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EGAT MAGAZINE Editor’s 
Note

เน่ืองในวาระครบรอบ 48 ป ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 

ที่กอตั้งขึ้นเม่ือวันที่ 1 พฤษภาคม 2512 เพื่อเปนองคกรหลักในการบริหารจัดการระบบ

ไฟฟาของประเทศ ตลอดระยะเวลาที่ผานมา กฟผ. ใหความสําคัญทั้งในดานความ

เชี่ยวชาญในการสรางความม่ันคงดานพลังงาน ควบคูไปกับการดูแลสังคม ชุมชน และ

สิ่งแวดลอม เพื่อรวมสรางสังคมไทยใหยั่งยืน

EGAT magazine ฉบับเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2560 ขอนําทุกทานไปรวม

ภาคภูมิใจกับความสําเร็จที่เกิดขึ้นกับ กฟผ. ซึ่งสวนหนึ่งเปนผลมาจากแรงสนับสนุนจาก

ทุกภาคสวนในสังคมไทย สงผลให กฟผ. มีการพัฒนาและเจริญเติบโตมาจนถึงปจจุบัน

กาวสูปที่ 49 กฟผ. ยังจะคงพัฒนาตอไปอยางไมหยุดยั้งใหพรอมกาวตอไปสูอนาคต

ทางพลังงานที่ยั่งยืนเพื่อคนไทย

Since its establishment day on May 1, 1969, Electricity Generating 
Authority of Thailand (EGAT) now has reached its 48th anniversary. EGAT 
was established to be a core organization undertaking the country’s 
electricity management system. Over the past years, to ensure Thailand’s 
social sustainability, EGAT has placed emphasis on its expertise to constitute 
energy security along with social, community and environmental 
responsibilities.

This issue of EGAT magazine for May - June 2017 presents to you our 
success precipitated by great assistances from all sectors in Thai society. 
As a result, our organization has progressed and thrived to be EGAT 
nowadays.

On our 49th year, EGAT shall keep on moving constantly for Thai 
people and our country to the future of power sustainability. 
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การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) รวมกับ
บริษัทในกลุม กฟผ. และประชาชน รวมใจประดิษฐ
ดอกไมจันทน เพื่อใชในพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช และเพ่ือรวมถวายความอาลัย และสํานึก
ในพระมหากรุณาธิคณุพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช ในกิจกรรม “ทําดวยมือ ถวายดวยใจ” 
ซึ่งเปนการประดิษฐดอกไมจันทนจากเปลือกขาวโพด
โดยกลุมจิตอาสา ตั้งแตวันท่ี 11 - 31 พฤษภาคม 2560 
กอนสงมอบใหกบักรุงเทพมหานคร เพือ่ใชในพระราชพิธี
ถวายพระเพลงิพระบรมศพพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช ในชวงเดือนตุลาคมน้ี โดย กฟผ. 
ตระหนกัดวีาจะมปีระชาชนเขารวมในพธิแีละตองการใช
ดอกไมจันทนเปนจํานวนมาก

ทั้งนี้ กฟผ. ใชดอกดารารัตน หรือดอกแดฟโฟดิล 
เปนรูปแบบในการประดิษฐดอกไมจันทน ดอกไมมี
ความหมายถงึความหวงั และเกยีรตยิศ ซึง่พระบาทสมเดจ็
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงโปรดและ
พระราชทานแกสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ ขณะทรงศึกษาและประทับ ณ ประเทศ
สวิตเซอรแลนด

“ทําด�วยมือ ถวายด�วยใจ”
ชาว กฟผ. ร�วมใจประดิษฐ�ดอกไม�จันทน�
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“Made by Hands, Off er by Hearts”

EGAT Conjoins to Elaborate Funeral 

Cremation Flowers

To pay tribute to the beloved late King Bhumibol Adulyadej, 
Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT), EGAT group 
companies and Thai people conjoin to elaborate funeral wood 
flowers. EGAT is aware that a multitude will participate in the 
royal cremation ceremony which will be held in this coming 
October. Thus, EGAT organized “Made by Hands, Offer by Hearts” 
activity during May 11 - 31 , 2017, where volunteers got 
together to elaborate artificial sandalwood flowers from corn 
peels. All sandalwood flowers would be handed to Bangkok 
Metropolitan Administration for using at the royal cremation
ceremonies of His Late Majesty King Bhumibol Adulyadej  
accordingly.        

EGAT applied a shape of daffodil or dararat in Thai, which 
represents hope and honor, to create sandalwood flowers. 
His late Majesty King Bhumibol Adulyadej once gave lovely 
daffodils to Her Majesty Queen Regent Sirikit when both were 
dwelling in Switzerland.



การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) จัดงานเนื่องใน
โอกาสวันคลายวันสถาปนา กฟผ. ครบรอบ 48 ป ในวันที่ 1 
พฤษภาคม 2560 ภายใตแนวคิด “48 ป กฟผ. องคการใสสะอาด 
นอมสืบสานปณิธานงานของพอ” โดยมี นายชวน ศิรินันทพร 
กรรมการ กฟผ. เปนประธานเปดงาน และนายกรศิษฏ ภคัโชตานนท 
ผู ว าการ กฟผ. พบผูปฏิบัติงานท่ัวประเทศผานระบบ EGAT 
conference ภายในงานมีผูบริหารและผูปฏิบัติงาน กฟผ. บริษัท
ในเครือ กฟผ. หนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน เขารวมงานอยาง
เนืองแนน เมื่อวันที่ 27 - 28 เมษายน 2560 ณ หอประชุมเกษม 
จาติกวณิช อาคาร ต.040 สํานักงานใหญ กฟผ.

ภายในงานมีกจิกรรมมากมาย อาท ิพธิรีบัมอบใบประกาศเกียรติ
บตัรการดําเนินงานความรับผิดชอบตอสังคมตามมาตรฐานสากล 
หรือ ISO 26000 จากคุณพรรณี องัศสุงิห ผูอาํนวยการสถาบันรบัรอง
มาตรฐานไอเอสโอ พิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติแกบุคคลภายนอก และ
ผูกระทาํความด ีประจาํป 2560 รวมถงึพธิรีบัมอบเงนิสมทบทนุสราง
อาคาร “นวมินทรบพิตร 84 พรรษา โรงพยาบาลศิริราช” ซึ่งสราง
ขึ้นเพื่อรองรับผูปวยใหมากขึ้น จากหนวยงานตาง ๆ ที่มารวมแสดง
ความยินดี และจากผูปฏิบัติงาน กฟผ. พรอมกับมีการเปดตัวสปอต
โฆษณาชุดใหมของ กฟผ. ชื่อชุด “แสงไฟที่ไมมีวันดับ” ใหไดรับชม
พรอมกันทั่วประเทศ

ครบ 4 รอบสถาปนา กฟผ.
ยึดม่ันการเปนองคการท่ีมีความรับผิดชอบ

ตอสังคม มุงสูการพัฒนาที่ย่ังยืน
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EGAT’s 48th Anniversary of Being 
Organization that Commits to Social 
Responsibility and Sustainable 
Development

Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) 
arranged an event to celebrate the 48th anniversary of 
EGAT’s establ i shment day on May 1 ,  2017. 
A member of EGAT Board of Directors; Mr. Chuan 
Sirinuntporn, presided over the event organized under 
a concept “EGAT at Its 48 Years; a Transparent 
Organization which Humbly Continues the Father King’s 
Wish and Work”. The Governor of EGAT also met with 
all officials throughout the country via EGAT conference 
system. Number of its executives and officials including 
group companies’ officials and guests from public and 
private organizations participated in the event which 
was taken during April 27 - 28, 2017 at the Kasem 
Chatikavanij Convention Hall, T.040 Building, EGAT 
Headquarters.

Dur ing the event ,  many ceremonies and 
activities were held. Mrs. Punnee Angsusingha, the 
Director of Management System Certification Institute 
gave the ISO 26000 certificate to EGAT as the 
organization that undertakes social responsibility. 
Moreover, the 2017 decorations of honors were also 
given to external parties and doers of good. Donation 
ceremony was held whereby funds given by 
organizations and EGAT’s officials would be donated to 
support Siriraj Hospital on its 84th Year Nawamindhra 
Bopitr Building construction. EGAT also launched a new 
advertising spot, which is called “a Light That Will Never 
Be Distinguished” to audiences throughout the country.



กฟผ. เจ�าภาพงาน “Thailand Energy 
Efficiency Week 2017”

รณรงคการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ

พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน รฐัมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน 
เปนประธานเปดงาน “Thailand Energy Efficiency Week 2017” 
งานแสดงสินคานานาชาติดานระบบควบคุมพลังงานและเทคโนโลยี
ระบบไฟฟาเพ่ือการอนุรกัษพลงังานท่ียิง่ใหญทีส่ดุในภูมภิาคอาเซียน 
โดยมี นายกรศิษฏ ภัคโซตานนท ผู ว าการการไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย (กฟผ.) ในฐานะเจาภาพการจัดงานใหการตอนรับ 
เมือ่วนัที ่ 11 พฤษภาคม 2560 ณ ศนูยแสดงสนิคาและการประชมุ 
อมิแพค็ เมอืงทองธานี

กฟผ. ไดดาํเนนิงานโครงการรณรงคการใชไฟฟาอยางมปีระสทิธภิาพ
มาตั้งแตป 2536 เพื่อใหการใชไฟฟาในทุกภาคสวนเปนไปอยาง
มปีระสิทธภิาพ สนองนโยบายของภาครัฐ และลดการใชพลงังานไฟฟา
ในทุกภาคสวนอยางมีประสิทธิภาพทั้งภาคที่อยูอาศัย ธุรกิจ และ
ภาคอตุสาหกรรม ซึง่ทีผ่านมาสามารถลดการใชพลงังานไปได 4,300 
เมกะวัตต ลดพลังงานไฟฟาไดกวา 25,500 ลานหนวย ชวยบรรเทาภาวะ
โลกรอนดวยการลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดในบรรยากาศ
กวา 14.6 ลานตนั ทัง้นี ้การจดังานในปนีม้กีารนาํเสนอเทคโนโลยีและ
นวตักรรมดานการประหยดัพลงังานจากประเทศตาง ๆ กวา 400 ราย 
นอกจากน้ียงัมกีารสัมมนาดานพลังงานท่ีนาสนใจในหลากหลายหัวขอ
จากวทิยากรผูทรงคณุวฒุิ

EGAT Hosted “Th ailand 

Energy Effi  ciency Week 2017” 

and Disseminated How to 

Use Power Eff ectively  
General Anantaporn Kanjanarat, Minister of Energy, 

was welcomed by Mr. Kornrasit Pakchotanon, the 
Governor of Electricity Generating Authority of Thailand 
(EGAT) while he presided over “Thailand Energy 
Efficiency Week 2017” on May 11, 2017. The Expo is 
ASEAN’s biggest international energy efficient 
products and technology platform. It took place at
Impact Arena, Exhibition & Convention Centre, 
Muang Thong Thani. 

Since 1993, EGAT has campaigned efficient use 
of electricity to respond to the government policy, to 
ensure power efficiency and decrease electricity 
consumption in housing, business and industrial sectors. 
Since then, electricity consumption has been decreased 
for 4,300 megawatts or over than 25,500 million units. 
Meanwhile, a global warming problem is alleviated as 
carbon dioxide emissions have been reduced for 14.6 
million tons. At the Expo, over than 400 organizations 
from countries had presented new technologies and 
innovations regarding power savings. In addition, 
seminars presented by experts were held to give 
interesting knowledge about power to audiences 
as well.
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เป�ดอย�างเป�นทางการ โรงไฟฟ�า
พลังงานแสงอาทิตย�ทับสะแก

และศูนยการเรียนรู กฟผ. “คิดดี”

นายกรศิษฏ ภัคโชตานนท ผูวาการการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย (กฟผ.) และนายทวี นรสิศริกิลุ ผูวาราชการจังหวัด
ประจวบครีขีนัธ เปนประธานในพิธเีปดโรงไฟฟาพลงังานแสงอาทติย
ทับสะแก และศูนยการเรียนรู กฟผ. ทับสะแก อําเภอทับสะแก 
จงัหวดัประจวบครีขีนัธ เม่ือวันท่ี 15 พฤษภาคม 2560 ซึง่ กฟผ. 
ดาํเนนิการวจิยัและพฒันาการผลติไฟฟาจากพลงังานทดแทนอยาง
ตอเนือ่ง ควบคูกบัการผลติไฟฟาจากเชือ้เพลงิหลกัตลอดมา โรงไฟฟา
พลงังานแสงอาทติยทบัสะแก นบัเปนอกีหนึง่โครงการที ่กฟผ. มุงมัน่
ในการนํานวัตกรรมมาพัฒนาประสิทธิภาพของโรงไฟฟาพลังงาน
ทดแทนรองรบันโยบาย Energy 4.0 ของกระทรวงพลงังาน และ
ในอนาคต กฟผ. จะนํานวตักรรมและเทคโนโลยีใหมมาผลติไฟฟา
ดวยการพฒันาพลงังานทางเลอืกแบบผสมผสานต้ังแต 2 ชนดิขึน้ไปใน
รปูแบบ Hybrid 

สาํหรบัโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยทบัสะแก มขีนาดกําลังการผลติ
 5 เมกะวตัต เพ่ือเปนแหลงศกึษาและวจิยัประสทิธภิาพการผลติไฟฟา
จากเซลลแสงอาทติย นอกจากน้ี กฟผ. ไดสรางศนูยการเรียนรู กฟผ. 
ทบัสะแก หรือศนูยการเรยีนรู “คดิด”ี บนพ้ืนท่ีกวา 1,700 ตารางเมตร
สาํหรบัเปนแหลงศกึษาเรยีนรูดานพลังงาน ภารกจิของ กฟผ. รวมทัง้
ประวัติความเปนมาและส่ิงท่ีนาภูมิใจของชุมชนใหกับประชาชน
ในพืน้ทีจ่งัหวดัประจวบคีรขีนัธ และผูทีส่นใจไดศกึษาความรู

Offi  cial Opening Ceremony of 

Th ap Sakae Solar Power Plant 

and EGAT “Th ink Well” Learning 

Center
Mr. Kornrasit Pakchotanon, the Governor of Electricity 

Generating Authority of Thailand (EGAT) together with 
Mr. Tawee Narissirikul, the Governor of Prachuap Khiri 
Khan Province presided over Thap Sakae Solar Power 
Plant and EGAT “Think Well” Learning Center’s official 
opening ceremony at Thap Sakae District, Prachuap 
Khiri Khan Province on May 15, 2017. EGAT has 
studied and developed its electricity generation by 
using renewable energy simultaneously with major 
fuels. In response to Energy 4.0 policy, Thap Sakae 
Power Plant becomes one of the projects where EGAT 
has deployed innovations that increase efficiency of 
renewable energy power generation. In the future, EGAT 
will apply new innovations and technologies to 
develop hybrid power plant where 2 kinds of alternative 
energy or more would be combined for using as fuels. 

Thap Sakae solar power plant’s capacity is 5 
megawatts. It comprises the research and study center 
that focuses on efficiency of electricity generation from 
solar power. In addition, EGAT also set up Thap Sakae 
or “Think Well” learning center on an area of 1,700 
square meters for people who are interested in 
knowledge and information regarding power and 
EGAT’s responsibilities as well as Prachuap Khiri Khan’s 
history and its communities’ prides.
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โครงการโรงไฟฟ�าทดแทนโรงไฟฟ�า
แม�เมาะ 4 - 7 

จัดรับฟัง ค.1 ผูมีสวนไดสวนเสีย

 การไฟฟาฝายผลติแหงประเทศไทย (กฟผ.) จดัเวทกีารประชุม
รบัฟงความคดิเหน็ของประชาชนและผูมสีวนไดสวนเสยีในการกาํหนด
ขอบเขตและแนวทางการประเมนิผลกระทบส่ิงแวดลอมและสขุภาพ 
(ค.1) เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2560 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
การจดัการ กฟผ. แมเมาะ อาํเภอแมเมาะ จงัหวดัลาํปาง ซึง่เปนหนึง่
ในข้ันตอนการศึกษาผลกระทบดานส่ิงแวดลอมและสุขภาพ (EHIA) 
โครงการขยายกําลงัผลิตโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองท่ี 
4 - 7 โดยม ีนายสมชยั กจิเจรญิรุงโรจน รองผูวาราชการจงัหวดัลาํปาง 
เปนประธานเปดงาน ภายในงานมชีาวแมเมาะใหความสนใจเขารวม
รับฟงและนําเสนอความคิดเห็นกวา 2,500 คน โดยผูเกี่ยวของจะ
รวบรวมขอคิดเห็นทั้งหมดเพ่ือนําไปกําหนดขอบเขตและมาตรการ
แนวทางปองกนัและแกไขปญหาตอไป

ทั้งนี้ การจัดรับฟงความคิดเห็นดังกลาวเปนการปฏิบัติตาม
ขอกาํหนดกฎหมาย เนือ่งจากการดําเนินการจัดซ้ือจดัจางไดโรงไฟฟา
ทีม่เีคร่ืองกาํเนิดไฟฟาขนาดกําลงัการผลิตสงูขึน้จาก 600 เมกะวัตต 
เปน 655 เมกะวัตต ทาํให กฟผ. ตองดําเนินการศึกษาและจัดทาํ
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ (EHIA) 
ขึ้นใหม เพ่ือใหเปนไปตามขอกําหนดกฎหมายและครอบคลุมกําลัง
การผลิตทีเ่พ่ิมสงูขึน้กวาทีก่าํหนดไวเดมิ และชุมชนจะไดรบัเงินกองทุน
ทีเ่พิม่ขึน้จากการผลิตไฟฟาท่ีเพิม่ขึน้ดวย

Mae Moh Power Plant Units 4 - 7

Replacement Project Public

Scoping Hearing

To dete rmine  appropr i a te  assessment 
approaches on environmental and health impacts, 
Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) 
arranged a scoping meeting to gain opinions from 
people and stakeholders on April 29, 2017 at 
Mae Moh EGAT College of Technology and Management, 
Mae Moh District, Lampang Province. The scoping 
hearing is part of the environmental health impact 
assessment (EHIA) of the Mae Moh power plant 
units 4 - 7 replacement project. Mr.Somchai 
Kitchareanrungroj, the Vice Governor of Lampang 
Province, presided over the meeting which comprised 
over than 2,500 participants. All opinions given by 
relevant parties in the meeting will be used as 
information to determine scope, preventive measure 
and problem solving process.         

The scoping hearing was organized in compliance 
with law. To replace the power plant with capacity of 
600 megawatts with 655 megawatts, EGAT has to study 
and prepare a new report regarding the Environmental 
Health Impact Assessment (EHIA) as required by 
law accordingly. Meanwhile, people in Mae Moh 
community will receive a bigger amount of fund in 
accordance with the power plant’s higher capacity 
as well. 
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กฟผ. รับใบรับรองคาร�บอนฟุตพริ้นท�
และมาตรฐาน ISO 14064-1

นายกรศิษฏ ภัคโชตานนท ผูวาการการไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย (กฟผ.) เปนประธานในพธิรีบัมอบประกาศนยีบตัร
รับรองคารบอนฟุตพริ้นท จากองคการบริหารจัดการกาซเรือน
กระจก (องคการมหาชน) โดยไดรบัเกยีรตจิาก นางประเสรฐิสขุ 
จามรมาน ผูอาํนวยการองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก และ
ใบรบัรอง ISO 14064-1 จากนายอดุมเดช คงทวีเลศิ ประธาน
บรหิาร บรษิทั บโูร เวอรทิสั (ประเทศไทย) จาํกดั เมือ่วนัที ่ 28 
เมษายน 2560 ณ หอประชมุเกษม จาตกิวณชิ อาคาร ต.040 
สาํนกังานใหญ กฟผ.

กฟผ. ตระหนกัถงึความสาํคญัของปญหาสภาวะโลกรอน ซึง่
เปนปญหาสําคญัทีป่ระเทศตาง ๆ ทัว่โลกตางต่ืนตวั กฟผ. จงึได
ดาํเนนิงานเพ่ือลดผลกระทบทีเ่กดิขึน้ โดยการประเมนิคารบอน
ฟตุพร้ินทขององคกร พรอมทัง้จดัทํารายงานการปลอยและดดูกลับ
กาซเรอืนกระจกขององคกร และไดรบัการขึน้ทะเบียนตามแนวทาง
การประเมินคารบอนฟุตพริ้นทขององคกร จากองคการบริหาร
จดัการกาซเรอืนกระจก และไดรบัการรบัรองตามมาตรฐานสากล 
ISO 14064-1 จาํนวน 11 หนวยงาน โดยมปีรมิาณการปลอยกาซฯ 
จากการดาํเนนิงานองคกร ในชวงระยะเวลาตดิตามผล ระหวาง
เดือนมกราคม - ธันวาคม ป 2558 รวมท้ังส้ิน 38 ลานตัน
คารบอนไดออกไซดเทยีบเทา แสดงออกถึงความเปนผูนาํในกลุม
อุตสาหกรรมผลิตไฟฟาระดับประเทศ ในการรวมลดปญหา
สิง่แวดลอมและแกไขสภาวะโลกรอนในระดบันานาชาติ

EGAT Received Carbon Footprint 

and ISO 14064-1 Certifi cates

Mr. Kornrasit Pakchotanon; Electricity Generating 
Authority of Thailand (EGAT)’s Governor, presided over 
the Carbon Footprint and ISO 14064 - 1 Certificates 
Giving Ceremony. EGAT was honored by Mrs. Prasertsuk 
Chamornmarn; the Director of Thailand Greenhouse Gas 
Management Organization (Public Organization) and 
Mr. Udomdej Kongtaweelert; the Executive Director of 
Bur eau Veritas (Thailand) Limited, both who gave the 
carbon footprint certificate and the ISO 14064-1 
certificate to EGAT respectively. The ceremony was held 
on April 28, 2017 at the Kasem Chatikavanij Convention 
Hall 1 - 2, T.040 Building, EGAT Headquarters. 

EGAT recognizes significance of global warming in which 
the countries across the world are aware of as a crucial 
problem. To alleviate impacts derived from the global 
warming, EGAT has processed its corporate carbon 
footprint assessment and greenhouse gas reporting. EGAT 
also registers as the organization that performs in 
accordance with the carbon footprint for organization 
guideline, stipulated by Thailand Greenhouse Gas 
Management Organization (Public Organization). Moreover, 
11 bureaus under supervision of EGAT are certified with 
international standard; ISO 14064-1. During a follow-up 
period from January - December, 2015, a total volume of 
greenhouse gas emissions was 38 million tons of carbon 
dioxide equivalents. Such figure clearly demonstrates
that EGAT is a leader of national power generating industry 
that commits to reducing environmental impact and taking 
international role on the global warming solutions. 
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48 ป� แห�งการส่ังสมความเชี่ยวชาญ
จากจุดเร่ิมตนของการสถาปนาการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ในวันที ่1 พฤษภาคม 2512 กฟผ. ในฐานะหนวยงานรัฐวสิาหกิจ

รบัผดิชอบดแูลกจิการไฟฟาของประเทศ ไดวางแผนและพฒันาระบบผลติไฟฟาทีม่คีวามมัน่คงในระดบัสากล และเครอืขายระบบสงไฟฟา
เชือ่มโยงท่ัวประเทศ ชวยใหคนไทยมีคณุภาพชีวติท่ีด ีสามารถเขาถึงการใชพลงังานไฟฟาอยางเพียงพอ โดยมีราคาท่ีเหมาะสม รองรับการ
เตบิโตทางเศรษฐกจิและสงัคมในทกุหวงเวลา พรอมกบัการพฒันาระบบสงเชือ่มโยงพลงังานไฟฟาเพือ่สรางความมัน่คงทางพลงังานรวมกนั
ภายในภมูภิาคอาเซียน และยงัรวมเปนสวนหน่ึงของสมาชิกประชาคมโลกท่ีมคีวามรบัผดิชอบตอการลดกาซเรอืนกระจกในการผลิตไฟฟา

สั่งสมความเชี่ยวชาญ
มุ�งสร�างสังคมไทยที่ยั่งยืน

ป� กฟผ.

EGAT’s 48 Years of Accumulated Expertise
Which Generates Sustainability to Th ai Society
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 ปจจบุนัการพัฒนาพลังงานไฟฟาของประเทศกําลังกาวไปอีกระดับหนึง่ ทีไ่มเพียงมุงพฒันา
เทคโนโลยีโรงไฟฟาท่ีมีประสิทธิภาพและสะอาดเทาน้ัน แตไดมีการพัฒนาโรงไฟฟาพลังงาน
ทดแทนท่ียงัมคีวามเช่ือถอืไดตํา่และไมเสถียรเขามาในระบบมากย่ิงขึน้ สงผลให กฟผ. ตองมุง
พัฒนาระบบไฟฟาดวยการนําเทคโนโลยีใหม ๆ และพัฒนาโครงขายเชื่อมโยงแหลงพลังงาน
นอยใหญทีก่ระจายอยูทัว่ไป โดยการใชเทคโนโลยสีารสนเทศมาบริหารจัดการ ควบคมุการผลติ 
สงและจายพลงังานไฟฟาอยางมปีระสทิธภิาพ หรอืทีเ่รยีกวา “Smart Grid” โดย กฟผ. ไดดาํเนนิ
โครงการนํารองเช่ือมโยงระบบผลิตไฟฟาระหวางพลังงานแสงอาทิตย พลังน้ํา และโครงขายระบบ
จาํหนายทีจ่งัหวัดแมฮองสอน ขณะเดยีวกนัไดวางแผนพฒันาพลงังานทางเลอืกแบบผสมผสาน 
หรอื Hybrid ทีจ่ะสรางความม่ันคงใหแกการใชพลงังานหมุนเวียน พรอมท้ังดาํเนินการวิจยัพฒันา
ระบบกกัเก็บพลงังานในรปูแบบตาง ๆ  ทีมุ่งยกระดับประสทิธภิาพ และการนาํนวตักรรมท่ีเหมาะสม
มาใชในการพัฒนาพลังงานไฟฟา ซึ่งรองรับนโยบายพลังงาน 4.0 ของกระทรวงพลังงาน 
และสอดคลองกบัทศิทางการพัฒนาพลังงานของโลกในปจจบุนั 
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48 Years of Accumulated Expertise 
Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT), a state enterprise that 

undertakes electricity generation and transmission for the whole country, was 
established on May 1, 1969. Since the beginning, EGAT has planned and developed 
electricity generating system to ensure power security with international 
standards as well as electricity transmission network which covers the whole 
country. EGAT’s operations have improved Thai’s quality of life. EGAT’s 
services support economic and social growths while Thai citizen can access to 
sufficient electric power with appropriate price at all time. In addition, 
transmission networks are developed to strengthen mutual electric power 
securities among countries in ASEAN.  As a member of the global community, EGAT 
takes responsibility for greenhouse gas emissions reduction as well. 

 Currently, the power development in Thailand is advanced to greater 
level. In addition to electricity generating technologies that produce effective 
and clean energy, power generation using alternative energy has been developed 
as well. However, renewable power plants that are low reliable and instable 
still exist in the system. Hence, EGAT places a focus on its electricity system 
and power producer network development. To enhance efficiency, 
an information technology called a “Smart Grid” is employed to manage, 



48 ป� แห�งการมุ�งม่ันเดินตามรอยเบ้ืองพระยุคลบาท

ภาพการเสด็จพระราชดําเนนิของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภมูพิลอดุลยเดชในทกุพืน้ทีข่องประเทศ เปนภาพทีค่นไทยคุนชนิมาตลอด
รชัสมยัของพระองค พระมหากษตัรยิทีท่รงทุมเททกุอยาง เพือ่ใหประชาชน
กวา 70 ลานคนของพระองค มคีวามเปนอยูทีด่ขีึน้ โดยพระองคไมเคย
มขีอแมใดในสิง่ทีพ่ระองคทรงทาํเพือ่คนไทย 

นับเปนพระมหากรุณาธิคุณอันหาท่ีสุดมิได ที่ในหลวงรัชกาลท่ี 9 
ทรงเมตตาพระราชทานพระราชวโรกาสให กฟผ. ไดถวายงานในโอกาส
ตาง ๆ  กระแสพระราชดํารัสดานการพฒันาประเทศใหยัง่ยนืของพระองค 
เปนสิง่ที ่กฟผ. รบัใสเกลาใสกระหมอมนอมนาํมาเปนแนวทาง เพือ่สราง
องคกรใหเปนกําลังสําคัญของชาติ และหน่ึงในพระบรมราโชวาทของ
พระองคทานทีช่าว กฟผ. นอมรบัมาปฏบิตัจินกลายมาเปนลกัษณะเฉพาะ
ของคน กฟผ. คอื การ “ปดทองหลงัพระ” กฟผ. ไดทาํงานอยูเบือ้งหลัง 
คอยสนับสนนุความสําเร็จและเติบโตของประเทศชาติ ดานการผลิตไฟฟา
ใหตอบรับกับความตองการท่ีมมีากข้ึนในทุก ๆ  ป โดยไมไดหวงัวาการลงมือ
ลงแรงทําแลว เราจะไดสิ่งใดตอบแทน หรือแมแตการท่ีหลายคนไม
เขาใจวา กฟผ. จะตองการสรางโรงไฟฟา สรางสายสงเหลานีไ้ปเพือ่อะไร 
การปดทองหลังพระน้ันเปนสิง่ท่ีจาํเปนตองทําเพ่ือใหองคพระสวยสงางาม
ไดทัง้องค ถงึแมนอยคนนกัจะรบัทราบและเขาใจในสิง่ทีเ่ราทาํ
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดลุยเดช
เสดจ็พระราชดําเนนิไปทรงประกอบ
พธิเีปดโรงไฟฟาพลงันํา้บานยาง
จ. เชยีงใหม เมือ่เดอืนกมุภาพนัธ
พ.ศ. 2517

His Majesty the late King 
Bhumibol Adulyadej presided 
over the opening ceremony 
of Ban Yang Hydro Power Plant, 
Chiang Mai, in February 1974.
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control, supply and transmit electric power. EGAT has 
also operated a pilot project at Mae Hong Son Province 
in which solar and water powers are concurrently used 
to generate electricity while electric power distribution 
system network is set up as well. In the meantime, EGAT 
is planning to develop hybrid system whereby alternative 
energy will be used in order to ensure renewable 
energy stability. EGAT has also studied and developed 
energy storage system to enhance its capability 
including using of appropriate innovations for electric 
power development. EGAT’s operations that support the 
Energy 4.0 policy imposed by the Ministry of Energy are 
aligned with the world’s power development direction.

48 Years of Commitment to Follow in the King 
Rama 9’s Footsteps

Thai people are familiar with His Majesty late King 
Bhumibol Adulyadej’s pictures when he travelled to 
areas in every part of Thailand. He had devoted himself 



ก�าวสู�ป�ท่ี 49 ด�วย Energy 4.0 มุ�งสร�างสังคมไทยท่ียั่งยืน

ในปที่ 48 นี้ กฟผ. เดินหนาขับเคล่ือนการดําเนินงานภายใต
นโยบาย Energy 4.0 ของกระทรวงพลังงานที่รองรับยุทธศาสตร 
Thailand 4.0 ของรัฐบาลดวยการยกระดับประสิทธภิาพของระบบ
พลังงานในปจจบุนั และนาํนวตักรรมทีเ่หมาะสม มาใชในการพฒันา
กจิการไฟฟาในอนาคต อาท ิการพฒันาระบบ Smart Grid ทีผู่ผลติ
และผูใชพลังงานสามารถมีปฏิสัมพันธกันโดยผานระบบสารสนเทศ 
โดยริเริม่โครงการนาํรองทีจ่งัหวัดแมฮองสอน การพฒันาระบบกกัเกบ็
พลังงาน Energy Storage เชน ระบบกกัเกบ็พลังงานไฟฟาในรปูแบบ
ไฮโดรเจน (Wind Hydrogen Hybrid System) ณ โครงการกังหันลม
ผลติไฟฟาลาํตะคองระยะท่ี 2 จงัหวัดนครราชสีมา การเตรียมพรอม
เพือ่รองรับการใชยานยนตไฟฟา (Electric Vehicle - EV) ในอนาคต 
เชน การพฒันารถ EV และการพฒันาสถานชีารจรถยนตไฟฟาตนแบบ 
โดย กฟผ. - สวทช. การบรหิารจัดการพลังงานหมุนเวยีนทีผ่ลติไฟฟา
ไดบางชวงเวลา เพื่อใหสามารถผลิตไฟฟาไดตลอดเวลา โดยจับคู
แหลงผลิตตั้งแต 2 ชนิดขึ้นไป (Hybrid) เชน โรงไฟฟาพลังนํ้า
แบบสบูกลับ และพลังงานลมท่ีใชระบบ Wind Hydrogen Hybrid 
ควบคู กับเซลลเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟาที่ลําตะคอง จังหวัด
นครราชสีมา เปนตน และการพัฒนาพ้ืนทีส่าํนกังานใหญ กฟผ. จงัหวัด
นนทบรุ ีใหเปนตนแบบเมอืงอจัฉรยิะ (Smart City) บนพืน้ที ่300 ไร 
เพือ่เปนตนแบบของชุมชนท่ีใชพลงังานอยางมีประสิทธิภาพ มุงสราง
สงัคมไทยท่ียัง่ยนื

พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมพิลอดลุยเดช
เสดจ็พระราชดําเนนิไปทรงประกอบ
พิธีเปดเขื่อนบางลาง จ. ยะลา
เม่ือกันยายน พ.ศ. 2524

His Majesty the late King 
Bhumibol Adulyadej presided 
over the opening ceremony
of Bang Lang Dam, Yala, 
in September 1981.
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to work unconditionally with a core purpose to improve 
quality of life of Thai people for over than 70 million 
altogether.

By his royal grace, His Majesty late King granted 
opportunities to EGAT for serving him. To become 
significant force of the country, EGAT has humbly 
embraced his royal addresses regarding the nation’s 
sustainable development to be its operating guidelines. 
“Do good without ostentation” is one of the King’s orders 
that becomes EGAT officials’ characteristics. They have 
adopted and responded to his wishes accordingly. As the 
power demand is getting higher in each year, EGAT has 
been working behind the scene to support the country’s 
achievements and growth. Many may not recognize and 
understand why EGAT has to have more power plants or 
transmission lines constructed. However, to complete 
significant tasks, doing good without ostentation is truly 
necessary. 



นอกจากความเชีย่วชาญดานภารกจิในการผลติไฟฟา
เพือ่กาวสูอนาคตแลว กฟผ. ยงัมุงเนนความรับผดิชอบตอ
สังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม ผานการดําเนินโครงการ
ตาง ๆ อาทิ

โครงการ “กฟผ. นอมสบืสานปณิธานงานของพอชวน
ชาวไทยรวมสานตอ 9 พระราชปณิธานเพือ่การพฒันาอยาง
ยัง่ยนื” เพ่ือเผยแพรพระราชกรณียกจิผานพระราชปณิธาน 
9 ดาน ไดแก 1. การพัฒนาประเทศอยางยัง่ยนื 2. การ
ประดิษฐและนวัตกรรม 3. การดูแลรักษาปาและนํ้า 
4. ความพอเพียงและการเอาชนะความยากจน 5. การดแูล
ชาวนา 6. การศกึษา 7. การประหยัด 8. การเสยีสละและ
การใหทานและ 9. การสงเสรมิใหเปนคนด ีโครงการ “ชวีวถิี
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Moving forward to the 49th Year 
under the Energy 4.0 Policy with 
Aim to Generate Sustainability to 
Thai Society

To support the government’s 
Thailand 4.0 strategy, EGAT has operated 
all activities during its 48th year under the 
Energy 4.0 Policy, which has been 
imposed by the Ministry of Energy. EGAT 
enhances its existing power system as well 
as deploys appropriate innovations to 
improve its future operating model. For 
instance, EGAT has developed Smart Grid; a system that allows power producers and users to interact to each 
other via information technology system. Its pilot project has been operated at Mae Hong Son Province. 
Moreover, at Nakhon Ratchasima Province where Lam Takhong wind turbine generation phase II project is 
processed, energy storage in a form of wind hydrogen hybrid system has been developed as well. EGAT and 
NSTDA have cooperated in development on electric vehicle (EV) and charging station prototypes to set the 
stage for the use of EV in the future. A hybrid power plant is also improved by having more than 2 kinds of 
energy that can generate electricity only in some periods of time combined to ensure stability of power 
generation. For example, at Lam Takhong, Nakhon Ratchasima Province, a hydropower plant that concurrently 
uses wind hydrogen hybrid and fuel cells for electricity generation is developed. Furthermore, contributed to 
sustainable development of Thai society, an area of 300 rais at EGAT’s headquarters in Nonthaburi Province is 
developed to be a Smart City; an electrical efficiency model community. Apart from potential of future 
electricity generation, EGAT has focused as well on social, community and environmental responsibilities by 
launching many projects. For example, “EGAT Humbly Continues the Father King’s 9 Wishes to Reinforce 
Sustainable Development” project has been operated to publicize His Late Majesty King Bhumibol Adulyadej’s 



เพือ่การพฒันาอยางยัง่ยนื” ที ่กฟผ. ไดนอมนาํ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟา เขื่อน 
และใตแนวสายสงไฟฟาของ กฟผ. ตั้งแตป 
2542 จนถึงปจจุบันมีชุมชนตนแบบท้ังหมด 
39 แหงทัว่ประเทศ โครงการปลูกปา ซึง่ กฟผ. 
ปลูกปาไปแลวทั้งส้ิน 4.6 แสนไร โครงการ
สงเสรมิดานการศกึษาและความรูความเขาใจ
ดานพลังงาน โดยกอสรางอาคารศูนยการ
เรียนรูทัว่ประเทศ 8 แหง ซึง่จะชวยสงเสริม
ความคิดสรางสรรคในการพัฒนาและการ
อนุรักษพลังงานใหแกประชาชน ซึ่งจะเปน
พืน้ฐานสาํคัญตอการพฒันาพลงังานในอนาคต
ตอไป

วนันี ้กฟผ. พรอมกาวสูอนาคต ทีมุ่งมัน่
สรางสรรคนวตักรรมท่ีเปนเลิศ เปนองคกร
ทีภ่าคภูมใิจของชาติ รวมสรางประโยชนสขุ
ทีย่ัง่ยนืของคนไทยและประเทศไทยสืบไป
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9 wishes namely 1) the nation’s sustainable development, 2) inventions and 
innovations, 3) forest and water source conservation, 4) sufficiency and 
overcoming poverty, 5) farmer cares, 6) education, 7) saving, 8) sacrifice and 
charity, and 9) good people promotion. Moreover, EGAT has adopted a 
Sufficiency Economy Philosophy as a guideline in order to operate a 
“Biological Way of Life for Sustainable Development” project. Since 1999, 
EGAT has improved quality of life of people in communities around its 
power plants, dams and transmission lines accordingly. At present, there 
are 39 prototype communities across the country participating in the project. 
EGAT has also planted forest for four hundred and sixty thousand rais 
altogether. Furthermore, under the project to promote learning and 
understanding about energy, EGAT established 8 learning centers 
throughout the country. This project helps enhance people’s creative 
ideas regarding energy development and conservation, which will 
become significant fundamental for energy development in the future. 

As a national pride organization that commits to excellence 
innovations, EGAT is ready to move to the future and contribute
the greater good to Thai people and the country.



สูง เส่ียง
กู�วิกฤตเพ่ือชาติ..เชื่อมโยงสันติสุข
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“So High, So Th rilling”
From Crisis to Recovery and Peace



“เหตุไม�สงบ..ชายแดนใต�” 

...เม่ือเวลาประมาณ 00.01 น. วันที่ 7 เมษายน 2560 เกิด
เหตุการณความไมสงบพ้ืนท่ีชายแดนภาคใต คนรายลอบปวน
กลางดึก “ระเบิด-เผา-โรยตะปูเรือใบ” จังหวัดปตตานี ยะลา 
นราธิวาส และสงขลา

...เหตุระเบิดกอกวนข้ึนหลายสิบจุดในหลายพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนใต มีการเผาเสาไฟฟาบริเวณบานกาโสด ถนนสาย
ยะลา-เบตง จงัหวัดยะลา เสยีงระเบิดในพ้ืนทีบ่านปาลัส อาํเภอ
มายอ อําเภอรือเสาะ และอําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 
มกีารโรยตะปูเรือใบและเผายางท่ีตาํบลมูโนะ อาํเภอสุไหงโก-ลก 
จังหวัดนราธิวาส ดวย

...มีการเผายางเสนทางไปอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 
รวมถึงการระเบิดหลายครั้ง หลายอําเภอของจังหวัดปตตานี 
สงผลใหเสาสายสงไฟฟาแรงสงูไดรบัความเสยีหาย เกดิไฟฟาดบั
ในพื้นที่จังหวัดปตตานีบางสวน เม่ือเวลา 00.40 น. ของวันที่ 
7 เมษายน 2560

...การกอความไมสงบไดสรางความต่ืนตระหนก ความ
โกลาหล และความลําบาก ใหกับชาวบานในพ้ืนที่เปนอยางย่ิง 
โดยในหลายพ้ืนที่ไฟฟาดับ ชาวบานผูบริสุทธิ์ตองอยูทามกลาง
ความมืดมิด...“กฟผ. สามารถจายไฟฟาเขาระบบได ในเวลา 
16.35 น. ของวันที่ 9 เม.ย. 2560”
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“Insurgency along the 
Southern Frontier”

At around 00.01 a.m. on 
April 7, 2017, unrests occurred 
on the southern  f ront ie r . 

Terrorists attacked Pattani, Yala 
and Narathiwat in the middle 

of the night with “bombs, fires and nail 
traps”. 

Bomb blasts in many areas at the three
southern border provinces. Utility poles along the 
Yala-Betong highway at Ban Kasod were burnt down while 
explosions went off in Narathiwat at Ban Palas, Mayo, 
Rueso and Su-ngai Kolok districts. Nail traps were spread 
all over including tire burnings in Muno and Su-ngai Kolok 
districts.

Tire burnings were taken along the road to Hadyai, 
Songkhla Province while explosions attacked at many 
districts in Pattani. As a result, power transmission poles 
for high voltage were damaged and caused power failure 
in some areas at Pattani at 00.40 a.m., April 7, 2017. 

Insurgency caused fright, turmoil and trouble to 
villagers. They were left in darkness during power 
outage...“however, electric power system is now back to 
normal at 4.30 p.m., April 9, 2017”.



กฟผ. ระดมทีมช�างท่ัวประเทศ..กู�วิกฤตเพ่ือชาติ

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) เรงระดมทีมชางบํารุงรักษา
สายสงไฟฟาจากทัว่ประเทศเกือบ 300 ชวีติ ทัง้ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ภาคใต และเขตนครหลวง ลงพื้นท่ีจังหวัดปตตานี ยะลา และ
นราธิวาส เพ่ือแกไขเสาสงไฟฟาแรงสูงที่ลมและเสียหาย จากเหตุการณ
ความไมสงบชายแดนภาคใต รวม 6 แนวสาย 31 ตน โดยความรวมมือกับ
กองอาํนวยการรกัษาความมัน่คงภายในภาค 4 สวนหนา กองทพับก วางกองกาํลัง
รักษาความปลอดภัยเขมงวดอยางตอเนื่อง

ดวยหนาที่รับผิดชอบของเหลาชางบํารุงรักษาสายสงไฟฟา ที่ตองเผชิญ
กับความสูง และความเสี่ยง ซึ่งบางครั้งมีความจําเปนตองบํารุงรักษา
โดยไมดับกระแสไฟฟาแรงสูงอยูแลว ทวาการปฏิบัติงานเพื่อชาติในครั้งน้ี
ยิง่เพิม่ทวคีณู ทามกลางความกดดันจากสภาพเหตุการณความไมสงบในพ้ืนที่ 
ตลอดจนสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศที่ไมเอื้ออํานวย นับเปนงานที่ทาทาย 
ยากลําบาก และเสี่ยงอันตรายเปนอยางยิ่ง อยางไรก็ตาม สามัคคีคือพลัง 
ภารกิจเปนไปดวยความเรียบรอยสําเร็จลุลวงดวยดีตามลําดับ
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All civilians, especially local people shall look 
after, protect and conserve utility poles. Meanwhile, 
for the sake and safety of people including 
domestic peace and harmony within the 
country, those who cause damage to 
public property shall stop doing so. 

The National Heroes…Who 
Turn Crises into Peace

EGAT mobilized its transmission 
line maintenance teams which include 
almost 300 officials from north, central, 
northeast, south regions and metropolitan 
area to go to Pattani, Yala and Narathiwat for 

restoration of 31 high voltage electrical transmission 
poles in 6 zones that were damaged during 
insurgencies. The Internal Security Operations 
Command, Region 4 had provided troops to guard 
the teams intensely.

Due to their duties and responsibilities, the 
transmission line maintenance teams must cope 
with heights, thrills and risks. In some occasions, 
they have to work while the high voltage 
transmission system is still on. However, challenges 
on their national missions at the three southern 
border provinces are multiplied. Due to insurgencies, 
unfamiliar geographical features and inclement 
weather, their missions became very difficult and 
risky. Nonetheless, unity is strength; they completed 
their missions successfully. 



นายธนเดช บุญแหยม ชางระดับ 7 สังกัดกองบํารุงรักษาสายสง 
ฝายปฏิบัติการภาคกลาง เผยวา “ปฏิบัติภารกิจสําคัญในครั้งนี้ รูสึก
เปนเกียรติและภาคภูมิใจมาก จะเหน่ือยแคไหน พวกเราก็สูกันเต็มท่ี 
เพื่อกูสายสงใหกลับมาใชงานไดอยางเต็มประสิทธิภาพโดยเร็ว”

เสียงจากใจ..ช�างสาย กฟผ.

นายสุทิน โพธ์ิเรือง ชางระดับ 8 สังกัดกองบํารุงรักษาสายสง 
ฝายปฏิบัติการภาคเหนือ กลาววา “หนาที่ของพวกเราทุกคน คือ การ
ดูแลสายสงใหมั่นคง และใหประชาชนมีไฟใชตลอดเวลา เรามีโอกาสได
มาทํางานที่สําคัญ เราจึงตั้งใจและทุมเททํางานใหดีที่สุด”
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From the Bottoms of Hearts…EGAT’s Transmission 
Line Technicians 

Mr. Sutin Phoruang; Highly Skilled Technician, Level 8, 
Transmission Line Maintenance Department, Northern Region 
Operation Division, said that “ our duties are to maintain the 
transmission lines and ensure that people can access to 
electricity at all time. We were given opportunity to do such 
important work; hence, we devoted our most efforts to do our 
bests”.

Mr. Thanadach Boonyeam; Professional Technician, 
Level 7, Transmission Line Maintenance Department,
Central Region Operation Division, revealed that “we are 
so proud and honored to be part of the mission. No matter 
how tough it was, we had fought a good fight to restore those 
transmission lines as quickly as possible and made sure that 
they could work efficiently”.



นายสมชาย หฤทัยวรกุล ชางระดับ 8 สังกัดกองบํารุงรักษา
สายสง ฝายปฏบิตักิารภาคใต เปดเผยวา“เราเปนสวนหนึง่ของการทาํให
พี่นองประชาชนชาวไทยไดมีไฟฟาใช และอยูอยางรมเย็นเปนสุข ตาม
คําขวัญที่วา กฟผ. ผลิตไฟฟาเพ่ือความสุขของคนไทย”

นายเรืองยศ คิ้วทวีวิวัฒน ชางระดับ 5 สังกัดกองบํารุงรักษา
สายสง ฝายปฏิบัติการเขตนครหลวง เผยวา “ระบบสงไฟฟาคือ
ทรัพยสินของประชาชนทุกคน ไมใชของ กฟผ. หรือของใครคนใด
คนหน่ึง เพราะฉะน้ัน พวกเราทุกคนควรชวยกันดูแลและรักษาไว
อยางดีที่สดุ”

นายณพงศ แผวพลสง วิศวกรระดับ 7 สังกัดกองบํารุงรักษา
สายสง ฝายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลาววา “ทุกฝาย
ปฏิบัติการมีความพรอมที่จะบํารุงรักษาระบบสงทันที ถาหากเกิด
เหตุการณตาง ๆ ในพ้ืนที่ เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใชและระบบสง
มีความมั่นคง”
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Mr. Napong Phaeoponsong; Professional Engineer, 
Level 7, Transmission Line Maintenance Department, 
Northeastern Region Operation Division, also said that 
“every team is ready to work instantly whenever any incidents 
happen in the areas to ensure that people would have 
electric power to use, and transmission system is secured”.

Mr. Somchai Harhutaiwaragul; Highly Skilled 
Technician, Level 8, Transmission Line Maintenance 
Department, Southern Region Operation Division, declared 
that “we are part of the team that produces and supplies 
electricity to Thai people. All Thai would be living happily in 
according to EGAT’s slogan: Power for Thai Happiness’”.

Mr.  Raungyot K iwtaweeviwat ;  Exper ienced 
Technician, Level 5, Transmission Line Maintenance 
Department, Metropolitan Area Operation Division, 
explained that “power transmission system does not belong 
to EGAT or anyone, but to all Thai people. Therefore, we 
must join hands to look after and maintain it as good as we 
can”.



ทัศนะ..ประชาชนผู�ใช�ไฟฟ�า

น.ส.ลาตีฟา หะยีมูดอ ชาวปตตานี เผยความรูสึก “ตอนแรก
ที่ไดยินเสียง คิดวาคงเปนเสียงฟารอง เพราะชวงน้ีก็มีฝนตกอยูบาง 
สักครูไฟก็ดับลง และมาทราบภายหลังวาเปนเสียงระเบิดเสาไฟฟาจาก
ผูกอความไมสงบ เปนเหตุทําใหไฟฟาดับ” 

และ น.ส.มารีแย ดือราแม ชาวปตตานี บอกวา “พวกเราเห็น
เจาหนาที่ กฟผ. ระดมกําลังกันมาชวยกันแกไขสถานการณในครั้งนี้
อยางยากลําบากจริง ๆ พวกเราก็รูสึกตื้นตันใจมาก ๆ ตองขอขอบคุณ 
และเม่ือไฟฟามาแลวก็ดีใจมาก เนื่องจากไฟฟามีความสําคัญมากกับ
การใชชีวิตของทุกคน”

จากสถานการณที่กดดัน ผนวกกับเวลาท่ีจํากัด ตองแกปญหา
และอุปสรรค ที่เผชิญกับ “ความสูงและความเส่ียง” เพื่อให 
“เสาสายสงไฟฟา” ไดกลับมายืนหยัดทําหนาที่ดังเดิมอยาง 
“สันติสุข” อีกครั้ง

การปฏิบัติงานเพ่ือชาติในครั้งนี้ย่ิงเพิ่มทวีคูณ 
ท�ามกลางความกดดันจากสภาพเหตุการณ�

ความไม�สงบในพ้ืนท่ี ตลอดจนสภาพภูมิประเทศ 
ภูมิอากาศท่ีไม�เอื้ออํานวยนับเป�นงานท่ีท�าทาย 
ยากลําบาก และเส่ียงอันตรายเป�นอย�างย่ิง
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Viewpoints of Electricity Users

Mrs. Latifah Hayeemudo, who lives in Pattani, informed 
that “when I firstly heard the sound, I thought that it was 
thunder because there were some rains during such period. 
After that for a while, the electricity went off. I got to know 
later that terrorists bombed utility poles, and it caused 
power outage”. 

Mrs. Mareeyah Dueramae, who also lives in Pattani said 
“we saw that EGAT’s officials had put their efforts to fix the 
problem. We are grateful and really want to thank them. 
As the power system is now back to normal, we are very 
happy. Electric power is very important for us all here”.

In high pressure situation and limitation 
of time, EGAT’s officials had persevered in 
problem solv ing .  A l though they 
encountered obstacles including 
“height ,  thr i l l  and r i sk” , 
they fought to get the 
“utilities poles” back to 
function to fill up 
“happ ine s s” 
once again. However, challenges on their national 

missions at the three southern border 
provinces are multiplied. Due to 

insurgencies, unfamiliar geographical 
features and inclement weather, their 

missions became very difficult and risky.
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เสาสายส�งไฟฟ�า..สาธารณสมบัติชาติ

ระบบสงไฟฟาแรงสูง ของ กฟผ. นับวาเปนองคประกอบสําคัญ
ที่เปรียบเสมือน “เสนเลือดใหญแหงพลังงานไฟฟาที่เชื่อมโยงกันอยู
ทกุทศิทัว่ไทย” ทาํหนาทีส่งนาํพากระแสไฟฟาจากระบบผลติไปยงัระบบ
จําหนาย คือ การไฟฟานครหลวง และการไฟฟาสวนภูมิภาค โดยจะ
ปรับขนาดแรงดันไฟฟากอนสงถึงผูใชไฟฟาทุกภาคสวนทุกครัวเรือน
อยางเหมาะสมตอไป ทัง้นี ้ระบบสงไฟฟาแรงสูงตองอยูในสภาพท่ีพรอม
ใชงานตลอดเวลา

เราคนไทยทกุคนตองชวยกันดแูล ระวงั และรกัษาเสาสายสงไฟฟา 
ซึ่งนับเปนสมบัติของชาติ ใหอยู ในสภาพพรอมใชงานตลอดเวลา 
บางครั้งอาจเกิดปญหาจาก “ภัยทางธรรมชาติ” เชน ฟาผา หรือ 
“ภัยจากสัตว” เชน งู และนก หรือ “ภัยจากคน” อันเกิดจากความรู
เทาไมถึงการณ หรือความประมาท หรือความคึกคะนอง 
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Utility Poles…  the Public Property

Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT)’s 
high voltage electrical transmission lines are deemed as 
significant as “arteries of electric power connected 
to one another across the country”. They are used 
for electric power transmission from its generating 
system station to distributing system stations namely 
Metropolitan Electricity Authority (MEA) and Provincial 
Electricity Authority (PEA). Then, MEA and PEA will 
adjust an electromotive force to be appropriate before 
supplying electric power to users in each sector. In this 
regard, the high voltage electrical transmission system 
has to be prompt at all time. 

All Thai people must join hands to look after, 
protect and maintain utility poles which are public 
property. They must be ready for being used round-
the-clock. Some problems may occur to transmission 
lines due to “natural disaster” such as thunderbolts or 
“animals” including snakes and birds as well as 
“human beings” as they may be benighted, negligent 
or impetuous. 



ทั้งยังมีการรุกลํ้าปลูกสรางอาคาร บานเรือนและไมยืนตนเกินขอกําหนด
แนวเขตเดินสายสงไฟฟา การเลนวาวใกลแนวสายสงไฟฟา ยงินกท่ีเกาะสายไฟฟา 
การเผาไรออย เผาวัชพืชและจุดกองไฟใกลแนวสายสงไฟฟา การปนปายเสาสง
ไฟฟา การขับรถขุด ตัก ยกเครน หรือรถเททายใกลแนวสายสงไฟฟา การปลอย
โคมลอยและจุดบั้งไฟใกลแนวสายสงไฟฟา รวมถึงการลักขโมยถอดชิ้นสวนของ
โครงเสาสงไฟฟา เปนตน ซึ่งเปนสาเหตุทําใหสายสงไฟฟาแรงสูงและอุปกรณเกิด
ขัดของและเสียหาย อันอาจเปนอันตรายตอชีวิตและทรัพยสิน ตลอดจนกระทบ
ตอความมั่นคงของระบบไฟฟาโดยรวมของประเทศได

ทั้งนี้ ตองขอความรวมมือรวมใจจากพ่ีนองประชาชนทุกภาคสวน โดยเฉพาะ
ในพืน้ที ่ชวยกนัสอดสองดแูล ระวัง รกัษาเสาสายสงไฟฟาแรงสงูซึง่เปนสมบตัขิอง
ชาต ิและวิงวอนผูกอเหตหุยดุการกระทาํดงักลาว เพือ่เหน็แกประโยชนและความ
ปลอดภัยของประชาชน ตลอดจนความสงบเรียบรอยของประเทศชาติเปนสําคัญ
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Moreover, buildings and houses’ areas including perennial plants that 
intrude into utility pole installing and border zones; flying kite closely to 
util ity poles; shooting birds sitting on transmission lines; burning 
sugarcane and weed as well as setting bonfires closely to transmission line 
areas; climbing utility pole; driving excavator and launching sky lanterns 
closely to transmission lines and stealing parts of utility poles can provoke 
damages to high voltage electrical transmission lines and equipment. 
Devastating impacts, then, can occur to lives and assets as well as the nation’s 
power security. 



หุนยนต

ตรวจสอบเคร่ืองกําเนิดไฟฟ�า
ขนาดบางที่สุดในประเทศไทย

เมือ่เอยถงึ “หุนยนต” คนสวนใหญอาจนกึไปถึงหุนยนตทีร่ปูรางหนาตาเหมือนกบัในภาพยนตร Transformer 
หรือการตูนญี่ปุนอยางกันดั้ม กันพลา ที่สามารถแปลงรางและตอสูกับเหลาวายรายที่จะมายึดครองโลก เช่ือวา
หลาย ๆ คนใฝฝนอยากจะใหมหีุนยนตเหลานีม้าปรากฏในชีวติประจําวนัของเราจริง ๆ ซึง่ในโลกแหงความเปนจรงิ
ปจจุบันนักวิจัยไดคิดคนหุนยนตประเภทตาง ๆ ขึ้นมามากมาย เพื่อคอยชวยเหลือและทํางานตาง ๆ แทนมนุษย 
อาทิ หุนยนตดูแลผูสูงอายุ หุนยนตทําความสะอาด หุนยนตเสิรฟอาหาร โดยมีรูปรางหนาตาที่แตกตางกันตาม
ความเหมาะสมในการใชงาน

สําหรับในวงการอุตสาหกรรมไฟฟาไดมีการสรางหุนยนตขึ้นมาเพ่ืออํานวยความสะดวกในการทํางานเชนกัน 
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ในฐานะองคการชั้นนําในการผลิตไฟฟาของประเทศไทย ไดสนับสนุน
ใหศนูยเทคโนโลยีอเิลก็ทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) สรางหุนยนตขนาดเล็กทีม่คีวามหนาไมเกิน 
2 เซนติเมตร โดยมีชื่อวา “หุนยนตตรวจสอบเครื่องกําเนิดไฟฟาที่มีความหนาไมเกิน 2 เซนติเมตร” 
เพื่อใชประโยชนในการบํารุงรักษาโรงไฟฟาของ กฟผ. 

หุนยนตตรวจสอบเคร่ืองกําเนิดไฟฟา
ที่มีความหนาไมเกิน 2 เซนติเมตร

Development of a robot with
thickness less than 2 
centimeters for generator
inspection
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หุนยนตขนาดบางตัวน้ี สามารถเขาไปตรวจสอบเครื่อง
กําเนิดไฟฟาขนาดเล็กได อีกทั้งยังออกแบบใหสามารถติดต้ัง
อุปกรณตอพวง ประกอบดวยกลอง เครื่องตรวจความแนนของ
สเตเตอรเวดจ และอุปกรณเซนเซอร (sensor) ซึ่งกลองที่ติดนั้น
ทําใหสามารถบันทึกภาพช้ินสวนภายในเคร่ืองกําเนิดไฟฟาได
ในมุมมองท่ีกวางและครอบคลุม โดยในอนาคตจะพัฒนาเพ่ิมเติม
ใหหุนยนตสามารถคีบวัสดุหรือโลหะท่ีจะกอใหเกิดความผิดปกติ
แกเคร่ืองกําเนิดไฟฟาได เนื่องจากวัสดุหรือโลหะที่พบ อาจทําให
เกิดการอุดตันบริเวณชองระบายความรอน สงผลใหอุปกรณ
ภายในไดรับความเสียหายและวัสดุโกงตัวจากความรอน อันจะ
เปนเหตุใหเคร่ืองกําเนิดไฟฟาเกิดการสั่นจากความไมสมดุล 
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Th ailand’s Th innest Inspection Robot for Power 
Generators 

When talking about “robots”, most people may 
refer to those that look like the one in a movie 
“Transformer” or Japanese cartoon character such as 
Gundam Gunpla which can be able to transfigure and 
overcome villains that want to occupy the world. Many 
people may desire to have these robots literally show 
up in daily life. In the actual world, researchers have 
invented many kinds of robots such as those that take 
care of elderly people and domestic or household 
robots that work for human. Their figures are various 
due to their usability. 



 ตามปกติแลว การตรวจสอบเคร่ืองกําเนิดไฟฟา ไดถกูกําหนด
ใหอยูในแผนการบํารุงรักษาโรงไฟฟาของ กฟผ. เมื่อนําหุนยนต
มาใชงาน ทาํใหสามารถลดระยะเวลาในการตรวจสอบเคร่ืองกําเนิด
ไฟฟา สงผลใหเวลาในการหยุดเคร่ืองจักรสําหรับการซอมบํารุง
สั้นลง และเพ่ิมประสิทธิภาพของการผลิตกระแสไฟฟา โดยนักวิจัย
ใชเวลาเกือบ 2 ปเต็มในการพัฒนาหุนยนตดังกลาว 

และในป 2559 กฟผ. ไดนําหุนยนตไปใชงานจริงที่โรงไฟฟา
วังนอย หนวยท่ี 3 และโรงไฟฟาแมเมาะ หนวยท่ี 11 และ 12 
ซึ่งหุนยนตสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางดีเยี่ยม กระท่ังถูกนําไป
จดัแสดงผลงานท่ีงานประชุมใหญเชงิวชิาการอุตสาหกรรมผลิตไฟฟา 
หรือ CEPSI 2014 ณ สาธารณรัฐเกาหลีใต ไดรับสนใจจาก
ผูเขารวมงานเปนอยางมาก

 หุนยนตตรวจสอบเคร่ืองกําเนิด
ไฟฟาทีม่คีวามหนาไมเกนิ 2 เซนตเิมตรนี้ 
มีความหนานอยกวาหุนยนตตรวจสอบ
เครื่องกําเนิดไฟฟาจากตางประเทศ ทีม่ี
ขนาดความหนาอยูที่ 3.5 เซนติเมตร 

ภาพถายภายในเครื่องกําเนิดไฟฟาจากกลองของหุนยนต
Photograph of the Generator’s Inner Room Taken
By a Camera Installed At the Robot
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Robots are created to facilitate some works in electric 
power industry as well. As a leading organization of 

Thailand’s power utility, Electricity 
Generating Authority of Thailand 
(EGAT) has supported National 
Electronics and Computer Technology
Center (NECTEC) on its development 
of a robot with thickness less than 2 
centimeters for generator inspection. 
This very thin robot is called a 
generator inspection vehicle which 
will be used for EGAT’s power plant
maintenances. It is capable of 
inspecting small power generators 
to assess stator wedge tightness. 

The generator inspection vehicle’s features include sensor
and camera that can record a board perspective of 
detailed visual inspections. In the future, this thin robot 
will be improved and able to grip material or pieces of 
metal which may cause malfunction to the generator. 
As an air passage at a heating vent may be blocked up by 
some material or pieces of metal, some generator’s 
internal parts can be damaged or warped, which can 
cause imbalance and vibration. 

Normally, generators inspection schedules are 
defined in EGAT’s power plant maintenance plan. 
However, since the Generator Inspection Vehicle has been 
used accordingly, it helps reduce time of inspections. 
As a result, machine stop time for maintenance is shorter; 
thus, electricity generation efficiency increases. The 
researchers had spent almost 2 years to successfully 
create this generator inspection robot.      



ซึง่ถอืไดวาเปนหุนยนตขนาดบางท่ีสุดที่จําหนายอยูในทองตลาดแลว 
ผลติจําหนายโดยบรษิทัในประเทศแคนนาดา และมรีาคาสงูถงึ 9 - 10 
ลานบาท อกีทัง้การซอมบํารงุหุนยนตในแตละครัง้มคีวามจาํเปนตอง
สงหุนยนตกลับไปยังบริษัทผูผลิต ซึ่งใชระยะเวลาในการขนสงและ
และซอมบํารุงเปนเวลานานกวา 2 - 3 เดือน แตหุนยนตที่ผลิตโดย 
NECTEC ฝมือนักวิจัยคนไทย ใชงบประมาณเพียง 3,600,000 บาท 
อีกทั้งสามารถปรับแตงหุนยนต ประยุกตซอฟตแวรและฮารดแวร
ใหเหมาะสมกับการใชงาน และสะดวกในการบํารุงรักษาอีกดวย

การพัฒนาหุ�นยนต�ตรวจสอบเครื่องกําเนิดไฟฟ�า
ท่ีมีความหนาไม�เกิน 2 เซนติเมตรน้ัน ยังไม�หยุดอยู�เพียง
เท�าน้ี เพราะในอนาคตคาดว�าจะสามารถพัฒนาจนนําไปสู�
การผลิตและจัดจําหน�ายในภาคอุตสาหกรรมต�อไป
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In 2016, EGAT started using the generator inspection 
robots at Wangnoi Power Plant Block 3 and Mae Moh 
Power Plant Units 11 and 12. Their performances are 
excellent. They were showcased at the Conference of 
Electric Power supply Industry 2014 or CEPSI 2014, 
Republic of Korea. A number of participants at the 
conference were very much interested in them.  

 The robot with thickness less than 2 centimeters for 
generator inspection is thinner than imported robot with 
thickness at 3.5 centimeters that was manufactured and 
distributed by a company in Canada. Its price is very high 
at Baht 9 - 10 million. Moreover, it takes over the than 
2 - 3 months for maintenance in each time because the 
user has to send it back to an overseas manufacturer. 
However, the generator inspection robot created by Thai 
researchers at NECTEC costs only Baht 3,600,000 
approximately. Its features can be adjusted by installing 
appropriate software and hardware. It is convenient for 
maintenance as well.    

The robot with thickness less than 2 
centimeters for generator inspection will be 
developed further. In the future, it will be 
improved to meet requirements and demand 
of the industrial sector. 



ณ พระตําหนักดอยตุง ในหอแหงแรงบันดาลใจ สถานที่แสดงนิทรรศการพระราช
ประวัต ิหลกัปรัชญาชีวติ ของราชสกุลมหิดล ซึง่ประกอบดวยสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระราชธิดา
และพระราชโอรส มปีระโยคหนึง่จารกึไววา “สิง่ทีเ่หน็อาจไมใชปญหา ปญหาอาจไมใช
สิ่งที่เห็น” เราไดพบคาํอธิบายในอรรถของใจความน้ีจากคําพระราชทานการสัมภาษณ
ของสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9 ตอสํานักขาวบีบีซี 
มีใจความวา 

“เปนความเขาใจผิดทีค่ดิวาปญหาของชาวเขาเหลานีค้อืเรือ่งยาเสพตดิ เพราะ
ปญหาที่แทจริงนั้นนาจะอยูที่ความยากจน โอกาสทางการศึกษา และคุณภาพชีวิต
ที่ไดรับการพัฒนามากกวา” 
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The Hall of Inspiration at Doi Tung Royal Villa is a place where the 
royal biographies of Mahidol family members including HRH Prince Mahidol 
Adulyadej, the Prince Grandfather; HRH Princess Srinagarindra, the Princess 
Grandmother together with their sons and daughter as well as the Mahidol 
family’s philosophy of life are exhibited. There is a sentence inscribed as 
“A Problem May Not What Is Seen, It May Be Something Unseen”. Its 
explanation is found in Her Majesty Queen Regent Sirikit of King Bhumibol 
Adulyadej’s interview dialogue with BBC News as follows: 

“Assuming that hill tribe villagers’ problems are drugs can be 
misunderstanding. Their actual problems are rather about poverty, 
educational opportunity and quality of life that have to be 
improved”. 



เม่ือพระองค�ท�านทรง “คิดต�าง”
“ส่ิงท่ีเห็นอาจไม�ใช�ป�ญหา ป�ญหาอาจไม�ใช�ส่ิงที่เห็น”

หลักในการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงดําเนินการตามแนวทางของ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีดวยทรงตระหนักวา การแกปญหาส่ิงแวดลอมและสังคมตองเร่ิมจากการชวยเหลือ
ใหราษฎรมีกนิเพยีงพอ พึง่พาตนเองได นัน่ก็คอืตองแกปญหาความยากจน ซึง่เปนตวัการผลักดนัใหมนษุยตองทาํทกุอยาง
เพือ่ความอยูรอดไมวาจะปลูก ผลติ หรอืการคายาเสพติด และแมแตคามนษุยดวยกันเอง ในหลวงรัชกาลท่ี 9 ทรงตระหนัก
วาการจะดําเนินการในกิจกรรมใด จะตองเขาใจปญหาน้ัน ๆ อยางถองแทจนเปนความเขาใจท่ีถูกตองของผูที่จะเขาไป
ดําเนินการในการแกปญหาตาง ๆ เสียกอน และหนทางเดียวเทานั้นที่พระองคจะทรงทราบถึงปญหาของชาวไทยภูเขา
ไดอยางลึกซึ้ง ก็คือ โนมพระองคทานเขาไปมีสวนรวมในสถานการณนั้น
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When His Majesty “Had a Diff erent View”

“A Problem May Not What Is Seen,
It May Be Something Unseen”

His Majesty Late King Bhumibol Adulyadej had followed HRH Princess Srinagarindra, the Princess 
Grandmother’s work philosophy. His Majesty recognized that solving environmental and social
problems must be started from fighting poverty; helping people to have enough to live and become 



พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดําเนิน
ไปเยี่ยมเยียนชาวไทยภูเขาหลายครั้งหลายครา ทรงสอบถามถึง
ปญหาตาง ๆ จากราษฎรชาวไทยภูเขาดวยพระองคเอง ชาวไทยภูเขา
เผามงคนหน่ึงไดพูดกับพระองควา “เม่ือตํารวจกับทหารมาพวกเขา
ก็หลบเขามาอยูในปา และเมื่อเจาหนาท่ีบานเมืองกลับพวกเราจึง
คอย ๆ ทยอยกันกลับบาน” 

พระองคทรงตระหนกัวาการแกปญหาของเจาหนาทีบ่านเมอืงดวย
การปราบปรามเพียงอยางเดียว อาจไมใชการแกปญหาท่ีตรงจุด ทรง
สอบถามครอบครัวเผามงกลุมหน่ึงวา “มีรายไดจากการขายฝนเทาไร 
ไดรับคําตอบวา ประมาณ 3,000 - 4,000 บาท” ทรงสอบถามตอไปวา 
“แลวมีรายไดจากการขายพืชผลเทาไร” ไดรับคําตอบวา “เฉพาะการ
จําหนายลูกพีช จะมีรายไดประมาณ 4,000 - 13,000 บาท” พระองค
ทรงทราบคําตอบแลววา หากมีการสงเสริมพัฒนาพืชผักและผลไม
เมืองหนาวใหมีมูลคาสูงขึ้นก็จะสามารถเพิ่มรายไดใหกับชาวไทยภูเขา 
เพื่อทดแทนรายไดจากการปลูกฝนได ดังพระราชดํารัสตอนหนึ่งวา 

“เรือ่งทีจ่ะชวยชาวเขาและโครงการชาวเขาน้ันมปีระโยชนโดยตรง
กับชาวเขา เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหชาวเขามีความเปนอยูที่ดีขึ้น 
สามารถเพาะปลกูสิง่ทีเ่ปนประโยชนและเปนรายไดใหกบัเขาเอง ถาชวย
ชาวเขาปลูกพืชที่เปนประโยชนบาง เขาจะเลิกปลูกยาเสพติด คือ ฝน 
ทําใหนโยบายการระงับการปราบปรามการปลูกฝนและคาฝนไดผลดี”
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self-reliant. Poverty is a root reason that drives people 
to do everything to ensure their survivals; they may 
grow opium poppies, produce or sell drugs and even 
commit human trafficking. The King Rama 9 realized 
that to carry on any task, a person who undertakes 
such task must understand it thoroughly before taking 
actions. Therefore, the only way to profoundly understand 
hill tribe villagers’ problems, His Majesty must be there 
with them to get to understand their problems.

His Majesty Late King Bhumibol Adulyadej 
travelled to visit hill tribe villagers for many times. 
He interrogated about their problems by himself. 
A Hmong man told His Majesty that “when polices and 
soldiers came, tribesmen would hide themselves in 
forests. When all officials were back, they would 
gradually come out and get home”. 

His Majesty realized that the state officers could 
not just handle all issues by subjugation because doing 
so might not solve the problems at their root causes. 
He asked Hmong families that “how much the families 
could earn from selling opium poppies?”. The answer 
was “3,000 - 4,000 Baht approximately”. He further 
asked them “how much of income earned from selling 
crops?” They replied that “earning from selling 
peaches was only about 4,000 - 13,000 Baht”. Then, 
His Majesty knew that if crops and winter fruits were 
promoted, their higher values could help replace 
incomes that hill tribe villagers earned from selling 
opium poppies. He once said that: 



ปจจุบันมูลนิธิโครงการหลวงมีสถานีวิจัย 4 แหงและศูนย
พัฒนาโครงการหลวงกระจายอยูในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม เชียงราย 
แมฮองสอน พะเยา และลําพูน จํานวน 38 ศูนย ทํางานวิจัยพันธุพืช
และสัตวทีเ่หมาะสมในแตละสภาพพ้ืนที ่เพือ่ถายทอดเทคโนโลยีและ
สงเสริมใหเกษตรกรนําไปปลูก ปจจุบันโครงการหลวงมีพืชผัก ผลไม 
ดอกไม ที่สงเสริมมากกวา 350 ชนิด มีเกษตรกรที่เปนชาวเขาเผา
ตาง ๆ ถึง 13 เผา รวมทั้งคนเมืองที่อยูในโครงการรวมแลว 30,537 
ครอบครัว จํานวน 151,277 คน ครอบคลุมพื้นที่ 149,257.12 ไร 

มลูนธิโิครงการหลวงมรีะบบการตลาดอยางครบวงจร ดแูลตัง้แต
ระบบการเพาะปลูกการจัดการหลังการเก็บเกีย่วทีท่นัสมยัจนถงึการ
กระจายออกสูตลาด สามารถทํารายไดกลบัคืนสูเกษตรกรไดปละกวา 
450 ลานบาท ทําใหปจจุบันรายไดตอครัวเรือนเฉลี่ยของเกษตรกร
ในโครงการหลวงสูงถึง 70,000 บาทตอป  มากกวารายไดจากฝน
หลายสิบเทา

อาจกลาวไดวา คุณภาพชีวิตที่ดีของชาวไทยภูเขาในทุกวันนี้
เกดิจากพระมหากรณุาธคิณุของพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่เสด็จพระราชดําเนินไปทั่ว
ทุกแหงหนในผืนแผนดินไทย เพื่อทรงแกไขปญหาความทุกขยาก
ของราษฎร โดยทรงยึดหลัก “เขาใจ เขาถึง และพัฒนา”
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“What we are going to do including projects 
operated to help hill tribe villagers are truthfully 
useful for them. We render them supports in order that 
their quality of life could be improved. They would be 
able to cultivate some crops and make a living 
accordingly. If we help them to grow some fruitful plants, 
they would stop growing opium poppies. Then, our policy 
on subjugation of opium poppy cultivation and selling will 
be successful”.

At present, the Royal Project Foundation are having 4 
research stations and 38 development centers located in 
areas of Chiang Mai, Chiang Rai, Mae Hong Son, Phayao 
and Lamphun. All of them undertake research and 
development on crops and animals that are appropriate 
for local farming in order to introduce technologies to 
agriculturists. Currently, there are over than 350 kinds of 
vegetables, fruits and flowers that are promoted for 

cultivations. The royal projects encompass area of 
149,257.12 rais with participants including hill tribe 
agriculturists from 13 villages and city people for 30,537 
families. They are 151,277 persons altogether. 

The Royal Project Foundation has developed a 
complete marketing system which comprises modern 
management methods deployed during crop cultivating 
and after harvesting as well as distribution channels. The 
projects generate incomes for over than Baht 450 million 
yearly for agriculturists. As a result, an average annual 
income per each of their households is Bath 70,000 which 
is much higher than incomes form growing opium poppies. 

By His Majesty’s graciousness, the hill tribe villagers’ 
quality of life has been entirely improved. The King 
Rama 9, who travelled to every area across the 
country, had fought poverty for his people by 
adhering to his well-honed philosophy of “understand, 
access and develop”.



Care & Share เพราะเราใส�ใจ

สวนนํ้าพระทัย
Eco Park แห�งใหม�ของสํานักงานใหญ� กฟผ.

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) มีแนวคิดในการ
ออกแบบพืน้ทีภ่ายในองคกรใหมคีวามสมดลุระหวาง โรงไฟฟา ธรรมชาติ 
และมนุษย ลาสุด กฟผ. สํานักงานใหญ นนทบุรี ไดสราง “สวนน้ํา
พระทัย” พื้นที่สีเขียวแหงใหม ประมาณ 12 ไร อยูติดกับโรงไฟฟา
พระนครเหนือชุดที่ 2 และแมนํ้าเจาพระยา ซึ่งเปนสวนท่ีจัดทําขึ้นใหม
เพือ่เปนแนวกนัชน (Buffer Zone) ระหวางโรงไฟฟาพระนครเหนอื กบั
ชมุชนท่ีอยูตดิกบัโรงไฟฟา พฒันาข้ึนดวยแนวคิดการสรางสวนเชิงนิเวศ 
(Eco Park) และยังเปนการนําแนวคิดศาสตรของพระราชา 3 เรือ่ง ไดแก 
โครงการปลกูปา โครงการชีววิถ ีและการอนรุกัษพนัธกุรรมพชื มาจดัไว
ในสวนแหงนี้ดวย 

นอกจากน้ัน ยงัมุงหวังใหเปนพืน้ทีส่าํหรบัออกกําลงักาย และพกัผอน
หยอนใจของผูปฏิบัติงาน กฟผ. และประชาชนโดยรอบ ซึ่งเหมาะ
แกการออกกําลังกายยามแดดรมลมตก พรอมกับศึกษาระบบนิเวศ 
รวมถึงนําแนวคิดที่ไดไปพัฒนาพื้นที่ของตนเอง ไมวาจะเปนบานเรือน 
ที่ดิน สํานักงาน หรือโรงเรียน ใหมีระบบนิเวศที่สมบูรณ ซึ่งถือเปนการ
ตอยอดที่มีคุณคาและเปนประโยชนมหาศาล
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His Majesty’s Graciousness Park
New Eco Park at EGAT Headquarters

Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT)
 planed its landscape design to create ecological balance 
comprising power plant, nature and human beings. 
Recently, “His Majesty’s Graciousness” park has been 
constructed at EGAT Headquarters on green area for 12 
rais that is adjacent to North Bangkok Power Plant 
Block 2 and the Chao Phraya River. This new eco-park 
is located to be a buffer zone between North 
Bangkok Power Plant and neighboring community. 
It demonstrates the King’s philosophy towards 3 
matters including reforestation, biological way of life 
and conservation of plant genetic resources. 

EGAT wishes that the park would be an outdoor 
exercise and recreation venue for its officials and 
people in neighbourhood. When the air is crisp, the park 
is suitable for working out along with studying ecology. 
People may apply the park’s landscape concept to 



คุณเรืองวรายุตก ประดิษฐทัศนีย ผู อํานวยการฝาย
ออกแบบและบริหารงานกอสราง กฟผ. กลาวถงึแนวคดิในการ
ออกแบบของสวนนํา้พระทยัวา เปนการออกแบบในแนวทางของ
สวนปานิเวศ ออกแบบโดย นายสรวงสรร ยาบาดัน สถาปนิก
ระดับ 10 กฟผ. เนนความสมดุลของธรรมชาติ ตองการ
ประโยชนในการอนุรกัษทรพัยากรธรรมชาติ เปนการฟนฟรูะบบ
นิเวศธรรมชาติใหสมบูรณ โดยใชหลักธรรมชาติที่สิ่งมีชีวิต
ทั้งหลายถูกสรางใหอยูรวมกันและพึ่งพาซึ่งกันและกัน 

ในสวนของการเลือกใชไมพื้นถิ่น ซึ่งการปลูกปาอนุรักษ
ตองมีความประณีต ปลูกตนไมแบบผสมผสานดวยพรรณไม
นานาชนดิ หลายระดบัช้ันเรอืนยอด กระจายทัว่พ้ืนที ่ โดยเนน
พชือายุยืนยาว เชน ยางนา ประดูปา สัก มะฮอกกานี อินทนิล 
ไทร กรวย นนทรี เปนตน ตนไมสวนใหญเพาะจากเมล็ดพันธุ 
โดยไดใชทฤษฎีปลูกตนไมใหโตเร็วตามแนวคิดของ ดร.อาคิระ 
มิยาวากิ เจาของทฤษฎีปลูกปาเชิงนิเวศ ในพ้ืนที่ 1 ตารางเมตร 
จะลงกลาไม 4 ตน โดยปลูกคละชนิดกัน ตนไมจะแขงกันสูง
เพื่อรับแสงทําใหกลาไม โตเร็ว และมีการนําตนไมใหญ
เขามาบางสวน เพ่ือใหรมเงาในระหวางท่ีตนไมทีเ่พาะจากเมล็ด
กาํลังเจริญเติบโต นอกจากน้ีไดมกีารปรับระดับพืน้ดนิเพ่ือสราง
ทิศทางการไหลของนํ้า ซึ่งไดออกแบบพื้นที่เปน 3 สวน ไดแก 
ตนนํ้า กลางน้ํา และปลายน้ํา

พื้นที่ตนน้ํา เปนพื้นที่ปลูกปาอนุรักษ หรือปาตนนํ้า เปน
พื้นที่สูงเพื่อใหนํ้าไหลลงไปที่กลางนํ้าและปลายนํ้า ปลูกตนไม
พันธุที่ทนตอความแหงแลง เชน ตนสัก ประดูแดง และมีบอน้ํา 
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develop their places such as housing areas, lands, offices or 
schools to create and ensure perfect balanced ecosystem 
which is deemed as a very valuable benefit for every place. 

Mrs. Ruengvarayudh Pradittasane, Director of the Design 
and Construction Management Division, the Electricity 
Generating Authority of Thailand (EGAT) informed that 
His Majesty’s Graciousness park’s conceptual layout plan was 
eco forest park designed by Mr. Suangson Yabadun, an Architect 
Level 10. The design concept reflects a natural balance 
whereby all living creatures are created to live and depend on 
one another. Moreover, it illustrates that natural ecosystems 
could be restored while natural resources conservations 
would maximize benefits for all living things. 



Care & Share เพราะเราใส�ใจ

ถัดมาเปนพื้นท่ีกลางน้ํา เปนพื้นท่ีราบลงมา พันธุไมที่ปลูกไดแก 
ตนยางนา ตะเคียน เต็งรัง พะยอม แคนา นกยูงฝร่ัง จะเปนทีต่ัง้ของสวน
นํ้าพระทัยที่ไดยายมาจากบริเวณหนาอาคารสํานักงานพัสดุและจัดหา 
ใกลๆ กับปอมรักษาความปลอดภยั 1 ซึ่งจะมีศาลาไวสําหรับน่ังพักผอน
หยอนใจ ลอมรอบดวยไมนานาพรรณ มนีํา้ตกทีจ่ะไหลมารวมกบันํา้จาก
ตนน้ํา ลงไปสู พื้นที่ปลายนํ้า พื้นท่ีสวนสุดทายนี้จะเปนพื้นท่ีราบ ปลูก
ตนไมที่มีผลและกินได เชน มะพราว ทุเรียน มะกอกน้ํา และที่พิเศษคือ
มีนาขาวที่มีการปลูกขาวกันจริง ๆ เปนแปลงนาสาธิตใหความรูแกผูมา
เยีย่มชม นอกจากน้ีในพืน้ทีท่ัง้ 3 สวน ไดมกีารทําฝายชะลอน้ําตามลําธาร
และปลูกหญาแฝกตามโครงการพระราชดําริอีกดวย

“หวังวาสวน Eco Park แหงใหมนี้ นอกจากจะเปนประโยชนตอ
ผูปฏิบัติงาน กฟผ. และชุมชนใกลเคียง ที่จะเปนท่ีพักผอนหยอนใจ 
ออกกาํลังกายในแตละวัน และเรยีนรูพันธุไมตาง ๆ  แลว การนาํแนวคิดของ
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Different species of trees with multi-level heights 
were planted elaborately throughout the area for 
reforestation. Various kinds of local plants were selected 
to grow, especially long life trees such as gurjun, Burma 
padauk, teak, mahogany, queen’s crape myrtle, banyan, 
Salicaceae and yellow-frame, etc. Following the owner 
of plant ecology theory; Dr. Akira Miyawaki, most of the 
trees were planted from seeds. To make them grow 
faster, 4 assorted types of saplings were planted in the 
area of 1 square meter. The saplings could grow faster 
because they compete to get sunlight. To nurture the 
saplings, some big trees were planted as well to provide 
them shade. In addition, the ground is leveled to create 
directional flow of water, which was designed to be 3 
steps including upstream, midstream and downstream 
areas. 

Upstream area is used to plant trees for 
conservation or upstream forest. The ground level is 
high so that water would flow to midstream and 
downstream areas. Besides of pond, trees that can 
resist drought such as teak, fire of Pakistan and Burma 
padauk are planted in this area. 



สวนแหงนีซ้ึง่สวนหน่ึงเปนแนวทางตามพระราชดํารขิองในหลวงรัชกาล
ที ่9 ไปตอยอด ปรบัใช รวมถึงประชาสัมพนัธแนวคิดนี ้สรางระบบนิเวศ
ที่มีความอุดมสมบูรณใหมีอยูทั่วไป โลกเราก็จะไดรับการฟนฟูใหมี
สภาพแวดลอมที่ดี ขอเชิญชวนผูที่มีโอกาสเขามาเยี่ยมเยียน กฟผ. 
สํานักงานใหญ นนทบุรี เขามาเยี่ยมชมสวนแหงใหมนี้ ซึ่งอาจจะตองไป
ในชวงเชากอนแดดออกหรือชวงเย็นที่แดดรมแลว เพราะอยางที่กลาว
ในขางตนวาเราปลูกตนไมที่เพาะจากเมล็ดและนําตนกลามาลงปลูกใน
สวน จึงจะยังไมสามารถใหรมเงาไดเพียงพอ แตเราจะไดเห็นการเจริญ
เติบโตของตนไมเหลานี้เปนลําดับ ซึ่งถือเปนประโยชนตอการศึกษา
หาความรูเปนอยางย่ิง” คุณเรืองวรายุตก กลาวเชิญชวน

35EGAT MAGAZINE

Midstream area is a second level where plants such 
as gurjun, hopea, siamese sal, shorea roxburghii, 
sesbania sesban, and royal poinciana are grown. 
The existing His Majesty’s Graciousness Park in front 
of a Supply and Procurement Building nearby the 
Guardhouse 1 was no longer there but moved to this 
area. There are pavilions surrounded by trees together 
with waterfall that flows to combine with water from 
upstream to downstream area. In this level on the plain 
ground, fruit trees such as coconut, durian, and 
elaeocarpus hygrophilus are planted. Moreover, rice 
farming is conducted to demonstrate actual rice farm to 
visitors. In accordance with the royally-initiated 
development projects,  there are check dams 
constructed along the waterway including vetiver glass 
planting in these 3 areas as well. 

“We wish that this new eco park will be beneficial for 
EGAT’s officials and neighbouring people. They could 
enjoy the park, relax, exercise and study tree species. 
Besides, the park concept, which is part of His Majesty the 
King Rama 9’s royal init iatives, can be further 
developed and applied with other places. People may 
make this natural balance concept to be widely known 
in order that fertile ecosystem would yield results in all 
over the place. Hence, our environment throughout the 
world would be restored and become a better place. 
I would like to invite EGAT’s visitors to stop by this new 
park in early morning or late afternoon to avoid too much 
sunlight. As aforementioned that we planted saplings 
grown from seeds, they are too small to provide enough 
shade. However, we will be able to see how the trees 
grow up gradually which is beneficial for learning,” said 
Mrs. Ruengvarayudh. 
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จากการทําเกษตรแบบพ่ึงพาสารเคมี จนสามีลมปวยเพราะ

ฤทธิ์สารเคมีสะสม คุณศิริรัตน มีพรอม ชาวนาอําเภอไทรนอย 

จังหวัดนนทบุรี ลุกข้ึนมาเปลี่ยนแนวทางเปนเกษตรอินทรีย 

หลังจากไดแรงบันดาลใจมาจากวันที่ ไดเขาฟัง การไฟฟา

ฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) บรรยายเร่ืองชีววิถี เพื่อการ

พฒันาอยางยัง่ยืน ทกุวันนีเ้ธอไดรบัการคัดเลอืกเปนเกษตรกร

ดีเดน สาขาการทํานา ประจําป 2555  ทั้งยังเปนเรี่ยวแรงสําคัญ

ในการจัดตั้งกลุมวิสาหกิจชุมชนบานขาวหอม ซึ่งมีมาตรฐาน

การผลิตกาวไกลไปถึงระดับสากล

จุดเริ่มจากชีววิถีฯ 
พลิกชีวิตสู�เกษตรพอเพียง

เริ่มปลูกข�าวตามแนวทางชีววิถีฯ  

“กอนหนาจะหนัมาทาํเกษตรอนิทรยี สามปีวย
เรื้อรัง เพราะใชสารเคมีเต็มที่เพื่อใหไดผลผลิตสูง 
หลังฉีดยาฆาแมลงแตละทีเขาจะหมดเรี่ยวหมดแรง 
ถึงกับตองพยุงเขาบาน นอนซมไปหลายวัน สุดทาย
เราตองขอรองเขาวาใหเลิกใชสารเคมีเถอะ เพราะ
นอกจากมีผลเสียตอสุขภาพแลว คาใชจายก็สูงเปน
ดินพอกหางหมู ทําเทาไหรแทบไมเหลือ เขาก็เริ่ม
เห็นดีดวย” 

36

From Biological Way of Life to
Self-Suffi  cient Agriculture



“จากนั้นก็เริ่มหาความรู เรื่องการทํานาปลอดสารเคมี 
ถูกบาง ผิดบาง ไดผลบาง ไมไดผลบาง ประกอบกับชวงนั้นทาง 
กฟผ. ไดเขามาจัดอบรมเรื่องโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนา
อยางยั่งยืนที่วัดใหมผดุงเขต อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 
เราสองคนก็เขาไปฟงการบรรยาย เกิดแรงบันดาลใจที่จะนํามา
ใชกบันาขาว จงึสงเรือ่งเสนอไปที ่กฟผ. วาสนใจรบัอาสาใชทีน่า
ของเราเปนแปลงสาธติ ซึง่ใชเวลาพดูคยุอยูพกัใหญกวาทีน่ีจ่ะได
เปนแปลงสาธิต เพราะทาง กฟผ. เขาจะดูความมุงมั่นตั้งใจจริง
ของเรา จากน้ันก็ลงมาชวยทุกอยาง ใหความรู คําแนะนําที่
เกีย่วของกบัการเกษตรผสมผสานกบัวถิขีองเศรษฐกจิพอเพยีง”

As her family had continued a rice farming with 

chemical dependency, it caused illness to her 

husband. Thus, Khun Sirirat Meeprom, a farmer from 

Sai Noi District, Nonthaburi Province, decided to begin 

an organic farming instead. From knowledge sharing 

organized by Electricity Generating Authority of 

Thailand (EGAT), she was inspired by what she learnt 

under a topic: “Biological Way of Life for Sustainable 

Development. Later, she was selected to be the 

Outstanding Farmer of Year 2012. She is also a key 

person in the establishment of Ban Khao Hom 

Community Enterprise where agricultural production 

standard is advanced internationally.
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Rice Farming with Biological Way Approach  

“Before doing the organic farming, my husband 
had a chronic illness because we fully used chemical 
substance to accelerate productivity. After each time 
of insect pest control injection, he would be very 
exhausted. We had to help him up to get back to 
the house and he would just lie down helplessly for 
many days. Finally, we asked him to stop using 
chemical substance because it affected our health. 
Moreover, it cost us a lot of expense; we could earn 
very little after all. My husband agreed to stop using it.” 
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ยืนได�ด�วยมี กฟผ. เคียงข�าง  

“หลังเขาอบรมกับ กฟผ. ทําใหไดรับความรูที่ถูกตอง 
เชน การทําปุยอินทรีย ทําสารไลแมลง ทําจุลินทรีย ก็นํา
มาปรบัใช ทาํใหดนิมคีณุภาพดขีึน้ ขาวทีป่ลกูไดกม็คีณุภาพ 
ทําใหราคาดี ความรูจาก กฟผ. เปนพื้นฐานอยางดีใหเรา
หาวิธีตอยอดไปไดเร่ือย ๆ  เมื่อกอนทุกอยางตองซื้อหมด 
ทําใหตนทุนการผลิตสูง ตอนน้ีมีเงินใชหนี้ ไมตองหวงเรื่อง
ตนทนุ สขุภาพดีขึน้ รางกายแข็งแรง ระบบนิเวศท่ีสมบูรณ
กลับคืนมา  ที่ดีที่ สุดคือ  ได กินข าวปลอดสารเคมี
รอยเปอรเซ็นต

38

Then, we began to learn how to do farming 
without chemical substance. We experienced 
trial and error. During that time, EGAT arranged a 
training project regarding Biological way of life for 
sustainable development at Wat Mai Phadungkhet, 
Bang Kruai District, Nonthaburi Province. Both of 
us went there for a lecture. We were inspired and 
wanted to apply Biological way method with our 
rice farm. We contacted EGAT and informed that 
we wanted to have our rice farm used as illustrating 
farm. We had spent quite a while to discuss with 
EGAT because EGAT wanted to make sure that we 
really intended to do so. After that, EGAT had 
supported us on every matter including knowledge 
and suggestions relevant to integrated farming 
and sufficiency economy. 

EGAT Has Been Standing with Us Side by 
Side.  

“Having been trained by EGAT, we gained 
accurate knowledge of how to use organic 
fertilizer. Moreover, we could produce plant-based 
insect repellents and effective microorganisms. 
We have used them to improve soil quality. 
We could grow good quality rice so that its price 
became better. Knowledge given by EGAT is a 
foundation enabling us to further develop our 
farm. As we used to buy all things for farming, 
our production cost was very high. Now, we have 
enough money to pay debt. We don’t have to 



สิ่งที่ไดเรียนรูคือ ถาเราใชชีวิตแบบพอเพียง เราก็มี
ความสุข ถายิง่ด้ินรนมาก กย็ิง่ผกูมัดตัวเอง ถาอยากปลดตัวเอง
ออกมาตองใชวิถีเกษตรพอเพียง

เราไดรับการสนับสนุนจาก กฟผ. มาอยางตอเนื่อง 
จากลมจนเริ่มยืนได โดย กฟผ. ใหการสนับสนุนเครื่องสีขาว
และโรงสขีาวชุมชน เม่ือเราอยูไดแบบเปนสขุ สขุภาพด ีกอ็ยาก
เผื่อแผไปยังคนในชุมชนดวย จึงรวมกลุมเกษตรกรท่ีมุงมั่นทํา
เกษตรอินทรียตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จดทะเบียนเปน
วิสาหกิจชุมชนบานขาวหอม ซึ่ง กฟผ. ก็ไดใหการสนับสนุน
เครื่องซีลขาวสูญญากาศ ปจจุบันสามารถสรางผลิตภัณฑ
ขาวไรซเบอรรี่ ในนามวิสาหกิจชุมชนของเรา สามารถขยาย
เครือขายมีเกษตรกรเขารวม 9 รายในพื้นท่ีปลูกขาวรวมทั้งสิ้น
ประมาณ 250 ไร”
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worry about cost anymore. Our health becomes better while 
ecosystem is restored perfectly. The most importance is that we 
are producing 100% chemical-free rice to eat. 

We had learnt that if we lived a self-sufficient life, we would 
be happier. The more we struggle, the more we bring ourselves 
under bondage. If we want to be released, we must spend our 
lives by adhering to self-sufficient agricultural approach.

EGAT has supported us continually. From life below zero, 
we could stand on our own feet now. EGAT provided us rice 
huller and a community rice-mill. Once we were able to live 
happily with good health, we wanted the others in our community 
to receive what we did as well. Then, agriculturists, who 
intended to do organic farming by applying sufficiency economy 
approach, gathered together. We registered our group as 
Ban Khao Hom Community Enterprise. EGAT provided us rice bag 
sealing machine as well. Now, the community enterprise 
produces riceberry products under its own brands. Our network 
is enlarged while 9 local agriculturists are included with a total 
area of rice farm around 250 rais”. 

Developing to International Standard Organic Rice

“In 2013, our organic rice standard encompassing rice 
growing and production process was certified by Rice Department, 
the Ministry of Agriculture and Cooperatives. Recently, it was 
certified by the United States Department of Agriculture. 
Actually, it was very difficult to be certified by the USDA. 
However, we determine to be role model for all agriculturists. 
We want to let them know that we are able to do everything 
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พัฒนาสู�ข�าวอินทรีย�มาตรฐานสากล

“ป 2556 ผลผลิตของเราไดรับการรับรองมาตรฐานการผลิต
ขาวอินทรีย ตั้งแตการปลูกจนถึงกระบวนการผลิตขาวสาร จากกรม
การขาว กระทรวงเกษตรและสหกรณ ลาสุดผานการรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย USDA แลว ซึ่งกวาจะไดมายากมาก แตความต้ังใจของ
เราคืออยากทําใหเปนแบบอยางแกเกษตรกรรายอ่ืน ๆ ใหเขาเห็นวา
ทุกอยางสามารถทําไดเอง ทุกวันนี้มีออรเดอรจากลูกคาหลายประเทศ
เขามา สวนเร่ืองการทําสงออกคงตองคอยเปนคอยไป เพราะศักยภาพ
เรายังไมถงึ อนาคตอันใกลเราจะเปดท่ีนีเ่ปนศูนยการทองเท่ียวเชิงเกษตร 
เพื่อใหคนที่สนใจไดเขามาเรียนรู เกิดแรงบันดาลใจวาเกษตรอินทรีย
ทําไดจริง สวนอนาคตขางหนาฝนไววาอยากทําผลิตภัณฑแปรรูป เชน 
นํ้ามันรําขาวไรซเบอรรี่ ซึ่งคงตองใชเวลาอีกพักใหญ”

ส่ิงที่ภูมิใจคือ เราสามารถขยายเครือข�าย
ช�วยเพ่ือน ๆ เกษตรกรจนสามารถต้ังเป�น
ศูนย�ชุมชนต�นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

ซึ่งตลอดระยะเวลาท่ีผ�านมาต�องขอขอบคุณ 
กฟผ. ท่ีให�การสนับสนุนด�วยดีมาตลอด

“We are very proud that we could expand
our network to help other farmers. Then, our 

group has become a model community of 
self-sufficient agriculture. We would like to 

give thanks to EGAT that has been
supporting us throughout the past years”

40

by ourselves. At present, we receive a number of orders
from foreign customers. Nonetheless, with regard to 
rice export, we would proceed gradually because our 
capability is not enough for doing so. In the near future, 
we will set our community to be a new agricultural 
learning center for those who are interested in 
organic rice farming. They can learn and get to know 
that doing organic farming is possible. We dream that 
one day we will produce food processing product 
such as riceberry barn oil as well. It may take a while 
to fulfill such dream.” 



ธ ทรงเป�นแรงบันดาลใจ

“เรามาถึงจุดน้ีได  เพราะมีในหลวง 
รัชกาลที่ 9 เปนแรงบันดาลใจ ตั้งใจยึด
พระองคทานเปนแบบอยาง และมี กฟผ. 
เปนแรงสนับสนุนสาํคญั การเขาถงึหนวยงาน
รัฐสําหรับเกษตรกรเปนเรื่องยากมาก แตเรา
โชคดีที่ยึดแนวทางของพอหลวง  ซึ่งตรงกับที่ 
กฟผ. สนับสนุน เขาชวยเหลือเราโดยไมมี
ขอแม 

สิง่ทีภ่มูใิจคอื เราสามารถขยายเครือขาย
ชวยเพื่อน ๆ เกษตรกร จนสามารถตั้งเปน
ศูนย ชุมชนต นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผานมาตองขอขอบคุณ 
กฟผ. ที่ให การสนับสนุนดวยดีมาตลอด 
จึงอยากทําตัวเปนแบบอยางท่ีดีในการทํา
เกษตรอนิทรยี แบงปนความรูทีเ่ราม ีสวนหนึง่
เพื่อตอบแทนคุณแผนดิน ตอบแทนในหลวง 
อีกสวนหน่ึงเราอยากตอบแทน กฟผ. เพราะ
เราถือเสมอวาเราเปนสวนหน่ึงของ กฟผ.”

รวมสนับสนุนผลิตภัณฑขาวแบรนดธัญภูมิ และบานขาวหอม
ดูรายละเอียดไดที่

For more information about rice products under
Thanyabhum and Ban Khao Hom brands, please visit:

www.thanyabhum.com

www.facebook.com/bankhaohomrice
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A Major Inspiration

“We can come this far because of King Rama 9. 
His Majesty is our major inspiration and role model. 
Meanwhile, EGAT is a main force. It has never been easy 
for agriculturists to access supports from the government 
agencies. Fortunately, we have adhered to the Father 
King’s philosophy. EGAT, therefore, gives us supports 
unconditionally.    

We are very proud that we could expand our 
network to help other farmers. Then, our group has 
become a model community of self-sufficient agriculture. 
We would like to give thanks to EGAT that has been 
supporting us throughout the past years. To do for the 
nation and the King in return, we share a good model 
and knowledge regarding organic farming to fellow 
citizen. Moreover, we do it for EGAT in return as well 
because we are part of EGAT.”  



Health Tips สุขภาพดี

การนอนหลับที่มีคุณภาพถือไดวาเปน
ปจจัยสําคญัในการเติบโตพัฒนาการของเด็ก
และการชะลอวัยในผูใหญ เพราะการนอนหลับ
ไมเพียงชวยสงเสริมสุขภาพกาย แตยังเปน
ชวงเวลาท่ีสําคัญสําหรับสุขภาพสมองและ
ชวยชะลอวัยได

ในการนอนหลับโดยปกตินั้น จะเปน
วงจรของชวง REM (Rapid Eye Movement)
และ Non-REM สลับกนัตลอดระยะเวลาของ
การนอน การนอนหลับในชวง REM นั้นมี
ความสําคัญมาก เน่ืองจากเปนชวงที่รางกาย
มกีารหลัง่สารทีเ่รยีกวา Growth Hormone 
ออกมา และการนอนในช วงที่ เรียกว า 
Non-REM นั้น จะเปนชวงที่รางกายมีการ
หลับลึก กลามเนื้อคลายตัว รางกายไดพัก
ผอนอยางเตม็ทีใ่นเวลา 22.00 น. ของทกุคืน

Growth Hormone นี้จะกระตุนการ
เจริญเติบโตในเด็ก โดยเฉพาะเรื่องของ
สวนสูง และในวัยผูใหญ นี่ยังเปนฮอรโมน
สําคัญที่ชวยควบคุมกระบวนการเผาผลาญ 
(metabolism) ของรางกาย จึงมีสวนสําคัญ
ในการควบคุมนํ้าหนัก และการซอมแซม
รางกาย รวมไปถึงมีบทบาทในการชะลอวัย
ดวยเชนกัน

เด็กอยากสูง
ผู�สูงวัยไม�อยากแก� ทําไงดี

เรื่อง: ฝายแพทยและอนามัย  Story by : Medical and Health Division42



วัยเด็ก : เกิดผลเสียอย�างไร ถ�าไม�ยอมนอน

แนนอนวา การนอนหลับในเด็กนั้นเปนเรื่องที่สําคัญยิ่ง เพราะถา
เดก็นอนหลับไมเพยีงพอยอมสงผลเสียได เชน อาจมีการกระตุนฮอรโมน
ในเรื่องของความอิ่ม ความหิวที่ผิดปกติ ทําใหรับประทานอาหารจุกจิก
จนกลายเปนโรคอวน มสีวนสูงทีน่อยกวาเด็ก ๆ  ในวยัเดยีวกนั หรอืงวงนอน
ในเวลาเรียนหนังสือ เปนตน ดังนั้น พอแมจึงเปนบุคคลสําคัญที่ตอง
สังเกตปญหาการนอนหลับของลูก 

ลักษณะป�ญหาทางด�านพฤติกรรมเกี่ยวกับการนอนหลับ
ในเด็ก ท่ีพ�อแม�อาจพบได�มีดังนี้ 

- เด็กใชเวลานานมากกวาจะยอมนอน พอแมตองชวยเหลือ
อยูนานมาก

- เด็กมีการตื่นหลายคร้ังในระหวางชวงเวลานอน

- เด็กมีอารมณหงุดหงิด มีปญหาดานพฤติกรรม

- ความสัมพันธระหวางพอแมกับลูกเลวรายลง

เราจึงมีวิธีในการสงเด็ก ๆ เขานอนมาฝากกัน พอแมเองตองระลึก
ไวเสมอวา การสงลูกเขานอนน้ันไมใชการผลักไสลูกออกไป แตควรเปน
ชวงเวลาทีไ่ดทาํกจิกรรมพเิศษรวมกนั และเปนกจิกรรมทีไ่มตืน่เตนเราใจ 
ใชเวลาอยางสม่ําเสมอประมาณ 10 - 30 นาทีกอนเขานอน และพอแม
ตองเปนผูที่รักษากติกาดังกลาว ไมใจออนเม่ือลูกตอรอง ซึ่งถือเปน
จุดเริ่มตนของพฤติกรรมการนอนที่ดีที่พอแมควรรวมกันสรางใหเด็ก ๆ 
ตั้งแตวันนี้

วัยผู�ใหญ� : เกิดผลเสียอย�างไร ถ�านอนไม�หลับ

ปญหานอนไมหลับในวัยผูใหญสงผลเสียตอรางกายหลายดาน เชน 
ระบบภูมคิุมกันลดลง ระบบการจัดเกบ็ความทรงจํามีประสิทธิภาพท่ีลด
ลง เครียดไดงายขึ้น ระบบการยอยอาหารผิดปกติ อาจเกิดผื่นแพไดงาย
กวาปกติ ผิวพรรณไมสดใส และที่สําคัญโดยเฉพาะกับสาว ๆ นั่นคือ 
การอดนอนจะทาํใหระบบการเผาผลาญผดิปกต ิมกีารสะสมของไขมนั 
จงึเกดิภาวะอวนขึ้นไดงาย

43EGAT MAGAZINE

What to Do When Children 
Want to Be Tall and the Elderly 
Want to Be Young?

Good quality sleep is a significant factor for a child’s 
growth and development as well as an adult’s 
anti-ageing. Sleep does not only play a vital role in 
physical health, it also promotes healthy brain function 
and natural anti-aging.   

Normal sleep consists of REM (Rapid Eye 
Movement) and Non-REM stages. REM is critical because 
it is an active period when human body releases growth 
hormone. Non-REM stage is a person’s deepen sleep 
period whereas muscles’ activities are decreased, 
and the whole body can fully rest at around 22.00 hrs. 
of every night.  

Growth hormone stimulates children’s growth, 
especially their heights. For adults, growth hormone 
regulates metabolism. It is a key player in weight 
control, body restoration and anti-aging.   

Childhood: How Does Lack of Sleep Affect 
Children?

Sound sleep is very important for children. If they do not 
have enough sleep, certainly there will be some negative 
consequences. Their bodies may malfunction on releasing 
hormones to regulate their appetites. Then, children may be 
fussy eating and become overweight. They may be smaller 
than other children of the same age as well. Moreover, 
during the day, they may be sleepy at schools. Parents’ 
important role, therefore, is to detect whether their children 
have sleep problems. 



หลักปฏิบัติในการนอนหลับท่ีมีคุณภาพ มีดังนี้

จัดเวลาการนอนใหเหมาะสมและเปนเวลา ซึ่งความตองการในการ
นอนหลับของคนเราข้ึนอยูกบัชวงอายุหรอืวัย นอกจากน้ีชวงเวลาเขานอน
ก็เปนสิ่งสําคัญ เพราะฮอรโมนและสารตาง ๆ  ที่จําเปนตอสุขภาพรางกาย
และผิวพรรณท่ีด ีจะผลิตเปนเวลาตามท่ีรางกายกําหนด เวลาท่ีแนะนําให
ควรเขานอนไมควรจะเกิน 22.00 น. ของทุกคืน

สรางบรรยากาศในหองนอนใหเหมาะสม นั่นคือเงียบ สงบ ไมมีเสียง
รบกวน

หลีกเลีย่งการออกกาํลงักายหนกั การรบัประทานอาหารมือ้หนกั หรอื
การสูบบุหรี่กอนการนอน 2 ชั่วโมง และควรหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีสวน
ผสมของคาเฟอีนหลังมื้อกลางวัน
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Behavioral characteristics associated with 
children’s sleep that parents may experience 
include: 

- Children have a harder time to fall asleep, 
and parents have to comfort them longer than 
normal.

- Children awake frequently at night.

- Children have irritable moods and behavioral 
problems.

- Relationships between parents and children 
become poorer.

There is a tip of how to send children to bed. 
Parents must keep in mind that sending children to 
bed does not mean pushing them away. Instead, 
parents shall spend 10 - 30 minutes before their 
bedtime to do some activities that are comforting 
with them. Parents shall set the bedtime, always 
stick to the rule and will not give in when children 
bargain for going to bed late. This tip is an onset 
that causes children’s good sleeping habits.  



บุคคลที่นอนกรน ตองสังเกตวามีการหยุดหายใจระหวางนอนหลับ
หรือไม หากรูสึกไมสดชื่นในชวงกลางวัน อาจตองทดสอบการนอนหลับ 
(Sleep Test) ตามโรงพยาบาลตาง ๆ เพื่อตรวจวามีภาวะหยุดหายใจ
ระหวางนอนหลับหรือไม หากมี จําเปนตองพบแพทยเพื่อทําการรักษา
ตอไป

สําคัญที่สุดคือ ตองพยายามปลอยวางความวิตกกังวลและ
ความเครียดกอนนอน

รูอยางนี้แลว ไมวาจะวัยเด็กหรือวัยทํางานก็สามารถมีคุณภาพการ
นอนหลับที่ดีไดทั้งนั้น เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนในทุก ๆ วันนั่นเอง
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Adulthood: How Does Insomnia Affect Adults?

Insomnia in adult can cause negative affects to body such 
as immune system and memory storage malfunctions, being 
stressful easily, digestive disorders, rash and dull complexion. 
For girls in particular, sleep deprivation can cause metabolic 
disorders that lead to fat accumulation and obesity.     

Tips for better sleep include:

Set up proper sleep schedule and stick to it. Sleep 
duration depends on each age group. Moreover, the bedtime 
is also important because body’s essential hormones and 
chemical substances will be produced according to 
the body’s biological clock. The best time to go to sleep in 
each night is before 22.00 hrs.

Create appropriate atmosphere in bedroom 
which comprises stillness without disturbing noise.

Two hours prior to the bedtime, people shall 
refrain from taking heavy exercise, eating too much 
food or smoking. After lunch, avoid drinking 
beverage that contains caffeine as well.

In case that any person snores during sleep
and feels inactive during the day, such person 
may need to take a sleep test at any hospital to 
check if he or she has sleep apnea or not. If yes, 
such person has to see a doctor for further 
treatment.  

Most importantly, everyone shall cast away 
anxiety and stress before going to bed.

Knowing this, no matter children or adults, 
everyone is able to have sound sleep to maintain 
good health and well-being in every day.
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วัฒนธรรมหลายหลากที่ผสมผสานกัน

อยางลงตัว

Morocco

Colorful and Attractive Morocco

A Perfect Blend of Cultural Diversity



โมรอ็กโก (Morocco) หรอืช่ือเตม็ ๆ  ของประเทศนีค้อื “ราชอาณาจกัร
โมร็อกโก” (Kingdom of Morocco) ในภาษาอาหรับแปลวา ประเทศที่
ตัง้อยูทางตะวนัตก มอีาณาเขตตดิกบัทะเลเมดเิตอรเรเนยีน และมหาสมทุร
แอตแลนติก มีชองแคบยิบรอลตารแบงกั้นกับประเทศสเปน โมร็อกโกเปน
ประเทศท่ีมีความแตกตางจากประเทศอ่ืน ๆ ในทวีปเดียวกันอยางมาก 
มกีารผสมผสานของวัฒนธรรมทีห่ลากหลาย เนือ่งจากคร้ังหน่ึงประเทศทาง
ยุโรปอยางสเปนและฝร่ังเศส เคยเขามามีบทบาทในทางการเมืองและ
การปกครอง จงึนําเอาวฒันธรรมตาง ๆ  เขามาเผยแพรดวย จึงทําใหดินแดน
แหงนี้มีความเปนยุโรปอยูมาก 

นอกจากนี้ยังมีประชากรหลากหลายชาติพันธุ ทั้งชนชาตินิกรอยหรือ
แอฟริกันนิโกร และชนชาติคอเคซอยด ไดแก ชาวอาหรับ ชาวยุโรป และ
ชนพื้นเมืองคือชาวเบอรเบอร ซึ่งเปนชนเผาดั้งเดิมของดินแดนแถบน้ี 
คนสวนใหญนับถือศาสนาอิสลาม แตก็มีชาวยิวอยูเปนจํานวนมาก 
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Morocco or the Kingdom of Morocco in Arabic means 
“Kingdom of the West”. Morocco has a coastline on both the 
Mediterranean Sea and Atlantic Ocean while the Strait of 
Gibraltar separates it from Spain. Morocco differs from other 
countries in the same continent. It is composed of diversity of 
cultures because Morocco once was a protectorate of Spain 
and France. Both countries had spread their cultures to 
land in the colonies so that Morocco has been very much 
influenced by European lifestyles.

Morocco’s population comprises a variety of ethnic groups 
including Negroid or African Negro and Caucasoid such as 
Arabian and European. Morocco’s native is Berber, the ethnic 
group indigenous to this region. Most Moroccans are Muslim; 
however, there are a number of Jews as well. 



สําหรับอาหารตนตําหรับแท ๆ ของโมร็อกโก เรียกวา “ทาจีน” 
(Tagine) ซึ่งตั้งชื่อตามหมอดินเผาที่มีฝาปดทรงสูงรูปรางคลาย
ฝาขนมครกขนาดใหญ ชาวโมร็อกคันจะใชภาชนะน้ีตั้งไฟปรุงอาหาร 
เมื่อปรุงเสร็จก็ยกมาเสิรฟแบบน้ันเลย สวนผสมก็จะเปนเนื้อสัตว 
สวนใหญจะเปนเนือ้ไกและเน้ือววั แลวกใ็สมนัฝรัง่ มะเขอืเทศ แครอท 
มะกอก เคร่ืองเทศ และสวนผสมอีกมากมาย รสชาติออกมาคลายกับ
สตูว เสิรฟคูกับขนมปง เวลารับประทานก็เอาขนมปงไปจิ้ม นับเปน
อาหารที่อรอยมากทีเดียว

มาทําความรูจักกับเมือง “มารราเกช” (Marrakech) เมืองที่
ไดชื่อวามีนักทองเที่ยวมาเยี่ยมเยียนมากที่สุดของโมร็อกโก เมืองนี้
ไดฉายาวา “The Pink City” หรือ “เมืองสีชมพู” เนื่องจากบาน
ของชาวพื้นเมืองดั้งเดิมสรางขึ้นจากดินสีแดง หรือฉาบดวยปูนสีออก
แดง ๆ สม ๆ เมื่อกระทบกับแสงแดดจะสะทอนออกเปนสีอมชมพู 
และในสวนท่ีเปนตึกสรางข้ึนมาใหม ทางรัฐบาลก็กําหนดใหทาสีสัน
คลาย ๆ  กัน จากการไดไปสมัผัสมารราเกชเปนเมืองที่มีสีสันแหงชีวิต 
โดยเฉพาะจัตุรัสเกาแกใจกลางเมืองอยาง “เจมา เอล ฟนา” 
(Djemaa El Fnaa) เปรยีบเสมอืนเวทกีลางแจงทีม่สีสีนัแหงชวีติของ
เหลานักแสดงโชวการละเลนพื้นเมือง สี่ทุมหาทุมคนยังแนนขนัด 
ยิ่งดึกยิ่งคึกคัก นอกจากน้ียังมีรถมาไวใหบริการ แตที่โดดเดนเห็น
จะเปนรถเข็นขายนํ้าผลไมคั้นสด ๆ จอดขายกนัเรยีงรายตลอดทาง
ในยานน้ี ขอบอกวารสชาติอรอยเหาะ เขมขน คัน้สด ๆ แลวดื่มกัน
ตรงนั้นเลย เรียกไดวาวิตามินคับแกว

ทาจีน (Tagine)

เจมา เอล ฟนา (Djemaa El Fnaa)

เมืองมาราเกซ (Marrakech)
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ออกจากตัวเมืองมารราเกชไปตอยัง “เอสเซาอิรา” (Essaouira)
ซึ่งตั้งอยูบนชายฝงแอทแลนติก ระหวางทางไปเราจะผานพื้นที่แหงแลง
ที่เปนดินทราย แตก็ยังมีตนไมขึ้นได สวนใหญคือ “ตนอารแกน” 
(Argan) ตนไมพืน้เมืองของโมร็อกโกท่ีชาวพ้ืนเมืองจะเก็บผลนํามาสกัด
เอานํ้ามันเพื่อใชปรุงอาหารและประทินผิว หรือที่เรียกวา “นํ้ามัน
อารแกน” (Argan Oil) ซึ่งถือเปนสารบํารุงที่มีสรรพคุณลํ้าเลิศรํ่าลือ
ไปท่ัวโลก นัง่รถไปสักพกัจะมีจดุแวะใหถายรูปตนอารแกนท่ีมแีพะข้ึนไป
ยืนอยูบนตนเพ่ือกินใบและผลของตนอารแกน เนื่องจากบนพ้ืนดินนั้น
แหงแลงจนแทบไมมีหญาขึ้นไดเลย ซึ่งกอนท่ีจะไดไปเยือนประเทศนี้
ก็เคยเห็นภาพจากอินเทอรเน็ต ยังนึกวาเปนภาพตัดตอ พอไดมาเห็น
จรงิ ๆ กอ็ดหวัเราะไมไดในความนาเอน็ดขูองเหลาแพะ แตของฟรีไมมี
ในโลก เพราะเราตองใหเงินกับเจาของแพะพวกนี้ดวย สนนราคาคาชม
คนละ 10 เดอรแฮม (สกุลเงินของโมร็อกโก) หรือประมาณ 35 บาท 

น้ํามันอารแกน (Argan Oil)

ตนอารแกน (Argan Tree)

รานอาหารริมลําธาร (The restaurants set along the stream)
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Moroccan’s authentic dish is called Tagine which is 
named after an earthenware pot with a domed or 
cone-shaped lid. Moroccans normally use traditional 
tagine pottery for cooking and serving. Tagine dishes are 
savory stews with ingredients including chicken or beef, 
potato, tomato, carrot, olive, spices and others. It is 
served with bread. Normally, people dip pieces of 
bread into the tagine dishes for eating. Tagine is really  
a delicious Moroccan dish.

Then, let’s get to know Marrakech; Morocco’s most 
popular city for tourists. This city is known as “the Pink 
City” because its natives’ houses were built with red 
soil or covered by red or orange plaster. When the sun 
shines onto the houses, a reflection would be pinkish 
color. The government also stipulated that new 
buildings in this city must be painted with the similar 
color. Marrakech is full of colors of life, especially, at an 
ancient square in the middle of town called Djemaa 
El Fnaa. This market place is like an outdoor stage where 
performers gather to show traditional plays. The place 
is always crowded even in the late night. There is 
carriage service provided as well. The whole place is 
predominantly occupied by fresh fruit juice stalls. 
Freshly squeezed juices are so rich and full-flavoured. 
Every glass of fresh juices surely contains full of vitamins.  



มาถึงเอสเซาอิรา ประทับใจในสีของทองฟา นํ้าทะเล และ
สิ่งปลูกสราง ที่นี่ตึกรามบานชองจะเนนไปทางโทนสีขาวตางกับ
ตัวเมืองมารราเกช ทองฟาเปนสีฟาสดใส นํ้าทะเลก็สะทอน
สีทองฟา ตัดกับโขดหินบริเวณริมฝง หยิบกลองถายรูปหันไป
ทางไหนก็ไดภาพสวย ๆ กลับมา จุดเดนของท่ีนี่คือปอมปราการ
ทีท่าํจากหินกอนใหญวางเรียงกัน ซึง่เปนสถานทีถ่ายทาํฉากเมอืง 
Astapor ในซีรีส Game of Thrones อันโดงดัง และเรือสีฟา
ที่จอดเรียงรายกันอยูที่ทาเรือ เราอาจจะเคยเห็นภาพสวย ๆ จาก
อนิเทอรเนต็หรือโปสการด ไดมาเห็นของจริงอยูทีเ่อสเซาอิรานีเ่อง

ไปทะเลกนัแลว ลองไปเทอืกเขากนับาง เทือกเขาไฮแอตลาส 
(High Atlas Mountains) เปนแนวเทือกเขาสําคัญที่กั้นเมือง
มารราเกชกบัทะเลทรายซาฮารา มรีะดบัความสงูกวา 3,000 เมตร
เหนอืระดบันํา้ทะเล มคีวามหลากหลายของลกัษณะอากาศทีม่ทีัง้
ความช้ืนและความแหงแลง ตามแนวเชิงเขาเปนเขตแหงแลง 
บริเวณยอดเขามีหิมะปกคลุม ในหนาหนาวนักทองเท่ียวจาก
ทั่วโลกนิยมมาเลนสกีกันที่นี่ การเดินทางของเราเร่ิมจากเชิงเขา
ขึ้นตรงไปถึงบนยอดเขากอน แลวจึงแวะเที่ยวตามทางลงมา 

เอสเซาอิรา (Essaouira)
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After visiting Marrakech, we went to Essaouira; a city 
situated along the Atlantic coast. On the way to Essaouira, 
we travelled through dryland that is filled with sandy soil. 
However, some plants could grow on this barren wilderness. 
Most of them is Argan; a tree endemic to Morocco. The 
native Moroccans extract Argan oil from Argan fruits and use 
it for cooking or cosmetic purposes. Argan oil is the world’s 
famous nourishing substance. After riding for a while, we 
found a rest area where tourists could take photographs of 
goats that were climbing trees to eat Argan leaves and fruits. 
As the ground is very dry, weed is hardly grown for goats to 
eat. Before visiting this country, we saw the tree climbing 
goats from internet photographs and thought that they were 
photomontage. Once seeing those real goats standing on the 
trees, we could not help laughing because they are kind of 
lovely. However, there is no such thing as a free lunch 
because each of us had to pay the goat owners for 10 Dirham 
(official currency of Morocco) which equals to 35 Thai Baht. 

Essaouira attractions include the blue sky, the sea and 
beautiful buildings. Tone and shade of constructed dwellings 
in Essaouira are different from buildings in Marrakech as 
they are white. The sky is fresh blue and the sea magnificently 
reflects its color to contrast the back drop color of cay along 
the sea shore. Every photograph taken at this place is so 
beautiful. The highlight of the city is a fortress made of large 
rocks. This fortress is a location of Astapor; a city in a famous 
Game of Thrones series. Moreover, we probably ever saw 
in postcards or internet the beautiful array of blue boats in 



ระหวางทางท่ีลงจากยอดเขาเปนหบุเขาลึกบาง ตืน้บาง มแีหลงนํา้
คลายทะเลสาบซึ่งเปนน้ําที่ละลายจากหิมะบนยอดเขา นํ้าใสไหล
เย็นกระทบแสงแดดระยิบระยับสวยงามมาก ถัดลงมาจะพบกับ
นํ้าตกและลําธารซ่ึงเปนนํ้าจากหิมะละลายเชนเดียวกัน ขาง ๆ 
ธารนํ้าตกมีรานอาหาร สวนใหญขาย “ทาจีน” อาหารประจําชาติ
โมร็อกโก การจัดรานของแตละรานนิยมนําโตะและเกาอีว้างใหชดิ
นํ้ามากท่ีสุด บางรานถึงกับวางโตะในนํ้ากันเลยทีเดียว มาเท่ียว
เทอืกเขาไฮแอตลาส เหมือนไดเทีย่วถึงสามท่ี เปนอะไรท่ีมหศัจรรย
มาก เรียกไดวา “มาที่เดียวคุม”

นี่เปนเพียงสถานที่ทองเที่ยวบางสวนของโมร็อกโกเทานั้น 
บอกไดเลยวาประเทศนี้มีที่ใหเที่ยวอีกมาก 
เช น ทะเลทรายที่ ใหญที่สุดในโลกอยาง
ทะเลทรายซาฮารา มัสยิดที่นี่ก็สวยไมแพใคร 
สตูดิ โอถ  ายทํ าภาพยนตร ที่ ภาพยนตร 
ฮอลลีวูดมาถายทํามากมายหลายเรื่อง และ
สถาปตยกรรมที่สวยงามอีกหลายแหงรอให
นักทองเท่ียวจากท่ัวโลกไดมาสัมผัสดวย
ศิลปวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย รวมถึงลักษณะ
ภูมิประเทศที่นามหัศจรรย เช่ือวาโมร็อกโก
จะเปนอีกหนึ่ง Destination ที่นาจดจําของ
หลาย ๆ คนไดอยางแนนอน

เทือกเขาไฮแอตลาส (High Atlas Montains)
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harbour; they are just right there at the 
Essaouira fishing port.   

Besides of the sea, let’s visit a 
mountain range over there. The High 
Atlas Mountains separate Marrakech from 
the Sahara Desert. Its height is over than 
3,000 meters above sea level. Its weather 
characteristics are varied including 
humidity and drought. Along the foothills 
are drylands while the hilltops are 
covered with snow. The High Atlas is a 

favorite place that tourists from around the world come to 
ski. From the foothill, we went straight to its peak. Then, we 
stopped by some places on the way down the mountain 
which comprised shallow and deep valleys. Snowmelt 
causes water flow from the mountaintop to become waterfall
and stream where glittering surface crystal clear water reflects 
the beautiful sunlight. Along the stream, there are restaurants 
which serve Moroccan “Tagine”. The restaurants set their 
tables and chairs close to the stream. Some restaurants
even place them in the water. Just a trip to the High Atlas, 
it is like visiting 3 places in the same time. The trip is 
amazing and worthwhile.  

The aforementioned places are part of the tourist 
attractions in Morocco. There are some more interesting 
places to visit such as Sahara; the world’s biggest desert. 
Mosques in Morocco are magnificent as well. Moreover, many 
Hollywood movies were shot in studios located in this 
country. A number of marvelous architectural buildings are 
still waiting for tourists from over the world to pay a visit. 
Morocco’s diversity of cultures and amazing geographical 
features certainly make it a noteworthy destination. 
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วันวาง ๆ ลองเปล่ียนจากเดินเขาหางมาวนเวียนรอบยานเกา

แถวบางลําพูดูบาง ใครอยากจะเร่ิมตั้งแตเชาตรู มาตักบาตร

หนาวัดบวรฯ หรือเขาไปไหวพระที่วัดชนะสงครามกอนก็ ได 

จากนั้นมาลองดูวา One day Trip ในยานเกาแหงนี้ มีอะไร

นาสนใจที่คุณอาจเคยมองขามไป

On leisure day, let’s change from going to shopping mall 

to touring around an old town at Banglamphu. You can 

start in early morning by giving alms to Buddhist monks 

in front of Wat Bowonniwet Vihara or paying homage to 

a Buddha image at Wat Chana Songkhram. Then, let’s 

try a one day trip to see if there is anything interesting 

that you may have overlooked.

หลังสัปดาหของการทาํงานผานพน ใครบางคน
อาจอยากทิง้ภาพชวีติในเมอืงไวชัว่ขณะ วนัหยดุทัง้ที
ลองเติมเต็มความรูสึกดี ๆ ดวยการเปล่ียนเสนทาง
สัญจรดูบาง ดวยการยอนรอยไปตามยานเมืองเกา 
เข าไปเดินชมพิพิธภัณฑ และหาของอรอย ๆ 
นั่งชิล ๆ กอนจบวันแสนสุขดวยการชอปปงของดี
ตอสุขภาพ เพราะความสขุในชีวติไมควรจะมอีะไรมาก
หรือยากไปกวาน้ีนี่นา

พรอมแลวเราไปชมภาพจําลองของวิถีผู คน
และรานคาดั้งเดิมในยานบางลําพูแบบไมรอนและ
ไมเหนื่อย แถมไดความรูมากดวย ที่พิพิธบางลําพู 
ซึ่งตั้งอยู บนถนนพระอาทิตย ริมคลองบางลําพู 
อยูใกลกบัปอมพระสุเมร ุโดยกรมธนารักษดาํเนนิการ

สุขยอนเวลาที่

ย� า น บ า ง ลํ า พู 

ภาพ : www.manager.co.th/travel
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Happiness in the Good Old Days

at Banglamphu 



บูรณะซอมแซมอาคารโรงพิมพคุรุสภาท่ีมีประวัติศาสตร
มาอยางยาวนานต้ังแตสมัยรัชกาลท่ี 1 ไดขึ้นทะเบียนเปน
โบราณสถานอาคารจากกรมศิลปากรเมื่อป 2543 ปจจุบันเปด
เปนแหลงทองเท่ียวและศูนยการเรียนรูเชิงการศึกษาวัฒนธรรม
ชุมชน เปนพิพิธภัณฑสมัยใหมซึ่งประยุกตการแสดงวัตถุและ
การเลาเร่ืองเชิงประวัติศาสตรเขากับการแสดงวิถีชุมชน
บางลําพูเดิมไวไดอยางนาสนใจ 

สนุกกับเรื่องราวในอดีตแลว เครื่องกําลังติด แวะไปชิล
ในพิพิธภัณฑวัฒนธรรมดอกไมกันอีกสักแหงดีกวา ตัวอาคาร
เปนบานโบราณสไตลโคโลเนียลอายุราว 100 ป ภายในแบง
ออกเปนหอง ๆ จัดแสดงวัฒนธรรมตาง ๆ มีประมาณ 6 - 7 
หองทัง้สองชัน้ ดานในของอาคารยงัคงความเปนศลิปะแบบ
โคโลเนียลอยู ที่สําคัญคือบริเวณรายรอบบานหลัง
สวยที่อายุเกาแกนี้ยังเต็มไปดวยตนไมหายาก
นานาพรรณ นอกจากเพ่ิมพูนความรูเรื่อง
ดอกไมแลว ที่นี่ยังมีมุมของคาเฟเล็ก ๆ 

ภาพ : https://p
ant

ip.

co
m/to

pi
c/

35
14

73
70
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After working for a whole week, some 
of us may want to get away from a city 
life for a short while. Let’s stir up a sense 
of pleasant by taking a new route to go 
to the old town where we can enjoy 

visiting museums, eating some delicious 
foods and shopping for health care products. 

Happiness in life can be easily found by just 
doing something simple and that is more than enough.

We are going to see an imitation of lifestyles within 
neighborhood and traditional shops in Banglamphu. By 
visiting Pipit Banglamphu Museum, we can gain knowledge 
without feeling tired or hot. The museum is situated 
closely to Pom Phra Sumen along Banglamphu Canal’s 
bank on Phra Athit Road. The Treasury Department had 
restored the Printing House of the Teachers’ Council; 
a building with a long history back in the reign of King 
Rama I. In 2000, this antique building was registered to be 
a historic architecture by the Fine Arts Department. 
At present, it becomes a tourist attraction, a cultural 
learning centre and a modern museum that interestingly 
displays objects and old Banglamphu community’s living 
culture by historical narrative. 

After enjoying a historical story, let’s stop by at the 
Museum of Floral Culture where its building is a 100-year 
old house in colonial style. Its spaces in both 2 storeys 
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พรอมเสิรฟชากาแฟที่คัดสรรมาอยางดี สวนขนมเสิรฟเปน
ชุดขนมไทยโบราณ มีทั้งถั่วแปบ ขนมตม ขนมกลวย และขนม
หวานอินเดีย และขนมโมจิญี่ปุน ที่ทํามาอยางสวยงามประณีต 
เพื่อใหลิ้มรสอยางเขากันกับบรรยากาศ นอกจากนั้นยังมีสโคน
รสชาติดีที่มีคนบอกวาอรอยสุด ๆ คนรักสโคนไมควรพลาด
อีกเชนกัน   

นอกจากชิมและชมดอกไม ในละแวกนีม้รีานสนิคาออรแกนกิ
ที่คนรักสุขภาพนาจะชอบ ชื่อราน Urban Tree Organics เปน
กิจการที่เกิดขึ้นภายใตไอเดียธุรกิจเพื่อสุขภาพ ดวยการรวบรวม
ผลิตภัณฑปลอดสารเคมีเอาไวทั้งราน รวมไปถึงสินคาบางอยาง
ที่ผานการรับรองวาเปนเกษตรอินทรียหรือออรแกนิกก็มีขายใน
รานนี้เชนกัน  

ใครอยากลองใชเวลา 1 วัน ไปกับการชอป ชิม ชิล ในยาน
เมอืงเกาทีเ่ตม็ไปดวยเสนหของหลายส่ิงท่ีควรคาแกการเก็บไวเปน
เสี้ยวหนึ่งของความทรงจําที่ไมอยากปลอยใหผานเลย ลองแวะมา
ยานบางลําพู แลวจะรูวาในหน่ึงวันแสนส้ันน้ีมีสิ่งดี ๆ ซอนอยู 

พิพิธบางลําพู ถนนพระสุเมรุ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร 
กรุงเทพฯ เปดใหเขาชมทุกวันอังคาร - อาทิตย (ปดทุกวันจันทร)
10.00 - 18.00 น. คาเขาชม 100 บาท โทร. 0-2629-1850 
หรือ www.facebook.com/pipitbanglamphu

พิพิธภัณฑวัฒนธรรมดอกไม 315 ซอยสามเสน 28 แยกองครักษ 
13 เขตดุสิต กรุงเทพฯ เปดทุกวันอังคาร - อาทิตย
10.00 - 18.00 น. คาเขาชม 150 บาท โทร. 0-2669-3633-4 
www.floralmuseum.com 

ราน Urban Tree Organics 934 ซอยสามเสน 24 (ปากซอย
ติดถนนใหญ) แขวงบางกระบือ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 
โทร. 0-2243-2989 หรือ www.urbantreeorganics.com
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are divided into 6 - 7 rooms where a variety of cultures 
is displayed. The inside of the building remains furnished 
in colonial style. This beautiful house is also surrounded 
by many species of rare trees to educate visitors. Moreover, 
there is a small café corner that serves well-selected 
tea and coffee together with sets of traditional Thai 
desserts namely mung bean rice-crepe, coconut muchkin, 
banana tart including Indian desert and Japanese moji. 
Visitors can enjoy the beautiful desserts as well as an 
atmosphere of the place. Moreover, fabulous scones 
are also available to serve scones lovers.

Besides of tasting dessert and enjoying flowers, 
there are organic products available at the store nearby 
called Urban Tree Organics. Its business commenced 
from healthcare startup idea in which chemical-free 
products including some products certified as organic 
commodities are selected to sell. 

If anyone likes to spend a day for shopping, tasting 
desserts and chilling out at a charming old town filled 
with valuable memorials, just drop in at Banglamphu 
to discover excellent things that have been hidden 
right there.

Pipit Banglamphu: Phra Sumen Rd, Chana Songkhram, 
Phra Nakhon, Bangkok. Open from Tuesday - Sunday 
(Close on every Monday), 10.00 - 18.00 hrs. Entrance 
Fee: Baht 100 Tel: 0-2629-1850 or www.facebook.com/
pipitbanglamphu

The Museum of Floral Culture: 315 Samsen Rd. 
Soi 28, Yaek Ongkarak 13, Dusit, Bangkok. Open from 
Tuesday - Sunday, 10.00 - 18.00 hrs. Entrance Fee: 
Baht 150 Tel: 0-2669-3633-4 or www.floralmuseum.com 

Urban Tree Organics Shop: 934 Samsen 24 (on the side 
of the main road), Bangkrabue, Dusit, Bangkok 10300   
Tel: 0-2243-2989 or www.urbantreeorganics.com






