 กฟผ. มีเปาหมายลดอยูที่ 12 ลานตันฯ ตอป

 Thailand targets to reduce GHG for 20 - 25% 
  EGAT targets to reduce GHG for 12

million tons per year

2573

2030

เหตุการณ�สําคัญ
Milestone TIMELINE

Morocco

COP 21
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โรงไฟฟ�าจิมาห� บทพิสูจน�ความจริง
 โรงไฟฟ�า ชุมชน ส่ิงแวดล�อม และการท�องเที่ยว
 วิถีท่ีกลมกลืน

Jimah Power Plant; A Proof of Truth
A Coexistence of “Power Plant, Community, 

Environment and Tourism” 

18
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นับถึงวันน้ีเป�นเวลา 8 ป� ท่ีโรงไฟฟ�าแห�งน้ี ได�พิสูจน� ให�ชุมชนเห็นว�า
โรงไฟฟ�าถ�านหินสามารถเป�นมิตรกับส่ิงแวดล�อม  และสามารถอยู�
เคียงคู�กับการท�องเที่ยวได�ด�วย

 “โรงไฟฟา ชุมชน สิ่งแวดลอม และการทองเที่ยว” อาจเปนส่ิงที่ไมนาจะอยูรวมกันได
ในความคิดของบางคน แตเชื่อหรือไมวาสําหรับ “โรงไฟฟาจิมาห” แลว สิ่งเหลาน้ีสามารถ
อยูรวมกันไดอยางกลมกลืน

 โรงไฟฟาจิมาห (JIMAH Energy ventures Sdn Bhd.) เปนโรงไฟฟาที่ตั้งอยูในประเทศ
มาเลเซีย ใกลกับชองแคบมะละกา บริเวณปากแมนํ้า Sungai Sepong Beson รัฐเนกรี 
เซมบิลัน ซึ่งอยูไมไกลจากกรุงกัวลาลัมเปอร โรงไฟฟาจิมาหใชถานหินนําเขาประเภทซับบิทู
มินัสและบิทูมินัสเปนเช้ือเพลิง มีกําลังการผลิต 1,400 เมกะวัตต ความนาสนใจของโรงไฟฟา
แหงน้ีอยูตรงท่ีพื้นท่ี 864 ไร ของโรงไฟฟาเปนพื้นที่ที่มีการถมทะเลเพ่ือกอสรางโรงไฟฟา 
ยิง่ไปกวาน้ัน บรเิวณใกลเคียงยงัเปนพืน้ทีป่าชายเลนทีม่คีวามอดุมสมบรูณ เปนแหลงท่ีอยูอาศยั
ของสัตวนานาชนิด รวมทั้งยังเปนแหลงจับปลาของชาวประมงพ้ืนบานอีกดวย

 คําถามคือ การกอสรางโรงไฟฟาถานหินขนาดใหญอยางนี้สามารถทําไดอยางไร? 
คนที่จะตอบคําถามนี้ไดดีที่สุดก็คือ คนในชุมชน ฮานาเปยะ มูฮะหมัด ผูนําชุมชน Bagan 
lalung ซึ่งเปนชุมชนที่อยูใกลกับโรงไฟฟาจิมาห กลาววา เม่ือทราบขาววารัฐบาลจะมาสราง
โรงไฟฟาชาวบานก็วิตกกังวล และแนนอนวามีทั้งคนที่เห็นดวยและไมเห็นดวย เมื่อรัฐบาล
เขามาช้ีแจง ทาํความเขาใจ ชาวบานจงึคลายความกังวลลง แตสิง่สาํคัญทีท่าํใหชาวบานรูสกึ
พงึพอใจคือส่ิงทีร่ฐับาลชดเชยให ฮานาเปยะ บอกวา โรงไฟฟาจายเงนิคาชดเชยใหกบัชาวประมง
ผานทางสมาคมประมง ทําใหทุกคนที่ไดรับผลกระทบพอใจ ไมเพียงเทานั้น โรงไฟฟา
ไดเขามาดูแล ถนน และสาธารณูปโภคอื่น ๆ ของหมูบาน และที่สําคัญที่สุดคือ โรงไฟฟา
ไดรับลูกหลานของชุมชนเขาทํางานในโรงไฟฟา ซึ่งหมายถึง อนาคตท่ีดีขึ้นของคนในชุมชน

ฮานาเป�ยะ มูฮะหมัด
ผู�นําชุมชน Bagan lalung 
Hanapah Muhammad
Leader of the community 
of Bagan lalung

“For 8 years up to now, this power plant has proved that the 
coal-fired power plant can be environmentally-friendly. 
Moreover, Jimah Power Plant has demonstrated that the 
coal-fired power plant and the tourism can coexist.”

Some of us probably believe that it is imposible for “power plant, 
community, environment and tourism” to be together, but the Jimah 
Power Plant has proved that they can harmoniously coexist with 
one another. 

Jimah Energy Ventures Sdn Bhd. is the power plant located near 
the mouth of Sungai Sepong Beson River and the Strait of Malacca in 
Negeri Sembilan, Malaysia. Jimah Power Plant has used imported 
sub-bituminous and bituminous as fuels to generate electricity with 
capacity of 1,400 megawatt. Its area for 864 rais is land reclamation 
which is close to the green fertile mangrove forest that is the habitat 
of various kinds of animals as well as a fishing source for local 
fishermen. 

A question is that how to 
construct a large coal-fired 
powe r  p lan t  nea rby  the 
community. A member of the 
Bagan lalung community is the 
person who can give the best 
answer .  The leader  of  the 
community, Hanapah Muhammad 
gave information that Bagan lalung 
is the community adjacent to 
Jimah Power Plant. When people 
in the community knew that the 
government was going to have the 
power plant constructed nearby 
their homes, they became anxious. 
Some of them agreed with the 
project, while some did not. 
Nonetheless, as the government had 
clarified in details, the villagers 
understood and were released 
from their unease. Moreover, they 
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เมือ่ถามถงึการคดัคานการกอสรางโรงไฟฟาจากกลุม
เอ็นจีโอ ฮานาเปยะ บอกวา ชวงแรก ๆ  ก็มีบาง แตรัฐบาล
ไดเขามาช้ีแจงและตอบขอกังวลไดทั้งหมด ซึ่งชาวบาน
มีความเชื่อมั่นในการทํางานของรัฐบาลมากกวาสิ่งที่
เอ็นจีโอพูด และเมื่อถามถึงความกังวลใจเรื่องปญหา
มลภาวะจากโรงไฟฟาถานหิน คําตอบที่ไดรับก็คือ แรก ๆ  
ชาวบานก็กลัวกันไปตาง ๆ นานา แตจนถึงวันน้ีก็ไมเห็น
วามีปญหาอะไร ในทะเลยังมีปลาใหจับเหมือนเดิม อาจมี
นอยลงบางแตกเ็ปนเพราะคนจบัปลามมีากขึน้ สวนปาลม
ที่ชาวบานปลูกก็ไมไดรับผลกระทบอะไร 

“เรือ่งพลงังานสาํหรบัชาวบานแลวเปนเรือ่งไกลตวั 
สิง่ทีจ่ะกระทบกับชวีติความเปนอยูของเขา นีส่สิาํคญักวา” 
อะไรท่ีทาํใหชาวบานมีความเชือ่ม่ันในรัฐบาล จนทําให
เสียงของเอ็นจีโอหมดความหมาย จากการเยี่ยมชม
การดําเนินงานของโรงไฟฟาจิมาห ทําใหไดคําตอบวา 
โรงไฟฟาจิมาหมีการศึกษาผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นกับ
ชมุชนและสิง่แวดลอมอยางละเอยีด อาท ิการแพรกระจาย
ของอุณหภูมินํ้าหลอเย็น การแพรกระจายของมลสาร
ทางอากาศจากปลองโรงไฟฟา การกัดเซาะชายฝงทะเล
รวมทั้งการศึกษาสภาพปจจุบันของสิ่งมีชีวิต ทั้งพืช
และสัตว เพ่ือนํามาใชกําหนดมาตรการปองกันและลด
ผลกระทบดานส่ิงแวดลอม ซึ่งรายงานผลกระทบดาน
สิง่แวดลอมของโรงไฟฟาจมิาหจะตองไดรบัความเหน็ชอบ
จากสํานักงานสิ่งแวดลอมมาเลเซีย และคณะผูเชี่ยวชาญ
ดานสังคมและส่ิงแวดลอมกอนจึงจะดําเนินการกอสราง
โรงไฟฟาได มาตรการการดูแลส่ิงแวดลอมและชุมชน
ที่เขมงวด เปนสิ่งที่ชวยสรางความไวเนื้อเชื่อใจระหวาง
โรงไฟฟากับชุมชน  

were satisfied with compensations given by the government. 
Hanapah informed further that the power plant gave compensations 

to local fishermen, who were affected, through 
the Fisheries Association. In addition, the power 
plant had looked after the village’s roads and 
public facilities. The most important thing was 
that the power plant would take young people 
in the community to work for it, which meant 
that their future should become better. 

Regarding the NGO’s opposition on 
construction of the power plant, Hanapah said 
that it happened during the beginning. However, 
since the government had responded to all 
the concerns, the villagers believed in the 
government’s operation more than what the 
NGO had said. Besides, although the villagers 
were anxious about pollutions at the first place, 
up to the present, there was no pollution problem .
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There were fishes in the sea for catching as 
usual; even though they became less, 
it was because the number of fishermen 
had increased. Besides, palm farms were 
not affected at all. 

“Actually, energy for locals is 
something distant from their concerns, 
how their beings would be affected is 
more important”. Then there are 
questions why locals are confident in 
the Government and why the NGO’s 
voice is meaningless. After visiting Jimah 
Power Plant, there comes the answer.
Jimah Energy Ventures Sdn Bhd. had 
studied in details on impacts that might 
occur to community and environment, 
such as a coolant dispersion, an air pollution
from smoke ventilation in the power 
plant, a coastal erosion including current 

ภาพ  : Shutterstock.com/Lano Lan

ภาพ
: Shutterstock.com/
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โรงไฟฟาจิมาหเร่ิมงานกอสรางตั้งแต พ.ศ. 2548 ดวยการถมทราย
กวา 3.6 ลานลูกบาศกเมตร เพื่อปรับสภาพจากทองทะเลเปนพื้นที่
กอสรางโรงไฟฟา โรงไฟฟาจมิาหเครือ่งแรกเร่ิมผลติไฟฟาใน พ.ศ. 2551 
นับถึงวันนี้เปนเวลา 8 ป ที่โรงไฟฟาแหงนี้ไดพิสูจนใหชุมชนเห็นวา 
โรงไฟฟาถานหินสามารถเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมได ยิ่งไปกวานั้น 
โรงไฟฟาจิมาหยังพิสูจนใหเห็นวา โรงไฟฟาถานหินกับการทองเที่ยว
เปนสิง่ทีส่ามารถเคยีงคูไปดวยกนัได เพราะหลงัจากทีโ่รงไฟฟาผลติไฟฟา
ไดไมกี่ป  โรงแรม รีสอรท ตางเรียงรายขึ้นตามมาเปนดอกเห็ด 
เพื่อรองรับนักทองเท่ียวท่ีเดินทางมาลงท่ีสนามบิน KLIA2 ที่อยูไมไกล
กันนักแมแตรีสอรท AVANI ที่ไดชื่อวาเปนรีสอรทที่สวยที่สุดก็ยัง
ตั้งอยูไมไกลจากโรงไฟฟา จากหองพักที่ยื่นออกไปในทะเล สามารถ
มองเห็นทาเทียบเรือขนถายถานหินไดราวกับวาเปนสวนหนึ่งของ
ชุมชนแหงนี้

AVANI Resort อยูไมไกลจากโรงไฟฟาจิมาห AVANI Resort is located not far from Jimah Power Plant

conditions of living organisms, both plants and 
animals. Then the preventive measures to 
reduce environmental impacts were stipulated 
accordingly. Before its construction, Jimah 
Power Plant’s Environmental Impact Report had 
to be approved firstly by the Department of 
Environment including social and environmental 
experts in Malaysia. Thus, stringent measures on 
environmental and community safeguards have 
reinforced community’s confidence toward 
the government. 

The Jimah Power Plant construction was 
started in 2005. The coastal area was filled 
by sand for 3.6 million cubic meters and 

transformed to be the power plant 
area. Jimah Power Plant started its
electricity generation in 2008. 
For 8 years up to now, this power 
plant has proved that the coal-fired 
power plant can be environmentally
-friendly. Moreover, Jimah Power 
Plan thas demonstrated that the 
coal-fired power plant and the 
tourism can coexist. A few years 
after its construction, hotels and 
resorts are followed to accommodate 
tourists who land at the KLIA2 
airport that is situated nearby. The 
most beautiful Avani resort is also 
located not very far from the power 
plant. From its rooms opened to 
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รัฐบาลมาเลเซียมีนโยบายชัดเจนที่จะเพิ่มสัดสวนการผลิตไฟฟา
จากเช้ือเพลิงถานหิน เพราะตองการรักษาระดับราคาคาไฟฟาไมให
สูงเกินไป เพื่อใหประเทศมาเลเซียมีศักยภาพในการแขงขัน โรงไฟฟา
จิมาหจึงเดินหนาขยายกําลังผลิตเพ่ิมขึ้นโดยการถมทะเลขยายพ้ืนที่
ออกไปอีก 800 กวาไร เพือ่รองรบัโรงไฟฟาใหมซึง่จะทาํใหโรงไฟฟาจมิาห
มีกําลังผลิตไฟฟาเพ่ิมขึ้นอีก 2,000 เมกะวัตต โดยมีกําหนดเดินเคร่ือง
ผลิตไฟฟาไดใน พ.ศ. 2562 

อาจกลาวไดวาโรงไฟฟาจิมาหไดกาวขามความหวาดกลัวโรงไฟฟา
ถานหินมาแลว และกําลังเรงเก็บเกี่ยว “ประโยชน” ที่ตามมา ทั้งเรื่อง
ความม่ันคงของไฟฟา จากการกระจายสัดสวนเช้ือเพลิงแตละประเภท
อยางสมดุล ทั้งราคาคาไฟฟาท่ีไมสูงจนเกินไป ทําใหประชาชนไมตอง
จายคาไฟแพง ซึ่งปจจุบันราคาคาไฟฟาของมาเลเซียอยูที่ 2.59 บาท
ตอหนวย

สําหรับประเทศไทย “โรงไฟฟาถานหิน” อาจดูเปนเรื่องยาก 
แตถาเราเหลียวมองเพื่อนบานรอบตัวเราใหดีก็จะพบคําตอบของ
โรงไฟฟาถานหินไดไมยาก 

the sea, a view of a coal pier as if a part of 
community can be seen clearly.

The Government of Malaysian imposes 
explicit policy to increase proportion of coal used 
for electricity generation in order to control its 
expense to be not very high. To enhance 
competitiveness of the country, Jimah Power Plant 
expands its capacity by enlarging land fill for more 
than 800 rais for its new plant construction. Its 
capacity will be increased by 2,000 megawatt in 
2019. 

It can be said that Jimah Power Plant already 
overcame its timid period and now is reaping 
“benefits” which include electricity stability, 
balance proportions of fuel as well as electricity 
expense that is not too high in Malaysia at Baht 
2.59/unit in the present. 

In Thailand, this seems to be a tough issue. 
However, if we take a look at our neighbor 
countries, we may easily gain answers regarding 
the “coal-fired power plant”. 

ภาพ : Shutterstock.com/KUMOHD
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AIR4THAI
สํารวจคุณภาพอากาศผ�าน
แอพฯ

ปจจุบันเทคโนโลยีการส่ือสารพัฒนากาวหนาข้ึนทุกขณะ การรับรูขาวสาร
สะดวกรวดเร็ว แตขณะเดียวกันความคลาดเคลื่อนของขอมูลก็เปนไปไดสูงและมี
การเผยแพรตอโดยไมทันไดตรวจสอบ กอใหเกิดความเขาใจผิดและความขัดแยง
ในสังคม เชนเดียวกับเรื่องคุณภาพอากาศที่อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง ซึ่งบอก
เลาตอ ๆ กันมานานวามีมลพิษ ทั้ง ๆ ที่สวนใหญแทบไมเคยมีใครไปพิสูจนดวย
ตนเองเลยสักครั้ง แตวันนี้ดวยเทคโนโลยีทางการสื่อสารอันทันสมัย ทําใหเรา
สามารถตรวจสอบคุณภาพอากาศไดไมวาจะอยู มุมใดของประเทศ นั่นคือ 
แอพพลิเคชั่น AIR4THAI ซึ่งทําใหเราทราบวา แตละพื้นที่ในประเทศไทยมี
คุณภาพอากาศตางกันอยางไร

AIR4THAI เปนแอพพลเิคชัน่ทีร่ายงานดชันคีณุภาพอากาศภายในประเทศไทย
เปนคาดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) รวมถึงระบุรายละเอียดของคาความเขมขนของ
สารมลพิษทางอากาศ ซึ่งใชงานไดทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android หรือ
ทางเว็บไซต http://air4thai.pcd.go.th/web/ จัดทําโดย กรมควบคุมมลพิษ 
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม (ทส.) โดยแอพพลเิคช่ันนี ้แบงออก
เปน 5 หนา คือ หนารายงานดัชนีคุณภาพอากาศของสถานีใกลเคียงพิกัดผูใช 

As communication technology 
development is progressing fast, information 
and news spread faster than ever. 
However, the correctness of such 
information is always in question because 
people generally forward the information 
they receive without rechecking. This has 
caused misunderstanding and conflicts in 
the society again and again. The air 
quality in Amphur Mae Moh, Lampang, is 
a clear example of this. People said the 
town was covered with polluted air without 
checking or seeing with their own eyes. 
Today, with advanced communications 
technology, we can now check air quality 
everywhere in this country in just a few 
clicks thanks to AIR4THAI application.

AIR4THAI is an application reporting 
air quality index in Thailand, detailing the 
intensity of air pollution. The application 
is available on iOS and Android operating 
systems and can be reached on website

Checking Air
Quality with

“AIR4THAI” Application
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โดยใชสีที่แตกตางกันเปนสัญลักษณเปรียบเทียบคุณภาพอากาศ หนาคนหารายงาน
ดัชนีคุณภาพอากาศ สถานีวัดคุณภาพอากาศที่ตองการ หนารายงานดัชนีคุณภาพ
อากาศในรูปแบบแผนท่ีประเทศไทย หนาคลังขอมูลของกรมควบคุมมลพิษทีป่ระชาชน
ควรรู และหนาการตั้งคาแอพพลิเคช่ัน

ทั้งนี้ สีที่ใชเปนสัญลักษณในการรายงานดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) ไดแก สีฟา 
สเีขยีว สเีหลือง สสีม และสแีดง โดยสฟีาจะแสดงถงึอากาศทีบ่รสิทุธิ ์สเีขยีว คอือากาศ
ทีเ่ริม่มีผลกระทบตอสุขภาพของผูปวยทีไ่วตอมลพษิทางอากาศเปนพเิศษ ไลระดบัไป
จนถึงสีแดง ซึ่งแสดงถึงอากาศที่มีมลพิษมากที่สุด  

จากภาพขางตนจะเห็นไดชัดวาอําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง ซึ่งเปนที่ตั้งของ
โรงไฟฟาถานหนิ มคีา AQI และคาความเขมขนของสารมลพษิตํา่กวากรงุเทพมหานคร 
เมอืงหลวงของประเทศไทย ซึง่เปนจงัหวัดทีไ่มมโีรงไฟฟาถานหนิแตกลับมสีารมลพษิ
อันเกิดจากการจราจรที่คับค่ัง

 การมีโรงไฟฟาถานหินในพื้นที่อําเภอแมเมาะ ทําใหหลายคนเขาใจผิดคิดวา
อาํเภอแมเมาะนาจะเปนพืน้ทีท่ีม่อีากาศไมบรสิทุธิ ์แตแทจรงิแลวใจกลางกรงุเทพฯ 
นั้นกลับมีมลพิษที่มากกวา หากมีการรายงานดัชนีคุณภาพอากาศเปนตัวเลข
ที่เห็นไดชัดเจน จะเพิ่มความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับโรงไฟฟาถานหินที่มีผลตอ
สภาพอากาศไดดียิ่งขึ้น แอพพลิเคชั่น AIR4THAI จึงเปนแอพพลิเคชั่นที่ทุกทาน
สามารถตรวจวัดดัชนีคุณภาพอากาศไดงาย ๆ แคปลายน้ิว

ภาพเปรียบเทียบคุณภาพอากาศระหวางอําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง
และกรุงเทพมหานคร ผานแอพพลิเคช่ัน AIR4THAI

http://air4thai.pcd.go.th/web/. Designed by 
the Pollution Control Department, Ministry of 
National Resources and Environment, the 
application comprises 5 pages - air quality 
index of the area close to the users using 
different colors to show the degree of air 
quality, search, air quality of the country 
presented in an easy to see map of Thailand, 
interesting information about pollution, and 
setting page.

Colors used in reporting air quality index 
range from blue, green, yellow, orange and 
red. The blue color means pure and clean air,
while green means mildly polluted air with 
some health impact on people with air pollution
sensitivity. The level will be increasingly 
worsened until the highly polluted level 
which is presented in red color.

As shown by the picture above, Mae Moh 
District, Lampang, where the coal-fired power 
plant is located, has lower pollution intensity 
than that in Bangkok where there is no 
coal-fired power plant but famous for traffic 
congestion.

People generally misunderstand that 
Mae Moh District has bad air pollution because 
there is a coal-fired power plant in the city. 
An application showing the real air quality 
situation with clear number indicator like 
AIR4THAI is therefore a good tool for anyone
to check and see the truth quickly.

Comparison of air quality in Mae Moh, Lampang and Bangkok 
in AIR4THAI application
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ระบบควบคุมกังหัน
โรงไฟฟ�าพลังนํ้า ฝ�มือคน กฟผ.

EGAT-DGC

เปนธรรมดาท่ีอุปกรณใด ๆ  ก็ตาม เมื่อใชงานมาอยางยาวนาน ยอมตองมีการ
สกึหรอ ถกูซอมแซม และถูกเปล่ียนไปในท่ีสดุ อปุกรณของเคร่ืองจักรท่ีอยูในโรงไฟฟา
ก็เชนกัน เพียงแตอุปกรณเครื่องจักรกลที่ใชในโรงไฟฟานั้นมีมูลคามหาศาล 
บางชิ้นมูลคาสูงหลักหลายสิบลานบาท อีกท้ังตองนําเขาจากตางประเทศ แตวันนี้
ดวยการพัฒนาและวิจัยอยางไมหยุดยั้งของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
(กฟผ.) ในฐานะหนวยงานของรัฐ ทําใหประเทศไทยไมตองพ่ึงพาเคร่ืองจักรจาก
ตางประเทศใหเสยีดลุ เพราะสามารถวจิยัและพฒันาอปุกรณโรงไฟฟาขึน้มาไดเอง 
เพื่อใหโรงไฟฟาของ กฟผ. สามารถเดินเคร่ืองอยางมีประสิทธิภาพและสราง
ความมัน่คงดานพลงังานไฟฟา เกริน่มาขนาดนี ้หลายทานคงอยากรูแลววาอปุกรณ
โรงไฟฟาประเภทใดท่ีเกิดจากฝมือคนเกงคนไทย 
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EGAT-DGC: Th ai Made
Hydro-Turbine

Governing System Used in
Hydropower Plant 

Normally all devices have their lifetime. 
They would be worn out and need to be 
replaced like components of machines 
installed at the power plants. However, 
some pieces of such equipment may cost 
tens of millions of baht while they have to 
be imported from overseas. However, since 
the Electricity Generating Authority of 
Thailand (EGAT) has conducted research 
and development continually, EGAT is able 
to develop devices for being replaced at 
its power plants. On behalf of a government 
agency, EGAT can avoid suffering a loss 
from spending for high-value equipment. 
Meanwhile, its in-house invention helps 
ensure electrical power efficiency and security 
as well. Let us check what kind of device 
that Thai officials contrived accordingly. 

EGAT-DGC System

EGAT Digital Governor Control or 
EGAT-DGC is a hydro-turbine governing 
system used in hydropower plants. It was 
invented by EGAT’s officials from Electrical 
Maintenance Division in order to replace 
its existing system that was imported and 
had been used for a long period. The 
research was led by Mr. Tanabodee 
Duangsroitong, the Head of Electrical 
Machinery Control System Section and
Mr. Natheephong Setheetheerayos,  
Engineer Level 7 from Boiler and Turbine 
Control System Section. 
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วิจัยและพัฒนาจนเกิดระบบ 
EGAT-DGC 

อุปกรณที่วานี้ คือ EGAT Digital Governor 
Control หรือ EGAT-DGC เปนระบบควบคุม
กังหันโรงไฟฟาพลังนํ้า ผลิตขึ้นโดยผูปฏิบัติงาน
ฝายบํารุงรักษาไฟฟา ของ กฟผ. เพื่อใชงาน
ทดแทนระบบเดิมที่มีอายุการใชงานมาอยาง
ยาวนาน อีกทั้งยังตองนําเขาจากตางประเทศ 
นักวิจัยนําทีมโดย คุณธนบดี ดวงสรอยทอง 
หวัหนาแผนกระบบควบคมุเคร่ืองจกัรไฟฟา และ
คณุณธพีงศ เศรษฐธีรียศ วศิวกรระดบั 7 แผนก
ระบบควบคุมหมอนํ้าและกังหัน

คุณณธีพงศ ตัวแทนของทีมนักวิจัย เลาวา 
โรงไฟฟาพลังนํ้าโดยท่ัวไปท่ีมีอายุการใชงาน
มายาวนาน จะมีปญหาเร่ืองการเสื่อมสภาพตาม
อายุการใชงาน โดยเฉพาะระบบ Governor 
Control เมื่อเส่ือมสภาพจะสงผลใหเสถียรภาพ
ในการเดินเคร่ืองโรงไฟฟาและความพรอมในการ
จายไฟลดลง ซึ่งการปรับปรุงระบบหรืออุปกรณ
ของโรงไฟฟาที่เสื่อมสภาพแลว โดยสวนใหญ
จะตองสั่งซื้อจากตางประเทศจึงมีราคาสูง เพียง 
1 เครื่องคิดเปนมูลคากวา 15 ลานบาท

ระบบ Governor Control 
สําคัญอย�างไร

คราวนี้ เรามาทําความรู จัก
ระบบ Governor Control กันวา 
มีความสําคัญกับโรงไฟฟาพลังนํ้า
และเก่ียวของกับการผลิตไฟให
เราใชอยางไร

หนาทีห่ลกัของระบบ Governor 
Control คือเปนระบบที่ใชในการ
ควบคุมกังหันนํ้าของโรงไฟฟา
พลังนํ้า แบงการทํางานเปน 2 
ระบบ คอื หนึง่ ในชวงทีเ่ริม่ Startup 
โรงไฟฟา ระบบนี้จะทําหนาท่ี
ควบคุมความเร็วรอบของกังหัน
ใหอยูที่ Rated Speed หรือ 50 
เฮริตซ ซึง่เทากับระบบไฟฟาหลกักอน
เพื่อใหโรงไฟฟาสามารถขนาน

EGAT-DGC System
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เคร่ืองเขากับระบบไฟฟาหลักได และเมื่อขนานเครื่องเรียบรอยแลว ระบบจะทํา
หนาทีค่วบคมุพลงังานไฟฟาท่ีจายใหกบัระบบหลกั ขึน้อยูกบัวาศนูยควบคมุระบบ
ไฟฟาตองการกี่เมกะวัตต แลวระบบ Governor Control จะทําหนาท่ีควบคุม
ใหไดกําลังไฟฟาเทากับท่ีศูนยฯ ตองการ

ดวยความสามารถและความชางสังเกตของทีมวจิยัชดุนี ้เนือ่งจากทํางานดาน
บํารุงรักษาโรงไฟฟามาเปนเวลานาน เรียกไดวาเขาขั้นชั้นครู รูจักระบบหรือ
อุปกรณตาง ๆ ของโรงไฟฟาพลังนํ้าเปนอยางดี ทําใหเห็นขอดีและขอจํากัดของ
ระบบ Governor Control แตละยี่หอ จึงนําประสบการณพรอมความรูจากการ
ศกึษาเทคโนโลยสีมยัใหมทีใ่ชงานในปจจบุนั นาํมาประยกุตสรางระบบ Governor 
Control ขึ้นมาใชงานเอง ไมของอระบบราคาแพงจากตางประเทศอีกตอไป
โดยใชชื่อวา EGAT-DGC 

คุณภาพได�มาตรฐาน ประหยัดงบประมาณองค�กร

ระบบควบคุมกังหันโรงไฟฟาพลังน้ํา หรือ EGAT-DGC ใชชุดอุปกรณ 
Programmable Logic Controller (PLC) ซึง่เปนเทคโนโลยีทีน่ยิมใชงานในวงการ
อุตสาหกรรมในปจจุบันเปนสวนประมวลผลหลัก จุดเดนของระบบดังกลาว คือ 
มีการออกแบบใหเหมาะสมกับการใชงานในโรงไฟฟาพลังนํ้าของ กฟผ. ไดอยาง
พอเหมาะพอดี อีกทั้งระบบยังมีเสถียรภาพและคุณภาพทัดเทียมกับระบบจาก

Mr. Natheephong said that hydropower 
plants that had been operated for quite some 
time would be deteriorated, especially a 
governor control that could be run-down and 
caused instability to power plant’s operations 
and power supply. The power plant’s 
equipment was normally purchased from 
overseas, so that its price was very high. For 
instance, one governor control could cost
more than Baht 15 million. 

How Important is the Governor 
Control System?

The governor control system’s main 
function is tocontrol hydro-turbine system in 
hydropower plant. The governor control 
system comprises 2 functions. During power 
plant startup, it shall control turbine drive at 
rated speed or 50 hertz, which is equal to 
speed of a major power system, in order 
that the power plant’s generator can be 
synchronized with the major power system. 
Then the governor control shall adjust 
volumes of electrical power supplied to the 
major power system as required by the 
Power Control Center. 

Since members of the research team 
have been working on power plant 
maintenance for many years, they understand 
well how its systems and equipment function. 
As a result of their abilities and keen 
observations, the team could figure out 
advantages and limitations of the governor 
control of each brand. Then, with their deep 
experiences and modern technology 
knowledge, they customized the governor 
control system and named it “EGAT-DGC”. 
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รางวัลที่ได�รับ  Awards

ตางประเทศ โดยมีราคาคาใชจายในการพัฒนาระบบเพียง 5 
ลานบาทตอเคร่ืองซ่ึงมรีาคาต่ํากวาการส่ังซือ้จากตางประเทศ
ถงึเครือ่งละกวา 10 ลานบาท ปจจบุนัไดตดิตัง้และนําเขาใชงาน
ที่โรงไฟฟาพลังนํ้าของ กฟผ. ไปแลวมากกวา 10 เครื่อง ทําให
สามารถประหยัดเงินใหกับองคกร ทดแทนการซ้ือระบบ
ควบคุมจากตางประเทศคิดเปนจํานวนเงินมหาศาล 

กฟผ. ไดนํา EGAT-DGC ไปใชงานที่โรงไฟฟาเข่ือน
แมงัดสมบูรณชลเปนแหงแรก เม่ือป 2549 ตอมาไดพัฒนา
และขยายผลไปใชตามโรงไฟฟาพลังนํ้าตาง ๆ ไมวาจะเปน
เข่ือนศรีนครินทร เข่ือนทาทุงนา เข่ือนรัชชประภา เข่ือน
วชิราลงกรณ และเขื่อนอุบลรัตน โดยมีรางวัลมากมายเปน
เคร่ืองยืนยนัคุณภาพและความสําเร็จ ไดแก รางวัลเหรียญทอง 
(Gold Prize) และ รางวัลพิเศษ (Special Prize ซึ่งมอบให
โดยประเทศรัสเซีย) ในงาน Seoul International 
Invention Fair 2014 ณ กรงุโซล ประเทศเกาหลีใต รางวลัดเีลศิ
ในงานประกวดส่ิงประดิษฐ กฟผ. ประจําป 2555 และรางวัล
รองชนะเลิศ ในงานมูลนิธิกําธน สินธวานนท ซึ่งมอบใหแก
นกัวจิยัและพัฒนาทีท่าํคณุประโยชนตอ กฟผ. ประจาํป 2556

ระยะทางพิสูจนมา กาลเวลาพิสูจนคน ตลอดระยะเวลา
กวา 10 ป ทีผ่านการลองผดิลองถกูและการทํางานรวมกันเปน
ทีมอยางไมยอทอ กระทั่งวันนี้ไดพิสูจนผลงานจนเปนที่
ประจักษทั้งตอสายตาคนไทยและชาวตางชาติ ตองบอกเลย
วาความสามารถของคนไทยไมแพชาติใดในโลกจริง ๆ 

Standard Quality and Economizing Equipment 

The EGAT-DGC’s main processor is a programmable 
logic controller (PLC), which is a popular technology used 
in industrial field at present. The EGAT-DGC’s prominent 
point includes its design that is well fit for being used at 
EGAT’s hydropower plants. Its function is stable, while 
its quality is comparable to system from overseas. 
Moreover, its cost of development is only Baht 5 million 
per 1 unit which is lower than the cost of 
imported governor control system 
around Baht 10 million. Currently, 
more than 10 units of EGAT-
DGC are installed at EGAT’s 
hydropower plants.This system
helps reduce huge amount 
of EGAT’s expenditure. 
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เบ้ืองหลังความสําเร็จของระบบ EGAT-DGC/
Behind the Success of EGAT-DGC

นายธนบดี ดวงสรอยทอง
หัวหนาแผนก

ระบบควบคุมเคร่ืองจักรไฟฟา
Mr. Tanabodee Duangsroitong

Supervisor
Electrical Machinery Control System Section

นายประชาญ ภัทรธํารง
ชางระดับ 7

Mr. Prachan Pattarathamrong
Professional Technician
นายณธีพงศ เศรษฐีธีรยศ

วิศวกรระดับ 7
Mr. Natheephong Setheetheerayos

Professional Engineer
นายสุวัฒน รติวัชรากร

วิศวกรระดับ 7
Mr. Suwat Ratiwatcharakorn

Professional Engineer 
นายศุภวัฒน วงศศรีรุงวัฒนา

วิศวกรระดับ 5
Mr. Suphawat Wongsrirungwattana

Engineer Practitioner
นายสมพงษ โตะประดับ

ชางระดับ 5
Mr. Somprong Tohpradub

Technician Practitioner
นายอรุณ เดชฤทธิ์

ชางระดับ 5
Mr. Aroon Dachrit

Technician Practitioner 
นายชัยมงคล ภูจอมทอง

ชางระดับ 5
Mr. Chaimongkol Pujomthong

Technician Practitioner
นายอภิสิทธิ์ ไชยรัตน

ชางระดับ 5
Mr. Apisit Chairat

Technician Practitioner
นายทิพัฒน ใหกอน

ชางระดับ 4
Mr. Thipat Haikon

Operational Technician 
นายภานุวัฒน ศรีปานันท

ชางระดับ 4
Mr. Panuwat Sripanunt
Operational Technician 
นายอัศวชัย เจริญลาภ

ชางระดับ 4
Mr. Assawachai Charoenlap

Operational Technician
นายพีรพล นวลจีน

ชางระดับ 4
Mr. Phiraphon Nuanchin
Operational Technician 

นายวุฒิชัย จําปานา
ชางระดับ 4

Mr. Wuttichai Jampana
Operational Technician
นายสุรัติเฉลิม แปนนอย

ชางระดับ 4
Mr. Suratchalerm Pannoy
Operational Technician 

นายสุริยา อรอินทร
ชางระดับ 3

Mr. Suriya On-in
Operational Technician

โรงไฟฟ�าพลังน้ําทํางานอย�างไร

โรงไฟฟาพลังนํ้า คือ การผลิตไฟฟาที่
เกิดจากพลังนํ้า โดยใชพลังงานจลนของน้ํา
ซึ่งเกิดจากการปลอยนํ้าจากที่สูงหรือการไหล
ของนํ้า หรือการขึ้น-ลงของคลื่น ไปหมุนกังหันน้ํา 
(Turbine) และเคร่ืองกําเนิดไฟฟา โดยพลังงานที่ไดจาก
ไฟฟาพลังนํ้านี้ ขึ้นอยูกับปริมาณน้ํา ความแตกตางของระดับนํ้า 
และประสิทธิภาพของกังหันน้ําและเครื่องกําเนิดไฟฟา กําลังไฟฟา
และพลังงานจากพลังนํ้า

The first EGAT-DGC was installed at Mae Ngat Somboon 
Chon Dam in 2006. Later, many units of them had been 
developed and installed at hydropower plants including 
Srinagarind Dam, Tha Thung Na Dam, Rajjaprabha Dam, 
Vajiralongkorn Dam and Ubol Ratana Dam. Many awards to 
assure EGAT-DGC’s quality and accomplishment were
granted such as the Gold Prize and the Special Prize, 
which were given by Russia at the Seoul International
Invention Fair 2014, Seoul, Korea. Moreover, EGAT-DGC 
received the EGAT Outstanding Invention Award 2012 
and the Second Prize of the year 2013 from Kamthon 
Sindhvananda Foundation which normally arranges and 
gives awards to researchers and developers that provide 
advantages to EGAT. 

As distance tests a horse’s strength, so does time reveal 
a person’s real ability. For more than 10 years through trials 
and errors including working undiscouragedly together, the 
team’s excellent performance has been proved and 
witnessed by both Thai and foreigners. 

How does Hydropower Plant Operate?

Hydropower plant generates electricity by capturing kinetic 
energy of falling or flowing water or wave motion to spin turbine 
and generator. Volume of electrical power derived from water 
energy depends on volume of water, the difference of water 
levels, and turbine and generator’s efficiencies. 
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จาก “ห�องเรียนสีเขียว” สู� 
“โรงเรียนคาร�บอนต่ําสู�ชุมชน”
จากจุดกําเนิดของ “ห�องเรียนสีเขียว” พัฒนาไปสู�การจัดการระบบลดการใช�พลังงานท่ีโรงเรียน ต�อยอด
ไปสู�ครอบครัวนักเรียนและชุมชนในโครงการ “โรงเรียนคาร�บอนต่ําสู�ชุมชน” นีคื่ออกีหนึง่กจิกรรมแห�ง
ความภาคภูมใิจของการไฟฟ�าฝ�ายผลิตแห�งประเทศไทย (กฟผ.) ในการดําเนินงานด�านการจัดการ
ด�านการใช�ไฟฟ�า ที่มุ�งเน�นการสร�างจิตสํานึกในเร่ืองการอนุรักษ�พลังงานให�แก�เยาวชนในสถานศึกษา

“Green learning room” is an original project which brings forth energy reduction
management at schools. The project is further developed to become a “low carbon school 
for society” project whereby energy reduction management has been introduced to and 
conducted by students’ families and members of community.  
They are prideful projects among many activities that the Electricity Generating Authority 
of Thailand (EGAT) has operated in order to build up consciousness on power conversation 
to youth in educational institutions. 
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“Green Learning Room” 
Th at Leads to “Low Carbon 
School for Society”

ห�องเรียนสีเขียว
ปลูกฝ�งทัศนคติ สร�างพฤติกรรมประหยัดพลังงาน

ยอนไปในป 2541 กฟผ. รวมกับกระทรวงศึกษาธิการ สาํนกัการศึกษา 
กรุงเทพมหานคร และกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวง
มหาดไทย จัดทําโครงการ “หองเรียนสีเขียว” ในโรงเรียนท้ังระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั่วประเทศ เพื่อสงเสริมใหเยาวชนเกิด

ทัศนคติในการใชไฟฟาอยางประหยัดและนําไปปฏิบัติจนเปนปกตินิสยั

ในหองเรียนสีเขียว กฟผ. จะสนับสนุนอปุกรณการเรยีนการสอน เพ่ือให
ผูเรยีนไดทดลองปฏบิตัแิละตระหนกัถงึความจาํเปนในการประหยดัพลงังานไฟฟา 

เขาใจถึงการผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานตาง ๆ รวมท้ังใหรูจักการใชไฟฟา
อยางรูคณุคา แบงเปน 5 หนวยการเรียนรู ไดแก หนวยที ่1 ไฟฟามปีระโยชนมากมาย หนวยที ่2 
แหลงกาํเนดิไฟฟา หนวยที ่3 เปรยีบเทยีบประสทิธภิาพของอุปกรณไฟฟา หนวยที ่4 ผลกระทบ
จากการใชไฟฟาเปลือง หนวยที่ 5 รวมใจประหยัดไฟฟา อุปกรณทั้งหมดในหองเรียนสีเขียว
สามารถทาํงานไดจรงิ ผูเรยีนจงึสามารถทดลองปฏบิตัเิองไดและเหน็ผลการปฏบิตัดิวยตนเอง

ทกุปโครงการดังกลาวจะมกีารจัดสัมมนาอยางตอเนือ่ง เพือ่นาํเสนอองคความรูใหม ๆ ดาน
พลงังานและสิง่แวดลอมทีเ่ปนประโยชน อกีทัง้ยงัเปนการสรางสัมพนัธภาพอนัดรีะหวาง กฟผ. 
กับโรงเรียนตามแนวทางการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมของ กฟผ. อีกดวย

Green Learning Room
Cultivation of Power-Saving Attitude and Behavior

Back in 1998, EGAT together with Ministry of Education, Bangkok Education 
Office and Department of Local Administration, Ministry of Interior had launched 
the “green learning room” project in primary and high schools throughout 
the country. The project has been conducted to promote to youth the 
power-saving attitude so that they can practice accordingly until it turns to be 
their habits.    

ห�องเรี
ปลูก

ผูเรยีน
 ใ ึ
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นอกจากนี้ กฟผ. ยังสนับสนุนงบประมาณในการจัดตั้งและ
ตกแตงหองเรียนสีเขียว จาํนวน 55,000 บาท และงบประมาณในการ
บํารุงรักษาอุปกรณหองเรียนสีเขียว 7,000 บาท การจัดกิจกรรม 
5,000 บาท รวมทั้งสนับสนุนวิทยากรและจัดนิทรรศการใหกับ
โรงเรียนอีกดวย จากหองเรียนสีเขียวจํานวน 100 หองในปแรก 
มาถึงป 2559 กฟผ. ไดจัดตั้งหองเรียนสีเขียวไปแลวทั้งสิ้น 414 หอง

EGAT has provided teaching materials to 
the green learning rooms where students can 
learn and become aware of an importance of 
conserving power. Students will also 
understand how electricity is generated from 
various kinds of power as well as how to use 
electricity wisely. Learning materials are 
categorized into 5 units including Unit 1:
Abundant advantages of electricity, Unit 2:
Electricity sources, Unit 3: Electrical devices’ 
efficiencies comparison, Unit 4: Impacts that 
occurred form electricity wasting, and Unit 5:
How to save electricity. All teaching materials 
in the green learning rooms are practical.
Therefore, students can operate them and 
understand their operating results by themselves.  

Moreover, the project’s seminars have been 
organized in every year to present useful and 
updated knowledge regarding power and 
environment. In accordance with EGAT’s social 
responsibility approaches, such activities help 
promote good relationships between EGAT and 
schools as well.  

In addition, EGAT has supported Baht 55,000 
for the green learning room building and 
decoration as well as Baht 7,000 for its learning 
material maintenance and Baht 5,000 for 
activities arrangement including providing 
speakers and exhibitions for schools.   

From 100 green learning rooms in the first 
year, up to 2016, EGAT has already set up 414 of 
them altogether.

 

ยกระดับสู� “โรงเรียนสีเขียว”

ตอมาในป 2552 มีการยกระดับ “หองเรียนสีเขียว” มุงสู  
“โรงเรียนสีเขียว” เพ่ือสรางเครือขายดานการอนุรักษพลังงานและ
สิง่แวดลอมในระดับโรงเรียน พรอมท้ังขยายผลไปยังโรงเรียนใกลเคียง
และชุมชน

 กฟผ. ไดกําหนดเกณฑมาตรฐานของโรงเรียนสีเขียว โดยให
โรงเรียนมีการดําเนินงานดานอนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอมอยาง
เปนระบบ มาตรฐานโรงเรียนสีเขียวประกอบดวย 8 ประเด็น คือ 
นโยบายและระบบการดําเนินการ การบูรณาการหลักสูตรใน
กระบวนการเรียนการสอน การจัดการดานการใชพลงังาน การจัดการ
ดานการใชนํา้และนํา้ทิง้ การจัดซ้ือผลติภณัฑและการจัดการขยะ การ
ดูแลคุณภาพอากาศ สภาพแวดลอมและภูมิทัศนที่เอื้อตอการเรียนรู
ดานการอนุรักษพลังงาน โครงการและกิจกรรมท่ีรวมกับโรงเรียน
ใกลเคียงและชุมชน

โรงเรียนท่ีผานการประเมินจะไดรับเกียรติบัตรและโลรางวัล
โรงเรียนสีเขียว จากจํานวนโรงเรียน 10 แหงในป 2552 ปจจุบันมี
โรงเรียนที่ไดมาตรฐานโรงเรียนสีเขียว 131 แหง

หองเรียนสีเขียว Green Learning Room
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โรงเรียนคาร�บอนตํ่า
ลดการใช�พลังงานไฟฟ�าภายในโรงเรียน

โครงการหองเรยีนสเีขยีวมีการพฒันาอยางตอเนือ่ง จากหองเรียน
สเีขียวสูโรงเรยีนสเีขยีว ป 2557 ไดพฒันาตอยอดขยายผลการดาํเนนิงาน
สูโครงการประกวดโรงเรียนคารบอนตํา่ เพือ่สงเสริมกจิกรรมดานการ
พัฒนาสังคมคารบอนตํ่า (Low Carbon Society) ในสถานศึกษา 

ทั้งนี้ โรงเรียนตองดําเนินกิจกรรมเพื่อลดการใชพลังงานไฟฟา
ภายในโรงเรียนอยางเปนรูปธรรม โดยตองมีหนวยการใชไฟฟาลดลง
รอยละ 3 ขึน้ไป โรงเรยีนท่ีผานการประเมนิจาก กฟผ. จะไดรบัรางวลั
ประกาศเกียรติคุณโรงเรียนคารบอนตํ่า 

การดาํเนนิโครงการโรงเรยีนคารบอนตํา่ลดการใชพลงังานไฟฟา
ของ กฟผ. ประจําป 2559 มีจํานวนโรงเรียน 135 แหง สามารถชวย
ลดการใชพลังงานไฟฟาไดเกือบ 3 ลานหนวย เปนการลดคาใชจาย
ไฟฟาไดกวา 16 ลานบาท รวมถึงลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด
ขึ้นสูชั้นบรรยากาศไดกวา 1.1 ลานกิโลกรัมคารบอนไดออกไซด
เทียบเทา นับเปนการสรางทัศนคติที่ดีในการอนุรักษพลังงานใหแก
เยาวชน สรางคานิยมในการประหยัดไฟฟา เสริมความรูความเขาใจ
ในการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเปนการเสริมสราง
ความมั่นคงดานเศรษฐกิจของประเทศอีกดวย 

Low Carbon School
In 2009, the “green learning room” project was 

leveled up to become the “green school” project 
in order to have energy and environmental 
conservation networks set up in schools and nearby 
communities. 

EGAT stipulated criterion of being the green 
school whereby schools must conduct energy and 
environmental conservations systematically. Such 
criteria comprise 8 issues namely policy and 
operating system, curricula integration, energy 
usage management, water usage management 
and wastewater treatment, product procurement 
and waste management, air quality maintenance, 
environment and landscape that promote energy 
conservation learning and joint projects and 
activities for being conducted among nearby 
schools and communities.   

Green school certificates and trophies are 
provided to honor schools that pass assessment. 
From 10 green schools in 2009, there are 131 of 
them in the present.

Low Carbon School
Reduction of Electricity Usage in School

The green school project has been continually 
developed; therefore, it is leveled up to be the low 
carbon school project. In 2014, the low carbon 
school contest was arranged to promote low carbon 
society.  

Schools shall conduct tangible reduction of 
electricity usage in which electricity consumption 
unit must be decreased for 3% and more. Any school 
that passes EGAT’s assessment will receive a Low 
Carbon School Award accordingly.

In 2016, there were 135 schools participating in 
EGAT’s low carbon school project in which 
electricity consumption could be reduced for 
almost 3 million units contributing to the decrease 
of electricity expense for more than Baht 16 million.
Volume of a greenhouse gas emission was reduced 
as well for more than 1.1 kilogram carbon dioxide 
equivalent (kg CO

2
e). The project cultivates energy 

conservation attitude, builds up electricity saving 
value and promotes knowledge and understanding 
on using energy effectively to youth including 
reinforcing economic security of the country as well. 
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โรงเรียนคาร�บอนตํ่าสู�ชุมชน
ประหยัดพลังงานไฟฟ�า-ลดคาร�บอนในครัวเรือน

ลาสุดป 2559 โครงการหองเรียนสีเขียวขยับไปอีกกาว ดวยการขยาย
ผลการดําเนินงานสูชมุชนและครอบครัวนกัเรียนอยางเปนรปูธรรม เพือ่ให
เกดิการลดการใชพลงังานไฟฟาภายในครวัเรอืน เกิดเปนโครงการประกวด 
“โรงเรียนคารบอนตํ่าสูชุมชน” เสริมสรางความรวมมือและการมีสวนรวม
ระหวาง กฟผ. โรงเรียน นักเรียน และครอบครัวของนักเรียน 

โรงเรียนท่ีสมัครแบงออกเปน 2 ประเภท คือโรงเรียนท่ีมีจํานวน
นักเรียน นอยกวา 2,000 คน และโรงเรียนท่ีมีจํานวนนักเรียน 2,000 คน 
ขึ้นไป โดยโรงเรียนสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนลดการใชพลังงานไฟฟา
ภายในบาน ไมนอยกวารอยละ 5 ตอบาน และนกัเรยีนท่ีลดใชพลงังานไฟฟา
ไดตองไมนอยกวารอยละ 5 ของนักเรียนท้ังโรงเรียน 

ป 2559 มีโรงเรียนที่ขยายผลการลดใชพลังงานไฟฟาของโรงเรียน
สูบานนักเรียน 57 แหง ใชไฟฟาลดลงเกือบ 1.5 ลานหนวย คาไฟฟาลดลง
กวา 5 ลานบาท กาซคารบอนไดออกไซดลดลงเกือบ 8 แสนกิโลกรัม
คารบอนไดออกไซดเทียบเทา

ในประเภทชุมชน นับเปนปแรกที่มีการมอบรางวัลชุมชนประหยัด
พลังงานเบอร 5 ใหแกชุมชนบานปวงสนุก ตําบลบานกลาง อําเภอ
สันปาตอง จังหวัดเชียงใหม ซึ่งเปนตนแบบการพัฒนาชุมชนของตนเอง
สูการเปนชุมชนสีเขียวและชุมชนคารบอนตํ่าไดอยางยั่งยืน ภายในชุมชน
มีแหลงเรียนรูประหยัดพลังงาน บานประหยัดพลังงาน ฟารมประหยัด
พลังงาน และรานคาเบอร 5

นอกจากน้ี ในป 2559 กฟผ. รวมกับ สพฐ. จัดตั้งศูนยการเรียนรูดาน
พลังงานและส่ิงแวดลอม ณ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กระบี่ มีพิธีเปดศูนยฯ เมื่อวันท่ี 17 กันยายน 2559 เพื่อเปนแหลงเรียนรู
ใหกับนักเรียนมากกวา 100 โรงเรียนและชุมชนในจังหวัดกระบ่ี และจะ
ขยายตอไปในระดับภูมิภาค 

 จากผลการดําเนินงานท่ีนาพอใจ ในป 2561 กฟผ. มีแผนที่จะจัดงาน
ครบรอบ 20 ปโครงการหองเรียนสีเขียว เพื่อนําเสนอความสําเร็จของ
กิจกรรมดังกลาวตอไป 

Schools that participated in the contest were 
divided into 2 groups; one was schools with less 
than 2,000 students and another was schools with 
more than 2,000 students. Schools must encourage 
their students to reduce electricity consumption 
in families for at least 5% per one household. 
Meanwhile, number of students that could 
complete a challenge must not be less than 5% 
of the total number of students of each school.   

In 2016, there were 57 schools that conducted 
such activity in which electricity consumption for 
almost 1.5 million units, electricity expense for 
more than Baht 5 million and carbon dioxide for 
approximate 800,000 kg CO

2
e were reduced.    

Low Carbon School for Society
Saving Electrical Power- 
Reducing Carbon in Household

Recently in 2016, the green 
school project has been further 
improved to tangibly encompass 
communities and students’ families. 
The “Low Carbon School for Society” 
contest was organized to promote 
engagements among EGAT, schools, 
students and their families’ members.  
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โครงการห�องเรียนสีเขียวได�รับรางวัลท่ี 2 ประเภท Learning for the future ในการประกวดชิงรางวัลระดับโลก 
Energy Globe Award 2001 ซ่ึงประกาศผลเม่ือวันท่ี 28 กุมภาพันธ� 2544 ณ เมือง Linz ประเทศออสเตรีย นับเป�นความ
ภาคภูมิใจที่องค�กรระดับโลก ยอมรับวิธีการดําเนินงานด�านอนุรักษ�พลังงานของประเทศไทยในโครงการห�องเรียนสีเขียวนี้

The Green Learning Room Project received a 2nd runner-up award in the category: Learning for the Future from the Energy 
Globe Award 2001 which was announced on February 28, 2001 in Linz, Austria. This award is a feather in our cap as 

Thailand’s power conservation approach by conducting the Green Learning Room Project is accepted by the global organization.  

It was also a first year that the 
Label No.5 for Energy Saving Award 
was granted to Ban Puang Sanook 
Community, which locates in Ban Klang 
District, Amphoe San Pa Tong, Chiang Mai
Province. Ban Puang Sanook is a role 
model of self-developed community
that has become sustainable green 
and low carbon community. There are 
energy saving learning sources such as 
a power-saving house, a power-saving 
farm and a shop with label no.5 in the 
community.   

Moreover, EGAT and OBEC jointly established the Energy and 
Environment Learning Center at Krabi Primary Educational Service Area 
Office to be learning source for students from over than 100 schools and 
communities in Krabi. Its official opening ceremony was held on September 
17, 2016, and later it will be developed to be regional learning center 
accordingly. 

S ince i ts  operat ing results  are 
satisfactory, EGAT plans to arrange the 
20th anniversary of the green school 
project in 2018 to showcase the 
project’s successful activities. 

a re
he
l 

รู�หรือไม� Do You Know?

TIMELINE
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เราต�างมุ�งหวังให�เด็ก ๆ ทุกคนเติบโตเป�นอนาคต เป�นพลังท่ีดี
ในการขับเคลื่อนประเทศชาติ แต�เส�นทางการเติบโตของเด็ก
แต�ละคนน้ันอาจแตกต�างกันไปและไม�ได�ราบร่ืนดังหวัง 

การไฟฟาฝายผลติแหงประเทศไทย (กฟผ.) แมเมาะ ตระหนกัถงึความสาํคัญ
ของการศึกษา ตลอดจนการดูแลและสงเสริมใหเด็กทุกคนเดินทางไปถึงฝงฝน
จนสําเรจ็ โดยมนีโยบายและหนวยงานดานส่ือสารองคการและชมุชนสัมพนัธทีท่าํ
หนาทีส่งเสริมดานการศึกษา นอกจากนี ้หนึง่ในกาํลงัสาํคญัดานการศกึษาในพืน้ที่
กค็อืสมาคมพัฒนาแมเมาะ องคกรพัฒนาเอกชน ภายใตการสนับสนุนงบประมาณ
ของ กฟผ. ซึง่ไดรวมกําหนดยุทธศาสตรรวมกับ กฟผ. ในการสงเสริมและสนับสนุน
การพัฒนาดานการศึกษาแกเด็กและเยาวชน เพื่อใหนักเรียนในพ้ืนที่อําเภอ
แมเมาะไดเขาถงึโอกาสทางการศึกษา มทีกัษะดานภาษาองักฤษ และมีสถานศึกษา
ที่มีความทันสมัยรองรับเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคใหม 

หนึง่ในความสําเรจ็ของการสนับสนุนดานการศึกษาน้ี เกดิจากโครงการ “ทนุ 
กฟผ. หวงใย พอแมอุนใจ” ซึง่เยาวชนท่ีไดรบัทุนตอเนือ่งจนจบการศึกษาปรญิญาตรี
ในป 2553 นั้น วันนี้เยาวชนเหลาน้ันไดเติบใหญ จบการศึกษา และไดกาวสู
บทบาทของอาชีพขาราชการครูตามที่ตนเองใฝฝน มาดูเรื่องราวที่เลาผาน 
Facebook ของนักเรียนทุน “กฟผ. หวงใย พอแมอุนใจ” ถึงความรูสึกที่ไดรับ
การสนับสนุนดานการศึกษาและมีโอกาสไดทําตามความฝนของตนเองจนสําเร็จ

ทุน กฟผ. ห�วงใย
พ�อแม�อุ�นใจ
หนุนเด็กไทยเดินตามเส�นทางฝ�น

EGAT Scholarships; Th e Dream
Catching Upholder

We all expect children to grow up 
and become good people.
However, each child may take 
different paths and may not as 
rosy as we expect.

The Electricity Generating Authority of 
Thailand (EGAT)’s Mae Moh Office realizes that 
education is very important in guiding each child 
to become successful in the future. Its corporate 
communication and community relations 
policy is therefore designed to promote
education. One of its important local partners 
specializing in education is the Mae Moh 
Development Association, a non-government 
organization supported by EGAT, which has been 
working closely with EGAT in setting the
strategy in children education promotion. 

เรื่อง: ปชส. โรงไฟฟาแมเมาะ  Mae Moh Power Plant38



“8 มกราคม 2560 วันสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลาํปาง วนัแหงความภาคภูมใิจของดิฉนัและครอบครัว หนึง่ความ
ฝนเลก็ ๆ  ทีใ่ฝฝนอยากจะเปนครตูัง้แตเดก็กส็มหวังไดดัง่ใจ ตอง
ขอขอบพระคุณ กฟผ. แมเมาะ และสมาคมพัฒนาแมเมาะ ที่ได
สนบัสนนุทนุการศึกษาใหแกเยาวชนในอําเภอแมเมาะ นบัวาเปน
ความโชคดีของดิฉันมากคะที่ทานไดหยิบยื่นโอกาสดี ๆ เชนนี้
มาใหดิฉัน ทําใหดิฉันมีวันน้ีได 

 ดิฉันไดเรียนในคณะครุศาสตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
ไดเปนครูสมดังที่ใฝฝนไวในตอนเด็ก จากเด็กหญิงฐานะยากจน
คนหนึง่ วนันีไ้ดกลายมาเปนขาราชการครูอยางนาภาคภมูแิลวคะ 
และตอนน้ีกไ็ดบรรจุเปนขาราชการครูอยูทีโ่รงเรียนแกนอยศึกษา 
อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม คะ ดิฉันจะขอทําหนาที่
ครูใหดีที่สุด ใหสมกับโอกาสดี ๆ ที่ดิฉันไดรับมาจากสมาคมฯ 
ถึงจะเพียงแคเสียงเล็ก ๆ แตก็จะขอทําหนาที่เปนกระบอกเสียง 
เพื่อเลาเร่ืองราวและประสบการณดี ๆ ใหแกรุนนอง ๆ ไดฟง 
ประสบการณที่ดิฉันไดรับจากทางสมาคมพัฒนาแมเมาะดวยดี
เสมอมา” 

น�องทิพย� - น.ส.ผราดา ต�ะสิทธ์ิ ตําบลนาสัก 
อําเภอแม�เมาะ จังหวัดลําปาง จบการศึกษาจากคณะครุศาสตร� 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ป�จจุบันรับราชการครู 
อยู�ท่ีโรงเรียนแกน�อยศึกษา อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม� 

Both partners have been working hands in hands 
to increase access to education for children in Mae 
Moh and enhance their English capability while 
ensuring that there is a good education institute fully 
equipped with modern technology.

As part of this, the EGAT Scholarship was initiated. 
Children who received the scholarship back in 2010 
have continued their studies until they graduate from 
university today. Some have also become teachers 
as they wish and have shared their stories on EGAT 
Scholarship Facebook page.

“January 8, 2017 was the day I graduated from university. 
I have obtained the Bachelor of Education from Rajabhat 
Lampang University with first-class honor. It is a great pride 
of me and my family. My childhood dream of becoming a 
teacher has become true today. I wish to thank EGAT Mae 
Moh Office and the Mae Moh Development Association 
for providing funds for children’s education. I am so glad 
that I had the opportunity and become successful today.

I studied in the Faculty of Education, English major. 
When I was a young girl, a poor girl, I had a dream of being 
a teacher. And, I am a teacher today. I have just got a full 
time employment in Kae Noi Suksa School in Chiang Dao 
District, Chiang Mai Province. I promise to be a good teacher. 
I have received good opportunity from the association and 
EGAT, and I want to share this opportunity with others.”

Thip - Miss Pharada Tasit, Nasak Sub-district, Mae Moh 
District, Lampang Province graduated from the Faculty of 
Education, Rajabhat Lampang University, currently 
a teacher at Kae Noi Suksa School, Chiang Dao District, 
Chiang Mai Province.
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“วนัแหงความสาํเรจ็ วนัแหงความภาคภูมใิจทาํใหดฉินัไดมวีนันี ้ขอบคณุ กฟผ.
แมเมาะ และสมาคมพัฒนาแมเมาะ ที่ใหโอกาสดี ๆ กับดิฉัน ไดคัดเลือกดิฉัน
ใหเปน 1 ใน 5 ของเด็กทุน การไดรับทุนการศึกษาจนจบปริญญาตรีดิฉันก็ดีใจ
มาก ๆ แลว สิ่งที่ดิฉันดีใจมากท่ีสุดคือการประสบผลสําเร็จในชีวิต ไมใชแคการ
รับปริญญา แตเปนการไดบรรจุเปนขาราชการครู ขอบคุณทุกทานที่อยูเบ้ืองหลัง
ของความสําเร็จนี้ ดิฉันจะทําหนาที่ใหดีที่สุด จะเปนตัวอยางของรุนนอง ๆ ตอไป 
ใหสมกับเปนเด็กทุนของสมาคมพัฒนาแมเมาะ”

“It is my pride, my success. I have to 
thank EGAT Mae Moh Office and the Mae 
Moh Development Association for giving 
me the opportunity, for allowing me to 
be one of the 5 scholarship grantees. With 
the scholarship, I have graduated from a 
good university. The greatest success is 
not only the graduation but the chance 
to be a teacher. I have to thank all those 
people working behind the scene and 
supporting me throughout these years. 
I will do my best and be a good role 
model for the younger generations.”

Am - Miss Monthathip Kaewruam, 
Nasak Sub-district,  Mae Moh District, 
Lampang Province graduated from the 
Faculty of Education and Humanity, 
Rajabhat Lampang University and is 
currently a teacher at Wat Tanodtia 
School, Ayutthaya Province.

น�องแอ�ม - น.ส.มณฑาทิพย� แก�วรวม ตําบลนาสัก อําเภอแม�เมาะ 
จังหวัดลําปาง จบการศึกษาจากคณะมนุษยศาสตร� และสังคมศาสตร�
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ป�จจุบันรับราชการครู
อยู�ท่ีโรงเรียนวัดโตนดเต้ีย จังหวัดอยุธยา
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การมอบโอกาสทางการศึกษา
แก�เยาวชนท่ีขาดแคลน นอกจากจะ
เป�นการเติมเต็มความฝ�นของเด็ก ๆ ให�
กลายเป�นจริงแล�ว ยังถือเป�นการสร�าง
บุคลากรคุณภาพเพ่ือเป�นกําลังสําคัญ
ในการพัฒนาประเทศชาติต�อไป

น�องนํ้า - น.ส.วัลภาภรณ� แสนสุวรรณ ตําบลสบป�าด อําเภอแม�เมาะ 
จังหวัดลําปาง จบการศึกษาจากคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม�โจ� 
ป�จจุบันรับราชการครูอยู�ท่ีโรงเรียนวัดเขียนเขต จังหวัดปทุมธานี

“ขอขอบคุณ กฟผ. แมเมาะ และสมาคมพัฒนาแมเมาะ ที่จัดทําโครงการทุน 
กฟผ. หวงใย พอแมอุนใจ ทําใหดิฉันไดรับโอกาสที่ดี จนทําใหดิฉันประสบความ
สาํเรจ็ในดานการเรยีนจนจบปรญิญาคณะผลติกรรมการเกษตร มหาวทิยาลยัแมโจ 
และปจจุบันนี้ดิฉันมีความสําเร็จในดานการทํางาน สามารถสอบบรรจุเปน
ขาราชการครู สอนที่โรงเรียนวดัเขียนเขต จังหวัดปทุมธานี ถาดิฉันไมไดรับโอกาส
ที่ดีในวันนั้น ดิฉันอาจจะทอแท ไมประสบความสําเร็จแบบน้ีก็ไดคะ ดิฉันจะทํา
หนาที่ของตนเองใหดีที่สุดไมวาจะอยู ที่ใด สมกับที่ดิฉันไดเปนนักศึกษาทุน
ของสมาคมพฒันาแมเมาะ”

“I have to thank EGAT Mae Moh Office 
and the Mae Moh Development 
A s s o c i a t i o n  f o r  i n i t i a t i n g  t h i s 
scholarship. I had a great chance in life. 
I have already graduated from the Faculty 
of Agricultural Products, Mae Jo University. 
I have achieved my first career goal of 
being employed as a teacher. I am
working at Wat Khian Khet School in 
Pathum Thani Province. Without the 
opportunity given to me back then, 
I would have given up and failed. From 
now, it’s time for me to make a good 
contribution and use my best capacity to 
be a good teacher and live up to the 
expectation of those who gave me the 
scholarship.”

Nam - Miss Wallapaporn Saensuwan, 
Soppat Sub-district, Mae Moh District, 
Lampang Province, graduating from the 
Faculty of Agricultural Products, Mae Jo 
University is a teacher at Wat Khian Khet 
School, Pathum Thani Province.

Giving good education opportunity 
to underprivileged children is not 
only to fulfill their dreams but also 
to nurture a young generation by 
giving them the opportunity to 
optimize their potential and
become our brighter future.
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Health Tips สุขภาพดี

เข�าใจซะใหม�…  ยาแก�อักเสบ
ไม�ใช�ยาปฏิชีวนะ
Do you know 
“anti-infl ammatory drug”
is not “antibiotics”

เรื่อง: พักตรพิมล อุทธาสิน เภสัชกรระดับ 6 ฝายแพทยและอนามัย
Story by: Pakpimon Uthasin, Pharmacist 6, Medical and Healthcare Department 
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เคยสงสัยไหมคะวา ทําไมเวลาเราเปนหวัดและมีอาการ
เจ็บคอรวมดวย แตหมอกลบัไมจายยาแกอกัเสบมาใหดวย ครัง้น้ี
เราจะมาทําความเขาใจเร่ืองยาแกอักเสบน้ีใหถูกตองกันคะ 

กอนอื่นตองเขาใจวา ยาที่เรียกกันวา “ยาแกอักเสบ” นั้น 
ความจริงแลวไมใชยาแกอักเสบอยางที่คนทั่วไปเขาใจกัน แตเปน
“ยาปฏิชีวนะ” (Antibiotics) ซึ่งแปลเปนไทยงาย ๆ ก็คือ 
“ยาฆาเช้ือแบคทีเรีย”

Have you ever wondered why doctors do not give 
us the medicine we generally call “anti-inflammatory 
drug” when we catch cold and have sore throat? 
Well, perhaps we should now get to know more about 
antibiotics.
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Health Tips สุขภาพดี

สวนยาแกอกัเสบจรงิ ๆ ในทางการแพทยจะหมายถงึ ยาทีไ่ปชวยลดอาการอักเสบตาง ๆ 
เชน กลามเน้ืออกัเสบ เปนตน ไดแก ยาในกลุมยาตานการอักเสบท่ีไมใชสเตียรอยดหรอื NSAIDs 
(Non-Stearoidal Anti-infalmatory Drugs) ยาในกลุมสเตยีรอยด ยากลุมลดอาการบวมตาง ๆ  

กลับไปคําถามเดิมที่วา แลวทําไมเม่ือเปนหวัด เราจึงไมไดรับยาแกอักเสบ นั่นก็เพราะ
สาเหตุหลักของอาการไขหวัดมาจากเช้ือไวรัส ในขณะที่ยาปฏิชีวนะออกฤทธ์ิในการกําจัด
เชื้อแบคทีเรีย ดังนั้นหากทานไปพบแพทยและไดรับการวินิจฉัยวาอาการไขหวัดที่เปนนั้นมา
จากการติดเชื้อไวรัส ก็ไมจําเปนตองไดรับยาปฏิชีวนะกลับไปรับประทาน 

ยกเวนกรณีที่แพทยตรวจวินิจฉัยแลวพบวา สาเหตุของการอักเสบในลําคอนั้นเกิดจาก
เชือ้แบคทเีรยี แพทยกจ็ะส่ังจายยาปฏชิวีนะให ซึง่ตองรับประทานยาตอเนือ่งจนหมดครบตาม
ที่แพทยสัง่ยาให เพือ่ปองกนัการเกิดเชื้อดื้อยา 

รูอยางนี้แลว คราวหนาแทนที่จะเรียก “ยาแกอักเสบ” ควรเรียกใหถูกวา “ยาปฏิชีวนะ” 
(ยาฆาเชื้อแบคทีเรีย) จะไดเขาใจตรงกันกับบุคลากรทางการแพทยนั่นเอง

Thais generally call antibiotics “anti-inflammatory drug”. In fact, antibiotics 
are the medicines that kill disease-causing microorganisms.

In medical term, anti-inflammatory drug means medicine that reduces 
inflammation, such as muscular inflammation. Such medicines are non-steroidal 
anti-inflammatory drug or NSAID, steroid and medicines that reduce swelling.

Now back to the question why doctors do not give us anti-inflammatory 
drug. The reason is that virus is the root cause of cold. Antibiotics kill 
bacteria. In case the doctor considers that the cold is caused by virus, he will 
not give you antibiotics.

In case the doctor considers that the cause of sore throat is bacteria, 
he will give you antibiotics. You will have to take all the medicines prescribed 
by the doctor. This is to prevent drug resistance.

Now you know it. Next time, before you say “anti-inflammatory drug”, think 
twice and call it “antibiotics” so that you and your doctor have the same 
understanding.

ทําไมเม่ือเป�นหวัด เราจึงไม�ได�รับ
ยาแก�อักเสบ 
นั่นก็เพราะสาเหตุหลัก
ของอาการไข�หวัดมาจากเช้ือไวรัส 
ในขณะท่ียาปฏิชีวนะ
ออกฤทธิ์ในการกําจัด
เช้ือแบคทีเรีย…
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รูหรือไม…  

Do You Know…
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ท่ามกลางแนวขุนเขาสันกาลาคีรีอันซับซ้อน และผืนน�้ากว้างกลางผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ ณ เมืองยะลา  

แผ่นดินชายแดนใต้สุด เป็นเวลากว่า 3 ทศวรรษที่ “เขื่อนบางลาง” เขื่อนอเนกประสงค์ขนาดใหญ่แห่งแรก 

บนแผ่นดินใต้ ได้ถือก�าเนิดขึ้นและตั้งตระหง่านก้ันสายน�้าปัตตานี ก่อเกิดทะเลสาบธารโตเหนือเข่ือนที่งดงาม 

เกินบรรยาย

ตัวเขื่อนบางลางสร้างขึ้นปิดกั้นสายน�้าปัตตานี 
จนเกดิเป็นทะเลสาบกว้างสงบกลางผืนป่า ดงึดดูให้ผูค้น
ได้มาสัมผัสและเกบ็เกีย่วความประทบัใจกลับไปไม่รูค้ลาย 
มนต์เสน่ห์ของเขือ่นบางลางนัน้ โดดเด่นอยูท่่ามกลาง
เทอืกเขาอนัสลบัซบัซ้อน ซึง่เป็นส่วนหนึง่ของเทอืกเขา
สันกาลาคีรีที่ต้ังตระหง่านโอบล้อมทะเลสาบธารโต  
ผืนน�้ากว้างสีเขียวเหนือเขื่อน เม่ือไต่ขึ้นไปตามระดับ
ถนนที่สูงชันจนใกล้สันเขื่อน บริเวณนี้เป็นที่ต้ังของ 
“ศาลาบุหงาตันหยง” ซึ่งสามารถทอดสายตาชื่นชม
ทศันยีภาพอ่างเกบ็น�า้กว้างและแนวสนัเขือ่นหนิท้ิงโค้ง
ในมมุมองทีง่ดงามชดัเจน

เขือ่นบางลาง ตัง้อยูท่ีอ่�าเภอบนันงัสตา จงัหวดัยะลา มสีถานะเป็นโครงการพฒันาแหล่งน�า้ขนาดใหญ่แห่งแรก ๆ  ของ
ดนิแดนด้ามขวานท่ีสร้างข้ึนบนลุม่แม่น�า้ปัตตาน ีภายใต้ความรบัผดิชอบโดย “การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย” (กฟผ.) นบัจาก
วนัพธีิเปิดเขือ่นเมือ่วันที ่27 กันยายน 2524 เขือ่นบางลางได้สร้างคณุปูการมากมาย โดยมส่ีวนเสรมิสร้างคุณภาพชวิีตและความ
มัน่คงในการด�าเนนิชวีติของผูค้นชายแดนใต้ เป็นอ่างเกบ็น�า้ขนาดมหมึาทีต่อบสนองการอปุโภคบรโิภค และเป็นต้นธารความมัน่คง
ด้านพลังงาน สร้างกระแสไฟทีส่่องสว่างดบัความมดืมดิให้กบัภมิูภาคแดนใต้มายาวนาน

เขื่อนบางลาง
มนต์เสน่ห์แห่งดินแดน
ด้ามขวานทอง
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Bang Lang Dam; 
Charm of Thai Kingdom

In the midst of the Sankalakhiri Range, vast water basin and 
plentiful forest at Yala, a border province in Southern Thailand, 
Bang Lang Dam has been located grandiosely for over  
3 decades. A large multi-purpose dam developed in Thailand’s 
southern region impounds Pattani River, causing the  
magnificent Than To lake over the dam. 

Bang Lang Dam locates in the Bannang Sata District of Yala 
Province. It was a primary large water source development project that 
was built across the Pattani River under supervision of the “Electricity 
Generating Authority of Thailand (EGAT)”. Since its official opening date 
on September 27, 1981, Bang Lang Dam has generated advantages  
by strengthening quality and security of life for people who live nearby 
the southern frontier. It is a massive reservoir which has fulfilled  
consumption including being a source of power security that has brought 
light to the South for a long time. 

Bang Lang Dam was constructed 
across the Pattani River, causing the 
green Than To lake in the middle of the 
peaceful forest. As it is situated within 
the high mountain ridge, which is a part 
of the Sankalakhiri range, it has drawn 
visitors to embrace its beauty and 
charm. The “Bungah Tanjung Pavilion” 
is also located beside a steep road to 
the dam, where visitors can stop by to 
enjoy scenery of gigantic reservoir. 

Areas surrounding the dam are 
contoured to be places for leisure and 
recreation, where not only officials who 
work there can enjoy, but tourists can 
v is i t  and feel pleasantness al l  
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อาณาบริเวณรายรอบเข่ือนน้ัน ได้รับการจัดแต่งให้เป็น 
แหล่งพักผ่อนสันทนาการที่เหมาะเจาะลงตัว ไม่เพียงเป็น 
สถานที่อันโปรดปรานของเจ้าหน้าที่ชาวเขื่อนที่ใช้ท�ากิจกรรม 
พกัผ่อนร่วมกนัเป็นประจ�าแล้ว นกัท่องเทีย่วผูส้ญัจรมาเยอืนเป็น
ครัง้คราวกย็งัสมัผสัได้ถงึความรืน่รมย์รอบตวั ทัง้สนามกอล์ฟเขือ่น
บางลางที่เคยรุ่งเรืองอย่างมากในอดีต ลานกีฬาออกก�าลังกาย 
ถนนภายในเขือ่นท่ีเช่ือมเลาะเลีย้วแทรกไปตามขนุเขาและผนืน�า้ 
เหมาะอย่างยิง่ส�าหรับผูร้กัสุขภาพและนกัป่ันสองล้อได้มาใช้ชวิีต 
พกัผ่อน และท้าทายศกัยภาพของตนเอง

อกีด้านหนึง่ของเขือ่นบางลางม ี“ร้านอาหารบาแล” ตัง้เป็น
ศนูย์กลางเพือ่รองรบัให้บรกิารแก่นกัท่องเทีย่วมาอย่างยาวนาน 
รวมไปถงึความสะดวกสบายในรปูของเรอืนพกัรับรองในการดแูล
ของ กฟผ. ทีเ่ปิดกว้างต้อนรับนกัท่องเทีย่วทกุกลุม่ให้เข้ามาพกัผ่อน 
แนบชดิตดิธรรมชาติ

อกีแง่มมุหนึง่ของการเดินทางทีมี่ความอภริมย์ยิง่คอื กิจกรรม
การล่องเรือตระเวนชมหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ริมชายน�้าเหนือเข่ือน  
และทศันยีภาพสวยแปลกตาของผนืป่าทีร่ายล้อมทะเลสาบธารโต 

around as well. In the past, Bang Lang Dam’s golf 
course was very famous. Moreover, sport yards and 
internal road within the dam that snakes through the 
mountain and water basin could be challenging  
places for those who love exercising and cycling.

At the other side of Bang Lang Dam, there is  
“Balae Restaurant”, a center opened to accompany 
tourists including guesthouse that EGAT has provided 
to welcome visitors who love to stay closely to nature.

Another amusing activity is cruising to sightsee 
villages along the riverbank as well as wonderful 
forest surrounding Than To lake. 

The lush “Hala Forest” can be seen vividly during 
cruising along the water basin. This rainforest above 
the dam is a part of Bang Lang National Park, where 
the mountain ridge is connected to the “Hala Bala 
Wildlife Sanctuary” in Narathiwat Province. The Hala 
Forest is full of local plants such as Golden leaf  
bauhinia, Teysmannia palm, ancient ferns and  
Rafflesia kerrii Meijer, etc. The steep forest is also a 
habitat of animals including herd of bison, wild boar, 
barking deer, sambar deer, monkey and langur, etc.
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เมือ่ออกเดนิทางจากสนัเขือ่นบางลางท่องไปบนผนืน�า้ ความรืน่รมย์จาก “ผนืป่าฮาลา” 
ปรากฏชัดตลอดเส้นทาง น่ีคือผืนป่าดิบช้ืนเหนือเข่ือนที่เป็นส่วนหนึ่งของเขตอุทยาน 
แห่งชาติบางลาง ประกอบข้ึนเป็นภูมิทัศน์เทือกเขาท่ีสลับซับซ้อนสูงต�่า อันเป็นพื้นที่ 
เชือ่มต่อกบั “เขตรกัษาสัตว์ป่าฮาลาบาลา” ในเขตจงัหวัดนราธวิาส ทีอ่ดุมไปด้วยพนัธุไ์ม้
แปลกประจ�าถิน่ใต้ซกุซ่อนอยู ่อาทิ ใบไม้สทีอง ปาล์มบงัสรูย์ เฟิร์นดกึด�าบรรพ์ บวัผุด ฯลฯ 
ภายในผนืป่าสูงชนัยงัเป็นแหล่งทีอ่ยูอ่าศยัและหากินของสรรพสัตว์ ท้ังฝงูกระทงิ หมปู่า 
เก้ง กวางป่า ไปจนถึงฝงูลงิค่างอกีสารพัน

ภมูทิศัน์เหนอืผนืทะเลสาบทีเ่รือล่องพ้นผ่านยงัปรากฏเป็นโขดเขาเกาะแก่งโผล่พ้นน�า้
ให้ได้เหน็ บ่งบอกถงึร่องรอยหมูบ้่านดัง้เดมิท่ีจมหายเมือ่ครัง้อดีต พืน้ทีเ่ลก็ ๆ  หลายแห่งที่
กระจดักระจายเหนอืเขือ่นยงัเป็นชมุชนเลก็ ๆ  ของชาวบ้านทีร่กัสงบ สมถะ มชีีวติทีแ่อบองิ
พึ่งพาอยู่กับวิถีธรรมชาติท่ีบริสุทธ์ิสดใส โดยด�ารงชีพด้วยการรับจ้างท�าสวนยางพารา 
มาหลายชัว่รุน่คน

Big rocks and islands emerging 
above the water indicate that there 
were drowned ancient villages.  
Moreover, in the areas scattered 
around, there are small communities 
of villagers who live contentedly and 
peacefully with pure nature. For  
several generations, they make a living 
by doing Para rubber plantation.

One of important spots located nearby the reservoir bank is “the  
Chulabhorn Pattana 7 Village. It was a strategic village set up to  
accommodate former members of Malayan communist party who had 
been active in the boarder of Thailand and fought against the colonial 
government for the right of independence. Later, they eventually ended 
the violence, became part of a Thailand joint development group  
and settled their lives peacefully since then in the Kingdom of Thailand. 

The Chulabhorn Pattana 7 Village is a starting point of “rafting” for 
visual exposure to nature along Hala canal, a headspring of Pattani River. 
Travellers will see members of Ban Sunti who live on waterfront along  
the border between Bannang Sata and Than To Districts. 

Ban Sunti is a community of  
hundreds of Thai Buddhists and Thai 
Muslims who lived in villages that 
scattered on plains in valleys. They 
were granted new dwellings and lands 
after Bang Lang Dam and catchment  
were built in 1978. 

In the beginning, this community 
did not have a name. His Majesty the 
King Bhumibol Adulyadej visited the 
village and gave it an auspicious name 
“Ban Sunti” accordingly. 

กิจกรรมล่องแพชมธรรมชาติ   Rafting and Sightseeing
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หนึง่ในสถานทีส่�าคญัซึง่อยูร่มิขอบอ่างคอื “โครงการหมูบ้่านจฬุาภรณ์
พัฒนา 7” หนึ่งในหมู่บ้านทางยุทธศาสตร์ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับกลุ่มอดีต
สมาชกิพรรคคอมมวินสิต์มลายาทีเ่คยเคลือ่นไหวอยูใ่นเขตแดนไทย จบัอาวธุ
ขึน้สูก้บัรฐับาลมาเลเซยีเพ่ือปลดแอกแผ่นดนิมลายจูากเจ้าอาณานคิมในอดตี 
ก่อนที่พวกเขาจะยุติบทบาทการใช้ความรุนแรงแล้วหันมาเป็นส่วนหนึ่งใน
กลุม่ผูพั้ฒนาชาตไิทย ใช้ชวีติท�ามาหากนิอย่างเป็นปกตสิขุอยูบ่นแผ่นดนิไทย
เรือ่ยมา

 หมู่บ้านจฬุาภรณ์พัฒนา 7 แห่งนี ้คอื จุดเริม่ต้นของ “กจิกรรมล่องแพ” 
เทีย่วชมทศันศกึษาธรรมชาตไิปตาม สายน�า้คลองฮาลา ซึง่เป็นหนึง่ในต้นธาร
ที่ไหลลงสู่ล�าน�้าปัตตานี การเดินทางลัดเลาะตามล�าน�้าจะพบกลุ่มชุมชน
หมูบ้่านสนัตบินพืน้ทีส่งูรมิฝ่ังน�า้ บนรอยต่อระหว่างอ�าเภอบนันงัสตา กบั
อ�าเภอธารโต

ท่ีนีค่อืชมุชนของทัง้พ่ีน้องชาวไทยพทุธและพีน้่องมสุลมิจ�านวนหลายร้อย
ชวีติทีเ่คยตัง้ชมุชนกระจายอยูใ่นทีลุ่ม่ในหบุเขา ซึง่ได้รบัการจัดหาทีอ่ยูอ่าศัย
และผนืดนิท�ากนิแห่งใหม่ภายหลังทีมี่การสร้างเข่ือนบางลางและกกัเกบ็น�า้
เหนือเขือ่นมาต้ังแต่ พ.ศ. 2521

เมื่อแรกเริ่มของการโยกย้ายหนีน�้าน้ัน ชุมชนแห่งน้ียังไม่มีชื่อเรียก 
จนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จ
พระราชด�าเนนิเยอืนหมูบ้่าน จากนัน้จึงมกีารเรยีกขานนามให้เกิดเป็นสิรมิงคล
ว่า “บ้านสนัต”ิ นบัแต่นัน้มา โดยพ้ืนเพวถีิของชาวบ้านในวนันียั้งคงด�ารงชีพ
อย่างเรยีบง่ายด้วยการท�าสวนผลไม้และสวนยางในเขตพืน้ท่ีอนัอุดมสมบรูณ์
เช่นเดยีวกบัท่ีบรรพบรุุษของพวกเขาเคยยึดถือสบืมา

ชุมชนท้ายเขื่อนบางลาง
Downstream Community of Bang Lang Dam

5 0 Follow Me แบกกล้องท่องเที่ยว



เมือ่ล่องแพเลาะไปตามสายน�า้คลองฮาลา ยิง่สมัผสัได้ชัดเจน
ถงึความบริสทุธ์ิของผนืป่าทีร่ายล้อมอยูร่อบตวั ซึง่เป็นถ่ินอาศยัของ
นกหลากสายพันธุ ์ โดยเฉพาะนกเงอืกปากด�า และนกกาฮงั ทีม่กั
ปรากฏตวัให้เหน็ตามรมิแนวคลอง จนกระทัง่เข้าสูป่ากคลองฮาลา 
บริเวณนีเ้องในยามทีน่�า้ลดจนพืน้ดนิเกิดเป็นหญ้าระบดัใบ ฝงูกระทงิ
จะปรากฏตวัออกมาเดนิแทะเล็มหญ้าซึง่เป็นแหล่งอาหารชัน้ดขีอง
พวกมนัอยูเ่สมอ ป่าดบิชืน้แถบนีย้งัมนี�า้ตกสวย ๆ  ทีซ่่อนเร้นให้เข้าไป
สมัผสัมากมาย อาท ิน�า้ตกกิตตโิชควฒันา น�า้ตกคลองโต๊ะโมะ 

 ทัง้หมดนีเ้ป็นเพยีงส่วนเสีย้วหนึง่ของของขวญัจากธรรมชาต ิ
ทีป่รากฏเหนอืผนืน�า้เหนือเขือ่นบางลาง

Similar to their ancestors, the villagers live through 
self-simplicity by planting orchards and Para rubber trees 
in fertile areas. 

During rafting along the Hala canal, travellers will  
experience purity of the surrounding forest, where there 
is the habitat of exotic birds such as Bushy-crested hornbill 
and Great hornbill, which can be seen along the waterside. 
At the mouth of the canal when the tide is so low and 
leaves of grass emerge their lengths on the ground, herd 
of bison would appear to sprightly munch them. There 
are beautiful waterfalls hidden in this rainforest as well 
such as Kittichokwattana and Khlong To Mo waterfalls  

All aforementioned is a portion of gifts from nature 
that can be visible above water surface at Bang Lang Dam.
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Art Gallery

ถนนเจริญกรุง

จากถนนสายแรกอันเปนตํานานของกรุงเทพมหานคร ที่มีรถเมล

สาย 1 เปนสัญลักษณ วันนี้เราตองหันมามองถนนเจริญกรุง

ในมุมใหม ถนนสายเล็ก ๆ ความยาวเทาเดิม หากแตสองขางทาง

ของถนนนั้นเปลี่ยนไป 

ย�านเก�า
เล�าใหม�…   

การเดินทางมาถึงของ ศูนยสรางสรรคการออกแบบ หรือที่รูจักกันในช่ือ TCDC 
ซึง่จะยายมาพํานกัทีไ่ปรษณียกลางในเร็ว ๆ  นี ้ไดเปล่ียนโฉมใหเจริญกรุงกลายเปน Creative 
Hub แหงลาสดุ ทีร่ายลอมไปดวยโฮสเทล บารเปดใหม แกลอรีศ่ลิปะ รวมไปถึงโครงการ
อสังหาริมทรัพยขนาดใหญ ทั้งโรงแรม และศูนยการคาริมนํ้า การปรับตัวสูยานอารต
มารเกต็ เชน Bangkok Docland The Great Outdoor Market ตลาดนัดกลางแจงที่
เนรมติจากอูตอเรอื โดยมีวตัถปุระสงคเพือ่ใหคนไดรืน่รมยกบัชีวติรมิน้ํา ไปจนถงึรองรอย
ของงานศิลปะกราฟตีอ้นัจดัจานทีห่ลงเหลือจากงานอารตเฟสติวลั Bukruk เม่ือปทีผ่านมา 
ทัง้หมดน้ีคอืความสดใหมบนถนนสายเกาแกอยางเจรญิกรุงแหงนี้

      : บรรยากาศสตรีทอารตฮปิ ๆ

 หากคุณมีเวลาชวงเชาสกัวัน แวะมาเก็บภาพ
บรรยากาศของตึกเกาในซอยเจริญกรงุ 36 ยาน
โรงแรมโอเรียนเตล็ ม ีO.P. Place รานคาเกาแก 
เดินทะลุไปสุดซอยตัดกับริมแมนํ้าเจาพระยา 
จะพบกบัอาคารเกาสถานดีบัเพลิงบางรกั เดนิทะลุ
ออกมาถนนใหญกอนวกเขาซอยเจริญกรุง 30 
คุณจะพบกับบรรยากาศของบานเรือนโบราณ 
บานเลขที ่1 ตรอกกัปตนับชุ สถานทตูโปรตเุกส 
นบัเปนซอยแหง Art Gallery เลยละ และยานนี้
จะเตม็ไปดวยภาพสตรทีอารตทีศ่ลิปนนานาชาติ
มาฝากสีสันและเรื่องราวในงานอารตเฟสติวัล
Bukruk เม่ือปที่ผานมา หากเดินเลยทะลุไปใน
ตลาดนอย คุณจะพบกับอาคารอนุรักษ
ธนาคารไทยพาณิชย
สาขาตลาดน อย 
โบสถวัดกาลหวารที่
มเีอกลกัษณเปยมเสนห 

ชลิ

As Charoen Krung is the first road of the city, it has become 
legend, which is symbolized by the Bangkok bus line 1. The tiny 
road with the same length has been changed. Up to the present, 
both sides of Charoen Krung road look a lot different.

y

กบอาคารอนุรกษ
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Charoen Krung…
Oldie, but Goodie 

Due to Thailand Creative & Design Center 
(TCDC) is relocated to the Grand Postal 
Building, Charoen Krung has been changed 
to be a latest creative hub which is surrounded 
by hostels, bars, art galleries including huge 
property projects such as hotels and 
shopping malls along the riverside. Charoen 
Krung has become an art market which is 
a location of the Great Outdoor Market 
Bangkok Dockland; a flea market with 
shipyard atmosphere. People can enjoy 
spending leisure time at the riverbank 
including graffiti from Bukruk; an urban arts 
festival held on last year. All of these changes 
have refreshed the old Charoen Krung road.

Chill: Hip Street Art

 If you have some free time in the morning, 
just drop by to take photos at the old buildings 
in Soi Charoen Krung 36. Close to the 
Mandarin Oriental hotel, there is the O.P. 
Place; a great place to buy antiques. Then 
when you walk to the end of the lane, an old 
building of Bang Rak Fire Station is situated 
in front of the Chao Phraya River. At the main 
road before reaching Soi Charoen Krung 30, there

are plenty of ancient houses including the 
House No.1, Captain Bush Lane and the 
Embassy of Portugal. This area is full of art 
galleries as well as street arts painted by 
multinational artists during the art festival 
“Bukruk” held on last year. If you walk 
further, you will see the Siam Commercial 
Bank’s conserved building and the 
magnificent Holy Rosary Church located in 
Talad Noi area. 

Chim (Taste): Charoen Krung Local 
Foods 

Jok Prince (Bangrak) is the first place 
to stop by for rice congee. Its soft smell of 
burnt rice is signature that causes a long 
queue of people in every day. Jok Prince 
opens from 6 A.M. in the morning to noon 
(or until all rice porridge pots are empty). 
Then it opens again from 4 to 10 P.M. 
As it is opposite to the Robinson Bangrak 
and the Shangri-La hotel, Jok Prince can 
be found easily. 

On Lok Yun is also a well-known place where locals (including 
people from elsewhere) have come to chat over coffee for more than 
80 years. On Lok Yun has been run by family members for 3 generations. 
Its breakfast menu comprises fried egg, fried chinese sausage, sausage, 
ham, custard bread, french toast, coffee and iced milk. It locates in Soi 
Charoen Krung 4 which is close to the Sala Chalermkrung Royal Theatre. 
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       : ทานํา้ Asiatique 

 เอเชียทีค เดอะริเวอรฟรอนท ศูนยการคาริมนํ้าที่
กลายเปนแลนดมารกแหงใหมบนถนนเจริญกรุงไปแลว นบัเปน
สถานทีแ่หงแรก ๆ  ทีเ่ปดใหคนทัว่ไปไดมโีอกาสเขาไปใกลชดิ
แมนํ้าเจาพระยา การเดินทางท้ังสะดวกและแปลกใหม 
(ในทัศนะของตางชาติ) ลงจากรถไฟฟาสะพานตากสิน 
สามารถเดิน นั่งรถเมลสาย 1 หรือตอเรือดวนเจาพระยา 
รวมถึงเรือชัตเต้ิลบัสที่บริการรับสงฟรี ที่นี่มีอะไรใหชอป
หลากหลายละลานตา ตัง้แตสนิคาทีร่ะลึกแบบแฮนดเมด ไปจนถึง
ผลิตภณัฑดไีซนเกแบรนดนกัออกแบบไทย เพลนิไปกบัราน
อาหารริมนํ้าหลายสัญชาติ หรือจะแวะถายรูปคูกับชิงชา
สวรรคยกัษ ซึง่เปนแลนดมารกสาํคัญของทีน่ี ่สวนถาใครอยาก
ลองสัมผัสกรุงเทพฯ ในมุมมองใหม จะขึ้นไปชื่นชมกับ
ทศันียภาพมุมสูงยามเย็นหรอืยามค่ําคืนของคุงนํา้เจาพระยา
กเ็ปนประสบการณทีน่าจดจาํ

ชอป

Shop: Asiatique the Riverfront 

Asiatique the Riverfront, a mall facing the 
Chao Phraya River that becomes a new 
landmark on Charoen Krung road where 
people can spend leisure time on the riverbank. 
Getting to the Asiatique is convenient and also 
exotic (in foreigners’ view). Travellers are 
recommended to take the BTS Skytrain to Saphan 
Taksin BTS Station. Then take the bus line 1 or the 
Chao Phraya express boat or hop on a free shuttle boat to the 
Asiatique’s dock. Asiatique features shops selling handmade 
souvenirs including stylish products designed by Thai designers. 
Moreover, the mall is full of restaurants that serve multi-national 
food. A giant ferris wheel is a significant landmark where people 
come by to take photos and ride to enjoy Bangkok view in the 
evening or the river bend at night as well. 

      : อาหารทองถิน่แบบชาวเจริญกรงุ 

มาเจริญกรุง คุณควรสัมผัสอาหารรสด้ังเดิมแบบคนเจริญกรุง เริ่มตนที่ โจกปรินซ บางรัก กล่ินขาว
ทีอ่อกกลิน่ไหมตดิหมอนดิ ๆ คอืเอกลกัษณทีท่าํใหทัง้คนทองถิน่และคนตางถิน่ตองรอตอแถว รานนีเ้ปดทกุวนั 
รอบเชา 6 โมงเชา ถงึเท่ียง (หรอืจนกวาโจกจะหมดหมอ) รอบค่ําเปด 4 โมงเย็นไปจนถึง 4 ทุม รานหาไมยาก 
ตัง้อยูตรงขามโรบนิสนับางรกั เยือ้งกบัโรงแรมแชงกรีลา 

 อกีรานทีค่นยานเจรญิกรุง (รวมถึงยานอ่ืน) รูจกักนัด ีคอื ออน ลอ็ก หยุน ศนูยรวมสภากาแฟท่ีมอีายนุานกวา 80 ป 
สบืทอดมาแลว 3 รุน อิม่ทองยามเชาดวยเบรกฟาสตแบบโบราณ ไขดาว กนุเชยีงทอด ไสกรอก แฮม ขนมปงสงัขยา 

เฟรนชโทสต กาแฟ และนมเย็น พิกดัอยูทีเ่จรญิกรงุซอย 4 ใกล ๆ ศาลาเฉลมิกรงุ 

ชมิ

Asiatique
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