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Nowadays, we tend to find information, news or knowledge on the 
internet. Doing so is like tasting free food at a supermarket which never  
satiates us. Many years ago, it was common for us to buy books to read. 
Some of them were valuable sources providing updated knowledge,  
and we could read them over and over again. Some authors might spend  
hundreds of hours or even more accumulating experiences before  
having them summarized and completing their books. Reading the books is 
like buying other people’s wisdoms. It helps us to know more, sharpens 
our intellectual power and enhances our brains’ efficiency. Reading  
also helps reduce stress and anxiety. Let’s get excited and enjoy reading 
always. Now, we can just start by turning to the next page of this  
EGAT Magazine.
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เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร 
รองผู้ว่าการกิจการสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.) ส่งมอบดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวาย 
พระเพลงิพระบรมศพ พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิล
อดุลยเดช ในเดือนตุลาคม ให้กับกรุงเทพมหานครในเบ้ืองต้น 
จำานวน 39,999 ดอก โดยมี พลตำารวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง  
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องอัมรินทร์ 
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 

ทั้งนี้ กฟผ. ร่วมกับ EGCO Group และประชาชนรอบ 
พื้นที่เขต เขื่อน และโรงไฟฟ้าของ กฟผ. ทั่วประเทศ ได้จัด
กิจกรรม “ทำาด้วยมือ ถวายด้วยใจ” เพื่อรวมใจกันประดิษฐ์
ดอกไม้จันทน์ “ดอกดารารัตน์” โดยเริ่มทำากิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 
11 พฤษภาคม 2560 และยังเตรียมส่งมอบดอกไม้จันทน์ให้กับ
จังหวัดที่มี เขต เขื่อน โรงไฟฟ้าของ กฟผ. ตั้งอยู่ในพื้นที่ เพื่อใช้ 
ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในเดือนตุลาคม

กฟผ. ส่งมอบดอกไม้จันทน ์ 
เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิง 

พระบรมศพ

On August 31, 2017, at the Umarin Room, Bangkok  
Metropolitan Administration City Hall, Mr. Boonyanit  
Wongrukmit, Deputy Governor-Corporate Social Affairs,  
Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT),  
initially delivered 39,999 sandalwood flowers to the  
Bangkok Metropolitan Administration. Pol Gen  Asawin  
Kwanmuang, Bangkok Governor, received them to be  
used at the royal cremation of His Majesty the late  
King Bhumibol Adulyadej, which will be held in this coming 
October. 

Since May 11, 2017, EGAT, EGCO group and Thais  
residing in neighborhoods around EGAT’s dams and  
power plants have organized the activity “Made by Hands, 
Offered by Hearts” to create artificial sandalwood   
flowers  called “Dararat”. More Dararat flowers will be  
handed to provinces which are the locations of EGAT’s dams 
and power plants for being used at the royal cremation  
in this coming October accordingly.

EGAT Initially Delivered 39,999 
Sandalwood Flowers 

Used for the Royal Cremation 

4 Open House ใกล้ชิดริมรั้ว



การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ตระหนักถึงความสำาคัญของ 
การมีส่วนร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้แหล่งต้นนำ้าธรรมชาติ รวมถึงระบบ
นิเวศวิทยาของป่าชายเลนของประเทศ ซ่ึงดำาเนินการอย่างต่อเนื่องกว่า 23 ปี  
โดยในด้านการอนรุกัษ์และฟ้ืนฟปู่าชายเลนท่ีผ่านมา กฟผ. พร้อมเครอืข่ายจติอาสา
ภาคประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ ดำาเนินการฟื้นฟูปลูกป่าชายเลนทั้งบริเวณ 
พืน้ทีช่ายฝ่ังทะเลภาคตะวนัออกด้านอ่าวไทย และบรเิวณชายฝ่ังทะเลภาคตะวนัตก
ด้านทะเลอันดามัน คิดเป็นพื้นที่รวมประมาณ 13,000 ไร่

สำาหรับในปี 2560 กฟผ. ยังคงเดินหน้าปลูกป่าชายเลนอย่างต่อเนื่อง ทั้งปลูก 
ซ่อมในพื้นที่ที่ดำาเนินการไปก่อนหน้านี้แล้ว และปลูกเพิ่มในพื้นที่ใหม่ที่ได้รับอนุมัติ 
จากทางราชการ โดยช่วงต้นเดือนสิงหาคมท่ีผ่านมาได้นำาเครือข่ายจิตอาสาและ
สื่อมวลชนร่วมปลูกป่าชายเลน ที่ อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา รวมทั้งร่วมปลูกป่า 
ฟื ้นฟูป่าชายเลนที่เสื่อมโทรมบริเวณลุ่มนำ้าเวฬุ อ.บ่อเวฬุ จ.จันทบุรี และใน
เดือนตุลาคม กฟผ. ได้ปลูกป่าชายเลนเพิ่มเติมในพื้นท่ีภาคใต้จากที่ได้ปลูกป่า 
ไปแล้วจำานวนกว่า 6,100 ไร่

กฟผ. รวมพลังเครือข่ายจิตอาสา  
ร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลนอย่างยั่งยืน

Recognizing the importance of forest 
resources and ecosystems of mangrove forests 
in the country, Electricity Generating Authority 
of Thailand (EGAT) has actively participated  
in mangrove restoration and conservation for 
over 23 years. EGAT and volunteer networks 
from the public sector together with many 
agencies have rehabilitated mangrove forests 
at the eastern coast of the Gulf of Thailand 
and the west coast that stretches along the 
Andaman Sea. The total area of mangrove 
reforestation is about 13,000 rais.

In 2017, EGAT improves sustainability of 
mangrove forests by growing more mangroves 
in existing areas and reforesting mangroves to 
cover new areas as being approved by the 
government agencies. At the beginning of  
August, EGAT, volunteer networks and mass 
media gathered together to plant mangroves 
at Bang Pakong, Chachoengsao and restore 
decadent the mangrove forest at the Welu  
Wetland, Bo Welu, Chanthaburi. In October, 
EGAT will plant more mangroves in the  
South where mangrove reforestation for  
6,100 rais was already done.

EGAT and Volunteer  
Networks Conducted 

Mangrove Restoration and 
Conservation
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การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) คว้ารางวัล
อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ระดับ 4 (องค์กร 
วัฒนธรรมสีเขียว) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมกระทรวง 
อุตสาหกรรม ประจำาปี 2560 เป็นปีที่ 3 เมื่อวันที่ 11 กันยายน  
2560 โดยในปีนี้ กฟผ. ได้รับ 14 รางวัล จาก 14 หน่วยงาน ได้แก่ 
โรงไฟฟ้าพระนครใต้ โรงไฟฟ้าบางปะกง โรงไฟฟ้ากระบี ่โรงไฟฟ้า 
แม่เมาะ โรงไฟฟ้าวังน้อย โรงไฟฟ้านำ้าพอง โรงไฟฟ้าเขื่อน 
แก่งกระจาน โรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง โรงไฟฟ้าเข่ือนอุบลรัตน์  
โรงไฟฟ้าเข่ือนจฬุาภรณ์ โรงไฟฟ้าเขือ่นภมูพิล โรงไฟฟ้าเขือ่นแม่งดั 
สมบูรณ์ชล โรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร และฝ่ายโรงงานและอะไหล่ 

สำาหรับโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว จัดขึ้นโดยกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ตั้งแต่ปี 2554 เพื่อ 
ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้มีการประกอบกิจการที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสามารถดำาเนิน
กจิการร่วมกบัสงัคมและชมุชน เพือ่การพฒันาอย่างยัง่ยนื (Green  
Network) ซึ่งรางวัลดังกล่าว พิจารณาจากการประเมินหลักการ 
ดำาเนินงาน และกระบวนการผลิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ตลอดจนให้ความสำาคัญกับการอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน

Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT)  
received the Green Industry Level 4 Awards (Green Culture 
Awards) from Department of Industrial Works, Ministry of 
Industry, on September 11, 2017. EGAT has won the  
awards for 3 years consecutively. For this year, EGAT won 
14 awards bestowed to 14 units namely South Bangkok 
Power Plant, Bang Pakong Power Plant, Krabi Power Plant, 
Mae Moh Power Plant, Wang Noi Power Plant, Nam Phong 
Power Plant, Kaeng Krachan Power Plant, Bang Lang  
Power Plant, Ubonratana Hydropower Plant, Chulabhorn  
Hydropower Plant, Bhumibol Hydropower Plant, Mae Ngat 
Somboon Chon Hydropower Plant, Sirindhorn Hydropower 
Plant, and Workshop and Spare Parts Division.

Since 2011, the Green Industry Project has been  
organized by Department of Industrial Works, Ministry of 
Industry to promote environmental awareness and social 
responsibility in the industrial sector as well as works 
with social and communities (Green Network) to ensure 
sustainable development. The award criteria comprise 
working principle assessment and eco-conscious production 
process including giving priority to sustainable coexistence 
of the organization and communities.

การันตีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 
กฟผ. คว้ารางวัลองค์กรวัฒนธรรมสีเขียว 

เป็นปีท่ี 3

Social and Environmental  
Responsibility Assurance
EGAT Won Green Organization  
Award for the 3rd Year
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นายไกรสีห์ กรรณสูต กรรมการกำากับกิจการพลังงาน  
ในฐานะประธานอนกุรรมการกำากบัระบบผลติไฟฟ้า ระบบโครงข่าย 
ไฟฟ้าและศูนย์ควบคุมระบบโครงข่ายไฟฟ้ากิจการพลังงาน  
นำาคณะเข้าติดตามความก้าวหน้าการดำาเนินงานโครงการพัฒนา
โรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครือ่งที ่4 - 7  (MMRP1) โดยมี 
นายอดศิกัดิ ์กจิเจรญิธนารกัษ์ ผูอ้ำานวยการฝ่ายการผลติโรงไฟฟ้า
แม่เมาะ และนายเกรียงศักดิ์ พูลเฉลิม ผู้อำานวยการโครงการ 
พฒันาโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครือ่งที ่4 - 7 พร้อมด้วย
ผูบ้รหิาร กฟผ. ให้การต้อนรบัและให้ข้อมลูความก้าวหน้าด้านการ
ก่อสร้าง และการดำาเนินงานการจัดทำาร่างรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) ในโครงการดังกล่าว  
เมือ่วันที ่1 กนัยายน 2560 ณ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำาปาง

สำาหรับจุดเด่นด้านเทคนิคของ  MMRP1 คือเคร่ืองผลิต 
ไอนำ้าชนิด Ultra Super Critical ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยและ
มีประสิทธิภาพสูง ใช้เชื้อเพลิงน้อยกว่าโรงไฟฟ้าเครื่องปัจจุบัน
ในกำาลังผลิตที่เท่ากัน มีการออกแบบให้อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
สามารถรองรับแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวได้ไม่ตำ่ากว่า 7  
ริกเตอร์ และมีการออกแบบให้อาคารและสิ่งปลูกสร้างรวมถึง
อุปกรณ์โรงไฟฟ้ามีอายุใช้งานถึง 30 ปี

ตรวจความก้าวหน้าโครงการฯ 
ทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4 - 7

On September 1, 2017, Mr. Krais i Karnasuta,  
Commissioner of the Energy Regulatory Commission and 
Chairman of the Subcommittee Governing Electricity  
Generation System, Electricity Network System and Control 
Center, led relevant officials to monitor progress of the Mae 
Moh Power Plant Units 4 - 7 Replacement Project (MMRP1) 
at the Mae Moh Power Plant, Mae Moh District, Lampang 
Province. Mr. Adisak Kitchaloenthanarak, Director  of Mae 
Moh Power Plant Production Division and Mr. Kriengsak  
Pullchaleam, Director of the Mae Moh Power Plant Units  
4 - 7 Replacement Project Development together  
with EGAT executives cordially welcomed the group and 
provided information regarding the progresses of the  
project construction and preparation of an Environmental 
Health Impact Assessment (EHIA) Report. 

A technical highlight of the MMRP1 is an ultra-supercritical 
steam generator; a modern and high-efficient technology 
that consumes less fuel compared to the other power plant 
with the same capacity. Buildings and structures in the 
project are designed to withstand vibrations produced 
by earthquakes with magnitudes for not lower than level 7 
on Richter scale. All buildings and equipment’s lifespans 
are 30 years.

Monitoring Progress of the Mae Moh 
Power Plant Units 4 - 7 

Replacement Project
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นายสุธน บุญประสงค์ รองผู้ว่าการระบบส่ง การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นำาทีมผู้บริหารตรวจเยี่ยม
ชมระบบ “IEC61850 Digital Substation” ที่ติดตั้งใช้งาน
นำาร่อง ณ “สถานีไฟฟ้าแรงสูงอยุธยา 2” จ.อยุธยา (สฟ.อยุธยา 2)  
เป็นแห่งแรก เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 

EGAT IEC61850 SAS เป็นระบบคอมพิวเตอร์ควบคุม
สถานีไฟฟ้าแบบอัตโนมัติยุคใหม่ท่ีใช้มาตรฐาน IEC61850  
ในการเช่ือมต่อระหว่างอุปกรณ์ระบบควบคุม ระบบป้องกัน 
และระบบมาตรวดั ทีม่เีครือ่งหมายการคา้หลากหลายในสถานี
ไฟฟ้าแรงสูงให้สามารถทำางานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมไปถึงสามารถสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้ 
ตั้งแต่โรงไฟฟ้าไปถึงผู้ใช้ไฟฟ้า ทั้งนี้ กฟผ. มีเป้าหมายที่จะ 
ต่อยอดปรับปรุงและพัฒนาระบบของสถานีไฟฟ้าทั่วประเทศ
ให้มีความทันสมัย เป็นไปตามมาตรฐานสากล IEC61850  
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

On August 22, 2017, Mr. Suthon Boonprasong, Deputy  
Governor-Transmission System, Electricity Generating  
Authority of Thailand (EGAT) led executives to observe the  
“IEC 61850 Digital Substation” which was firstly installed at the  
“Ayutthaya 2 Substation”, Ayutthaya Province. 

EGAT IEC61850 SAS is a modern substation automation  
system that conforms to the IEC61850 standard. The system  
links and regulates efficient interoperation of devices from different 
vendors such as control systems, protection systems and 
measurement systems installed in the Substation. Information 
can be exchanged via the system from the power plant to the 
power users as well. To accommodate changes that may  
occur in the future, EGAT is planning to further improve and 
develop the systems installed at the substations throughout  
the country to comply with the international standard:  
IEC61850.

กฟผ. นำาร่องใช้เทคโนโลยี IEC61850 
ที่ สฟ.อยุธยา 2 เป็นแห่งแรก

EGAT Launches an IEC61850 Technology 
at the Ayutthaya 2 Substation
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การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับสำานักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)  
เปิดส่วนจัดแสดงนิทรรศการด้านพลังงานไฟฟ้า ภายใต้ชื่อ “เมือง
ไฟฟ้า : ELECTRIC CITY” นำาเสนอนวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงาน
ไฟฟ้าภายใต้สื่อที่ทันสมัย เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 ณ อาคาร 
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ช้ัน 3 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 
ท้องฟ้าจำาลอง กรุงเทพฯ 

นิทรรศการเมืองไฟฟ้า : ELECTRIC CITY นี้จะเป็นนิทรรศการ
ถาวร ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้แบบสร้างประสบการณ์ มีการทดลอง 
เรยีนรู้จากการปฏบิติัจรงิ โดยนำาเสนอความรูใ้นรปูแบบสือ่ผสมผสาน 
(Multimedia) ที่ต่ืนตาตื่นใจ สามารถเข้าชมได้ทั้งนักเรียน และ
ประชาชนทั่วไป ซึ่งจะได้ความรู้ด้านพลังงานไฟฟ้าในทุกแง่มุม โดย
เมอืงไฟฟ้าแบง่ออกเปน็ 6 โซน ไดแ้ก่ โซนวิวฒันาการไฟฟา้ โซนหลัก
การเกิดไฟฟ้า โซนเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้า โซนไฟฟ้ามาถึงเราได้
อยา่งไร โซนเผชญิวกิฤตพลงังานไฟฟา้ และโซนการอนรุกัษพ์ลงังาน
ไฟฟ้า

Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) 
together with Office of the Non-Formal and Informal 
Education (NFE) organized an electric power exhibition 
under title “Electric City” to present innovative electric 
power technology via modern media on September 5, 
2017 at the 3rd Fl., National Science Museum Building, 
Science Center for Education, Bangkok Planetarium. 

The Electricity City is a permanent exhibition promoting 
an experiential learning. Learners can gain knowledge 
through reflection on doing. The exhibition introduces 
knowledge on electric power in every aspect via exciting 
multimedia to students and general public. It is divided 
into 6 zones including Electricity Evolution, Principles  
of Electricity, Electricity Generation Technology, How 
Electricity is transmitted to Users, Encounter Electric 
Power Crisis and Electric Power Conservation.

เปิด “เมืองไฟฟ้า” กฟผ. ณ ท้องฟ้าจำาลอง
EGAT’s Electric City at the Planetarium
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Transmission System: Artery of Electric Power
Transmitting Happiness throughout the Country

ระบบส่ง: เส้นเลือดใหญ่แห่งพลังงานไฟฟ้า 
เชื่อมโยงความสุขทุกทิศทั่วไทย

1 0 Special Story เรื่องพิเศษ เร่ือง : กอบเกียรติ ป้อยแก้ว  Story by : Kobkiet Poykeaw  ภ�พ : ปิติพัฒน์ และ กผป-ค.
Photo: Pitipat and Media Production Department - Corporate Communications Division



Transmission System: Artery of Electric Power
Transmitting Happiness throughout the Country

จ�กแสงเทียน...แสงตะเกียง...สู่แสงแรกแห่งสย�ม

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล ้า 
เจ้าอยู่หัว ไฟฟ้าแสงแรกแห่งสยามได้เกิดขึ้นอย่างเป็น 
ทางการ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2427 ณ พระที่นั่งจักรี 
มหาปราสาท จากนั้นปี 2440 โรงไฟฟ้าเอกชนแห่งแรก 
ของไทยที่วัดเลียบเริ่มเปิดดำาเนินการ ครั้นปี 2457 
พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวั ทรงโปรดเกล้าฯ 
ให้จัดตั้งการไฟฟ้าหลวงสามเสนขึ้น นับเป็นรัฐวิสาหกิจ 
แห่งแรกที่ดำาเนินการผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้าในเขต 
พระนคร ต่อมาปี 2472 กิจการไฟฟ้าในต่างจังหวัด 
เ กิด ข้ึนเป ็นครั้ งแรกท่ีสุขาภิบาลเมืองราชบุรีและ 
นครปฐมจนมาถึงปี 2500 รัฐบาลตราพระราชบัญญัติ 
จดัต้ัง “ก�รไฟฟ้�ยนัฮ”ี และเมือ่วนัท่ี 14 ธันวาคม 2503  
รัฐบาลตราพระราชบัญญัติจัดตั้ง “ก�รลิกไนท์”  
โดยมีอำานาจดำาเนินการในเขตจังหวัดลำาปาง ลำาพูน 
เชียงใหม่ และตาก จวบถึงปี 2505 รัฐบาลตราพระราช
บญัญตั ิ“ก�รไฟฟ้�ตะวนัออกเฉยีงเหนอื” ขึน้ตามลำาดบั

ก้�วแรกของก�รไฟฟ้�ฝ่�ยผลิตแห่งประเทศไทย 
หรือ กฟผ. ถือกำ�เนิดขึ้นจ�กก�รรวมกิจก�รระหว่�ง 
ก�รไฟฟ้�ยันฮี ก�รลิกไนท์ และก�รไฟฟ้�ตะวันออก
เฉยีงเหนอื เมือ่วนัที ่1 พฤษภ�คม 2512 รวมถึงปัจจบุนั
เป็นเวล�กว่� 48 ปี

การเดินทางของเส้นทางไฟฟ้าในประเทศไทย 
ได้ผ่านกาลเวลามาหลายศตวรรษ เข้าสู่ยุคสมัยของโลก 
ไร้พรมแดน ที่พัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมล้วน
กล่าวได้ว่าเกีย่วเนือ่งกบั “ววิฒันาการด้านพลังงานไฟฟ้า” 
ทัง้สิน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่โลกสมยัใหม่ทีข่บัเคลือ่นได้ด้วย
การผสมผสานของภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลย ีพลงังานไฟฟ้าจงึเป็นสิง่จำาเป็นอนัดบัต้น ๆ  ของ
วิถีชีวิตปัจจุบัน นอกจากนี้พัฒนาการด้านพลังงานไฟฟ้า
ยงัมส่ีวนผลกัดนัในการเปลีย่นแปลงมติิอืน่ ๆ  อกีมากมาย 
ทั้งด้านการแพทย์สาธารณสุข การคมนาคม การศึกษา  
การท่องเที่ยว และการสื่อสาร

From Candle Lights...Lantern Lights...to the 
First Electric Light of Siam

During the reign of His Majesty King Rama V 
on September 20, 1884, the first electric  
light of Siam was officially shone at the Chakri 
Maha Prasat Throne Hall. Later in 1897, the first  
Thailand’s private power plant was inaugurated 
at Wat Liap. In 1914, His Majesty King Rama VI 
royally granted permission to establish the  
Samsen Royal Electricity Authority; the initial 
state enterprise that generated and supplied 
electricity to Phra Nakhon District. In 1929,  
electric utilities were firstly launched in  
upcountry at the sanitation districts of Ratchaburi 
and Nakhon Pathom provinces. After that, the 
government of Thailand enacted “the Yanhee 
Electricity Authority Act” in 1957. On December  
14, 1960, “the Lignite Authority Act” was also 
promulgated to apply in Lampang, Lamphun, 
Chiang Mai and Tak provinces. Respectively, 
“the Northeast Electricity Authority Act” was 
imposed in 1962. 

Electricity Generating Authority of  
Thailand or EGAT originated from the merger 
of the Yanhee Electricity Authority, the Lignite 
Authority and the North-East Electricity  
Authority on May 1, 1969. Up to the present, 
it has undertaken the country’s power system 
for over 48 years.

ระบบส่ง: เส้นเลือดใหญ่แห่งพลังงานไฟฟ้า 
เชื่อมโยงความสุขทุกทิศทั่วไทย

EGAT’s high-voltage transmission system  
is considered as a necessary component or 
the artery of electric power that is cross- 
linked to all directions in Thailand.

ระบบส่งไฟฟ้าแรงสูงของ กฟผ. นับว่าเป็นองค์
ประกอบสำาคัญ เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่แห่ง
พลังงานไฟฟ้าที่เชื่อมโยงกันอยู่ทุกทิศทั่วไทย
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เส้นทางแห่งการพัฒนาพลังงานไฟฟ้ายังคงต้องเคลื่อนไปข้างหน้า ด้วย 
กลไกแห่งการสร้างสรรค์คุณภาพท่ีพร้อมส่องแสงอันสว่างไสวจากแหล่ง 
ผลิตพลังงานไฟฟ้าที่หลากหลายเชื้อเพลิง เชื่อมโยงผ่านด้วยสายใยของ 
“ระบบส่งไฟฟ้า”

ดงันัน้ “ระบบส่งไฟฟ้�แรงสงูของ กฟผ.” นบัว่าเป็นองค์ประกอบสำาคัญ 
“เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่แห่งพลังง�นไฟฟ้�ที่เชื่อมโยงกันอยู่ทุกทิศ 
ทัว่ไทย” ทำาหน้าทีส่่งกระแสไฟฟ้าจากระบบผลติไปยงัระบบจำาหน่าย คอืการ
ไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค โดยปรบัขนาดแรงดนัไฟฟ้าก่อนส่ง 
ถึงผู้ใช้ไฟฟ้า ทุกภาคส่วนทุกครัวเรือนอย่างเหมาะสมต่อไป

จ�กเส�ส่งไม้ซุง...สู่เส�ส่งโครงเหล็ก

ปัจจุบันสายส่งไฟฟ้าแรงสูงของ กฟผ. มีความยาวรวมกันกว่า 33,300 
วงจรกิโลเมตร โดยมีโครงข่ายครอบคลุมท่ัวประเทศ เช่น สายส่งระดับ 
แรงดันไฟฟ้า 115 กิโลโวลต์ 230 กิโลโวลต์ และ 500 กิโลโวลต์  
ซึ่งถ้านำามาโยงตามแนวขอบเขตแดนประเทศไทยจะได้เกือบ 4 รอบ

นอกจากสายส่งไฟฟ้ายังมีส่วนประกอบอื่น ๆ ของระบบส่งจ่ายไฟฟ้า 
ได้แก่ เสาไฟฟ้าซึ่งประกอบด้วยโครงเหล็กและลูกถ้วย หม้อแปลงไฟฟ้า  
ลานไกไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าแรงสูง โดยมีศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าเป็น 
หน่วยงานที่บริหารการเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าทุกแห่งในระบบใน
ช่วงเวลาต่าง ๆ  ให้ได้สมดลุกบัความต้องการใช้พลงังานไฟฟ้าของประเทศ จาก
เชื้อเพลิงประเภทต่าง ๆ อันประกอบด้วย ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน ดีเซล และ
นำ้ามันเตา ตลอดจนพลังนำ้า พลังลมและพลังงานจากแสงอาทิตย์ พร้อมควบคุมการจ่ายไฟฟ้า
ให้เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ กล่าวคอื “ไฟฟ้�ไม่ดบั - ไฟฟ้�ไม่ตก” ตามหลกัมาตรฐานสากล

อนึ่ง ปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของประเทศได้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าจะมีการ
ใช้ไฟฟ้าสูงขึ้นอีกในอนาคต ซ่ึงการผลิตไฟฟ้าต้องกระจายสัดส่วนการใช้เช้ือเพลิงที่เหมาะสม 
โดยไม่ต้องพึ่งพาก๊าซธรรมชาติมากเกินไป เพื่อให้ระบบไฟฟ้าไทยมีความเพียงพอ สมดุล และ
มั่นคงระยะยาวด้วย

1 2 Special Story เรื่องพิเศษ



The electric power in Thailand has journeyed  
through decades to the era of a borderless world which  
is considered as a relevance of the “electric power  
revolution”. As the modern world is driven by  
agricultural and industrial hybrid technologies, the  
electric power becomes primary necessity of life in  
nowadays. Moreover, the electric power development 
takes an important role in multidimensional changes  
including public healthcare, transportation, education, 
tourism and communication. 

The power system developmental path has been 
continued with effective mechanisms comprising power 
generation from various kinds of fuels and linkage via  
the “transmission system”

“EGAT’s high-voltage transmission system” is  
considered as a necessary component or the “artery of 
electric power that is cross-linked to all directions in 
Thailand”. It transmits electricity from the generation 
system to the distribution systems of Metropolitan  
Electricity Authority and Provincial Electricity Authority. 
The electrical voltage is appropriately adjusted before 
transmitting electricity to users in all sectors.

From Timber Utility Poles...to Steel Transmission 
Towers

Currently, a total length of EGAT’s high-voltage  
transmission lines is over 33,300 circuit kilometers. The 
network encompassing the whole country includes  
cables for 115, 230 and 500 kV. They could encircle along 
the borderline of Thailand for almost 4 rounds.

In addition to these high voltage cables, the  
transmission system also comprises other components  
such as steel poles, insulators, transformers, switchyards  
and substations. The electricity generation in different 
periods by all power plants is managed through the EGAT’s 
National Control Center for fulfilling the balance between 
the power supply and the country’s power demand. 
Fuels include natural gas, coal, diesel, bunker oil as well 
as renewable energy such as water, wind and solar  
power are used for generating electricity. Meanwhile, in 
compliance with the international standards, the electricity 
distribution is also efficiently controlled to ensure  
“no power shortage or outage”.
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ระบบส่งไฟฟ้�นับเป็นสมบัติของช�ติท่ีคนไทย 
ทุกคนควรต้องช่วยกันดูแลระวังรักษาให้อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งานตลอดเวลา บางครั้งอาจเกิดปัญหาจาก 
ภยัทางธรรมชาต ิเช่น ฟ้าผ่า หรือภัยจากสตัว์ เช่น ง ูและนก 
หรือภัยจากคน อันเกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือ 
ความประมาทคึกคะนอง ท้ังการรุกลำ้าปลูกสร้างอาคาร  
บ้านเรอืนและไม้ยนืต้นเกินข้อกำาหนดแนวเขตเดินสายส่ง 
ไฟฟ้า การเล่นว่าว ยงินกทีเ่กาะสายไฟฟ้า การเผาไร่อ้อย 
เผาวชัพชืและจดุกองไฟใกล้แนวสายส่งไฟฟ้า การลกัขโมย 
ถอดชิ้นส่วนของโครงเสาส่งไฟฟ้า การปีนป่ายเสาส่ง 
ไฟฟ้า รวมถึงการปล่อยโคมลอยและจุดบั้งไฟใกล้แนว 
สายส่งไฟฟ้า ซึง่ล้วนเป็นสาเหตทุำาให้สายส่งไฟฟ้าแรงสงู
และอปุกรณ์เกดิขดัข้องและเสยีหาย อนัอาจเป็นอนัตราย
ต่อชวีติและทรพัย์สิน ตลอดจนกระทบต่อความมัน่คงของ
ระบบไฟฟ้าโดยรวมของประเทศได้

“พลังงานไฟฟ้า” มีความจำาเป็นสำาหรับการพัฒนา
อย่างไม่หยุดยั้ง กฟผ. จะไม่มีวันหยุดนิ่ง ยังคงทำาหน้าที่
อย่างมุ่งมั่น ทุ่มเท พัฒนา สร้างสรรค์ อันจะเป็นพลัง 
ขับเคลื่อนระบบไฟฟ้าให้มีคุณภาพ ม่ันคง เข้มแข็ง  
เพยีงพอ และเป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อมอย่างมปีระสทิธภิาพ 
เพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าของพลเมือง สังคม 
ประเทศชาติอย่างยั่งยืน 

ถ้�เปรียบคนคุณภ�พคือ “สมอง” โรงไฟฟ้�เป็น 
“หัวใจ” เชื้อเพลิงประดุจ “เลือด” ส�ยใยส�ยส่ง
เสมือน “เส้นเลือดใหญ่แห่งพลงัง�นไฟฟ้�” ทีเ่ชือ่มโยง
ส่งคว�มสขุ เพื่อคุณภ�พชีวิต ทุกทิศทั่วไทย

The country’s peak demand has been getting higher, while the 
power consumption in the future will be increasing as well. To  
strengthen the country’s power security without too much depending 
on the natural gas, proportions of fuels used for the electricity  
generation must be set appropriately. As a result, Thailand’s power 
system will provide sufficient and reliable power supply in the long term.

The transmission system is a national asset which must be 
taken care and maintained by all Thais. Sometimes a natural disaster 
like thunderbolt, animals such as snakes and birds or ignorant, careless 
and impetuous people can cause problems to the transmission  
system. Losses can be easily occurred when people intrude the 
transmission line areas by having houses constructed or trees  
planted too close to such areas. Flying kites, shooting birds on  
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wires, burning sugarcane farms or weeds,  
stealing spare parts, climbing the transmission 
poles, flying sky lanterns and lighting sky rockets 
too close to the transmission lines are reasons 
that may induce malfunctions of the high  
voltage transmission lines and equipment.  
As a result, they can cause hazards towards  
lives and assets as well as impact on the entire 
power security of the country.

“The electr icity system” has to be  
advanced steadily. EGAT shall keep moving 
forward with commitment on the power  
development. We determine to heighten  
quality, stability and sufficiency of the  
efficient eco-friendly power in order to  
sustainably fulfill power demand of the  
nation. 

Comparing to a human body, the quality 
is like a “brain”, the power plant is a “heart”, 
the fuels are “blood” while the transmission 
system is the “artery of electric power” that 
transmits happiness to people and enhances 
quality of life throughout Thailand.

สายส่งไฟฟ้าแรงสูงของ กฟผ. มีความยาวรวมกันกว่า 
33,300 วงจรกิโลเมตร ซึ่งถ้าน�ามาโยงตามแนว 
ขอบเขตแดนประเทศไทยจะได้เกือบ 4 รอบ

A total length of EGAT’s high-voltage transmission lines is over  
33,300 circuit kilometers. They could encircle along the  
borderline of Thailand for almost 4 rounds.

รู้หรือไม่

Did you 
know?
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โรงไฟฟ้าถ่านหิน Vinh Tan 4
บนเส้นทางการพัฒนาพลังงานของเวียดนาม

1 6 แปลและเรียบเรียง : สุภร เหลืองกำาจร / Suporn LeongkamchornEnergy Update รู้ทันพลังงาน



โรงไฟฟ้าถ่านหิน Vinh Tan 4
บนเส้นทางการพัฒนาพลังงานของเวียดนาม

เวียดนามเป็นอีกหนึ่งประเทศกำาลังพัฒนาที่ต้องการพลังงานรองรับการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยว มีแผนเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน จากร้อยละ 
37 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 55 ในปี 2568 โดยหนึ่งในโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ใหญ่ที่สุด คือ 
โรงไฟฟ้�ถ่�นหิน Vinh Tan ในจังหวัดบิ่ญถ่วน (Binh Thuan) 

จังหวัดบิ่ญถ่วนอันเป็นสถานที่ต้ังโรงไฟฟ้าแห่งนี้ ตั้งอยู่ชายฝั่งตอนกลางใต้ของประเทศ  
ห่างจากนครโฮจมินิห์ราว 250 กโิลเมตร มชีือ่เสยีงด้านทวิทศัน์และชายหาด แหล่งท่องเท่ียวท่ี 
นักท่องเที่ยวคนไทยรู้จักดีคือ มุยเน่ และเมืองฟานเถียต (ห่างจากโรงไฟฟ้า Vinh Tan ราว 80  
กิโลเมตร) ปัจจุบันเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียง และยังเป็นสถานที ่
พกัผ่อนวนัหยดุสุดสัปดาห์ เนือ่งจากเป็นเมอืงท่าเรือประมงทีเ่งยีบสงบและมทีศันยีภาพทีส่วยงาม 
มากแห่งหนึ่ง จนได้รับการขนานนามว่าเป็น “เมืองหลวงแห่งรีสอร์ท” (The Resort Capital)

Vietnam is one of the developing countries which requires power to  
accommodate its economic, social and tourism growths. Vietnam plans to  
increase proportion of coal used for electricity generation form 37% in 2016 to 
be 55% in 2025. A biggest project of its power plant scheme is the Vinh Tan 
Coal-Fired Power Development Complex in Binh Thuan. 

Binh Thuan, a province where said power plant complex is located, situates 
on Vietnam’s south-central coast. The province is far from Ho Chi Minh City for 
around 250 kilometers. Its beautiful landscape and beaches are reputable. 
Famous tourist attractions known well among Thais include Mui Ne and  
Phan Thiet (80 kilometers from the Vinh Tan power plant center). At present, 
Binh Thuan is a renowned sightseeing destination where tourists visit and  
spend their time during holidays. This tranquil harbor city, where people call 
“the Resort Capital”, is full of spectacular sceneries. 

Vinh Tan 4;  
a Coal-Fired  
Power Plant
Vietnam’s Power  
Development 
Path

ภาพ VIETNAM ELECTRICITY
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โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน Vinh Tan 4 เป็นหนึ่งในโครงการพัฒนา
ศูนย์พลังงาน Vinh Tan ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเวียดนาม เพื่อผลิตไฟฟ้าให้
เพยีงพอต่อความต้องการใช้ในภาคกลางตอนล่างและภาคใต้ มกีำาลังผลิตรวม 
6,224 เมกะวตัต์ โดยเคร่ืองกำาเนดิไฟฟ้าเครือ่งแรกอยูใ่นโครงการ Vinh Tan 2  
เริ่มจ่ายไฟฟ้าในปี 2557

The Vinh Tan 4 is one among power plants 
constructed in the Vinh Tan Power Development 
Complex, Vietnam. This complex has been  
developed in order to fulfill electricity demand 
in the country’s lower central and southern 
regions. Its total capacity is 6,224 megawatts. 
The first generator installed in the Vinh Tan 2 
power plant initially supplied electricity in 2014.

Since the Vinh Tan 2 eliminated ash by 
having it trucked and disposed outside the 
power plant residents living in neighborhood 
were dissatisfied because a large amount of ash 
spread all over the highway. The situation led to 
demonstration in April 2016. The government 
of Vietnam then ordered the power plant to 
resolve such problem within 10 days and  
set up long-term measures to tackle the  
transportation of ash The Vietnam Environment 
Administration also fined the Vinh Tan 2 around 
Baht 2.5 million for such environmental issue.

In January 2017, the Vinh Tan 2 invited 30 
representatives from communities around the 
power plant to visit and monitor its production 
process and environmental operations.

อย่างไรกต็าม จากวิธกีารกำาจดัข้ีเถ้าของโรงไฟฟ้า Vinh Tan 2 ด้วยการ
ใช้รถบรรทุกขนส่งออกไปนอกพื้นที่ ทำาให้ชาวบ้านตามเส้นทางไม่พอใจ 
เนื่องจากทำาให้เกิดปัญหาฝุ่นละอองบนทางหลวง จนทำาให้เกิดการประท้วง
ขึ้นในเดือนเมษายน ปี 2559 รัฐบาลเวียดนามได้สั่งการให้แก้ปัญหาภายใน 
10 วนั และให้จดัทำามาตรการในระยะยาวปรบัปรงุรปูแบบการขนส่งขีเ้ถ้าใหม่ 
รวมทั้งสำานักงานสิ่งแวดล้อมเวียดนามได้สั่งปรับโรงไฟฟ้าคิดเป็นเงินไทยราว 
2.5 ล้านบาท จากปัญหาดังกล่าว

ในเดือนมกราคม 2560 ผู้แทนชุมชนรอบโรงไฟฟ้า Vinh Tan 2 จำานวน 
30 คน ได้รับเชิญให้เข้ามาติดตาม และตรวจสอบกระบวนการผลิต รวมถึง 
การดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมภายในโรงไฟฟ้า

Vinh Tan ศูนย์พลังงานใหญ่ที่สุดของเวียดนาม

Vinh Tan 2 กับปัญหาการขนส่งขี้เถ้า

Vinh Tan, the Biggest Power  
Development Complex in Vietnam

Vinh Tan 2 and Problem on  
Transportation of Ash

โรงไฟฟ้าถ่านหิน Vinh Tan ประเทศเวียดนาม 
The Vinh Tan Coal-Fired Power Development 
Complex, Vietnam
ภาพ : Shutterstock.com/By xuanhuongho
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The Vinh Tan 4 has installed 3 
generators. Their total capacity is 1,800 
megawatts. The commercial operation 
schedules are set to be December 
2017 for the first generator, June 2018 
for the second generator and April 
2019 for the third generator.

Fue l s  used fo r  e lec t r i c i t y  
generation are bituminous coal and 
sub-bituminous coal imported from 
Indonesia and Australia. They are 
shipped by 100,000-ton carriers to coal 

สำาหรับโรงไฟฟ้า Vinh Tan 4 ประกอบด้วยเครื่องกำาเนิดไฟฟ้ารวม 
3 เครื่อง กำาลังผลิตรวม 1,800 เมกะวัตต์ เครื่องที่ 1 มีกำาหนดจ่ายไฟ
ในเชิงพาณิชย์เดือนธันวาคม 2560 เครื่องที่ 2 ในเดือนมิถุนายน 2561 
และเครื่องที่ 3 เดือนเมษายน 2562

ถ่านหินที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าเป็นถ่านหินบิทูมินัสและซับบิทูมินัส  
ซึง่นำาเข้าจากอนิโดนเีซยีและออสเตรเลีย ด้วยเรอืขนาด 100,000 ตนั มายงั 
ท่าเทยีบเรือขนถ่ายถ่านหนิ ก่อนจะถูกลำาเลยีงไปยงัลานเกบ็ถ่านหนิด้วย
สายพาน และส่งเข้าสู่โรงไฟฟ้าด้วยเครื่องลำาเลียงถ่านหินแบบ Bucket 
Wheel Stacker

ด้วยเทคโนโลยีผสมผสานท้ังแบบ Supercritical และ Ultra  
supercritical จะช่วยให้โรงไฟฟ้าแห่งนีผ้ลติไฟฟ้าได้อย่างมปีระสทิธิภาพ
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่าเดิม นอกจากน้ันโรงไฟฟ้ายังมี
อุปกรณ์กำาจัดไนโตรเจนออกไซด์และซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ระบบบำาบัด
นำ้าเสีย เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมของเวียดนามและของ
นานาชาติ

jetty and transported to coal yard by belt conveyors. 
From the coal yard, coal will be delivered to the 
power plants by bucket wheel stackers.

The Vinh Tan 4 applies a combination of  
supercritical and ultra-supercritical technologies to 
improve its power generating efficiency and 
eco-friendly production process. To comply with 
Vietnam and international environmental standards, 
the plant has equipment used for eliminating  
nitrogen oxide and sulphur dioxide as well as  
wastewater treatment system installed accordingly. 

Vinh Tan 4 มาตรฐานระดับสากล

Vinh Tan 4 and Its  
International Standards

Structure of power sources in percent of total electricity production

Power Sources 20151 2020 2025 2030
IE PDP 7 PDP 7 rev PDP 7 PDP 7 rev PDP 7 PDP 7 rev

Renewable Energy 3.7% 4.5% 6.5% - 6.9% 6% 10.7%

Coal 34.4% 46.8% 49.3% - 55% 56.4% 53.2%

Gas Turbine 30% 24% 16.6% - 19.1% 14.4% 16.8%

Hydro 30.4% 19.6% 25.2% - 17.4% 9.3% 12.4%

Import 1.5% 3.0% 2.4% - 1.6% 3.8% 1.2%

Nuclear - 2.1% - - - 10.1% 5.7%

Source: Vietnam Power Development Plan for the period 2011 - 2020 (PDP 7 revised)

โรงไฟฟ้าถ่านหิน Vinh Tan ประเทศเวียดนาม 
The Vinh Tan Coal-Fired Power Development 
Complex, Vietnam
ภาพ : Shutterstock.com/By xuanhuongho
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Energy Update รู้ทันพลังงาน

ทัง้นี ้ณ สิน้ปี 2559 เวยีดนามมกีำาลงัผลติไฟฟ้า 38,553 
เมกะวัตต์ และผลิตไฟฟ้าได้ 164,000 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง  
โดยเป็นสัดส่วนการผลิตจากถ่านหินสูงสุดร้อยละ 37  
รองลงมาเป็นพลังนำา้ร้อยละ 35 และก๊าซร้อยละ 26 ปัจจบุนั 
เวียดนามใช้แผนพัฒนาพลังงานฉบับท่ี 7 ท่ีรัฐบาลอนุมัต ิ
เมื่อเดือนกรกฎาคม 2554 และมีการปรับปรุงล ่าสุด 
เมื่อมีนาคม 2559 ซึ่งยังมุ ่งเน้นการเพิ่มกำาลังผลิตของ 
โรงไฟฟ้าถ่านหิน และเพิ่มสัดส่วนการใช้ถ่านหินผลิตไฟฟ้า  
ให้เป็นร้อยละ 49  ในปี 2563 และร้อยละ 55 ในปี 2568  
แต่ขณะเดียวกันก็เน้นเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน
ผลิตไฟฟ้าด้วย โดยต้ังเป้าไว้ร้อยละ 6.5 ในปี 2563 และ
ร้อยละ 10 ในปี 2573 อย่างไรก็ตาม เมื่อเดือนพฤศจิกายน 
2559 รัฐบาลเวียดนามได้ตัดสินใจเลื่อนการพัฒนาโครงการ
พลังงานไฟฟ้านิวเคลียร์ออกไปก่อน

แผนพลังงานเวียดนามฉบับที่ 7  
เลื่อนนิวเคลียร์ เพิ่มถ่านหิน 
และพลังงานหมุนเวียน

2 0



By the end of 2016, Vietnam’s power  
capacity was 38,553 megawatts which can generate 
the power of 164,000 million kilowatts-hour.  
The largest proportion of fuel used for power  
generation was coal at 37% followed by hydropower 
at 35% and gas at 26%. At present, Vietnam is  
exercising the Power Development Master Plan VII 
which was approved by its government in July 2011. 
The latest revision of the plan was done in March 
2016 whereby an increase of coal-fired power 
plants’ capacity was accentuated. The proportion 
of coal for power generation would become 49% 
in 2020 and 55% in 2025. In the meantime, the 
share of renewable power would be increased as 
well with targets at 6.5% in 2020 and 10% in 2030.  
In November, 2016, the government of Vietnam  
also decided to postpone the nuclear power plant 
development project.

ข้อมลูจาก / Source: Vinh Tan 4 Thermal Power Plant, Binh Thuan, Vietnam http://www.power-technology.com/projects/vinh-tan-4-thermal-power-plant-binh-thuan

A Use of Nuclear Power Is  
Postponed while Proportions of 
Coal and Renewable Energy Are 
Increased in the Vietnam’s Power  
Development Master Plan VII 
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จะดีแค่ไหน...
ถ้าคนไทยเปลี่ยนรถเก่าเป็นรถไฟฟ้าได้เอง

Would It Be Cool  
If Thais Could Modify 
Old Vehicles to Be  
Electric Vehicles by Themselves?

2 2 Innovation Insight เปิดโลกนวตักรรม เร่ือง : แพรวพิสาข์ เถาลัดดา / Story by : Preawpisa Taoludda



กระแสของ “รถยนต์ไฟฟ้า” หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า “Electric 
Vehicle : EV” กำาลังมาแรงแบบยื้อไม่หยุด ฉุดไม่อยู่ ไม่ใช่เพียง 
ในประเทศไทย แต่ทัว่โลกกำาลังตืน่ตัวในเรือ่งนีเ้ปน็อยา่งมาก ตามกระแส 
“Global Warming” หรือที่เราเรียกกันติดปากว่า “โลกร้อน”  
ที่ปฏิเสธไม่ได้ว่า “ภาคขนส่ง” เป็นอีกหนึ่งภาคส่วนที่ปล่อยมลภาวะสู่
ส่ิงแวดลอ้มมากเปน็อนัดบัตน้ ๆ  แตด่ว้ยเทคโนโลยรีถยนต ์EV ในปัจจบุนั
ยังมีราคาสูง และต้องนำาเข้าจากต่างประเทศ จึงทำาให้การที่จะเป็น
เจา้ของรถ EV ออกใหมส่กัคนั อาจเปน็เรือ่งยากสำาหรบัคนไทยสว่นใหญ่

ปัจจุบัน ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
(NECTEC) สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.) โดยการสนับสนุนส่วนหนึ่งจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย (กฟผ.) อยู่ระหว่างการวิจัยพัฒนาชิ้นส่วนหลักที่ใช้ในการ
ดัดแปลงรถ EV ให้สามารถเปลี่ยนรถยนต์เก่าให้เป็นรถ EV โดยมุ่ง 
ลดตน้ทนุในการดดัแปลงรถยนตไ์มเ่กนิ 200,000 บาท ไมร่วมแบตเตอรี ่
รวมถึงพัฒนาต้นแบบภาคสนามชุดอุปกรณ์ดัดแปลง (Kit) พร้อมแบบ 
ทางวิศวกรรม (Blueprint) ระหว่างปี 2560 - 2563

“Electric Vehicle” or EV becomes highly popular in  
Thailand and all around the world due to “global warming” 
trend. It is undeniable that “transportation” is a sector that 
releases a large amount of pollutant to environment.  
Nonetheless, EV technology in the present is still very  
expensive. It is also difficult for most of Thais to own this 
kind of vehicle because the EV must be imported from abroad.   

Being partly supported by Electricity Generating  
Authority of Thailand (EGAT), National Electronics and  
Computer Technology Center (NECTEC); National Science  
and Technology Development Agency (NSTDA), has studied 
and developed major parts used for modifying old vehicles 
to be electric vehicles. A cost of modification per one vehicle 
is set to be not over than Baht 200,000 excluding battery. 
During 2517 - 2520, NECTEC has planned to develop EV Kit 
and Blueprint as well.

Being partly supported by 
EGAT, NECTEC has studied 
and developed major parts 
used for modifying old 
vehicles to be electric 
vehicles.   

ปัจจุบัน NECTEC โดยการ
สนับสนุนส่วนหนึ่งจาก กฟผ. 
อยู่ระหว่างการวิจัยพัฒนา 
ชิ้นส่วนหลักที่ใช้ในการ 
ดัดแปลงรถ EV ให้สามารถ 
เปลี่ยนรถยนต์เก่าให้เป็นรถ EV
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ทีมงาน กฟผ. ได้มีโอกาสพูดคุยกับ นายสุทัศน์ ปฐมนุพงศ์  
หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยต้นแบบและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
อทุยานวทิยาศาสตร์แห่งชาต ิอำาเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธาน ี
ซึ่งเป็นหนึ่งในนักวิจัยของ NECTEC ท่ีร่วมในโครงการวิจัย
ดัดแปลงรถเก่าให้เป็นรถ EV กับ กฟผ. พร้อมเปิดให้ชมรถยนต์
ไฟฟ้าทีด่ดัแปลงขึน้มาจากรถยนต์ส่วนตวัชนดิเก๋ง 4 ประตู ยีห้่อ
ฮอนด้า รุ่นซติี ้ทีส่ามารถใช้งานในชีวติประจำาวนัได้จรงิ และใช้งาน 
มาประมาณ 5 ปีแล้ว โดยลงทุนส่วนตัวเพื่อเป็นต้นแบบในการ
พัฒนาต่อไป

นายสทุศัน์ กล่าวว่า รถยนต์ไฟฟ้าดดัแปลง คอื รถยนต์ท่ีถูกดดัแปลง 
จากรถเก่า ให้เป็นรถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle : EV) ทีข่บัเคลือ่นด้วย 
มอเตอร์ไฟฟ้า ด้วยการยกเครื่องยนต์เก่าออก แล้วใส่ระบบมอเตอร์
ไฟฟ้าเข้าไปแทนที่

ปัจจุบันโครงการวิจัยรถยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงที่ กฟผ. ร่วมกับ 
NECTEC มีความพยายามที่จะคงฟังก์ชั่นการใช้งานของตัวรถเดิมไว้ 
เช่น ยังสามารถใช้เครื่องปรับอากาศ วิทยุ และระบบไฟต่าง ๆ  ได้ดังเดิม 
จึงนับเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ซึ่งในปัจจุบันรถ EV ใหม่ ราคาเริ่มต้นอยู่ที่
ประมาณ 1 ล้านบาทขึ้นไป

EGAT team had a chance to talk to Mr. Sutat  
Pathomnupong, a head of the Industrial Prototype  
and Product Laboratory, Thailand Science Park,  
Khlong Luang District, Pathum Thani Province. He is a 
researcher of NECTEC who participates in the electric 
vehicle conversion project. Mr. Sutat presented his  
private 4-door sedan; Honda City that was modified  
to be an electric car which has been used daily for 
about 5 years. He invested by himself on such car 
modification in order to be a prototype EV. 

Mr. Sutat said that the electric vehicle conversion 
was a car modified from the old vehicle to be the 
electric vehicle: EV. It is driven by an electric motor 
instead of its old engine.  

According to the electric vehicle conversion  
project mutually developed by EGAT and NECTEC, major 
existing functions in the old car such as air-conditioner, 
radio and electric systems are maintained. Thus, 
the EV could be an option for car users. Currently, the 
EV’s price starts from over Baht 1 million.

รถยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง คืออะไร

What Is an Electric Vehicle Conversion? 
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นายสุทัศน์ เล่าว่า รถ EV ดัดแปลงของตน ใช้แบตเตอรี่ประเภท
ตะกั่ว-กรด เพราะมีราคาไม่แพง และหาได้ตามท้องตลาดทั่วไป แต่ได้
แนะนำาว่า รถ EV ในอนาคต ควรใช้แบตเตอรี่ประเภท “ลิเธียมไอออน” 
เพราะสามารถชาร์จได้เร็วกว่า ใช้งานได้นานกว่า และมีความหนาแน่น
ของพลังงานที่สูงกว่าแบตเตอรี่แบบตะกั่ว-กรด จึงทำาให้มีระยะเวลาการ
ใช้งานที่นานขึ้นและมีนำ้าหนักเบาลง แต่ก็มีราคาสูงขึ้นตามคุณภาพ

ในอนาคตคาดว่าแบตเตอร่ีลิเธียมจะมีนวัตกรรมท่ีพัฒนาให้ใช้งาน
ได้สะดวกขึ้น และมีราคาถูกลง เพราะตลอดเวลาท่ีผ่านมา แบตเตอรี่ 
ลิเธียมถือว่าเป็นความหวังของนวัตกรรมต่าง ๆ ยิ่งแบตเตอรี่ราคาถูกลง 
เก็บพลังงานได้มากขึ้น ก็ยิ่งทำาให้ผู้คนเข้าถึงพลังงานทางเลือกได้มากขึ้น 
ซึ่งมีการคาดการณ์ว่า ภายในปี 2563 แบตเตอร่ีลิเธียมไอออนขนาดที่
ทำาให้รถยนต์วิ่งได้ไม่ตำ่ากว่า 200 กิโลเมตรต่อการชาร์จ 1 ครั้ง น่าจะอยู่
ในราคาไม่เกิน 2 แสนบาท

Mr. Sutat added that his modified 
EV was driven by a lead–acid battery 
which was not expensive and  
generally available on the market. 
However, he suggested that a “lithium 
- ion” battery should be used with the 
EV in the future because it could be 
completely charged faster and work 
longer. As the lithium-ion battery’s 
density is better, it becomes lighter 
with longer usable period. However, 
since its quality is superior, its price is 
higher as well.  

In the future, the lithium-ion  
battery with better innovation could 
be applied simply, while its price 
would be lowered. As the battery 
becomes cheaper with better  
performance, people can access to 
alternative energy more easily. In year 
2020, the lithium-ion battery which is 
expected to be able to cover  
distances of over 200 kilometers per 
a single charge, will cost not higher 
than Baht 200,000.  “แบตเตอรี่” หัวใจสำาคัญของรถพลังงานไฟฟ้า

“Battery” Is an Essential of 
the Electric Vehicle
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รถ EV สามารถชาร์จไฟได้ 2 แบบ คือ แบบ 
Normal Charge และแบบ Quick Charge

แบบที่ 1 : การชาร์จไฟแบบปกติ (Normal 
Charge) สามารถชาร์จไฟในบ้านพักอาศัย เป็นการ
ชาร์จไฟด้วยแรงดันตำ่า ซึ่งสามารถใช้ไฟจากปลั๊กไฟ
ทัว่ไปได้ ใช้เวลาในการชาร์จไฟประมาณ 6 - 8 ชัว่โมง

แบบท่ี 2 : การชาร์จในรูปแบบเร็ว (Quick 
Charge) เป็นการชาร์จไฟผ่านตู้ชาร์จไฟ ซ่ึงต้องใช้
ไฟฟ้าแรงดันสูง ส่วนใหญ่จะใช้เวลาในการชาร์จไฟ
ไม่เกิน 30 นาที จะได้ไฟฟ้าประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์
ของความจุ ขึ้นอยู ่กับขนาดความจุของแบตเตอรี่  
มักเป็นการชาร์จไฟตามสถานีชาร์จไฟสาธารณะ

ทัง้น้ี การชาร์จไฟแบบ Quick Charge ขึน้อยูกั่บ
ประเภทของแบตเตอรี่ว่าสามารถรองรับกระแสไฟ 
ที่รับเข้าเป็นจำานวนมากในระยะเวลาสั้น ๆ  ได้หรือไม่ 
โดยปกติจะต้องเป็นแบตเตอรี่ประเภทลิเธียมถึงจะ 
ใช้ Quick Charge ได้

There are 2 battery charging types for the EV: 

Type 1: a normal charge with low-voltage electric power supplied 
to households. It takes about 6-8 hours to complete the charging.

Type 2: a quick charge with high-voltage power by a battery  
charger. It would take no longer than 30 minutes to heighten energy up 
to 80% of the battery capacity. This type of battery charging is available 

at the public charging station.     

The quick charge can be applied with battery that can 
accommodate a large amount of power charged within a 

short period. Normally it must be the lithium-ion battery.    

ระยะเวลาในการชาร์จไฟ  
ขึ้นอยู่กับประเภทและ
ความจุของแบตเตอรี่

Battery Charging Time Depends on Its Type  
and Capacity  
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อายุการใช้งานของรถ EV จะขึ้นอยู่แบตเตอรี่โดยตรง ส่วนอุปกรณ์อื่น ๆ ตาม 
ประสบการณ์ของคุณสุทัศน์ท่ีใช้งานมา 5 ปี ตัวมอเตอร์ อินเวอร์เตอร์ ยังไม่มีปัญหา 
ในการใช้งาน เพราะรถ EV เครื่องจะไม่ร้อน ทำาให้อุปกรณ์ต่าง ๆ เสื่อมสภาพช้าลงมาก  
ดังนั้นสิ่งสำาคัญ คือ การพัฒนาแบตเตอรี่ให้มีอายุการใช้งานได้นานเท่า ๆ  กับอุปกรณ์อื่น 
ซึ่งสำาหรับรถ EV ในปัจจุบัน ประเมินว่าจะมีอายุการใช้งานประมาณ 10 ปี ดังนั้นจึงควร
พัฒนาแบตเตอรี่ให้มีอายุการใช้งานได้ไม่ตำ่ากว่า 10 ปี เช่นเดียวกัน

The EV’s lifespan depends directly on 
battery. According to Mr. Sutat’s 5-year 
experience on using the EV, its part such as 
a motor inverter can still work well. Since 
the EV does not cause excessive heat,  
its parts and equipment will deteriorate 
more slowly. The most significant part, 
therefore, is the battery lifespan improvement. 
The lifespan of the electric vehicles in the 
present is estimated to be around  
10 years. Thus, the battery lifespan should 
be developed to last for not less than  
10 years as well.

The electric vehicle conversion is an 
option for anyone who desires to use the 
EV, but does not want to buy a new car. 
This is like modifying fuel systems of cars 
by using gas instead of petrol. The electric 
vehicle convers ion development  
facilitates the users as they are able to 
have their cars modified by replacing 
deteriorated engines with the electric 
motors.     

อายุการใช้งานของรถ EV ประมาณ 10 ปี

EV’s Lifespan Is around 10 Years

Benefits of the Electric Vehicle  
Conversion Development

ประโยชน์ของการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง

นับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำาหรับผู้ที่ต้องการใช้รถยนต์ EV แต่ไม่ต้องการที่จะ 
ซื้อรถใหม่ คล้าย ๆ กับปัจจุบันท่ีมีการเปลี่ยนการใช้เชื้อเพลิงจากนำ้ามันมาเป็นก๊าซ  
เพื่อลดการใช้นำ้ามัน ซ่ึงการพัฒนาเทคโนโลยีรถไฟฟ้าดัดแปลงทำาให้ผู้บริโภคสามารถ
เลือกดัดแปลงรถยนต์ที่มีอยู่ให้เป็นรถ EV ได้ โดยเปลี่ยนเครื่องยนต์ที่เสื่อมสภาพมาใช้
มอเตอร์ไฟฟ้าซึ่งใช้พลังงานไฟฟ้า
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การดัดแปลงรถยนต์ที่ใช้เช้ือเพลิงฟอสซิลให้เป็นรถ
ที่ใช้พลังงานไฟฟ้านั้น ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการผลิตรถ 
EV ใหม่ในปัจจุบัน ในต่างประเทศอย่างสหรัฐอเมริกา  
ทกุคนคงคุน้เคยกบับรษัิทเทสล่ามอเตอร์ (Tesla Motors, 
Inc.) ที่มี อีลอน มัสก์ เป็นกรรมการผู้จัดการ และมี เจบี  
สเตราเบล เป็นรองประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารฝ่ายเทคโนโลยี 
ซึ่ง เจบี ได้เริ่มดัดแปลงรถยนต์เป็นรถไฟฟ้าเองตั้งแต่ 
อายุ 19 ปี มีความใฝ่ฝันที่จะพัฒนารถพลังงานไฟฟ้า  
จนในที่สุดได้นำาประสบการณ์มาพัฒนาเทคโนโลยีผลิต 
รถพลังงานไฟฟ้าของเทสล่าในปัจจุบัน

การดัดแปลงรถยนต์ไฟฟ้าในต่างประเทศ 

ความท้าทายของการวิจัยและพัฒนา
เพื่อดัดแปลงรถเก่า เป็นรถ EV  
ในประเทศไทย

ปัจจุบันผู้บริโภคนิยมใช้รถเกียร์อัตโนมัติมากกว่า
เกยีร์ธรรมดา เนือ่งจากความสะดวกสบายและเหมาะสม
กับสภาพการจราจร ซึ่งการดัดแปลงเป็นรถไฟฟ้าท่ีเป็น
เกียร์อัตโนมัติ จะมีอัตราการใช้พลังงานที่ส้ินเปลืองกว่า
เกียร์ธรรมดา ดังนั้น การที่จะพัฒนารถ EV ที่เป็นเกียร์
อตัโนมตั ิจงึจำาเป็นต้องพฒันาแบตเตอรีใ่ห้มขีนาดเลก็ลง
แต่กักเก็บไฟฟ้าได้มากขึ้น เพื่อที่สามารถนำาแบตเตอรี่ไป
ตดิตัง้ในรถ EV ได้จำานวนทีม่ากข้ึน และสามารถขบัเคลือ่น
ได้ในระยะทางที่ไกลขึ้นต่อการชาร์จไฟ 1 ครั้ง

ในแง่ของการพัฒนาการดัดแปลงรถยนต์ให้เป็น 
รถ EV นายสทุศัน์คดิว่า ประเทศไทยมโีอกาสพฒันาไป
ได้อีกมาก ต้องส่งเสริมนักวิจัยและนักประดิษฐ์ของไทย
ให้มีการพัฒนาภายในประเทศอย่างต่อเนื่อง และเมื่อ
พัฒนาไปถึงจุดที่เราสามารถผลิตเทคโนโลยีได้เองใน
ประเทศแล้ว เราก็จะมเีทคโนโลยรีถ EV ของเราเอง ไม่ต้อง 
พึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ การที่จะทำาให้รถ EV 
ดัดแปลงได้รับความนิยมนั้นก็ขึ้นอยู ่กับความคุ้มค่า  
ถ้าการดัดแปลงรถเป็นรถ EV มีค่าใช้จ่ายท่ีไม่ต่างจาก
การซื้อรถใหม่มากนัก ผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะเลือกซื้อ
รถใหม่มากกว่า เพราะได้ของใหม่ในราคาที่ไม่ต่างกัน  
ดังนั้น จึงต้องวิจัยและพัฒนาให้อุปกรณ์ต่าง ๆ สามารถ
ผลิตขึ้นในประเทศได้

นับเป็นข่าวดีสำาหรับผู้ที่มีความสนใจในรถ EV ที่อีกไม่นานเกินรอ 
ประเทศไทยก็จะมีเทคโนโลยีรถ EV ในราคาที่จับต้องได้ แต่อย่างไรก็ตาม 
นายสุทัศน์ ปฐมนุพงศ์ ฝากทิ้งท้ายไว้ว่า ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องไม่ลืม
บรบิทด้านอืน่ ๆ  นอกจากการผลติและดัดแปลงรถ EV เช่น กฎหมาย นโยบาย 
ของประเทศ การตลาด และเศรษฐกิจ ให้มีส่วนสนับสนุนให้วงการรถ EV ไป
ได้ไกลในประเทศไทยด้วย
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The EV manufacture in the present was originated from the 
modification of cars that used fossil fuels to be electric cars. People, 
especially who live in the USA, may be familiar with the Tesla Motors, 
Inc. led by Elon Musk, the CEO and JB Straubel, the CTO. JB modified 
his motorcar to be the electric car when he was 19 years old. The 
electric vehicle advancement is his ambition. Finally, he has applied 
his experiences on the Tesla electric car technology development. 

The Electric Vehicle Conversion Abroad

Due to amenity and traffic suitability, the 
consumers nowadays prefer to use automatic 
transmission cars to manual transmission cars. 
However, the automatic transmission car, which 
is modified to be the EV electric, consumes  
more power than the manual transmission car.  
Therefore, battery used for the EV modified  
from the automatic transmission car must be  
smaller, but store more energy. Subsequently, 
more number of them could be installed in the 
EV and energize it for a longer distance per one 
time of charging. 

Mr. Sutat opined that the electric vehicle 
conversion in Thailand could be further  
developed. Thai automobile researchers and 
inventors should be continually promoted in 
order that Thailand can have its own EV  
innovation in the near future. Once we have our 
EV technology in hand, we do not need to  
depend on technology from overseas. The  
electric vehicle conversion could become  
popular if the modifying cost is worthwhile.  
If the cost is not much different from buying the 
new car, the consumers certainly would prefer 
to get the new car. Thus, the automobile  
researchers and developers should mainly focus 
on domestic equipment manufacture.

Therefore, Thai EV technology with  
affordable price is good news for those  
who are interested in the EV. However, Mr. Sutat  
Pathomnupong concluded that in order  
to boost bright future for the EV in Thailand, all 
relevant sectors should consider on other  
contexts such as laws, the country policy,  
marketing and economic outlook.  

Challenges on the Electric  
Vehicle Conversion Research and 
Development in Thailand  
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ตรวจสุขภาพเขื่อนแม่นยำา ฉับไว
ด้วย Dam Safety App

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.) ได้พัฒนาระบบติดตามตรวจวัด 
ข้อมูลระยะไกลด้านความปลอดภัยเข่ือน 
(Dam Safety Remote Monitoring  
System: DS-RMS) หรือเรียกง่าย ๆ ว่า 
“ระบบตรวจสุขภาพเขื่อน” แล้วเสร็จ 
ซึ่งเป็นการพัฒนาการประเมินสถานะความ
ปลอดภัยเขื่อนให้เป็นแบบอัตโนมัติ โดยมี
ความแม่นยำาและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

และล่าสุด กฟผ. ได้พัฒนาการรายงาน
ข้อมูลของระบบตรวจสุขภาพเขื่อนผ่าน 
แอพพลเิคชัน่ชือ่ “Dam Safety” บนโทรศพัท์ 
มือถือในระบบปฏิบัติการ iOS เพื่อให ้
ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพ
เขื่อนของ กฟผ. ได้สะดวกและรวดเร็ว 

แอพพลิ เคชั่ นดั งกล ่ าวจะรายงาน
เหตุการณ ์แผ ่นดินไหวและผลกระทบ 
ต่อเขื่อนของ กฟผ. พร้อมท้ังรายงานถึง
สถานภาพ ณ ปัจจุบันของเขื่อนใหญ่ของ 
กฟผ. ในแบบ Real Time อย่างต่อเนื่อง
ตลอดเวลา โดยนำาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เข้ามาปรับใช้ เพื่อยกระดับมาตรฐานการ
ดูแลเอาใจใส่เขื่อนกักเก็บนำ้า ซึ่งเป็นสาธารณ 
ประโยชน์ของชุมชนและสังคม ในอนาคต 
กฟผ. จะทำาการพัฒนาแอพพลิเคชั่นนี้ให้
สามารถใช้งานได้ในระบบ Android ต่อไป

Accurate and Speedy Dam Safety Check with a Dam Safety App
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ตรวจสุขภาพเขื่อนแม่นยำา ฉับไว
ด้วย Dam Safety App
Accurate and Speedy Dam Safety Check with a Dam Safety App

Electricity Generating Authority of 
Thailand (EGAT) has completed a  
development of the Dam Safety Remote 
Monitoring System: DS-RMS, which is  
simply called a “dam safety check  
system”. As a result, an automatic  
assessment on the dam safety is more 
accurate and speedy. 

Recently, EGAT had developed  
application for the dam safety check  
information reporting called the “Dam 
Safety” which can be downloaded via  
the iOS mobile operating system. The 
users can access to EGAT’s dam safety 
information more easily and quickly.  

The application shall continually  
report earthquake situations and impacts 
on the EGAT’s dams including current  
conditions of EGAT’s large dams in real 
time. Information technology is 
applied to the application to 
level up maintenance standards 
of dams and reservoirs. In the 
future, EGAT will further develop 
it for the android system. 
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ข้าวต้องปลูก เพราะอีก 20 ปี ประชากรอาจจะ 80 ล้านคน ข้าวจะไม่พอ  
ถ้าลดการปลูกข้าวไปเรื่อยๆ ข้าวจะไม่พอ เราจะต้องซ้ือข้าวจากต่างประเทศ  

เรื่องอะไรประชาชนคนไทยไม่ยอม คนไทยน้ีต้องมีข้าว  
แม้ข้าวที่ปลูกในเมืองไทยจะสู้ข้าวที่ปลูกในต่างประเทศไม่ได้ เราก็ต้องปลูก

We must plant rice because in the next 20 years, the number of population 
could become 80 million and cause rice shortage. If we reduce rice planting, 

rice productivity would be insufficient, and we might have to buy rice 
from overseas. What is a point? Thais should not let such things happen. 

Thais must have rice. Even though the rice planted in Thailand is not better 
than the rice from foreign countries, we must plant rice.

“ปลูกวันแม่
เกี่ยววันพ่อ”

“Sowing on Mother’s Day and Harvesting on Father’s Day”
We Humbly Carry on the Father King’s Wish

น้อมสืบสานพระราชปณิธานงานของพ่อ
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ข้างต้นนี้คือความตอนหน่ึงของพระราช 
ดำารัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อครั้ง
เสด็จพระราชดำาเนินไปทอดพระเนตร
โครงการพัฒนาพื้นท่ีบ้านโคกกูแวอันเน่ือง 
มาจากพระราชดำาริ จังหวัดนราธิวาส เม่ือ 
พ.ศ. 2536 แสดงให้เห็นถึงความเอาพระราช
หฤทัยใส่ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องข้าวซึ่งเป็นพืช
เศรษฐกิจของไทย และเป็นพืชท่ีอยู ่คู ่กับ 
คนไทยและผืนแผ่นดินไทยมาช้านาน  

ด้วยสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหา
ทีส่ดุมไิด้ การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.) ขอดำาเนนิตามรอยเบือ้งพระยคุลบาท 
จัดกิจกรรมภายใต้ชื่อโครงการ “ปลูกวันแม่ 
เกี่ยววันพ่อ” ด้วยกัน 2 แห่งคือ ศูนย์การ
เรียนรูศ้าสตร์พระราชา ณ กฟผ. สำานกังาน
ใหญ่ และโรงเรยีนผาเต่าพฒันา ณ เข่ือนสริกิติิ์ 
จงัหวัดอตุรดติถ์ เพือ่สานต่อพระราชปณธิาน
งานของพ่อ ด้วยการส่งเสรมิและสนบัสนนุให้
คนไทยไม่ละทิ้งการปลูกข้าว

Above mentioned is a part of His Late  
Majesty King Bhumibol Adulyadej’s 
royal words given to Thais during his 
visit to Ban Khok Ku Wae Royal  
Initiative Development Project in 1993. 
His speech shows that His Majesty  
the late King Bhumibol Adulyadej had 
been concerned about agriculture,  
especially rice; a Thai economic crop 
that has been coexistent with Thais 
and Thai kingdom for a very long time.  

With most grateful for His Majesty’s 
boundless and gracious kindness, 
Electricity Generating Authority of 
Thailand (EGAT) humbly follows his 
footsteps. EGAT organizes “Sowing on 
Mother’s Day and Harvesting on  
Father’s Day” project which is held  
at 2 venues including the King’s  
Philosophy Learning Center, EGAT 
Headquarters and Pha Tao Phatthana 
School, Sirikit Dam, Uttaradit Province 
to promote and support Thais for  
continuation of rice planting.
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กฟผ. ได้จัดกิจกรรมดำานาปลูกข้าวภายในศูนย์การเรียนรู ้
ศาสตร์พระราชา ณ สวนนำา้พระทยั กฟผ. สำานกังานใหญ่ เมือ่เดอืน 
สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา เป็นการทำานาอินทรีย์ปลอดสารเคมี โดย 
ใช้รูปแบบการทำานาแบบ “ชีววิถี กฟผ.” ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของ 
องค์ความรูจ้ากโครงการชวีวถิเีพือ่การพัฒนาอย่างยัง่ยนื ภายใต้หลกั 
ปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
บรมนาถบพิตร พร้อมทัง้เชิญชวนชุมชนรอบโรงไฟฟ้ามาร่วมกจิกรรม 
โดยพันธุ์ข้าวที่ใช้ปลูกในครั้งนี้ คือ ข้าวหอมปทุมธานี 1 เนื่องจาก
เหมาะสมกับพื้นที่ภาคกลาง ด้วยการใช้วิธีปักต้นกล้าภายบริเวณ
สวนนำ้าพระทัย นอกจากน้ี นำ้าท่ีใช้ในการปลูกข้าวเป็นการใช้นำ้า 
จากบ่อ (Retention Pond) ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนอื ซึง่เป็นนำา้
ที่ผ่านการใช้งานจากหอหล่อเย็น (Tower Cooling) ของโรงไฟฟ้า 
พระนครเหนือที่ผ ่านการบำาบัด และเตรียมปล่อยลงสู ่แม่นำ้า
เจ้าพระยา แสดงถึงระบบการจัดการนำ้าที่ดี ไม่เป็นอันตรายต่อพืช
และสตัว์ทีอ่ยูบ่รเิวณใกล้เคยีง และคาดว่าต้นข้าวจะออกรวงสเีหลือง
อร่าม ให้สามารถเก็บเกี่ยวได้ในเดือนธันวาคมนี้

ส่วนทางด้านเขือ่นสริิกติิไ์ด้จัดกิจกรรมดำานาปลกูข้าวตดิต่อกนั 
เป็นปีที่ 4 แล้ว ภายในบริเวณพื้นที่โรงเรียนผาเต่าพัฒนา ซึ่งทาง
โรงเรียนได้ปิดตัวลงแล้ว จึงนำาพ้ืนท่ีมาใช้ทำาแปลงปลูกข้าวเพื่อ 
ก่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุด เขื่อนสิริกิติ์ได้เลือกวิธีการปลูกข้าวที่
แตกต่างจากสำานกังานใหญ่ ด้วยการปลกูข้าวแบบนาโยน เนือ่งจากวธินีี้

EGAT arranged transplanting rice seedlings activity 
within the King’s Philosophy Learning Center, His Majesty’s 
Graciousness Garden, EGAT Headquarters in August 2017. 
The activity illustrated organic rice farming with a method 
called “EGAT Biological Way of Life” which is a part of  
knowledge gained from the Biological Way of Life for 
Sustainable Development Project under His Late Majesty 
King Bhumibol Adulyadej’s philosophy. EGAT also invited 
people in neighborhoods around the power plant to  
join the activity. The rice seedlings used for planting were 
Pathum Thani 1 fragrant rice which best suit soil condition 
in the Central region. In addition, water used for rice 
planting was from North Bangkok Power Plant’s retention 
pond, where used water from the power plant’s cooling 
tower, which had been treated before releasing to the 
Chao Phraya River, was retained. It is expected that  
golden rice grains could be harvested in this coming 
December.  

At the Sirikit Dam, the rice seedlings transplanting 
activity has been arranged for 4 years consecutively 
within Pha Tao Phatthana School’s area. As the school 
already closed down, the area has been utilized as rice 
fields. Rice planting at the Sirikit Dam is done differently 

ชาว กฟผ. และชุมชนร่วมกันปลูกข้าวภายในแปลง ณ กฟผ. ส�านักงานใหญ่ 
EGAT and people in neighborhoods around the power plant join the transplanting rice seedlings activity. 
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เหมาะสมกับพื้นที่และเป็นวิธีที่ง่าย นาโยนหรือเรียกง่าย ๆ ว่าการ
โยนกล้า จะใช้การโยนต้นกล้าลงในแปลงท่ีมีนำ้าเพียงเล็กน้อย  
ด้วยการเดินถอยหลังแล้วโยน ตอนโยนให้ตวัดหงายข้อมือขึ้น  
เพือ่ต้นกล้าจะกระจายตวัพุง่ลงตัง้ตรงอย่างพอด ีโดยได้นำาเมลด็ข้าว
มอบให้กลุ่มโครงการเศรษฐกิจพอเพียงฯ รวมทั้งชาวบ้านในชุมชน
ผาเต่าพัฒนาเพื่อร่วมกันปลูกข้าวในแปลงเกษตรอินทรีย์

แปลงนาปลูกข้าวแบบเกษตรอินทรีย์ท้ังสองแห่งน้ี จะเป็นด่ัง
ศูนย์การเรียนรู้สำาหรับผู้ที่สนใจวิธีการปลูกข้าวแบบเกษตรอินทรีย์
ปลอดสารพิษตามกระบวนการ “ชีววิถี กฟผ.” โดยผลผลิตที่ได้ 
ส่วนหนึง่จะเกบ็ไว้เป็นเมลด็พนัธุส์ำาหรบัการปลกูครัง้ต่อไป และทีเ่หลือ 
จะส่งมอบให้แก่ชุมชนที่ต้องการนำาเมล็ดพันธุ์ไปทดลองปลูก ซึ่ง  
กฟผ. จะขอสืบสานการปลูกข้าวตามกระบวนการชีววิถีและ 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงสืบไป

อีกไม่นานชาว กฟผ. และชุมชนใกล้เคียงอาจจะเห็นภาพที่
ค่อนข้างแปลกตา เพราะจะได้เห็นต้นข้าวท่ีกำาลังตั้งท้องรอการ 
เก็บเกี่ยวสีทองสะพรั่งอย่างสวยงามอยู่ใจกลางโรงไฟฟ้า 

by the method called parachute rice transplanting. This 
method is simple and suits well with the area. Rice sprouts 
are thrown into the rice fields that retain little of water. 
Farmers will walk backward and flick their wrists while 
throwing the rice sprouts to the fields in order that they 
will not land upside down. EGAT also gave rice grains to 
the Sufficiency Economy Project groups including  
villagers in Pha Tao Phatthana for their organic rice farming.

Both organic rice fields are considered as the learning 
centers for those who are interested in organic rice  
farming with “EGAT Biological Way of Life” method.  
A part of rice productivity will be kept for the following 
rice planting season. The rest of them is delivered to  
communities that want to try rice planting. EGAT shall 
always carry on rice planting with Biological Way of Life 
method and His Late Majesty King Bhumibol Adulyadej’s 
philosophy of sufficiency economy.

In the near future, EGAT officials and people in the  
neighborhood will behold an unfamiliar view when  
fruitful rice plants are standing beautifully in the power 
plant and bearing golden grains for harvesting.  
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“This project sounds interesting. Shall we 
join it?” asked Drive, the Head of Environmental 
Chemistry Section, my junior colleague.

The said project is “EGAT’s Volunteers” 
which allows opportunities to EGAT’s officials 
to get together for creating activities that  
bring social, community and environmental 
benefactions. EGAT provides budget and 
guidelines to support the activities accordingly. 

The project name intrigued us since the 
first time we heard about it. We thought that 
it would be advantageous if we applied our 

ขนาดของกิจกรรมไม่ส�าคัญเท่าขนาดของหัวใจ 
 ขอเพียงเรามีใจอยากท�าเพื่อผู้อื่น อะไรที่เราเต็มใจท�าให้โดยที่

ไม่มีใครร้องขอ นั่นล่ะคืองานจิตอาสาแล้ว

The activity’s scope is not as important as the size of 
our minds. Working voluntarily means reaching out to 

people without being asked for and that’s it.

“โครงการ คน กฟผ. 

  ขอ ทำาด”ี

สุขใจ ที่ได้ “ให้” กับ

จุฑามาศ อุดมวงศ์ 
Juthamas Udomwong
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Happiness Gained from 
“Giving”through “EGAT’s 

Volunteers” Project

“โครงการน้ีน่าสนใจดีนะพ่ี ลองส่งไปกันม้ัย” ไดร์ฟ หัวหน้าแผนกเคมีและส่ิงแวดล้อม 
 พนักงานรุ่นน้องของดิชั้นเอ่ยปากชวน

โครงการที่ว่านี้คือ “โครงก�ร คน กฟผ. ขอทำ�ดี” ซึ่งเปิดโอกาสให้พนักงาน กฟผ. 
รวมกลุ่มกัน เพื่อคิดค้นและสร้างสรรค์กิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และ 
สิ่งแวดล้อม โดย กฟผ. สนับสนุนงบประมาณในการทำากิจกรรม และช่วยแนะแนวทาง
ให้คำาปรึกษา 

ครั้งแรกที่ได้ยินชื่อโครงการก็รู้สึกสะดุดใจทันที คิดว่าถ้าเราได้นำาความรู้  
ความสามารถทีม่อียู่ไปทำาประโยชนเ์พือ่สงัคมกน็า่จะเปน็เรือ่งท่ีดไีมน่อ้ย ทกุวนันี ้กฟผ. 
มนีโยบายดูแลชมุชนโดยรอบโรงไฟฟา้ในพืน้ที ่5 กโิลเมตร และมหีนว่ยงานทีร่บัผิดชอบ
โดยตรงอยู่แล้ว แต่ถ้าเราชาว กฟผ. ทุกคนช่วยกันคนละไม้คนละมือ ชุมชนก็ยิ่งจะได้
ประโยชน์มากขึ้น 

knowledge and capabilities to do 
something for our society. EGAT  
currently has policies and working units 
which directly sustain communities 
surrounding its power plants within 5 
kilometers. However, if all of us join 
hands to help one another, our society 
would gain benefits even more. 

Then, we started looking within 
South Bangkok Power Plant for EGAT’s 
officials who desired to dedicate  
themselves for doing good deeds.  
Finally, we found people who had 
common interests. We gathered  
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แล้ วการค้นหา “คน 
กฟผ. ขอทำาดี” ภายในโรงไฟฟ้า

พระนครใต้ก็เริ่มต้นขึ้น จนในที่สุดได้พบกับกลุ่มคนที่มีใจ
เดยีวกนั มารวมตวัเปน็กลุม่จติอาสา “SBP New Generation” 
จากนั้นได้ระดมความคิดกันว่าจะเสนอโครงการอะไรดีที่เรา 
พอทำาได้ไม่เหลือบ่ากว่าแรง โดยไม่กระทบกับงานประจำา 

น่ันคือจุดเร่ิมต้นท่ีทำาให้กลุ่มจิตอาสา “SBP New Generation” 
ของพวกเราชาวโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ได้มาทำากิจกรรมสอน
หนังสือที่ โรงเรียนวัดสุขกร ตำาบลบางด้วง อำาเภอเมือง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ แห่งน้ี ซ่ึงนับถึงปัจจุบัน 
ก็เป็นเวลาเกือบสองปีแล้ว ท่ีเราได้ไปสอนน้อง ๆ  ตลอดช่วงปิดเทอม 
ไม่เคยขาด

ก่อนหน้านี้โรงไฟฟ้าพระนครใต้เคยมีกลุ่มจิตอาสาไปช่วย
สอนนักเรียน ซึ่งทางกลุ่มเคยสอนมาแล้วหลายปี ภาระงาน 
ที่หนักหน่วง ทำาให้มีบางช่วงที่หยุดไป แต่ด้วยทางโรงเรียน 
เรียกร้อง อยากให้กลับไปสอนใหม่ เน่ืองจากนักเรียนมีผลการเรียน
ที่ดีขึ้น สุดท้ายโครงการของเรามาจึงลงตัวท่ีกิจกรรม “ภ�ษ�
องักฤษเพือ่ก�รสือ่ส�ร” โดยมองวา่ภาษาองักฤษเรยีนรูใ้หส้นกุ
ไดไ้มย่าก ขณะเดยีวกนักเ็ปน็ทกัษะทีม่คีวามจำาเปน็มากสำาหรบั

3 8 Care & Share เพราะเราใส่ใจ



ยคุนี ้ดงันัน้ในชว่งบา่ยของทกุวนัองัคารกลุม่จติอาสาของเราจะเดนิทางไปสอนกจิกรรม
ภาษาอังกฤษเสริมให้แก่นักเรียน ป.4 - ป.6 ของโรงเรียนวัดสุขกร เป็นเวลา 1 เดือน  
ในชั่วโมง “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” สร้างความตื่นตัวในการเรียนภาษาอังกฤษให้แก่
น้อง ๆ นักเรียนเป็นอย่างมาก 

ผา่นไปหนึง่ป ีแมบ้างทรีูส้กึเหนือ่ยบา้ง ทอ้บ้าง แตเ่ม่ือไดเ้หน็แววตาสดใสของเดก็ๆ 
รอยย้ิมอันบริสุทธ์ิ เสียงหัวเราะ เสียงปรบมือของเด็ก ได้ช่วยเสริมเติมพลังให้เรากลับมา 
มีแรงกายแรงใจลุยกิจกรรมกันต่อ ความเหนื่อยได้มลายหายไปเป็นปลิดทิ้ง 

จากผลตอบรับท่ีดีในปีแรกนำามาสู่กิจกรรมในปีท่ีสอง เพราะเรารับรู้ถึงความต้องการ 
ของเด็ก ๆ  ท่ีอยากให้มีการติวสอบ O-Net ดังน้ัน กิจกรรม “เตรียมคว�มพร้อมสู้ศึก O-Net” 

together as a volunteering group called 
“SBP New Generation”. After that, the 
group members had brainstormed to 
set up the project that they could do 
without interrupting their routine works.     

This is the beginning of the “SBP 
New Generation” of South Bangkok 
Power Plant. The group members have 
undertaken teaching activity at Wat 
Sukkhakorn School, Bang Duan Sub-district,  
Mueang Samut Prakan District, Samut 

จึงเกิดขึ้นตามมา โดยเราปรับเปลี่ยนแผนการเรียนการสอนมาเน้นแนววิชาการมากขึ้น 
ดว้ยความทีส่มาชกิในทมีสว่นใหญเ่ปน็นกัวทิยาศาสตร ์วศิวกร มพีืน้ฐานดา้นคณติศาสตร์
แน่นมาก และหลายคนเคยผ่านการเป็นติวเตอร์มาก่อน การติวความรู้ในวิชานี้ให้กับ
เด็ก ๆ จึงไม่ใช่เรื่องเกินความสามารถ ทุกวันศุกร์ช่วงบ่าย ตลอดทั้งปีการศึกษา 2560 
เราจะมาช่วยติวเตรียมความพร้อมในการทดสอบ O-Net ให้กับนักเรียนชั้น ป.6 และ 
ม.3 โดยปพ้ืูนฐานทางดา้นคณติศาสตร ์การเข้าใจนยิามพืน้ฐาน และการฝึกในการตะลุย
โจทย์ข้อสอบ O-Net 

“งานประจำาก็หนักอยู่แล้ว มาทำางานจิตอาสาด้วย จะไหวเหรอ” เป็นคำาถามท่ีพวกเรา
ได้รับอยู่เสมอ ผ่านมาสองปีตอบได้เลยว่า ถ้ามีการบริหารจัดการทีมที่ดี เรื่องเหล่านี้
ไม่ใช่ปัญหา ในทีมเรามีสมาชิกหลายคน อาทิตย์ไหนใครไม่ว่าง คนที่เหลือก็พร้อมทำา
หน้าที่แทน นี่คือข้อตกลงร่วมกันตั้งแต่เริ่มต้น 

Prakan. Up to now, it has been almost 
two years that we have taught students 
over there during school vacations.

There was another volunteering 
group from South Bangkok Power Plant 
that had voluntarily taught students  
for many years. Due to their heavy  
burden of work, they stopped doing 
such activity. However, because  
teaching activity had made students’  
performances become better, the 
school called for volunteers to  
organize classes for them once again.  
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Care & Share เพราะเราใส่ใจ

อุปสรรคระหว่างทางถือเป็นเร่ืองเล็กน้อยมากเม่ือเทียบกับ
ความรู้สึกดี ๆ ท่ีเกิดข้ึน ยามท่ีได้รับคำาถามว่า “ปีหน้าพี่ ๆ  
จะมาอีกมั้ย” “ปีหน้าหนูจะสมัครเรียนกับพี่อีก” “พี่สอน
จบแล้วหรือ จะมาสอนต่ออีกมั้ย มาอีกนะ” หรือเวลาเจอ
พ่อแม่ผู้ปกครองของเด็ก ๆ เขาจำาเราได้ก็ยกมือไหว้สวัสดี
ทักทายกัน สิ่งเหล่านี้เปรียบเสมือนกำาลังใจให้พวกเรา 
ทุกคน เกิดความรู้สึกดี ๆ ว่าสิ่งที่เราทำาไปไม่สูญเปล่า 

หากพูดถึงงานจิตอาสา หลายคนอาจนึกไปถึงว่าต้อง
ทำาเรื่องที่ยิ่งใหญ่ แต่ความจริงแล้วขนาดของกิจกรรมไม่
สำาคญัเทา่ขนาดของหวัใจ ขอเพยีงเรามใีจอยากทำาเพือ่ผูอ่ื้น 
อะไรที่เราเต็มใจทำาให้โดยที่ไม่มีใครร้องขอ น่ันล่ะคืองาน
จิตอาสาแล้ว และหากใครเคยทำางานจิตอาสา คงจะรับรู้
เหมือนกับเราว่ามันเป็นความมหัศจรรย์ เพราะขณะท่ี 

Finally, we decided to conduct “English for Communication” 
classes. We thought that in the present day, English was a  
necessary skill and students could learn and enjoy practicing it. 
On Tuesday afternoon during “Moderate Class, More Knowledge” 
period, our group taught supplementary English lessons to Wat  
Sukkhakorn School’s grade 4 – 6 students. It was a 1-month  
activity that caused students to become much more attentive 
to English.  

A year passed by. Even though we felt weary and discouraged 
in some moments, children’s bright eyes and innocent smiles 
including sounds of their laughter and clapping hands restored 
and strengthened us. All tiredness had been gone, and we could 
carry on our teaching activity. 

A good response in the first year led to other classes in the 
second year. We also deeply understood the students’ needs. 
As they had to take O-Net examination, we then arranged  
“Get Ready for the O-Net” project. We improved our teaching 
plans by focusing more on academic knowledge.  

Since majority of our group members are scientists and  
engineers, their basic knowledge on mathematics is strong. Many 
of them experienced being tutors as well, so it is not so difficult 
for them to get students ready for the examinations. On the whole 
afternoon of every Friday during the academic year 2017, we have 
spent times teaching the grade 6 and grade 9 students in order 
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members, we take turn to work and support 
one another. Since the beginning, we made an 

agreement that if anyone was not available in any 
week, the other members would be ready to support 
accordingly.     

By comparing to wonderful things we have received, 
obstacles occurring along the way are not problems at 
all. When students asked us with questions such as 
“would you come again next year?”, “could I take your 
class again next year?”, “Did your course finish? Would 
you come to teach us again, please?” or when students’ 
parents generously greeted us, these moments increase 
our morale and make us realize that the good deeds  
we have done are not wasteful. 

When talking about voluntary work, people may think 
that it must be such a great work. Actually, the  
activity’s scope is not as important as the size of  
our minds. Working voluntarily means reaching out to 
people without being asked for and that’s it. Those who 
experienced voluntary work would understand the  
feeling that occurred when we “give” something to  
people and then we “receive” one thing in return right 
away. It is an amazing feeling which most people call 
“happiness”. Working voluntarily helps develop our skills 
in many aspects such as planning, work management and 
teamwork. It is also a factor that truly creates a livable 
society.

If anyone asks us whether we will join “EGAT’s 
Volunteers” project again next year?, we would  
surely reply right away that “yes, we will”.

 

เรา “ให้” เรากลับได้ “รับ” อะไรบางอย่างกลับมาในทันที  
ความรู้สึกนั้น คนส่วนใหญ่เรียนมันว่า “ความสุข” การทำางาน 
จิตอาสา นอกจากจะเป็นการพัฒนาตนเองในหลากหลายด้าน  
ทัง้ดา้นการวางแผน การบรหิารงาน และการทำางานร่วมกบัผูอ้ืน่แล้ว 
ยังเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยให้สังคมน่าอยู่อย่างแท้จริง

ห � ก มี ใ ค ร ถ � ม ว่ �  “ ปี ห น้ � จ ะ ส มั ค ร 
ร่วมโครงก�รคน กฟผ. ขอทำ�ดี อีกม้ัย” พวกเร�
จะรีบตอบกลับไปทันทีว่� “สมัครแน่นอนค่ะ”

that they would be well-prepared for the O-Net  
examination. We have laid their foundations in  
mathematics, made them understand basic definitions 
and had them practice on the O-Net questions.  

We have been asked with questions like “you are 
busy with your routine work, so could you work more as 
a volunteer?” Anyhow, after two-year experience, we could  
say that if we have a good team management, working 
voluntarily is not a problem. Since the team comprises many  
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เทคนิคฝึกหายใจ 
ค ล า ย เ ค รี ย ด

การฝึกการหายใจอย่างถูกวิธ ี
จะทำาให้หัวใจเต้นช้าลง สมอง
แจ่มใส  รู้สึกว่าได้ปลดปล่อย

ความเครียดออกไป 
จนหมดสิ้น

Correct breathing  
practice helps lower heart 

rate, refresh brain and  
release whole tension.

Breathing Practice 
to Reduce Stress

4 2 Health Tips สุขภาพดี เร่ือง : นพ. ก้องภพ สีละพัฒน์  Story by : Dr. Kongpop Silapat



ตามปกติคนทั่วไปจะหายใจตื้น ๆ โดยใช้กล้ามเนื้อ
หน้าอกเป็นหลัก ทำาให้ได้ออกซิเจนไปเลี้ยงร่างกายน้อย
กว่าที่ควร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาเครียด คนเราจะยิ่ง
หายใจถี่และตื้นมากขึ้นกว่าเดิม ทำาให้เกิดอาการถอน
หายใจเป็นระยะ ๆ เพื่อให้ได้ออกซิเจนมากขึ้น

การฝกึหายใจชา้ ๆ  ลกึ ๆ  โดยใชก้ลา้มเนือ้กระบงัลม
บรเิวณทอ้งจะชว่ยใหร้า่งกายไดอ้ากาศเขา้สูป่อดมากขึน้ 
เพิ่มปริมาณออกซิเจนในเลือด และยังช่วยเพิ่มความ 
แข็งแรงของกล้ามเนื้อหน้าท้องและลำาไส้ด้วย 

การฝึกการหายใจอยา่งถกูวธิจีะทำาใหห้วัใจเตน้ชา้ลง 
สมองแจ่มใสเพราะได้ออกซิเจนมากขึ้น และการหายใจ
ออกอยา่งชา้ ๆ  จะทำาให้รูสึ้กวา่ไดป้ลดปลอ่ยความเครยีด
ออกไปจากตัวจนหมดสิ้น

Normally people take shallow breaths by using their chest 
muscle mainly; therefore, they draw only minimal oxygen into 
their lungs. Most people, especially those who suffer from  
anxiety, would take even shallower breaths repeatedly which 
makes them sigh too frequently to grab more oxygen.

Breathing deeply and slowly by using diaphragm and 
abdominal muscles could get air entered to human body  
more easily. It raises oxygen level in blood while strengthens  
abdominal and intestinal muscles. 

Correct breathing practice helps lower heart rate and refresh 
brain because higher oxygen can be drawn into body. Exhaling 
slowly helps release whole tension as well.

The movements of the chest 
during breathing
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Health Tips สุขภาพดี

นัง่ในท่าทีส่บาย หลบัตาเอามอืประสานไว้บริเวณท้อง ค่อยๆ หายใจเข้า  
พร้อม ๆ กับนับเลข 1 ถึง 4 เป็นจังหวะช้า ๆ 1...2...3...4... ให้มือรู้สึกว่า 
ท้องพองออก

Sit comfortably, close your eyes, place both 
hands on belly and inhale slowly while  
rhythmically count 1…2…3…4…and feel that the 
belly is swelling.   

Breathing Exercises &  
Techniques

วิธีการฝึก

1...2...3...4 1...2...3...4
กลั้นลมหายใจ

นับ

กลั้นหายใจเอาไว้ชั่วครู่ นับ 1 ถึง 4 เป็นจังหวะช้า ๆ เช่นเดียวกับ
เม่ือหายใจเข้า ค่อย ๆ ผ่อนลมหายใจออก โดยนับ 1 ถึง 8 อย่างช้า ๆ 
1...2...3...4...5...6...7...8 พยายามไล่ลมหายใจออกมาให้หมด สังเกตว่า 
หน้าท้องแฟบลง

Hold your breath for a while and rhythmically count 1 to 4  
like inhaling pattern, then exhale and count 1 – 8 slowly.  
Breathe out to move air out of the lungs and observe that  
your belly is deflated.

4 4



1...2...3...4 
...5...6...7...8

ทำาซำา้อกี โดยหายใจเข้าช้า ๆ  กลัน้ไว้ แล้วหายใจออก โดยช่วงทีห่ายใจ
ออกให้นานกว่าหายใจเข้า

Repeat the process by inhaling slowly, holding breath and 
then exhaling. Please note that exhalation should be longer 
than inhalation.

 Breathing exercises should be done continually for 4 – 5 rounds.  
In addition, it should be taken every time you feel stressful, angry and 
upset or do it whenever you feel like to do. 

When you exhale, release  and  let  go of all stress, while allow  
yourself to feel relieved. 

Correct breathing should be practiced for about 40 times daily;  
however, they do not have to be done at the same time in a row.

การฝึกการหายใจควรทำาตดิต่อกันประมาณ 4 - 5 ครัง้ ควรฝึกทกุครัง้ทีรู่ส้กึเครยีด 
รู้สึกโกรธ รู้สึกไม่สบายใจ หรือฝึกทุกครั้งที่นึกได้ 

ทุกครั้งที่หายใจออกให้รู ้ สึกว่าได้ผลักดันความเครียดออกมาด้วยจนหมด  
เหลือไว้แต่ความรู้สึกโล่งสบายเท่านั้น 

ในแต่ละวัน ควรฝึกการหายใจที่ถูกวิธีให้ได้ประมาณ 40 คร้ัง แต่ไม่จำาเป็น 
ต้องทำาติดต่อในคราวเดียวกัน

ข้อแนะนำา

ผลดีจากการฝึกคลายเครียด

Suggestion

ขณะฝึก จะช่วยให้อัตราการเผาผลาญอาหารในร่างกายลดลง อัตราการเต้นของ 
หัวใจช้าลง อัตราการหายใจลดลง ความดันโลหิตลดลง และความตึงเครียดของ 
กล้ามเนื้อลดลง

หลังการฝึก จะช่วยให้ใจเย็นขึ้น ความวิตกกังวลลดลง สบายใจมากขึ้น สมาธิ 
ดีขึ้น ความจำาดีขึ้น ความสัมพันธ์กับผู้อื่นดีขึ้น และสมองแจ่มใส คิดแก้ปัญหาต่าง ๆ  
ได้ดีขึ้นกว่าเดิม 

During exercising, it helps reduce 
metabolic rate, heart rate, blood  
pressure and muscle tension.

After exercising, it makes you feel 
at ease as it helps reduce anxiety, 
improve concentration and memory, 
enhance relationships, refresh and 
energize brain.

Benefits of Breathing 
Exercises to Release 
Stress

ที่มา : ข้อมูลกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข / Source: Information from Department of Mental Health, Ministry of Public Health
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สำาหรับเราแล้วประเทศญี่ปุ ่น ถือเป็นหนึ่งประเทศในฝันที่ชีวิตนี้ 
ควรต้องไปสักครั้ง (หรือหลายๆ ครั้งก็ได้) ไม่ว่าจะเป็นผู้คน ถนนหนทาง 
ธรรมชาติ อาหาร หรือแม้แต่สิ่งละอันพันละน้อยต่าง ๆ ช่างดูน่ารักและ 
ชวนให้น่าหลงใหลไปเสียทุกอย่าง

ฤดูกาลในญี่ปุ่นจะมี 4 ฤดูด้วยกัน คือ ฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อน ฤดูใบไม้
ร่วง และฤดูหนาว แต่ละฤดูมีความสวยงามที่แตกต่างกันออกไป เรียกได้
ว่าสามารถท่องเที่ยวได้ทุกฤดูกาลนั่นเอง การเดินทางครั้งนี้ ขอเลือกเป็น
ช่วงปลายฤดูหนาว ใกล้เข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิในช่วงต้นเดือนเมษายน เพื่อที่จะ
ได้ชมดอกซากุระทีบ่านสะพรัง่ พร้อมกบัเดนิหาของอร่อย ๆ กนิได้ตลอดทัง้
วันโดยไม่มีอากาศร้อนมาเป็นอุปสรรคให้ต้องรู้สึกเหนื่อยล้า 

แดนซากุระ
ต ะ ลุ ย แ จ แ ป น

Japan is one of the countries that  
tourists should visit at least once (or more 
than once). Japanese people, landscapes, 
natural surroundings, foods or even odds  
and ends are lovely and fascinating.

Four seasons in Japan comprise spring, 
summer, fall and winter. As each season has 
its own beauty, Japan is worth visiting in every 
period. We chose to visit Japan in late winter 
before spring, or in the begining of April, to enjoy 
cherry blossom bloom and to roam around for the 
whole day tasting delicious foods without the warm 
air to make us feel tired. 

The destination for this journey was Kansai or the 
south central region of Japan. We went to “Osaka”, 
an important economic city of this region. Osaka is 
one of the favorite tourist attractions. It includes 

Exploring Japan; 
the Land of Sakura
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Exploring Japan; 
the Land of Sakura
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จุดหมายปลายทางครั้ งนี้ เป ็นแถบ 
คันไซหรือภาคกลางตอนใต ้ของ ญ่ีปุ ่น  
โดยจังหวัดที่ เราไปนั้นคือ “โอซ�ก ้�”  
จังหวัดสำาคัญทางเศรษฐกิจของภูมิภาคน้ี 
และเป็นอีกหนึ่งเมืองท่องเท่ียวยอดนิยม
ของญี่ปุ ่น เพราะเมืองนี้มีท้ังแหล่งช้อปปิ้ง 
พพิธิภณัฑ์สัตว์นำา้ สวนสนุก สถานทีท่่องเทีย่ว
ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมมากมาย 
“เกียวโต” จังหวัดที่ผสมผสานระหว่าง
ประวัติศาสตร์ยุคเก่าและความทันสมัยใน 
ยุคปัจจุบันได้อย่างกลมกลืน เราจะได้เห็น 
การอนุรักษ์งานสถาปัตยกรรมเก่าแก่ของ 
เมืองเก่าตัดกับบรรยากาศแสงสีของย่าน 
ธรุกจิในแถบใจกลางเมอืง และสุดท้าย “น�ร�”  
จังหวัดเล็ก ๆ ที่น่ารัก ทำาให้ผู้มาเยือนรู้สึก
อบอุ่น ใครมาท่ีน่ี ต้องไม่พลาดไปเล่นกับ 
น้องกวาง สัญลักษณ์คู่บ้านคู่เมืองนารา 

shopping places, aquariums, 
amusement parks as well as  
historical and cultural heritage 
sites. “Kyoto” is a province mixed 
ha rmon iou s l y  be tween  an  
atmosphere of archaic period and  
modern movement. The contrast  
between the ancient architecture and the 
lively ambience of the business area in the 
middle of the town could be seen in this city. 
Lastly “Nara”; a small wonderful province that 
makes visitors feel warm. Tourists should not miss 
out on a chance to feed deers. Those deers in Nara 
are considered a symbol of the city and a national  
treasure. 

Once we stepped out of Kansai airport, the cold 
wind blew against our bodies. The temperature at 
that time was around 10 - 15 degree Celsius.  

ภาพ : Shutterstock.com/By f11photo
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เม่ือก้าวเท้าออกจากสนามบินคันไซ ลมเย็นเข้ามาปะทะ
ร่างกาย อณุหภมูใินตอนนัน้คงราว ๆ  10 - 15 องศาเซลเซียส อากาศ
แจ่มใสถือเป็นฤกษ์ดีสำาหรับเร่ิมต้นการท่องเที่ยว ซึ่งบอกไปใน 
ตอนต้นแล้วว่าเป้าหมายของทรปินีคื้อการชมดอกซากรุะ และการ
ลิ้มรสอาหารญี่ปุ่นขนานแท้ 

การชมดอกซากรุะของทรปินีต้้องยกให้กบัทีน่ีเ่ลย อ�ร�ชิย่� 
(Arashiyama) จังหวัดเกียวโต เพราะไม่ได้มีเพียงแค่ต้นสองต้น 
แต่มาเป็นสวน มองไปทางไหนก็เห็นต้นไม้เป็นสีชมพูอ่อนดูละมุน
ไปท่ัวบรเิวณ น่ารกัคกิขุสมเป็นประเทศญีปุ่น่จรงิ ๆ อาราชยิาม่า
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวชมธรรมชาติ มีต้นไม้ สะพาน และลำาธาร 
นำ้าใสแจ๋ว นอกจากน้ียังมีท้ังร้านค้า ร้านอาหาร และบริเวณโดย
รอบก็สามารถเดินเที่ยวได้เร่ือย ๆ สถานที่ที่ได้รับความนิยมอีก
แห่งหนึ่งเมื่อมาถึงนี้ก็คือ วัดป่�ไผ่เทนริวจิ (Tenryuji Temple)  
ซึง่ด้านหลงัวดัจะเป็นสวนป่าไผ่ ทางเดนิทีโ่อบล้อมด้วยต้นไผ่สีเขยีว
ที่สูงมาก เมื่อเดินผ่านจะรู้สึกเหมือนเดินในอุโมงค์ต้นไผ่

A cheerful weather was considered 
an auspicious time for the cherry 
blossom bloom spot sightseeing 
and authentic Japanese food  
tasting as aforementioned.

Arashiyama  is the most  
wonderful cherry blossom garden 
in Kyoto. The whole place is filled 
with sweet pink flowering trees. 
Arashiyama is a natural attraction 
comprising trees, bridges and clear 
streams. Moreover, there are shops 
and restaurants where visitors can 
enjoy strolling around. One of the 
most favored spots is Tenryuji  
Temple. Behind the temple is a 
bamboo grove where the lush 
green bamboo stalks cover along 
sidewalks creating a  tunnel-like   
canopy.
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จุดท่องเท่ียวที่สวยงามอีกแห่งคือ ซ�ก�โน่ (Sagano)  
ที่ตั้งของสะพานโทเง็ตสึเคียว (Togetsukyo) ซึ่งเป็นเหมือน
สัญลักษณ์ของอาราชิยาม่า เป็นสะพานที่ใช้ข้ามแม่นำ้าสายใหญ่ 
ของเมือง ที่ซากาโน่นี้สามารถเช่าจักรยานและปั ่นชมวิว
เลียบแม่นำ้าไปเรื่อย ๆ ได้ หรือจะนั่งรถไฟท้องถิ่นของที่นี่ก็ได้
เช่นเดียวกัน ที่รู้จักกันในชื่อ รถไฟส�ยโรแมนติก หรือซ�ก�โน่  
โทรอคโค่ (Sagano Torokko) เป็นรถไฟที่นั่งเที่ยวชมสถานที่
ต่าง ๆ  เลยีบแม่นำา้โฮซกุาว่า (Hozugawa River) เส้นทางระหว่าง
อาราชิยาม่า (Arashiyama) และ คาเมโอกะ (Kameoka) เป็น
เสน่ห์อย่างหนึง่ของรถไฟขบวนนี ้เนือ่งจากเป็นรถไฟแบบโบราณ 
วิง่ผ่านภูเขาช้า ๆ  รับลมเยน็ ๆ  ด้านนอก ใช้เวลาประมาณ 25 นาที 
บรรยากาศตลอดระยะทางกว่า 7 กิโลเมตรจะเป็นหุบเขาสลับ
ซับซ้อนและบ้านเรือนชนบทของเมืองคาเมโอกะ

Another charming tourist attraction is Sagano where 
the Togetsukyo Bridge; a landmark of Arashiyama,  
is located. The bridge was built across the big river of 
the city. Tourists can rent bicycles and ride them along 
the river banks or take a local train known as the  
Sagano Romantic Train or Sagano Torokko to enjoy 
spectacular scenery. Sagano Torokko is a sightseeing  
train that runs along the  Hozugawa River between  
Arashiyama  and Kameoka. The charming, old style  
trains wind their way through the mountains at a relatively  
slow pace, taking about 25 minutes for 7 kilometers of 
pleasant views of complex canyons and rural houses  
in Kameoka. 

Kuromon Ichiba Market is one of the main markets 
in Osaka. It stretches for longer than 500 meters and is 
known as “Osaka’s kitchen”. Along the path are shops  
where people can buy consumer goods and foods  
including vegetable, fruits, seafood, fresh meat and ready 
meals. Almost all of the shops have vending stands 
to sell sashimi, sushi or seafood teppanyaki. Fruits  
sold at this market are cheaper than those in supermarkets 
around the town. Japanese food lovers will be able to 
enjoy the variety of foods and different tastes.

ภาพ : Shutterstock.com/By Tooykrub ภาพ : Shutterstock.com/By jiggotraveller
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ในส ่ วนของอาหารการกิ น 
 ขอแนะนำา ตล�ดคุโรมง (Kuromon 

Ichiba Market) เป็นตลาดที่มีชื่อเสียงและเก่า
แก่มากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองโอซาก้า จนได้รับ
สมญานามว่าเป็น “ครัวของโอซาก้า” ตลาดนี้
เป็นตลาดในร่มมีความยาวรวมกว่า 500 เมตร 
ตลอดทางมีร้านค้า ท้ังของกินของใช้ให้เลือก
ช้อปได้ตามสะดวก แต่ที่โดดเด่นคืออาหาร  
ไม่ว่าจะเป็นผัก ผลไม้ อาหารทะเล ของสด 
ทอด ป้ิง ย่าง เกอืบทกุร้านจะเปิดเป็นแผงลอยทำา 
ปลาดบิ ซชู ิหรือป้ิงอาหารทะเลหน้าร้าน ในขณะที่
ผลไม้วางขายในราคาที่ถูกกว่าซื้อหาจากซูเปอร์
มาร์เก็ตในเมืองท่ัวไปมาก ใครที่ชื่นชอบอาหาร
ญี่ปุ่นรับรองว่าไม่ผิดหวัง ทั้งความหลากหลาย
และรสชาติ ตลาดนี้ถือว่าครบเครื่อง

ช่วงเวลาที่เรามีความสุขมักผ่านไปอย่าง
รวดเร็วเสมอ ทริปเที่ยวญี่ปุ ่นครั้งนี้ก็เช่นกัน 
สำาหรับใครท่ียังไม่เคยมาท่องเที่ยวท่ีประเทศ
ญี่ปุ่นน้ัน ขอให้ลองสักครั้ง โดยเฉพาะในช่วงนี้
หากจัดสรรเวลาและวางแผนการเดนิทางอย่างดี 
สามารถท่องเที่ยวได้ในราคาประหยัด แต่หาก 
ใครยังไม่พร้อมก็ไม่เป็นไร เพราะเช่ือว่าญี่ปุ่น 
ยังเป็นประเทศที่น ่ารักสำาหรับนักท่องเที่ยว 
อยู่เสมอ พร้อมเมื่อไหร่ค่อยเดินทาง แม้ว่าจะมา
ช้ายังดีกว่าไม่มา

Happy moments always pass by quickly. A nice experience in 
Japan for this trip ended too soon as well. For those who have  
never been to Japan, just try it once. If you make a good plan, visiting 
Japan during this period is affordable. However, it is fine if you are 
not ready to travel to Japan right now. The country is nice and always 
worth visiting. You just go there whenever you can make it because 
better late than never.
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จากสถานรีถไฟฟ้าบทีเีอสศาลาแดงหรอืสถานรีถไฟฟา้ใตด้นิสลีม 
เลีย้วเข้าซอยศาลาแดง 1 หรอืหากมาทางฝัง่สวนลมุพนิ ีเลีย้วตรงซอย
ขา้ง ๆ  ตกึอือ้จือ่เหลียง จะมองเห็นอาคารท่ีชือ่ว่า Woof Pack Space 
อยู่ตรงหัวมุม ที่นี่เป็นครีเอทีฟคอมมิวนิตี้แห่งใหม่กลางกรุงเทพฯ  
มีทุกอย่างสำาหรับใครที่มองหาความแปลกใหม่ รับรองไม่ผิดหวัง
แน่นอน 

หนึ่งวันสุขสันต์...

One Fine Day in Woof Pack 

สวรรค์กลางเมือง

Starting form Sala Daeng BTS Station or Silom MRT Station 
and making a right turn into Sala Daeng 1 Alley, or coming 
from the Lumpini Park side and making a right turn into a 
small lane beside U Chu Liang Building, Woof Pack Space 
can be seen at the corner. This place is a new creative 
community situated right in the middle of  
Bangkok. Those who are looking for something 
new and exotic would not be disappointed 
when visiting the place. 

คนรักไอศกรีมมักมีรสโปรดที่ตัวเองชอบและกินได ้
ซำา้แล้วซำา้เล่า แต่หากมาทีน่ี ่คณุอาจเปล่ียนใจมองหาไอศกรมี
รสใหม่ ๆ มาลองแทน เพราะร้านนี้เสิร์ฟคราฟต์ไอศกรีม 
สไตล์บอสตนั เนือ้แน่น นุม่ แต่ไม่หนกัจนเกินไป เจ้าของร้าน 
เสาะหาวตัถดุบิจากทีต่่าง ๆ  มาทดลองจนได้รสชาตทิีช่ืน่ชอบ 
ก่อนจะตัง้ชือ่ท่ีชวนสงสยัจนอยากชมิ เช่น Naughty Honey 
เป็นไอศกรีมรสนำ้าผ้ึงจากดอกลำาไย รสชาติหวานละมุน  

หอมกลิ่นลำาไย Why Can’t Coffee Be White? 
ไอศกรีมรสกาแฟแต่มีสีขาว เป็นความเท่เฉพาะ

ตัวของรสชาติ ถ้าใครชอบรสนี้ต้องลอง Bonfire  
รสคาราเมลที่มีกล่ินไหม้นิด ๆ  ใครไม่ชอบ 
คาราเมลกอ็าจเปลีย่นใจเมือ่ได้ชมิ หรอื Tokyo Mist  
รสส้มยูสุ เอกลักษณ์ของความเป็นโตเกียว หรือ 

Virgin Umeshu รสพลัมญีปุ่่น และอกีหลากหลาย
รสชาตสุิดสร้างสรรค์ทีเ่มือ่ได้ลองแล้วอยากมาลองซำา้ 

* ชัน้ G Woof Pack Building  
เปิดทุกวนั 11.00 - 23.00 น. โทร. 08-1915-8111

* G Floor, Woof Pack Building, Open Daily 
from 11.00 - 23.00 Hrs. Tel. 08-1915-8111.  

Guss Damn Good 

ภาพ : Shutterstock.com/By Forest Run 

ภาพ : Shutterstock.com/By Patchra Suttivirat 
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Ice cream lovers always have their 
own favorite flavors which they keep 
eating repeatedly. If you visit Guss Damn 
Good, you may change your mind and look 
for some new flavors to taste. Guss Damn 
Good serves a Boston-style ice cream 
which is soft and dense to the point of 
chewy. The owners have sought for  
ingredients to churn and craft ice cream 
with different flavors and have given them  
amusing titles. They include Naughty 
Honey, a creamy ice cream full of sweet 
aroma from longan flower honey; Why 
Can’t Coffee Be White?, a white coffee 
flavored ice cream; Bonfire, a slightly burnt 
caramel flavor; Tokyo Mist, a fresh yuzu 
flavor representing Tokyo’s uniqueness; 
Virgin Umeshu, a Japanese plum sweetness,  
and many more which ice cream addicts 
would love to taste again and again. 

 ร้านขายเสือ้ผ้าผูช้ายแนวเรยีบเท่ทีม่ร้ีานกาแฟในตวั ตกแต่งร้านสไตล์มนิมิอลผสม
ความดบิจากปนูและโครงสร้างเดมิของตกึ ให้ความรูส้กึเหมอืนอยูใ่นคาเฟ่เก๋ ๆ  ในกรุงโซล 
ร้านนีใ้ช้กาแฟจาก Roots เป็นเบลนด์ระหว่างไทยกบับราซิล ใครชอบกาแฟแบบเพยีว ๆ  
ไม่ใส่นม ต้องลอง Cold Brew ที่ใช้เวลากว่า 48 ชั่วโมงในการสกัดกาแฟ เสิร์ฟพร้อม 
ส้มสดทีใ่ห้กล่ินหอม เรยีกความสดช่ืนเหมาะกบัอากาศบ้านเรา เมนอูืน่ ๆ  กม็ ีEsp-Cinno 
เอสเพรสโซ่ร้อนตามด้วยนมร้อน ท็อปด้วยฟองนมเนื้อนุ่ม และยังมี Pink-Coffee  
นมเย็นผสมกาแฟ รสหวานสดชื่นแปลกใหม่ไม่เหมือนใคร ในส่วนของขนมก็มีกรุบกริบ 
ให้แกล้มไม่ซำา้ในแต่ละวนั ใครชอบกลิน่หอม ๆ  ของกาแฟด ีๆ  อยากหลบมานัง่เงยีบ ๆ  ชลิ ๆ   
และช้อปเส้ือผ้าไปด้วยในตวั หรือจะพาน้องหมาน้องแมวมาด้วยร้านนีก็้ใจดียนิดต้ีอนรบั 

* ชั้น M เปิดทุกวัน 10.00 - 19.00 น.  
โทร. 0-2235-4711

* M Floor, Open Daily  
from 10.00 - 19.00 Hrs. 
Tel. 0-2235-4711.

 A smart casual clothing store for men 
with a coffee shop inside is decorated  
in minimal style with a mixture of raw 
concrete walls and the existing structure 
of the building. Its atmosphere is the like 
the chic coffee shops in Seoul. B Store 
offers coffee from Roots blended between 
Thai and Brazilian coffee beans. For black  
coffee lovers, try Cold Brew; the coffee  
is extracted for a period of about 48 hours 
and served with fresh orange. Other  
menus include Esp-Cinno; a hot espresso 
shot with a dash of hot milk topped with 
foam, and Pink-Coffee; a sweet and unique 
taste of cold milk mixed with coffee. 
Different snacks are offered each day.  For 
those who like to shop, enjoy coffee 
aroma, and like to sit back and relax,  
B Store will be suitable. It also welcomes 
customers who bring their pets to the 
shop as well. 

Guss Damn Good 

B Store
B Store
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 แกเลอรีศ่ลิปะและพืน้ทีส่ร้างสรรค์ 
ที่นี่ จะมีนิทรรศการและงานศิลปะ
หมุนเวียนให้ชมตลอดท้ังปี ซึ่งอาคาร
น้ีเคยถูกทิ้งร้างมาก่อน หลังจากน้ัน
เจ้าของอาคารเกดิความคดิทีจ่ะปรบัปรงุ
ให้เป็นครีเอทีฟสเปซเหมือนแกเลอรี่ใน
ฮ่องกงหรอืโตเกยีว ซึง่มักซ่อนตวัอยูต่าม
ตกึกลางย่านธรุกจิใจกลางเมอืง ใครชอบ
งานศิลปะแวะเวียนมาชมกันได้เรื่อย ๆ

Woof Pack Space 

Bangkok Screening Room 
อาคารแห่งนี้ยังมีโรงหนังขนาดเล็ก 

50 ท่ีนั่งซ่อนตัวอยู่ ถือเป็นทางเลือกใหม่
สำาหรบัคอหนงันอกกระแส หนงัสัน้ และหนงั 
คลาสสิก ที่น่าสนใจคือเครื่องฉายดิจิตอล 
ความคมชดัระดบั 4K พร้อมระบบเสยีงชัน้เยีย่ม 
และการไม่มีโฆษณา มีหนังเข้าใหม่ทุก ๆ  
3 อาทิตย์ ราคาบัตรอยู่ที่ 300 บาททุกที่นั่ง 
ระหว่างรอชมหรอืเดนิชมพืน้ทีศิ่ลปะในนีแ้ล้ว
อยากนัง่จบิเคร่ืองดืม่ หรอืหาอะไรรองท้อง ใน
ส่วนของพื้นที่นี้ก็มีบาร์เล็ก ๆ เสิร์ฟเครื่องดื่ม 
และอาหาร เช่น Spaghetti Northern  
Sausage สปาเก็ตตี้ผัดแห้งในนำ้ามันมะกอก
กบัไส้อ่ัว รสจดัจ้าน หรอื Pulled Pork Slider  
ขนมปังบริยอชกับหมูที่ตุ ๋น
จนเปื่อยนุ่มนำามาทำา
เป็นไส้เบอร์เกอร์ 
รสชาติไทยๆ 

* Woof Pack Space Woof Pack Building  
เปิดวนัองัค�ร - อ�ทิตย์ เวล� 10.00 - 18.00 น. 
โทร. 08-9826-2299
Open on Tuesday – Sunday  
from 10.00 - 18.00 Hrs.  
Tel. 08-9826-2299

* เปิดวนัองัค�ร - ศกุร์ เวล� 15.30 - 24.00 น. 
วนัเส�ร์และอ�ทิตย์ เวล� 11.00 - 24.00 น. 
โทร 09-0906-3888  
เชก็รอบฉ�ยได้ที ่https://bkksr.com/th/

The art gallery and creative space will  
showcase exhibitions and works of art which will 
be rotated the whole year round. This building 
used to be deserted. After that, its owner had it 
renovated to become the creative space like 
galleries tucked away in business areas of cities 
such as Hong Kong or Tokyo. Art lovers can stop 
by at the Woof Pack Space to enjoy artistic works.

A small cinema with 50 seats 
lurked in this building is a new option 
for those who love indie films, short 
films and classic movies. The most 
interesting things about this cinema 
are the high-end 4K digital projector, 
the excellent surround sound system and  
movies presented without commercials. 
Every 3 weeks a new movie is  
released and a ticket for each seat is 
Baht 300. While waiting for the movie, 

audiences can enjoy the art gallery 
or get something to eat. In the 
cinema area, there is a small bar 
serving beverage and food such 
as Spaghetti Northern Sausage; 
spicy and dry spaghetti in olive 

oil and northern sausage, or 
Pulled Pork Slider; steamed pork 

brioche with a Thai taste. 

* Open on Tuesday – Friday from 15.30 – 24.00 Hrs.  
and on Saturday – Sunday from 11.00 – 24.00 Hrs.,  
Tel. 09-0906-3888.  
Movie programs are available at https://bkksr.com/th/
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