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Editor’s 
Note

THAILAND’S RENEWABLE
ENERGY FUTURE

คงปฏิเสธไม่ได้ว่าเทคโนโลยเีข้ามามบีทบาทในชีวติประจ�าวนัมากข้ึน เราจะได้ยนิค�าว่า Disruptive 
Technology อยู่บ่อยครั้ง นั่นคือเทคโนโลยีที่ส่งผลให้วิถีชีวิตของผู้คนเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้
โลกธรุกจิ หรือแม้แต่ด้านพลงังานของไทยกต้็องมีการปรับตวัให้ทนักบัสภาพแวดล้อมทีเ่ปลีย่นแปลงไป
ด้วยเช่นกัน

เทคโนโลยทีีก้่าวหน้าอย่างรวดเรว็นี ้ ได้เข้ามามส่ีวนช่วยให้กระบวนการผลติไฟฟ้ามกีารพัฒนามากข้ึน 
อย่างเช่น การผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน มีความปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ดียิ่งขึ้น  
การผลติไฟฟ้าจากพลงังานลมและแสงอาทติย์ กม็กีารพัฒนาระบบกกัเกบ็พลงังาน เพ่ือกักเกบ็พลังงาน
ส�ารองไว้ยามที่ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ ประกอบกับต้นทุนราคาที่ถูกลง ท�าให้พลังงานสะอาดจาก
ธรรมชาติเหล่านี้นับวันจะมีสัดส่วนในการผลิตไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต ดังจะเห็นจากหลาย ๆ 
ประเทศในกลุม่ประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ซึง่มคีวามม่ันคงทางเศรษฐกจิอยูม่าก อย่างไรกต็ามประเทศเหล่านี้
ยังคงใช้ฟอสซิลเป็นเชื้อเพลิงหลัก ถึงแม้จะมีแนวโน้มปรับตัวลดลง ส�าหรับประเทศที่ก�าลังพัฒนานั้น  
ยังนับเป็นโจทย์ที่ท้าทายพอสมควรหากจะบริหารจัดการเพื่อให้พลังงานหมุนเวียนเข้ามามีส่วนใน 
การลดภาวะโลกร้อน ไปพร้อมกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตด้วย 

ทั้งน้ีการผลิตไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงประเภทใดก็ตาม มีทั้งข้อดีและข้อเสีย เทคโนโลยีที่เลือกใช้ 
มีความเหมาะสมกับประเทศเพียงใด รวมถึงต้นทุนราคา ซึ่งทั้งหมดจะต้องมีการศึกษา และสร้าง 
สัดส่วนที่สมดุล สถานการณ์ในวันนี้บีบเราทุกขณะ เราจะตัดสินใจอย่างไร หรือจะรอให้เกิดวิกฤติ  
แล้วหาทางแก้ มูลค่าความเสียหายไม่ได้ตกอยู่ที่ใครหรือหน่วยงานใด แต่อยู่กับคนไทยทั้งประเทศ 

It’s undeniable that technology has played an important role in our daily life 
nowadays. We might hear quite often about “disruptive technology” which causes 
fast-moving of people’s livelihoods. As a result, business including Thailand’s power 
sector must be adapted to the changing environment as well. 

Rapidly advancing technologies are taking parts in power development. For instance, 
electricity generated by using coal as fuel can be safer and more eco-friendly. Energy 
storage system is improved to store reserved power produced from wind and solar 
energy as well. Meanwhile, the power development costs gradually become lower. 
Thus, a proportion of clean energy from nature used for power generation would be 
higher in the future. We have seen this phenomenon take place in the developed 
countries where their economic situations are highly stable. Actually, fossil fuel is still 
mainly used in these countries although its proportion is getting lower. For the  
developing countries, it would be quite challenging to mitigate the global warming by 
using renewable energy and to propel economic growth in the same time. 

Nonetheless, power generated from any kind of fuel can give us both of advantages 
and disadvantages. We must study on technologies whether they are appropriate for 
being used in our country as well as the fuel cost in order to well balance the  
proportion. The current situation keeps forcing us to make a decision. Therefore,  
we shall not wait until a crisis happens and then try to fix it as damages will occur to 
not only someone or some organizations, but the whole Thai.   
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กฟผ. คว้ารางวัลดีเด่น 
Thailand Energy Awards 2017

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวง
พลังงาน ประกาศผลการประกวดรางวัล Thailand Energy Awards 
2017 เพือ่ยกย่องชืน่ชมผูท้ีม่ผีลงานดเีด่นและมส่ีวนส่งเสรมิ สนบัสนนุ
ให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน โดย  
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้รับรางวัลดีเด่น  
ด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ประจ�าปี 
2560 ซึ่งผู้ชนะจะได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของประเทศไทย 
เข้าประกวดในระดับอาเซียน ที่จะจัดขึ้นในช่วงเดือนกันยายน 2560

ส�าหรบัการประกวด Thailand Energy Awards ในปีนี ้มผู้ีสนใจ
ส่งผลงานประกวดทั้งสิ้น 262 ราย และได้รับรางวัลทั้งสิ้น 66 รางวัล 
จากการประกวด 5 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านพลงังานทดแทน 2. ด้านอนรุกัษ์
พลังงาน 3. ด้านบุคลากร 4. ด้านพลังงานสร้างสรรค์ และ  
5. ด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน 

ทั้งน้ี ตั้งแต่เริ่มมีการจัดประกวดในปี 2543 เป็นต้นมา กฟผ.  
ได้รบัรางวลัดเีด่นจากงาน Thailand Energy Awards มาแล้วจ�านวน 
13 รางวัล ได้แก่ รางวัลด้านพลังงานทดแทน 4 รางวัล ด้านอนุรักษ์
พลังงาน 1 รางวัล ด้านบุคลากร 2 รางวัล ด้านพลังงานสร้างสรรค์  
1 รางวลั และด้านผูส่้งเสรมิการอนรุกัษ์พลงังานและพลงังานทดแทน 
5 รางวัล

EGAT Wins an Outstanding Award 
from Thailand Energy Awards 2017

Department of Alternative Energy Development and 
Efficiency, the Ministry of Energy, announced contest 
results of Thailand Energy Awards 2017 to extent  
appreciation to those who perform outstanding works  
as well as promoting energy conservation and renewable 
energy development. On this occasion, Electricity  
Generating Authority of Thailand (EGAT) won the  
Outstanding Award on energy conservation and renewable 
energy promoter 2017. The winners of the awards will 
be selected to be representatives of Thailand for ASEAN 
Energy Awards contest which will be held in September 
2017.

Thailand Energy Awards of this year included a total of 
262 contestants and 66 awards, which were categorized 
into 5 aspects namely: 1. renewable energy award;  
2. energy conservation award; 3. personnel award;  
4. creative energy award; and 5. energy conservation  
and renewable energy promoter award. 

Since the beginning of Thailand Energy Awards contest 
in 2000, EGAT received a total of 13 outstanding awards 
which comprise 4 renewable energy awards, 1 energy 
conservation award, 2 personnel awards, 1 creative  
energy award, and 5 energy conservation and  
renewable energy promoter awards.

4 Open House ใกล้ชิดริมรั้ว



นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ ผู ้ว ่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) พร้อมคณะผู้บริหาร กฟผ. ร่วมให้การ
ต้อนรับ นายหนูเอ่อ ไป๋เค่อลี่ รัฐมนตรีช่วยว่าการคณะกรรมการ
พฒันาและปฏริปูแห่งชาต ิและรฐัมนตรว่ีาการการพลงังานแห่งชาติ
จีน และคณะ ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย ระหว่างวันที่  
5 - 7 กรกฎาคม 2560 

ปัจจุบันบริษัทไฟฟ้าของประเทศจีนได้เข้ามามีส่วนร่วมพัฒนา
พลังงานไฟฟ้ากับ กฟผ. หลายโครงการ อาทิ โครงการพัฒนา 
โรงไฟฟ้าพลังน�้าขนาดเล็ก และระบบส่งไฟฟ้า อีกทั้งประเทศจีน 
ยังเปิดโอกาสให้ กฟผ. ได้เข้าศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าของประเทศจีน
หลายรุ่นด้วยกัน การพบปะในครั้งนี้ถือเป็นการหารือแลกเปล่ียน 
มุมมองด้านพลังงานไฟฟ้า และความร่วมมือในการพัฒนาพลังงาน
ไฟฟ้าร่วมกันในอนาคต ทั้งในประเทศไทยและประเทศอาเซียน 
พร้อมเยี่ยมชมการด�าเนินกิจการด้านไฟฟ้าของ กฟผ. 

ทั้งนี้ภายหลังจากการหารือร่วมกัน ณ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 
จ.นนทบุรี คณะของรัฐมนตรีฯ จีนได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมสถานี 
ไฟฟ้าแรงสูงที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และโรงไฟฟ้าพลังงานแสง
อาทิตย์ และศูนย์การเรียนรู ้ กฟผ. อ�าเภอทับสะแก จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ อีกด้วย

กฟผ. สานสัมพันธ์จีน 
แลกเปลี่ยนมุมมองด้านพลังงานไฟฟ้า

EGAT Joins Hands with China to 
Exchange Viewpoints on  

Electric Power
Mr. Kornrasit Pakchotanon, Governor of Electricity 

Generating Authority of Thailand (EGAT), together with 
EGAT senior executives welcomed Mr. Nur Bekri, Vice 
Chairman of the National Development and Reform 
Commission and Director of the National Energy  
Administration, and his group from China on their visit 
to Thailand during July 5 - 7, 2017.  

Presently, electricity companies from China take parts 
with EGAT on electric power development for many 
projects such as mini-hydropower plant development 
and power transmission system. China also provided 
opportunities to EGAT as its groups of officials  
had gone to study work processes at power plants in 
China. Besides of visiting to observe EGAT’s operations, 
this meeting was to exchange viewpoints regarding  
electric power and mutual cooperation on electric  
power development in Thailand and  ASEAN member 
countries in the future.   

After mutual discussion at North Bangkok Power 
Plant, Nonthaburi, the Minister and his group from China 
scheduled to visit a high voltage electricity station in 
Phra Nakhon Si Ayutthaya Province, Thap Sakae solar 
power plant and EGAT Learning Center at Thap Sakae, 
Prachuap Khiri Khan.
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กฟผ. - NECTEC 
ร่วมวิจัยพัฒนารถไฟฟ้าระยะที่ 2

นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ ผู ้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย (กฟผ.) เป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาร่วมวิจัย 
พัฒนาและวิศวกรรม “โครงการวิจัยพัฒนาชุดประกอบรถไฟฟ้า
ดัดแปลงและคู่มือดัดแปลง (EV Kit & Blueprint Project)” โดยมี 
ดร.ศรณัย์ สมัฤทธิเ์ดชขจร ผูอ้�านวยการศนูย์เทคโนโลยอีเิลก็ทรอนกิส์
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมลงนาม เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 
2560 ณ ห้องประชุม 201 ส�านักงานใหญ่ กฟผ. 

การลงนามสัญญาร่วมวิจัยพัฒนาฯ ในครั้งน้ี เพื่อมุ่งขยายผล 
ไปสู่การดัดแปลงรถยนต์ไฟฟ้า EV กับรถยนต์รุ่นอื่น ๆ เพื่อพัฒนา 
และน�าไปใช้ได้ในเชิงพาณิชย์ ซึ่งมีเป้าหมายหลัก คือการดัดแปลง
รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายใน (Internal Combustion  
Engine) ที่ใช้แล้วซึ่งเป็นเครื่องยนต์ท่ีเสื่อมสภาพ ปลดปล่อยไอเสีย
คณุภาพต�า่ เสยีงดงั และความร้อนจ�านวนมากสูส่ิง่แวดล้อม ให้กลายเป็น 
รถยนต์ไฟฟ้า EV ที่สามารถกลับมาใช้งานได้ และเป็นมิตรกับ 
สิง่แวดล้อม ซึง่จะใช้ระยะเวลาในการวจิยันาน 30 เดอืน ใช้งบประมาณ 
ในการวิจัยทั้งสิ้น 60 ล้านบาท โดย กฟผ. สนับสนุนงบประมาณ 
ในการวิจัยราว 25 ล้านบาท และ สวทช. สนับสนุนงบประมาณ 35 
ล้านบาท

EGAT - NECTEC Jointly  
Develop Electric Vehicle; Phase 2

Mr. Kornrasit Pakchotanon, Governor of Electricity 
Generating Authority of Thailand (EGAT) presided over 
the agreement signing ceremony of joint research, 
development and engineering on “EV Kit & Blueprint 
Project”. Meanwhile, Dr. Sarun Sumriddetchkajorn, 
Executive Director of National Electronics and  
Computer Technology Center (NECTEC), National  
Science and Technology Development Agency  
(NSTDA), presented for mutual signing on June 21, 2016 
at the Meeting Room 201, EGAT Headquarters. 

Objective of this signing of joint research,  
development and engineering is to extend results on 
modification of EV and other types of vehicles  
for commercial use. Its main target is to modify vehicles 
with internal combustion engine that releases poor 
quality exhaust with loud noise and causes heat to 
environment to become environment-friendly EV.  
The research period is 30 months with a total budget 
of Baht 60 million. EGAT provides support at Baht 25 
million while NSTDA provides support at Baht 35 million 
for this research and development.   
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กฟผ. ร่วมใจเพิ่มพันธุ์สัตว์น้ำา 
48 ล้านตัว ในพื้นที่ อ.เทพา จ.สงขลา

การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มุ่งเน้นการผลติไฟฟ้า
เพื่อความมั่นคงทางพลังงานในภาคใต้ และความสุขของคนใน
ประเทศ อกีทัง้ยงัให้ความส�าคญักบัการอนรุกัษ์ และฟ้ืนฟส่ิูงแวดล้อม
ในพืน้ทีร่อบโรงไฟฟ้ามาโดยตลอด เห็นได้ชดัจากกิจกรรม “ปล่อย
สตัว์น�า้วยัอ่อนคนืสูธ่รรมชาต”ิ ในพ้ืนที ่ อ.เทพา จ.สงขลา ทีไ่ด้รบั
ความร่วมมอืจาก กรมประมง กลุม่อนรุกัษ์ และประชาชนชาวเทพา
ในการปล่อยสตัว์น�า้ลงสูบ่รเิวณแหล่งน�า้จดืสาธารณะ และชายฝ่ัง
ทะเล ตัง้แต่เดือน มกราคม - เมษายน 2560 ทีผ่่านมา

ทัง้นี ้ได้ด�าเนนิการปล่อยสตัว์น�า้วยัอ่อนเพือ่เพิม่ปริมาณสัตว์น�า้
อย่างต่อเนือ่งโดย 

 - ปล่อยปลาน�า้จืด 4 คร้ัง จ�านวน 100,000 ตัว 

 - ปล่อยลกูปมู้า 6 ครัง้ จ�านวน 48 ล้านตวั

 - ปล่อยสตัว์น�า้เคม็ 1 ครัง้ จ�านวน 3,000 ตวั 

ทัง้นีก้ารเพิม่ปริมาณสตัว์น�า้จะช่วยฟ้ืนฟูระบบนเิวศของชมุชน
ในพ้ืนที ่อ.เทพา และช่วยส่งเสรมิให้ลกูหลาน ชาวเทพาตระหนกั และ
เห็นคณุค่าการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาตติามวถิภีมิูปัญญาท้องถิน่
อกีด้วย

EGAT increases aquatic animals in 
Thepha District, Songkhla  

Province
Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) is 

committed to generating electricity for power security and 
happiness of Thai people. Moreover, we have prioritized 
on environment conservation in the area around the  
power plants all along. It can be seen evidently from the 
activity “Release Young Aquatic Animals Back to the Nature” 
cooperated with Department of Fisheries, environmentalists 
and Thepha people in the area of Thepha District,  
Songkhla Province. In this activity, aquatic animals have 
been released back both to freshwater resources and  
the sea. 

From January to April 2017, EGAT has released young 
aquatic animals continuously as follows:

 - Released 100,000 freshwater fishes (4 times) 

 - Released 48 million blue crabs larvae (6 times) 

 - Released 3,000 sea animals (1 time) 

Not only that releasing aquatic animals could restore 
the ecology in the area of Thepha District, it can also  
make Thepha descendants aware of environmental  
conservation in accordance with the indigenous knowledge.
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การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ร่วมสนับสนุน 
การจดัท�าอาคารศาลาไทยหรอื “Thailand Pavilion” ในงาน Astana 
Expo 2017 ณ กรุงอสัตานา ประเทศคาซัคสถาน จดัข้ึนระหว่างวันที่ 
10 มถินุายน ถงึวันที ่10 กันยายน 2560 ภายใต้แนวคิด “พลงังาน
แห่งอนาคต (Future Energy)” มผีูเ้ข้าร่วมงานกว่า 115 ประเทศ และ
องค์กรระหว่างประเทศอีกกว่า 20 แห่ง โดย กฟผ. ได้สนบัสนนุข้อมลู
ด้านพลังงานหมุนเวียน และโครงการตามแนวพระราชด�าร ิ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ท่ี กฟผ.  
ได้น้อมน�าศาสตร์พระราชามาใช้ในการด�าเนนิโครงการ เช่น โครงการ
ชีววิถี รวมถึงได้สนับสนุนงบประมาณในการบริหารจัดการอาคาร 
ศาลาไทย และสนบัสนนุบคุลากรของ กฟผ. เพือ่เป็นผูช่้วยผูอ้�านวยการ
อาคารศาลาไทยอีกด้วย

ทัง้น้ี Astana Expo TV ได้จดัอนัดับ 5 นทิรรศการทีน่่าเข้าชม
มากทีส่ดุส�าหรับเดก็และเยาวชน จากเสยีงของผูเ้ข้าชมงาน “Astana 
Expo 2017” ซ่ึง “อาคารศาลาไทย” ได้รับคะแนนสงูเป็นอนัดบัท่ี 2 
จาก 115 ประเทศ และอีกกว่า 20 องค์กรระหว่างประเทศ ทีเ่ข้าร่วม
จดัแสดง

“อาคารศาลาไทย” ขึ้นแท่นอันดับ 2 
ในมหกรรมเวิลด์เอ็กซ์โป 

“Thailand Pavilion” Ranks  
the 2nd at the World Expo 

Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) 
has jointly supported on preparation of the Sala Thai or 
“Thailand Pavilion” under the concept “Future Energy” 
at the Astana Expo 2017, which is held at Astana,  
Kazakhstan, from June 10 to September 10, 2017.  
Participants are form 115 countries together with over 
than 20 international organizations. Besides of renewable 
energy information, EGAT as the organization that  
humbly accepts His Majesty King’s Philosophy to apply 
with projects such as Biological way of Life, therefore, 
exhibits details regarding His Majesty King Bhumibol  
Adulyadej’s royal initiated projects. Moreover, EGAT 
offers supporting fund for the Thailand Pavilion  
management and EGAT officials to be the Thailand  
Pavilion Assistant Director as well. 

From opinions of the “Astana Expo 2017”  
participants, Astana Expo TV has ranked 5 top exhibitions 
worth visiting for children and youth accordingly.  
“Thailand Pavilion” received the second-highest score 
among exhibitions organized by 115 countries and  
over than 20 international organizations.
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กฟผ. เปิดบ้านเยี่ยมชม 
สถานีไฟฟ้าน่าน

นายสธุน บญุประสงค์ รองผูว่้าการระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลติ
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) ให้การต้อนรบัหวัหน้าหน่วยราชการ ผู้น�า
ชมุชน เครือข่ายประชารฐั และสือ่มวลชน เยีย่มชมกจิการไฟฟ้า 
และนิทรรศการความมั่นคงระบบไฟฟ้า เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 
2560 ณ สถานไีฟฟ้าแรงสงูจังหวดัน่าน 

สถานไีฟฟ้าแรงสงูจงัหวัดน่าน ก่อตัง้ขึน้เมือ่ปี พ.ศ. 2529 เดมิ
จงัหวดัน่านมกีารใช้ไฟฟ้าเพยีง 3,100 กิโลวตัต์ แต่ปัจจบุนัมกีารใช้
พลงังานไฟฟ้าเพ่ิมขึน้เป็น 70,000 กโิลวัตต์ ตามการขยายตวัของ
เศรษฐกจิและสงัคม อกีทัง้มโีครงการก่อสร้างสายส่งเชือ่มโยงรบั
พลังงานไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสา สาธารณรัฐ
ประชาธปิไตยประชาชนลาว เพือ่รองรบัความต้องการใช้ไฟฟ้าของ
ประเทศ ส่งผลให้ในปี พ.ศ. 2555 กฟผ. ได้ปรบัปรงุสถานไีฟฟ้า
แรงสงูน่าน โดยเปลีย่นเป็นระบบ Gas Insulation Substation 
หรือ GIS ซึง่เป็นเทคโนโลยสีถานไีฟฟ้าแบบใหม่มาใช้งาน สามารถ
ลดการใช้พืน้ทีล่งจาก 400 ไร่ เหลอืเพยีง 100 ไร่ และเสรมิระบบ
ไฟฟ้าของจังหวัดน่านมีความมั่นคงเพิ่มข้ึน สามารถรองรับการ
ขยายตวัทางเศรษฐกจิและสงัคมของจังหวดัและประเทศในอนาคต

EGAT Opens Nan Substation  
to Welcome Visitors

On June 29, 2017 at Nan Substation, Mr. Suthon  
Boonprasong, Deputy Governor of Transmission System, 
Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT)  
welcomed heads of government agencies, community 
leaders,  state-civil society networks and mass media to see 
electricity generating operations and exhibition regarding  
power system stability. 

Nan Substation was established in 1986. In the past, 
electricity consumption at Nan was only 3,100 kilowatts; 
however, it is currently increased to be 70,000 kilowatts due 
to economic and social expansions. To meet with  
electricity consumption demand in the country, the  
transmission system project was implemented to  
accommodate power purchase from Hongsa Thermal  
Power Plant in Lao PDR. As a result, EGAT improved Nan 
Substat ion in year 2012 by using gas insulation  
substation or GIS; a new technology for Substation.  
Consequently, the used area at 400 rais was reduced to be 
only 100 rais while Nan’s electricity system was reinforced 
to serve Nan and Thailand’s economic and social expansions 
in the future.
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ปัญหาภาวะโลกร้อนอนัเน่ืองมาจากการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกเป็นปัญหา 
ที่ทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยให้ความสนใจ และเร่งหามาตรการควบคุม ส�าหรับ
ภาคพลังงานได้มีการพยายามแก้ปัญหาโดยการส่งเสริมและพัฒนาพลังงาน
ทดแทน แต่พลังงานแต่ละประเภทมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันไป ประกอบกับ
ประเทศไทยยังเป็นประเทศก�าลังพัฒนาท่ีมีความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าสูง  
เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและชีวิตความเป็นอยู่ ท�าให้เกิดค�าถามว่าการพัฒนา 
พลังงานทดแทน (Renewable Energy) มาแทนที่พลังงานหลักจากเชื้อเพลิง
ฟอสซิล สามารถท�าได้จรงิหรอื ขอเชญิร่วมค้นหาค�าตอบได้จากกูรดู้านพลงังาน
ทั้งสามท่าน 

3 มุมมอง 
ด้านพลังงานทดแทน  

ส่องอนาคตพลังงานไทย 
“รอดหรือร่วง”

Global warming due to greenhouse gas emissions is a global  
problem on which countries including Thailand have been focusing 
in order to accelerate control measures. Thailand’s energy sector 
has been trying to solve this problem by promoting and developing  
renewable energy. However, each type of energy has different good 
and bad points. In addition, as Thailand is a developing country, 
high quantity of electric power is required for economic and  
living development. Hence, there comes a question if renewable 
energy could be able to replace fossil fuel. Let’s find out answers 
form 3 energy gurus. 

3 Viewpoints 
on Renewable Energy  

Thailand’s Energy Future Will  
“Survive or Perish”
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ภาพรวมสัดส่วนเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าของโลกในขณะน้ี 
อันดับหน่ึงคือเชื้อเพลิงถ่านหิน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40 รองมาคือ 
ก๊าซธรรมชาติ มากกว่าร้อยละ 20 ส่วนพลังงานทดแทนคิดเป็นสัดส่วน
แค่เพียงร้อยละ 7 อย่างไรก็ตาม คิดว่าในอนาคตสัดส่วนของถ่านหิน 
จะลดลงและสัดส่วนของพลังงานทดแทนจะเพิ่มขึ้น ซึ่งประเทศท่ีใช้
พลังงานทดแทนในสัดส่วนสูง ๆ แทบทั้งหมดเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว 
เพราะประเทศเหล่านั้นมีความม่ันคงเกือบทุกด้าน ท้ังเศรษฐกิจคงที่  
ไม่ต้องเร่งพัฒนาสาธารณูปโภคเพราะมีพร้อมแล้ว ส่งผลให้ความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าคงที่ 

รศ.ดร.ภิญโญ มีชำ�นะ 
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Assoc. Prof. Dr. Pinyo Meechumna 
Head of Department of Mining and Petroleum Engineering, 
Engineering Faculty, Chulalongkorn University

Currently, considering the world’s overall proportion 
of fuels used for power generation, coal takes the first 
rank with proportion of 40% followed by natural gas at 
over than 20% and renewable energy at only 7%.  
However, the use of coal will decrease, while renewable 
energy will be used more in the future. Most countries 
that are using high volume of renewable energy are 
developed countries. As almost every aspect in those 
countries are stable, their economies are also secured. 
Those countries do not have rush works on improvement 
of public utilities because everything is already available. 
Subsequently, their demands of power are stable as well. 

แต่ละประเทศมีข้อเด่นและข้อจ�ากัดแตกต่างกันไป 
ฉะนั้นต้องเลือกใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า 
ให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละประเทศ

Each country has its own prominent 
points and limitations. Thus, types  
of fuels for power generation must be 
chosen in accordance with the context 
of each country.
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ตรงกันข้ามกบัประเทศทีก่�าลงัพฒันา ทีต้่องใช้ไฟฟ้าจ�านวนมาก
เพือ่สร้างสาธารณปูโภคขัน้พืน้ฐานให้ประชาชนและสร้างเศรษฐกจิ
ของประเทศให้มั่นคง ส่งผลให้มีความต้องการใช้ไฟฟ้าในปริมาณ
ที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ลองพิจารณาดูว่าไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 
ที่มีความเสถียรน้อยแถมมีราคาต้นทุนสูงน้ัน จะตอบสนองการ
พัฒนาของประเทศได้หรือไม่ 

ประเด็นที่ควรพิจารณาในการเลือกเชื้อเพลิงชนิดใดหรือ 
โรงไฟฟ้าแบบใดในการผลติไฟฟ้า ต้องมอง 4 ด้าน คอื หนึง่ ปัจจยั
ด้านเศรษฐศาสตร์ (ค่าไฟฟ้ามีความเหมาะสม) สอง ปัจจัยด้าน
ความม่ันคงทางพลังงาน (สามารถผลิตไฟฟ้าได้สม�่าเสมอตลอด
เวลา) สาม ปัจจัยด้านเทคโนโลยีทางวิศวกรรม และสี่ ปัจจัยด้าน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ยกตัวอย่างโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ขนาดก�าลังการ
ผลิต 870 เมกะวัตต์ ที่มีนักวิชาการหรือเอ็นจีโอบางกลุ่มเสนอให้
เปลี่ยนเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยยกตัวอย่างนคร 
ดูไบ ที่ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ในทะเลทราย และมีค่าไฟในราคาถูก 
ซึ่งกรณีนี้ต้องมองว่าดูไบไม่มีค่าเวนคืนพื้นท่ี มีแดดแรง
ตลอดปี หันมามองที่ไทย หากมีการปรับเปลี่ยนจริง
กต้็องหาพืน้ทีใ่ห้ได้ประมาณ 16,875 ไร่ จากเดิม

On the contrary, developing  
countries need very high quantities of 
electric power in order to build basic  
public utilities for their people as well as 
stabilizing their economies. Consequently,  
demands of electric power will be gradually increased. 
Therefore, let’s consider whether unstable renewable 
energy with high cost could accommodate the country 
development. 

To choose types of fuels or types 
of power plants for electricity  
generation, there are 4 aspects that 
shall be taken into consideration. 
They include economic factor  

(appropriate electricity charge), energy 
stability (able to generate electricity  

consistently at all time) engineering technology 
and environmental impacts. 

For instance, some technocrats or NGOs requested 
to change Krabi Coal-fired Power Plant with capacity of 
870 megawatts to be a solar power plant. They referred 
to Dubai where solar panels installed in the desert can 
generate electricity with low cost. However, there is 
none of land expropriation compensation in Dubai  
and the sun is shining brightly all year round. For Thailand, 
if we change Krabi power plant to be the solar  
power plant, from existing area of 640 rais, we need  
to increase it to be 16,875 rais. Then, an investment  
budget per unit must be doubled resulting in higher 
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ที่ใช ้พื้นที่ 640 ไร ่ ต ้องเพิ่มงบประมาณการลงทุนต่อหน่วยอีก  
2 เท่า ซึ่งจะส่งผลให้ค่าไฟโดยรวมเพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งพื้นที่ภาคใต้ได้ชื่อว่า 
ฝนแปดแดดสี่ จะท�าให้ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าดีเท่ากับดูไบหรือไม่

“ผมมองว่าแต่ละประเทศมีข้อเด่นและข้อจ�ากัดแตกต่างกันไป 
ฉะนัน้ต้องเลอืกใช้เชือ้เพลงิในการผลติไฟฟ้าให้สอดคล้องกบับรบิทของ
แต่ละประเทศ อย่างที่ผมบอกว่ามี 4 ปัจจัยหลักที่ต้องพิจารณาในการ
เลือกประเภทของโรงไฟฟ้า หากเรามองแต่ด้านสิ่งแวดล้อมด้านเดียว  
มุ่งแต่พลังงานทดแทน โดยอยากเลียนแบบเยอรมนี หรือประเทศท่ี
พัฒนาแล้ว ถามว่าประเทศไทยจะสามารถรับราคาค่าไฟท่ีสูงตามแบบ
เยอรมนี ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 12 บาทต่อหน่วยได้หรือไม่” รศ.ดร.
ภิญโญ กล่าว

ราคาค่าไฟฟ้าภาคครัวเรือนกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป และอาเซียน ปี 2558
Electricity prices of household sectors in European Union and ASEAN, 2015
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electricity charge. Moreover, Southern Thailand is known 
as a region with 8-month rainy season and 4-month 
summer season. Is it possible for us to have solar power 
plants with high efficiency like those in Dubai?

“Each country has its own prominent points and 
limitations. Thus, types of fuels for power generation 
must be chosen in accordance with the context  
of each country. As I said, we must consider 4 aspects. 
If we focus on environmental issue and wish to use  
renewable energy only like in Germany or other  
developed countries, the question is whether we can 
accept higher electricity charge like Germany’s which  
is currently 12 baht per unit?”, said Assoc. Prof. Dr. Pinyo.
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เมือ่เปรยีบเทยีบสดัส่วนการใช้พลงังานทดแทนของประเทศไทย 
กับของโลก พบว่าประเทศไทยมีการใช้พลังงานทดแทน ยกเว้น
พลังงานน�า้ สงูกว่าค่าเฉลีย่ของโลก คอืไทยใช้พลงังานทดแทนคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 21.7 ขณะท่ีภาพรวมท่ัวโลกใช้ในสัดส่วนร้อยละ  
19 ส่วนเชื้อเพลิงอื่น ไทยใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลประมาณร้อยละ 76 
ในขณะที่ภาพรวมทั่วโลกใช้ในสัดส่วนร้อยละ 78 (ข้อมูลปี 2556) 

นอกจากนี้ประเทศต่าง ๆ ในแต่ละภูมิภาคได้เลือกใช้พลังงาน
ทดแทนแตกต่างกนัไปตามแต่ศกัยภาพ ท�าเลทีตั่ง้ และผลประโยชน์
โดยรวมของประเทศ อาท ิประเทศในยโุรป ญ่ีปุน่ และสหรฐัอเมรกิา 
มีสัดส่วนของพลังงานลมสูง รองมาคือแสงอาทิตย์ ส่วนพลังน�้า 
จะน้อยมาก แต่ภมูภิาคในแถบอนิเดยี แอฟรกิา ลาตนิอเมรกิา และ
อาเซียน มีสัดส่วนพลังน�้าสูงมาก รองมาคือลมและแสงอาทิตย์ 

หันกลับมามองที่บ ้านของเราประเทศไทยมีแผนพัฒนา 
พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558 - 2579 
(AEDP2015) โดยตั้งเป้าไว้ว่าเมื่อปลายแผนปี 2579 ไทยจะม ี
พลังงานทดแทนคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30 ของเชื้อเพลิงทั้งหมด 
ที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าของประเทศ เข้าใจว่าคนส่วนใหญ่อยากได้
พลังงานสะอาด พลังงานจากเชื้อเพลิงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
แต่ปัญหาอยูท่ีว่่าต้องมสีดัส่วนเท่าไรถงึจะเหมาะสมกบัประเทศไทย

ดร.บุญรอด สัจจกุลนุกิจ 
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) 

Dr. Boonrod Sajjakunukit 
The Joint Graduate School of Energy and Environment,  
King Mongkut’s University of Technology Thonburi  (KMUTT) 

Comparing proportions of renewable energy usages in 
Thailand and the whole world, except hydropower, Thailand’s 
proportion of renewable energy usage is higher than the 
world’s average proportion. Thailand’s proportion is 21.7%, 
while the world’s overall proportion is 19%. In the meantime, 
Thailand uses fossil fuel for 76%, while the world’s overall 
proportion of fossil fuel usage is 78% (information of 2013).

Countries in each region choose to use different types of 
renewable energy in accordance with their capabilities,  
locations and overall benefits. European countries as well as 
Japan and USA mainly use wind power followed by solar  
power, while hydropower has been used much lesser. However,  

ผมมองเรื่องความมั่นคงเป็นหลัก เมื่อพิจารณา
สัดส่วนในปัจจุบันที่ ไทยใช้ก๊าซฯ ถึงร้อยละ 60  
ค่อนข้างน่าเป็นห่วง ส่วนพลังงานทดแทน
สามารถพัฒนาเพิ่มได้

I focus mainly on the electric power 
stability. Considering Thailand’s current 
fuel proportions in which gas is used for 
60%, it is quite apprehensive. Nonetheless, 
renewable energy can be improved.
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หลายประเทศจัดสรรสัดส่วนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า 
โดยมองความมั่นคงเป็นหลัก คือ มีสัดส่วนเชื้อเพลิงต่าง ๆ ไปใน
แนวทางเดียวกับค่าเฉลี่ยของโลก อาทิ อินโดนีเซีย มาเลเซีย  
มีสัดส่วนเชื้อเพลิงถ่านหินท่ีร้อยละ 40 หรือประเทศญ่ีปุ ่น  
เฉลี่ยสัดส่วนเชื้อเพลิงที่ใช้ทุกประเภทเท่า ๆ กัน คือร้อยละ 25 

“ด้านพลังงานไฟฟ้า ผมมองเรื่องความม่ันคงเป็นหลัก  
เมื่อพิจารณาสัดส่วนในปัจจุบันท่ีไทยใช้ก๊าซฯ ถึงร้อยละ 60  
ค่อนข้างน่าเป็นห่วง ส่วนพลังงานทดแทนสามารถพัฒนาเพิ่มได้ 
แต่หากมีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 30 ต้องมีการเตรียมการรับมือ
ด้านความมัน่คง ไม่เช่นนัน้อาจเกดิปัญหาแบบรัฐเซาท์ออสเตรเลยี 
ประเทศออสเตรเลีย ที่ยกเลิกโรงไฟฟ้าถ่านหินและหันมาใช้
พลงังานทดแทน ท�าให้ใช้พลังงานไฟฟ้าทีม่าจากพลงังานทดแทน
มากถึงร้อยละ 50 ของเชื้อเพลิงทั้งหมด ส่งผลให้เกิดไฟฟ้าดับ 
ทั้งรัฐมาแล้วถึง 3 ครั้งด้วยกัน โดยครั้งล่าสุดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 
2560 ที่ผ่านมา” ดร.บุญรอด กล่าว

for countries including India, Africa, 
Latin America and ASEAN, their  
proportions of hydropower usage 

are very high, followed by wind 
power and solar power.       

Thailand has imposed the Alternative 
 Energy Development Plan B.E. 2558 - 2579 
(AEDP 2015) with target that by 2036, 
Thailand’s proportion of renewable  
energy usage will be 30% of the whole 
fuel used for electricity generation. It could 
be understood that majority of people wish 
to use green energy or energy from 
eco-friendly fuel. However, what are the 
appropriate proportions of fuel usage for 
Thailand?    

Many  count r ie s  se t  up the i r  
proportions of fuels used for power  
generation by focusing mainly on  
stability which means their proportions of 
fuels are aligned with the world’s average 
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proportion. For example, Indonesia and Malaysia’s 
proportions of coal usages are 40%. In Japan, its  
proportions of every type of fuels are equal to one 
another at 25%. 

“I focus mainly on the electric power stability. 
Considering Thailand’s current fuel proportions in which 
gas is used for 60%, it is quite apprehensive.  
Nonetheless, renewable energy can be improved. In 
case proportion of renewable energy is higher than 30%, 
there must be a preparation on security measures. 
Otherwise, we may encounter the same problem which 
happened in the State of South Australia. As the  
coal-fired power plant over there was closed, people 
have to consume power generated by using renewable 
energy for 50% out of the whole fuel. Consequently, 
they experienced power outage throughout the state 
for 3 times. The last time occurred in February 2017”, 
said Dr. Boonrod.
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หลายคนอาจคิดว่าท�าไม กฟผ. เปลี่ยนใจไปมา เมื่อเริ่มแรกมุ่งมั่น
จะสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหนิ มาวนันีพู้ดเรือ่งพลงังานทดแทน ความจรงิแล้ว 
กฟผ. ริเริ่มโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนมาตั้งแต่ปี 2529  
เริม่แรกคอืโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทติย์คลองช่องกล�า่ ขนาดก�าลงัผลิต 19.5 
กิโลวัตต์ (kW) จังหวัดสระแก้ว ต่อมาปี 2532 โรงไฟฟ้าพลังงาน 
ความร้อนใต้พภิพ ขนาดก�าลงัผลติ 300 kW อ�าเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม่ 
ต่อมาปี 2533 สถานีพลังงานทดแทนแหลมพรหมเทพ จังหวัดภูเก็ต 
(แสงอาทิตย์ 8 kW และพลังงานลม 192.35 kW) 

ล่าสุด กฟผ. ได้เปิดโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทับสะแกขนาด  
5 เมกะวัตต์ (MW) และงานวิจัยการพัฒนาโรงไฟฟ้าระบบก๊าซชีวภาพ
หญ้าเนเปียร์ 500 kW ที่ อ�าเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
ซึ่งส่วนใหญ่โครงการของ กฟผ. จะเป็นการด�าเนินโครงการเชิงวิจัย  
เพื่อเป็นต้นแบบให้กับภาคเอกชนน�าไปพัฒนาต่อยอด

ส�าหรับเป้าหมายการพัฒนาพลังงานทดแทนของ กฟผ. ในอนาคต
คือ การเพ่ิมสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเป็น 2,000 
MW โดยเน้นเพิ่มสัดส่วนโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ประเภททุ่นลอยน�้า
และชวีมวลเป็นหลกั ประกอบกบัการพัฒนา Energy Storage และการ
พฒันาการปลกูพชืพลงังาน โดยร่วมกบัสถาบนัการศกึษาและเกษตรกร 
และประมาณปี 2570 - 2579 กฟผ. จะเช่ือมโยงการบริหารจดัการแหล่ง

Mr. Saharath Boonpotipukdee 
Deputy Governor - Renewable and New Energy
Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT)

น�ยสหรัฐ บุญโพธิภักดี 
รองผู้ว่าการพลังงานหมุนเวียน และพลังงานใหม ่
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

Many people may question why EGAT keeps changing 
its policy. At the beginning, EGAT focused on having  
a coal-fired power plant constructed, then EGAT starts 
to talk about renewable energy. In fact, EGAT has initiated 
renewable energy power plant projects since 1986.  
The first plant is Khlong Chong Klum Solar Power Plant 
with the capacity of 19.5 kilowatts (kW) located in Sa Kaeo  
Province. In 1989, a geothermal power plant with the  
capacity of 300 kW was constructed at Fang District, 
Chiang Mai Province. Later in 1990, Promthep  
Alternative Energy Station in Phuket Province was  
established (solar power of 8 kW and wind power of 
192.35 kW). 

Recently, EGAT has opened Thap Sakae Solar Power 
Plant with the capacity of 5 megawatts (MW) including  
a research project on napier grass biomass power plant 
for 500 kW at Thap Sakae District, Prachuap Khiri Khan 
Province. Most of EGAT’s projects are research projects 
to create prototypes so that the private sector can  
have them further developed.

กฟผ. มีความพร้อมและสนับสนุนพลังงานทดแทน
เสมอมา ค�านึงถึงหลัก 3 ด้าน คือ ความมั่นคงทาง
พลังงาน ค่าไฟฟ้ามีราคาเหมาะสม และสิ่งแวดล้อม

EGAT has been prompt for renewable energy 
promotion EGAT concerns mainly on 3 aspects 
including power stability; electricity charge that 
should be appropriate and the environment
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ผลิตไฟฟ้าจากทั่วประเทศ โดยมี smart substation 
และ smart operation ในการติดตามและสั่ง

การพลังงานทดแทน รวมถึงพัฒนาคนให้เป็น
ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานหมุนเวียน โดยมี
ศูนย์กลางอยู่ที่ส�านักงานใหญ่ กฟผ.

“กฟผ. มีความพร้อมและสนับสนุน
พลังงานทดแทนเสมอมา แต่การพัฒนา
พลังงานไฟฟ้า กฟผ. ต้องค�านงึถงึหลกั 3 ด้าน 

คือ หนึ่ง ความม่ันคงทางพลงังาน สอง ค่าไฟฟ้ามี
ราคาเหมาะสมกบัสถานะของประเทศ การพัฒนา

อตุสาหกรรม และไม่กระทบต่อผู้ใช้ไฟฟ้า และสาม ด้าน
ส่ิงแวดล้อม โดยการคิดราคาค่าไฟมาจากการถัว่เฉล่ียต้นทนุเชือ้
เพลิงประเภทต่าง ๆ ส่งผลให้ค่าไฟ ณ ปัจจุบัน (มี.ค. 60) อยู่ที่
ประมาณ 3.50 บาทต่อหน่วย แต่ถ้าหากต้องการมีพลังงาน
ทดแทนในปริมาณมาก ค่าไฟอาจขึ้นมาอยู่ที่ราคา 4 บาทต่อ
หน่วย หากเป็นเช่นนี ้ประเทศไทยจะมคีวามแขง็แกร่งเพยีงพอที่
จะรองรบัราคาค่าไฟได้มากน้อยเพยีงใดทีจ่ะไม่กระทบต่อผูใ้ช้ไฟ
ในทกุภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นครวัเรอืนหรอือตุสาหกรรม แต่หากการ
พฒันาพลงังานได้เดินตามแผนพีดีพี ค่อย ๆ  เพิ่มสัดส่วนพลังงาน
ทดแทน เพิ่มสัดส่วนของถ่านหิน ลดสัดส่วนก๊าซธรรมชาติ ในปี
สดุท้ายของแผนหรอือกีเกอืบ 20 ปีข้างหน้าคอืปี 2579 ราคาค่า
ไฟฟ้าจะอยูท่ีป่ระมาณ 5 บาท/หน่วย แต่หากเราเร่งเพิม่พลงังาน
ทดแทนมากขึ้น ในเร็ววันนี้ราคาอาจปรับเร็วขึ้นด้วยเช่นกัน”  
คุณสหรัฐ กล่าว

เรำคงไม่อำจฟันธงได้ว่ำเชื้อเพลิงใดดีกว่ำเชื้อเพลิงใด 
เพรำะเชื้อเพลิงในกำรผลิตไฟฟ้ำที่ เหมำะสมกับบริบท 
ศักยภำพ และผลประโยชน์โดยรวมของประเทศ คือเชื้อเพลิง
ที่ดีที่สุด ณ เวลำนั้นนั่นเอง

EGAT’s target on the renewable energy 
development is to increase volume of  
electricity generated by using renewable 
energy to be 2,000 MW in the future. 
EGAT mainly focuses on increasing 
proportion of solar power plant on 
buoy and biomass power plant.  
Together with educational institutes and 
agriculturists, we have jointly developed 
energy storage and energy crop planting.  
during 2027 - 2036, EGAT will connect power 
generating management systems from the whole 
country by employing smart substation and smart operation 
to monitor and control renewable energy as well as  
developing human resources to become experts on  
renewable energy. Its center will be at EGAT Headquarters. 

charge will be around 5 Baht/unit only. On the  
contrary, if we increase the usage of renewable  
energy faster, the electricity charge will be higher soon” 
said the Deputy Governor.

We may not be able to conclude that which 
type of fuel is better. The most appropriate fuel for 
power generation in accordance with the context, 
capability and overall benefits of the country at  
a certain time is the best fuel actually. 

“EGAT has been prompt for renewable energy promotion. 
However, to develop electric power, EGAT concerns mainly 
on 3 aspects including power stability; electricity charge 
that should be appropriate with the status of the country 
and industrial development without causing impact on 
electricity users; and the environment. The electricity charge 
is based on average costs of fuels. Presently, it is baht 3.50 
per unit. In case of using higher volume of renewable  
energy, the electricity charge may become baht 4.00 per 
unit. Hence, there is a question whether Thailand is well 
prepared enough to withstand such higher electricity charge 
without impact on electr ic ity users in both of  
household and industrial sectors. Nonetheless, if the power 
development is processed in accordance with the PDP 
whereby proportions of the renewable energy and coal 
are gradually increased, while proportion of gas is decreased, 
in 2036 which is almost 20 years from now, the electricity 
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ทำ � ค ว � ม รู้ จั ก 
“โครงก�รพัฒน�ระบบส่งไฟฟ้�”
Let’s Get to Know  
“Transmission System Development Project”
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คนส่วนใหญ่อาจคุ ้นเคยกับชื่อ กฟผ. 
หรือ “การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย” 
ในฐานะหน่วยงานผู ้ผลิตไฟฟ้าหลักของ
ประเทศไทย แต่บางคนอาจจะยังไม่ทราบว่า 
กฟผ. ยังมีอีกหน้าที่หลัก คือ ด�าเนินการ 
จดัส่งไฟฟ้าทีผ่ลติจากโรงไฟฟ้าของ กฟผ. และ
ที่รับซ้ือจากผู ้ผลิตไฟฟ้ารายอื่นผ่านระบบ 
ส่งไฟฟ้าของ กฟผ. ซ่ึงมีโครงข่ายครอบคลุม
ทั่วประเทศ ที่ระดับแรงดัน 500 กิโลโวลต์ 
(kV) 230 kV 115 kV และ 69 kV เพือ่จ�าหน่าย
ไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)  
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และผู้ใช้ไฟฟ้า
ที่รับซื้อโดยตรง นอกจากนี้ กฟผ. ยังจ�าหน่าย
ไฟฟ้าให้การไฟฟ้าของประเทศเพือ่นบ้านด้วย 
ได้แก่ สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว 
(สปป.ลาว) และมาเลเซีย

ในการจดัส่งไฟฟ้าอย่างมัน่คงนัน้ จะต้อง
มกีารวางแผนและพฒันาระบบส่งไฟฟ้าอย่าง
ต่อเนือ่ง เพือ่ให้ระบบไฟฟ้ามคีวามมัน่คงและ
เชื่อถือได้อยู ่ในเกณฑ์มาตรฐาน และเพื่อ

รองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นในส่วนต่าง ๆ ของประเทศ รวมถึงให้การเชื่อมต่อ 
โรงไฟฟ้าในประเทศและต่างประเทศ เข้าสู่ระบบไฟฟ้าของ กฟผ. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ซึ่งในการวางแผนและพัฒนาระบบส่งไฟฟ้านั้น นอกจากจะมีการสร้างระบบส่งไฟฟ้าเพิ่มเติม
จากทีม่อียูแ่ล้ว ก็ยังรวมไปถึงการปรับปรงุและเปลีย่นอปุกรณ์ เพือ่รกัษามาตรฐานความต่อเนือ่ง 
ในการส่งกระแสไฟฟ้าด้วย

Most people may be familiar with “Electricity Generating Authority of  
Thailand (EGAT)” as the largest power producer in Thailand. However, some may 
not know that EGAT undertakes another major duty; a transmission of electricity 
generated by EGAT’s power plants and of electricity purchased from other 
power producers through EGAT’s power system networks covering the whole 
country with pressure levels at 500 kV, 230 kV, 115 kV and 69 kVs to Metropolitan 
Electricity Authority, Provincial Electricity Authority and other direct  
customers. Moreover, EGAT also distributes power to electricity authorities of  
neighbouring countries including Lao People’s Democratic Republic (Lao PDR) 
and Malaysia.

Continuing transmission system development plans are required to  
standardize power system stability and liability, to serve higher demand on 
power in all parts of the country as well as to efficiently connecting domestic 
and overseas power plants to EGAT’s electricity system. Power transmission 
system development plans comprise additional construction of power  
transmission system and improvement or change of equipment to maintain 
continuity of power transmission.

Normally power cable life span is approximately 40 years in  
average while equipment in high-voltage electricity station can be used for 
around 25 years. In case of breakdown or out - of - order, they would be repaired 
and maintained. However, at the end of their life spans, power cable and 
equipment will become deteriorated, which causes risks to electricity system 

including more maintenance works 
and costs. Moreover, some equipment 
versions may be outdated, so they 
have to be improved or replaced  
accordingly. Subsequently, power 
transmission system development 
throughout the country was originated 
from these reasons. EGAT has divided 
the projects into 5 categories as  
follows: 
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เนื่องจากสายส่งมีอายุการใช้งานโดย
เฉลี่ยประมาณ 40 ปี และอุปกรณ์ในสถานี
ไฟฟ้าแรงสูง มีอายุการใช้งานประมาณ 25 ปี 
โดยในระหว่างอายกุารใช้งานเมื่อสายส่งและ
อปุกรณ์ช�ารดุหรอืเสือ่มสภาพ กจ็ะมกีารบ�ารงุ
รักษาอย่างต่อเนื่อง แต่เมื่อครบอายุการ 
ใช้งานแล้ว สายส่งและอุปกรณ์เสื่อมสภาพ
มากขึน้ เกดิความเสีย่งในระบบส่งไฟฟ้า ท�าให้
ต้องบ�ารงุรักษาบ่อยและมค่ีาใช้จ่ายสงู รวมถึง
มีปัญหาการตกรุ่นของอุปกรณ์บางชนิด จึงมี
ความจ�าเป็นต้องมีการปรับปรุงหรือเปลี่ยน
อุปกรณ์ทดแทน ด้วยเหตุนี้จึงเป ็นที่มา 
ของโครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้า กฟผ.  
ทั่วประเทศ ซึ่งปัจจุบัน กฟผ. แบ่งโครงการ
ดังกล่าวออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้ 

โครงก�รพัฒน�ระบบส่งไฟฟ้�เพื่อรองรับคว�ม
ต้องก�รไฟฟ้�ที่เพิ่มขึ้น

เพื่อตอบสนองความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น ท�าให้สามารถ
จ่ายไฟฟ้าให้ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ และผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไป 
ทั้งในปัจจุบันและที่ขอใช้ไฟฟ้าเพิ่มได้อย่างต่อเน่ือง โดยมี
โครงการทีอ่ยูร่ะหว่างก่อสร้าง คอื โครงการพฒันาระบบส่งไฟฟ้า
ในเขตกรงุเทพฯ และปรมิณฑล โครงการขยายระบบส่งไฟฟ้าใน
ส่วนภูมิภาค และจะเพิ่มโครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าเพ่ือ
รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษขึ้นในอนาคต

โครงก�รพัฒน�ระบบส่งไฟฟ้�เพื่อเสริมคว�มมั่นคง
ระบบไฟฟ้�

เพื่อปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าของ กฟผ. เสริมความมั่นคง
ระบบไฟฟ้าให้การส่งจ่ายไฟฟ้ามีความต่อเนื่องและเพียงพอต่อ
ความต้องการใช้ไฟฟ้า การถ่ายเทพลังงานไฟฟ้าในภาพรวมของ
ประเทศ และยังเป็นการเพิ่มศักยภาพระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรองรับ
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Transmission system development Projects to accommodate 
increasing demand for power consumption

These projects are operated with aims to meet the increasing demand for 
power consumption from existing industrial sector, private sector and general 
users as well as continuing applications for power usage. There are projects 
under construction such as transmission system development in Bangkok and 
perimeter and provincial transmission system expansions. In the future, there 
will be more projects to accommodate power consumption in special economic 
zones as well. 

Transmission system development projects to reinforce power security

EGAT has gradually operated transmission system development projects to 
reinforce power security throughout regions in the country, to ensure continuity 
and sufficiency of power supply and to increase capability of transmission  
system to connect to renewable power plants in accordance with the Government 
policy. In the future, there will be a submarine cable system development 
project operated to Ko Samui District, Surat Thani Province as well. 

Transmission system 
improvement and expansion 
projects 

These projects are operated with 
a ims to improve and replace  
transmission system equipment that 
has been used for a long time at  
substations, transmission system and 
control buildings in high voltage  
substations or add more equipment  
to ensure stability of power supply. 
There are projects under construction 
that are mainly high voltage substations  
and high voltage cables throughout 
the country. 

Transmission system 
development projects to 
accommodate connection to 
new power plants

These projects are operated with 
aims to connect power system to new 
plants owned by EGAT and private 
power producers including power 
purchase system from foreign countries. 
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การเชื่อมต่อโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนตามนโยบาย
รฐับาล ปัจจบุนั กฟผ. ได้ทยอยด�าเนินการปรบัปรงุระบบ
ส่งเพ่ือเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าไปแล้วในท่ัวทุก
ภมูภิาคของประเทศไทย และในอนาคตยงัมแีผนเพิม่เตมิ
ในโครงการพัฒนาระบบเคเบ้ิลใต้ทะเลไปยังอ�าเภอ
เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพ่ือเสริมความมั่นคง
ระบบไฟฟ้าอีกด้วย

โครงก�รปรับปรุงและขย�ยระบบส่งไฟฟ้�ที่
เสื่อมสภ�พต�มอ�ยุก�รใช้ง�น

เพื่อปรับปรุงและเปลี่ยนทดแทน หรือเพิ่มเติม
อปุกรณ์ระบบไฟฟ้าทัง้ในสถานไีฟฟ้า ระบบส่งไฟฟ้า และ
อาคารควบคุมต่างๆ ในสถานีไฟฟ้าแรงสูงที่มีอายุการใช้
งานมานาน เพื่อให้อุปกรณ์ดังกล่าวมีความมั่นคงในการ
ส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า โดยมีโครงการท่ีอยู่ระหว่าง
ก่อสร้างหลายโครงการทัว่ประเทศ โดยเน้นไปในส่วนของ
สถานีไฟฟ้าแรงสูง และสายไฟฟ้าแรงสูง 

โครงก�รพัฒน�ระบบส่งไฟฟ้�เพื่อรองรับก�ร
เชื่อมโยงโรงไฟฟ้�ใหม่

เพื่อรองรับการเชื่อมต่อโรงไฟฟ้าแห่งใหม่ ทั้ง 
โรงไฟฟ้าของ กฟผ. ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน และรับซื้อไฟฟ้า
จากต่างประเทศ ได้แก่ โครงการระบบส่งเพือ่รบัซือ้ไฟฟ้า

The projects comprise transmission system for power purchase form 
independent power producers, transmission system expansions to 
accommodate power purchase form cogeneration systems of small 
power producers as specified in power purchase regulations B.E. 2553, 
transmission system for power purchase form Nam Ngum 3 and Nam 
Theun 1 Hydro power plants, transmission system development at 
areas in Loei, Nong Bua Lamphu and Khon Kaen for power purchase 
from Lao PDR, and transmission system development at areas in 
Ubon Ratchathani, Yasothon and Amnat Charoen for power purchase 
from Lao PDR. 

Transmission system development projects for grid to grid 
interconnection. 

These projects are operated with aim to have power systems of 
Thailand and neighbouring countries connected as grid to grid. The 
projects are taken at existing grid-connected points and potential 
areas that are expected to have grid-connected points constructed 
or expanded in the future to accommodate ASEAN Power Grid  
development.
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จากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ โครงการขยายระบบส่งไฟฟ้าหลักเพื่อ
รองรับโรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กระบบ Cogeneration ตาม
ระเบยีบการรบัซือ้ไฟฟ้าปี พ.ศ. 2553 โครงการระบบส่งเพ่ือรบัซือ้ไฟฟ้า
จากโรงไฟฟ้าพลังน�้าเขื่อนน�้างึม 3 และน�้าเทิน 1 โครงการพัฒนาระบบ
ส่งไฟฟ้าบรเิวณจงัหวดัเลย หนองบวัล�าภ ูและขอนแก่น เพือ่รบัซือ้ไฟฟ้า
จากโครงการใน สปป.ลาว โครงการพฒันาระบบส่งไฟฟ้าบริเวณจงัหวดั
อุบลราชธานี ยโสธร และอ�านาจเจริญ เพื่อรับซ้ือไฟฟ้าจากโครงการ 
ใน สปป.ลาว

โครงก�รเพื่อเชื่อมโยงระบบส่งไฟฟ้�ระหว่�งประเทศระบบ
ต่อระบบ

เพื่อเป็นการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าในลักษณะระบบต่อระบบ  
(Grid to Grid) ระหว่างประเทศไทย และประเทศเพ่ือนบ้านในจุด 
เชื่อมโยงท่ีมีอยู่แล้ว และจุดเชื่อมโยงท่ีคาดว่าจะก่อสร้างหรือขยายใน
อนาคต เพื่อรองรับการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียน (ASEAN 
Power Grid) และเพื่อความมีเสถียรภาพ มีความเชื่อถือได้

ปัจจุบัน กฟผ. และรัฐวิสาหกิจลาว (ฟฟล.) แลกเปล่ียนพลังงาน 
(น�าเข้า/ส่งออก) ผ่านการเชือ่มโยงระบบไฟฟ้าในแรงดนั 115 kV บรเิวณ
แนวชายแดนไทย - สปป.ลาว จ�านวน 5 จุด (หนองคาย - เวียงจันทน์ / 
บึงกาฬ - ปากซัน /นครพนม - ท่าแขก / มุกดาหาร 2 - ปากบ่อ /  
สิรินธร - บังเยาะ) อีกท้ัง กฟผ. และการไฟฟ้าของประเทศมาเลเซีย 
(TNB) แลกเปลี่ยนพลังงานผ่านการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าด้วยแรงดัน  
300 kV HVDC 

 เสาส่งไฟฟ้าแรงสงู หรอืเสาโครงเหลก็ต้นยกัษ์ทีต่ัง้ตระหง่านตัง้แต่
เหนือจรดใต้ เพื่อเป็นหลักยึดสายส่งไฟฟ้าแรงสูง ท่ีเปรียบเสมือน
เส้นเลอืดใหญ่คอยล�าเลยีงพลงังานไฟฟ้าไปยงัทกุหนทกุแห่ง เพือ่ทกุชวีติ
ในประเทศไทยโดย กฟผ. สัญญาว่าจะคอยเฝ้ารักษาและดูแลให ้
เส้นเลือดใหญ่เหล่านี้ สามารถท�าหน้าที่ได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง  
เพื่อความสุขของคนไทยตลอดไป

Currently, EGAT and Lao Holding State Enterprise 
(LHSE) exchange power (import/export) through 5 
grid-connected points with pressure at 115 kV, which 
are located along Thailand - Lao PDR border areas (Nong 
Khai - Vientiane / Bueng Kan - Pakxan / Nakhon Phanom -  
Thakhek / Mukdahan 2 - Pak Bo / Sirinthon - Bang Yor). 
EGAT and Tenaga Nasional Berhad (TNB) of Malaysia 
also exchange power through grid-connected point  
with pressure of 300 kV HVDC. 

Similar to blood vessels, the overhead high voltage 
cables on gigantic steel towers or high voltage  
transmission towers which are towered along the way 
from north to south, transmit electric power to  
everywhere for everyone in Thailand. EGAT promises 
that EGAT shall always look after and maintain these 
blood vessels, so that they could work perfectly to 
ensure happiness of Thai forever.
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พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานสะอาดที่หลายคนเทใจให้มากที่สุด เพราะเป็นแหล่งพลังงาน 
ให้มนุษย์ได้ใช้ฟรีไม่มีวันหมด ทั้งยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โครงก�รโซล�ร์เซลล์บนผืนน้ำ� 
ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

 The Biggest Solar Cell Project on Water  
Surface in Thailand
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“แสงอาทติย์” นอกจากจะให้พลังงานความร้อน ให้แสงสว่าง และความอบอุน่แก่โลกแล้ว 
แสงจากดวงอาทิตย์ยังสามารถน�ามาใช้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้ ซึ่งในภาคของการผลิตไฟฟ้านั้น 
พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานสะอาดที่หลายคนเทใจให้มากที่สุด เพราะเป็นแหล่งพลังงาน
ให้มนุษย์ได้ใช้ฟรีไม่มีวันหมด ทั้งยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

อย่างไรกต็าม การผลติไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทติย์ยงัคงมข้ีอเสยีในเรือ่งการสิน้เปลอืงพืน้ที่
ตดิตัง้ อาท ิหากต้องการพลังงานไฟฟ้าเพยีง 1 เมกะวตัต์ ต้องใช้พืน้ทีใ่นการตัง้แผงโซลาร์เซลล์
มากถึง 13 ไร่ การติดตั้งบนพื้นดินนั้น อาจต้องเสียพื้นที่เป็นจ�านวนมาก ซึ่งอาจหมายรวมถึง
พื้นที่การเกษตรและป่าไม้ด้วย 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้วิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนอย่าง 
ต่อเนือ่ง และเตรยีมเปิด “โครงกำรผลติไฟฟ้ำเซลล์แสงอำทติย์บนทุน่ลอยน�ำ้ขนำดใหญ่ท่ีสดุ
ในประเทศไทย ณ อ่ำงเก็บน�้ำโรงไฟฟ้ำวังน้อย” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งการติดตั้ง 
บนผิวน�้า นอกจากจะลดการใช้พื้นที่โดยเปล่าประโยชน์แล้ว ยังช่วยลดการระเหยของน�้า  
ส่งผลให้สามารถใช้ทรัพยากรน�้าได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุดอีกด้วย

“Solar power is the most 
favorite green energy 
since it is a free source of  
environmentally friendly 
power that can be used 
without ceasing”

Beside of thermal power, light and warmth, “sunlight” can be used for 
electricity generation. In power industry, solar power is the most favorite green 
energy since it is a free source of environmentally friendly power that can be 
used without ceasing. 

Nonetheless, electricity generation from solar power takes up a lot of space 
for solar panel installation. In case of generating power for 1 megawatt, it requires 
13 rais for solar panel installation. Thus, installing solar panels on ground may 
consume a lot of lands including agricultural and forest areas. 

Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) has researched and  
developed renewable energy continually. Moreover, EGAT is going to launch 
the project: “The Biggest Solar Cells on the Buoy in Thailand, in Wong Noi 
Power Plant’s Reservoir”, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province. The project helps 
reduce waste of land and water evaporation. Consequently, it results in 
maximum benefits from water resource usage.

GOJIGA - IKE Floating Solar System ภาพ : Ciel & Terre
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โครงการผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน�้า ณ อ่างเก็บน�้า 
โรงไฟฟ้าวังน้อย มีขนาดก�าลังผลิตติดตั้ง 2.6 เมกะวัตต์ บนพื้นที่ 20 ไร่ 
สามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 2,143 ตันต่อปี  
ใช้เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกซิลิคอน (c-Si) ติดตั้งแบบคงท่ีบนทุ่นลอยน�้า  
ซึ่งเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกซิลิคอนนั้น เป็นชนิดที่มีประสิทธิภาพสูง 
มีอัตราการเส่ือมสภาพต�่า ทั้งยังใช้พื้นที่ติดตั้งน้อย ท�าให้มีค่าใช้จ่ายด้าน
โครงสร้างและอุปกรณ์ต่าง ๆ ลดลง 

ค่าพลังงานแสงอาทิตย์เฉลี่ยของประเทศไทยอยู่ท่ี 5 kWh/m2/year 
(ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน) โดยแต่ละจังหวัด
ค่าพลังงานแสงอาทิตย์มีค่าใกล้เคียงกันมาก ซึ่งหมายความว่าในการติดตั้ง
แผงโซลาร์เซลล์เพือ่การผลติไฟฟ้า ไม่มจีงัหวดัไหนได้เปรยีบหรอืเสยีเปรยีบ
ไปกว่ากัน แต่การเลือกสถานท่ีติดตั้งแผงน้ัน กลับเป็นสิ่งที่ส�าคัญกว่า  
ตามคุณสมบัติทางเทคนิคของแผงโซลาร์เซลล์ ประสิทธิภาพการท�างาน 
ของแผงโซลาร์เซลล์จะสูงขึ้นเม่ืออุณหภูมิต�่าลง ซ่ึงการติดตั้งบนน�้าซึ่งมี
อุณหภูมิต�่ากว่าบนดิน จึงส่งผลให้ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าของ 
แผงโซลาร์เซลล์เพิ่มขึ้นประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์

The project’s installed capacity is 2.6  
megawatts with consumption of space for 20 rais. 
It helps reduce quantity of carbon dioxide  
emissions for 2,143 tons per year. The low  
deterioration rate solar cells with crystalline  
silicon (c-Si) are permanently installed on the 
buoy which requires less space. Expenses relevant 
to its structure and equipment are reduced  
subsequently. 

The average solar radiation in Thailand is  
5 kWh/m2/year (source: Department of Alternative 
Energy Development and Efficiency). The solar 
radiation at each province is almost similar when 
compared to one another, which means that 
every province will equally gain the same benefits 
from solar panel installation. However, choosing 
locations for solar panel installation is more important.  

โครงการผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน�้าขนาดเล็ก ณ อ่างเก็บน�้าเขื่อนศรีนครินทร์ 
Solar power plant on small buoys at Srinagarind Dam
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ในด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สามารถคลายความกังวล 
ได้เลยว่า โครงการผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน�้า ณ  
อ่างเกบ็น�า้โรงไฟฟ้าวงัน้อย ไม่มผีลกระทบแต่อย่างใด เนือ่งจากจะเน้น 
พฒันาในพ้ืนทีแ่หล่งน�า้ทีถ่กูสร้างขึน้ เช่น อ่างเกบ็น�า้ หรอืเขือ่นทีร่บัน�า้ฝน 
ซึ่งมักจะมีสิ่งมีชีวิตหรือสัตว์น�้าน้อยมาก โดยมีข้อสันนิษฐานว่า  
การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนผิวน�้ามีผลท�าให้การสังเคราะห์แสงของ
พืชน�้า ซึ่งเป็นกระบวนการผลิตของออกซิเจนในน�้าลดลง แต่ในกรณี
ที่อ่างเก็บน�้านั้นเป็นอ่างเก็บน�้าที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะเจาะจง เช่น 
อ่างเก็บน�้าในโรงไฟฟ้าหรืออ่างเก็บน�้าเพื่อรอการผลิตน�้าประปา ซึ่ง
ไม่มีสิ่งมีชีวิตในน�้า ผลกระทบจากโครงการฯ ก็จะมีแต่ผลด้านดีคือ 
ช่วยให้คณุภาพน�า้ดขีึน้จากการลดการเตบิโตของพืชน�า้ อาท ิสาหร่าย
และพืชดอก ซึ่งท�าให้เกิดสารพิษในแหล่งน�้า และช่วยลดการระเหย
ของน�้า

หรือในกรณีหากแหล่งน�้าน้ันเป็นเข่ือนขนาดใหญ่ของ กฟผ.  
ถือได้ว่าเกิดผลกระทบน้อยมาก โดยหากเปรียบเทียบพื้นที่ติดตั้ง
โครงการผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน�้าขนาดใหญ่ใน
อนาคตขนาด 30 เมกะวัตต ์ จะใช ้พื้นท่ีประมาณ 300 ไร ่ 

Due to solar panels’ technical features, they could function 
better on lower temperature. Therefore, having solar panels 
installed on water surface where their temperature is 
lower than the ground temperature can cause higher  
capability on power production for 10%.

Regarding environmental issue, the project shall cause 
none of impact on environment because it is operated in 
water sources such as reservoirs or dams that are used for 
reserving rainwater with few living creatures or aquatic 
animals. There is assumption that solar panel installation 
on water surface may cause effect on photosynthesis of 
aquatic plants, which means oxygen production by plants 
in the water will be decreased. However, having solar 
panels installed in water sources, where no aquatic animals 
live in such as power plant’s reservoirs or reservoirs used 
for water supply production, will only cause positive  
impacts; for instance, a better quality of water due to 
decrease of aquatic plants such as algaes and flowering 
plants that produce poison in water and help reduction 
of water evaporation. 

Even though the water sources are huge dams, the 
environmental impact will be less. In case of having solar 
panels installed on the big buoy with capacity of 30  
megawatts, the space consumed will be 300 rais or 0.48 
square kilometer. Normally, areas of huge dams are larger than 
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หรอื 0.48 ตารางกโิลเมตร โดยพืน้ทีอ่่างเกบ็น�า้ในเขือ่นส่วนใหญ่มขีนาด
มากกว ่า 100 ตารางกิโลเมตร เช ่น เ ข่ือนศรีนครินทร ์ 419  
ตารางกิโลเมตร เขื่อนรัชชประภา 185 ตารางกิโลเมตร ซึ่งจะเห็นว่า 
คิดเป็นสัดส่วนไม่ถึง 1 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่เก็บน�้าทั้งหมด

โครงการผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน�้า ณ อ่างเก็บน�้า
โรงไฟฟ้าวังน้อย นับเป็นการต่อยอดจากงานโครงการวิจัยของ กฟผ.  
จากโครงการผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์บนทุนลอยน�้าขนาดเล็ก ณ  
อ่างเกบ็น�า้เขือ่นศรนีครนิทร์ ก�าลงัผลติตดิตัง้เพยีง 30 กโิลวตัต์ ไปสูก่าร
พัฒนาเป็นโครงการใหญ่อย่างเป็นรูปธรรมในอนาคต กฟผ. เตรียม
ก่อสร้างเพิ่ม ณ อ่างเก็บน�้าโรงไฟฟ้ากระบี่ และด้วยความพร้อมในการ
ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยี คาดว่าขนาดของโครงการผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ 
บนทุ่นลอยน�้าจะใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ อย่างแน่นอน

จ.พระนครศรีอยุธยำ 
ค่ำพลังงำนแสงอำทิตย์เฉลี่ย 

Average solar radiation at Phra 
Nakhon Si Ayutthaya Province

4.99 kWh/m2/day 
(1,821.35 kWh/m2/year)

จ.รำชบุรี 
ค่ำพลังงำนแสงอำทิตย์เฉลี่ย 

Average solar radiation at 
Ratchaburi Province

4.90 kWh/m2/day 
(1,788.50 kWh/m2/year)

แผนที่ศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์
Map showing capacity of solar power

ที่มา:กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน 
ค่าพลังงานแสงอาทิตย์เฉลี่ยของประเทศไทย 5 kWh/m2/day (1,800 kWh/m2/year)

Source: Department of Alternative Energy Development and Efficiency,  
the Ministry of Energy, Thailand’s average solar radiation

38

45

100 square kilometers; for example, the reservoir 
area of Srinagarind Dam is 419 square kilometers 
while the reservoir area of Rajjaprabha Dam is 185 
square kilometers. Therefore, proportion of space 
for solar panel installation is less than 1% of the 
total area of each dam’s reservoir. 

EGAT’s research project on 30-kilowatt solar cells 
installed on the small buoy in the reservoir of  
Srinagarind Dam has been further developed to 
become tangible project at Wang Noi Power Plant. 
EGAT is now preparing to operate a similar project 
at Krabi Power Plant as well. With preparedness to 
support electricity generation from renewable  
power and advance of technology, scales of projects 
concerning solar cells installed on the big buoy will  
certainly become greater. 
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ทุ่นลอยน�้า
Buoy 
2 MW

โรงไฟฟ้าวังน้อย
Wang Noi Power Plant

อ่างเก็บน�้าที่ 1
Reservoir 1

โครงการผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ติดตั้งบนทุ่นลอยน้ำา โรงไฟฟ้าวังน้อย
The Project “Solar Cells installed on the Buoy” at Wong Noi Power Plant

ก�าลังผลิตติดตั้ง
Installed Capacity

2.6 เมกะวัตต์
2.6 Megawatts

ค่าพลังงานแสงอาทิตย์
Solar Radiation

4.99 kWh/m2/day

ผลิตพลังงานไฟฟ้า
Electricity Productivity

3.75 ล้านหน่วย/ปี
3.75 Million Units/Year

ทดแทนน�้ามันเตา 
(ในการผลิตไฟฟ้า)
Substitute for Fuel Oil 
(Used for Electricity 
Generation)

1.05 ล้านลิตร/ปี
1.05 Million Liters/Year

ลดการปล่อย CO
2

Reduction of CO
2
 Emissions

2,143 ตัน/ปี
2,143 Tons/Year

ลดการระเหยของน�้า
Reduction of Water 
Evaporation

34,117 ลูกบาศก์เมตร/ปี
34,117 Cubic Meters/ Year

พื้นที่โครงการ
Project Area

20 ไร่
20 Rais

พื้นที่อ่างเก็บน�้า
Reservoir Area

45 ไร่
45 Rais

ติดตั้งแล้วเสร็จและ 
จ่ายไฟเข้าระบบ (COD)
Commercial Operation 
Date (COD)

ธันวาคม 2561
December 2018
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Care & Share เพราะเราใส่ใจ

ทั บ ส ะ แ ก เ ป ็ น อ� า เ ภ อ ห นึ่ ง ใ น จั ง ห วั ด
ประจวบคีรีขันธ์ มีพื้นที่ 518 ตารางกิโลเมตร  
อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 322 กิโลเมตร  
ซึ่งประจวบคีรีขันธ์ถือเป็นอีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยว
ยอดนิยมของคนไทย 

นอกจากหาดทราย สายลม และแสงแดด 
ที่สวยงามแล้ว ปัจจุบันหากใครได้มีโอกาสแวะไป
อ�าเภอทบัสะแก ยงัมอีกีสถานทีห่นึง่ทีอ่ยากแนะน�า
ให้ไปเยีย่มชม ศนูย์กำรเรยีนรู ้กฟผ. ทบัสะแก หรอื 
ศูนย์กำรเรียนรู้ “คิดดี” ซึ่งเปิดตัวไปเมื่อเดือน
พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา

ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ เป็นเสมือนของขวัญชิ้นพิเศษที่ กฟผ.  
มอบให้กับสังคมและชุมชน เพื่อเป็นแหล่งเล่นอย่างมีความรู้  
และเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สนุกสนาน

This learning center is a playground where people  
can gain knowledge by playing. It is a special 
present given to society and community by EGAT.

ศูนย์ก�รเรียนรู้ “คิดดี” 
พร้อมมอบความรู้สู่สังคม

 EGAT Learning Center, Thap Sakae is Ready 
to Provide Knowledge to Society 
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ศูนย์การเรียนรู้ “คิดดี” เป็นอาคารที่ให้ความรู้เกี่ยวกับพลังงาน
ไฟฟ้าและภารกิจของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  
รวมทัง้โรงไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ  โดยเน้นเรือ่งพลงังานทดแทน เพือ่ให้เป็น 
แหล่งศึกษาเรียนรู้ โดยน�าเสนอในรูปแบบเสมือนการมาเที่ยวสวนสนุก 

เพื่อให้เยาวชนมีความตื่นตาตื่นใจ
ใคร ่อยากเรียนรู ้  ตั้งอยู ่บริเวณ 
ฝั่งตรงข้ามของโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ทับสะแก

จุดเด่นของอาคารศูนย์การ
เรียนรู ้ด ้านพลังงานแห่งนี้ เป ็น
อาคารประหยัดพลังงานบนพื้นที่
ประมาณ 1,700 ตารางเมตร การ
ออกแบบผสมผสานแนวคดิลกัษณะ
ของอาคารพื้นถิ่นและรูปลักษณ์
ของเรือใบที่ มี เส ้นสายการโยง  
การยดึ มาประยกุต์ใช้ในการออกแบบ
อาคาร นอกจากนีย้งัมหีอคอยชมววิ
สูงเท่ากับอาคารประมาณ 4 - 5 ชั้น 

เพื่อให้สามารถขึ้นไปชมวิวโดยรอบโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงาน
ทดแทนทบัสะแก โดยจะมลีฟิต์ไว้บรกิารเพือ่ให้ประชาชนทกุเพศทกุวยั
สามารถขึ้นไปชมวิวได้สะดวก

Thap Sakae is a district with the area of 518 square kilometers 
in Prachuap Khiri Khan Province. It is far from Bangkok for 
322 kilometers approximately. Prachuap Khiri Khan is one 
among provinces deemed as Thai favorite tourist attraction. 

In addition to wonderful beach, wind blowing and  
sunshine, if anyone has a chance to stop by at Thap Sakae, 
there is one more place recommended for visiting presently. 
It is EGAT Learning Center, Thap Sakae or “Think Well”  
Learning Center which was officially opened in May 2017. 

“Think Well” Learning Center is a building where  
knowledge regarding electric power, Electricity Generating 
Authority of Thailand (EGAT)’s missions and various kinds of 
power plants that focus on renewable energy are exhibited. 
Its learning atmosphere is like an amusement park ambience 
where youth can enjoy and be excited by spectacular  
surroundings. “Think Well” Learning Center is opposite to 
Thap Sakae Solar Power Plant.
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ศูนย์การเรียนรู้ “คิดดี” สอดแทรกความสนุกสนานในทุก ๆ โซน 
การจัดแสดงคล้ายการเล่นในสวนสนุก ผู้ชมจะมีความสุข ต่ืนเต้น  
และสนุกสนานในการเข้าชม การออกแบบอาคารมีลักษณะเฉพาะตัว 
ที่ค�านึงถึงสภาพแวดล้อม มีความสวยงามและร่มรื่น ทางเข้าอาคาร 
จะเดินผ่านสระน�้าขนาดใหญ่ เปรียบเสมือนท้องทะเล ตัวอาคารม ี
เส้นสายโยงยึดในลักษณะของเรือใบ 

 พืน้ทีจ่ดัแสดงภายในอาคาร แบ่งเป็นน�าเสนอทัง้หมด 7 โซน ได้แก่ 

โซนที่ 1 โถงคิดดี โถงส่วนต้อนรับโดยมีน้องมาสคอตคอยให้ 
ค�าแนะน�าโซนต่าง ๆ ภายในศูนย์การเรียนรู้ 

โซนที่ 2 พลังงำนคือชีวิต โรงภาพยนตร์ 4 มิติ ผู้เยี่ยมชมจะได้ 
ตื่นตาตื่นใจไปกับการค้นพบต้นก�าเนิดของแหล่งพลังงานต่าง ๆ ในโลก 
สู่พัฒนาการการผลิตไฟฟ้าในประเทศไทย รวมถงึการสร้างสรรค์พลงังาน
หมุนเวียน เพื่อสร้างชุมชนและโลกที่น่าอยู่ 

โซนที่  3 โลกแห ่งพลังงำน มาร ่วมกันค ้นหาค�าตอบว ่า  
“ไฟฟ้ามาจากไหน” เรียนรู้ประเภทของโรงไฟฟ้าและระบบส่งไฟฟ้า 
พร้อมสนุกสนานไปกับโมเดลโรงไฟฟ้าและกระบวนการผลิตไฟฟ้าแบบ
ครบวงจร 

This learning center is an energy-efficient building 
located on an area of 1,700 square meters. Its conceptual 
design is a mixture of local building and image of sailboat 
in which tow and anchorage are applied for the building 
decoration. Moreover, there is a tower, which is as tall 
as 4 - 5 storey building, with observation deck for visitors 
to enjoy Thap Sakae Solar Power Plant’s surroundings. 
An elevator is available to serve everyone who wishes 
to go up to the observation deck.

In every zone at the “Think Well” Learning Center, 
exhibitions are displayed in forms of playing activities in 
the amusement park. Visitors can enjoy, have fun and 
be excited while roaming around the place. The building 
itself is unique with environment-friendly design.  
Focusing on artistry and green area, a huge pond that 
symbolizes the sea is located right at the entrance of 
the building decorated with rope links like the sailboat.

 Exhibition area in the building is divided into 7 zones 
which comprise: 

Zone 1 is a Think - Well located at a reception hall. 
There are mascots who will host and introduce to visitors 
details of zones in the learning center. 

Zone 2 is a 4-dimesional theater: Energy is Life.  
Audiences will be astonished by a discovery of original  
sources of power in the world, development of power  
generation in Thailand and renewable power creation to 
build livable communities and a better world. 

Zone 3 is a World of Energy where visitors will  
find out “where electricity is from” including types of  
power plants and power transmission system while enjoying  
models of power plants and complete power generation 
process. 
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โซนที่ 4 สวนสนุกพลังงำน สวนสนุกที่สอดแทรก
ความรู้เกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 4 
ประเภท ได้แก่ พลงังานแสงอาทิตย์ พลงังานลม พลงังาน
น�้า และพลังงานชีวมวล (หญ้าเนเปียร์) ผ่านเทคนิค 
การจัดแสดงต่าง ๆ

โซนที่ 5 หมู่บ้ำนทับสะแก เรียนรู้เรื่องราวและวิถี
ชีวิตของชาวชุมชนทับสะแกตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน 
สะท้อนภาพมุมมองของชาวทับสะแก ชุมชนซ่ึงอยู ่
เคียงคู ่กับโรงไฟฟ้าของ กฟผ. และคอยช่วยเหลือ 
เกื้อหนุนซึ่งกันและกันเสมอมา 

โซนท่ี 6 เปลีย่นเรำ เปลีย่นโลก มาช่วยกันสร้าง
หมู่บ้านพลังงานสะอาด ผ่านกิจกรรมระบายสีน้องคิดดี
พร้อมผองเพื่อน 

และโซนที่ 7 จุดชมวิว ชมทุ่งเซลล์แสงอาทิตย ์
ผ่านกล้องส่องทางไกล สอดแทรกความรู้เรื่องประเภท 
ของเซลล์แสงอาทิตย์ 

ศนูย์การเรยีนรู้แห่งนี ้เป็นเสมอืนของขวญัช้ินพเิศษ
ที่ กฟผ. มอบให้กับสังคมและชุมชน เพื่อเป็นแหล่งเล่น
อย่างมีความรู้ และเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สนุกสนาน เชื่อได้
เลยว่า ทุกคนจะสนุกไปกับโลกของพลังงานไฟฟ้าอย่าง
แน่นอน

Zone 4 is an Energy Amusement Park where knowledge  
regarding 4 types of renewable energy resources including solar, wind, 
water and biomass (napier grass) are demonstrated via presentation 
techniques.

Zone 5 is a Thap Sakae Village where visitors can learn history 
and way of life of people in Thap Sakae community from the past 
up to the present. They reflect Thap Sakae villagers’ points of view 
as community that has been coexisting with EGAT power plant and 
that both of them have always supported one another. 

Zone 6 is Change Yourself, Change the World where a green 
energy village is built up through coloring activity by Nong Kiddee 
and friends. 

And Zone 7 is a Viewpoint where visitors can enjoy solar panel 
field via binoculars and gain knowledge regarding types of solar cells.

This learning center is a playground where people can gain 
knowledge by playing. It is a special present given to society and 
community by EGAT. Definitely, everyone will have much fun  
exploring the world of energy. 
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เดินทางเพียงสองชั่วโมงนิด ๆ จากกรุงเทพฯ ถึงอ�าเภอสีค้ิว จังหวัด
นครราชสีมา ไม่ไกลจากโรงไฟฟ้าล�าตะคองชลภาวัฒนา เลี้ยวขวาเข้าซอย 
ข้ึนสู่เขายายเท่ียง ด้านบนมีคนไม่มากนักท่ีรู้ว่า มีแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ
พร้อมกับจุดชมวิวบนหน้าผาที่งดงามซ่อนตัวอยู่ 

จากป่าท่ีรกร้างบรเิวณน้ีพลกิฟ้ืนมาเป็นป่าชมุชนได้ เพราะความร่วมแรง 
ร่วมใจระหว่าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กับชาวบ้าน  
ที่ช่วยกันปลูกป่าต้นน�้าบนเขายายเที่ยง ซึ่งเปรียบเสมือน “หลังคา” โคราช 
จนกลายเป็นป่าท่ีค่อย ๆ อุดมสมบูรณ์ เป็นสมบัติท่ีหวงแหนของชุมชนใน 
ทุกวันนี้

คืนผืนป่าเขายายเที่ยง 
คืนชีวิตให้ชุมชน

Just 2 hours driving from Bangkok to Sikhio District, Nakhon 
Ratchasima Province, there is a location of Lamtakong 
Jolabhavadhana Hydropower Plant. Then, turning right to Khao 
Yai Tieng Mountain, there are an ecotourism destination and a 
scenic viewpoint on a spectacular cliff hidden right there where 
only a few people had ever seen.

Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) and villagers 
have joined hands to gradually turn a weald to be a plentiful 
community forest. An upstream forest on top of Khao Yai Tieng 
Mountain, which is liken to a “roof” of Korat, was revived. From  
a neglected and deserted place, Khao Yai Tieng forest at  
present becomes a high value property of community.

Khao Yai Tieng Reforestation, 
Community Restoration
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อ่างพักน�้าตอนบน โรงไฟฟ้าล�าตะคองชลภาวัฒนา The Upper Reservoir, Lamtakong Jolabha Vadhana Hydro Power Plant
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ฟื้นผืนป่�เข�ย�ยเที่ยง 

“เดิมป่าชุมชนบริเวณนี้มีสภาพรกร้าง ทั้งท่ีเป็นป่าต้นน�้าของ 
โคราช และมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ชุมชนเราอยากได้ป่ากลับคืนมา  
เพราะทีน่ีข่าดแคลนน�า้ในการท�าเกษตร ปลกูอะไรกไ็ม่ค่อยได้ผล กระทัง่
ปี 2537 กฟผ. เข้ามาด�าเนินการก่อสร้างเขื่อนล�าตะคองที่อ�าเภอ 
ปากช่องและทีบ้่านเขายายเทีย่ง อ�าเภอสคีิว้ มกีารท�างานพฒันาคุณภาพ
ชีวิตชุมชนควบคู่กันไปด้วย มีการส่งเสริมอาชีพการเกษตร แต่เนื่องจาก
บนเขายายเที่ยงไม่มีน�้า จึงไม่ค่อยประสบความส�าเร็จมากนัก

ต่อมาในปี 2554 กฟผ. ได้เข้ามาพุดคุยกับชุมชน และมีแนวคิด 
ร่วมกนัในการพฒันาคณุภาพชวีติ โดยการใช้ทรพัยากรป่าไม้ซึง่หมูบ้่าน
ของเราอยู่ในพื้นที่ป่าอยู่แล้ว มาบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ท่ียั่งยืน 
โดยจัดโครงการป่าชุมชน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการป่าชุมชนบ้าน 
เขายายเทีย่งขึน้ โดย กฟผ. ช่วยเหลอืเรือ่งงบประมาณ การด�าเนนิการ 
ต่าง ๆ มทีัง้การปลกูป่าทดแทนและการท�าฝายชะลอน�า้” นำยพรพรรณ 
โทมโคกกรวด ผูใ้หญ่บ้านหมูท่ี่ 6 บ้านเขายายเทีย่งเหนอื ซ่ึงเป็นพืน้ทีข่อง
ป่าชมุชน เริม่ต้นเล่าให้เราฟัง

“In the past, this area was a wilderness even it was 
the upstream forest area with beautiful views. Our 
community wanted to restore the forest because we 
did not have enough water for agriculture; whatever 
we planted, they were unfruitful. Then, in 1994,  
EGAT started Lamtakong Power Plant construction at 
Pak Chong District and Khao Yai Tieng Village, Sikhio 
District. The community’s quality of life and agricultural 
occupation development projects were promoted at 
the same time. However, there was no water source 
available at Khao Yai Tieng Mountain; the projects were 
not very successful.

“In 2011, EGAT discussed with us and tried to figure 
out how to develop villagers’ quality of life. We concluded 
that we needed the community forest. Since our village 
situated in the forest area, we thought that it would 
be handy if we used resources in the forest to manage 
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ต่อยอดเส้นท�งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

“หลังจากมีการพัฒนาสวนป่าชุมชน ต่อมาก็มีการต่อยอดเป็นแหล่ง 
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยมีการส�ารวจพื้นที่เพื่อปรับปรุงเป็นเส้นทางเดินป่า  
มาลงตัวตรงพื้นที่ป่าติดกับหน้าผากว้าง ซ่ึงอยู่ในความดูแลของ กฟผ.  
ขณะเดยีวกนักม็กีารส่งเสรมิอาชีพเพือ่ต้อนรับนกัท่องเทีย่ว มีการเปิดเส้นทาง
ท่องเทีย่วอย่างเป็นทางการในปี 2555 ทีผ่่านมา 

เมือ่นกัท่องเทีย่วมาทีน่ีจ่ะมกีจิกรรมให้ท�ามากมาย ทกุคนจะได้ปลกูต้นไม้
ลงดนิ ซึง่ทางเราจะเตรยีมเมล็ดพนัธุแ์ละขดุดนิไว้ให้ ระหว่างทางกเ็ดนิป่า
ศกึษาธรรมชาตบินเส้นทางประมาณ 500 เมตร แต่จดุเด่นจรงิ ๆ คอื จดุชมววิ
บรเิวณหน้าผา ซึง่เราตัง้ชือ่ว่า ผาเขายายเทีย่ง 1 มองลงไปด้านล่างเห็นววิ

our community. Then we set up Khao Yai Tieng 
Community Forest Committee, and EGAT has 
supported us with budget to operate many projects 
including reforestation and check dam construction”, 
said Mr. Pornpan Tomekokgruad; a Headman of 
Moo.6, North Khao Yai Tieng; a village which  is 
situated in the community forest.

The Ecotourism Destination  

“The community forest was further developed 
to become the ecotourism destination. There 
was a survey taken in order to improve hiking 
trail to the forest area which is adjacent to a  
wide cliff in charge of EGAT. Meanwhile, there 
was the villagers’ occupation promotion to  
host tourists and officially opening of tourism 
route in 2012.  

นายพรพรรณ โทมโคกกรวด / Mr. Pornpan Tomekokgruad
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เขือ่นล�าตะคองเตม็ตาสวยงามมาก บรเิวณหน้าผานีย้งัมอีกีหนึง่กจิกรรม
ทีนั่กท่องเทีย่วชืน่ชอบ คอื การปลกูป่าลอยฟ้า โดยการน�าหนงัสติก๊บรรจุ
เมล็ดพันธุ์ไม้ยิงจากหน้าผาลงไปท่ีผืนป่าด้านล่าง แล้วก็พักกินมื้อเที่ยง
แกล้มวิวบริเวณหน้าผานี”้

ดึงเย�วชนมีส่วนร่วม

“เรามองว่าการจะรักษาป่าไว้ได้ เยาวชนรุน่หลงัจะต้องเข้ามามส่ีวนร่วม 
จงึมกีารตัง้ ‘กลุม่ ด เดก็เฮด็ดบ้ีานเขายายเทีย่ง’ ซึง่เป็นกลุม่ลกูหลาน 
ของหมูบ้่าน เดก็ ๆ กลุม่นีจ้ะท�าหน้าทีเ่ป็นมคัคเุทศก์น�าชมและบอกเล่า
เรือ่งป่า ซึง่เขาได้รับการถ่ายทอดภมิูปัญญาความรูเ้รือ่งความผกูพนักบัป่า
จากผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ กจิกรรมปลกูป่าลอยฟ้า เด็ก ๆ  กลุ่มนีก้เ็ป็นคนคดิกจิกรรม
ขึน้ด้วย และช่วยกนัเตรยีมต้นไม้ เตรยีมหนงัสติก๊ไว้ให้กบันกัท่องเทีย่ว

ทกุวนันีเ้ดก็ ๆ ในชมุชนเป็นสมาชกิของกลุม่กนัแทบทกุคน มี
ตัง้แต่เดก็น้อยวยั 3 ขวบไปจนถึงเยาวชนอายรุาว 20 ปีต้น ๆ 
เขาดูแลบริหารกันเอง พ่ีสอนน้องสืบทอดกันเป็นรุ่น ๆ  
เด็กกลุ่มนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ รางวัล
ลกูโลกสเีขยีว จากผลงานด้านการอนรุกัษ์ในปี 2557  
ถอืเป็นอกีหนึง่ความภมิูใจของหมู่บ้านเรา” 

สร้�งป่� สร้�งง�น สร้�งคุณภ�พชีวิตชุมชน

“การที ่กฟผ. มาช่วยเราเรือ่งการปลกูป่าชมุชน และ
พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ทุกวันนี้ชาวบ้านมีรายได้ 
เพ่ิมขึน้ กลุม่แม่บ้านมรีายได้เสรมิจากการท�าอาหารเลีย้งนกัท่องเทีย่ว
เดก็ ๆ มงีานพเิศษท�า แทนทีจ่ะเอาเวลาไปเล่น กลุม่ไม้ดอกไม้ประดับ
เตรยีมกล้าไม้และขดุหลมุ รายได้อกีส่วนหนึง่เราน�าเข้าสหกรณ์การเกษตร
เขายายเทีย่ง ส�าหรับให้สมาชิกกูย้มื ซึง่ตรงนีท้าง กฟผ. ได้ช่วยสนบัสนนุ
การด�าเนนิงานของสหกรณ์ ท�าให้ชาวบ้านมคีณุภาพชีวติทีด่ข้ึีน ทีส่�าคญั
ชมุชนได้ผนืป่ากลบัคนืมา เมือ่มป่ีากม็นี�า้เพ่ิมข้ึน

Many activities are prepared to 
accommodate the tourists. We arrange 

seeds and planting holes so that everyone 
can plant trees. Along the hiking trail for 500 

meters, the tourist can study natural environment. 
The prominent point is the scenic viewpoint at the 
cliff side called ‘Khao Yai Tieng 1’. Looking down from 
the place, the tourist will be seeing the whole beautiful 
area of Lamtakong Dam. One of the tourists’ favorite 
activities is “growing trees from the sky” as they would 
put seeds into catapults and bow them down to the 
forest below. The tourists would have lunches at 
this spot while enjoying views as well.”

Youth Participation

“We think that to maintain the forest, youth must 
get involved. Thus, we set up a group of ‘Khao Yai 
Tieng Good Kids, Good Deeds’ whose members are 
children in the village, who would escort tourists and 
tell them a story of forest. Knowledge regarding  
human-forest bond is given by elders to these kids. 
Growing trees from the sky activity is actually their 
ideas. They also prepare seeds and catapults for the 
tourist accordingly.   
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ติดต่อได้ที่ โทร. 09-3556-5165 หรือ 
please call: 09-3556-5165 or

www.facebook.com/khaoyaytieng/

ทีผ่่านมา กฟผ. ท�าหน้าทีเ่ป็นเหมอืนพีเ่ลีย้ง ช่วยเหลอืเราในทกุด้าน คอยกระตุน้ 
คอยให้ค�าปรึกษา รวมทัง้เปิดโอกาสให้ชมุชนได้มีส่วนร่วมในการด�าเนนิกิจกรรม และ
พฒันาศกัยภาพของชาวบ้าน ท�าให้ชุมชนเกิดความภาคภมูใิจในป่าชมุชน และรูส้กึ
ว่าป่าคือสมบติัของพวกเราอย่างแท้จรงิ”

การที่ กฟผ. มาช่วยเราเรื่องการปลูกป่าชุมชน  
และพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ทุกวันนี้ 
ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้น...ที่สำาคัญชุมชนได้ 
ผืนป่ากลับคืนมาเมื่อมีป่าก็มีน้ำาเพิ่มขึ้น

Since EGAT has supported us on growing 
the community forest and developing the  
ecotourism hiking trail, the villagers can  
generate more incomes presently....  
Most importantly, our forest is revived and 
once it is alive, it brings water to us as well.

สนใจร่วมกิจกรรมเส้นทำงท่องเที่ยวเชิงนิเวศบ้ำนเขำยำยเที่ยง
To join activities along Khao Yai Tieng tourism hiking trail,

Nowadays, most children in the village  
from 3 to 20 year olds become members of 
the group. They manage the group by  
themselves while senior members would train 
junior members to work. They even won the 
National First Prize on Natural Conservations 
from the 2017 Global Green Awards. The prize 
is truly one of our village’s prides.”

Revival of Forest, Works and Life Quality

“Since EGAT has supported us on growing 
the community forest and developing the  
ecotourism hiking trail, the villagers can generate 
more incomes presently. A group of housewives 
has more earnings as they prepare food for 
tourists while children would be working instead 
of playing. A group of those who involve in  
flowering plants would supply seeds and dig 
planting holes for tourists. We deposit part of 
the income to Khao Yai Tieng Agricultural  
Cooperative where its members could borrow 
money in case of necessary. EGAT also supports 
us on its operations. The villagers’ quality of 
life becomes better. Most importantly, our 
forest is revived and once it is alive, it brings 
water to us as well.

During the past years, EGAT has taken  
role as our big brother who helps us on every 
aspect as well as giving us encouragement and 
advices. EGAT provides opportunities for  
activity participation to villager so that their  
capabilities are improved. Our community’s 
members are so proud of our forest, and they 
become really aware that forest is our property” 
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‘อาหารเสริม’
จ� า เ ป็ น จ ริ ง เ ห ร อ
Are “Dietary Supplements” 
Really Necessary?

4 2 Health Tips สุขภาพดี เรือ่ง : ฝ่ายแพทย์และอนามยั กฟผ.  Story by : Medical and Health Division



ปัจจุบันเรามักได้ยินโฆษณาประชาสัมพันธ์เก่ียวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
มากมาย ท�าให้ผูบ้รโิภคมคีวามสนใจเกีย่วกบัข้อเทจ็จรงิถงึสรรพคณุของผลติภณัฑ์
เสรมิอาหารมากขึน้ วนันีจ้ะมาหาค�าตอบกนัว่า ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารแท้จรงิแล้ว 
มีความจ�าเป็นหรือไม่

Presently, we have often seen or heard of dietary  
supplement advertisements, consumers thus become more 
interested on facts of supplements’ properties. Today,  
we are going to find out if supplements are really necessary.
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Health Tips สุขภาพดี

ผลิตภัณฑ์อ�ห�รเสริม 
จำ�เป็นต้องกินหรือไม่

หลายคนคิดว่าอาหารเสริมสะดวกต่อการ 
รับประทาน และท�าให้ร่างกายได้รับสารอาหาร
ครบถ้วนตามความต้องการ อกีทัง้สามารถชดเชย
สารอาหารที่ขาดไปได้ทั้งหมด ซึ่งเป็นความเชื่อ 
ที่ผิด อย่างไรก็ดี ในบางสภาวะของร่างกาย เช่น 
ผู ้ป ่วยที่เบื่ออาหาร หญิงต้ังครรภ์ ผู ้สูงอายุ 
ร่างกายจ�าเป็นต้องได้รับสารอาหารมากกว่า 
ปกต ิเพราะบางรายแม้จะรบัประทานอาหารตาม
ปกติ แต่ร่างกายไม่สามารถดูดซึมได้เท่าเดิม อาจ
ท�าให้ร่างกายเกิดสภาวะขาดอาหารได้ ดังน้ัน  
การรบัประทานอาหารเสริมจงึอาจมคีวามจ�าเป็น 
นอกจากนี้หากเรามีร่างกายแข็งแรงเป็นปกติ  
แต่เลือกรับประทานอาหาร ก็อาจท�าให้ร่างกาย
ขาดสารอาหารบางชนดิได้เช่นกนั ซึง่กรณนีีค้วรปรบั 
พฤติกรรมการรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ 
ห รื อ เ ส ริมอาหาร ในบางชนิ ด ในส ่ วนที่ มี 
ความจ�าเป็น

Do We Have to Take Dietary Supplements?

Many may think that dietary supplements  
are taken easily and can complete sufficient nutrients 
as required by human body, while deficient  
nutrients will be wholly compensated as well.  
This belief is false. However, in some cases such as 
patients with poor appetite, pregnant women, and old 
people, they may need more nutrients. Even though 
they have enough meals, their bodies may not be 
able to absorb nutrients as normal, resulting in  
nutritional deficiencies. Therefore, having dietary 
supplements may be necessary for them. In addition, 
for people who are healthy, if they choose to eat 
only foods that they like, their bodies may lack 
some kinds of essential nutrients. In this case, they 
shall correct their eating habits to gain enough 
nutrients from the five food groups or take some 
dietary supplements as necessary.
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ถ้�รับประท�นอ�ห�รเสริมเป็นเวล�น�น 
จะเกิดก�รสะสมในร่�งก�ยหรือไม่

การรับประทานยาหรืออาหารเสริมแต่ละอย่าง 
ควรรู้ถึงสรรพคุณข้อดี ข้อเสียของส่ิงนั้น เพื่อเป็น
ข้อมูลในการพิจารณาเลือกใช้ เพราะไม่ว่าจะเป็นยา
หรืออาหารเสริมล้วนเปรียบเสมือนดาบสองคม คือมี

ท้ังคุณและโทษ เช่น ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบางอย่าง
เม่ือรับประทานไปนาน ๆ อาจเกิดการสะสมในร่างกาย  

เช่น วิตามินที่ละลายในไขมัน (วิตามินเอ วิตามินดี วิตามินอี 
และวิตามินเค) หรือบางชนิดมีแร่ธาตุบางอย่างมากเกินไป ไม่เหมาะ

กับสภาวะร่างกายของเรา บางชนิดมีสารบางอย่างซ่ึงอาจเกิดปฏิกิริยากับ 
ยาที่เรารับประทานอยู่ เป็นต้น

ผลติภณัฑ์อาหารเสรมิมีมากมายหลายชนดิ หลายราคาอยูต่ามท้องตลาด 
เราจึงควรศึกษารายละเอียด ประโยชน์ และความจ�าเป็นก่อนการเลือกซื้อ 
เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ท่ีเหมาะสม และหลีกเลี่ยงอาการข้างเคียงที่อาจ 
เกิดขึ้นได้ ถ้ารับประทานสะสมมากเกินไป อีกท้ังยังจะช่วยประหยัดเงินได้
อีกทางหนึ่งด้วย

ข้อมูล: ภญ.ฐนิดา ทวีธรรมเจริญ ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช

Will Dietary Supplements Be Accumulated 
in Human Body after Taking for Some 
Time?

To gain enough information before taking  
drugs or dietary supplements, we should check 
both of their advantages and disadvantages.  
They are like double-edged sword which is able 
to cause good and bad results. Some dietary  
supplements can be accumulated in human body 
such as fat soluble vitamins (vitamins A, D, E and K), 
while another may comprise large amount of some 
kinds of mineral that are not suitable to our  
physical conditions or react with medicines we  
are taking.

As there are many k inds of d ietary  
supplements with different prices in the market, 
we shall get to know their details, benefits and 
necessities before buying any of them in order to 
get the most proper one without side effects  
as well as saving money.

Source: Ms. Thanida Taweethancharoen, B.Pharm, Pharmacy 
Department, Siriraj Hospital
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ชุ่มฉ่ำ�หัวใจ ในวันที่ฝนพรำ�
จังหวัดนครปฐมคือจุดมุ่งหมายของการเดินทางในครั้งนี้ 
ที่ที่เราจะไปสูดกล่ินของธรรมชาติในฤดูฝนกัน

Nakhon Pathom Province is our destination where we are going to 
enjoy a scent of nature in the rainy season.

Juicy Heart on a Rainy Day

4 6 Follow Me แบกกล้องท่องเที่ยว เรือ่ง / Story by : J.SRW



แม้ในช่วงน้ีจะมีฝนพร�า แต่เราก็เร่ิมต้นเดินทางอีกครั้งเพื่อค้นหา 
ส่ิงที่สวยงามภายใต้หยดน�้าเหล่านั้น บรรยากาศที่ชุ่มฉ�่าไปด้วยสายฝน 
จะสวยงามมากขึ้น เมื่อมีความเขียวขจีของต้นหญ้างอกขึ้นมาตัดกับสีของ
พื้นดินธรรมชาติ จังหวัดนครปฐมคือจุดมุ่งหมายของการเดินทางในครั้งนี้ 
ที่ที่เราจะไปสูดกลิ่นของธรรมชาติในฤดูฝนกัน 

หน่ึงในสถานที่ชวนฝันที่ เราอยากแนะน�าน้ันก็คือ พระรำชวัง 
สนำมจันทร์ สถานที่ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้สร้างข้ึนในบริเวณที่คาดว่าเป็น
พระราชวังเก่าของกษัตริย์สมัยโบราณที่เรียกว่า เนินปราสาท เพื่อเป็น 
สถานที่ประทับครั้งมานมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ โดยภายในพระราชวัง 
จะมี พระที่นั่งพิมานปฐม พระที่นั่งอภิรมย์ฤดี พระที่นั่งวัชรีรมยา พระที่นั่ง
สามัคคีมุขมาตย์ และพระที่นั่งปาฏิหาริย์ทัศไนย ซึ่งจะเห็นได้ว่าทั้ง  
5 พระที่นั่ง จะมีชื่อที่คล้องจองกันชุ่มฉ่ำ�หัวใจ ในวันที่ฝนพรำ�
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นอกจากนีแ้ล้วภายในพระราชวงัยงัมีพระต�าหนกัต่าง ๆ 
อีกมากมาย ซึ่งแต่ละพระต�าหนักก็จะมีรูปแบบและสไตล์
การสร้างที่แตกต่างกันออกไป บ้างเป็นเรือนไทยโบราณ  
บ้างเป็นสถาปัตยกรรมแบบผสมผสานระหว่างฝร่ังเศสและ
อังกฤษ สวยงามเป็นอย่างมาก และที่ส�าคัญคือบรรยากาศ
ที่ร่มรื่นตลอดทางด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ ท�าให้การเยี่ยมชม 
เป็นไปด้วยความเพลิดเพลิน

สถานที่ถัดมาก็คือ หอภำพยนตร์ (องค์กำรมหำชน) 
หรือพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย ซึ่งเป็นสถานที่ที่เป็นแหล่ง
เรียนรู้เกี่ยวกับภาพยนตร์ไทยแห่งเดียวในประเทศ ซ่ึงได้
รวบรวมข้อมูลและข้าวของเคร่ืองใช้ต่าง ๆ ของวงการ
ภาพยนตร์ไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพ่ือให้ผู ้เข้าชม 
ได้ศึกษาและเพลิดเพลินไปกับเรื่องราวอันน่าตื่นตาตื่นใจ
ของประวตัศิาสตร์ภาพยนตร์ในประเทศไทย และภายในหอ
ภาพยนตร์ จะมกีารจดัแสดงเป็นเมอืงจ�าลองประวตัศิาสตร์ 

ช่ือว่า เมืองมายา จัดเป็นนิทรรศการกลางแจ้งที่รวมฉาก
สถานที่ท่ีเป็นหมุดหมายส�าคัญในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์
ไทยและภาพยนตร์โลกไว้ อาทิ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา 
มงคลบริษัท สถานีรถไฟศินิมา ร้านถ�้ามอง คิเนโตสโคป  
กรอ็งด์ คาเฟ่ เป็นต้น สถานทีแ่ห่งน้ีไม่เพยีงแต่รอให้ทุกคนไป

Even during wet season, we started our 
trip once again to explore beauty hidden in 
raindrops along the way. An atmosphere  
filled with mist from rainfalls is much more  
charming when green leaves of weeds contrast 
with natural color of the earth. Nakhon  
Pathom Province is our destination where we 
are going to enjoy a scent of nature in the 
rainy season. 

One among places we would like to  
recommend is Sanam Chandra Palace. H.M. 
King Mongkut graciously had this palace  
complex built on an area assumed to be a 
citadel of an ancient palace with purpose to 
be his residence when visiting a stupa called 
“Phra Pathom Chedi”. The palace complex 
features five halls with consonant names  
including Pimanpatom, Apiromrudee,  
Watchareerommaya, Samakkeemookkamat 
and Patihantassanai.       

Moreover ,  there are remarkable  
residential buildings in different architectural 
designs. Some of them are Thai style, while 
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เรียนรู ้ถึงประวัติศาสตร์และสัมผัสกลิ่นอายของความคลาสสิก
เท่านัน้ เพราะทีน่ีย่งัมีมมุถ่ายรูปสดุชคิส�าหรบัถ่ายเกบ็ไว้เป็นทีร่ะลกึ
อีกด้วย สีสันที่ฉูดฉาดของอาคารตัดกับสีท้องฟ้าของที่นี่ ท�าให ้
หนึ่งวันในฤดูฝนสดใสขึ้นมาทันที

others are mixed between French and English styles. Most importantly, 
the Sanam Chandra Palace’s atmosphere is cool and pleasant with 
small and huge trees planted along a walkway so that visiting this  
place is very enjoyable.

Another place worth visiting is the Film Archive  (Public Organization) 
or the Thai film museum; a single source of information and  
memorabilia about Thai motion pictures and equipment used in Thai 
film industry from the past up to the present. Visitors can learn and 
enjoy spectacular history of films in Thailand. Inside the museum, Muang 
Maya; an outdoor model of historic city is exhibited to present significant 
places in Thai and the world’s motion pictures such as Sri Salaya  

Theatre, Monglol Company, Cinema Train Station,  
Kinetoscope and Grand Café, etc. This place is not just 
waiting for everyone to visit, to learn and to feel its  
classical mood; there are also chic spots for visitors to 
take photographs. Its dazzling colors that contrast with 
blue sky make a rainy day become suddenly so bright.

When talking about something classic, Jesada  
Technik Museum or a vintage car museum is also a  
place which those who have a passion for classical  
and elegant antique cars shall visit. This place was 

 founded by Mr. Jesada Dejsakulrit, a Thai businessman 
who loves to collect rare cars. The more cars he  
collects, the more he realizes that auto progression is 

a significant element of happiness 
and convenience as every bit of 
automotive technology, which 
consists of philosophies and  
concepts that reveal designers 
and manufacturers’spirits, can 
give valuable lessons to younger  
generations. The place was zoned 
for types of cars including  
Volkswagen Beatle and Mini-EL 
which are difficult to find lately. 
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เมือ่พูดถงึความคลาสสิกแล้ว เจษฎำเทคนคิ มวิเซยีม หรอื พพิธิภณัฑ์ 
รถเก่า ก็เป็นอีกหนึ่งสถานท่ีท่ีได้รวบรวมความคลาสสิกและความ
สวยงามของรถเก่าไว้ให้ผู้ท่ีหลงใหลในยานพาหนะได้เข้าไปเยี่ยมชม  
ที่นี่ก่อตั้งขึ้นโดย คุณเจษฎา เดชสกุลฤทธิ์ นักธุรกิจชาวไทยที่เริ่มสะสม
รถยนต์หายาก และเมือ่ยิง่สะสม ยิง่ค้นคว้า ยิง่ตระหนกัได้ว่าววิฒันาการ
ยานยนต์มีส่วนส�าคัญในการผลักดันให้เกิดความสุข ความสะดวกสบาย 
ยนตรกรรมทุกชิ้นจะแฝงไว้ซ่ึงปรัชญา แนวความคิด ที่บ่งบอกถึง 
จิตวิญญาณของผู้ออกแบบและผู้ผลิต สามารถใช้เป็นบทเรียนแก่คนรุ่น
หลงัได้อย่างล�า้ค่านัน่เอง ทีน่ีม่กีารจดัแบ่งโซนรถตามประเภทต่าง ๆ  อาทิ 
รถเต่า รถมินิคาร์ขนาดเล็ก mini EL ซึ่งหาดูได้ยาก และไฮไลท์ของ 
ที่นี่ก็คือ บรรดารถการ์ตูน (Bubble Car) ซึ่งมีหลากหลายและมีเป็น
จ�านวนมาก รถทุกคันล้วนบอกเล่าถึงวิวัฒนาการของอุตสาหกรรม
รถยนต์ได้เป็นอย่างดี 

Highlight of the place is a diversity of bubble cars 
that disclose well messages about a vehicle indus-
try evolution.          

We ended the rainy day at After the Rain  
Coffee & Gallery; a cozy place in nature  
surrounded by trees. Especially during wet season, 
the whole place looks so refreshing, verdurous and 
pleasant. An open air style of the place provides 
activities for tourists to enjoy boating or sitting with 
leg dangling while having coffee and sweets at a 
waterside. Although this place is in midst of nature, 
it is not very far form Bangkok. By driving along  
the way to Nakhon Pathom, there is a small lane  
opposite to Centralplaza Salaya. Then just  
follow the signs along the way; we will easily get 
to the place.  
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ปิดท้ายวนัฝนพร�าด้วยร้านแสนน่ารกั After the rain coffee 
& gallery บรรยากาศของร้านรายล้อมไปด้วยหมู่มวลธรรมชาติ
และแมกไม้ ยิง่ในฤดูฝนด้วยแล้ว มองไปทางไหนกเ็ขียวขจสีบายตา 
ให้ความสดชื่นและรื่นรมย์เป็นอย่างมาก โดยร้านนี้จะมีการจัด
สไตล์ Open air ซึง่นกัท่องเทีย่วสามารถท�ากจิกรรมพายเรอื หรอื
จะนั่งห้อยขาจิบกาแฟ และรับประทานเบเกอรี่ที่ริมน�้าแบบชลิ ๆ 
เลือกได้ตามชอบใจ ถึงแม้ว่าร้านน้ีจะอบอวลไปด้วยกลิ่นอาย 
ของธรรมชาติ แต่ก็ไม่ได้อยู่ไกลจากกรุงเทพฯ เลย เพียงแค่
วิ่งมาทางเส้นนครปฐมจนถึงเซ็นทรัลศาลายา ฝั่งตรงข้าม 
จะมซีอยเลก็ ๆ  ตรงไปตามป้ายบอกทาง เดนิทางไม่ยากเลย
จริง ๆ

เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า ทุก ๆ การเดินทางมักจะพบเจอ
อปุสรรคเสมอ ซึง่บางทอีปุสรรคทีว่่านัน้อาจจะเป็นสายฝน
ที่เทกระหน�่าลงมา หากแต่เรามองให้มันเป็นสิ่งสวยงามที่
ธรรมชาติสร้างขึ้น มุมมองและการเดินทางของเราก็จะ
เปลีย่นไป ไม่ว่าจะดหีรอืร้ายอยูท่ีเ่ราเลอืกทีจ่ะมองนัน่เอง

It is undeniable that we will surely encounter  
obstacle on every passage. It could be a heavy shower 
of rain that falls like crazy. However, if we look at it as 
something beautiful created by nature, our perspectives 
and journeys will be changed. Whether good or bad, it is 
really depended on our point of views.
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จากซอยทีเ่งยีบสงบในอดตี วนันีค้วามคกึคกัของย่านอารย์ีไปจนถงึราชคร ูต่างถกูปลุก 
ให้ตื่นและมีชีวิตชีวาอย่างน่าท่ึง ด้วยคอนโดมิเนียมสูงต�่าที่กระจายตัวตามตรอก 
ซอกซอย ออฟฟิศสเปซในกลุ่มนักลงทุนทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่ คาเฟ่ร้านรวงเรียงราย 
โฮสเทลใกล้รถไฟฟ้า รวมไปถึงสตรีทฟู้ดพาเพลินที่มีอะไรให้น่าสนุกและน่าเดินตลอด
เส้นทาง

หากมีเวลาสักหนึ่งวัน เราอยากจะชวนคุณขึ้นรถไฟฟ้าบีทีเอส กดปุ่มสถานีลงที่
อารีย์ แล้วไปส�ารวจย่านอารีย์กันเลย 

ย่�นอ�รีย์  ซอกซอย 
ขนาดมินิที่น่าค้นหา

Today, a quiet area from Ari to Rachakru is awakened by low  
rise and high rise condominiums, small and huge office buildings,  
cafeterias and shops, hostels situated closely to a sky train and 
street foods that are scattered throughout alleys. The area now 
becomes lively and amusing.        

If you just have a day, let’s take a BTS sky train, push a button 
to the Ari Station and off you go to survey the place. 

Standing to Drink, Chat and Taste @LAF 

LAF stands for lost and found. This place is a renovated row 
house situated in Rachakru area. Its conceptual design is a City Hall 
for Ari’s Millennial, which extends an invitation to people in new 
generation to visit and spend their times after works differently. LAF’s 
atmosphere allows customers to stand while eating, drinking and 

Ari; a Place 
Worth Exploring 

ภาพ : Shutterstock.com/Thanaphat Kingkaew
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ยืนดื่ม ยืนคุย ยินชิม @LAF 

LAF ย่อมาจาก Lost And Found ตึกแถวรีโนเวตใหม่ขนาด 1 คูหา ที่แฝงตัวอยู่ใน
ชมุชนย่านราชครู แนวคิดของร้านคอืใส่คอนเซ็ปต์ City Hall for Ari’s Milllenials เชือ้เชญิ 
เหล่าคนรุ่นใหม่หันมาใช้ชีวิตหลังเลิกงานท่ีแตกต่างจากเดิม บรรยากาศในร้านเน้นให้
อารมณ์ยืนกิน ยืนดื่ม ยืนคุย ท่ีส�าคัญไฮไลท์ของท่ีน่ีเสิร์ฟเครื่องด่ืมแกล้มอาหารที่ลูกค้า 
น�ามาเองได้ เพราะทีน่ีไ่ม่มคีรัวและพ่อครวั แต่กลบักนัทางร้านน�าเอาเคาน์เตอร์ครัวมาวาง
ไว้ส่วนข้างหน้าให้ลูกค้าพกอาหารจากบ้านมาอุ่นร้อน ในสไตล์ Home Cooking ได้ด้วย 
ตัวเองเสียเลย (โดยไม่มีค่าใช้จ่าย) อาจเป็นไส้กรอก พิซซ่า แซนด์วิช หรือแม้แต่ไส้กรอก
อสีานจากสตรทีฟู้ดปากซอยกน็�ามาเอน็จอยมือ้น้ีได้ เคร่ืองดืม่ในร้านมใีห้เลอืกหลากหลาย 
ทั้งกาแฟดริป หรือไนโตรคอฟฟี่ของท่ีร้านส�าหรับคอกาแฟขมเข้ม โดยเจ้าของร้านทีน่ี่  

คณุแจน - พรสุภีร์ ชัยธีระพันธุ์กุล จะคอยให้
ค�าแนะน�าอย่างเป็นกันเอง ที่ส�าคัญพื้นที ่
ด้านบนของ LAF ยังถูกดัดแปลงเป็นแคปซูล
โฮสเทลขนาดย่อมอีกด้วย 

* LAF ซอยรำชครู (พหลโยธิน 5)  
เปิดทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง  
โทร.09-0902-1942  

เว็บไซต์ www.facebook.com/lafhotel

* LAF, Soi Rachakru, (Phahonyothin 5)  
Open daily for 24 hours  
Tel.: 09-0902-1942  

www.facebook.com/lafhotel 

chatting. A highlight of this place is that no kitchen and cook available. 
LAF serves only beverages, while customers can bring their own foods to eat. 
LAF has a kitchen counter installed at its front part. Just like a home  
cooking, customers can warm up foods that they bring from home by 
themselves (free of charge). They could be sausages, pizzas, sandwiches 
or even Isan sausages; a popular street food menu. A drip coffee or nitro 
coffee is available as well for coffee lovers. The owner of the place;  
Khun Jan - Pornsupree Chaiteeraphankul, will be standing by at LAF to give 
advices. LAF’s top area is also fixed up to be a mini hostel. 
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ชิล @Calm Spa สป�บูทีคสุดผ่อนคล�ย  

สปาระดับพรีเมี่ยมที่โดดเด่นด้วยอินทีเรียดีไซน์อันแสนผ่อนคลาย 
หากคณุเหนือ่ยล้า และอยากมเีวลาให้กบัตวัเอง แนะน�าให้ปิดโทรศพัท์ 
2 ชั่วโมงและมารีชาร์จตัวเองได้ที่ Calm Spa แห่งนี้ ซึ่งตั้งอยู่บน 
ชั้น 2 ของ Bar Storia del Caffè อารีย์ซอย 4 ฝั่งเหนือ เปิด
ประตูเข้าไปใน Calm Spa คุณจะได้รับการต้อนรับ รวมไปถึง
การสอบถามถงึความต้องการเฉพาะจดุจากเธอราพสิต์ อยากผ่อน
คลายส่วนไหน เน้นจุดใดพิเศษ หากต้องการนวดน�้ามันที่แสน
ผ่อนคลาย ก็มีให้เลือกดมกล่ินก่อนเข้าห้องทรีตเมนท์ ท้ังกลิ่น 
Calming สกดัจากกลิน่ไม้และส้มอ่อน ๆ  กลิน่ Relaxing หอมหวาน 
และ Refreshing ที่สดชื่น เมื่อเดินขึ้นชั้น 2 จะพบกับเคาน์เตอร์บาร์ 
ขนาดเลก็ แบ่งแยกโซนนวดไทย ทีแ่ยกออกจากโซนทรตีเมนต์นวดน�า้มัน
อย่างชัดเจน ให้ความรู ้สึกถึงการผ่อนคลายและการตัดขาดจาก 
โลกภายนอกได้ด ีบรรยากาศของสปามกีารน�าเอาต้นไม้กลิน่อาย Tropical 
มาตกแต่งได้อย่างน่าทึง่ แต่ละทรตีเมนท์จะช่วยปลดลอ็กอาการออฟฟิศ 
ซินโดรม ความตึงเกร็งของกล้ามเนื้อของคนวัยท�างานได้อย่างดี หากมี
เวลาอยากชิลในช่วงเวลาสั้น ๆ แนะน�าให้มาผ่อนคลายสบาย ๆ ที่นี่ 

ช้อปกระจ�ย @ตล�ดนัดหลังกระทรวงก�รคลัง 

หลายคนรูจ้กัชือ่ซอยอารย์ี แต่อาจไม่รูว่้าท้ายซอยมขีองดี
ซ่อนอยู ่นัน่คอื ตลาดนดัหลงักระทรวงการคลงัทีแ่สนจะคกึคกั 
เปิดกนัตัง้แต่เช้าตรู่ไปจนถงึช่วงต้นบ่าย ทีน่ีม่อีะไรขายน่ะหรอื 
ขอตอบว่ามทีกุอย่างทีค่ณุจนิตนาการได้ไม่สิน้สดุ ทัง้อาหารเช้า โจ๊ก 
ผดัหมี ่อาหารคลนี เบอร์เกอร์สไตล์ฟิวชัน่ ผกัสด สมูท้ตีป่ั้น สมนุไพร
เพือ่สขุภาพ ไปจนถงึเสือ้ผ้าแฟชัน่ สนิค้ากระเป๋า รองเท้าแบรนด์เนม
มือสอง ของใช้วินเทจจากญี่ปุ่น เสน่ห์ของที่นี่คือ ความหลากหลาย
ของบรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่ผลัดเปลี่ยนกันไปแต่ละวันทั้งขาประจ�า 
ขาจร และสินค้าราคาเอื้อมถึงในบรรยากาศเป็นกันเอง 

* Calm Spa Thailand ซอยพหลโยธิน 7 (อำรีย์ 4 ฝ่ังเหนอื) 
เปิดทุกวนั เวลำ 10.00 - 23.00 น. โทร. 09-6941-8645    
เวบ็ไซต์ www.facebook.com/ClamspaThailand

* Calm Spa Thailand, Phahonyothin 7, (Ari 4, Northern Side)  
Open daily from 10.00 - 23.00 hrs, Tel:.09-6941-8645  
www.facebook.com/ClamspaThailand

* Flea Market behind the Ministry of Finance 
Open on Monday to Friday from 06.00 - 13.00 hrs. 

* ตลำดนัดหลังกระทรวงกำรคลัง 
เปิดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลำ 06.00 - 13.00 น. 

Chill @Calm Spa, a Very Relaxing 
Boutique Spa 

 The Calm Spa is a premium spa with 
remarkable interior design that conveys 
a sense of relaxation. Whenever you feel  
exhausted and love to spend time on 

your own, just turn off your mobile phone 
for a couple of hours and have your energy  

recharged at this place. It is situated on the 2nd floor of 
the Bar Storia del Caffé, Ari Soi 4, Northern Side. Right after 
getting into the Calm Spa, you will be warmly welcomed 
together with queries from a therapist about your special 
requirements. If you wish to have an aromatherapy massage, 
you can firstly taste essential oils’ fragrances and flavours. 
They comprise calming scent extracted from woods and 
relaxing scent of sweet orange which is really pleasing and 
refreshing. On the 2nd floor, there are mini counter bar and 
massage zone that is divided to be Thai massage and 
aromatherapy massage areas. The place’s quietness and 
serenity will make you feel like you are leaving the  

whole world outside. Its atmosphere is enhanced 
by tropical plants. Most importantly, each  
treatment offered will help unlock you from 
symptoms of office syndrome which causes 
muscle stiffness to people in working age.  
If you feel like to chill out for a short while, 
the Calm Spa is a very proper place. 

Enjoy Shopping @Flea Market 
behind the Ministry of Finance

 Many may have known Soi Ari; 
however, some probably never notice 
an interesting place hidden at the end 
of it. The place is a lively flea market 

located behind the Ministry of Finance. It opens from dawn 
until early afternoon. If you want to know what kinds of stuffs 
are sold at this flea market, the answer is that whatever you 
can imagine is available at this place. You can have breakfast 
such as congee, fried noodles, clean foods, and fusion style 
burgurs. Moreover, fresh vegetables, smoothies, herbs, clothes 
and fashion, bags, brand name used shoes as well as Japanese 
goods in vintage style can be found right there. A charm of 
this place includes regular and irregular vendors who take 
turn to distribute goods with affordable prices in a friendly 
atmosphere. 

5 6 Chim Chill Shop ชิม ชิล ช้อป



C M Y KC M Y K



 ป�ที่ 10 ฉบับที่ 4    เดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2560 Vol. 10 No. 4     July - August, 2017

C M Y K

THAILAND’S  RENEWABLE  ENERGY  FUTURE
อ  น  า  ค  ต  พ  ล  ง  ง  า  น  ท  ด  แ  ท  น  ไ  ท  ยั


